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Kollektupprop från Bibelsällskapet gällande kollekt på Bibelns dag, söndag 20 januari 2019

Vi firar Bibelns dag 20 januari
Bibeln är värd sin egen dag, Bibelns dag. Var skulle vi vara, och hur skulle vi tro om
inte Bibeln hade delats vidare till oss?
Den här dagen handlar om att alla måste få chansen att ta del av Bibeln, att upptäcka
det budskap som förändrar liv. Den här dagen handlar om att vi skapar den chansen för
varandra och andra. Det är, bokstavligt talat, livsviktigt. Bibeln hjälper en människa att
se sitt värde, det som handlar om att vara Guds fria, älskade, burna barn.
När vi firar Bibelns dag ber vi därför om en generös kollekt till Bibelsällskapets arbete
att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd i Sverige och i världen. Varenda krona
i kollekten kommer att vara till nytta och glädje.
I dag är hela Bibeln översatt till 682 språk, men det talas 7 117 språk! 3 757 av dessa har
inte ens en bibeldel. Mycket översättningsarbete återstår alltså.
Men bibelarbetet innebär inte bara att göra Bibeln tillgänglig, det omfattar omsorg om
hela människan. Världens 149 bibelsällskap samarbetar kring humanitära insatser som
traumabehandling i Syrien, sjukvård i Amazonas och aidsprogram i Togo. Att få lära sig
läsa och skriva är också sådant bibelsällskapen hjälper till med.

Bibelns dag 20/1
församlingsinfo
Redaktör, Lotta Ring
lotta.ring@bibeln.se

Svenska
Bibelsällskapet
arbetar för att Bibeln
ska översättas, spridas
och användas. Vi är
en del av United Bible
Societies, UBS. Via
UBS arbetar vi tillsammans med 149 andra
bibelsällskap för att
göra världens mest
lästa bok ännu mer
känd och tillgänglig.

Kontakt
Besöksadress
Bangårdsgatan 4 A
Uppsala
Postadress
Box 1235
751 42 Uppsala

Med din gåva är du med och delar Bibeln vidare i ord och handling. Det är något av
det viktigaste du kan göra.

Tfn 018-18 63 30
E-post info@bibeln.se
Org nr 802000-3292

Varmt tack för kollekten och Guds välsignelse!

Webbplatser

		
Anders Blåberg, 			
generalsekreterare			

bibelsällskapet.se
bibelbutiken.se
bibeln.se
bibeläventyret.se
antautmaningen.se

Åke Bonnier,
styrelseordförande, biskop i Skara stift
Ge en gåva

Fakta:
Svenska Bibelsällskapet är en insamlingsorganisation med 90-konto och verksamheten drivs tack vare gåvor.
Ytterligare information om Bibelsällskapets insamlingsarbete och om Bibelns dag finns på www.bibelsällskapet.se.
Bibelsällskapet arbetar på uppdrag av sina huvudmän som är Svenska kyrkan med EFS, Adventistsamfundet,
Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, Livets ord, St Ignatius akademi (ortodoxa kyrkorna), Svenska Akademien, Kungliga Vitterhetsakademien och
Ekumeniska rådet i Finland.
Har du frågor angående kollekten till Bibelsällskapet, kontakta Lotta Ring, 018-18 63 36, lotta.ring@bibeln.se

PS. Kom gärna ihåg att erbjuda möjligheten att ge en kollektgåva via Swish om kontanter saknas.

Välkommen att ge en
gåva till bibelarbetet!
Swish 123 900 62 63
Bg 900-6263
Pg 90 06 26-3

Bibelns
dag 20/1
Var med och fira Bibelns dag i din församling.
Låt det bli en bibelfest! Nedan tipsar vi om produkter som passar vid olika bibelevenemang.

