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Den ordlösa boken
– Ett sätt att förklara frälsningen för barn

Den ordlösa boken är precis som det låter en bok utan text. Den innehåller 
endast färgade papper. De färgade sidorna har du som ledare till hjälp när du 
berättar om frälsningen genom Jesus för barnen. Du kan alltid berätta med 
egna ord. Här har vi skrivit ner ett sätt att berätta för barnen. 

Instruktion hur du tillverkar boken 

Du som ledare har i förväg gjort en bok som används för att illustrera det 
som berättas. Välj om du vill göra den med A4 blad eller A3 blad. För att 
göra det tydligare kan A3 blad vara bra. Gör så här:

Utsida:  Valfri färg (dock ingen färg som ingår i boken i övrigt)
Uppslag 1:  Guldpapper
Uppslag 2:  Svart papper
Uppslag 3:  Rött papper
Uppslag 4:  Vitt papper
Uppslag 5:  Grönt papper

Vik alla papper på mitten. Klistra ihop utsidan med guldpapprets ena sida 
och guldpapprets andra sida med den svarta sidan. Andra sidan på svarta 
bladet klistras ihop med den röda sidan. Sedan fortsätter du på samma sätt så 
att bokens alla uppslag är gjort av samma vikta ark. 

Om ni sedan vill kan barnen i efterhand göra varsin Ordlös bok för att 
minnas den upplevelse de precis varit delaktiga i.

Den guldfärgade sidan

Den sidan står för himlen, för som Johannes skrev: ”… Och den breda gatan 
genom staden var av rent guld, som var som genomskinligt glas.” Upp. 21:21. 
Ge en levande beskrivning av himlen, för att få förståelse för hur vacker och 
underbar den är. Berätta att det inte finns något lidande, sorg eller död där. 
Poängtera att alla i himlen är alltigenom och evigt lyckliga. (Upp. 21:4, Ps 
16:11)

Berätta därefter för barnen att Gud har gjort himlen, att ingen utom Gud 
skulle kunna ha gjort ett sådant underbart ställe. Men det mest underbara av 
allt är att Gud har gjort himlen för oss (Joh. 14:1-3). 

Den svarta sidan

Den svarta sidan står för synd. En sak som Gud inte har gett plats för i him-
len är synden. Om Gud tillät synd i himlen skulle synden förstöra den och 
det skulle inte längre vara någon himmel. Synd är det som förstört jorden 
och orsakat allt lidande här. Gud kan aldrig låta synd komma in i himlen. 

Visa barnen att vi alla är syndare (Rom. 3:23). Gör detta personligt och 
diskutera med barnen tills var och en förstår att hon/han är en syndare. Ett 
sätt är att fråga barnen om det är en synd att ljuga. Be sedan alla de barn som 
aldrig har ljugit att hålla upp sin hand. Snart kommer det att bli uppenbart 
för dem att alla har ljugit. Vi är alla syndare och kan inte komma till himlen 
på grund av vår synd. 
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Den röda sidan

Berätta för barnen att den röda sidan står för Jesu blod (1 Joh. 1:7). Gud 
visste att vi alla var syndare. Han visste att vi inte själva kunde göra oss av 
med vår synd. Han älskade inte bara oss så mycket att han skapade en perfekt 
himmel för oss. Han älskade oss också så mycket att han planerade ett sätt 
för oss syndiga människor att komma till himlen. 

Visa barnen att Bibeln undervisar oss om att Gud lade alla våra synder 
på Jesus och att han dog för våra synder – i vårt ställe (Jes. 53:5-6, 1 Kor. 
15:3-4, 2 Kor. 5:21). Jesus led för vår skull. Synden är en sådan fruktansvärd 
sak att det enda sätt en god Gud kunde ta bort detta var genom att hans 
enfödde son skulle dö i vårt ställe. Gör det väldigt tydligt att Jesus gjorde 
allt som behövde göras. Han var tvungen att bli det enda offret och rädda 
oss (Apg. 4:12 Ef. 2:7- 8).

Den vita sidan

Det faktum att Jesus dött för oss räddar oss bara om vi tar emot honom, 
tror på honom eller ber honom att rädda oss (Joh. 1:12 Apg. 16:31 Rom. 
10:13). När vi gör detta räddar han oss. Han tar bort våra synder direkt 
(Apg. 13:38-39). Den vita sidan står för att våra hjärtan blivit rentvättade 
när Gud frälser oss (Ps. 51:7). Han gör oss vita som snö (Jes. 1:18). 
Du kan göra detta till ett tillfälle för överlåtelse om barnen vill det.

Den gröna sidan

Den gröna sidan står för det kristna livet som Gud vill att vi ska leva efter 
vi tagit emot Jesus som vår personliga frälsare. Många saker som växer i na-
turen är gröna, såsom träden och gräset. I det kristna livet får även vi växa. 
När vi har tagit emot Jesus för första gången är vi precis som ett nyfött barn 
och Bibeln talar om för oss att vi ska växa till i nåd och kunskap om Gud (2 
Pet. 3:18).

Om tillfälle ges kan ni tillsammans med barnen studera de saker som 
hjälper oss att växa: att överlämna sig själv helt åt Gud (Rom. 12:1,2), att 
berätta om Jesus för andra (Matt. 10:32), att läsa Guds ord (2 Tim. 2:15), 
att be till Gud (1 Tess. 5:17), att umgås med andra kristna (Heb. 10:25), att 
behaga Jesus med sitt liv och att vinna andra till Jesus (Matt. 4:19).

Tips!
Historien i den ordlösa boken kan göras kortare eller längre ge-
nom att använda illustrationer. Ett bra sätt att få barnen att komma 
ihåg betydelsen av varje sida är att lära ut en bibelvers om sidorna. 
Följande bibelverser föreslås:

Guldfärgade sidan: Joh.14:1-2
Svarta sidan: Rom.3:23
Röda sidan: 1 Joh.1:7
Vita sidan: Ps.51:7
Gröna sidan: 2 Pet.3:18 


