
Tre bibelsamtal efter Växtkraft TVÅ 
Tema; Rustad 

 
Vad är ett bibelsamtal? 
Ett bibelsamtal är precis vad det låter, ett samtal kring bibeln. Det sker i all enkelhet genom 
att man samlas, läser en text, sitter tyst en stund och funderar på det man läst.  Sedan börjar 
man dela med varandra vad det är i texten som berört mig. 
Vi har en tradition där vi är mer vana att lyssna än att dela själva. Därför får dessa 
bibelsamtal lov att börja i all enkelhet och ibland ganska trevande. Tänk på att det finns inga 
rätta svar som ska ”kommas på” eller sägas, utan du ska utifrån det du läser, dela din tanke 
och lyssna på de andras tankar. 
 
Rustad 
”Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande.” Joh.20:22 

Jesus lämnade inte lärjungarna ensamma och han lämnar inte dig och mig ensamma. Den 
helige Ande, vår hjälpare, är här. Församlingen är Kristi kropp. Genom den ska Guds vishet i 
hela dess mångfald bli synlig. Församlingen är Jesu röst, armar, ben, fötter, hjärta, händer, ja 
kropp, här i världen. Genom församlingen vill Gud visa sin kärlek till hela sin skapelse. Det är 
samma kärlek som han ingjutit i ditt och mitt hjärta genom den helige Ande. Så rikt utrustad 
är kyrkan för att världen ska förstå att Jesus är uppstånden, lever och verkar också i dag.  
 
Vad har Gud lagt ner för gåvor i mitt liv? Hur kan jag vara med och bidra som den person 
Gud skapat mig och med de gåvor och erfarenheter jag har?  
 
Texter som kan vara utgångspunkten för era tre bibelsamtal 

1. Bibelsamtal  Johannes 14: 16-27 
2. Bibelsamtal 2 Mosebok 3: 1-14 och 4: 1-2 
3. Bibelsamtal   Lukas 4: 16-21 

 
• Som ledare väljer du ut 1 text/gång. (Kopiera gärna bibeltexten på ett separat papper 

från www.bibeln.se. Det underlättar för deltagarna att skriva egna reflektionen i texten). 
• Dela upp er i lämpliga grupper 4-6 personer/grupp. 
• Läs texten högt. 
• Be att Gud öppnar ögon och berör hjärtan. 
• Ge tid för tystnad och egen reflektion. 
• Börja dela med varandra. Utifrån dagens tema ”älskad”, vad berörde dig i denna text? 
• Om du vill kan du efter en stunds samtal lyfta frågan; Vad betyder detta för oss? Får det 

konsekvenser? 
• Avsluta samlingen med bön 

(PS. Bibelsamtalet görs som studiecirkel i Sensus. DS) 
 

http://www.bibeln.se/