Och missa inte att köpa hem NT på lätt svenska!
Beställ via bibelbutiken.se eller 018-18 63 39.
bibelsällskapet.se
bibelbutiken.se
bibeln.se

PS. Bibelns dag infaller under Böneveckan som pågår 18–25/1. Material på skr.org
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Svenska Bibelsällskapet
Box 1235, 751 42 Uppsala
Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A
Tel: 018 -18 63 30
Epost: info@bibeln.se
Web: bibelsallskapet.se
Stöd vårt arbete!
Bg 900-62 63
Pg 90 06 26-3
Swish 123 900 62 63

Vi läser hela Bibeln!
Affischer med läsplan och rutor för varje bibelbok där man kan
markera att man läst eller jobbat med texten. En affisch för GT
och en för NT. Skickas i papprör. 70 X100 cm.
Introduktionspris för båda, 99 kr. Art nr 2081

En laglärd som ville sätta
honom på prov reste sig och
sade: ”Mästare, vad skall jag
göra för att vinna evigt liv?”
Jesus sade: ”Vad står det i la
gen? Hur lyder orden?” 27Han
svarade: ”Du skall älska Her
ren, din Gud, av hela ditt hjärta
och med hela din själ och med
hela din kraft och med hela ditt
förstånd, och din nästa som dig
själv.” 28Jesus sade: ”Det är rätt.
Gör det, så får du leva.” 29För att
visa att han var rättfärdig sade
mannen till Jesus: ”Och vem är
min nästa?” 30På den frågan sva
rade Jesus: ”En man var på väg
från Jerusalem ner till Jeriko
och blev överfallen av rövare.
De slet av honom kläderna och
misshandlade honom, och se
dan försvann de och lät honom
ligga där halvdöd. 31En präst
råkade komma samma väg, och
när han såg mannen vek han åt
sidan och gick förbi.
26

15 van

32
På samma sätt med en levit
som kom till platsen; när han
såg honom vek han åt sidan och
gick förbi. 33Men en samarier
som var på resa kom och fick
se honom ligga där, och han
fylldes av medlidande. 34Han
gick fram och hällde olja och
vin på såren och förband dem.
Sedan lyfte han upp honom på
sin åsna, förde honom till ett
värdshus och skötte om honom.
35
Nästa dag tog han fram två
denarer och gav åt värden och
sade: ’Sköt om honom, och ko
star det mer skall jag betala dig
på återvägen.’ 36Vilken av dessa
tre tycker du var den överfallne
mannens nästa?” 37Han sva
rade: ”Den som visade honom
barmhärtighet.” Då sade Jesus:
”Gå du och gör som han!”

1
I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord.
2
Jorden var öde och tom, dju
pet täcktes av mörker och en
gudsvind svepte fram över
vattnet. 3Gud sade: ”Ljus, bli
till!” Och ljuset blev till. 4Gud
såg att ljuset var gott, och han
skilde ljuset från mörkret. 5Gud
kallade ljuset dag, och mörkret
kallade han natt. Det blev kväll
och det blev morgon. Det var
den första dagen.
6
Gud sade: ”I vattnet skall ett
valv bli till, och det skall skil
ja vatten från vatten.” Och det
blev så. 7Gud gjorde valvet och
skilde vattnet under valvet från
vattnet ovanför valvet. 8Gud
kallade valvet himmel. Det blev
kväll och det blev morgon. Det
var den andra dagen.
9
Gud sade: ”Vattnet under him
len skall samlas till en enda plats,
så att land blir synligt.” Och det
blev så. 10Gud kallade det torra
landet jord, och vattenmassan
kallade han hav. Och Gud såg
att det var gott. 11Gud sade: ”Jor
den skall ge grönska: fröbärande
örter och olika arter av fruktträd
med frö i sin frukt skall växa på
jorden.” Och det blev så. 12Jorden
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Hitta rätt i Bibeln,
miniguide som hjälper läsaren att hitta
i Bibeln. Gratis.
Art nr 2316

Nya testamentet på lätt svenska,
NT med lättläst och lite större text
i en fint disponerad inlaga.
Pris 129 kr.
Art nr 2430.

Bokmärke med
bibelböckerna och
deras förkortningar
utskrivna. Gratis.
Art nr 2320

Smaka och se, bibelkuriosa
för den ovane bibelläsaren.
Gratis. Art nr 2080

frambringade grönska: olika arter
av fröbärande örter och olika
arter av träd med frö i sin frukt.
Och Gud såg att det var gott.
13
Det blev kväll och det blev mor
gon. Det var den tredje dagen.
14
Gud sade: ”På himlavalvet
skall ljus bli till, och de skall
skilja dagen från natten och ut
märka högtider, dagar och år.
15
De skall vara ljus på himlav
alvet och lysa över jorden.” Och
det blev så. 16Gud gjorde de två
stora ljusen, det större ljuset till
att härska över dagen och det
mindre till att härska över nat
ten, och han gjorde stjärnorna.
17
Han satte ljusen på himlav
alvet att lysa över jorden, 18att
härska över dag och natt och att
skilja ljus från mörker. Och Gud
såg att det var gott. 19Det blev
kväll och det blev morgon. Det
var den fjärde dagen.

