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Som en liten extra rolig utmaning finns det minst ett träd på varje uppslag.
Kan du hitta alla träd?
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... så skapade Gud världen,
i en virvlande skaparvals.
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Och som en snickare skapar saker av trä,
formade Gud både folk och fä.
Han gjorde himmel, jord och varje liten grej,
han gjorde djur, fåglar och dig och mig.
Allt var bra, allt var gott i naturen,
där Gud gick tillsammans med folket och djuren.

Men människorna hade så svårt att hålla sams,
de bråkade och skrek och sa en massa trams.
När de började slåss i stället för att säga vad de känner,
då kunde Gud och människor inte längre vara vänner.

Vill du
gå på en
promenad?

Men Gud hade en oväntad plan i sitt sinne,
han skulle skicka hjälp när tiden var inne.
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Så hände det sig en dag (eller var det en natt?),
en ängel kom till Maria, som blev skrämd och matt.
”Var inte rädd, Maria, du kan vara lugn,
men du ska bli mamma, fast du är ung.

Kära Maria,
var inte rädd!
Jag är en ängel ,
så här går jag klädd.

Snart ska du hålla en bebis i din famn,
kalla honom Jesus, det är ett bra namn.
En dag ska han göra något superduperviktigt,
för Jesus är Guds son, jag lovar, på riktigt!”

Det jag berättar,
det har Gud lovat.
Barnet du föder,
det är en gåva.
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Bebisen växte, och det med besked,
Marias mage blev rund och bred.
Josef kände sig ganska tvär.
Hur hade bebisen hamnat där?
Och de hade ju bråttom till Betlehem,
men nu kom hela den resan i kläm!
När Josef sov fick han i drömmen besök,
en förstående ängel ville lösa allt stök.

”I Maria finns en bebis,
ett dyrbart litet liv nu.
Kalla honom Jesus,
och ta Maria till din fru du!
Det jag har berättat,
ingår i Guds plan.
Var inte ängslig mer,
ni får världens bästa barn.”
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Tillsammans tog de vägen mot Betlehems lilla stad,
där de skulle skriva sina namn på räkneblad.
De vandrade och pratade, och många mil de gick,
men när de väl var framme, inget rum de fick.
Och fast Maria bar en ”Kung” i bebismagen sin,
fanns ingen plats att vila på, eller komma in.
”Var inte rädd,
det kommer att gå bra.
Snart hittar ni en bädd,
en plats där ni kan va’.”
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Maria och hennes Josef fick rum bland halm och hö,
och bebisen föddes sedan i djurens stallmiljö.
En krubba fylld med strå blev bäddad som en säng,
och där fick Jesus sova i doften av en äng.

Krubba = matho, foderhållare, höhäck, tråg
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Helt plötsligt kom där herdar, från hagen strax intill.
De ville hälsa på, fast de stank av fåraspill.
Och som från ingenstans dök ängeln upp igen,
han hade bud om bebisen, vår nye lille vän.
Var inte rädda,

utan hör på mig!

Plötsligt fanns där änglar, väldigt fint och märkligt,
så många att det kändes alldeles overkligt.
Det som nu har hänt,

det ingår i Guds plan .
Världen har just fått

ett mycket särskilt barn .

Nu är Jesus född,

det är dags att säga hej!
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Ordet ”varann” stavas egentligen ”varandra”.

Nu så får vi träffa tre nya snubbar.
Skäggiga, kloka stjärntydargubbar.
De hade rest runt, till slut hittat rätt,
de följde en stjärna, inte internet.
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De red till kung Herodes som satt på sin tron,
och frågade om han sett en viktig person,
en blivande kung som gjorde allting bra?
Men någon sådan kung ville Herodes inte ha.
Han ville ha all makten och själv regera,
fortsätta bestämma, ge order och domdera.
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( jag vill gärna veta var de gömmer ungen ... he,he! )

De tre vise männen
fann Jesus trygg bland djuren.
De gav honom presenter
och beundrade filuren.
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Herodes hade verkat snäll, men egentligen fått fnatt,
så de vise fick en varning i en dröm vid midnatt.
”Var inte rädda, lyssna på mig! Hälsa inte på
Herodes, rid en annan väg, okej?”
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Herodes och hans soldater sökte högt och lågt,
men Maria, Josef och Jesus hade redan åkt.
De flydde mot Egypten, det skedde i all hast,
tack vare ängelns hjälpsamhet de åkte inte fast.

”Var inte rädda,
här blir vi inte sedda,
snart törs vi ta paus,
fast det råder kaos.”

När Herodes slutade jaga dem,
de andades ut och reste hem.
I Nasaret de slog sig till ro,
det var där de helst ville bo.
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Bebis blev barn, barn blev man ...
Jesus lärde sig snickra minsann.
Men en dag, bara sådär,
lämnade han sin snickarkarriär.
Jesus gjorde coola grejer,
han hjälpte flera killar och tjejer.
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Guds räddningsplan
hade nu fått sin start.
Allt Jesus gjorde
skulle snart vara klart.
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Minns du hur det var
när Gud vandrade på jorden?
I början när allt var bra
på ängarna och i skogen ...

... men människorna blev arga,
och det var bråk och smärta.
De ville inte vara vänner.
Det krossade Guds hjärta.

Jesus levde och han dog, bara för vår skull,
så att fel skulle bli rätt, och världen mer fridfull.

Men någonting otroligt hände,
tre dagar gick och allting vände!
Jesus kom till liv igen,
och är vår allra bästa vän.
Nu gillar han att bo hos Gud,
men hör alltid våra böneljud.

Det slutade dock inte där,
för Gud han håller världen kär.
Guds räddningsplan för oss
var Jesus på ett kors.
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Att prata med Jesus kallas att be en bön .
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Han är med dig till tidens slut.
(Och det är längre än JÄTTE jättelänge.)
Och han lovar att hålla ut!
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Bibelns berättelser är viktiga att berätta för alla människor.
Det finns mycket att lära och upptäcka i dem. De vill säga
något till dig. Det är därför Bibelsällskapet tillsammans med
sina bibelvänner arbetar hårt för att alla ska ha chansen att
höra och läsa bibelberättelserna.
Du kan läsa mer själv i en barnbibel eller vanlig bibel, eller
be någon berätta för dig! Du kan också läsa Bibeln på
webbplatsen bibeln.se, både på dator och i mobil.
För att få veta mer om Bibelsällskapet är du välkommen
att ringa oss på 018-18 63 30 eller besöka vår webbplats
bibelsallskapet.se.
Vill du köpa en bibel kan du göra det via bibelbutiken.se.
Där finns biblar på olika språk också.

Berättelserna i denna bok hittar du också i Bibeln:
Sidorna
4–7
8–9
10–11
12–15
16–19
20–21
22–25

I början: 1 Moseboken 1 & 2
Maria får besök: Lukas 1
Josef har en dröm: Matteus 1
och i ALLA
Ett barn är fött: Lukas 2
evangelierna
De vise männen: Matteus 2
Jesus gör fantastiska saker: Matteus 14, Johannes 2
Jesus dör och uppstår: Matteus 27 & 28
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Den supercoola berättelsen om julen fångar läsare i alla åldrar.
Med några korta texter på rim får du följa hur det var när Jesus
föddes. Du får också veta att han dog, men fick liv igen.
Emma Randal har ritat bilderna och poeten Dai Woolridge har
skrivit texterna som översatts till svenska av Tyra Wingård.

