
Tidsram: 20-25 minuter. 

Johannes 10:1-10

Liknelsen om fåren och den gode herden

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan 
klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in 
genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör 
hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har 
släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner 
igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att 
de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade 
till dem, men de förstod inte vad han menade.

Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som 
har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag 
är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han 
skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och 
döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Övriga läsningar: Apg 2: 14a-41, I Pet 2:20b-25

Bakgrund

I sitt stora liknelsetal i Johannes 10 säger Jesus om sig själv att han är den gode 
herden. Den gode herden känner sina får, han kallar vart och ett av dem vid sitt 
namn. Fåren känner igen hans röst. Den gode herden skyddar sina får, ja, han 
går så långt att han är beredd att ge sitt liv för dem. Vi stöter på liknelsen om 
fåret även i berättelsen om det förlorade fåret. Men Jesus blir också jämförd med 
påskalammet, det lamm som offras för världens synder. Jesus kallar sig för ”grin-
den in till fåren”, in till fårens hägn. Den som går in genom denna grind ska finna 
det eviga livet. Den tidiga kyrkan framställde ofta det eviga livet som en try¬gg 
betesplats, ett fårahägn. Jesus kallar sig för människosonen. Liksom herden, ska 
också människosonen söka upp det som var förlorat och rädda det. 

Det är inte alltid enkelt att leva livet. Vi hamnar i situationer då är det är lätt att gå 
vilse. Att då få lita på att det finns en god herde, som vill mitt bästa och som jag 
kan förtrösta på, kan vara avgörande för vår vandring framåt. Hur tar den gode 
herden gestalt i vår vardag?
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Ta med

En duk (ev i den liturgiska färgen vitt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Ett får eller 
lamm, t ex i form av ett gosedjur eller en figur, en duk att gömma fåret under.
Skriv ut pappersrullsfigurerna sist i dokumentet. 

VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa per-
sonligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper 
till med det?). 

Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras 
namn. 

Samla alla barn i en cirkel på golvet. 
Välkomna alla barn, så roligt att se er här! 
Har någon haft födelsedag eller kommer att ha födelsedag snart? Gratulera i så 
fall, fråga om åldern. 

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den 
liturgiska färgen), ett ljus, en Kristusstaty eller en ikon. 

Nu har vi fått fint i vår mitt! 
La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag? 
Prästen har på sig vitt, vi fortsätter att fira påsktiden i kyrkan! (peka gärna på 
kyrkoårsaffischen om ni har en sådan. 
Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!) 
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Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar) 

Ja, just det. Jesus du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan vi lät¬tare 
komma ihåg: Jesus, nu är du här! 

Vi gör korstecknet: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 

Ta Jesus-ikonen, titta på den och säg: Hej Jesus, jag är ….(ditt namn). Inbjud 
barnen att på detta personliga och direkta sätt också hälsa på Jesus.

SÅNG
• Jesus, nu är du här! (se inspelning här)

Jesus, nu är du här!
Lär oss och var oss när.
Jesus, Jesus,
Jesus, du har oss kär.
    Musik: Ulf Samuelsson Text: Anders Piltz

VÅRT FINA HJÄRTA

Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan ut-
formas (se kommentar i inledningen). Den får anpassas till 
gruppen och till situationen!

Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp 
ett litet tyghjärta). Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla 
i (dela ut till var och en). Hur känns det?(Låt barnen komma 
med förslag.) Ja, det känns gott att ha ett sådant här litet hjärta 
i handen, lent och mjukt. Precis så lent och mjukt tycker jag att det 
känns inuti när man tycker riktigt mycket om någon. Eller när jag vet 
att någon tycker om mig. (Invänta respons, kanske barnen vill nämna 
någon de tycker om t ex). När jag tänker på hur mycket Jesus älskar mig, då 
känns det också gott (mjukt/lent) inuti. Då vill jag ge något tillbaka till Jesus. 
Jag tänker att vi alla kan ge Jesus våra hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni 
göra likadant. 

Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och stilla 
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sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant. Det får 
dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man säga: 
Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till 
Jesus nästa gång?

När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, 
att du har oss kär.

DAGENS TEMA: JESUS ÄR DEN GODE HERDEN

Göm fåret eller lammet under duken i er mitt. 
 Se här, vad spännnade, vad kan det vara som finns under duken? 

Låt barnen få känna och gissa. 
 Ett får/lamm! 

Fråga barnen om vad de vet om lamm/får och herdar. Varför är herden viktig? På 
vilket sätt skyddar han fåren och lammen? 

Sjung Halleluja (se inspelad version här)

Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
  (melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad....)
 
 
Det heliga evangeliet enligt Johannes.     
Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på     
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)     
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna) och     
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan)     
och så säger vi     
• ”Ära vare dig, Herre”.    

 

Återberätta evangeliet med egna ord eller ta hjälp av en barnbibel. Om du läser i 
Johannesevangeliets 10e kapitel ser du att Jesus där även talar om hur herden 
måste skydda fåren mot vargens angrepp (Joh 10:12), ev kan du ta med även 
detta i din berättelse.

Lek 

Gör en lek med barnen som kan hjälpa dem att förstå betydelsen av Jesus som 
den gode herden: 
• Sitt i en ring. Låt ett barn vara Jesus, den gode herden (han kan evt få en duk 

över axlarna). Två, tre barn kan vara tjuvar utanför ringen. Några barn är por-
ten in till fårahagen och några kryper ihop som får i hagen. 
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Samtala med barnen: 
Fåren behöver sin herde, de kan inte klara sig utan hans hjälp. Herden måste 
skydda dem från alla faror. Herden känner sina får, och de kan känna igen hans 
röst. 
• Hur känns det för fåren att ha en herde? (lyssna) 
• Hur skulle det gå för dem utan herde? (lyssna) 
• Hur kan Jesus vara vår herde? (han skyddar oss) 
• Hur kan vi känna igen hans röst? (vi kan höra i vårt hjärta att han älskar oss, 

att han bryr sig om oss, att han vill att vi gör gott. Vi kan också höra hans röst 
i mässan, när vi lyssnar till Guds ord och lyssnar till prästen). 

 Sammanfatta: Jesus är vår gode herde! 

SÅNG (Se inspelade sånger här)
Jesus tycker om var och en av oss och säger till oss: 

Du är så fin, ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 27 
Gud, du är här, (se inspelning).

Extra aktiviteter:
Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.

AVSLUTNING
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans: 
Käre Jesus, du som är vår gode herde, hjälp oss att alltid höra din röst och att 
säga ja när du kallar oss! 

Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film). 
I Fadern, och Sonens och den helige Andes namn. 
Amen. 

Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till nästa 
gång! 

För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu bar-
nen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många anser 
att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in. 

Jesus, nu är du här! 
© Katolska Pedagogiska Nämnden 2013 

Författare: Ulrika Erlandsson  Redaktionsgrupp: Maria Borowiec, Elsa Casselbrant och Gunnar Silow 
Texter ur Bibel 2000 (c) Svenska Bibelsällskapet 

Kapitlet har ett annat evangelium men samma pedagogiska utformning som år C.

 

Imprimatur för avsnitten Andra påsksöndagen (år C) till Femte påsksöndagen (år C) 
Stockholm den 8 mars 2013 

+ Anders Arborelius ocd, Biskop av Stockholm

Nu turas Jesus och tjuvarna om med att ropa fårens namn. Fåren får vara nog-
granna med att bara lyssna och komma ut när det är Jesus som ropar, inte när 
det är tjuvarna! 

Ev får ni även ha en varg som försöker tränga sig in i fårahagen, som Jesus 
skrämmer bort! 
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Pappersfigurer till toapappersrullar!
Figurerna kam limmas på lite tjockare papper eller förstärkas 
med bokplast innan du klipper ut dem.
Toapappersrullarna kan dekoreras.
KPN. 
Illustration: Rauha Navarro Marttinen
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