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Den här boken förklarar enkla men viktiga principer 
och erbjuder väldigt många praktiska råd som funge-
rar både om du vill studera Bibeln tillsammans med en 
vän, familjemedlem, församlingsmedlem eller sökare 
Daniel S Missionsledare för OM i Sverige 
 

One2One – Att läsa Bibeln tillsammans ger dig på ett 
uppmuntrande enkelt sätt vägledning att läsa Bibeln 
med andra, så att Bibeln kan få förvandla både ditt och 
andras liv. 
Tomas Dahnson Föreståndare i Korskyrkan Älvsbyn 
(EFK) 
 
David Helm beskriver praktiskt hur det kan gå till att 
läsa Bibeln två och två, med stor förståelse för vad som 
får oss att kanske inte våga prova. Denna resurs inspi-
rerar och vägleder kristna att låta Bibeln göra det den 
är till för, att leda människor till Gud! Enkelheten i 
dessa metoder påminner oss om att Guds ord inte bara 
kan läsas, utan även förstås av alla. Vi är så tacksamma 
att denna bok nu finns på svenska och delar David 
Helms längtan att se fler kristna läsa Bibeln tillsam-
mans. 
Ben & Emelie Clark Församlingsplanterare i Göteborg 
 
One2One – Att läsa Bibeln tillsammans är ett underbart 
flexibelt och anpassat sätt att växa tillsammans som 
Jesus efterföljare. Denna resurs kommer vara till rik 
väl signelse för den som vill se Herren göra ett djupt 
verk. 
Jonathan Pearson Studentsekreterare, Credo 
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Det finns inget mer spännande än att läsa Bibeln två 
och två med någon. Av erfarenhet vet vi att detta är ett 
fantastiskt sätt att växa tillsammans i kunskapen om 
Gud och som Kristi lärjungar. Materialet du håller i 
han den är ett verktyg som ger dig allt du behöver för 
att komma igång med att läsa Bibeln två och två. Vi 
själva har under många år använt detta material när vi 
har jobbat med människor och det har varit till stor 
glädje. Vi har till och med fått se människor komma till 
tro genom att läsa Bibeln två och två. 
Christian & Lotta Strajnic Församlingsplanterare i 
Emmauskyrkan, Åkersberga
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Några som du känner 

Du känner nog någon, kanske en arbetskamrat, som 
inte precis brukar gå i kyrkan. 

Vi kan kalla honom Andreas. Du har kanske disku-
terat religion med honom – eller kanske inte. Du är rätt 
säker på att han inte är kristen, men han verkar ändå 
nyfiken på din tro. Det tycks också som om han har 
missuppfattat en del av det som står i Bibeln. Du har 
aldrig haft tid att svara på hans frågor, eller så har det 
aldrig varit rätt tillfälle. 

Du känner också en ung kvinna i kyrkan. Vi kan 
kalla henne Elin. Hon är i tjugoårsåldern och har nyss 
gått med i din bibelstudiegrupp. Det verkar som om 
hon har blivit kristen ganska nyligen. Hon vet inte 
mycket om Bibeln, men hon är ivrig att få lära sig mer. 

Du känner säkert en hel del andra i kyrkan – kanske 
en ung man, en trevlig, överlåten kristen. Vi kan kalla 
honom Jonas. Han och hans fru hjälper till med barn-
passningen i kyrkan en söndag i månaden. Folk res -
pek terar honom och sätter värde på hans insatser, men 
han brukar inte få ledaransvar. 

Det här är tre helt vanliga människor som på många 
sätt liknar människor i ditt liv. De har alla olika ut -
gångspunkter när det gäller Jesus och den kristna tron. 

Nu tänker vi oss att du har fått i uppdrag att ta fram 
en strategi för andlig utveckling och lärjungaträning 
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för de här tre personerna, eller människor i liknande 
situationer. Vilken enorm uppgift – och var ska du börja? 
Du skulle kanske kunna bjuda in Andreas till nästa 
stora evangelisationssatsning i kyrkan. Fixat. Och är 
det inte en lärjungaskola på gång som skulle kunna 
passa Elin? Fixat. Då återstår bara Jonas. Vad ska du 
göra med honom? Utåt sett verkar det tuffa på ganska 
bra där. Kanske en speciell fördjupningskurs som din 
församling erbjuder skulle kunna passa? Fixat. 

