Ideerr til Bibels
B
studieematterialee
Titel

beskrive
else
Bibelen
n.
Gennem
mgå stykker aaf Bibelen evventuelt
ved hjæ
ælp af princippperne i Lecttio Divina
(se bage
erst i materi alet) eller lad
d ordet tale
for sig selv
s og drøft hvad det be
etydet for os
som kristne.
Henri J.M. Nouwen
ne af Jesus
På vegn

bemærknninger
Kan bl.a. kkøbes på
www.bibeelselskabet.d
dk

Kan købess på Forlagett Prorex
Pris kr. 1000

En bog om kristent lederskab.
Studiegguide til 3 – 9 aftener.
Allan Ib
bsen‐Lasse Åbbom‐Ole Lun
ndegaard
Hjertesprog – enklee skridt i tro
o
6 uger m
med daglige
Forløb over
læsestyykker og 6 gr uppesamtale
er

Kan købess på www.ettskridt.nu
Pris kr. 1000

Cape To
own Erklærinngen.
Et kald til at tage deel i Guds mission.
Rapport fra Lausannne‐bevægelssens tredje
verdensskongres i Caape Town 20
010.

Kan købess hos Lohsess forlag.
Pris kr. 255
Studiematteriale til bogen på
BaptistKirrkens hjemm
meside
www.bapptistkirken.dkk

Udforskk Livet
Alpha Kursus,
K
deltaggermanual

Se mere ppå
www.alphhadanmark.d
dk
Pris kr. 400

Forløb i 14 dele me d grundlægggende viden
om kristendom
Heine Holmgaard
H
At give det videre, m
med øjne, ørrer, hænder
og mun
nd.
Om alm
men diakoni i menigheden.
Studiegguide til 7 sam
mtaler

Kan købess på Lohses Forlag
F
Pris kr. 1550

Rick Wa
arren
Det målrettede liv
Forløb over
o
6 uger m
med daglige
læsestyykker og oplæ
æg til 6 gruppesamtaler

Kan købess hos Prorex Forlag
Pris kr. 1778

baptist..dk
BaptistK
Kirkens blad indeholder mange
relevante artikler, dder er egnede til
studieb
brug. Flere arrtikler indeho
older
spørgsm
mål til studieegrupper.

Bladet senndes til alle som
s
ønsker
det ifølge forsendelse
esliste fra
menighedderne.
Alle bladee kan downlo
oades på
www.bapptistkirken.dkk
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Kirke ogg migration.
Ti principper for kir keligt engagement
vedrøre
ende asyl, inddvandring ogg
integrattion.

Kan downnloades på
www.kirkkenikoebenhavn.dk

Kirken og
o homosekssualitet
17 korte svar på akttuelle spørgssmål
Udgivett af Dansk Bi belinstitut og
o flere
organisationer.

Kan downnloades på
www.dbi..edu/

Til dansske Baptistm
menigheder
Om hom
moseksuelless plads i men
nigheden.
Oplæg til
t samtale i dde lokale me
enigheder
om et aktuelt
a
etisk problem.
Teologisk Forum 20012

Kan downnloades på
www.bapptistkirken.dkk

L.M. Ha
ansen og A.S . Sørensen
Mennesskeret og Meenneskeværd
Lægger op til debatt om, hvorvid
dt
mennesskerettighedderne kan betegnes som
"kristne
e". Spørgsmåålet belyses i fem
kapitlerr: lighed, ind ivid og kollektiv,
religion
nsfrihed, at vvære fremme
ed, samt
spørgsm
mål om liv ogg død. Hvert kapitel
indehollder bibelordd, bøn, salme
e og tre
korte arrtikler om em
mnet.

Kan købess på
www.dannskekirkersrå
åd.dk
pris 49 kr..

Grundtrin af Ole Lu ndegaard
Ole Lun
ndegaard intrroducerer i denne
d
bog
16 kristne praktikkeer, der bygge
er på Jesu
eget liv og undervissning af sine disciple. En
vejledning i hvordann man lever
kristenttroen ud i hvverdagslivet.
Velegne
et til studiebbrug i cellegru
upper.

