
Bibelundervisning – Att studera Bibeln med andra    www.roparna.se 
Bibelundervisning är en nödvändig ingrediens i all sann evangelisation. Ty utan Guds Ord kan ingen 
människa födas på nytt: ”Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en 
oförgänglig, genom Guds levande ord som består.” (1 Pet. 1:23, se även Jak. 1:18, Joh. 6:63 och Ps. 
19:8). Bibelstudium styrker tron både för läraren och eleven (Rom. 10:17, Ords. 11:25). Ordets kraft 
helgar själen (Joh. 17:17, Heb. 4:12) och ger oss glädje (Ps. 119:111, Jer. 15:16). Men det är inte en 
torr läsning av Bibeln som förvandlar. I Jesus liknelse om sådden lär vi oss att hjärtats jordmån avgör 
om Ordets frön ska slå rot eller inte (Luk. 8:5-15). Fröna behöver dessutom vattnas av den Helige 
Andes regn (Joh. 6:63, Jes. 44:3-4). Det är inte bara de kyrkliga ledarna som ska hålla 
bibelundervisning. På Nya Testamentets tid var varje medlem en bibelundervisare (Apg. 8:1, 4, 30-
35).  I sista tiden kommer bibelundervisning att vara en del av den sista stora väckelsen: “Hundratals 
och tusentals syntes besöka familjer och öppna Guds ord för dem. Hjärtan blev överbevisade av den 
Helige Andes kraft, och en anda av genuin omvändelse visades.” (Testimonies for the Church 9, 
s.126). Om varje medlem skulle be till Gud och anstränga sig för att vinna en person per år till Jesus 
och sen lära upp dessa att göra det samma, så skulle evangeliet nå världen långt snabbare än om 
man förlitade sig på några få superevangelister. 
 

 
 
Tre syften med bibelundervisning: 

a) Att informera intellektet – Apg. 8:30 
b) Att beröra känslorna – Apg. 24:25, Luk. 24:32 
c) Att motivera viljan till att fatta beslut – 2 Kor. 5:20, Luk. 14:23 
 

Om du inte känner dig bekväm med att hålla bibelundervisning kan du göra något av följande: 
A. Gå en kurs i att lära sig hålla bibelundervisning 
B. Hitta någon som kan hålla bibelundervisning 
C. Läs ett bibelstudiematerial tillsammans 
D. Inbjud en person att titta på en DVD eller lyssna på en ljudfil tillsammans 
E. Dela med dig av en bok eller ett traktat 
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Bibelstudiets struktur 
1) SMÅPRAT (5-8 min) 

a. Upptäck behov 
2) INTRODUKTION (1 min) 

a. Repetition från förra träffen 
b. Berätta vad studiet ska handla om 

3) BÖN (1-2 min) 
a. Personlig 
b. Kort och saklig 

4) STUDIUM (25-45 min) 
a. 5-12 bibeltexter 
b. Använd övergångsfraser 
c. Använd illustrationer (Mark. 4:33-34) 
d. Berätta personliga vittnesbörd (Luk. 8:39) 
e. Turas om att läsa bibeltexter  
f. Ställ förtydligande frågor om bibeltexterna 
g. Lär dem att använda sin Bibel (Apg. 17:11) 

5) APPELL & BÖN (2-4 min) 
a. Ingen appell, inget bibelstudium 
b. Be dem att ta ställning till vad ni studerat 
c. Var inte rädd för tystnad om de tänker på beslutet (1 Kung. 19:11-13) 
d. Besegla beslutet med bön och tacka Gud för deras beslut 

6) BOKA NY TID (1 min) 
a. Introducera nästa studium 
b. Boka ny tid 
c. Lämna så snart du kan utan att vara oartig 

 
Tid: 30-60 minuter, en gång i veckan. Längre studier tenderar att få intresset att svalna. 
Plats: Sitt hellre vid köksbordet än i TV-soffan, pga. bättre studiemiljö.  
 
Saker att tänka på: 

1. Småprata i början av studiet (ca 5 min), inte efter. Annars riskerar du att förstöra den andliga 
atmosfären efter ett viktigt beslut. Lämna dem med Guds Ande och beslutet i sinnet. 

2. Låtsas inte som om du vet. Om du inte har svaret på en fråga så säg det! Säg: ”Jag vet faktiskt 
inte, men jag kan undersöka det tills nästa gång vi träffas” (Gör det också!) 

3. Var entusiastisk! Tala tydligt och uttrycksfullt i lagom tempo. 
4. AA – Argumentera Aldrig! (2 Tim 2:14). Med argumentering menas här att känslomässigt 

möta ett motargument för att visa att du har rätt. Det resulterar endast i ett större motstånd 
från personens sida. Bekräfta istället så mycket som möjligt och håll dig till Guds Ord. 

5. Gå två och två så kan en rycka in om den andre inte kan (Mark. 6:7, Pred. 4:9-10). Bestäm 
roller på förhand. Bakbedjarens roll är att ta anteckningar, vara tyst och be i sitt hjärta. 
Mycket förvirring kan uppstå om två personer leder studiet. 

6. Säg inte allt som kan sägas om ett ämne (ge tionde av din kunskap). 
7. Lämna återblicksmaterial, låt din medhjälpare skriva ned texterna under studiets gång. 
8. Var en god lyssnare. ÖRA – Ögonkontakt, ge dem din fulla uppmärksamhet. Respons, ge 

lämplig respons som visar att du lyssnat. Ansiktsuttryck, låt kroppsspråket stämma överens 
med dina ord. 

9. Håll inte bara god min, utan ha en positiv, nådefull attityd oavsett vad personen säger/gör. 
Bli aldrig förnärmad eller chockerad! Visa respekt, tålamod och omsorg. Uppmuntra och var 
optimistisk! Visa inte en ”allt-eller-inget”-attityd. 

10. Centrera varje studium i Kristus och honom korsfäst (1 Kor. 2:1-2, Joh. 14:6). 