Om du kom att tänka på någon av de här verksam-
heterna för att hjälpa människor att växa, så är du inte 
ensam. I generationer har vi vant oss vid att tänka på 
andlig utveckling mest som ett evenemang att gå på, en 
grupp att anmäla sig till eller en kurs att gå. Kyrkan sat-
sar ofta kreativ energi på att arrangera särskilda evene-
mang, grupper och kurser i syfte att vinna människor 
för Jesus och hjälpa dem att växa i tron. 

En del av de här projekten har definitivt varit fram-
gångsrika, men kanske missar vi ändå någonting mer 
dynamiskt. Något enklare som är mer rätt för vår tid – 
någonting som för tillbaka den andliga utvecklingen 
till vardagslivet med dess möten och relationer, istället 
för att bygga på verksamhet som församlingen driver.  

Tänk dig att det finns något sätt för alla de här tre 
personerna, Andreas, Elin och Jonas, att med hjälp av 
samma verktyg växa till i kunskap om Herren Jesus. 
De skulle kunna vägledas på ett djupare och bättre sätt 
än genom evenemang, grupper eller kurser. De skulle 
kunna få enskild vägledning av någon som bryr sig om 
dem. 

Vad är det här för sätt? Vad är det här för aktivitet 
som är så enkel och allsidig att den möter de här tre 
mycket olika människornas behov på lärjungaskapets 
väg? 
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Vi kallar det för One2One – att läsa Bibeln tillsam-
mans. 

Men vad innebär det då att läsa Bibeln tillsammans 
med någon annan på det här sättet? Varför ska vi göra 
det? Och vem är det till för? 
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Varför läsa Bibeln tillsammans? 

Gemensam bibelläsning är en variant av den oerhört 
viktiga kristna aktiviteten att läsa Bibeln – man gör det 
bara tillsammans med någon. Det är något som en 
kristen gör regelbundet under en överenskommen tids -
period tillsammans med en annan person, i syfte att 
läsa igenom och samtala om en bok eller del av en bok 
i Bibeln.1  

I boken The Trellis and the Vine drömmer författarna 
om det här: 

Tänk om alla kristna som en helt naturlig del av lär-
jungaskapet drogs in i ett nätverk av regelbunden 
bibel läsning. De skulle inte bara fördjupa sig i Guds 
ord på egen hand, utan läsa det tillsammans med sina 
barn vid läggdags, med sin make eller maka vid fru-
kostbordet, med en icke-kristen arbets kamrat på lun-
chen en gång i veckan, med en nybliven kristen 
varannan vecka för att följa upp och uppmuntra 
varand ra och med en mogen kristen vän en gång i 
månaden, också för att stötta och inspirera varandra. 
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1. Att läsa Bibeln tillsammans på det här sättet är inte unikt för oss eller vår  
församling. Vi stötte på konceptet första gången i England i mitten av 1990-talet, 
där det användes i Cambridge av Carrie Sandom och de anställda i Round 
Church at St Andrew the Great. Vi vet också att liknande varianter används 
mycket framgångsrikt i flera andra församlingar i England och Australien.  
Själva grundtanken bygger på att det är två personer som träffas, men det  
utesluter inte modeller där en person läser Bibeln tillsammans med två eller  
tre andra.



Det skulle vara en kaotisk väv av personliga relatio-
ner, bön och bibelläsning – snarare en rörelse än en 
verksamhet – men på ett annat plan skulle det vara 
väldigt enkelt och fullt möjligt för alla. 
Det är en spännande tanke!2 

Det här enkla konceptet skulle kunna bidra stort till att 
evangeliet växer och fördjupas – inte bara i ditt eget liv 
utan också bland dina familjemedlemmar och vänner. 
Det finns närmare bestämt minst fyra konkreta förde-
lar med att läsa Bibeln tillsammans. 