Det finns mer

att hämta
smaka

och se
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Räkna stjärnorna, innehåller
15 av Bibelns mest kända texter och
bilder att fäglägga. Nu uppgraderad med en hittlista för
olika bibeltexter. Pris 10 kr. Art nr 2161
2017-0

8-31

BIBELLÄSNING
& BÖN 2019

11:28:40

(OBS! För Bibelsällskapets stödförsamlingar är häftet gratis.)

B BE

On the Road – en
resa genom Bibeln
för migranter, på
engelska. Finns
även på svenska,
arabiska och farsi/
persiska.
20 kr. Art nr 2036

Bibelmannakort,
bunt med 168 kort.
Pris 10 kr per bunt.
Art nr 1165

Gud sade: ”Vattnet skall vim
la av levande varelser, och fåglar
skall flyga över jorden, under
himlavalvet.” 21Gud skapade de
stora havsdjuren och alla olika
arter av levande varelser som
vattnet myllrar och vimlar av
och alla olika arter av fåglar.
Och Gud såg att det var gott.

20

1 Moseboken 1:1–31

Lukasevangeliet 10:25–37
15 vanliga.indd 10
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Bibelläsning & bön
2019, bibelläsningsplan. Pris 10 kr.
Art nr 2185

Beställ bibelmaterial via bibelbutiken.se!
Kom ihåg att vi har Bibeln på mängder av språk!
Tfn 018-18 63 39. Fraktavgift tillkommer.

Bibelaffischer i set om fyra med tema Glädje,
Befrielse, Kraft och Hopp. Bibelverser i färgfälten. Pris 50 kr. Art nr 1704
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BIBELSÄLLSKAPETS
PROJEKT 2019
Välkomna att vara med och sprida Bibeln tillsammans med oss! Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap. Som
församling kan ni med kollekter och bidrag vara med och stödja bibelarbetet i Sverige, men också internationellt. Det handlar om bibelöversättning, bibelspridning, församlingsutveckling och vård och omsorg
om människor – både i långsiktiga projekt och i akuta insatser.
Välj att stödja ett enskilt projekt, eller ge till ”där det bäst behövs”!
Här följer de internationella projekt vi lovat att ta ekonomiskt ansvar för
i samverkan med United Bible Societies 149 bibelsällskap under 2019.

Albanien: Vänner för livet – Bibeln och sport
Albanska bibelsällskapet har länge arbetat med bibelengagemang via sport och fotbollsturneringar. De är brobryggare över religionsgränser och tidigare konflikter i regionen.
Nu satsar vi på uppbyggnaden av ett länge saknat bibelhus med sportanläggning i Tirana.

Bolivia: Torka dina tårar – insatser för misshandlade
Våldet i hemmen har ökat markant i Bolivia. särskilt kvinnor och barn far illa. Utsatta får
samtalsstöd, läsmaterial och hjälp att bryta destruktiva mönster.

Det heliga landet: Betlehems barn – kärlek och trygghet
Det finns tre bibelsällskap i regionen som turas om att få vårt stöd. Det palestinska bibelsällskapet i Betlehem satsar särskilt på barn- och lägerverksamhet som skapar trygghet.

Ghana: Alfabetiseringsprojekt – språken esahie och gurune
Bibelsällskapet hjälper människor att lära sig läsa och skriva på sina modersmål.

Guatemala: Stöd till barn som får barn
Det är mycket vanligt att utsatta flickor får barn tidigt, många under 14 år, och de behöver
hjälp på flera nivåer att hantera sin situation. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på
institutioner och hjälper flickorna så att de kan använda Guds ord för att omvandla sina
liv och skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn.

