Jesus, nu är du här!
Söndagens evangelium för barn
Förskolematerial
Ordets liturgi för barn

Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. materialet är också tänkt för de församlingar
som har möjlighet att erbjuda barnen en egen samling parallellt med ordets liturgi i mässan.
Jesus, nu är du här! ger därför förslag som anknyter till kyrkoårets läsningar.

Målgrupp
Barn i åldrarna 3-10 år.
TidsraM
20-25 minuter. Samlingen kan förlängas genom fler sånger och andra aktiviteter.
söndagsskola - ordeTs liTurgi för barn
i enlighet med direktoriet för barnmässor (paragraf 7) är det tillåtet att barn lämnar
mässan under ordets liturgi för att i ett angränsande rum erbjuda dem en bibelförklaring
som är anpassad till deras ålder. Lämpligen går kateketen med barngruppen iväg efter
kollektbönen, innan den första läsningen och bjuder in alla barn att följa med till ett rum
intill. Det är fint om den präst som firar mässan kan uppmana till det. I samband med offertoriet är det sedan passande att komma in igen.



Tankar kring “Jesus, nu är du här!”
Hur skapa en ingång till Kyrkans tro, en början på en levande relation till Jesus Kristus
för våra allra yngsta? Hur välkomnar vi barn, hur låter vi dem känna sig hemma i kyrkan?
Besöket i söndagsmässan kan bli så fullt av intryck. Hur upplevs det av våra barn? Ges
barnen förutsättningar att ta in, att tolka det som händer runt dem? Att upptäcka det
heliga mitt i myllret av människor och händelser runt dem?
Jesus, nu är du här! har soM Mål aTT:
•
•
•
•
•

skapa ett levande och kärleksfullt möte med Jesus Kristus utifrån evangeliet.
hjälpa barnen att mer aktivt delta i mässan utifrån sin åldersmässiga förutsättning.
väcka en vördnad för det heliga i mässan och i vår tro.
låta barnen känna sig sedda, uppskattade och välkomna i församlingens ge
menskap.

föräldrar
Vi kateketer kan inte ersätta föräldrarnas avgörande roll, vi kan bara assistera föräldrarna i uppdraget att förmedla tron vidare. Samtidigt är det inte så lätt i dagens samhälle,
att som förälder veta hur man ska göra. De flesta katolska föräldrar är ganska ensamma
i sin uppgift och behöver stöd och uppmuntran. Hur gör man när man vill förmedla en
levande tro till sitt barn? Hur ska man tala om Gud? Välkomna gärna föräldrarna att vara
med på samlingen, åtminstone i slutet. så lär de sig sånger och böner som kan få en
naturlig fortsättning i hemmet. Att involvera föräldrar kan också vara bra med tanke på
att utöka antalet ledare som kan ta ansvar för barnsamlingen.
hur är varJe saMling sTrukTureraT?
söndagens evangelietext
Materialet följer kyrkoårets läsningar, för åren ABC. Högst upp står vilket söndag det är under
kyrkoåret och rubriken anger temat. Så att det ska vara lätt att orientera sig. Under
sommarlovet görs uppehåll. Nästan alltid är söndagens evangelietext dagens tema. Några
gånger har också en av de övriga läsningarna lyfts fram eller ett aktuellt helgon.
Söndagens evangelium återges enligt Bibel 2000. Även övriga läsningar anges.
bakgrund
Här ges en kommentar till evangelietexten, avsedd för kateketen.
Ta med
Här får kateketen veta vad man bör ta med till samlingen. Barnen uppskattar att känna
igen sig i både ting och ceremonier. skaffa ett liten återkommande iscensättning. Här
föreslås en duk (gärna i den liturgiska färgen), ett krucifix, ett ljus som ni låter bli ert
”Kristus-ljus” och en staty eller bild på Kristus. Små sammetshjärtan i en korg, finns att
köpa på Panduro, (http://www.pandurohobby.se/), se beskrivning nedan. Till de flesta
evangelieberättelser rekommenderas att använda pappersrullsfigurer som kan skrivas ut
med hjälp av dokumentet. Även flanellograf kan användas, det går att beställa på
www.arken.se eller www.nyamusik.se



