
 

 
 

Idag har Frälsaren fötts i Betlehem 
 
Se den webbsända Skatten-samlingen på efsplay.nu, där den finns fr.o.m. söndag 
20/12 kl 09.00. Här följer ett överskådligt upplägg av samlingen. 
 
Dagens bibelberättelse: Lukas 2:1-20 
 
 

GEMENSKAP 
 

- Välkommen till Skatten 
 

- Ljusbön 
 
Gud är en och samtidigt tre. Nu ska vi tända ljusen som påminner oss om det.  
Tack Gud, vår pappa, för att du har skapat oss.  
Tack Jesus för att du har räddat oss.  
Tack helige Ande för att du ger oss kraft.  
Gud, tack för att du möter oss i bibelberättelserna.  
Hjälp oss att lära känna dig bättre. Amen.  

 
- Musikvideo “Så älskade Gud världen”  

 
- Skattkistan 

 
- Kollekt 

 
Vi samlar in pengar till BIAL, Barn i alla länder, (bial.efs.nu) och idag får vi en 
videohälsning från Somalia där BIAL samlar in pengar till skolluncher via 
organisationen Warsan.  
Swish till BIAL: 123 421 68 91 

 
 
 
 
 



BERÄTTANDE 
 

- Dagens berättelse 
 
Har ni tänkt på en sak - när kungafamiljen får barn så får barnet ofta många namn, 
ibland upp mot fyra namn! En annan, som också fick många namn, var ett pojke som 
inte växte upp i ett slott eller inte ens i en kungafamilj men som faktiskt ändå var 
kung.  
 
Redan 700 år innan Jesus föddes sa profeten Jesaja: "Ty ett barn har fötts, en son är 
oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste" (Jes 9:6).  
 
Jesus är Gud och människa på en och samma gång. Och idag och under julen ska vi 
få bli påminda om det här och fira att Gud blev människa när han sände sin son till 
jorden - Jesus föddes! 

 
- Berättande med bildspel 

 
 

EFTERTANKE 
 

- Fingerramsa som vi gör tillsammans 
 

- Musikvideo “Ära Gud i höjden” (av Maria Ottestig, från häftet Salta sånger) 
 
 

UPPDRAG 
 

Du kan skapa en fin tändsticksask eller dekorera pepparkakor och ge bort till någon 
ensam. Fler tips på pyssel och roliga knep och knåp-uppdrag finns på hemsidan - 
skatten.nu/live  

 
 

AVSLUTNING  
 

BIAL-bönen 
 

Gud som alla barn har kär 
tänk på den som liten är. 
Dina barn i alla länder 
vilar tryggt i dina händer. 
Du som alla språk förstår, 
tack att du är Fader vår. 
 

GOD JUL och Gud välsigne er! 


