Jesus
är född

Introduktion

Välkommen �ll vecka tre i vår serie lek�oner om Julen. Vi kommer ��a närmre på resan �ll
Betlehem och Jesu födelse i e� stall, e�ersom det inte fanns några rum a� hyra. Några vik�ga
punkter som gäller denna vecka är:
• Vi behöver göra rum i våra liv för Jesus.
• Jesus uppfyllde profe�orna i Gamla testamenten med sin födelse.
• Jesus kom för e� sy�e.
• Gud har kontrollen.

Video playlist

Lek�onsguide
Förklara för barnen a� �den hade kommit för Jesus a� födas. Prata om hur Maria och Josef inte bodde i Betlehem, som
det stod i profe�orna a� Jesus skulle födas i. Förklara a� landets ledare bestämde om en folkräkning, och på grund av
folkräkningen (ska�skrivning) var Maria och Josef i Betlehem precis som profe�an sa.
Förklara a� en ska�skrivning är när människor räknas så a� staten vet hur många personer som bor i deras land. Berä�a
för dina barn a� du ska göra en folkräkning av deras leksaker. Be dina barn a� sortera leksakerna i olika högar en för varje
sort (eller använd byggklossar för a� dela upp färg och storlek). När dina barn har delat upp leksakerna, kan ni räkna ihop
dem för a� se hur många dockor eller leksaksbilar de har. Räkna gärna några andra kategorier med leksaker. Förklarar a�
kungen skulle ha velat veta hur många personer det var och vad de jobbade med. Du kan också göra en folkräkning i ert
hushåll, fråga dina barn hur många mammor eller pappor, barn som bor i ert hus. För äldre barn, kan du välja a� bli mer
specifik som hur många personer med en särskild ögon eller hårfärg och så vidare.
Förklara a� precis som vi delar upp leksakerna för a� göra det enkelt a� räkna, ville landets ledare a� allt folk skulle gå �ll
den stad som deras familjer kom ifrån för a� bli räknade. Även om de styrande i landet inte följde Gud, använde Gud
folkräkningen för a� se �ll a� Jesus blev född precis där han var menad a� föda. Du kan prata om vart din familj
ursprungligen är ifrån och om ni skulle vara tvungna a� resa som Maria och Josef, vart skulle de bli �ll?
Prata om olika jobb i världen. Ni kan färglägga bilder, klippa bilder från �dningar, eller bara nämna dem. Låt dina barn
förklara vad de olika personerna gör på si� jobb. En servitris serverar mat. En brandman släcker bränder. En polis skyddar
människor och så vidare. Du kan fråga dina barn vilket jobb de vill jobba med och om de vet di� yrke. Förklara a� Jesus
kom �ll jorden för a� göra e� särskilt jobb. Han kom för a� se �ll a� människor blev räddade från sin synd.
Påminn dina barn om de andra profe�orna som ni läste i Gamla testamentet under första veckan av jullek�onerna. Påpeka
a� Jesus fullföljde alla profe�orna. [NOTERA: Det är här du öppnar kuvertet som ni gjorde första veckan av jullek�onerna.
Läs dem �llsammans och poängtera de saker som hände(om di� barn har en grön t-shirt, åt ni morö�er �ll middag?) och
sakerna som inte hände.] Prata om hur vi bara kan gissa men a� Guds profe�or är säkra. Allt som Gud sa skulle hända vid
Jesus födelse, hände.
Prata om hur värdshuset var för litet för Maria och Josef. Du kan också välja a� skapa e� ”hotell” genom a� lägga ut
handdukar på golvet. Lägg en leksak i varje ”rum”. När de är slut, ta fram Maria och Josef och förklara a� det finns inga
rum kvar för dem a� sova i. Prata om värdshusvärden som gick med på a� låta dem bo i stallet. Poängtera a� Jesus var
väldigt ödmjuk som föddes i e� stall. Du kan prata om vart dina barn föddes – sjukhus, hemmet och så vidare. (Kanske kan
du �ll och med ta med dina barn för e� besök.)
Fundera på olika sä� som folket hade kunnat säga a� de inte fanns �llräckligt med rum för Jesus. Prata om, a� även i
julfirande idag, vill en del inte a� Jesus ska vara en del i deras julfirande eller deras liv. Vissa människor gillar julgranar och
presenter men glömmer a� Jesus födelse är varför vi firar jul. Påminn dina barn a� Jesus vill finnas i våra hjärtan. Vi måste
se �ll a� Jesus får rum i våra liv. För a� se �ll a� han har plats i er jul kan ni bestämma en �d under dagarna fram �ll jul.
På den �den läser ni någon vers och dela något med dina barn om Jesus.
Vi är framme vid tredje veckan i julscensbygget, lägg �ll Jesusbarnet i krubb scenen. Den långa väntan på hans ankomst är
över.
Be och tacka Gud för a� han kom �ll världen. Be Gud om hjälp för a� se �ll a� det finns rum i våra hjärtan för honom.
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Maria placerande Jesus i en
krubba. Det var vanligtvis där
djuren åt sin mat. Men den natten,
innehöll den Guds son.

