FörSTA SöNDAGEN I ADvENT (år A)

ADvENT – JESuS KoMMEr

Tidsram: 20-25 minuter.
Dagens evangelium är Matteus 24:37-44 eller Matteus 21:1-9. Med hänsyn till
barnens ålder väljer vi här att utgå från den första läsningen, Jesaja 2:1-5.
Sions framtid
Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades
för Jesaja, Amos son.
Den dag skall komma
då berget med Herrens tempel
står där orubbligt fast,
högst av bergen, överst bland höjderna.
Alla folk skall strömma dit,
folkslag i mängd skall komma,
och de skall säga:
”Låt oss gå upp till Herrens berg,
till Jakobs Guds tempel.
Han skall lära oss sina vägar,
hans stigar vill vi följa.”
Ty från Sion skall lag förkunnas,
från Jerusalem Herrens ord.
Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.
Kom, alla av Jakobs ätt,
låt oss vandra i Herrens ljus!
Övriga läsningar: Rom 13:11-14a
Bakgrund
Nu börjar ett nytt kyrkoår med adventstiden. En tid med förväntningar och förberedelser. I Jesajas text läser vi om att folken ska smida om sina svärd till plogbillar och inte lyfta svärd mot varandra. Detta skrev han på 800-talet före Kristus, i
en tid då Juda förberedde sig på ett fullskaligt krig och Jerusalem hotades att helt
förstöras. Mitt i denna oro utlovar Jesaja tre saker: Jerusalem ska bli ett centrum

för all tro och hopp, människor från hela världen ska bege sig till Jerusalem för att
där komma närmare Gud och slutligen att fred skulle bli den gåva som skänks till
dem som följer Herren. vi kristna har sett Jesus Kristus som uppfyllelsen av denna profetia. Som kristna får vi också våga att gå emot omvärlden när vi förkunnar
ett budskap om hopp. I dagens evangelium säger Jesus att vi alltid måste vara
beredda på Människosonens ankomst. under jultiden fylls skylfönstren med tindrande juldekor och i hemmen tänds adventsljustakar. Men när alla julklapparna
är uppackade känner många en tomhet. Advents – och jultiden blir för oss kristna
ett tillfälle att peka på en djupare mening med julfirandet. Vi vet att livets mening
inte uppfylls av stor konsumtion utan av att vi öppnar oss för och tar emot Kristus.
Därför vågar vi tala om fred och försoning, om en barmhärtig och solidarisk Gud.
Adventstiden är botens tid, vi bereder oss på vår resa mot ett högre mål, vårt
möte med Herren. Advent betyder ankomst och det är ankomst i tre bemärkelser.
Det är både Jesu ankomst i betlehem för 2000 år sedan, hans ständiga ankomst
i våra hjärtan men också hans slutliga ankomst vid tidernas slut, som ju dagens
evangelium också tar upp.
Ta med

En duk (gärna i den liturgiska färgen violett), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix,
en staty/ikon/bild på Kristus. bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Ta denna
gång också med en fyrarmad adventsljustake och en liten tom krubba (du kan
tillverka en själv av en mjölkkartong eller liknande och lägga lite hö i den (torrt
gräs). Skriv ut och kopiera bilden som hör till dagens läsning
som barnen kan färglägga (finns i slutet av detta dokument).
Välkomna!
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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.
•
•
•

Nu har vi fått fint i vår mitt!
La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag? (violett)
varför var den violett? Jo, för att det är adventstiden, det är botens tid.

•
•
•

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.
Piltz

Musik: ulf Samuelsson Text: Anders

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
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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: aDVenT – jeSuS kommeR
Ta fram adventsljusstaken, ställ den i er mitt och fråga: vad är detta?
•

Hur går det till med en adventsljusstake? (man tänder ett ljus för varje söndag
i advent och till slut, när fjärde ljuset har tänts, då blir det snart jul!)

Inbjud ett barn att tända det första ljuset.
Om ni har en kyrkoårsaffisch så kan du peka på den för att visa att vi kommit till
adventstiden, ett nytt kyrkoår har börjat.
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....)
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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Läs dagens text ur Jesaja eller läs ur en barnbibel.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:
• vem var profeten Jesaja? (visa bild) Han levde för länge sedan på 800-talet
före Kristus. Att vara profet betydde att han lyssnade till Guds ord och berättade det för andra! På den här tiden skulle landet precis börja ett stort krig och
alla var rädda för vad som skulle hända. Men då tröstade Jesaja människorna. vad var det han sa, vad skulle hända med alla svärd?
visa fram bilden på ett svärd.
•
•

•
•
•

Han sa att svärden skulle smidas till plogbillar (visa bilden på plogbill och
förklara att bonden använder plogbillen på sin åker).
Sedan sa han att alla människor ska samlas i Jerusalem och där få ett
budskap om fred. Har det blivit så? Ja, när Jesus kom till Jerusalem så
förkunnade han ett rike om fred. Alla vi som är Jesu vänner vet att Jesus kom
med ett budskap om ett nytt fredsrike, just det som profeten Jesaja hade talat
om.
och nu under adventstiden kommer vi kanske ihåg hur det har varit tidigare
jular. Har ni t exvarit glada för de julklappar som ni fått förut?
Har ni tänkt på att vi får många gåvor från Gud också? (tex livet självt, våra
föräldrar, våra syskon, våra vänner, träden, blommorna, djuren, när vi känner
frid, allt det fina som finns runt oss).
vilket är Guds största gåva till oss? (Jesus)

Ta fram den tomma krubban, låt varje barn få hålla i den. berätta att vi ställer fram
krubban som en påminnelse om vem som ska födas.
•
•
•

Hur känns det när man väntar och längtar efter något? (lyssna)
vilka förberedelser gör vi inför julen? (lyssna, ev julpynta, skicka julkort osv)
Jesus säger att vi ska vara beredda på hans ankomst. Hur kan vi vara redo?
(genom att vara snälla mot varandra, genom att be, genom att sprida glädje…)

•
•

vad betyder advent? (advent betyder ankomst)
Jesus kom till oss när han föddes i betlehem, han kommer till oss varje jul,
men han kommer också att komma när tiden är slut, vid tidens ände. Jesus
vill alltid komma till oss, vi ska hjälpa varandra att kunna ta emot honom i våra
hjärtan!
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Sång (Se inspelade sånger här)
Nu är det fint att sjunga adventssånger. Här några förslag:
• vi tänder ett ljus, sen tänder vi två...
• Hosianna Davids son. (Lova Herren, Sol & Måne nummer 79, cecilia nummer
221)
• Ett litet barn av Davids hus.
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:
vi tackar dig Jesus för adventstiden, då du kommer till 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 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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