
Andrew Davis’ metode til at lære en bog i Bibelen uden ad 

Eksempel på en daglig fremgangsmåde: Det følgende er et eksempel på, hvordan man kan lære 

Efeserbrevet uden ad, ved at lære et nyt vers om dagen: 

1. Dag et: Læs Efeserbrevet 1,1 højt ti gange mens du lægger mærke til hvert ord, som om du 

fotograferer det med dine øjne. Husk at inkludere versnummeret. Dæk så verset med din 

hånd og recitér verset ti gange. Det var det for den dag. 

2. Dag to: Gårsdagens vers først! Recitér gårsdagens vers, Efeserbrevet 1,1, ti gange (husk at 

inkludere versnummeret!). Kig i Bibelen, hvis du har brug for det, for at genopfriske din 

hukommelse. Så til dagens nye vers. Læs Efeserbrevet 1,2 højt ti gange mens du lægger 

mærke til hvert ord, som om du fotograferer det med dine øjne. Husk at inkludere 

versnummeret. Dæk så verset med din hånd, og recitér verset ti gange. Det var det for den 

dag. 

3. Dag tre: Gårsdagens vers først! Recitér gårsdagens vers, Efeserbrevet 1,2, ti gange (husk at 

inkludere versnummeret!). Kig i Bibelen, hvis du har brug for det, for at genopfriske din 

hukommelse. Derefter alle de foregående vers sammen: Recitér Efeserbrevet 1,1-2 

sammen en gang (husk versnumrene!). Nu til dit nye vers. Læs Efeserbrevet 1,3 højt ti 

gange mens du lægger mærke til hvert ord, som om du fotograferer det med dine øjne. Husk 

at inkludere versnummeret. Dæk så verset med din hånd og recitér verset ti gange. Det var 

det for den dag. 

4. Dag fire: Gårsdagens vers først! Recitér gårsdagens vers, Efeserbrevet 1,3, ti gange (husk 

at inkludere versnummeret!). Kig i Bibelen, hvis du har brug for det, for at genopfriske din 

hukommelse. Derefter alle de foregående vers sammen: Recitér Efeserbrevet 1,1-3 

sammen en gang (husk versnumrene!). Nu til dit nye vers. Læs Efeserbrevet 1,4 højt ti 

gange mens du lægger mærke til hvert ord, som om du fotograferer det med dine øjne. Husk 

at inkludere versnummeret. Dæk så verset med din hånd og recitér verset ti gange. Det var 

det for den dag. 

Fortsæt så med denne cyklus gennem hele bogen. Stadiet med ”alle de foregående vers sammen” 

vil selvfølgelig snart begynde at tage mest tid. Men det er lige som det skal være. Hele Efeserbrevet 

tager lidt under 15 minutter at læse, hvis man læser med en nogenlunde hastighed. Derfor bør 

stadiet med ”alle de foregående vers sammen” ikke komme til at tage meget længere end det, på 

en given dag. Gør det med en Bibel klar ved hånden til hvis du er blank, eller kommer til at sidde 

fast. Der er ikke nogen skam i at kigge, og det hjælper dig faktisk med at få styr på besværlige vers, 

så at de ikke er dig til besvær fremover. 