Boedals FForlag.
Pris 200 kkr.

Der findes een del studieemateriale, der
d er udgåett fra forlagen
ne. I denne oversigt
o
er deer kun medta
aget
materiale der stadig kan
n købes ellerr downloade s. Flere ideer til bibelstud
diematerialee modtages med
m tak.
Sendes til m
moli@nalnet..dk
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Find det på Internettet:
ange forslag ttil studiematteriale egnett til studiegruupper.
På følgendee hjemmesider findes ma
www.credo
o.dk
www.alphadanmark.dk
www.danskkekirkersraad
d.dk
www.bibelsselskabet.dk
www.forlaggetscandinavvia.dk
www.prorex.dk
www.danskkoase.dk
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Lectio Div
vina (person
nligt)
1. Tekkstlæsning: Læs
L en bibelttekst – f.eks . en Salme frra GT, en berretning fra evvangelierne eller et
afsn
nit af Paulus breve. Det skal
s ikke værre for langt. Læs det lang
gsomt og flerre gange. Print det evt.
ud på et stykke papir – ved at hente dett fra bibelen.dk. Streg ord ud, som sppringer dig i øjnene.
ø
2. Tileegnelse: Lægg teksten til side
s og tænkk over den. Er det en evangelietekst, sså forestil dig scenen.
Levv dig ind i den
n. Dvæl ved de ord, du sttregede ud før
f – hvad vil Gud mon sigge til dig gen
nnem lige
præ
æcis de ord? Hvis tankern
ne flyver, så flyv med! Måske vil Gud bruge det tiil noget. Lad ordet synke
ned
d i dig.
3. Bøn
n: Lad din tilegnelse føre
e dig videre t il bøn. Måskke giver det anledning
a
til at takke Gud
d, spørge
ham
m om noget, skælde ud over
o
noget. TTal med Gud om det. Holld pauser, såå han også ka
an komme
til o
orde. Måske planter han en ny tankee i dit indre. Måske
M
bruge
er han ord.
4. Skrriv ned: Måskke har du brug for at sluttte af med att skrive, hvad
d du har opleevet. Så kan du gå
tilb
bage senere og
o se, om de
er er udviklin g i tingene.

pper.(tilpa sses gruppens ønsker
r)
Forslag till Lectio Divina for grup
1.

Før du læser dett valgte Bibellstykke, brug
ges et minut eller
e
deromkrring i stilhed.. Lederen bed
der folk om
at ly
ytte til det orrd eller den sætning,
s
der ffanger deres opmærksom
mhed når bibe
elstykket efte
erfølgende
læses.

2.

person læserr Bibelstykkett langsomt.
En p

3.

uppen bruger nogle minuttter i stilhed o
og tænker ov
ver det ord eller den sætn ing, som fanger deres
Gru
opm
mærksomhed.

4.

er person dele
er ordet ellerr sætningen m
med de andre
e i gruppen.
Hve

5.

anden person
n læser Bibelstykket igen..
En a

6.

uppen reflekte
erer roligt over spørgsmå let: »Hvordan kan dette skriftsted
s
berrøre mit liv?"
Gru

7.

er persons de
eler med de andre,
a
hvad sskriften siger dem, "jeg se
er, jeg hører,, eller jeg fornemmer"
Hve

8.

anden person
n læser samm
me Bibelstykk
ke højt.
En a

9.

ølgende spørg
gsmål i stilhe
ed et par minutter: "Ud fra
a hvad jeg ha
ar hørt og
Delttagerne reflektere over fø
deltt, hvad ønske
er Gud så jeg
g skal gøre?" Eller: »Hvord
dan kan Gud invitere mig til at ændre noget i mit
liv?"

er person dele
er tankerne fra
f Trin 9 me
ed de andre gruppemedlem
g
mmer.
10. Hve
m en afslutnin
ng, beder hve
er person højjt for persone
en på deres venstre
v
side u
ud fra hvad der
d blev delt
11. Som
i Trin 10 eller man opfordrer til fri bøn.
er med bøn
12. Lederen afslutte

