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5. Marias oro 
år 2 efter påsk 
Läs igenom hela upplägget så att ni får det i den ordning ni själva vill ha det. 
 
Upplägg 
Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, 
skapande, en berättelse och symbolen.   
 
Tema:  När oron släpper,  
Ledstång:  Viktiga ord är, ängslan, panik, befrielse, trygghet 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Berättelse:  Marias oro 
Skapande:  Stressboll, kan göras av ull som tovas 
Stämpel/märke: Fötter 
 
Övning: Gör några minnes övningar, typ låt barnen se något väldigt snabbt och sen försöka 
beskriva vad det var de såg, visa en blid på människor snabbt och låt dem beskriva vad de 
minns. 
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in 
när de skall göras så att barnen kan vara med i planeringen. 
 
Förberedelse: Kartbok eller dator så barnen kan ta reda på vart Jerusalem ligger och hur långt 
det är mellan Nasaret och Jerusalem.  OBS. Det kan vara bra att förbereda ett samtal om 
varför judarna firar påsk. Josef och Maria firar påsk och vi firar påsk av lite olika anledningar. 
 
Undringar (samtal tillsammans med barnen) 
Jag undrar, har era mammor och pappor varit oroliga nån gång?  
Varför blir man orolig? Hur är man när man är orolig? Har du varit orolig? Hur känns det när 
det går över? 
 
Berättelse 
Jag ska berätta om en mamma som blev väldigt orolig en gång. Mamman heter Maria och är 
mamma till Jesus. Ni ser henne där på korset bredvid Johannes. 
Varje år brukade Maria och Josef gå till Jerusalem för att fira påsk. Det var det bästa Maria 
visste. Att fira påsk i Jerusalem var viktigt och nästa alla som kunde gjorde det. Massor av 
folk vandrade till Jerusalem från hela landet. Denna gång var det lite speciellt för nu skulle 
deras son Jesus följa med. Nog hade Jesus tjatat lite innan men nu var han 12 år och då var det 
dags att följa med. Maria hade längtat efter att få göra den här resan tillsammans med honom. 
Det var mycket folk och trängsel men Josef och Maria vandrade tillsammans med släktingar 
och vänner. Maria hade uppsikt över Jesus hela tiden, hon var så rädd att tappa bort honom 
bland allt folk. Hon kunde drömma mardrömmar om att han kom bort och hur hon letar och 
letar, ofta vaknade hon mitt i drömmen och fick gå upp för att se så han verkligen fanns där.  
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Nu var det påskfest i Jerusalem och Maria såg hur roligt barnen hade. Dom drog runt i 
grupper, tjoade och hojtade och var busiga och Jesus var där mitt i bland dom. Det gjorde 
henne lugn. Hon tyckte att barnen ibland drog sig undan från Jesus. Han kunde så mycket, 
ställde så många frågor om allt. Det blev lite svårt för hans kompisar. Hon såg att Jesus gärna 
sökte sig till de som var lite äldre och gärna var bland vuxna och ställde sina frågor. Han var 
inte så bra på att leka. Men nu njöt Maria av att se honom dra omkring tillsammans med de 
andra. 
Under påskfesten försvann Jesus med sina vänner och när Maria sökte efter honom visste 
alltid någon var dom höll till, så hon slappnade av. Det var nog därför som hon inte var orolig 
när det var dags att börja vandra hemåt och Jesus inte fanns där. Han dyker upp tänkte hon. 
Det är lugnt sa Josef han klarar sej, han kommer. 
När de hade gått hela dagen och han inte dykt upp blev Maria orolig. Ingen hade sett honom 
på hela dagen. Ingen hade sett honom! Inte han kompisar, inga av vännerna. Maria kände hur 
paniken kom, var fanns han? Hon och Josef vände om och började gå tillbaka till Jerusalem, 
hela tiden ropa dom och leta. Nu var det mörkt, dom såg ju inget, tänk om dom missa honom i 
mörkret. 
Maria och Josef var helt slut när de nådde Jerusalem och nu var det redan förmiddag. 
Jerusalem är stort och nu måste dom leta och leta, de fråga alla de mötte. Har ni sett en pojke, 
han är 12 år har mörkt hår och lite mörkbruna kläder? Men det fanns så många pojkar i 12 
åldern och de flesta hade ju liknande kläder så ingen visste om de sett just honom. 
Maria grät och skrek av oro JESUS VAR ÄR DU! Josef försökte behålla lugnet men inom sig 
mådde han illa av oro. 
I tre dagar letade de överallt, nu fanns bara templet kvar, men där fick ju inte barn vara och 
kvinnor fick inte gå in. Nu struntade Maria i alla regler och sprang rakt in i templet, först våga 
hon inte ropa så högt men paniken tog över och hon skrek JESUS, JESUS. 
En man såg Maria och skyndade emot henne. Nu kastar dom ut mej tänkte hon och grät. Hon 
skrek HAR NÅN SETT MIN SON!  
Mannen skyndade emot henne och tog henne i famn och sa att han sett en pojke lite längre in i 
templet, kunde det vara han? Han sitter och pratar hos prästerna och har 1000 frågor sa 
mannen. Maria gjorde sig fri från mannen, rusade in i templet och ryckte tag i pojken, det var 
Jesus. Hon struntade helt i prästerna som satt där, hon ruskade Jesus grät och krama honom 
om vartannat. Hon skrek åt prästerna: HUR KAN NI HÅLLA HONOM KVAR HÄR, ÄR NI 
INTE RIKTIGT KLOKA?  Sen blev hon så arg på Jesus och skrek också på honom HUR 
KUNDE DU GÖR SÅ HÄR MOT OSS, FATTAR DU INTE HUR OROLIGA VI HAR 
VARIT VA? FATTAR DU INTE? 
 
  Nu undrar jag: Vad tror ni Jesus sa? Varför gjorde han sådär? 
   Lukas 2:48–50 
   Vad tror ni han menade? 

 

 

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.  
 