1. Frälsning 
För en stund sedan tänkte vi oss en arbetskamrat som 
heter Andreas. Andreas är inte kristen, men han är ny -
fiken på din tro och ibland också på evangeliets bud-
skap. I ditt sammanhang är Andreas kanske någon på 
jobbet, en vän eller en i familjen. Att läsa Bibeln till-
sammans är perfekt för dig och Andreas. I Jakobs brev 
står det att ”ordet … har makt att frälsa era själar”.3  

 Det går faktiskt inte att få veta hur man får förlåtelse 
för sina synder och blir Guds barn på något annat sätt 
än genom det som Guds ord säger om Jesus. Aposteln 
Petrus stryker under samma sak i ett av sina brev: ”Ni 
är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av 
en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.”4 
Utifrån de här verserna framgår det klart och tydligt 
att det är oerhört viktigt att läsa Bibeln, inte bara för 
kristna utan också för icke-kristna. 
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2. T. Payne och C. Marshall (2009), The Trellis and the Vine, s. 57. Sydney: 
Matthias Media. 
3. Jakobs brev 1:21. 
4. Första Petrusbrevet 1:23, se även Romarbrevet 10:10–14. 



2. Helgelse 
Kristna uppmanas också att uppmuntra varandra och 
bygga upp varandra.5 Vi är kallade att förmana va rand -
ra, hjälpa varandra att hålla fast vid sanningen, under-
visa varandra med all den vishet som finns i Guds ord 
och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.6  
I sitt första brev säger Petrus att ordet som frälste oss är 
samma ord som stärker oss i vår tro. Han skriver: 
”Längta … efter den rena andliga mjölken så att ni 
genom den växer upp till frälsning.”7 På ett annat stäl-
le beskriver aposteln Paulus hur användbar och mång-
sidig Bibeln är, och säger att den är ”nyttig till under-
visning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rätt-
färdighet”.8 

Kristna är kallade att leva tillsammans som kristna, 
älska människor i sin närhet och sprida Guds sanning 
till dem. Tänk på Elin och andra som hon. Vad är det 
hon verkligen behöver för att växa i sin nyfunna tro? 
Är det inte att utsättas för Guds ord? Lovar inte Bibeln 
att Gud ska använda sitt ord för att lära oss hur vi ska 
följa Jesus? Att läsa Bibeln tillsammans är ett utmärkt 
sätt för kristna att stödja varandra på helgelsens väg. 

3. Utrustning för tjänst 
Den gemensamma bibelläsningen kan användas för att 
hitta, utrusta och träna människor för fördjupad tjänst 
och större ansvar. Det är med andra ord den perfekta 
modellen för någon som Jonas. I de flesta församlingar 
finns det massor av människor som älskar Jesus och 
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5. Första Tessalonikerbrevet 5:11, Hebreerbrevet 3:13, Efesierbrevet 4:29. 
6. Romarbrevet 15:14, Efesierbrevet 4:15, Kolosserbrevet 3:16,  
Hebreerbrevet 10:24. 
7. Första Petrusbrevet 2:2. 
8. Andra Timoteusbrevet 3:16. 



engagerar sig på alla sätt som de känner att de kan. 
Men innerst inne väntar de på att någon ska satsa på 
dem i arbetet med evangeliet. Tänk vad människor som 
Jonas skulle kunna göra för Jesus om någon utmanade 
dem till ordets tjänst. Glöm inte att Jesus fokuserade 
sin verksamhet på att undervisa tolv apostlar, och av 
de tolv koncentrerade han sig särskilt på tre: Petrus, 
Jakob och Johannes. Budskapet om Jesus sprids på sam -
ma sätt i dag som det gjorde då. Den här satsningen på 
endast några få kanske inte verkar som det mest effek-
tiva sättet att använda tiden. Men det är genom bara 
några få som evangeliet om Jesus har nått ut till jor-
dens yttersta gräns och samlat människor från alla folk 
till hans rike – för att inte tala om hur det har lett till att 
kulturer har förvandlats, lagar stiftats, universitet och 
sjukhus grundats, musiker och konstnärer inspirerats 
och fattiga och utstötta fått hjälp. 

