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FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) 

n Tidsram: 20-25 minuter 

Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan)  

Lasaros uppväcks 
Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: ”Herre, din vän är sjuk.” När Jesus
hörde det sade han: ”Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds
härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den.” Jesus var mycket fäst
vid Marta och hennes syster och Lasaros.När han nu hörde att Lasaros var sjuk
stannade han först kvar två dagar där han befann sig,men sedan sade han till
lärjungarna: ”Låt oss gå tillbaka till Judeen.” 
När Jesus kom dit fann han att Lasaros redan hade legat fyra dagar i graven.
När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria
satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min
bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.”
Jesus sade: ”Din bror kommer att uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall
uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den
som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade:
”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till
världen.” 
När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också
grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade: ”Var har ni lagt
honom?” De sade: ”Herre, kom och se.” Jesus föll i gråt. Då sade judarna: ”Se,
hur mycket han höll av honom.” Men några av dem sade: ”Kunde inte han som
öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?” Jesus
blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppnin-
gen. Jesus sade: ”Ta bort stenen.” Den dödes syster Marta sade då: ”Herre, han
luktar redan, det har ju gått fyra dagar.” Jesus sade till henne: ”Har jag inte sagt
dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?” De tog bort stenen, och Jesus
lyfte blicken mot himlen och sade: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.
Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem
som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig.” Sedan ropade han med
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hög röst: ”Lasaros, kom ut.” Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i
bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och
låt honom gå.” 
Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom
till tro på honom. 

n Övriga läsningar: Hes 37:12-14, Rom 8:8-11

n Bakgrund
I Johannesevangeliet återkommer Jesus ofta till tema ”liv”. Han talar om ”källan
som ger evigt liv” (Joh 4:14) och säger ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och
liv i överflöd” (Joh 10:10) och i slutet förklarar evangelisten avsikten med hela
evangeliet: ”för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn” (Joh 20:31). Historien
om Lasaros är det sjunde och sista av de ”tecken” (så kallas Jesu under i evange-
liet) som Jesus utför och visar hur omvälvande Jesu kraft att ge nytt liv kan vara.
Berättelsen handlar om den sorg Marta och Maria upplever när deras älskade
bror Lasaros blir sjuk och riskerar dö. Vad gör man om någon man tycker om dör?
Man försöker hjälpa och och söka bot på alla sätt, men man vänder sig också
till Gud, i hoppet om att den som älskar oss också ska hjälpa oss. Till systrarnas
fullständiga förtvivlan låter Gud ändå Lasaros dö. När Jesus sedan uppväcker
honom visar han att hans kärlek inte har några gränser, den vill befria oss från
allt som låser oss här på jorden. Berättelsen om Lasaros föregriper den kraft och
den mening som Kristus ger oss genom sin egen död och uppståndelse. Namnet
Lasaros kommer från hebreiskan, El’ azar och betyder ”Gud har hjälpt”.

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. Skriv ut 

och kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga (finns 
i slutet av detta dokument). Ta med en rulle toapapper eller hushållspapper för 
dramatiseringen. Ta med några frön eller blomsterlökar och en duk att gömma dem 
under. 

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!

•  Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin mässhake idag?
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• Ja, det är violett, vi befinner oss fortfarande i fastan, som förbereder oss inför påsken   
 (Nu tar du fram duken i rätt färg. Visa gärna KPN:s kyrkoårsaffisch.  
 Här kan du beställa den.)

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 

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. 

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 
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n	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. Pre-
cis 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.

n DAGENS TEMA: LASAROS UPPVÄCKS 

Introduktion
•   Berätta för barnen att ni idag ska höra berättelsen om en vän till Jesus som dör och 

sedan får tillbaka livet igen, Lasaros. Fråga dem om de vet om någon i familjen eller 
bland deras nära som har dött? Lyssna och dela med varandra. 

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) 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 gärna ur en barnbibel eller gör en kort sammanfattning av berättelsen för
barnen. 
Dramatisering
Berättelsen lämpar sig väl för en dramatise-
ring. Låt ett av barnen vara Jesus, en annan är 
Lasaros och slutligen får två barn vara Lasaros 
systrar Marta och Maria. 
Läs berättelsen samtidigt som du ger ”regi- 
angivelser” till barnen. Använd gärna en toa-
pappersrulle för att rulla in Lasaros och lägga 
honom i graven. Det kommer
att göra intryck på barnen! 
Samtala med barnen
•   Jag undrar, hur kände Marta och Maria, när deras bror Lasaros blev sjuk? (lyssna på 

barnen och komplettera: De var ledsna, de började gråta)
•   Hur kände Jesus, brydde han sig om sin vän? (ja han brydde sig mycket om sin vän. 

Han gick tillbaka till Betania fast det var farligt för honom, bara för att han tyckte så 
mycket om sin vän Lasaros och började också gråta)

•  Vad hände, vad gjorde Jesus? (lyssna)
•  Hur tror ni det kändes för Lasaros, att få komma ut ur graven efter fyra dagar?
•  Vad tror ni hans systrar kände? (stor glädje)
•  Vad ville Jesus visa med detta? (att Jesus själv är uppståndelsen och livet, att vi ge-
nom att tro på honom, också ska få nytt liv, att Jesu kärlek vinner över döden) 
Ta fram ett frö eller en blomsterlök som du gömmer under 
en duk. Inbjud några av barnen till att komma fram och 
känna på vad som finns under duken.
•  Vad kan det vara som finns under duken?
•  Ja, en blomsterlök!
Lägg blomsterlöken och fröna ovanför duken.
•   Se denna lök, den ser ganska torr och död ut, inte myck-

et att ha... Men vad händer med den när den kommer i 
jorden? (lyssna)

•   Ja, och just så är det med oss människor också. Vi vissnar 
och dör, vi läggs under jorden, men sedan, kan Gud väcka 
upp oss igen till evigt liv hos honom. 

Inbjud barnen till att krypa ihop och bli som små lökar i jorden. Tala om att det blir
varmare på våren, att solen strålar värmer upp jorden och får den lilla löken att
växa och röra på sig. Sakta vaknar den upp, sträcker på sig, vänder sina blad mot
solen och blir en stor och härlig blomma...
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n SÅNG 

Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs youtubekanal kan du hitta här: 
https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen

Övriga sånger som passar till dagens tema:

• Med tanke på glädjen då Lasaros blev levande igen kan vi sjunga: 
 
•  Se Guds glädje bubblar över

• Jag är livets bröd (Cecilia 178) 

• Jesus från Nasaret går här fram  (Cecilia 61) 

  

n EXTRA AKTIVITETER
•   Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument. Om ni inte hinner färglägga 

den, kan du också bara dela ut den, så kan barnen färglägga den hemma.

n AVSLUTNING
Samla barnen, stå på knä och be:

Tack Jesus, för att du väckte upp Lasaros!

– Vad vill barnen tacka Gud för idag? 

– Vem eller vad vill barnen be för? 

Upprepa gärna barnens ord och lägg till: Herre, hör vår bön.

Sjung Fader vår tillsammans, gärna med rörelser. 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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