
 

TRE och SEXTON 
Det är spännande hur mycket klokt som står i Bibelns 3:16 ställen. De 
flesta kristna har någon gång lärt sig Joh 3:16 utantill men det finns fler 
pärlor att hitta. 
 
Detta är en bibelstudiemetod som går att göra otaliga varianter av. 
Nedan kommer två exempel: 
 

Vad säger alla 3:16 ställen tillsammans? 
En bra övning att göra i en grupp där man vill samtala om vad som är centralt i tron för 
oss. Hur vår teologi ser ut och vad vi bygger den på. 
 

1. Läs först igenom alla ställen rakt upp och ner, vad får du för känsla?  
 

Är det något bibelställe som fastar särskilt?  
Något som man måste slå upp och läsa runt för att förstå? 

 
2. Fundera över vad dessa olika bibelställen lär oss? 

 
Vilka talar om Jesus, och vad får vi veta? 
Vilka talar om lärjungaskap och vår relation till Gud och vad lär oss de? 
Vilka talar om relationen mellan oss som människor? 
Vad lär vi oss om skriften och dess användande? 

 
3. Vad saknar vi av centrala tankar i NT? Var kan vi hitta det? 
Vad blir snedvridet belyst? Hur gör vi bilden mer rättvisande? 

 
Vad tar du med dig som ett guldkorn? 
  



Fördjupa sig i ett av dem 
En bra övning när man vill djupdyka i ett av orden tillsammans. 
 

1. Alla läser tyst igenom alla bibelställen. 
2. Var och väljer 1-3 ställen som talar till han/henne just idag. 
3. Gå en runda där alla delar med sig om vilka ställen de valt och varför. 
4. Bestäm er för ett bibelställe att jobba med idag tillsammans.  
5. Läs bibelstället i sitt sammanhang, stycket eller kapitlet det ingår i, och samtala 

sedan om de tre U:na.  
a. Vad rymmer texten för uppmuntran? 
b. Vad finns det för utrustning i texten? 
c. Vilken utmaning/uppmaning vill texten ge? 

6. Läs bibelstället igen och be tillsammans. 
 



Alla 3:16 ställen i NT 

Matt 
3:16 
    

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. 
Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en 
duva och sänka sig över honom.  

Mark 
3:16 
   

Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, 

Luk 
3:16 
  

Men han svarade dem alla: "Jag döper er med vatten. Men det 
kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att 
knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig 
ande och eld. 

Joh 3:16 
 

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de 
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 

Apg 
3:16 
      

Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt 
mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som 
kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er 
åsyn. 

Rom 
3:16 
      

förödelse och elände kantar deras väg, 

1 Kor 
3:16 
   

Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? 

2 Kor 
3:16 
  

Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort 

Gal 3:16 
  

Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det 
heter inte: "och åt dina avkomlingar", som om det gällde många, 
utan det talas om en enda: och åt din avkomma, och det är 
Kristus.  

Ef 3:16 Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre 
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  människa genom sin ande,  

Fil 3:16 
      

Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.  

Kol 3:16 
  

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin 
vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och 
andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.  

2 Thess 
3:16 
 

Slutönskan 
Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla 
sätt. Herren är med er alla.  

1 Tim 
3:16 
  

Och erkänt stor är vår religions hemlighet: 
Han uppenbarades som jordisk varelse, 
rättfärdigades som andlig, 
skådades av änglarna, 
förkunnades bland hedningarna, 
vann tro i världen 
och togs upp i härligheten. 

2 Tim 
3:16 
  

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man 
undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt 
liv,  

Heb 
3:16 
      

Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla 
de som hade dragit ut ur Egypten under Mose?  

Jak 3:16 
 

Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning 
och allsköns uselhet.  

1 Pet 
3:16 
  

Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda 
sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får 
skämmas för sitt förtal.  

2 Pet 
3:16 
  

Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där 
finns somligt som är svårt att förstå, och detta liksom vad som 
står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa 
människor, till sitt eget fördärv.  

1 Joh 
3:16 

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. 
Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna.  
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Upp 
3:16 
      

Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall 
jag spy ut dig ur min mun.  
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Allt har sin tid  

 gemensam övning kring att låta allt ha sin tid. 

 

1. Läs Pred 3 högt. 

2. Låt alla sitta tysta en stund och läsa för sig själva en stund och 

välja ett meningspar. 

3. låt alla gå en liten sväng , mumlande sin text. 

4. Samlas igen och be nu alla att välja två enkla rörelser till sitt 

meningspar.  

5. Samlas i grupper om 8 – 12 personer. 

6.  I gruppen ställer man sig sedan i en cirkel. I tur och ordning 

säger var och en sin text och gör rörelserna till. Gruppen 

svarar och säger efter och gör rörelserna. Det är mycket viktigt 

att alla koncentrerar sig hela tiden.  

7. När alla gjort en gång går man ett varv till men nu ska gruppen 

läsa texten och göra rörelserna samtidigt som den som leder… 

koncentration. 

8. Den sista utmaningen är att man tysta tillsammans gör 

rörelserna och känner in varandra.  

9. Visa för varandra i grupperna om ni är flera grupper. 

10.  Denna övning t.ex. vara en introduktion på en dag då vi 

pratar om att leva i nuet eller att känna tillit. Eller avslutas 

med en gemensam lovsång och bön och utgöra en annorlunda 

gudstjänst. 


	Vad säger alla 3:16 ställen tillsammans?
	Fördjupa sig i ett av dem

