Under adventstiden ber vi särskilt om att få ett
hjärta som är förberett och redo att ta emot Jesus.
Vi ber också om att få ett hjärta som längtar efter
Jesu ankomst och för att kyrkan och världen skall
vara redo inför Jesu återkomst. Adventstexterna
uppmanar oss att blåsa liv i vår längtan efter Guds
rike! Det kan du göra genom att avsätta tid till
andakt, men också genom att utöka ditt givande
(Jes 58:6-7). Advent är historiskt en tid av fasta och
julen, som vi vet, en tid av fest. Detta år när mycket
är så annorlunda önskar vi att dessa texter ska få
komma med hopp och ljus till dig!
Lyssna gärna på Eleonore Gustafssons predikan på elim.se för
att få mer bibelundervisning om fasta. Bibelläsningsplanen är
tagen ur andaktsboken ”Seeking God’s Face – Praying with the
Bible through the year” av Philip F. Reinders

Första advent 29 nov – 5 dec
•
•
•
•
•
•
•

sön Jer 33:14-16
mån Matt 24:36-42
tis 1 Kor 1:3-9
ons Mark 13:32-37
tor Jes 63:16; 64:1, 6-9
fre Rom 13:11-4
lör 1 Thess 3:12-13

Andra advent 6 - 12 dec
•
•
•
•
•

sön Jes 11:1-5
mån Luk 3:1-6
tis 2 Pet 3:8-13
ons Luk 1:68-79
tor Rom 15:5-7, 13

•
•

fre Malaki 3:1-4
lör Jes 40:1-5

Tredje advent 13 - 19 dec
•
•
•
•
•
•
•

sön Luk 3:1-9
mån Luk 3:10-18
tis Jes 61:1-3
ons Jes 35:1-10
tor Jak 5:7-11
fre 1 Tim 2:1-6
lör 1 Thess 5:16-24

Fjärde advent 20 - 23 dec
•
•
•
•

sön Luk 1:26-38
mån Luk 1:39-45
tis Luk 1:46-55
ons Mika 5:2-4

Första julveckan 24 - 30 dec
•
•
•
•
•
•
•

tor Matt 1:18-25
fre Luk Luk 2:1-14
lör 1 Joh 1:1-5
sön 1 Joh 1:9-18
mån Luk 2:15-20
tis Luk 2:25-35
ons Luk 2:36-40

Andra julveckan 31 dec – 6 jan
•
•
•
•
•
•

tor 4 Mos 6:22-27
fre Pred 3:9-14
lör Gal 4:4-7
sön Tit 2:11-14
mån Heb 2:14-18
tis Matt 2:1-12

Vill du reflektera över läsningen ihop med andra? Ladda ner
WhatsApp i din telefon och skicka ditt namn och nummer till
Johanna 0739012949 så skapar vi en enkel samtalsgrupp där.

Bibelläsningsplan för Advent och Jul 2020
Blås liv i din längtan!