4. Relation 
Den personliga aspekten av att läsa Bibeln tillsammans 
är ännu ett skäl till att alla kristna borde fundera på att 
börja med det. I dag längtar människor efter äkta och 
djupa relationer. Vi ”blir vänner” med ytliga bekanta 
genom att klicka på en knapp. Att läsa Bibeln tillsam-
mans erbjuder en möjlighet att utveckla verkliga vän-
skapsrelationer, relationer där vi kommer nära varandra 
och vågar öppna oss för varandra. Och det är just den 
här personliga aspekten som tilltalar många männi-
skor. Fundera på vad den här undersökningen av den 
amerikanske forskaren Ed Stetzer säger:  

Vi tillfrågade sammanlagt 1 000 personer i tjugoårs -
åldern som inte går i kyrkan (900 från USA och 100 
från Kanada), och vi jämförde dem med en grupp på 
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500 äldre personer som inte går i kyrkan (det vill säga 
från 30 år och uppåt) … 
Vi bad dem bland annat säga om de instämde eller 
inte i följande påstående: ”Jag skulle kunna tänka mig 
att studera Bibeln om en vän frågade mig.” I gruppen 
som var i tjugoårsåldern svarade 61 procent ja, jäm-
fört med 42 procent i gruppen 30 år och uppåt. Det var 
en statistiskt säkerställd skillnad som visar att något är 
på gång. Det finns en öppenhet. Vi ser det därför som 
en möjlighet: trots att det kanske finns en del negativa 
åsikter om kyrkan finns det samtidigt en öppenhet för 
gudsfrågor.9 

Så varför ska vi läsa Bibeln tillsammans med någon 
annan? Vi gör det eftersom vi är övertygade om kraf-
ten i Guds ord. När människor utsätts för ordet finner 
de frälsningen i Jesus, de helgas i sin tro, de utrustas 
för effektiv tjänst och de finner gemenskap i ett nät-
verk av relationer som är annorlunda än något som 
världen kan ge. 
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9. Ed Stetzer (2009), How Unbelievers View the Church. I: The Albert Mohler Program 
[radioprogram] 30 juli 2009. Läs mer om detta i E. Stetzer, R. Stanley och J. Hayes 
(2009), Lost and Found: The Younger Unchurched and the Churches that Reach Them. 
Nashville: B&H Publishing Group.
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För vem? 

Innan vi fördjupar oss i det här med att läsa Bibeln till-
sammans, och hur man kan göra det, är det viktigt att 
förstå vem det är till för. Det troligaste är att den som 
tar initiativ till den gemensamma bibelläsningen är en 
överlåten kristen. Den andra personen är i allmänhet 
någon som befinner sig i en av tre olika situationer i 
livet. Vi har redan mött Andreas, Elin och Jonas. De 
representerar följande tre steg i en kristens liv: 

 
1. Ännu inte kristen. 
2. Nybliven kristen. 
3. Kristen som är redo för ledarskap eller tjänst. 
 

Så frågan är: Känner du människor som befinner sig i 
de här tre olika situationerna? Med andra ord, känner 
du människor som Andreas, Elin och Jonas? 

Icke-kristna 
En person som kan ha glädje av att man läser Bibeln 
tillsammans är en som Andreas – någon som inte har 
en relation till Jesus. Av de tre steg som vi har nämnt 
kan det här faktiskt vara det mest strategiska. Att läsa 
Bibeln tillsammans med någon som befinner sig just 
här i livet kan hjälpa honom eller henne att verkligen 
förstå evangeliets budskap, och kanske till och med 
själv överlåta sig till Jesus. 
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Nyblivna kristna 
Att läsa Bibeln tillsammans är också bra för någon som 
Elin. Den som precis har kommit till tro på Jesus behö-
ver följas upp personligen för att växa i sin nyfunna tro. 
Den här tiden tillsammans kan hjälpa nyblivna kristna 
att skaffa sig en livslång vana att läsa Bibeln på egen 
hand, stötta dem i att ta ansvar för bibelläsningen, hjälpa 
dem att bli disciplinerade och ge dem den kompetens 
och det självförtroende de behöver för att läsa och för-
stå Bibeln själva. 

