1.
Du kommer nu att få gå en kort
vandring med lappar
utplacerade med jämna
mellanrum. Läs och begrunda!
Dagens tema på denna vandring
är vad Jesus gjorde på Bibelns
tid och vad Jesus gör idag.
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Jag har en vän som har varit lam så länge jag har känt honom.
Vi brukade hjälpa honom så mycket vi kunde, men det är inte
lätt att vara beroende av andra som han var hela tiden.
En dag fick jag veta att Jesus var i stan, och jag hade hört att
han kunde göra människor friska. Då fick jag idén att vi skulle
ta med vår lame vän till honom så att han kunde göra honom
frisk igen. Jag och några vänner till bar med oss honom på en
bår till huset där Jesus var, men när vi kom dit var det redan
så mycket folk där att vi inte kunde komma in. Jag tänkte att
nu får vi inte ge upp, han ska få träffa Jesus. Vi bar upp
honom på taket och började ta bort lera och halm tills vi fått
upp ett tillräckligt stort hål så att vi kunde fira ner honom till
Jesus.
När Jesus fick se honom sa han till honom att hans synder var
förlåtna och att han skulle stiga upp för han var frisk igen. Då
reste sig min vän upp, han började gå eller kanske rentav
hoppa av glädje för att han nu kunde röra sig igen. Han kunde
verkligen hjälpa min vän, vilken tur att jag tog med honom till
Jesus.

Fråga: Känner du någon som du kan hjälpa fram till Jesus
idag?

3.
En spetälsk tackar (Luk 17:11-19)
Tänk att jag är frisk! Mina nio vänner och jag har
blivit friska. Wow! Jag håller på och letar efter
Jesus. De andra ville inte följa med mig. Men jag
måste träffa Jesus.
Jag har haft en sjukdom som kallas spetälska. Inget
läkemedel finns. Vi spetälska får inte träffa våra
vänner och släktingar utan måste hålla oss för oss
själva.
Det var Jesus som gjorde mig frisk. Han gjorde mig
och nio andra spetälska friska samtidigt. Vi ropade
till Jesus när han gick förbi oss och han sa att vi
skulle visa upp oss för prästerna. Medan vi gick på
vägen blev vi friska. Jag måste hitta Jesus och tacka
honom. Jag är så tacksam.
Brukar du tacka Jesus?
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Jag hade varit sjuk i blödarsjuka i tolv år och jag hade
sökt hur många läkare som helst. Ingen hade kunnat
hjälpa mig, det blev inte bättre, och jag var helt
desperat. Så när jag fick höra att Jesus var här så tänkte
jag att jag måste ta mig fram till honom och be om
hjälp, han hade ju hjälpt andra som varit sjuka innan.
Men när jag väl närmade mig honom vågade jag inte
fråga, utan jag tänkte om jag bara får röra vid honom så
blir jag frisk. Jag smög fram och rörde lite vid hans
mantel. Och vet ni vad, det var som att det gick en
ström igenom min kropp och jag kände hur jag läkte
med en gång. Fantastiskt!
Sen vände sig Jesus om och frågade flera gånger vem
som hade rört vid hans kläder. Efter ett tag gick jag
darrande fram och talade om som det var, att det var
jag och varför jag hade gjort det. Då sa han att det var
min tro som hade hjälpt mig och att jag nu var frisk.
Fråga: Vågar du med din tro komma till Jesus?

5. Jesus välsignar barnen
“Jag ville så gärna träffa den där Jesus som hela staden pratar
om!
Men mamma sa att han naturligtvis inte hade tid med oss barn,
när det var så många vuxna som ville prata med honom.
Men så hände det ! Igår ! Ja, jag ska berätta!
Vi var på väg hem från marknaden och mitt på torget satt han,
ja , Jesus alltså!
Och det var så många mammor där med sina barn som
försökte tränga sig fram till honom. Men då kom hans
kompisar, lärjungarna ,och schasade bort alla mammor och
barn. Men vet ni vad som hände?? Jesus blev faktiskt lite
irriterad på sina lärjungar och så sa han: ” Låt barnen komma
hit till mig! Ni skulle bara våga hindra dem från att komma till
mig! Dessa barn är rikets ögonstenar.”
Så jag tog lillsyrran i handen och så sprang vi fram till Jesus.
Och Jesus lyfte upp oss en i taget i sin famn , lade sina händer
på oss och välsignade oss. Det var så skönt så jag ville bara
stanna där i hans famn för alltid, men mamma ropade på oss
och det var ju så många andra som också ville möta Jesus.
Men jag känner nästan fortfarande värmen från hans hand på
mitt huvud…..”
*