Haiti: Barnen och Guds ord – bibelböcker för barn
Haiti är fortfarande märkt av jordbävningen 2010. 60 procent av befolkningen är under 25
år. Skolorna frågar efter bibelböcker för barn. Lärarna vill ge barnen bildning och trygghet.

Indien: Bibeln på indiska minoritetsspråk
Indien är ett mångfacetterat land och just nu pågår 20 bibelöversättningar till nya språk.

Irak: Stödcenter i Erbil – service till kyrkor och kristna
Nya och innovativa tjänster krävs för att möta behoven bland flyktingar och kyrkor. Det
behövs samlingsrum, distributionsbil, lagerlokaler, rådgivning och traumabehandling.

Kenya: Bibelöversättning till språket igikuria
Kuriafolket lever i både Kenya och Tanzania. Nu väntar de på sin första bibelöversättning.

Kina: Bibeltryckning och bibelspridning i Kina
I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar. Vi
bidrar med pengar till bibelpapper bland annat. Papper till en bibel kostar 10 kr.

bibelsällskapet.se
bibelbutiken.se
bibeln.se

Vid frågor och behov av ytterligare information, välkommen att
kontakta insamlingsansvarig Lotta Ring på telefon 018-18 63 36
eller via e-post lotta.ring@bibeln.se

BIBELGÅVAN

Fortsättning – Bibelsällskapets projekt:

Swish 123 900 62 63

Kirgizistan: Bibelhäften till kvinnor i en muslimsk kultur
Med försiktighet och fingertoppskänsla servar bibelsällskapet kvinnorna med småskrifter.

Kroatien: Bibeln på modern kroatiska
Den första interkonfessionella Bibeln i Kroatien. Under 2019 är det dags för lanseringen.

Bg 900-6263
Pg 90 06 26-3

Vet ni om att ni kan bli bibelstödförsamling?
Årsavgift 1 700 kr. Ni får rabatter i Bibelbutiken
och förtur vid församlingsbesök. Kontakta
generalsekreterare Anders Blåberg.
anders.blaberg@bibeln.se
018-18 63 33

Kuba: Uppbyggnad av lokalt tryckeri för bibelmaterial
Bibelsällskapet är den enda organisationen med tillstånd att importera biblar. Svårigheten
att få tillgång till internet och sociala medier och bibelappar gör efterfrågan än större. Nu
bygger man ett tryckeri för att kunna producera eget Kubanpassat bibelmaterial.

Libanon: Försonas! – stödprogram för barn i flyktingläger
Bibelsällskapet förmedlar hopp till flyktingbarn via samtal, drama och bibelberättelser.

Litauen: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Stöd till utbildning av instruktörer samt material för bibelundervisning i skolorna.

Malawi: Familjepaket för bibelengagemang
Läs- och aktivitetspaket för hela familjer. Arbetet stärker familjeband och ökar kunnandet.

Moçambique: Bibelöversättning till språket emakhuwa
Makhuwa-folket på 5,3 miljoner ska få en fullständig bibel på sitt språk för första gången.

Nicaragua: Hopp och leenden för barn med cancer
Både barnen och deras anhöriga uppskattar bibelsällskapets värdefulla insatser på sjukhus.

Rumänien: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning
av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

Rumänien: Vårblommor – bibelmaterial för barn
Bibelsällskapet servar skolor med aktiviteter och skolböcker som stärker barnen.

Serbien: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning
av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

Syrien: Hjälp till traumatiserade och utbildning av ledare
Projektet tränar kristna ledare i ”traumahealing” – bibelbaserad traumabearbetning – så att
alla församlingar i Syrien ska ha en utbildad handledare att vända sig till.

Uganda: Bibelböcker till människor med synnedsättningar
Ett inkluderande projekt som strävar efter att alla ska kunna ta del av Bibelns budskap.

Ukraina: Böcker och besök till allvarligt sjuka barn
Det råder ovanligt höga sjuktal bland barn i Ukraina, effekter av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Bibelsällskapet gör särskilda lekbesök på sjukhusen och delar ut barnböcker.

Ukraina: Biblar och själavård till handikappade
Bibelsällskapet besöker och möter unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Zambia: Bibelöversättning till språket nyanja (NT)
Nyanja är ett bantuspråk som även används officiellt. Bibelöversättningen är efterlängtad.

