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En speciell gåva Julevangeliet
 Och det hände vid den tiden att från kejsar Au-

gustus utgick ett påbud att hela världen skulle 
skattskrivas. 
Detta var den första skattskrivningen, och den 
hölls när Quirinius styrde i Syrien. 
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. 
Så reste också Josef från staden Nasaret i 
Galileen upp till Judeen, till Davids stad som 
kallas Betlehem, eftersom han var av Davids 
hus och släkt. 
Han kom för att skattskriva sig tillsammans 
med Maria, sin trolovade som var havande. 
Medan de befann sig där var tiden inne för 
henne att föda, och hon födde sin son, den 
förstfödde. Hon lindade honom och lade honom 

Men nu kommer Jesus till oss i jul igen, pre-
cis som han kom till herdarna den där natten, 
med sitt ljus mitt i mörkret och med sin glädje. 
Han älskar dig och vill förlåta dig dina synder!

Jag tror att Gud vill använda dig som har fått 
ta emot den här underbara gåvan. Tänk om du 
skulle berätta för några av dina kompisar, som 
inte känner Jesus, hur fantastisk han är! Det spe-
ciella med den här presenten är att man kan ha 
den kvar, även om man ger den till någon annan! 
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Det var natt och lite småkyligt i luften. Herdar-
na satt ihopkrupna kring elden, med mantlarna 
runt sig och hade samtidigt ett öga på sina får 
som låg runt omkring. Männens låga samtal, el-
dens sprakande och ett och annat bräkande från 
fåren, var det enda som hördes där i julnatten. 
Kanske satt de och tittade upp mot stjärnhim-
len. Kan ni tänka er det som hände sedan? Helt 
plötsligt blev det ljust som på dagen! Herdarna 
for upp, skräckslagna. Något så fantastiskt och 
så skrämmande på samma gång! 

Änglarna sa till dem: Var inte rädda! En Fräl-
sare har fötts åt er i Betlehem! 

Några fattiga och enkla herdar, som många 
människor på den tiden inte tyckte var så 
mycket värda, blev de första som fick se 
Jesus. Gud visar oss, att för honom är alla 
människor lika viktiga! Tiggaren utanför Ica är 
lika mycket värd som Sveriges kung. Jesus, 
Guds Son, kom för att frälsa alla människor.

Den natten fick herdarna ta emot en mycket 
speciell gåva! Och vet du vad: Den här julen vill 
Gud ge den till dig! Det kan vara lite svårt att se 
hur speciell den är med julklappspapperet på, 
men om du tar emot den och öppnar den så 
märker du att det är något alldeles fantastiskt 
som Gud vill ge dig! Du får vara hans barn! 

Du har säkert varit på ett födelsedagskalas 
någon gång. Tänk dig att du är på ett sådant 
kalas och så märker du att de inte har bjudit in 
födelsedagsbarnet! Det skulle man tycka var 
helkonstigt, eller hur? Här i Peru har de fantas-
tiska födelsedagskalas, med vackra dekoratio-
ner, en clown, musik, en fin tårta och piñata 
med presenter och godis till gästerna. Födelse-
dagsbarnet kan ibland komma lite sent, men till 
slut kommer huvudpersonen och det är ju den 
alla väntar på! Att fira julfest utan Jesus, är ju 
faktiskt som att ha ett födelsedagskalas utan 
att bjuda in födelsedagsbarnet. 

i en krubba, eftersom det inte fanns plats för 
dem i gästrummet. 
I samma trakt fanns några herdar som låg ute 
och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod en Herrens ängel framför dem och 
Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 
blev mycket rädda. 
Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär 
bud till er om en stor glädje för hela folket: 
I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. 
Han är Messias, Herren. 
Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett ny-
fött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln 
en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland 
människor som han älskar.” 
När änglarna hade lämnat dem och återvänt 
till himlen, sade herdarna till varandra: ”Vi 
måste gå in till Betlehem och se det som har 
hänt och som Herren låtit oss veta!” 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef 
och barnet som låg i krubban. 
När de hade sett det, berättade de vad som 
var sagt till dem om detta barn. 
Alla som hörde det förundrades över vad her-
darna berättade för dem. 
Men Maria bevarade och begrundade allt det-
ta i sitt hjärta.
Och herdarna vände hem och prisade och lo-
vade Gud för allt de fått höra och se, just så 
som det hade blivit sagt till dem.

