!
!

Frågor till Bibeltexten
– en hjälp att komma in i texten
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Förstå texten
Dessa frågor kan vara en hjälp till att inte bara läsa passivt, utan engagera sig mer i texten.
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Tidningsfrågor
• Vem? – vilka är personerna i berättelsen? Vem är avsändare respektive mottagare till
brevet?
• Vad? – vad handlar stycket jag läst om, hur skulle jag sammanfatta eller sätta rubrik?
• När? – när hände detta, vad är kopplingen till vad som hände före och efter? Finns det en
bakgrund som förklarar texten?
• Var? – spelar platsen någon särskild roll i texten?

!

Relationsfrågor
Vad säger texten om min relation till
• Gud?
• mina medmänniskor?
• mig själv?
• skapelsen?
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Gå in i berättelsen
Bli en av personerna i berättelsen.
• Vad upplever du?
• Vad känner du?
• Vad ser, hör, luktar, smakar du?
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Be texten
Dessa frågor hjälper dig att inte bara läsa texten för ny information utan att tillämpa den
personligt och rikta den i bön till Gud. Det är inte alltid helt enkelt att tillämpa dessa frågor på
texten, men prova och ge det lite tid!

!
!

1. Vilken egenskap hos Gud pekar texten på som jag kan tacka, tillbe och prisa honom för?
2. Vad säger texten om mig själv som jag behöver bekänna inför Gud?
3. Vilket behov lyfter texten fram som jag vill be till Gud om?

Efter de första tre frågorna kommer ”ett andra varv” där fokus sätts på Jesus. Det hjälper oss
att inte bara be mer personligt, utan att se hur Jesus är Bibelns ledmotiv (”stjärna och kärna”).
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4. På vilket sätt är Jesus det ultimata exemplet på denna egenskap hos Gud?
5. Hur är Jesus lösningen på den synd jag behöver bekänna?
6. Hur möter Jesus det behov jag ville be om?