Mogna kristna som behöver utrustas och tränas 
Att läsa Bibeln tillsammans är också bra för människor 
som Jonas – överlåtna kristna som behöver utrustas för 
tjänst, istället för att bara tillfrågas om att hoppa in där 
det behövs i församlingens verksamhet. Om allt arbete 
i församlingen var bibelbaserat skulle det inte bara 
vara till stor glädje för de människor som tränas för att 
kunna gå in som ledare, utan också ett effektivt sätt att 
få fler ledare som kan bära ett större ansvar för evan-
geliet. 
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Här kan du skriva namnen på några som du känner 
och kan tänka dig att bjuda in till gemensam bibelläs-
ning. Börja sedan be om ett tillfälle att göra detta. 
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Kategori Behov       Exempel     Några som du  
         känner 

 
Icke-kristna Frälsning        Andreas 
 
 
 
 
 
Nyblivna kristna Helgelse        Elin  
 
 
 
 
 
Mogna kristna Utrustning      Jonas  

för tjänst 
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Hur börjar jag? 

Nu när du har läst lite om vad det innebär att läsa 
Bibeln tillsammans, varför det kan vara bra och vem 
det är till för, kanske du undrar hur man börjar. Det 
första vi ska göra – precis som med allting annat när 
det gäller arbetet med evangeliet – är att be. 

1. Be 
När Gud väljer att uppenbara sig för människor är det 
nästan alltid så att det sker efter en tid i bön. Lukas 
visar det här särskilt tydligt i sitt evangelium. De ny -
fikna folkskarorna som ännu inte trodde fick för första 
gången veta att Jesus var Guds ”älskade Son” medan 
Jesus ”bad”.10 Jesus utsåg sina apostlar morgonen efter 
att han hade gått ”upp på berget för att be” och han 
hade varit ”hela natten i bön till Gud”.11 Dessutom fick 
de tre som Jesus höll på att utrusta för större uppdrag 
i evangeliets tjänst – Petrus, Jakob och Johannes – se en 
liten del av hela hans härlighet när Jesus hade tagit 
dem med sig ”för att be”.12 

Detta är sanningar som vi inte får glömma. Evange -
lie författaren Lukas vill inte att vi ska missa att bön är 
det redskap som Gud använder för att förbereda oss 
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10. Lukasevangeliet 3:21–22. 
11. Lukasevangeliet 6:12–16. 
12. Lukasevangeliet 9:28–36. 



för hans uppenbarelse. Hur viktigt det är att vi börjar 
med bön kan med andra ord uttryckas så här: som en 
följd av bön kommer människor att förstå vem Jesus 
är, de kommer att få lära sig vad det innebär att vara 
hans lärjunge och de kommer att utrustas för tjänst i 
hans rike. 

Kommer du ihåg det ögonblick i Lukasevangeliet då 
Petrus började förstå fullt ut att Jesus var Messias? 
Jesus hade frågat: ”Och ni? Vem säger ni att jag är?”, 
och Petrus hade svarat: ”Guds Messias.” Men glöm 
inte att det här omtalade mötet inleds med följande ord 
som vi ofta hoppar över: ”En gång när Jesus hade dra-
git sig undan för att be och lärjungarna var med 
honom, frågade han dem …”13 Gud frälser helt klart 
människor genom sitt ord och stärker tron hos sitt folk 
genom samma ord – han använder till och med ordet 
för att utrusta oss för fruktbärande tjänst – men när 
han uppenbarar sig är det likväl alltid bön som ligger 
bakom. Man skulle nästan kunna påstå att varje gång 
vi ser evangeliet slå rot och växa i Lukasevangeliet, så 
sker det i jord som förberetts genom bön. 

