
Fyra frågor 
 

1. Vad står det? 

Läs texten högt. En eller flera personer till återberättar texten, helst utan att titta i Bibeln. Använd 
egna ord. Syfte: att få höra berättelsen en gång till, med andra ord. Ett bra sätt att minnas 
bibeltexten bättre.  

2. Vad betyder texten? 

Dela vad du tror att texten betyder. Om det är svårt att komma igång kan man ställa följdfrågor som: 
Vad säger texten om Gud/Jesus?; Vad säger texten om människor? Vår erfarenhet är att den Helige 
Ande leder och undervisar oss tillsammans. Vid behov ställer vi följdfrågor för att förstå den andres 
upplevelse av texten. Syfte: att förstå texten. 

3. Vad ska jag göra med det jag läst?  

Syfte: att låta bibelordet få påverka våra liv. Läser man Bibeln med de som inte är kristna kan man 
ställa frågan: ”Om detta är sant, hur påverkar det ditt (mitt) liv?”. Försök att hjälpa varandra att vara 
konkreta så att det vi ”gör av” texten faktiskt blir av. 

Några exempel: 

Texten om när Jesus går på vattnet. Vi har pratat om att naturlagarna inte verkar gälla honom. Jag 
reflekterar över att min bild av Jesus är för ”snäv”. Jag tänker inte på honom som gudomlig utan som 
en god människa. Jag vill ändra min bild av vem Jesus är och ska läsa mer om honom den kommande 
veckan. 

Texten om att vi ska förlåta 7 gånger 77 gånger. Jag reflekterar över att förlåtelse verkar vara viktigt 
för Jesus. Jag vill följa Jesus. Jag har en vän som jag måste förlåta. Jag ska försöka träffa min vän för 
att säga förlåt den kommande veckan. 

Texten när Petrus säger till en sjuk man att han inte har pengar men att Jesus kan göra honom frisk. 
Jag reflekterar över att lärjungarna i Bibeln bad för sjuka och de blev friska.  Jag ska försöka be för 
någon som är sjuk/har ont i veckan.  

 

4. Vem kan jag dela detta med? 

Ytterligare ett sätt att både minnas bibelordet och utmanas att låta det påverka våra liv är att dela 
bibelordet med någon annan. Det kan vara en annan kristen men det måste det inte vara.  
Återberätta gärna med dina egna ord och dela gärna vad texten betydde för dig. 

 

 



_____________________________________________________________________________ 

Vi har läst Bibeln medutgångspunkt i dessa fyra frågor i flera olika sammanhang, alltifrån bönegrupp 
till husförsamling samt bibelstudiegrupper med människor som inte är kristna.  

 

Några nycklar för bra samtal: 

• Be tillsammans innan och bjud in den Helige Ande att öppna Guds ord för er. 
• Möt bibeltexten på ”lika” villkor. Ni undervisar varandra utifrån vad den Helige Ande 

uppenbarar för er. Betona att det inte finns ett rätt svar på vad texten betyder eller 
implementeringen. Teologisk kunskap är gott men avvakta med kunskapen. Stanna upp vid 
läsarnas egna möten med texten.   

• Följ upp fråga 3 och 4 (helst inom en vecka)! Detta är viktigt så att det vi säger till varandra 
inte bara stannar vid ord utan blir verklighet. Det är dock inte en tävling eller ett tillfälle då vi 
ska jämföra oss med varandra. Gör uppföljningen på ett sätt som passar gruppen, kanske 
delar ni i par hur fråga 3 och 4 gått och sedan ber och uppmuntrar varandra. 

• Teologiskt svajigt? Visst kan det bli teologiskt svajigt, framförallt om man läser Bibeln med 
människor som inte är kristna. Men vår erfarenhet är att det ändå är mycket sällan som det 
blir helt uppåt väggarna. Lita på att den Helige Ande är verksam och kan leda gruppen. Våga 
avvakta lite och se vad övriga i gruppen säger. Lyssna och ställ frågor. En fråga som kan vara 
bra att ställa, om någon gör ett påstående som känns märkligt, är: ”Var i texten ser du 
detta?” Behöver ni klara ut vad Bibeln säger i en viss fråga så kan ni läsa fler bibelord på 
temat (efter att ni gjort klart de fyra frågorna först) och se vad Bibeln samlat säger i ämnet. 
Ibland är det en ögonöppnare inte minst för oss som varit kristna ett tag… 
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