Den natten, i stallet, omgiven av
djur, hände något fantastiskt.
Jesus föddes.

Slutligen sa någon att de kunde få
sova med djuren i ett stall.

1

Han g jorde en lag att alla måste gå
tillbaka till den stad där de var
födda.

Han vill vara säker på att alla
betalade sin skatt till honom.

En dag, lågt bort I Rom. Den
romerska kejsaren Augustus ville
räkna alla människor som bodde i
hans rike.

Jesus är född

2

De lämnade sitt hem bakom sig och
g jorde den långa resan.

Även om det var en långt iväg och
Maria väntade barn, var de tvungna
att resa.

Maria och Josef bodde i Nasaret,
men Josefs familj kom från en stad
långt bort vid namn Betlehem.

3

När de kom till Betlehem, var det
väldigt stressigt. Många
människor var där för
skattskrivningen.
Maria och Josef gick från hus till
hus, men det fanns ingen plats.
De gick från värdshus till
värdshus, men överallt var det
fullt.
Det fanns ingen plats kvar för dem
att stanna på.

Lekar och aktiviteter
Hitta en plats att stanna
Lägg e� antal kort med ordet ner på e� bord. Ju mer
kort, desto svårare spel. Skriv ”NEJ” på alla kort
förutom e�. Skriv ”JA” på e� kort. För yngre personer
kan du använda färger. Röd för nej och grön för ja.
Turas om a� ta upp e� kort. Spelidén är a� hi�a
någonstans a� bo (JA-kortet). Den första som hi�ar
kortet vinner. Blanda korten på bordet och spela igen.

Besök ett levande julspel
Om du har en levande julkrubba där du bor, planera in e�
besök med din familj. Många kyrkor har levande julspel.
E� annat alterna�v är a� besöka en bondgård eller stall. När
ni är där, be di� barn a� upptäcka alla sinnen. Vad luktar det
som? Vad kan de se? Hur känns höet och så vidare.
Fråga dem om de tror a� det är en bra plats a� födas på.

Ha ett födelsedagskalas
Med alla dekora�oner och ak�viteter som är runt jul,
är det lä� för barnen a� glömma bort a� vi firar Jesu
födelsedag. Ha e� födelsedagskalas för a� hjälpa dem
a� komma ihåg.
Blås upp ballonger, ha partyha�ar, lek deras favorit
kalaslekar, och än lite födelsedagstårta.
Om det är �ll hjälp ha vanliga kalasdekora�oner
snarare än juldekora�oner. Fira Jesu födelse
�llsammans.
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Hur många paket är det?

Räkna de olika mönstrade paketen
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Passa ihop personen med sitt jobb

Får alla barn plats?
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Ringa in 6 saker som skiljer bilderna åt
Hitta 6 skillnader

© 2019 truewaykids.com

© 2019 truewaykids.com

2

3

4
5 6 7 8
"Ty ett
9
barn har
fötts,
10
En son är
oss
11
given. “
Jesaja 9:6 12

20 19 18 17 16 15 14 13

21

22

23

24

1

Julkrubban pyssel

Du behöver:

Mall utskriven på tjockt papper
7 glasspinnar
Färgpennor
Lim
Sax
Valfritt: Band/stjärnor

Gör så här:

Färglägg julkrubban

Klipp ut på utsidan

Limma på glasspinnarna
eller färglägg.

Val 1 – Limma eller tejpa ett band för att hänga
Val 2 – Klipp inte ut stallet. Färglägg himlen svart och limma dit eller måla stjärnor.
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“Idag
har en
frälsare fötts
åt er i Davids stad”
Lukas 2:11
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Nasaret

Betlehem
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Lovsånger
När Jesus barnet föddes
https://youtu.be/8OXKGQvn7jM
Stilla natt
https://youtu.be/XRVZVz4D9mA
Ett litet barn av Davids hus
https://youtu.be/B0vRfDobZiA

Böner
Tacka Gud för att han håller sina löften.
Tacka
Gud
att
han
använder
omständigheter för att leda oss till rätt
plats i rätt tid.

Nästa vecka
Hedarna
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