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LUKAS - Jesu födelse



Nya Testamentet
LUKAS; Historia

LEKTION:
Jesu födelseSång

5Jesus, tack
att du kom hit ner.
Jesus tack
för glädjen du ger.
Jesus, tack
att du är min vän
och jag får fira jul igen.

�Ära vare Gud�,
så var den första julens sång.
Änglarna den sjöng
i Betlehem en gång.
Jesus kommen är,
ja han finns hos oss här.
�Tack att du kom,
tack att min sång
får bli en sång om dej�.



Nya Testamentet
LUKAS; Historia

LEKTION:
Jesu födelseB

LUKAS

Så trångt och besvärligt det var när jag kom,
men herdarna gladdes och änglar med dom.

Vad handlar det om?

jESU

 FODELSE



Nya Testamentet
LUKAS; Historia

LEKTION:
Jesu födelse

MODELL
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Jesu
födelse

Så trångt och besvärligt
det var när jag kom,

men herdarna gladdes
och änglar med dom.

Vad handlar det om?

Så trångt och besvärligt det var när jag kom,
men herdarna gladdes och änglar med dom.

Vad handlar det om?

jESU

 FODELSE



Nya Testamentet
LUKAS; Historia

LEKTION:
Jesu födelseB/C

Vise män på väg till Betlehem

Jesus, tack
att du kom hit ner.
Jesus tack
för glädjen du ger.
Jesus, tack
att du är min vän
och jag får fira jul igen.

Text
&

Musik:

Gun-Britt
Holgersson

�Ära vare Gud�,
så var den första julens sång.
Änglarna den sjöng
i Betlehem en gång.
Jesus kommen är,
ja han finns hos oss här.
�Tack att du kom,
tack att min sång
får bli en sång om dej�.

Jesu födelse - Luk 2:1-20, Matt 1:18-25, 2:1-23

Lukas mest kända berättelse är den vi kallar
JULEVANGELIET. Den finns i andra
kapitlet och berättar om när Jesus blev
född och hur det gick till.
Först får Maria besök av en ängel som
heter Gabriel. Han är Guds sändebud och
berättar för Maria att hon är utvald
att föda Guds Son.

Då var Maria
ännu inte gift
med Josef, utan

bara trolovad, vilket betyder
att Josef och Maria ännu inte
levde tillsammans. Men ängeln
berättade att det inte alls var

meningen att Josef skulle vara
pappa till Jesus, utan det skulle

Gud vara. Nio månader senare
kom Josef och Maria till Betlehem

för att skattskriva sig. Det var så
mycket folk i staden att de inte fick
någon annan plats att bo på än i ett
stall. Där föddes Jesus, medan änglar
sjöng om en Frälsare och herdar på
marken förundrade sig. Det var en
märklig natt. En strålande stjärna
lyste över stallet då herdarna kom
för att se det som änglarna sjöng om.
Jesus, världens Frälsare var nu
född till världen.

Minnesvers:

Idag har en
Frälsare blivit

född åt er i
Davids stad
och han är
Messias,
Herren.
Luk 2:11



Nya Testamentet
LUKAS; Historia

LEKTION:
Jesu födelse

LUKAS - JESU FÖDELSE
1. Hette kejsaren i Rom Kvirinius, då Jesus föddes? Svar: Nej Vad hette han? Svar: Augustus

2. Bestämde kejsaren att hela världen skulle skattskrivas? Svar: Ja

3. Skulle Josef och Maria skattskriva sig i Jerusalem? Svar: Nej Var skulle de skattskrivas?
Svar: I Betlehem

4. Kom Josef och Maria från Jerusalem? Svar: Nej Varifrån var de? Svar: Från Nasaret

5. Kallas Betlehem Davids stad? Svar Ja

6. Föddes Jesus i ett härbärge? Svar: Nej Var föddes han?  Svar: I ett stall

7. Var Jesu första bädd en krubba? Svar: Ja

8. Sade Maria till Josef att barnet skall heta Jesus? Svar: Nej Vem sa det till Josef?
Svar. En ängel

9. Finns julevangeliet i Apostlagärningarna Svar: Nej Var finns det?
Svar: I Lukasevangeliet

10. Var det kung Herodes som först fick veta om
att Jesus hade blivit född? Svar: Nej Vilka var det?

Svar: Herdarna
11. Vaktade herdarna sina får? Svar: Ja

12. Var det Herrens härlighet som kringstrålade dem? Svar: Ja

13. Blev herdarna först mycket glada? Svar: Nej Vad blev de då?  Svar: Förskräckta

14. Sade änglarna att en kung blivit född? Svar: Nej Vad sa de? Svar: En frälsare,
Messias Herren

15. Hittade herdarna Jesusbarnet? Svar: Ja Var ? Svar: I stallet

16. Var det tre vise män som fick höra om Jesus? Svar: Nej Hur många var de?
Svar: Inget antal står skrivet

17. Finns berättelsen om de vise männen Svar: Nej I vilket evang elium finns den?
också i Lukas? Svar: Matteus

18. Kom de vise männen från Rom? Svar: Nej Varifrån kom de?
Svar: Från Österns länder

19. Var det en stjärna som ledde dem till Betlehem? Svar: Ja

20. Var Josef, Maria och Jesus kvar i stallet då? Svar: Nej Var bodde de?
Svar: De bodde i ett hus och
Jesus var ingen baby längre

21. Hade männen kläder och juveler med sig till Jesus? Svar: Nej Vilka gåvar hade de?
Svar: Guld, rökelse och myrra

22. Ville kung Herodes också hylla Jesus? Svar: Nej Vad ville han? Svar: Döda honom

23. Flydde Josef, Maria och Jesus till Babel? Svar: Nej Vart flydde de? Svar: Till Egypten

24. Återvände de till Betlehem när Herodes dött? Svar: Nej Var bosatte de sig? Svar: I Nasaret

JA och Nej frågor med följdfråga från Julevangeliet.
Tips: Barnen står i kö och svarar på Ja och Nej frågor.

Vuxna eller äldre barn står i en annan kö och får följdfrågan.
Den som svarar fel och faller ur kön, kan vara med och i tur och ordning ställa frågor.

Frågor