Lukasevangeliet 2:1-20
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Kungen och blomsterflickan

Det var en gång en kung som för länge sedan 
regerade i ett land långt, långt borta. Han bodde 
i ett slott tillsammans med sina tjänare. Allt var 
ganska bra i landet,  förutom en sak: han hade 
ingen drottning. Det var ensamt, tyckte kungen.

Varje vecka brukade han åka runt i sitt rike 
för att se att allt var som det skulle. En dag, då 

han var på väg hem till slottet, kom han 
förbi torget med alla försäljningsstån-

den. Bland dem som sålde och hand-
lade där fick han syn på en flicka 

som stod och sålde blommor. Fattig och med 
slitna kläder. Men hon var så vacker att han 
inte kunde sluta att tänka på henne. Hela vä-
gen hem till slottet tänkte han på henne.

Dagen därpå kände han att han ville åka 
en tur i landet igen. Han ville inte vänta en 
hel vecka som han brukade. Han började nu 
åka runt varje dag och varje dag åkte han förbi 
torget och fick se flickan som stod och sålde 
blommor i sin slitna klänning. 

När en månad hade gått var han helt säker 
på att han älskade flickan och att han ville gif-
ta sig med henne. Han ville inte att hon skulle 
vara fattig, frusen och ha dåliga kläder. Han ville 
att hon skulle bo med honom i slottet hela livet. 

Han kallade på sina rådgivare och berättade 
för dem att han ville gifta sig med henne. Nu 
skulle det bli kungabröllop! Alla var glada och 

tyckte det skulle bli fantastiskt 
med ett stort bröllop. Kung-

en var förstås också väl-
digt glad! Men en kväll 

då han kom upp på sitt 
rum blev han plöts-

ligt mycket be-
kymrad. För hur 
skulle blomster-
flickan få veta 
att han älskade 
henne och 
ville gifta sig 
med hen-
ne? 

         

Och vad skulle hända om han befallde henne att gifta sig med honom och hon sen 
inte älskade honom? Den tanken oroade honom, för han ville ju inte bara ha en vacker 
drottning, utan allra mest ville han ju ha en fru som älskade honom. Hon kanske aldrig 
skulle kunna glömma att han var kung och hon bara en enkel, fattig blomsterflicka. 
Han ville ju vara säker på att flickan också skulle älska honom på riktigt. Kungen fun-
derade och funderade för att komma på en lösning på problemet. Han åt inte och inte 
kunde han sova heller, så orolig var han. Men efter ett par dagar fick han en lysande 
idé! Han skulle åka till torget i sin gyllene vagn och hans mest pålitliga och duktiga tjä-
nare skulle framföra befallningen om bröllopet.

– Kungen meddelar att du ska gifta dig med honom!
Tänk vad glatt överraskad flickan skulle bli. 
Men så kom han på att kärlek och befallning inte var samma sak.
Nu blev kungen bekymrad igen och funderade vidare. Så kom han på en ny idé! Han 

skulle komma till henne på torget i sin gyllene vagn, dragen av hans sex finaste hästar. 
Framför honom skulle en orkester spela och bakom honom skulle de bästa soldaterna 
komma marscherande i sina ståtligaste uniformer. Vagnen skulle stanna vid blomster-
flickans bord och den röda mattan skulle rullas ut. Sen skulle han gå fram mot henne, 
klädd i sina allra finaste kläder och med guldkronan på huvudet. Där skulle bröllopsbeslutet 
presenteras, följt av mäktiga trumpetfanfarer. Tänk vad imponerad flickan skulle bli! 

Men så kom han på att kärlek och att bli imponerad inte var samma sak. Så det var 
inte heller någon bra idé för att vinna flickans kärlek. Han funderade vidare. Så kom han 
på sin hittills bästa idé! Han skulle ge henne sin gyllene vagn med de sex hästarna. Han 
skulle ge henne soldaterna och marschorkestern. Han skulle låta någon sy upp de vack-
raste och finaste klänningarna och en lång rad tjänare skulle bära fram dyrbara klänningar 
och jättemånga glittriga, värdefulla smycken. Tänk så tacksam flickan skulle bli!

Men kungen kom snart på att det inte heller var någon bra idé. För kärlek och tacksam-
het var ju inte heller samma sak. Kungen blev åter både ledsen och bekymrad, men han fun-
derade vidare. Han ville vara säker på att flickan verkligen älskade honom av hela sitt hjärta. Så 
han funderade i flera dagar över hur flickan skulle få veta hur mycket han älskade henne. 