att välkomna
Tänk på Jesu ord: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig (Matt 18:5).
Det är av stor betydelse att varje barn blir välkomnad med glädje och får en personlig hälsning. Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Vid samlingens början är det
en god vana att hälsa personligt på varje barn, till exempel genom att ta i hand. (Om det
är många barn kanske 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.
hur vi sitter
Det är fint om barnen kan sitta i en cirkel på golvet. Det bästa är förstås att det finns en
matta! Cirkeln skapar gemenskap genom att alla kan se varandra. Genom att sitta i en
ring kan man också lättare skapa fokus för mitten, där kristusstatyn/ikonen och hans ljus
finns placerade. I mitten kan man sedan också lägga fram fler ting/symboler som har
anknytning till dagens tema.
sången
sången låter oss andas djupare, hjälper oss att lättare komma ihåg trons ord och skapar
glädje och gemenskap. Våga sjunga! Jesus, nu är du här föreslår en rad sånger. Både
sådana som är återkommande (Vi sätter oss i ringen) och sådana som passar speciellt
till ett tema. De flesta sångerna är hämtade ur KPNs bok Lova Herren, Sol & Måne (till
den finns också en CD-skiva). För att underlätta har KPN gjort filminspelningar på några
av de mest använda sångerna. Det är S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj
Samuelsson som har hjälpt oss med detta. Tanken med film är att också förmedla de
rörelser som hör till många av sångerna.
vårT fina hJärTa
När man är liten är det viktigt att få ta, känna och lukta. Vi vill förmedla en innerlighet,
en varm och öm känsla för Jesus. Att tala om Guds kärlek kan lätt bli abstrakt för ett förskolebarn. att då få hålla ett litet och mjukt tyghjärta, att känna mot kinden hur lent det
är, kan väcka många varma känslor för Jesus Kristus. Vid varje samling föreslås därför
detta lilla moment av innerlighet i mötet med vår Herre. Du väljer själv om du vill satsa
på detta, pröva gärna! Dessa hjärtan går att klippa själv eller kan köpas på bland annat
Panduro, www.pandurohobby.se (sök på ”sammetshjärtan).
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dagens bibelberättelse
Nu är det dags att introducera dagens evangelieberättelse. För att anknyta till Ordets
liturgi i mässan använder vi även här ett (barnanpassat) halleluja före läsningen. Som
kateket är du sedan inbjuden att återge berättelsen på ett så levande sätt som möjligt.
Ha ögonkontakt med barnen, förklara med ord som de förstår! Pappersrullsfigurerna är
en god hjälp för att levandegöra Bibelns berättelser. ibland föreslås också enkla
dramatiseringar. den enklaste dramatiseringen är att låta barnen helt enkelt agera det
som du berättar. då ger du endast lätta ”regianvisningar”. Prova dig fram! Efter
bibelberättelsen presenteras frågor och svar kring texten. Här gäller det att bygga en bro
mellan barnens erfarenheter och evangeliet. Var kan de känna igen sig? Ställ många
frågor för att väcka så många egna associationer som möjligt. Det bästa är, om de själva
kan dra slutsatser, då kommer de lättare att komma ihåg det. samtalet får inte ta för lång tid,
då tappar barnen koncentrationen.

Pappersfigurer till toapappersrullar!
Figurerna kam limmas på lite tjockare papper eller förstärkas
med bokplast innan du klipper ut dem.
Toapappersrullarna kan dekoreras.
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Markus 9: 2-10

barnbiblar
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Det är fint om man kan lära sig dagens evangelietext, för att sedan göra en levande
sammanfattning av den för barnen. Ibland kanske man ändå vill luta sig mot en barnbibel.
Observera dock att alla söndagars evangelietexter inte finns med i barnbiblar. Där finns
endast de mest kända berättelserna med, ett urval. KPN rekommenderar den katolska
barnbibeln: Bibeln för små och stora, med förord av biskop Anders. Den har stora,
uttrycksfulla bilder som syns även för en grupp på lite avstånd.
sång
efter att ha suttit stilla under samtalet är det skönt för barnen att få sjunga och gärna göra
rörelser till sångerna. Denna gång har urvalet gjorts för att anknyta till evangelietexten,
låta den sjunka in.
extra aktiviteter
Här föreslås extra aktiviteter. Nästan alltid finns en tillhörande bild till evangelietexten
som barnen kan färglägga.
avslutning



På samma sätt som inledningen ska han en tydlig struktur är det viktigt att även avslutningen får sin egen rytm. Avsluta med att tacka Kristus, genom att be Fader vår (gärna
med rörelser, se den inspelade filmen). Tacka också alla för att de kom och välkomna
dem tillbaka till nästa samling. För er som använder Jesus, nu är du här! i samband med
mässan och nu ska gå tillbaka in i mässan kan det vara fint att utse några barn till att
samla in kollekten (naturligtvis talar ni om detta med kyrkoherden först) och sedan låta
resten av barngruppen gå in i samband med kollektupptagningen. Be barnen vara tysta
och visa hänsyn!
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