Bi

be

Biblar för alla

den

Här är samlingar av de mest älskade berättelserna
från Bibeln för den allra minsta läsaren. De tar
sin början i skapelsen och Noa, och fortsätter genom Abraham, Mose, David och Daniel till Jesus
födelse och den allra första påsken. Spännande
berättelser med färgglada illustrationer som gör
berättelserna levande och är anpassade för barn
från ca 3 - 6 år.
Flera av böckerna innehåller frågor och aktiviteter som involverar
lilla läsaren.
Perfekta för högläsning!

Efter flera års arbete är den efterlängtade Bibeln här.
Detta är en helbibel för alla - även för
mellanstadiebarn.

Bibelns hjältar och berättelser kommer till liv på ett
nytt och kraftfullt sätt - perfekt för vår tids visuellt fokuserade kultur.
Bekanta karaktärer blir färgstarka troshjältar och gamla berättelser blir till nya bilder av Guds kraft. Berättelserna presenterar klart och tydligt Bibelns budskap, samtidigt som Skriftens
hela drama och styrka fångas.
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Du som längtar efter höra Bibeln återberättas på
ett nytt och annorlunda sätt för barn hittar en ny, rolig
och färgstark värld i dessa två böcker. De innehåller
både berättelsen om Jesu liv och många av berättelserna ur Gamla testamentets stora skatt.
En vän från himlen och Res med Evelina passar både
för skolan och kyrkans barngrupper, för högläsning bland
de lite yngre och för tyst läsning när man kan läsa själv.

Bibeln är en värld fylld av äventyr och dramatik, men också av kärlek och hopp. Dessa barnbiblar rymmer mängder
med kända och mindre kända bibelberättelser och tar med
barnen in i en spännande värld. Målet är att de ska få
lära känna Gud, förstå vem Jesus är och
möta alla de andra personerna i Bibeln, som gjort
viktiga erfarenheter.
Hoppas att du som är 6+ finner att dessa Biblar tilltalar dig. Läs själv eller tillsammans i familjen. Eller varför inte läsa några spännande berättelser för ett mindre
syskon?
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I vår familj har vi två favoritbiblar. Den ena är Kenneth K Tailors
Bibel i bilder för små ögon. Den passar utmärkt för barn i åldrarna 2 - 6.
Mina barn tycker mycket om den, särskilt de fina bilderna. Dessutom finns
det tre frågor efter varje berättelse som hjälper även de allra minsta att
reflektera och bättre förstå texten.
Den andra favoriten är Emil Gisselssons Bibelberättelser
och Bibelord som passar för barn i 7 - 12 års ålder. Trots
ett lite ålderdomligt språk, som vi moderniserar under
läsandet, tycker vi mycket om denna barnbibel som
innehåller Bibelnära texter, flera knepiga
frågor efter varje läsning, kartor och
förklaringar.
Dessutom älskar de äldre barnen att läsa
mangaberättelserna Messias och Budbärarna.
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