
Tillbackablick 
på dagen & 

bibelmeditation



Att be utifrån vardagslivet
ÖVNING:  ”REFLEKTION ÖVER DAGEN”   
TID: 5-10 MIN PÅ KVÄLLEN. 

Vi lever i en tid som är mer splittrad och stressad än någonsin. Mängden  

information och krav som sköljer över oss bara ökar.  I detta vardagens hög-

tempobrus är det lätt att tappa bort både sig själv och Gud. I detta läge kan 

det vara bra att ta hjälp av goda lärdomar och övningar från kyrkans historia. 

”Reflektion över dagen” är en sådan böneövning som visat sig vara hållbar för 

många. Den finns i många varianter. På detta blad följer vi ett tillvägagångssätt 

som är inspirerat från Magnus Malms bok ”Kännetecken”. 

Syfte: Reflektion över dagen vill hjälpa oss att öka vår medvetenhet om Guds 

närvaro, tilltal och ”dragning på våra liv” i vår vardag. Men också att urskilja de 

krafter och röster som vill föra oss bort från Gud. Detta ger oss möjlighet att 

uttrycka vårt dagliga gensvar och överlåtelse till Gud

Tillvägagångssätt: I denna variant låter vi tillbakablicken ske utifrån tre 

symboler: krubban, korset och ringen. Dessutom ger vi instruktion till en 

enklare variant (a) och en som går lite djupare (b), välj själv vilken du vill 

använda. 

REFLEKTION ÖVER DAGEN

Förslag på en inledande bön

Jesus du är den gode herden som ger ditt liv för oss. Öppna mitt inre för det som 

hänt idag så att jag kan höra din röst som leder till liv och skilja den från främ-

mande röster som leder bort från livet, så att jag följer dig. 



1. Krubban 

Gå igenom din dag:

a) Tacka Gud för allt som gjort dig glad under dagen. 

b) Uppmärksamma hur Gud har kommit till dig. I vilka situationer   

 har du känt av Andens rörelser (frukter) inom dig av glädje, frid,   

 kraft, frihet, tröst… Tacka, finns det något konkret Gud ville   

 säga?

2. Korset

Gå igenom din dag:

a)  Överlämna till Gud allt som varit jobbigt under dagen.

b)  Uppmärksamma vad du vill lägga ner inför honom:

- Problem: utmaningar jag bävar inför

- Relationer: människor jag har svårt för, konflikter. 

- Makter: yttre och inre inflytande som jag kämpar med.

- Synder: behöver jag be om förlåtelse?

3. Ringen

a) Överlämna dig själv och din morgondag till Gud.

b)  Överlämna dig själv och din morgondag till Gud.



Att be utifrån bibelordet
ÖVNING:  ”BIBELMEDITATIONEN”   
TID: 15-45 MIN. 

Vi lever i en tid där mängden information och intryck som vi möter och skall 

hantera är gigantisk. Mångas erfarenhet är att detta leder till att vi tvingas 

skumma på ytan och att vi inte känslomässigt förmår engagera oss. En av 

många viktiga frågor är vad denna tidsanda gör med oss när vi närmar oss 

Guds levande ord? Finns risken att det hanteras på samma sätt? Ett förhåll-

ningssätt som vill motverka detta är den s.k. bibelmeditationen. Att meditera 

över Guds ord har i kyrkans historia varit en omistlig del av umgänget med 

bibeln. 

Syfte: Meditationen över Guds ord vill ge utrymme för Anden att hjälpa oss 

in i texten så att det blir ett levande och känslomässigt engagerande möte med 

och tilltal från Gud som vi får möjlighet ge vårt gensvar till. Detta skall alltså 

inte blandas ihop med den österländskt inspirerade meditationen som har ett helt 

annat syfte. 

Tillvägagångssätt: Det är viktigt att ge bibelmeditationen lite stillhet och tid 

för att Guds Ande skall få möjlighet att beröra vårt splittrade sinne. Sök upp 

en ostörd plats och bestäm den tid du vill avsätta och den text du vill meditera 

över. Vad medveten om att vi i bibelmeditationen inte kan prestera fram något 

resultat utan bara ta emot det som ges oss. Syftet är inte ny kunskap eller ökad 

förståelse utan att höra Guds Andes visning.  I instruktionen ges en enklare va-

riant som passar till all text (a) och en annan variant som går lite djupare som 

passar till berättande evangelietext (b).                                                                                 

Förslag på en inledande bön:                                                         

Helige Anden och öppna mitt hjärta för din närvaro och led mig genom Ordet till 

Jesus Kristus. 



a) Bibelmeditation

- Läs texten långsamt några gånger och var stilla inför Gud.                                                 

- Uppmärksamma om det är något ord eller händelse som på ett särskilt sätt 

berör ditt inre?                                                                             

- Berätta för Jesus om de tankar/frågor/förnimmelser/känslor som du upp-

märksammat hos dig.                         

