	
  

Ressourcekatalog over bibelstudiemateriale til celler
På nettet findes der mange gode muligheder for at finde bibelstudiemateriale, som enten er gratis
eller som kan købes forholdsvis billigt. Herunder vil du/I kunne finde forslag til forskellige
hjemmesider og bøger, som kan danne rammen for nogle gode celleaftener.

Gratis studiemateriale
www.Aarhusbykirke.dk
På kirkens egen hjemmeside er der en ressourcebank, som konstant udvides. Der er specielt to gode
mulige ressourcer, som kan bruges til en celle aften:
-

-

Materialet ”Bryd et tabu – snak om penge”, er materiale lavet i Aarhus Bykirke. Det er til én
celleaften i materialet. Så har man mod på at udfordre sig selv, er her materialet:
www.aarhusbykirke.dk/litteratur/
Podcasts fra gudstjenesterne. Hver uge kommer den foregående søndags prædiken ud og
ligge på hjemmesiden. De tager højest 30 min. Man kunne høre en prædiken i cellen og
bagefter snakke om den. Evt også læse søndagens tekst og arbejde med den. Linket til
podcastene: www.aarhusbykirke.dk/ressourcer/praedikener/

www.imu.dk
Indre Missions Unges hjemmeside har en stor ressourcebank med metoder til at studere bibelen i
grupper, bibelstudiemateriale, videomateriale og meget mere. Det kan sagtens betale sig at surfe
rundt i deres ressourcer (tryk her). (Noget af deres materiale er dog til teenagere, så læs det enkelte
oplæg igennem inden det bruges, hvis du vil sikre dig, at I bliver udfordret.)
-

Generel inspiration til en smågruppe/celle (tryk her)
9 oplæg om livet som kristen (tryk her)
Undervisningsvideoer om helt centrale emner i kristendommen (tryk her)

www.blr.dk
Bibellæserringen har flere gode idéer til, hvordan man kan studere bibelen og lidt gratis
studiemateriale.
-

1	
  
	
  

Studiemateriale om bøn eller Guds rige (tryk her). Bliver løbende lagt flere ud.
Måder at studere bibelen på:
o Ord studie (tryk her)
o Stil spørgsmål til bibelen (tryk her)
o Youtube-metoden (tryk her)

	
  

Studiemateriale som skal købes
”Møder med Jesus”: Nyt og spændende studiemateriale til hele Markus evangeliet. Til materialet
er der også lavet videoer, som uddyber de enkelte tekster. Se videoerne og køb materialet her.
”Uncover”: Et bibelstudiemateriale, hvor man læser bibelen, som en detektiv for at finde ud af,
hvem Jesus virkelig var. Kan købes her.
Forlaget Lohse har gennem de sidste mange år udgivet bibelstudiemateriale. De har samlet mange
af deres titler i et ”Bibelstudiekatalog” (se det her) Du kan finde det her og alle bøgerne fra Lohse
kan bestilles via bogbordet i kirken og derved støtter man kirken.
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