7 PÅSKSÖNDAGEN (ÅR A) (1 JUNI 2014)

TILLSAMMANS ÄR VI KYRKA

Tidsram: 20-25 minuter.
Apg 1:12-14

En efterträdare åt Judas utses

Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som
ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum
i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och
Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas,
Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några
kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.
Övriga läsningar: Joh 17: 1-11a, 1 Pet 4:13-16
Bakgrund
Dagens evangelium är en del av Jesu avskedsbön till sin Far, där han ber för
lärjungarna så att de ska bli stärkta under tiden efter påsk. Jesus har fullföljt
sitt uppdrag och uppenbarat Fadern. Nu ska han vända tillbaka till sin Far, där
han varit även innan världen blev till. Den första läsningen är hämtad ur Apostlagärningarna. Där får vi veta namn på alla de apostlar som samlades i ett rum i
”övervåningen” efter Kristi himmelsfärd. Även Maria och några andra kvinnor är
där, ”de höll ihop under ständig bön” (Apg 1:14). Denna söndag är sista söndagen
före pingst, Kyrkans födelsedag. För barnen kommer vi därför att fokusera på
betydelsen av Kyrkans gemenskap. Även duvan som symbol för den helige Ande
kommer att introduceras.
Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen vitt), 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). Skriv ut och ev klipp ut de bilder som finns längst bak i
dokumentet. Istället för bild på en himmel kan du använda en blå duk. Istället för
bilder på människor kan man också levandegöra dagens Bibeltext med hjälp av
Duplo-figurer eller andra ”gubbar” och ”gummor” ur lekförråden.

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/fader.... hade på sin fina
mässhake idag?
• Ja, just det var vitt igen (nu tar du fram duken i rätt färg). Varför är den vit?
• Ja, vitt betyder fest i kyrkan och vi befinner oss fortfarande i påsktiden som
är festens tid (Peka gärna på 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.
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)
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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: TILLSAMMANS ÄR VI KYRKA
•
•

•

Varför kommer vi egentligen till kyrkan? (lyssna)
Vi är här för att be till Gud, för att lära om Jesus och för att vara tillsammans
med alla andra som samlats. Vet ni vad, just detta gjorde även Jesu lärjungar
för två tusen år sedan! De samlades också, och de brukade också lyssna till
Guds ord ur Bibeln, precis som vi ska göra nu.
Vad är kyrkan? Ja, det är både denna fina byggnad, men ännu viktigare är att
det är vi tillsammans som också är kyrkan! Vi kan ställa oss i en ring och lyfta
våra armar till en kyrkobyggnad. Ja, tillsammans med Kristus är vi människor
den levande kyrkan här på jorden.

En möjlighet här är att dela ut en duplokloss till var och en och låta alla bidra till
en gemensam byggnad/kyrka.
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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....)
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”.

Återge bibeltexten ur Apostlagärningarna. Berätta för barnen:
Apostlarna hade upplevt väldigt mycket. Ni kom ihåg att Jesus dog? Och att det
visade sig att han inte var kvar i graven utan uppstod igen på den tredje dagen?
Jesus visade sig för dem igen och de blev väldigt glada. Men de märkte att Jesus
hade blivit annorlunda och de förstod att han inte kunde vara hos dem på samma
sätt som tidigare. Så en dag såg de att Jesus for upp till himlen igen, tillbaka till
sin far. Nu kunde de inte se honom på samma sätt som tidigare. Men när han
kom tillbaka till sin far, vår Gud i himmelen, blev det möjligt för honom att vara
med oss alltid och överallt. Det var det vi firade för några dagar sedan, på Kristi
himmelsfärd.
•

Lägg en bild av himmelen (eller en blå duk) i mitten.

Nu är Jesus hos sin far i himmelen.
Lärjungarna kan inte se honom längre.
Och vad gör lärjungarna, hans vänner då? Är de ensamma?
•
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Placera ut ett antal lärjungar (i form av duplo-gubbar, av lera, utklippta i papper eller på något annat sätt).

•

Placera ut bilden på huset (se längst bak).

De håller ihop, stöttar varandra och ber.
•

Placera ut figurerna i huset.

De kommer ihåg: Jesus har sagt att han alltid ska vara med dem och att han Far i
himmelen bryr sig om dem. Han har lovat dem den helige Anden, som ska hjälpa
dem. I Bibeln står att den helige Ande har samma form som den duva.
•

Placera ut bilden av en duva.

Och den helige Ande kommer direkt från Gud, så då är det som om himlen och
Jesus också är där.
•

Flytta bilden på himlen och duvan nära huset där alla är samlade.

Nu är inte Jesu vänner ensamma längre. Den helige Anden ger dem tröst när de
är ledsna och ger dem mod när de är rädda. Den helige Ande hjälper dem att tro
på Jesus och att vara en god gemenskap. De blir glada när de förstår att Gud är
med dem.
Nu vågar de gå ut och berätta för andra om det glada budskapet. Och så blir
kyrkan till!
•

Visa bild på alla barn samlade i kyrkan.

SÅNG
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser
(se på KPNs hemsida, avdelning Videos, Sjung med barnen)
• Vi sätter oss i ringen
• Dina händer är fulla av blommor
• Gud, du är här
• I min Gud har jag funnit styrka
Extra aktiviteter:
•

•

Dagens läsning kan också inspirera till att man lär sig apostlarnas namn. Om
du räknar med att ha tolv barn eller fler, kan du skriva ut de tolv apostlarnas
namn (ett namn per papper), sätta fast ett snöre, och låta de tolv barnen få
en namnskylt på sig. Här är det fint om även Maria är med. I presentationen
ovan, kan då dessa vara med och agera, istället för att använda bilder på lärjungarna.
Färglägg den bild på kyrkan som finns i slutet av dokumentet. Apostlarnas
namn finns skriven här. Här finns också en möjlighet att lägga till barnens
egna namn.
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AVSLUTNING
Låt barnen stå på knä och be:
•
•
•
•

Tack Jesus, för att du uppstod för oss och skänkte oss det eviga livet.
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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7. Søndag i Påsken 2 – År A

TILLSAMMANS ÄR VI KYRKA
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