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3. Johannes 
år 2 exempelvis i januari/februari 
Läs igenom hela upplägget innan så du får det i den ordning som passar din grupp bäst 
 
Till Ledaren om Johannes på korset/Ikonen 
På ikonen befinner sig den älskade lärjungen Johannes närmast Jesus, liksom han var vid den sista 
måltiden. (Joh. 13:23) Han innehar verkligen kärlekens plats framför andra, mellan Jesus och Maria, 
under kärlekens sår från vilket flödar vatten och blod. Johannes representerar oss som tror. 
Johannes huvud är vänt och böjt mot Maria, hans mor i Anden. Han har den hållning som ett barn har, 
som vet sig vara älskat, och han tar gärna emot den kärleken. Hans högra hand pekar liksom Marias 
mot Jesus, föremålet för deras ömhet och tillbedjan. 
Johannes mantel är färgad rosenröd. Traditionellt symboliserar den färgen kärlek till evig vishet. I 
Vishetens bok i Bibeln finner vi följande: ”Längtar man efter henne ger hon sig först till känna.” (Vish 
6:13) De första ord som Jesus hade talat till Johannes var när han frågade ”vad de ville”. Och de 
”stannade hos honom den dagen”. (Joh 1:38, 39) Johannes är alltså den som i allra högsta grad funnit 
Jesus, Visheten själv. Den tillgivenhet som han mötts med av Jesus uttrycks genom orden från samma 
Vishet: ”Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig skall finna mig.” (Ords 8:17) 
Johannes vita tunika är ett tecken på hans seger över köttet, den fullkomliga renhet som traditionen 
tillskriver honom. Denna renhet har gjort honom värd att ta emot vishet, ”den vill inte bo i en kropp 
som har sålt sig åt synden”, (Vish 1:4) och att ta emot Helig Ande i överflöd. 
 
Upplägg 
Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, 
skapande, en berättelse och symbolen.   
 
Tema:  Följeslagare  
Ledstång:  Vem kan man lita på? Främlingskap 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Skapande:  Gör en stor gemensam målning i vattenfärg, fyll hela pappret, låt ingen vit fläck 
finnas kvar. Låt barnen få var sin passepartout att föra över målningen så dom kan välja sin 
bild ur den gemensamma. Gör en utställning.  
Berättelse: Johannes, Jakobs bror 
Övning.  Följa John, att leda någon som blundar,(har ögonbindel) genom rummet enbart 

med det ljud, när alla låter samtidigt blir det många ljud.  
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in 
när de skall göras så att barnen kan vara med i planeringen. 
 

Undringar (samtal tillsammans med barnen) 
Jag undrar, har du syskon?  
Jag undrar, hur det är att ha syskon? 
Jag undrar, hur det är att inte ha syskon? 
Jag undrar, om det är skillnad på att ha hel och halvsyskon? 
 
Kommer ni ihåg att vi fick lära känna en man som hette Jakob, han som är pilgrimernas 
skyddshelgon.(återberätta om det är nya barn) 
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Kommer du ihåg vilken symbol vi fick då i våra pilgrimspass? 

Just det, en snäcka… Och kommer du ihåg det här korset som Fransiscus tittade på i San 
Damiano-kyrkan? Det här korset med Jesus och en massa olika figurer… Jag undrar om du 
kan se nån snäcka någonstans?  
Jag undrar om ni kan se Jakobs bror? Han hette Johannes och enligt legenden så var han en av 
Jesus favoritlärjungar 

Berättelse 
 Nu ska jag berätta för er om just Johannes… När vi ser på korset/Ikonen ser ni Johannes till 
vänster bredvid Maria, han har en nästan lite rosa mantel på sig. 
Johannes och Jakob var bröder och vi vet att deras pappa hette Sebedaios. De var nog riktiga 
busungar när dom var små och när de var i tonåren började dom arbeta som fiskare. Det var 
ett tungt arbete och de fick arbeta hårt! 
En dag fick de höra av en kompis att en man som hette Jesus skulle komma till grannbyn och 
de gick dit för att lyssna på vad han sa. De tyckte att det var spännande saker som Jesus 
berättade om, han berättade om Gud på ett sätt som de aldrig hade hört förut. Sen gick de 
tillbaka till båten och fortsatte fiska. Det gick ett tag, kanske flera veckor eller månader, men 
så kom Jesus gående på stranden en dag. Och så sa han till både Johannes och Jakob: ”kom 
och följ mig! Jag ska göra er till människofiskare! ” 
Jag undrar: (bra med en undring här) vad kan det betyda att vara människofiskare? Jag undrar 
om du skulle följa med Jesus?  
Johannes och Jakob blev lärjungar till Jesus och de följde med honom under flera år och 
vandrade med honom från by till by. Ibland har man beskrivit dom som ”åskans söner” för de 
var ganska så högljudda och bestämda kring hur saker och ting ska vara. 
Men med tiden så lugnade dom ner sig och Johannes, som kanske var yngst av alla lärjungar, 
insåg till slut att störst av allt är kärleken.  
När Jesus blev tillfångatagen av soldaterna och såsmåningom dömdes till döden på korset så 
var det många av lärjungarna som blev rädda och sprang och gömde sig. Men Johannes, han 
stannade med Jesus ända till hans sista andetag. I Bibeln kan man läsa om hur Jesus, när han 
är uppspikad på korset, säger till Johannes och sin mamma Maria: Johannes, där är din mor. 
Och kvinna, där är din son. 
Johannes var en av få som hörde när Jesus tog sitt sista andetag, och han var också en av de 
första som fick möta Jesus när han hade uppstått efter tre dagar!  

Jag undrar: vad det kan betyda, det där som Jesus sa om Johannes och Maria? Jag undrar 
vad de gjorde sen? 

Pilgrimsvandringen:  
Vandringen kan genomföras både ute och inomhus, beroende på de lokala förutsättningarna.  
Vandringen kan innehålla några stationer där man stannar till och delar de formulerade orden 
eller en mening innan man fortsätter. 
Vandringen avslutas med en andakt som barnen också har haft möjlighet att vara med och 
påverka.    
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Andakt: 
Ledarens uppgift blir att tillhanda hålla material och peppa barnen att själva utforma 
andakten.  


