ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG A)

JOHANNES DÖPAREN
VISAR OSS VÄGEN

n Tidsram: 20-25 minuter
Matteus 3:1-12
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: ”Omvänd
er. Himmelriket är nära.” Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar
i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår
och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i
Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände
sina synder och döptes av honom i Jordan.
När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem:
”Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden?
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi
har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa
stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall
huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men
han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom
hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen
och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han
bränna i en eld som aldrig slocknar.”

n Övriga läsningar: Jes 11:1–10, Rom 15:4–9
n Bakgrund
Hos profeten Jesaja läser vi om det skott som ska skjuta upp ur Jishajs stam, en ättling
av David som ska vara fylld av Herrens ande, full av vishet, en som ska skipa rätt och
hjälpa de fattiga. Jesaja beskriver en helt ny värld: ”då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida… ingenstans skall ske något ont…” (Jes 11:6, 9). Här
finns så mycket hopp, en vision av ett fredsrike, en annan värld. Genom att citera orden
”Bana väg för Herren, gör hans stigar raka” ur profeten Jesaja påminner oss Johannes
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Döparen om att visionen om Guds rike inte bara ska vara en dröm, en verklighetsflykt,
utan kräver vårt eget engagemang och vår omvändelse för att kunna bli verklighet.
Adventstiden manar oss särskilt till förberedelse inför Herrens ankomst. Kanske står
Herren inför min dörr, när jag minst anar det, så som vi läste i förra söndagens läsning.

n 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 och en liten tom krubba (du kan tillverka en själv av
en mjölkkartong eller liknande och lägga lite hö i den (torrt
gräs). Ta även med en burk honung och en leksaksgräshoppa
eller skriv ut den gräshoppa som finns på bild längst bak i
dokumentet, liksom bilden på Johannes döparen. Skriv ut och
kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga (finns i slutet
av detta dokument).

n 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 barnen i en cirkel på golvet.
– Välkomna alla barn, roligt att se er här!
–	La ni märke till vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake idag?
– Varför var den violett? Jo, för att det är adventstiden, det är botens tid! Visa gärna
KPN:s kyrkoårsaffisch. Här kan du beställa den.)
– 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
När Gud sade ordet som skapade dig,
tror jag han tänkte så här.
Du är någonting, du kan någonting,
jag älskar dig just som du är.
text: a-s thorssell-ahlm

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: Jag är världens ljus. Han sa också: Där två eller
tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem.
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–	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.

n SÅNG
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser:
Du är hemliga vännen min
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

n VÅRT FINA HJÄRTA
H
 är 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 ett 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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n DAGENS TEMA: JOHANNES DÖPAREN VISAR OSS VÄGEN
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 andra ljuset.
• Idag är det andra söndagen i advent, andra ljuset tänt.
Om ni har en kyrkoårsaffisch så kan du peka på den för att visa att vi kommit till
adventstiden, ett nytt kyrkoår har börjat. (Här kan du beställa den.)
Ta fram bilden på Johannes döparen. Är det någon som vet vem detta är? (lyssna)
• 	Idag ska vi få höra ur evangeliet, hur Johannes döparen hjälpte människor att
		 förbereda sig på Jesu ankomst.
• Sjung Halleluja (se inspelad version här: Halleluja)
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”.

Avsluta läsningen ur evangeliet med
• Så lyder Herrens evangelium.
• Vi svarar: Lovad vare du Kristus.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt. Visa igen bilden på Johannes döparen.
• 	Johannes döparen var faktiskt släkt med Jesus. Kommer ni ihåg när Maria sprang till
sin släkting Elisabeth, och då sparkade hennes lilla bebis i magen full av glädje över
att Maria kom, och den bebisen, det var faktiskt Johannes döparen!
• 	Har ni också sparkat av glädje när ni var små? Kan ni visa hur det
gick till? (låt barnen sparka av glädje, så som Johannes döparen
gjorde).
• 	Vad har han på sig? (kamelhår, allt är väldigt enkelt… han lever ute i
öknen så att inget ska störa honom från att be till Gud och vara nära
Gud)
• Vad var det han åt? (honung, ta fram honungsburken, låt barnen
		 lukta, visa sedan bilden på gräshoppan)
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• 	Människorna blir väldigt nyfikna på denna man som bor långt ute i öknen, som
		 fastar och ber till Gud. De går hela vägen ut i öknen för att lyssna till honom.
		 Då säger han till dem att de ska omvända sig, de ska förbereda sig på att ta emot 		
		 Jesus! Han säger att Jesus ska komma, att de ska öppna sina hjärtan för honom.
• Johannes döparen säger att de ska vända om.
	(Omvändelse är ett svårt begrepp, som du kan försöka konkretisera. Ställ en sak i
en hörna som inte tillhör dig, t ex något som tillhör barnen. Börja gå dit och sträck
ut din arm med avsikt att ta det som ligger där. Fråga barnen – är det rätt av mig
att ta det som tillhör någon annan? Nej! Därför måste jag vända om (vänd om
hela kroppen tydligt) och gå mot Jesus! Inbjud barnen till att först vara bortvända
från Jesus och från varandra, och sedan vända sig om med hela kroppen, mot
Kristus i er mitt och mot alla andra i ringen).
Ta fram den tomma krubban.
• Vem är det vi väntar på som ska komma i denna krubba? (lyssna)
		 Just det. Nu under adventstiden, förbereder vi oss på att han ska födas, vi tänker
		 särskilt på honom när vi ber.
		
			
			
			

Vi tackar dig Gud i advent
för det fina som en gång har hänt,
att du som är stor ville bli
en liten människa som vi
					
margareta melin

n SÅNG
Nu är det fint att sjunga adventssånger. Förslag på lämpliga sånger med länkar till
KPNs youtubekanal kan du hitta här: https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen
•

Ett litet barn av Davids hus (Cecilia 213)

•

Gud bor i ett ljus (Cecilia 15)

•

Vi tänder ett ljus

n EXTRA AKTIVITETER
• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.

n AVSLUTNING
Samla barnen, stå på knä och be:
•	Herre, vi tackar dig för adventstiden, då du kommer till oss.
Nu bjuder du in barnen till att formulera böner med egna ord.
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Börja med att inbjuda till tackbön, sedan andra böner.
Efter varje bön säger ni:
• Herre, hör vår bön.
Sjung Fader vår tillsammans. Här ser du hur det kan gå till.
Avsluta med att tacka alla för att de har 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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