Metoder för att läsa och förstå Bibeln
1. Observation – vad står det?
•

•

•

Vilken genre har texten? Berättelse/poesi/lag/liknelse/argumenterande text m.fl.
Olika texttyper leder till olika typer av frågor. T.ex. berättande text: frågor om
händelser/personer/platser.
Litterär struktur – Läs hela Bibelboken för att förstå helheten som texten ingår i. Och
titta på hur texten är uppbyggd. I argumenterande texter kan man t.ex. leta efter:
o Slutsatser: Lägg märke till ord som ”därför” och ”alltså”
o Jämförelser: Lägg märke till ord som ”är som” och ”så som” och ”liksom”
o Kontraster: Lägg märke till ”men” och ”däremot”
o Ord och begrepp: Lägg märke till ord och begrepp som förekommer i texten
och försök ta reda på vad de betyder.
o Upprepningar: Lägg märke till centrala ord eller uttryck som återkommer
flera gånger
Historiskt/geografiskt/kulturellt/politiskt sammanhang: Lägg märke till och ta reda
på mer om ord/namn/ tidsmarkörer/annat som verkar höra till textens specifika
sammanhang

2. Tolkning – vad betyder det?
•
•

Tolkning innebär att vi försöker förstå vad en text betyder. Vi tolkar alltid texter vi
läser, det är en naturlig process när vi läser alla typer av texter.
Bibeln är ingen kod som ska knäckas utan är skriven på vardagligt språk (i alla fall
vardagligt för de första läsarna). Leta inte efter ”hemliga” budskap i texten utan läs
den som det står och använd metoder som de ovan för att förstå den så bra som
möjligt.

3. Korrelation – Hur stämmer det med andra texter?
• Bibeln är både enskilda delar och en helhet. Texterna behöver läsas tillsammans med
varandra. Leta efter andra sammanhang som beskriver samma tema eller samma ord
och begrepp som de i den text du studerar. Vilket är hela Bibelns undervisning om
detta tema? Använd inte lösryckta bibelverser som grund för förståelsen.
4. Tillämpning – Hur lever jag texten?
•
•

•

Här ställer jag frågan vad Guds ord får för konsekvenser för mitt liv och min vardag,
för mitt tänkande och för mina handlingar.
En text kan ha flera olika tillämpningar. Det kan t.ex. vara en uppmaning om en
enstaka och konkret handling jag ska börja göra eller sluta att göra. Eller det kan vara
någonting som är ett steg i en långsiktig process att växa i min tro eller i min karaktär.
Tillämpningarna är nyanserade, de kan innebära olika saker för olika människor i olika
situationer och i olika tider.

5. Kommunikation – Hur delar jag med mig till andra?
•

Hur kan du dela det du upptäcker i Bibeln, med kristna vänner och med andra? Vår
förståelse och vårt perspektiv växer när vi samtalar med andra om det vi läst.

