FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A)

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

Tidsram: 20-25 minuter.
Matteus 1:18-25
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad
med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var
havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville
dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han
hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm
och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru,
ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du
skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt
detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:
Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens
ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon
hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.
Övriga läsningar: Jes 7:10-14, Rom 1:1-7
Bakgrund
I Matteus evangelium får vi närma oss berättelsen om Jesu födelse utifrån Josefs
perspektiv. Evangelisten skriver att Maria blivit havande genom helig Ande – Jesus har blivit till av ren nåd, en gåva till oss genom Guds ingripande. Men allt
detta kunde inte Josef veta. En trolovning vid denna tid hade samma juridiska
status som ett äktenskap. Maria hade kunnat bli anklagad för otrohet och dömt
enligt lagen. Men för att skona henne tänkte han lämna henne i tysthet. Då får
han ett budskap av Herrens ängel i en dröm. Han blir uppmanad att ta Maria som
hustru och ge sonen namnet Jesus. Sannolikt var namnet Yeshua, ett namn som
betyder ”Gud är vår frälsare”, den som ska rädda oss. Att ge namn på Bibelns tid
var förknippat med ansvar. Nu får Josef ett uppdrag som fosterfar för detta barn.
Flera gånger i sitt evangelium hänvisar Matteus, som sannolikt skrev främst för
en judisk publik, att händelserna kring Jesus är uppfyllelsen av de löften som
Gud gav i judarnas heliga skrift, det vi kallar Gamla testamentet. Flera gånger
återkommer Matteus till budskapet att Gud är med oss, Immanuel, han är verkligen den som aldrig överger sitt folk (jfr Matt 18:20 och 28:20).

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. En adventsljustake med fyra ljus. Skriv ut och kopiera bilden som hör till dagens evangelium
som barnen kan färglägga (finns i slutet av detta dokument). Även bilden med
den sovande Josef och flykten till Egypten kan skrivas ut och kopieras. För levandegöra dagens evangelium: bestäm dig för om du vill göra en liten dramatisering
med barnen, (ta då med sjalar/dukar enligt beskrivningen nedan), pappersrullsfigurer, krubbfigurer eller andra figurer som kan vara Josef, ängeln och Maria.
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.
•
•
•

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, då vi
renar vårt hjärta för att ta emot Kristus.

•

Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!) Ev kan ni här
tända adventsljusstaken istället, jfr nedan.
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.

•
•
•
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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: 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.
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DAGENS TEMA: MARIAS BARN ÄR GUDS SON
•
•

Hur många dagar är det kvar till jul nu, någon som har räknat? (lyssna)
Vad är mest spännande med jul?

Ta fram adventsljusstaken, ställ den i er mitt.
•

Nu är julen mycket nära! Har någon räknat hur många dagar det är kvar?

Inbjud ett barn att tända alla fyra ljus.
• Idag är det fjärde söndagen i advent, fjärde ljuset tänt.
Om ni har en kyrkoårsaffisch (se KPNs material) så kan du peka på den för att
visa att vi befinner oss i adventstiden.
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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Återge dagens evangelium, anpassa för barnen.
Låt barnen agera och välj ut tre barn som är
Josef
Ängeln
Maria
Dela ut en brun/eller färgad duk till en som ska vara Josef och en vit duk till ett av
barnen som får agera ängeln. Ge gärna en blå duk till den som ska vara Maria.
Inbjud ”Josef” till att sitta i mitten, så att alla kan se honom. Be ”ängeln” och ”Maria” att vänta på sidan.
Ett alternativ kan vara att använda pappersrullsfigurer som kan agera medan du
återger evangeliet. Tala gärna fritt!

•
•
•

Josef och Maria var förlovade, vad betyder det? (att man ska gifta sig)
Plötsligt fick Josef höra att Maria väntade barn, men vem var det som var
pappan? Josef blev väldigt osäker.
Vad gjorde Gud då? (skickade en ängel)

Josef lägger sig och sover och drömmer. Låt ängeln komma fram till Josef, böja
sig ned över den sovande.
• Vad sa ängeln? (Josef, var inte rädd. Maria har fått ett barn genom Helig
Ande, det är Gud som är Pappan till detta barn. Stanna hos Maria, ta hand om
barnet och ge barnet namnet Jesus.)
• Vad betyder Jesus? (Gud räddar oss)
• Vad gjorde Josef då? (han gick till Maria och hjälpte henne)
Låt Josef resa sig upp och gå till Maria. Nu håller de ihop.
•
•
•

Hur tror ni det kändes för Maria? (lyssna)
Maria kunde nu lita på att Gud alltid är med henne, och att Jesus är Guds
största gåva till oss. Gud är också med oss, han älskar oss och låter även oss
ta emot Jesus i våra hjärtan.
Vi är glada över att Jesus ska födas mitt ibland oss och ber:
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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
Upprepa gärna, så att barnen lär sig bönen utantill.
SÅNG (Se inspelade sånger här)
• 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:
• Kopiera och vik bilden av Josef som sover. Vik den och visa den så att de
först bara ser den sovande Josef och ängeln. Visa sedan hur de sedan packar
åsnan för att bege sig till Betlehem.
• Om ni hinner kan ni måla stearinljus. Ta med ett ljus till varje barn. Doppa
penseln i diskmedel, innan ni doppar den i vattenfärger. Diskmedlet gör att
färgen fastnar på ljuset. Tänk på att låta ljusen torka lite innan ni låter barnen
ta med dem. Vira gärna in dem i hushållspapper för att skydda färgen.
• 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 när det är jul.
Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).
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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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Vik pappret så att ängeln och den sovande Josef är på topp och öppna genom att dra i båda ändarna för att
avslöja bilden i mitten med Maria och Josef.

Josef

Lukas 1: 26-38

Pappersfigurer till toapappersrullar!
Figurerna kam limmas på lite tjockare papper eller förstärkas
med bokplast innan du klipper ut dem.
Toapappersrullarna kan dekoreras.
KPN.
Illustration: Rauha Navarro Marttinen

