FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅRGÅNG B)

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN

Tidsram: 20-25 minuter.
Joh 3:14-21
Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för
att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan
ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att
världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men
den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons
namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör
det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall
avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det
skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.
Övriga läsningar: 2 Krön 36:14-16, 19-23, Ef 2:4-10
Bakgrund
Under sitt samtal med Nikodemos lyfter Jesus fram berättelsen ur Gamla testamentet i vilken åsynen av en kopparorm, upphängd på en stång, räddade Israels
folk när de blivit ormbitna. Många hade dött av giftormarna, men om de bara
såg på kopparormen fick de leva. Hos evangelisten Johannes börjar Kristi seger
redan när han upphöjs på korset. Som Guds folk står vi vid korset varje gång vi
firar mässan.
Sedan läser vi orden som inleds med ”Så älskade Gud världen…” kända som
”den lilla Bibeln”, dess budskap sammanfattar något av kärnan i den kristna tron.
Perspektivet är himmelskt, Gud finns på något sätt utanför en värld som han
omfattar med kärlek. Här förmedlas att huvudskälet till Guds människoblivande
är Guds oändliga kärlek till människorna, hans önskan att rädda dem och att ge
dem evigt liv. I sitt nattliga samtal med Nikodemus ger Jesus svar på frågan vem
Jesus är och och varför Gud skulle bli människa i honom.

Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen violett eller rosa), 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). Förbered gärna de två toarullsfigurerna
Jesus och Nikodemos, se längst bak. Ta även med en jordglob.
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, roligt att se er här!
– Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake
idag?
– Ja, idag är det en fin violett färg, det är fortfarande fastetid. (Nu tar du fram
duken i rätt färg. Visa gärna KPNs kyrkoårsaffisch.)
– Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
– Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för
att han älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det:
"När Gud sade ordet som skapade dig" (se avdelningen Sjung med barnen på
Videos, på KPNs hemsida.)
Hjälp barnet att tända ljuset.
– Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder
ljuset, då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt
namn, är jag mitt ibland dem.
– Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus titta
på den och säga: Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän.
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SÅNG
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser (se på KPNs hemsida,
avdelning Videos, Sjung med barnen)
Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.
Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå.
Jesus jag är din.
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: SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN
Inledning
•

En gång kom en man till Jesus som heter Nikodemos.

Visa fram den Nikodemos-figuren (se blad längst bak i dokumentet)
•

Han var medlem av judarnas råd och vågade inte gå till Jesus mitt på dagen.
Hans vänner tyckte inte om Jesus, och han var orolig för vad de skulle säga
om de såg honom. Därför kom han till Jesus först när det blivit mörkt, om
natten.
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•

Nikodemos hade blivit nyfiken på vem Jesus var, ja, han hade många frågor
han ville ställa till honom. Han ville verkligen lyssna till vad Jesus svarade.
Den natten fick Nikodemos veta många saker, och några av de saker som
Jesus berättade ska vi få höra nu.

Under fastetiden sjunger man inte Halleluja. Om ni vill kan ni sjunga
Gud, du är här istället, se www.kpn.se
Inled med prästens ord:
Läsning ur 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 min tro) och
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi
• ”Ära vare dig, Herre”.

Återge bibeltexten med hjälp av de två pappersrullsfigurerna, Jesus och Nikodemos:
Här ser ni Nikodemos.
(visa fram pappersrullsfiguren)
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Nikodemos var en god människa, Gud var viktig för honom. Han hade hört talas
om Jesus och blivit väldigt nyfiken. Han ville veta mer. Men han vågade inte gå
till Jesus på dagen, han tänkte att hans vänner kanske skulle bli misstänksamma
då. Så han väntade till natten. Då smög han fram till Jesus.
(Låt de två figurerna, Jesus och Nikodemos mötas.)
Nikodemos kallade Jesus för Rabbi, det betyder lärare på hebreiska, han sa:
•

Rabbi, vi vet att du har kommit från Gud. Ingen kan göra sådana tecken som
du. Kan du berätta för mig om Gud?

Jesus svarade:
•

Gud är full av kärlek. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

Nikodemos undrade:
•

Hur är detta möjligt?

Jesus svarade:
•

Gud vill rädda var och en av oss, han vill rädda hela världen.

Nikodemos tackade för allt han fått höra. Han skulle alltid tänka på Jesu ord och
aldrig glömma vad han sagt.
Efter läsningen avslutar vi med prästens ord:
Så lyder det heliga evangeliet enligt Johannes.
Barnen svarar: Lovad vare du Kristus.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt.
•
•
•
•
•
•

Vad tror Nikodemos tänkte, när han fått träffa Jesus?
Vilka ord tror ni blev särskilt viktiga för honom?
Ska vi alla upprepa dessa ord ur evangeliet? Vi upprepar Jesu ord till Nikodemos:
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på
honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”
Vad betyder det?
Ja, att Gud älskar var och en av oss, han älskar hela världen, och han har givit
oss sin Son för att vi ska kunna tro på honom och få evigt liv.

(Ta fram en jordglob, ställ den i er mitt och snurra den.)
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Detta är hela världen. På denna jordglob bor alla människor och djur och allt
annat som Gud har skapat. Och Gud älskar hela denna värld! (kanske vill någon
tillfoga att det även finns andra planeter och visst, Gud älskar även dem!)
(Ta jordgloben i din famn och vagga den varsamt.)
Sätt på lugn bakgrundsmusik och inbjud barnen att själva få hålla i globen och
vagga den varsamt. Gå runt och se till att de gör det på ett fint sätt. Tanken är att
de ska leva sig in i hur Gud håller världen i sina armar.
När alla fått hålla i globen stänger du av musiken och bär åter igen globen själv i
dina armar.
•

Gud skapade oss människor, men efter ett tag hade vi glömt Gud och den
kärlek han gav till oss. Så blev människorna ledsna, för något viktigt saknades
i deras liv. Därför sände Gud sin egen Son till vår värld.

Gör en lugn rörelse med handen, låt den svepa ut i ”rymden” och landa på jorden,
gärna på det heliga landet.
•

Jesus växte upp som en vanlig pojke i Nasaret i Galiléen. När han växte upp
fick han många vänner, till exempel Nikodemos som blev en god vän efter
den speciella natten. Men tyvärr fick han också ovänner. Till slut vill de döda
honom, de hängde honom på ett kors!

Visa din sorg, ev genom att gömma ansiktet bakom händerna. Men sedan kan du
titta fram igen och visa glädje.
Men på den tredje dagen uppstod Jesus igen, nu levde han igen! Han for upp
till himlen till sin far där han väntar på oss. Vi väntar också på honom. Jesus är i
himlen, men han är också med oss här på jorden samtidigt. Och varje dag håller
Gud världen i sin hand.
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SÅNG
Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs
youtubekanal kan du hitta här: https://kpn.se/resurser/sjungmed-barnen
• Vi älskar dig o Herre Jesus
• Gud, du är här
• I min Gud har jag funnit räddning
Extra aktiviteter:
•

Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument

AVSLUTNING
Låt barnen stå på knä och be:
– Tack Jesus, för att du visat oss Guds kärlek!
– Vill någon annan tacka eller be Jesus om något?
Uppmuntra barnen att formulera egna böner.
– Avsluta med Fader vår med rörelser (se den inspelade varianten med rörelser
på hemsidan).
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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JESUS OCH NIKODEMOS

