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I centrum på vår altartavla kan vi se ett litet barn, Kan ni
se vem det ska föreställa?
När Jesus föddes så berättas det att några herdar var ute på
marken för att vakta sina får och så mitt i natten, när det
var alldeles mörkt ute, så plötsligt blev himmelen alldeles
ljus som på dagen och änglar kom till dessa herdar och
berättar att i dag har en Frälsare fötts åt er i Betlehem.
Han är Messias, Herren. Ni ska finna ett nyfött barn som
är lindat och ligger i en krubba.
Vi kan se på altartavlan hur dessa herdar går fram till
Jesusbarnet.
Vi kan också på den andra sidan se hur vise män som hade
vandrat en lång väg. En stor stjärna lyste för dem som en
strålkastare och visade dem vägen fram till Jesusbarnet.
När Jesus var bara 40 dagar gammal, så tog Josef och
Maria sitt lilla Jesusbarn och for upp till det stora templet i
Jerusalem för att tacka Gud för att de fått sitt barn.
Där i templet var det väldigt mycket folk. Men det berättas
i texten om två personer som blev alldeles särskilt glada
över att få se Jesus och det var Symeon och Hanna. De var
båda två gamla.
Symeon får hålla det lilla Jesusbarnet i sin famn och
plötsligt känner han sig så lycklig och glad. Han ser att här
är det barn som Gud lovat att sända till vår jord för att
hjälpa oss människor. Symeon säger att Jesus är ett ljus
för alla människor.

När vi döper barn i vår kyrka så brukar vi lämna ett
dopljus och säga de ord som Jesus en gång sa
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha
livets ljus.
På dopljuset finns två bokstäver
Det är grekiska bokstäver som ser lite annorlunda ut än
våra.
Det är ett grekiskt K och R, De första bokstäverna i
namnet KRISTUS
När vi människor döps, så får vi en stor present av Gud, vi
får bli Guds barn och får höra ihop med Jesus Kristus.
Jesus är med oss hela livet.
På dopljusstaken finns ett hjärta. Det vill säga oss att Jesus
älskar oss.
Vi får lära känna Jesus och hans kärlek till oss i Bibeln.
I dag ska vi dela ut Bibel för barn till dem som döptes för
fyra år sedan.
I dag ska vi också tända ljus för dem som döptes under
förra året.
Som döpta kan vi verkligen sjunga
Det lilla ljus jag har

