Nära Smågrupp – att upptäcka
Bibeln tillsammans
Tips!
• Nära Smågrupp – www.narabibel.se
• Hur blir jag en god smågruppsledare? – Se föredraget
med Håkan Kenne och Bengt Jörnland på
http://www.narabibel.se/sv/hur-jag-blir-en-godsmagruppsledare/
• The Bible Project – snyggt och spännande material på
engelska - https://thebibleproject.com/explore/
• David Watson – Discovery Bible Studies material för
nedladdning - https://internationalproject.org/ourvision/resources/discovery-bible-studies/
• http://livsgladje.nu/portfolio/dela-tro/ - se
nedladdningsbar instruktion.

Det goda samtalet
O Det som sägs stannar i gruppen
O Det jag säger idag är OK att ändra
imorgon
O Låt alla komma till tals
O Vi är här för att lära och lyssna
O Det är okej att tycka annorlunda
O Vi lyssnar på varandra och respektera
varandras åsikter
O Du har rätt att vara tyst - du behöver
inte ha åsikter om allt
O Alla talar i jagform
O Det finns inga experter
O Alla frågor är bra frågor

Tips inför läsning av bibeltexten
Vi vill spegla oss i bibeltexterna och kanske framförallt
texterna om Jesus, hans liv och handlingar. Vid läsning av
bibeltexten så försök att läsa texten som en berättelse
snarare än en text att enbart studera och analysera.
Lev dig in i texten, i miljöerna, känslorna, situationen, sätt
dig in i de olika karaktärerna som befinner sig i närheten
av textens historia och karaktär.
Vad vill bibeltexterna säga oss? Hur är stämningen, hur är
känslan? Uppriven, utmanande, hotfull, kärleksfull, råder
försoning eller förvirring? Måla upp omgivningen, hur är
vädret, var befinner vi oss, i ett hus, på en slätt, ute på
sjön? Vilka människor är närvarande? Kvinnor, män, barn,
bönder, fiskare, ledare, vilka religiösa grupper är
representerade, rika, fattiga, fiender eller vänner osv.?
Hur reagerar människor och varför? Vad reagerade du på i
texten, vem identifierade du dig med i texten, vilka
känslor väcktes hos dig, var befinner du dig i händelserna
som presenteras i texten?
Ta en minut och lyssna in gruppen: Var något oklart?
Fanns det uttryck, ord som var svåra att förstå? Hjälps åt

att förklara, det är viktigt att alla får goda förutsättningar
att delta i samtalet.
• Hjärna – Var det något som oklart, provocerade,
stimulerade, nytt, utmanande, något du inte håller
med om…?
• Hjärta – Var det något särskilt som berörde dig? Vilka
känslor väcktes och varför? Vad vill du förändra, tänka
annorlunda om utifrån texten du just hört och läst?
• Händer – Hur påverkar detta ditt liv, dina beslut,
beteende, attityder och handlande, gentemot dig själv
och andra? Är det något du vill förändra i ditt liv utifrån
textens innehåll och era gemensamma samtal?

Lycka till!
Petrus Lilja – kurssamordnare Bibelskola Nära

