Dela tro och att läsa Bibeln tillsammans
I församlingen vill vi tillsammans hjälpa varandra att leva nära Jesus och leva ut vår tro. Våra olika
erfarenheter med Gud är värda att dela och värdefulla att lära sig av. I höstas introducerade idén om
att Dela tro, ett stöd för de där nära samtalen kring tro och liv som följde fyra enkla steg: Bibel,
Berätta, Besluta och Be.
Jag har nu skissat vidare på hur vi enskilt eller i grupp kan läsa, förstå och sedan välja att praktisera
det vi har läst, med stöd av en enkel metod för bibelläsning som heter Discovery Bible Studies, (DBS).
DBS, som är utvecklad av David L. Watson (församlingsplanterare Cityteam International) används för
att både introducera nya människor att hitta vägen till tro på Jesus och för att hjälpa de som redan är
troende att fortsätta leva sitt lärjungaskap.
Under våren 2017 kommer vi i våra gudstjänster ha en serie som vi kallar för Livet vi vill leva. Vi utgår
då från Romarbrevet 12 och vill låta det som står där inspirera, uppmuntra och utmana oss till att
leva vår tro på Jesus i den vardag som är vår. Vi tror också att den gemensamma läsningen och
samtalen i våra olika grupper kan ge oss nya möjligheter i hur vi omsätter vår tro i olika situationer
enskilt och tillsammans.
Instruktionerna här nedanför är skrivna utifrån att användas i grupp. Till träffen behövs papper och
penna.
1. Dela och be. Vad är vi tacksamma för idag? Vad är utmanande i våra liv?
2. Berätta om det är något särskilt som du upplever att Gud har betonat i ditt liv den senaste
veckan.
3. Bibel. Någon läser veckan text högt två gånger, de andra lyssnar (om det behövs kan veckans
bibeltext först läsas i sitt lite större sammanhang).
4. Dela ut papper med tre kolumner.
5. Ord för ord. Läs veckans text igen långsamt, så att alla hinner skriva ner den första kolumnen.
6. Med egna ord. Alla får nu en stund att skriva om nyckelverserna med sina egna ord i den andra
kolumnen. Skriv som om du berättade det för en vän som inte vet så mycket om tron. Vad är det
viktiga du vill förmedla? Hur kan du göra texten personlig och konkret? Gör det inte för svårt för
dig själv!
7. Läs upp era versioner av bibeltexten för varandra.
8. Samtala. Ta hjälp av frågor som: Vad väcks för tankar och känslor utifrån texten? Var det något i
texten som fångade din uppmärksamhet? Var det något som störde dig i texten? Varför? Vad
säger texten dig om Gud? Hur talar texten till dig om vad det är att vara människa? Säger den dig
något om hur du kan leva i relation till och behandla andra och dig själv? Hur utmanar texten
dig/oss kring hur du/vi lever?
9. Jag ska. Fundera över och skriv ner var för sig, i den tredje kolumnen, hur ni tänker att ni kan leva
den här textens budskap enskilt och tillsammans. Tror du att Gud vill säga något till dig
personligen eller till oss som gemenskap? Finns det något du kan och vill försöka förändra eller
göra annorlunda i ditt liv utifrån denna text? Har du konkreta tankar på hur?
Inför veckan som ligger framför: Tänker du på någon som du kan dela denna bibeltext/dina
tankar runt texten med? Känner du någon som behöver hjälp?
10. Dela era tankar och beslut med varandra. Finns det något vi kan göra tillsammans som grupp
utifrån det vi har delat med varandra?
11. Be utifrån vad ni samtalet om i gruppen.

