
SKATTEN-samling med Påsktema 
 

Se den webbsända Skatten-samlingen på efsplay.nu, där det finns f.o.m. 
Påskdagen kl. 10.00. Här följer ett överskådligt upplägg på samlingen.  

 
Dagens bibelberättelse i SKATTEN: Joh 20:1-18, Medan det ännu var mörkt 
 
Minnesvers: Ps 86:12 
Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn. 
 
Påskdagen är den största 
högtidsdagen. Uppståndelsedagen, 
söndagen, har blivit den kristna 
helgdagen. Fira uppståndelsen 
tillsammans med barnen!  
 
Ljusbön och kollekt:  
Vi ber “ljusbönen” (bild).  
Guds familj finns över hela världen. Vi är 
syskon i Guds rike och hör ihop! Vi kan 
glädjas med varandra, och be för varandra. 
Temat för terminen är barns rätt till fred!  
Vi samlar in pengar till BIAL, bial.efs.nu 

- Kollektfilm Barns rätt till fred 
(SKATTENs PV och efsplay) 
Swish till BIAL: 123 421 68 91 

 
Dagens berättelse:  
Vi läser i Nya Testamentet om påskens 
drama. Jesus har blivit tillfångatagen efter 
måltiden med sina lärjungar, måltiden vi i 
kyrkan kallar Nattvarden. Nu vill folket att 
han ska dödas för att han har ställt till med 
oordning i Jerusalem. Men, har bara talat 
sanning, och berättat om och visat hur Guds rike är! På det vi kallar långfredagen dör Jesus, och 
det verkar som att allt tagit slut. Gud skulle ju rädda sin skapelse, för han älskar varje människa! 
Nu ska vi se vad som hände sen’... 
 
Berättande med bildspel:  
Se bildspelet som har en berättarröst (video).  
 
Eftertanke med tre ljus:  
De tre ljusen påminner oss om att Gud är en och samtidigt tre. Efter att Jesus hade uppstått från 
de döda visade han sig för Maria från Magdala och lärjungarna. När vi tror på Jesus är han nära 
oss varje dag och kan leda oss på olika sätt. Den helige Ande hjälper oss att tro. När vi är alldeles 
stilla kan det vara lättare att känna att Gud är nära och att Jesus bor i oss med sin helige Ande. 



Nu ska vi vara stilla tillsammans med Gud i en minut…  
 
Jesus-minuten och bön: lyssna/sjung tillsammans Jesus-minuten avsluta med bön. 
 
Uppdrag: Gör påskpyssel 
Pärla påskmotiv och gör äggskal med krasse, samt målarbild är Uppdraget från Skatten denna 
samling. 
Kanske ni är ute? Hitta pinnar och skapa kors av dem!  
Ännu mer tips på pärl-kors och knep å knåp finns via salt.efs.nu  
 
Avslutande bön (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. 
 
Sånger:  
finns för Skatten-abonnenter i Planeringsverktyget.  
 

- Sök först Hans rike, video med sång och rörelser 
- Så älskade Gud, video med sång och rörelser  
- Jesusminuten, ljud 
- Varje dag, video med sång och rörelser 

 
 

Gud välsigne er! 
 

 


