4:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B)

JESUS ÄR HERRE

Tidsram: 20-25 minuter.
Mark 1: 21-28
I Kafarnaums synagoga
De kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med
makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av
en oren ande, och han började skrika: ”Vad har du med oss att göra, Jesus från
Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.”
Men Jesus sade strängt åt honom: ”Tig! Far ut ur honom!”Den orena anden
ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av
bävan och började fråga varandra: ”Vad är detta? En ny undervisning, med makt
bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.”
Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.
Övriga läsningar: 5 Mos 18: 15-20, 1 Kor 7:32-35
Bakgrund
I de två tidigare evangelieläsningarna har Jesus samlat sina lärjungar runt sig. Nu
börjar han sin gärning i ord och handling. Markus beskriver att alla överväldigades
av hans undervisning, att han undervisade med makt. Uttrycket ”med makt” säger
att Jesus, till skillnad från de andra skriftlärda, har en egen auktoritet, att hans styrka är från Gud. Han driver ut demonen av egen kraft, han hänvisar inte till någon
annans auktoritet för att göra detta. Senare kan lärjungarna göra liknande kraftgärningar i Jesu namn. Den orena anden kan genast känna igen vem Jesus är,
den ser sig hotad. Guds barmhärtighet gör inte halt inför de som blivit orena. De
som blivit besatta ska befrias från sin plåga för att beredas en plats i Guds rike.
Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen grönt), ett Kristus-ljus, ett krucifix, en staty/
ikon/bild på Kristus. Bibel, barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut och kopiera
bilden som hör till dagens berättelse som barnen kan färglägga (finns i slutet av
detta dokument).

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), ert Kristusljus, 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?

•
•

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.
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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 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 HERRE
Inledning
•
•
•
•
•

Kommer ni ihåg vad vi pratade om förra gången?
Ja, vi pratade om Jona som gömde sig i den stora fisken.
Hur länge var han i den stora fisken?
Just det, tre dagar och tre nätter var han fiskens mage, i mörkret där. Har ni
tänkt på att det finns en person som var död i tre dagar och tre nätter? Någon
som kommer ihåg? Ja, Jesus.
Idag ska vi tala om Jesus, som har börjat undervisa i Kafarnaum.

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 Markus
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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”.

Dramatisering med barn eller pappersrullsfigurer
Låt barnen agera som statister eller använd
pappersrullsfigurer. Ge gärna en vit sjal till Jesus.
Torarulle
Förbered en stor pappersrulle, som ska föreställa Tora-rullen. Tejpa ihop två A-4
papper och fäst var sin blomsterpinne i änden på dem. Rulla ihop dem från var
sin sida och du har skapat en egen skriftrulle.

Liten Torarulle till barnen
Ta ett halvt A-4 papper på vilket du ritar en bild på Jesus. Använd lim för att fästa
grillpinnar vid varsin ände. Om du har större barn så kan du skriva en bibelvers
på, exempelvis: KOM OCH FÖLJ MIG! (Mark 1:17).
Om det finns tid kan detta bli en aktivitet som ni gör tillsammans efter presentationen av evangeliet nedan.
Ta fram en stol som får symbolisera talarstolen i synagogan.
Det här ska föreställa en synagoga. En synagoga var en slags kyrka där människorna samlades på Jesu tid för att be till Gud och för att få undervisning. Synagogor finns idag också!
Tala om att barnen nu ska vara människorna på Jesu tid som kommer in i synagogan, för att lära sig om Gud.
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Även Jesus kom till synagogan (be en som får en vit sjal på sig vara Jesus som
kommer fram till stolen).
Han läste från skriften.
Be det barn som är Jesus att kliva upp på stolen och ge honom ”skriftrullen” att
läsa ifrån. Om du har gjort en liten skriftrulle till barnen, kan också de få sin rulle
utdelad nu.

När man skulle läsa från skriftrullen så hämtades den från ett eget ställe i synagogan, och så rullade man upp skriften och läste dagens text.
(Låt Jesus rulla upp Torarullen.)
Bibeln kallades för Toran och här kunde man läsa om skapelsen, Abraham, Isak,
Jakob och om Mose.
När Jesus började undervisa, blev människorna helt förvånade.
(Hur ser man ut när man är förvånad? Låt barnen visa.)
För Jesus talade med Guds egen kraft. Han hade denna styrka, för han var Gud
själv. De andra som hade talat i synagogan tidigare, hade inte haft samma kraft
bakom orden.
I synagogan fanns någon som hade det svårt, han var besatt av en oren ande.
Det var något ont. Det var synd om honom. Jesus sa:
•

Far ut ur honom!

Mannen blev fri från sin onda ande.
Ryktet om honom spred sig över hela Galileen.
Avsluta med
- Så lyder Herrens ord
- Gud vi tackar dig.
(Be alla barn att sätta sig igen.)
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Samtal
•
•
•
•

Hur tror ni det hade varit att själv vara i synagogan den dagen och lyssna till
Jesus?
Vilken slags röst tror ni Jesus hade, stark…kraftig, mer mjuk?
Det står att alla lyssnade till hans undervisning, hur kom det sig tror ni?
I Bibeln kan vi läsa många ord som Jesus sa. Nu ska jag be er blunda och
lyssna på ett ord han sa till sina vänner, och till var och en av oss: Följ mig!

Låt barnen öppna ögonen, läs en gång till, och be dem upprepa efter dig.
Om barnen frågar om ”oren ande” kan man tala om att vi ibland möter människor
som uppför sig konstigt, på ett sätt som kan vara svårt för oss att förstå och göra
oss lite rädda. Jesus ville hjälpa dessa.
SÅNG (Se inspelade sånger här)
Till dagens tema passar sångerna:
•
•
•

Vem är det som kommer på vägen?
Gud, du är här
Vi älskar dig, o Herre Jesus

Se www.kpn.se, Jesus, nu är du här! videoklipp från kongressen med en enkel
sång och rörelse.
Extra aktiviteter:
•
•

Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument
Låt barnen tillverka sin egen Torarulle, se ovan.

AVSLUTNING
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
Käre Jesus, tack för all din undervisning, för att du visade oss vägen till Gud!
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 har kommit och välkomna dem tillbaka till
nästa gång!
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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.
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