Till slut insåg han att det bara fanns ett sätt att få veta om hon verkligen skulle 
älska honom för den han var: Han skulle inte komma till henne som kung. 
Tidigt nästa morgon medan det fortfarande var mörkt öppnades en av slottets bak-
dörrar och ut steg kungen. Och vet du hur han såg ut? Han var klädd i slitna och trasiga 
vardagskläder. Ja, han såg mer ut som en fattig tiggare. Men det fanns bara detta sätt 
att försöka vinna flickans kärlek på. Så osäker och nervös han kände sig när han gick 
mot torget. Om hon ville ta emot honom som den enkle tiggare han var då kunde 
han vara säker på att hon älskade honom. Tänk att han, kungen, som hade så stor 
makt, som bestämde över alla pengarna i riket och alla soldaterna… att han inte kunde 
bestämma över en enkel och fattig flickas hjärta! På darrande ben och med bultande 
hjärta gick han försiktigt fram till den vackra flickans blomsterstånd för att fråga om hon 
ville gifta sig med honom. Nu var det bara flickan som kunde svara, ja eller nej. 

Lyckades kungen med sin plan? Det får vi inte veta för det beror helt och hållet på vad 
flickan svarade … Vad tror du?

När jag var barn hade vi ibland stugmöten hemma i vårt hus. Då kom en predikant och predikade hemma 
hos oss och vi sjöng tillsammans. Det finns ett sådant stugmöte jag aldrig kommer att glömma. Predikanten 
som kom var en mycket gammal man och jag tänkte att det nog skulle bli svårt att förstå och orka lyssna hela 
predikan. Så började han med att säga: ”Nu barn, ska jag berätta en saga, som passar bra nu när vi är inne 
i advent och snart ska fira jul. Den handlar om adventskonungen.”

Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fat-
tigdom skulle bli rika. 2 Kor.8:9

REBECKA HECTOR
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JulIgT & KlUrIgT
VILKEN JULSÅNG KOMMER DU TÄNKA PÅ 
NÄR DU SER DESSA BILDER? DRA STRECK 
MELLAN SÅNGTEXT OCH BILD!

 Allt är frid. Stjärnan blid ...

 H
os

ian
na, D

avids son, välsignad vare han...

    När juldagsmorgon glimmar...

Nu tändas tusen juleljus ...

 Stilla natt, heliga natt.

VILKA STÄDER ELLER LÄNDER SÖKER VI? 
Där bodde Josef och Maria:

N ____   ____   ____  ____  ____  ____
 

SÄTT IHOP DE MARKERADE BOKSTÄVERNA 
OCH SKRIV DEM RÄTT I RUTORNA. DÅ FÅR 
DU VETA I VILKET LAND QUIRINIUS STYRDE 
DÅ JESUS FÖDDES! 

I

Där letade vise männen efter kungabarnet först: 

J ____   ____   _____   ____   ____   ____   ____   ____

Till detta land flydde Josef, Maria och Jesus 
för att komma undan Herodes:

E ____               ____    ____    ____    

FÄRGLÄGG!

I denna stad föddes Jesus:

B ____   ____   ____   ____    ____   ____    ____

Rätt svar på sidan 23!6 7



JulstjÄrnA
Du behöver:
* penna
* lite tjockare papper, mönstrat eller enfärgat
* sax
* papperslim
* linjal
* mall till stjärnan (finns på hemsidan)
* nål och tråd, om du vill hänga upp stjärnan
* pärla, om du vill 

SKRIV UT MALLEN FRÅN HEMSIDAN OCH 
KLIPP UT DEN. 
RITA AV 5 STJÄRNOR PÅ ETT PAPPER. KOM 
IHÅG ATT MARKERA VILKEN SPETS SOM SKA 
VARA UPPÅT. KLIPP UT STJÄRNORNA.

1. 

1. 

TA LINJALEN OCH DRA ETT STRECK FRÅN 
SPETSEN SOM SKA VARA UPPÅT (SPETS 1), OCH 
RAKT NER (MITTEMELLAN SPETS 3 OCH 4).

2. 

2. 

3. 

VIK ALLA STJÄRNOR LÄNGS STRECKET DU 
RITAT. 

3. 

