
Att förbli i ordet är en övning för en kristen gemenskap att lyssna till Guds ord, lyssna till varandra och 
fundera tillsammans vad Gud vill göra i en gemenskap. Det är en blandning av bibelmeditation och samtal. 
Övningen grundar sig i övertygelsen att när vi samlas för gudstjänst har alla någonting att bidra med. Detta 
betyder inte att alla skall predika, men det betyder att fler röster än prästens/mötesledarens bör höras.

I klostertraditioner pratar man ofta om Lectio Devina, en övning att meditativt lyssna till skriften och hur Gud 
talar genom ordet. Detta är en bra övning, men är ganska individualistisk, du är väldigt utlämnad åt dina 
egna tankar och omdömen. En lösning på detta presenteras av anabaptistiska rörelser som talar om denna 
övning av ”att förbli i ordet”.

Här nedan följer några enkla steg man göra i en sådan övning.

STEGEN
1. Bön. 
Börja med en bön där ni ber att Guds Ande skall leda och hjälpa er att vara närvarande i Ordet 
och för Guds tilltal.

2. Läsning.
Slå upp ett bibelställe (det bör inte vara för långt) och läs det högt för alla. Ha också biblar eller 
utskrifter av bibelstället till alla som vill ha.

3. Tystnad.
Efter att ha läst stycket ha några minuters tystnad 2-10min. 

4. Instruktioner/samtalspartner
Ge följande instruktioner: 
-    Hitta någon som du känner mindre bra
-   Lyssna på varandras reflektioner och tankar utifrån texten, läs texten igen i fall ni vill. Kör ni fast 
kan ni fråga varandra ex. ”finns det något i texten du skulle vilja fråga en bibelforskare?” eller ”vad 
fångade din fantasi?” eller ”vad utmanade dig?” Tillåt detta att ske mellan 3-10 min per person. 
-   Du skall komma ihåg vad din samtalspartner sagt och återberätta detta till gruppen senare, du 
skall alltså inte berätta vad du själv sagt. Det är ok att ta anteckningar.

5. Gruppsamtal.
Efter detta är det dags att brottas med texten som grupp, läs ev. texten igen. Låt människor 
återberätta reflektioner från sina samtalspartners. Antingen via en runda eller mer öppet samtal. 
Vem som helst får när som helst be om att ni skall läsa texten igen.

6. Ev. Respons.
Vad för respons skall gruppen eller individer ge till samtalet. Har ni kanske kommit fram till en 
utmaning för er som grupp eller kyrka? Hur går ni vidare med detta? Ni kan också återvända till 
samma text en vecka senare eller regelbundet under en längre tid, kanske utifrån att nån upplevt 
nått nytt eller tagit reda på något kring texten eller frågor ni haft.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
• Undvik diskussioner i bemärkelsen att utvärdera varandras reflektioner eller försöka vinna över 
någon annan i en åsiktsskillnad. Dessa samtal har sitt värde men här får flera skilda åsikter 
rymmas. Känn er däremot fria att fundera vidare utifrån någons reflektion.

• Försök hitta rutiner för att hjälpa de som inte brukar komma till tals eller få plats att kunna få 
utrymme. 
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