Tredje söndagen i advent (år A)

Gläd dig!

Tidsram: 20-25 minuter.
Matteus 11:2-11
Johannes döparens frågor och Jesu svar
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några
av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi
vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad
ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda
står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min
skull.”
När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen
för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man
i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut
för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om
honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda
vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än
Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.
Övriga läsningar: Jes 35:1-6a, 10, Jak 5:7-10
Bakgrund
I dagens evangelium hör vi åter om Johannes döparen. Johannes kan ses som
en bro mellan det gamla och det nya förbundet, mellan Gamla och Nya testamentet. Han beskrivs som en budbärare som skulle visa vägen, Jesus själv beskriver
honom som den störste född av kvinna. Johannes var den sista i raden av Gamla
testamentets profeter och levde ute i öknen. Där fylldes hans liv av bot och bön.
Han fick många anhängare, bland annat Simon Petrus och hans bror Andreas
som senare blev Jesu lärjungar. Han förmanade människor till omvändelse och
döpte dem som ett tecken på att de fått sina synder förlåtna. I Johannesevangeliet läser vi att han kallar Jesus för Guds lamm: ”Se där är Guds lamm (Joh 1:36)”.
I dagens läsning möter vi den fängslade Johannes, som i sin fångenskap ändå
inte kunnat låta bli att höra talas om det glädjebudskap Jesus sprider. Nu önskar
han visshet, är Jesus Messias?

Ta med

En duk (gärna i den liturgiska färgen violett, ev rosa), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett
krucifix, en staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan.
En adventsljustake med fyra ljus 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 evangelium som barnen kan färglägga (finns i
slutet av detta dokument). Skriv också ut bilden på Johannes döparen längst bak.
Ta gärna med snören, som kan illustrera fängelsets galler.
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.
•
•
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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, evt
rosa)
Varför var den violett/rosa? Jo, för att det är adventstiden, det är botens tid/
tredje advent är en glädjens tid mitt i adventstidens bot.
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
dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man säga:
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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: Gläd dig!
•
•

Hur många dagar är det kvar till jul nu, någon som har räknat? (lyssna)
Spännande!

Ta fram adventsljusstaken, ställ den i er mitt. Inbjud ett barn att tända de tre ljusen.
•

Idag är vi tredje söndagen i advent, tredje ljuset tänt.

Om ni har en kyrkoårsaffisch så kan du peka på den för att visa att vi befinner oss
i adventstiden, ett nytt kyrkoår har börjat.
Ta fram bilden på Johannes döparen (se förra kapitlet). Är det någon som kommer ihåg vem detta är? (lyssna)
• Idag ska vi få höra ur evangeliet, hur Johannes döparen frågade efter Jesus.
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....)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
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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Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:
Visa bilden på Johannes döparen igen.
Alternativt ber du tre barn att agera som Jesus, Johannes döparen, och Johannes
döparens lärjunge. De behöver inte säga något, bara röra sig på din anmodan.
•

Förra söndagen hörde vi om alla människor som kom till Johannes i öknen
och Johannes sa att det skulle omvända sig. Kommer ni ihåg vad Johannes
åt för något när han var i öknen? (honung och gräshoppor).
• Johannes döparen var så modig, att han sa till kung Herodes att det var fel av
kungen att vara gift med sin brors fru. Då blev kungen arg och kastade honom
i fängelset.
Barnet som är Johannes döparen ska nu sätta sig och få snören runt sig, som en
symbol på fängelsets galler. Du kan också lägga symboliska snören över bilden
på Johannes döparen, för att illustrera detta.
• Hur tror ni det kändes för honom att sitta i fängelse? (lyssna)
• Ändå kunde han höra något som gav honom hopp och gjorde honom glad.
Han fick höra att blinda ser, att döva hör och att fattiga får ett glädjebud. Han
blev så nyfiken, så han sände en lärjunge för att fråga Jesus: är du den som
ska komma?
Låt det barn som agerar Johannes döparens lärjunge gå från Johannes till Jesus.
• Jesus svarade: blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör,
döda står upp och fattiga får ett glädjebud.
• Johannes döparens vän sprang tillbaka till Johannes döparen i fängelset för
att berätta allt detta.
Låt det barn som agerat som vän till Johannes springa tillbaka till Johannes i
fängelset.
•

•

Johannes döparen blev mycket glad. Vi ska också glädja oss! Jesus kom med
ett glädjebud till de fattiga. Han kom inte med fina kläder för att besöka de rika.
Nej, han kom till en helt vanlig familj och föddes i ett enkelt stall. Han fick inte
ens en riktig säng att ligga i, utan fick ligga i en krubba, (visa barnen er krubba) som djuren äter sin mat i. Han levde ett enkelt liv. Så visade oss Gud att
vi människor alla har samma värde, spelar ingen roll om vi är rika eller fattiga.
Gud älskar oss alla.
Nu under adventstiden, är vi glada över att Jesus ska födas mitt ibland oss
och ber:
Vi tackar dig Gud i advent
för det fina som en gång har hänt:
att du som är stor ville bli
en liten mänska som vi.
				Margareta Melin
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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...
Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två
och sedan det tredje så gärna
och när vi tänt fyra vad händer väl då
jo då tänder Gud en stjärna!
• Gud bor i ett ljus, dit ingen kan gå (Text: Margareta Melin, Musik: L Å Lundberg)
Gud bor i ett ljus, dit ingen kan gå.
Men Gud kommer hit.
Han vill vara här,
så blir han ett barn som Maria bär.
• Ett litet barn av Davids hus (Text: Britt G. Hallqvist, Musik: Olle Widestrand)
Ett litet barn av Davids hus
ska göra vinternatten ljus.
Ett barn ska hjälpa oss att tro
här mitt ibland oss ska det bo.
Extra aktiviteter:
• Eftersom detta är glädjens söndag i advent kan du öva olika ansiktsuttryck
med barnen, det är roligt att göra grimaser tillsammans. Hur ser man ut när
man är sur? Hur ser man ut när man är glad? Öva på vem som kan ha det
största leendet?
• 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, 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.
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Jesus, nu är du här!
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Gläd dig!
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