Mini-biblar
Det är inte svårt att göra en mini-bibel. Det
enda som behövs är:
•
papper
•
lim
•
en tom liten tändsticksask
•
bibelverser på små lappar
•
någon dekoration
Med en vanlig liten tändsticksaskgör man
såhär:
klipp ut en vit pappersbit (gärna lite styvt
papper), storlek 4,5 x 5,5 cm (mall finns här
nedanför).
Limma fast den så att den täcker det ena
plånet och går in en liten bit över fram och
baksida.

den
Mall för
vita sidan

Tag sedan ett färgat papper 9 x 5,7 cm (mall
finns här nedanför) och vik till så att den passar runt de övriga tre sidorna, limma fast.
Pynta med glitterlim, paljetter eller liknande.
Minibiblarna på bilden har små självhäftande
stenar som är tänkta till korttillverkning/scrapbook.
Sedan fyller man minibibeln med lappar som
är 2,5 x 5 cm med bibelverser på. Antingen sådana man skrivit av själv eller så skriver man
ut och klipper isär arken i den här beskrivningen.
En mini-bibel kan bli en fin present eller så
kan man ha den själv i skolväskan eller på
skrivbordet och ta fram ett bibelord och läsa
då och då.
Lycka till!

Mall

slaget

rgade om
för det fä

Till honom står vårt
hopp, han skall rädda
oss. 2 Kor 1:10

Ty var och en som
åkallar Herrens namn
skall bli räddad.
Rom 10:13
Gud är ljus och inget
mörker finns i honom.
1 Joh 1:5

Han har räddat oss
ur mörkrets välde och
fört oss in i sin älskade
sons rike. Kol 1:13
Jag sitter i mörker,
men Herren är mitt
ljus. Mik 7:8

Det knäckta strået
bryter han inte av, den
tynande lågan släcker
han inte. Jes 42:3
Herre, din godhet
varar för evigt.
Ps 138:8

Men Gud vare tack
som ger oss segern
genom vår Herre Jesus
Kristus. 1 Kor 15:57

Jag överlämnar mig i
dina händer. Ps 31:6

Led mina steg, som du
har lovat. Ps 119:133

Den som vill skall fritt
få dricka av livets
vatten. Upp 22:17

Ty Gud försonade
hela världen med sig
genom Kristus.
2 Kor 5:19

Jag är Gud, ingen
annan finns.
Jes 45:22

Lycklig den vars brott
har förlåtits och vars
synd har plånats ut!
Ps 32:1

Tacka Herren, ty han
är god, evigt varar
hans nåd. Ps 107:1

Herre, visa mig dina
vägar, lär mig dina
stigar. Ps 25:4

Kärleken upphör
aldrig. 1 Kor 13:8

Gud förmår ge er allt
gott i överflöd.
2 Kor 9:8

Låt det sinnelag råda
hos er som också
fanns hos Kristus
Jesus. Fil 2:5

Vår Herre är stor, hans
kraft är väldig, hans
vishet är utan gräns.
Ps 147:5

Gud är trofast och
skall inte låta er prövas
över förmåga.
1 Kor 10:13

Hämta nu styrka hos
Herren, av hans
oerhörda kraft. Ef 6:10

Han finns före allting,
och allting hålls
samman i honom.
Kol 1:17

Känn ingen oro. Tro på
Gud, och tro på mig.
Joh 14:1

Jag är med er alla
dagar till tidens slut.
Matt 28:20

Herre, du är god, du
förlåter, rik på kärlek
till alla som åkallar dig.
Ps 86:5

Min nåd är allt du
behöver. 2 Kor 12:9

Nu blir det alltså ingen
fällande dom för dem
som tillhör Kristus
Jesus. Rom 8:1

Evigt trofast visar jag
dig nu min kärlek,
säger din befriare,
Herren. Jes 54:8

Be, så skall ni få. Sök,
så skall ni finna. Bulta,
så skall dörren
öppnas. Luk 11:9

Den som vill vara stor
bland er skall vara de
andras tjänare.
Mark 10:43

Våra synder bar han i
sin kropp upp på
korsets trä.
1 Pet 2:24

Jag har kommit för att
de skall ha liv, och liv i
överflöd. Joh 10:10

När ni söker mig skall
ni finna mig. Jer 29:13

Som leran i krukmakarens händer, så är ni i
mina händer. Jer 18:6

Jesus sa:
Jag ber för dem.
Joh 17:9

Herre, hjälp mig!
Matt 15:22

Ty ingenting är
omöjligt för Gud.
Luk 1:37
Herren är min herde,
ingenting skall fattas
mig. Ps 23:1

Jag skall ge er en
framtid och ett hopp.
Jer 29:11

Be, och ni skall få, så
att er glädje blir fullkomlig. Joh 16:24

Saliga de som hör
Guds ord och tar vara
på det. Luk 11:28

Döden är uppslukad
och segern är vunnen.
1 Kor 15:54

Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och
sång! Ps 98:4

Ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte
övervunnit det. Joh 1:5

Älska era ovänner och
be för dem som
förföljer er. Matt 5:44

Hans är härligheten i
evighet, amen.
Rom 11:36

Frid lämnar jag kvar åt
er, min frid ger jag er.
Joh 14:27