Projekt i Sverige – ett urval:
l Bibelöversättning till samiska
l Bibeläventyret – utbildning av instruktörer och klassundervisning
l Bibelläsning & bön och Anta utmaningen – läsplaner och inspiration
l Församlingsservice – bibelmaterial och bibelbutik, besök och medverkan
l Bibeln i digitala format

bibelsällskapet.se
bibelbutiken.se
bibeln.se

Vad kan vi göra
på Bibelns dag?

Tips på aktiviteter
Att ordna en bibeldag i
församlingen kan bli ett
riktigt roligt projekt. Det
behöver inte vara pretentiöst för att bli lyckat.
Fundera över vilka som
ska vara med och var ni
kan hålla till. Gör något
som passar utifrån de resurser ni har. Låt Bibelns
dag ge avtryck i gudstjänster och insamlingar.

3
H Ö G L ÄS N IN G

Arrangera högläsning i kyrkan,
närradion eller på biblioteket.
Förslag på texter: Bergspredikan (20 min), ett helt evangelium (2–4 tim) Lukasberättelsen, Luk + Apg (4–6 tim),
hela NT (20 tim), hela Bibeln
(80 timmar).
4

bjuda
in föreläsare, ha bibelutställning på biblioteket eller på
kyrktorget, ordna kafé med
högläsning där folk får läsa
sina favoritställen, dramatisera berättelser ur Bibeln på
teatern eller i kyrkan, skriva
om Bibeln och bibelarbete i
församlingsbladet, göra en
musikgudstjänst med bibelsånger och högläsningar, göra
en temavecka …
Här följer en rad konkreta
tips som kan vara till hjälp:
N ÅG RA I D ÉER Ä R:

KO N ST U T STÄ L L N I N G

Genom konsthistorien har
Bibeln varit en av de största,
om inte den alla största inspirationskällan. Utlys en lokal
konsttävling där alla verk ställs
ut i en gemensam utställning.
Samverka gärna med skolor,
dagis, en konstförening eller
ett galleri.
5
B IB E L Q U IZ

En duktig högläsare eller berättare är
guld värd. Varför inte bara ha en skön
högläsningsstund på Bibelns dag?

1
B I BELBERÄTTA N DE

Hitta några bra berättare i
din omgivning. (Tänk efter
vilka som är bra på att berätta
roliga historier eller sagor.) Låt
dem använda sin fantasi och
förbereda sig på att återberätta
en bibeltext ur sitt perspektiv
som en biperson i bibelberättelsen. Till exempel som
tiggaren vid vägkanten som
betraktar händelsen och sedan
återberättar sin version för
någon som stannar till.
Inbjud till en berättarafton,
eller låt dem berätta i gudstjänsten eller vid kyrkkaffet.

2
C HAR ADE R

Den klassiska leken charader
går utmärkt att använda i
bibelgruppen. En deltagare
väljer ut en vers och ska på tid
agera ut den så att gruppen
kan gissa sig fram till vilken
vers som gestaltas.
Förbered dig med ett antal
välkända bevingade ord eller
citat ur Bibeln skrivna på lappar. Lagtävling med två lag. En
deltagare gör en charad medan
dennes lag får gissa. Sätt en
tidsgräns. Bibelordsförslag:

• I elfte timmen (Matt 20:6)
• Gråt och tandagnisslan (Matt
22:13)
• Många är kallade, men få är
utvalda (Matt 22:14)
• Ge kejsaren vad kejsaren
tillhör (Matt 22:21)
• Sila mygg och svälja kameler
(Matt 23:34)
• Fara i frid (Luk 2:29)
• Falla i god jord (Luk 8:6-8)
• Arbetaren är värd sin lön
(Luk 10:7)
• Gjuta olja i såren (Luk 10:34)
• Slå sig för bröstet (Luk 18:13)

Gör en bibelfrågesport! Förslag på frågor:
• Vem var den första personen
i Bibeln som byggde ett altare
till Herren? (Noa)
• Vilket nummer i regentlängden hade kung Salomo? (3)
• Vem skrev flest böcker i NT?
(Paulus)
• Varifrån gjorde Jesus sin himmelsfärd? (Olivberget)
Fina bibelpriser kan ni hitta
via bibelbutiken.se!

