Barnens Bästa Samlingar
SAMLING Palmsöndag och Skärtorsdag
- manus i Västerstrandskyrkans tappning
Hej! Välkommen till Barnens bästa samlingar i
Västerstrandskyrkan. Så roligt att du tittar! Idag blir det:
 Berättelser
 Dagens tanke
 Bön
 Pysseltips
 Sång
I förra samlingen fick vi träffa Jesus vänner Petrus och Maria
från Magdala. Berättelsen slutade med att Jesus började leva
igen efter att ha varit död och legat i en grav.
Dagens berättelser handlar om vad som hände sen med Jesus
och hans vänner. Jesus levde ju igen, men inte på samma sätt
som vi vanliga människor lever. Han kunde plötsligt visa sig för
sina vänner, prata med dem, äta tillsammans med dem – och
sen lika plötsligt försvinna igen. Det var som att Jesus kunde
finnas hos sina vänner på jorden och hos Gud på samma gång.
Nu ska du få höra.

Berättelse 1: Tomas tvivlar

Läs Tomas tvivlar, sid 248-253 i Barnens bästa bibel.

Dagens tanke 1
Det är inte så konstigt att Tomas tvivlar, eller hur? Det är ju
alldeles otroligt att en människa som har varit död börjar leva
igen. Tomas behövde få se Jesus själv, för att kunna tro på det
han hörde. Han behövde liksom veta att det var sant.
Gör en paus här, ifall samlingen känns för lång och resten av
tanken behöver klippas bort.
Fast det går ju att tro saker utan att riktigt veta också. Du
kanske brukar tro att din favoritartist ska vinna mello, eller att
ditt favoritfotbollslag ska vinna Champions league. Det känns så,
för att du tycker det är den bästa låten eller det bästa laget. Och
så hoppas du att det ska bli just din favorit som vinner. Att tro –
det är kanske att hoppas?
Och så kanske det går att veta saker, fast ändå inte riktigt kunna
tro på det? Astronomer och fysiker säger till exempel att vår
jord bara är som ett pyttelitet sandkorn i universum. För
universum är ju otroligt stort och då blir jorden plötsligt liten.
Men fast jag vet att det är så, så är det svårt att förstå. Ja,
nästan svårt att tro på. För jag tycker ju att jorden känns
jättestor!
Ja det är klurigt det här med att tro och att veta. Men jag vet en
sak som är superviktig. Att alla får tro det som känns rätt för en

själv. Ingen annan kan säga vad du ska tro på och inte tro på.
Det kan bara du bestämma.

Emmausvandrarna skyndar sig tillbaka till Jerusalem för att
berätta för lärjungarna att de också har träffat Jesus.

Berättelse 2: Emmaus och Den heliga anden

Vet du, sedan fanns Jesus kvar här på jorden i ungefär en månad
till. Men 40 dagar efter påsk så kommer det som kallas Kristi
himmelsfärdsdag. Har du hört om det förut? Kristi
himmelsfärdsdag firas alltid på en torsdag, och den dagen är du
ledig från skolan. Det var på den dagen som Jesus lämnade
jorden och for till Gud. Så här står det i Barnens bästa bibel:

Men vad hände sedan då, efter att Tomas och de andra
lärjungarna hade fått träffa Jesus? Han hade ju många fler
vänner än lärjungarna. Jo, nu ska du få höra.
Visa två bibliska figurer, en man och en kvinna med ett barn.
Det här är två av Jesus vänner. De är på väg till staden Emmaus.
De går och pratar om allt som har hänt de senaste dagarna. De
gråter, för de är så ledsna över att Jesus är död.
Ta fram Jesus.
Nu får de sällskap av en man som börjar prata med dem. De
känner inte igen honom, kanske ser de inte riktigt klart på grund
av alla tårar. Men de lyssnar på allt han säger. Han talar om sånt
som står i Bibeln, alla de gamla berättelserna kan han. Och han
förklarar varför Messias, alltså Jesus, behövde plågas och dö.
De går hela vägen tillsammans, och när de kommer fram till
Emmaus bjuder de mannen på mat. Tårarna i ögonen har torkat
och nu börjar de se mer och mer klart. Och när mannen tar ett
bröd och bryter det så ser de vem det är som gått tillsammans
med dem hela vägen. Det är ju Jesus! Men precis när de förstår
vem han är, så försvinner han bara.

Läs sidan 261 i Barnens bästa bibel.

Dagens tanke 2

Bön

Ja, vi som hör till kristendomen tror ju att Jesus lever
fortfarande, men inte här på jorden utan hos Gud. Och han har
sagt att Guds heliga Ande ska vara med oss. Men Anden, vem är
det? Eller vad är det? Så här tror jag:

Idag ska vi be med ord som är flera tusen år gamla. Ta hand om
oss, Gud. Skydda oss, hjälp oss, och älska oss – det är det bönen
handlar om. Och Gud lovar – ja, jag tar hand om er. Jag skyddar
och hjälper er. Och jag älskar er. Det är det som är Guds
välsignelse.

Ibland kan man känna att det finns ett osynligt band mellan en
själv och någon annan. Något som gör att man känner
gemenskap, att man förstår vad den andra känner utan att
behöva berätta med ord. Man kanske tänker på samma saker
och tänker på samma sätt.
Jag tror att den heliga Anden är som ett osynligt band mellan
mig och Gud, och mellan dig och Gud. Nu när inte Jesus går
omkring som människa på jorden längre, så är han nära oss
ändå genom den heliga Anden.
Den heliga Anden kan också vara ett osynligt band mellan
kristna i hela världen. Anden gör att vi känner gemenskap och
vill samlas i kyrkor och på andra ställen.
Har du någon som du känner dig extra nära, någon som du
känner att du hör ihop med, och kanske har ett osynligt band
med? I så fall får du gärna skriva och rita och berätta om det,
och skicka in till mig. Så kan jag visa det i en samling.

Jag tänder ett ljus för dig, och det som du tänker på.
Jag tänder ett ljud för mig, och det som jag tänker på.
Gud,
välsigna oss och bevara oss.
Låt ditt ansikte lysa över oss, och visa oss nåd.
Vänd ditt ansikte till oss, och ge oss fred.
Amen

Pyssel
Har du hämtat en pysselpåse i Västerstrandskyrkan? Då har du
fått material till ett bokmärke som du kan ha i till exempel
Barnens bästa bibel.
Känner du igen de är orden? ”Jag är med er alla dagar till tidens
slut.” Det är ju det som Jesus sa innan har lämnade jorden vid
Kristi himmelsfärd. Ta den här lappen och tejpa fast den på
kartong med lite washitejp. Sedan kan du dekorera med
klistermärken.
Om du vill kan du göra ett till och ge bort till någon.
Det var dagens pysseltips!

Avslutning
Tack för att du har tittat på den här samlingen! Nu ska du få
höra en avskedssång som finns i Barnens bästa bibel. Hej då!

Sång
Tomas sjunger och spelar Må din väg gå dig till mötes

Till pysselpåsen






A6-kartonger i olika färger
Lappar med citat: ”Jag är med er…”
Olika sorters klistermärken
Washitejp
Välsignelsen (laminerad)

Bakom denna version av manus samling 6 står Charlotte Moberg. Idéer
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