Kanske finns det något / några barn i din närhet som du
skulle kunna förmedla Jesu kärlek till?

6. Besökaren om natten
“Tänk om han är Messias! Tänk om det är honom som
skrifterna talar om! Men hur ska jag, Nikodemos, en
framstående judisk ledare i Israel, våga erkänna det!? Han
sätter griller i huvudet på mig , den där Jesus. Och ändå dras
jag till honom när han talar till oss om Fadern och Riket. Jag
måste få veta mer! Men hur ska jag göra ? Inte kan jag visa mitt
intresse öppet!?
Vet ni hur jag gjorde?? Jo, jag smög iväg till huset där Jesus
bodde. Sent på kvällen , ja ,det var nästan natt. Ingen såg när
jag smög iväg. Jesus tog emot mig trots den sena timmen.
Vi pratade länge… jag frågade och han svarade, jag frågade
mer och han svarade….
Vilken natt! Jag var som ny, ja, som nyfödd när jag gick
därifrån! Jag fick ett möte med Jesus, Messias , Guds egen
son. “
*
Jesus tar emot dig närhelst du söker honom. Kanske
gömmer du dig i mörkret som Nikodemos, kanske kryper
du under täcket så att ingen kan höra dig när du ber.
Jesus ser på dig i kärlek och hör dina böner. Han finns för
dig dygnet runt.
Han älskar dig med en evig kärlek.

7.
Pojken med maten (Joh 6:1-15)
Jag måste berätta för mamma och pappa vad jag har
varit med om idag. De kommer inte att tro mig, men
de kan fråga någon som var med. Jag talar sanning.
Jag skulle gå på en utflykt idag med några kompisar.
Många människor var på väg åt ett håll. Vi följde med
för att se vad som hände. När vi kom fram var det en
stor folksamling där. En pratade och när vi frågade
vem det var, sa männen nära oss att det var Jesus. Vi
satte oss och lyssnade. Jesus berättade så att vi
barn förstod. Det var spännande berättelser. Folket
verkade ha varit där länge och lyssnat på Jesus för
de började bli hungriga. Inte många hade mat med
sig. Jag hade fått en matsäck av min mamma. Jag
tänkte att jag kan ju ge min mat till Jesus. Jag gick
fram till en av hans kompisar och visade min mat. Då
tog han med mig fram till Jesus. Jesus välsignade
min mat. Sedan fick Jesus kompisar dela ut maten.
Min mat räckte till alla. Det var flera tusen personer
där. Alla fick äta sig mätta.

Har du något som Jesus kan använda?

8. Vi ber
Tack Jesus för att Du är densamme idag som på
Bibelns tid.
Tack för att Du lever idag och kan göra under i
mitt och andras liv.
Tack för att jag får komma till Dig med den tro
jag har och förtrösta på att Du alltid ser och hör
mig.
Tack för att jag idag kan få vara med och göra
skillnad i andra människors liv genom den kraft
som bara Du kan ge.
Tack att jag får lägga hela mitt liv och allt jag har
i Dina händer och be att Du ska välsigna det.
Amen

9.

Herrens välsignelse
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och
vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och
give er frid.
I Faderns och Sonens och
den heliga Andens namn.
Amen.
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Du har nu kommit till den sista lappen.
Om du vill, sätt dig för en stunds stillhet
och bön här i parken eller när du kommer
hem.
Det finns någon här om du har behov av
att samtala med någon.
Gud välsigne Dig i veckan som kommer.