Tipsen
fortsätter på
nästa sida

Vad ska vi göra?
fortsättning:

FOTO: BEN WHITE

Flera funktionella förslag
6
BI BELTECKN I N G VI D
KYRKKA FFET

Duka borden med enkla vita
pappersdukar. Lägg fram
kritor. Högläs en bibeltext.
Sätt på lite bakgrundsmusik
och låt deltagarna rita utifrån
inspiration från texten. Låt
dem riva ut sina alster och visa
upp bilderna för varandra.

10
B IB L IO D RA M A

Bibliodrama är en sorts rollspel där man levandegör en
bibeltext. En deltagare väljer ut
en text, och det är en fördel att
välja en berättande text med
många olika karaktärer.
Sedan tilldelas alla deltagare
en roll. Finns det inte nog
många roller kan man alltid
lägga till åskådare.
Därefter läser en deltagare
upp texten samtidigt som de
övriga agerar ut det som läses.
När dramat är avslutat får
alla berätta om sin rollfigur,
beskriva situationen i texten
och vad som hände. Det här
hjälper gruppen att leva sig in i
händelserna i bibeltexten.

7
BI BELMAT

Servera lite biblisk mat, till exempel en linssoppa med bröd
(1 Mos 18:5).
Det finns rikligt med
maträtter från Bibeln. Några
vanliga ingredienser är linser,
bönor, dadlar (2 Mos 15:27),
russin, fikon (4 Mos13:24),
lök av alla slag (4 Mos 11:5),
gurka, honung (5 Mos 26:9),
mjölk, oliver, olivolja, granatäpple, kanel (2 Mos 30:23),
koriander, lamm, får, get, fisk,
vin, vinäger, ägg och salt.

11
F Ö R D E M IN STA

Bibeln är en skrift att förundras över.
Läs den, begrunda texterna och diskutera innehållet med andra!

8
V RI D O CH VÄ ND

Det här är en metod som går
ut på att deltagarna med papper och penna skriver om en
text i Bibeln till ett modernt
språk. Hur skulle texten kunna
se ut i dag om vi skulle anpassa den till vår tillvaro och
tidsålder? Detta kan man göra
både i grupp och individuellt,
men i grupp blir det väldigt
roligt när man får läsa upp för
varandra vad man har kommit
fram till.
Som exempel provade vi
med en klassisk vers, Psaltaren
119:105: Ditt ord är en lykta
för min fot, ett ljus på min

ställa till texten är alltså: vem,
var, vad, varför, när, hur etc.

stig. Omskrivningen skulle då
kunna se ut så här: Din text
är som ficklampsappen i min
mobil som lyser upp asfalten,
ett ljus på min trottoar.
9
DE C K AR NA

Ett bra arbetssätt för den lite
mindre gruppen. Man läser en
text tillsammans och därefter
utses deltagarna till detektiver
med olika uppdrag. En person
i gruppen får i uppdrag att
ta reda på vem bibeltexten
handlar om, en annan var

den utspelar sig. Ytterligare en
under vilken tid på dygnet, en
annan varför texten var med i
Bibeln.
Detektiverna får fundera
enskilt en stund. Samtalet därefter bygger på att detektiverna
ska berätta för varandra om
sina olika uppdrag och vad de
har kommit fram till.
Man kan självklart lägga
till fler uppdrag om man vill.
Målet med leken är att hitta ett
nytt och roligt sätt att läsa en
bibeltext på. Är man en större
grupp kan man med fördel arbeta två och två. Bra frågor att

Det går att ha ett bibelstudium
även med tvååringar. Läs en
kort bibeltext på bara några
verser. Ställ några frågor om
vad de har uppfattat, och håll
det enkelt. Hur många helade
Jesus? Hur många kom tillbaka
och tackade Jesus? När de har
fyllt tre kommer de att fråga
”varför” hela tiden. Använd
dig av det och ställ frågan tillbaka till dem. Varför kom Jesus
till jorden? Varför dog Jesus?
M ISSA IN TE D E tips som
finns på Bibelsällskapets webbplats under fliken Använda
Bibeln/Tips och idéer!
Där finns något för de flesta
situationer. Lycka till!
/ / B IB E L SÄ L L S K A P E T

