
Barnruta eller betraktelse för gudstjänst   

1:a söndagen i advent 

Palmsöndagen 

Åsnan kommer på besök 
 

 

 

 

 

Vad behövs: 

- En Intervjuare (L) 

- En Åsna (Å) : 1 eller 2 personer (fritt enligt fantasi, grå filt, huvud, svans) 

- Om man har ett mjukisdjur som kan likna en liten åsna så kan även åsnans 

föl få vara med  

 

Om man gör detta som en barnruta kan intervjuaren börja själv utan åsnan 

och sedan be barnen om hjälp att leta och leda fram den. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

L: Just idag handlar gudstjänsten om hur Jesus rider in i Jerusalem. 

 

Vi kommer ju få höra mer om det i predikan, men ni kommer kanske ihåg 

historien på ett ungefär. 

 

Jesus kommer fram till Jerusalem, då är han redan en känd predikant och 

dessutom gick det rykten att han kunde göra under, en del sa till och med att han 

var Messias, alltså att han var den nya Kungen. 



Så självklart var väldigt många intresserade av att få se och höra Jesus när han 

nu kom till huvudstaden. 

 

Men han går inte direkt in i staden, utan gör något lite märkligt. 

Han ber sina lärjungar att gå iväg och leta efter ett åsnesto (alltså en tjejåsna) 

och hennes lilla föl. 

 

Fast en riktig kung på den här tiden egentligen borde ridit in i staden på en häst 

för att visa hur mäktig han är, så rider Jesus istället in i Jerusalem på en åsna.  

Alltså lite om att åka på en traktor eller lastbil istället för i en fin och dyr bil som 

passar för kungar. 

 

Men ändå jublar allt folket och hälsar honom som en kung. 

 

Och idag har vi faktiskt en gäst här i kyrkan som var med just den här dagen! 

 

- Men, hallå nu försvann den igen, den lovade ju att vara här… 

 

        Barnruta: be barnen hjälpa till att leta (den kanske är lite blyg och 

gömmer sig bakom orgeln eller predikstolen….) och sen leda fram åsnan. 

 

        Om man gör en sketch/betraktelse kan man ropa på Åsnan, fritt enligt 

fantasi… 

 

L:  Hej Åsnan, och hej lilla åsnefölet! Vi hörde att ni har haft en väldigt 

ovanlig dag idag. 

 

Å: Jättekonstig och jättebra, det var nog min allra bästa dag. 

 

L: Men hur är en vanlig dag då? Jag ser att du har fölet med dig på 

jobbet, har ni några rättigheter? 

 

Å: Tufft på jobbet, ingen barnomsorg har vi heller så barnen måste med 

till jobbet, dåliga arbetstider är det också. 

Ibland slår de mig också när de tycker jag går för sakta, fast det är 

människorna som lastat på för tungt…visst är det korkat, och så 

säger de att vi åsnor skulle vara dumma… 

 

L:  Men vad hände idag? 

 

Å: Det kom några killar och frågade efter mig, men min chef sa att de 

inte fick hämta mig. Men då sa de –”Herren behöver åsnan”.  De sa 

att de behövde mig för att bära en kung! 

 



L: Oj, med det måste varit jobbigt. Kungar är ju så stränga, och så ska 

de ha med en massa tungt bagage…. guldkronor, flaggor och vapen 

och sånt. 

 

Å: Men inte den här kungen, han hade vanliga kläder och sandaler, och 

så hade han så snälla ögon och hälsade på mig och fölet. Det var bara 

roligt få vara med. 

  

L:  Men vad var det så som var så speciellt för dig? 

 

Å: Tänk att jag har fått bära den där snälla kungen, och mitt lilla föl fick 

också vara med, när vi gick där bland alla som jublade. 

 Men det som jag hela tiden tänker på, var att kungen faktiskt 

speciellt frågade efter mig… alltså efter mig, en helt vanlig åsna.  

 

L:  Hur menar du nu ?  

 

Å:  Jo, men det var ju därför det blev min bästa dag.  

Asså, så här…det hjälper ju inte självkänslan när alla kallar en för 

åsna hela tiden och man bara får släpa på andras saker. 

Men nu frågade en kung efter mig, och då plötsligt började jag känna 

att jag/vi (om fölet är med) också är fina och värdefulla.  

 

L:  Tusen tack Åsnan, det var en väldigt fin berättelse, vad snällt att du 

kom hit och berättade för oss om din dag… 

 

(Ledaren/intervjuaren fortsätter ) 

 

L: Visst är det så att vårt samhälle också idag verkar bestå av alla de människor 

som syns och märks hela tiden. 

De som syns i media, i tidningarna, de rika, de lyckade…  

Sen har vi alla som hamnar vid sidan om, de som liksom inte syns eller som man 

inte räknar med. 

Precis som en Åsna som bara var ett enkelt arbetsdjur på Jesu tid. 

 

-         Jesus inte bara kom till de rika och berömda människorna 

-         Jesus kom till de som alla andra har glömt  

-         Jesus kom till de som inte trodde de var fina nog att vara med 

 

-         Jesus kom för att påminna oss att vi alla är fina, värdefulla och älskade 

 

Be barnen leda ut åsnan (och kolla så den inte äter upp krukväxterna) 

 
Joakim Wohlfeil 2016-11-27 

Missionskyrkan i Upplands Väsby 


