5 PÅSKSÖNDAGEN (ÅR A)

JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

Tidsram: 20-25 minuter.
Johannes 14:1-12
Vägen till Fadern
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum.
Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu
går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig,
för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas
sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade:
”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom
redan nu och ni har sett honom.” Filippos sade: ”Herre, visa oss Fadern, det är
nog för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå
känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du
då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De
ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina
gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig,
han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern.
Övriga läsningar: Apg 6:1-7, 1 Pet 2:4-9
Bakgrund
Dagens evangelium är hämtat ur Jesu avskedstal till lärjungarna under skärtorsdagens kväll. I kyrkoåret befinner vi oss på väg till Kristi Himmelsfärd. I sitt avsked
till lärjungarna vill han förbereda dem på att han ska lämna dem och hans tal
präglas av värme, ömhet och kärlek. Att deras tro nu måste riktas på någon de
inte längre helt konkret har framför sig är en utmaning. Tron måste växa till ett
förtroende, en djupare tillit. Jesu ord vill ge dem mod och han förklarar att han
måste skiljas från dem för att han ska bereda plats för dem. Han har talat om att
det finns många rum i hans Faders hus. Vilka rum menar han? Hans tal om ”rum”
tar upp ett djupt mänskligt behov: behovet att vara hemma någonstans, att ha en
hemvist och en fast plats, en tillhörighet. Jesus säger att han ska komma tillbaka
och ”hämta er till mig”, så att lärjungarna ska vara där han är. Det är som om relationen till Jesus kommer att förstärkas i och med hans död och hans uppståndelse. Var och en ska få finna sin beständiga plats hos Gud, där kommer vi att

finna det hem i vilket vårt jag ska få en hemhörighet i hela sin fullhet.
På aposteln Tomas fråga svarar han med de kända orden: Jag är vägen, sanningen och livet. Dessa ord ska vi försöka att lära barnen utantill, genom att både
säga dem och sjunga dem. ”Vägen” är både Jesu jordiska livsväg men får också
ses symboliskt, alla människor söker orientering i livet, vi söker mål och mening
med vår tillvaro. I Apostlagärningarna kallas de kristna för dem som tillhör ”Vägen” (se Apg 9:2).
Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen vitt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut och
kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga (finns i
slutet av detta dokument). Skriv ut de sex bilderna som bildar stommen i er ”Jesusvandring” samt några dukar. Ta även med en leksaksfågel och en myra eller
skriv ut bilderna på dessa längst bak. Bakgrundsmusik, ev Taizé.
VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa personligt 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.
•
•
•
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Nu har vi fått fint i vår mitt!
La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag? (vit)
Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)

•
•
•

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
lättare 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 utformas (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
sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant. Det får
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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: JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET
•

Idag ska vi tala om att vara hemma.

Visa en fågel och fråga:
• Var är fågeln hemma någonstans? (lyssna på barnens svar och komplettera
vid behov: fågeln är hemma i sitt fågelbo)
Lägg fågeln på en brun/grön duk som får symbolisera fågelboet.
Visa bilden på en myra och fråga:
• Var är myran hemma någonstans? (lyssna och komplettera: myran är hemma
i myrstacken)
Lägg bilden på myran på en annan liten duk som får symbolisera myrstacken.
•

Alla behöver någonstans där de är hemma, även vi människor måste bo
någonstans. Idag ska vi höra Jesus berätta att vi har ett särskilt hem.

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”.
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Återberätta dagens evangelium, framhäv särskilt orden om ”i min Faders hus
finns många rum” och att Jesus är vägen, sanningen och livet.
Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Låt barnen upprepa dessa
ord, Jag är vägen, sanningen och livet.
Jesu väg - vandring
För att åskådliggöra Jesu väg, som också är en väg vi är inbjudna att följa, förbereder du en vandring som barnen inbjuds att gå. Sätt gärna på bakgrundsmusik och tänd några ljus för skapa en mer meditativ stämning. Förbered genom
att lägga ut bilderna som finns längst bak i detta dokument, gärna på några dukar
och små ljus, så att det skapas sex stationer. Uppmana dem att gå en i taget, att
gå sakta.
1. Jesus föds i en krubba
2. Jesus döps hos Johannes i Jordan
3. Jesus välsignar barnen
4. Jesus botar en blind
5. Jesus dör på korset
6. Jesus har uppstått
7. Jesus i himmelen hos Fadern
Vid den sista ”stationen” förbereder du kuddar, några extra dukar, så att barnen
förstår att här får de sitta, här har de ett hem.
Vid den sista stationen inbjuder du alla att samlas hos Jesus och sitta kvar. Berätta:
•

Jesus har uppstått och har kommit till himmelen (detta kan också förbereda
barnen på att det snart är Kristi himmelsfärd) för att förbereda ett hem åt oss
där. Alla vi har ett hem här på jorden, vi bor hemma hos oss. Men Jesus vill
också förbereda ett rum för oss i himmelen. Jesus har sagt: i min Faders hus
finns många rum. Han förbereder en plats för oss så att vi ska ha ett hem
även där! När vi är nära Jesus och hans kärlek, kan vi redan nu känna något
av himmelen. Där vi ska ha det riktigt bra och inte sakna något, för han älskar
var och en av oss. Vi är glada att vi kan bo hemma, och det är en riktigt stor
glädje för oss att vi också har en hemvist hos Gud.
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SÅNG (Se inspelade sånger här)
•
•
•
•

Jag är vägen, sanningen och livet (se Cecilia nummer XX)
Du är vårt ljus o, Jesus Krist
Vem är det som kommer på vägen?
Vi älskar dig, o Herre Jesus

Extra aktiviteter:
•

Färglägg den bild på ett ljus som finns i slutet av detta dokument.

AVSLUTNING
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
Tack Jesus, för att du bereder ett hem för oss hos din Fader.
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 barnen 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!
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