TA DE TVÅ FÖRSTA STJÄRNORNA OCH LIMMA PÅ HÖGER HALVA PÅ ENA STJÄRNAN OCH 
PÅ VÄNSTER HALVA PÅ DEN ANDRA STJÄRNAN. LÄGG IHOP HALVORNA MED LIM PÅ. 
TA NÄSTA STJÄRNA OCH LIMMA IHOP EN HALVA I TAGET. FORTSÄTT SÅ MED STJÄRNA 
TRE, FYRA OCH FEM.

4A. 

4B. 

4. 

NÄR DU LIMMAT IHOP ALLA HALVOR 
STRYKER DU LIM PÅ DE TVÅ SISTA HALV-
ORNA, SÅ ATT HELA STJÄRNAN HÅLLER 
IHOP. 

5. 

5. 

KLART! NU KAN DU ANVÄNDA STJÄRNAN 
SOM BORDSDEKORATION. OM DU ISTÄLLET 
VILL HÄNGA UPP STJÄRNAN TRÄR DU EN 
TRÅD GENOM SPETSEN LÄNGST UPP. DU 
KAN OCKSÅ SÄTTA EN PÄRLA PÅ TRÅDEN.

6. 

6. 

1

4
3
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På en liten gård inne i skogen bodde en 
familj. Det var pappa, mamma och fyra 
barn. På kvällarna hände det ofta att pap-
pa satt och berättade roliga historier för 
barnen innan de skulle gå och lägga sig. 
Ofta sjöng de också tillsammans och så 
fick barnen höra om Jesus, den store 
barnavännen. 

En kväll i december fick de vara med om 
något alldeles speciellt. Det hade snöat under 
dagen och när kvällen kom så låg snön som 
ett vitt täcke över det vackra skogslandskapet. 
Tallarna och granarna stod så höga och rena 
med snön på sig. Det var som om de fått klä-
der av bomull och glitter över sig, nästan som 
julgranar. Det var kallt och stilla och när månen 

Slädturen

gick upp över alltsammans blev det som en 
vacker tavla, som inte kan beskrivas. 

Efter kvällsmaten sa pappa:
– I kväll är det så vackert ute att vi måste 

ut och njuta ordentligt. Vi gör en åktur med 
släden innan vi lägger oss. 

Ni kan tro att barnen jublade, men mamma 
däremot var inte lika glad. 

– Du får då dina tokiga idéer, sa hon. Men 
åker ni så stannar jag hemma. Jag kan ha teet 
färdigt när ni kommer hem igen. Då lär ni be-
höva något varmt eftersom det är frost i kväll. 

Pappa tyckte att hon skulle följa med och 
att det räckte om de kokade te när de kom 
hem, men till slut blev det så att pappa och 
barnen skulle fara. 

Mamma tog fram varma filtar och snart satt 
alla inbäddade i släden. Till och med lillasys-
ter, som bara var tre år, fick följa med. Pappa 
och Sten, som var nio år, satt där fram med 
lillasyster mellan sig och de två andra satt där 
bak.

Pappa tog tömmarna och sa:
– Hoppla Brunte! Nu ska vi ut i den kalla 

snön. 
Så bar det i väg längs med skogen och upp 

över åsen och ner på andra sidan. Där skulle 
de köra i en stor båge runt och så ta en annan 
väg hem. Och Brunte sprang! Han var så ivrig 
och glad. Det var som om han tyckte det var 
roligt att komma ut ur stallet en stund. Det var 
en härlig åktur. Nu körde de genom skogen på 
andra sidan sjön. 

Plötsligt sprang det fram en hare precis fram-
för Brunte. Han blev så rädd att han hoppade åt 
sidan och började skena. Släden välte och alla 
föll ut. De landade i diket och där var det djup 
snö. Pappa slog i en sten och tappade tömmar-
na i fallet. Vita som snögubbar kom de snabbt 
upp på fötter, lagom för att se Brunte försvinna 
i galopp bakom en krök. De hann se att släden 
hade kommit på rätt köl igen. 

Pappa skyndade sig att räkna snögubbarna 
och förvissa sig om att ingen gjort sig illa. Ing-
en var skadad, men vad värre var – lillasyster 
var borta! Då blev pappa rädd. Alla letade i 
dikena på båda sidor om vägen så långt de 
kunde se i månskenet, men ingen lillasyster. 
Vad skulle de göra nu?

– Nu ska vi be Gud att hans änglar skyddar 
lillasyster där hon är. 

Och det gjorde de. Alla knäppte sina hän-

En berättelse från förr
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