 -  Be Anden om hjälp att upptäcka om det är något Jesus söker säga dig. 

- Avsluta med att ge Jesus din ärliga respons. Den vara en känsla som dröjer sig 

kvar, en överlåtelse du vill göra, ett steg du behöver ta. 

b) Bibelmeditation över bibeltexten 

-Läs texten långsamt några gånger. Låt berättelsen sedan växa fram inom dig. 

Använd alla dina sinnen: se, lyssna, känn, förnim o.s.v. Tänk dig att du själv var 

med i händelsen. Följ dialogen mellan dem du möter. Hur reagerar du på Jesus 

sätt att tala och agera? Vilken person identifierar du dig med? Vill du delta i 

samtalet? Vad vill du i så fall säga? Förebrå dig inte om tankarna plötsligt vand-

rar iväg någon annanstans. 

 

-För ett ocensurerat samtal med Jesus om det som väcks i dig, om dina tankar 

och känslor. Be inte någon ”fin” bön som du tror han vill höra, utan var upp-

riktig. Berätta för Jesus vad som berört dig, vad som skrämmer dig, vad som 

väcker din frustration, vad som gör dig glad, vad du längtar efter osv.

-Uppmärksamma hur du uppfattar att han lyssnar på dig. Tar han emot dig? 

Vad tror du han vill säga till dig? Finns det något som du anar att han inbjuder 

dig till? Dyker det upp en önskan efter något konkret gensvar som du vill ge 

honom? Det kan handla om din direkta relation till honom men det kan också 

handla om relationen till andra människor eller något annat i Guds skapelse.  

       

-Har du tid, dröj gärna kvar hos Honom i stillhet. Kanske kan du skriva ner 

något av det du talat med Jesus om, det är en rikedom att återkomma till. 



Att tillsammans be 
utifrån bibelordet
ÖVNING:  ”BIBELMEDITATION FÖR GRUPPER”   
TID: 30-60 MIN. 

Vi lever i en tid där åsikter och argumentationer om det mesta fyller vår dag. 

I skolan tränas vi att tydliggöra våra ståndpunkter och förhoppningsvis också 

lyssna till andras. Detta är på många sätt bra och behöver utvecklas än mer, 

också i kyrkan. Som gemenskap vill vi öva oss i att lyssna till olika tolkningar 

och ståndpunkter av ex. bibelns ord. Men det finns också fler sätt att tillsam-

mans närma sig Ordet. Liksom i den enskilda meditationen över bibelns ord 

finns en stor rikedom att i grupp tillsammans få samtala med Jesus utifrån vad 

Anden väcker och leder när man mediterar Guds Ord. 

Syfte: Att som grupp låta Anden leda vårt samtal med Jesus.

Tillvägagångssätt: Det finns många sätt att göra detta på, här följer ett förslag 

som med fördel kan användas i ex. en husgrupp. 



*

Inled: Välj ut en avgränsad bibeltext, gärna evangelietext. t.ex. dagens eller 

söndagens evangelietext i Saronappen.

Läs: Läs texten högt tillsammans. Fråga sedan varandra om det finns några 

oklarheter i texten som ni tillsammans kan hjälpas åt att svara på. Men fastna 

inte i en lång diskussion. Avsluta med att någon ber att den Helige Ande skall 

leda er fortsatta meditation och bön. 

Meditera: Var och en läser texten ett par gånger tyst för sig själv. Följt av en 

meditation/begrundan där man söker ett fokus som berör i texten. Det kan 

vara ett ord, ett agerande eller likande (För mer instruktion se ”Att be utifrån 

bibelordet”.) Längden på denna tysta meditation beror på gruppens vana och 

önskan och bestäms vid inledningen.  10 min kan vara lagom långt.

Be: Ta nu tid att tillsammans gensvara i bön utifrån det fokus, ord, fras eller 

tema som berört var och en. Låt bibelordet ge ord för bönen. Gensvaret kan 

vara väldigt olika. T.ex. lovprisning, tack, klagan, frustration eller frågor. Låt 

bönerna bli korta så att alla känner att man kan delta och då är det också lätt-

are att låta bönerna ”haka i” varandra i ett gemensamt samtal med Jesus. 

Dela: Låt den som vill dela något kort om vad som berört under bibelmedita-

tionen och den gemensamma bönen. Det gör inget om det blir en upprepning 

av det man tidigare bett, och kan gärna inledas så här: Jag berördes av, jag 

kände ata, jag tror Jesus ville säga mig. Detta kan man också önska förbön för 

och kanske att gruppen följer upp med stöd i kommande träffar.                         

Efter allas delgivning, uppmärksamma om det är något som berör er som 

grupp och som ni tillsammans på något sätt skall gensvara på, i relation till 

Jesus, andra människor eller Guds skapelse.

Avsluta: Tillbe & tacka Jesus!
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