Om du vill se människor som Andreas komma till 
tro på Jesus, och andra som Elin och Jonas få näring 
och utrustas för ett liv i hans tjänst, ska du börja med 
bön. Börja med att be att Gud ska leda dig till någon 
som han redan har tänkt uppenbara sig mer för. Du 
kan vara säker på att de människorna finns, för Jesus 
har sagt att fälten ”har vitnat till skörd”.14 Det finns 
säkert någon i din bekantskapskrets som vet att du är 
kristen – någon som kanske är intresserad av att läsa 
Bibeln tillsammans med dig. Börja be Gud om att leda 
dig till honom eller henne. 
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13. Lukasevangeliet 9:18–20. 
14. Johannesevangeliet 4:35.



2. Bjud in 
Nästa steg till att läsa Bibeln tillsammans är det enklaste, 
men nog också det svåraste. När du väl vet vem du ska 
fråga måste du helt enkelt fråga den personen. Och då 
krävs det ett visst mod. 

Ett sätt är att lite försiktigt fråga: ”Skulle du kunna 
tänka dig att läsa Bibeln tillsammans med mig i några 
veckor?” Tänk på att även om det kan kännas skräm-
mande för dig att ställa frågan, så är det här kanske 
inte alls något skrämmande för din vän eller familje-
medlem att ta ställning till. De flesta människor känner 
sig nog faktiskt mer pressade om man frågar om de vill 
följa med på en gudstjänst eller ett evenemang med en 
massa människor som de troligen aldrig har träffat. Att 
läsa Bibeln tillsammans är ett mer personligt sätt att 
låta någon få bekanta sig med Bibeln. Om den du frå-
gar redan är kristen kan du lägga till något i stil med: 
”Jag tänkte att det skulle kunna vara en möjlighet för 
oss att träffas och lära oss mer från Bibeln.” 

Det största hindret för att bjuda in någon till gemen-
sam bibelläsning är nog faktiskt en obiblisk föreställ-
ning om att du inte är redo för något sådant. Du intalar 
dig själv att du inte har någon ordentlig utbildning för 
det här, eller helt enkelt att du inte kan tillräckligt 
mycket om Bibeln för att hjälpa någon annan på vägen. 
Du kanske till och med försöker övertyga dig själv om 
att någon borde ta initiativet till att läsa Bibeln tillsam-
mans med dig, istället för att du skulle föreslå det för 
någon annan. Det här är frestande tankar. 

Men de är inte alls sanna. 
Alla överlåtna kristna kan inleda ett bra samtal om 

en bibeltext. Din rädsla för att engagera dig på den här 
personliga nivån avslöjar i själva verket två av djävu-
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lens lögner som alla kristna måste stå emot. Den första 
är att det beror på oss och vår kompetens om evange-
liet ska ha framgång. Så är det inte alls. Våra bibelkun-
skaper är inte avgörande för om det ska ske någon 
andlig tillväxt. Den helige Ande kan använda och an -
vänder också osäkra människor som oss. Den andra 
lögnen vi kämpar mot är otro – vi tvivlar på kraften i 
Guds ord. Vi behöver påminnas om att Gud utför sitt 
verk på sitt sätt, och det är hans ord som utför det han 
vill ska ske i världen. 

Så var frimodig! Bjud in någon att läsa Bibeln till-
sammans med dig. Lita på evangeliets kraft som finns 
i hans ord. Och du kan vara övertygad om att Gud 
genom Andens kraft och med hjälp av sitt ord kommer 
att välsigna ditt engagemang att samtala med någon 
om evangeliets budskap. 

3. Bestäm träff 
För det tredje, när din vän eller familjemedlem har 
tackat ja till din inbjudan att läsa Bibeln tillsammans, 
då är det dags att bestämma träff för att komma igång. 
Glöm inte bort den uppmuntrande statistiken som 
säger att 61 procent av unga människor som inte går i 
kyrkan i dag skulle vara positiva till det här förslaget. 
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Hur börjar jag?


