


vara ordagrant. Det viktiga är att huvudbud-
skapet i texten kommer fram. Andra i grup-
pen får fylla i om man upplever att något 
glömts bort. 

• Därefter öppnar alla sina biblar igen för att 
kunna återkomma till texten under samta-
let.

• Samtalet kan inledas med att diskutera vad 
alla tycker om texten och om det finns något 
som var svårt eller jobbigt med den..

SÅ HÄR GÅR DET TILL

• Det här är tänkt att göras tillsammans 
med andra. Gruppens storlek är inte så vik-
tig, men minst två. När man kommit över 
tolv är det bra att dela gruppen i två. 

• Det behöver finnas en samtalsledare som 
leder samtalet, introducerar frågorna och 
som ser till så att alla får möjlighet att kom-
ma till tals. Ledaren bör inte ge någon förk-
laring till texten eller börja undervisa, utan 
poängen är att tillsammans upptäcka Guds 
ord.

• Välj en bibeltext. Bra bibeltexter att börja 
med: MARK 4:35-41 | PSALM 23 | GAL 3:26-
29 | JOH 15:1-10 | MATT 7:1-5 | LUK 10:25-37 | 
FIL 4:4-7

GÖR SEN SÅ HÄR

• Starta med att be tillsammans. 
• Introducera dagens bibeltext genom att 

läsa den högt i gruppen samtidigt som alla 
följer med i sina biblar. 

• Lägg sedan ned biblarna och lyssna när 
någon i gruppen läser texten högt.

• Därefter återberättar någon i gruppen da-
gens text med egna ord. Det behöver inte 

Bibeln är Guds ord och en källa av liv
Gud talar till oss genom sitt ord och vill utrusta oss för livet. Öppna din Bibel 
med en förväntan och nyfikenhet, tillsammans med andra kan du få upptäcka 
mer av texterna. Vi tror ”Upptäck Bibeln tillsammans” kommer att ge dig inspira-
tion och nycklar till hur du kan läsa Bibeln och hur den kan få förvandla ditt liv.

ÅTERKOPPLING

Från och med andra gången man möts är återkopplingen viktig. Frågor man då kan ställa till varandra är: 

• Hur har det gått med att leva annorlunda eller göra något annorlunda i ditt liv utifrån det du beslu-
tade dig för när vi senast upptäckte Bibeln tillsammans? 

• Har du delat din senaste upptäckt med någon? Vad fick du för reaktion? Lärde du dig nåt nytt som 
vi kan få höra? 

5 VIKTIGA FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad lär vi oss om Gud i texten? 
2. Vad lär vi oss om människan och vad 

lär Gud oss om hur vi bör leva?
3. Är den här texten relevant idag? 
4. Om den här texten är Guds ord, och 

om den är sann, vad behöver du 
ändra på i ditt liv för att leva så som 
den här texten säger? Vad kan du 
bestämma dig för här och nu?

5. Känner du någon som du vill och 
kan dela det här med? Vem?


