
Jesus säger: Jag är
En vandring utifrån de sju texter där Jesus enligt Johannes-
evangeliet använder orden ”Jag är” om sig själv. Det är samma 
ord som används i Första Mosebok, där som svar på Abrahams 
fråga till Gud om Guds namn. ”Jag är”-texterna tolkas som  
ett sätt att betona Jesus unika relation till Gud, att Gud är  
närvarande i och genom Jesus. 
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2. Jag är

Instruktion: Här finns en textlapp 
samt bilder, t ex det hebreiska or-
det för ”jag är” inramat med elds-
lågor.

Gud sa: Jag är. 2 Mos 3:14

När Moses vaktade fåren vi-
sade sig en ängel för honom i en 
eldslåga som slog ut ur en törnbus-
ke, utan att busken brann upp. När 
Moses gick dit hörde han Gud ropa 
till honom ur busken. Moses svara-
de och då sa Gud: ”Kom inte när-
mare! Ta av dig dina skor, du står på 
helig mark. Jag är din faders Gud, 
Abrahams Gud, Isaks Gud och Ja-
kobs Gud”. Moses dolde då sitt an-
sikte. Han vågade inte se på Gud. 
Gud gav Moses uppdraget att gå till 
Farao och däre�er föra israeliterna 
ut ur Egypten, där de lång tid hållits 
i fångenskap. Moses frågade då Gud 
vad han skulle svara när israeliterna 
frågade e�er Guds namn. Gud sa: 
”Jag är den jag är. Säg dem att han 
som heter ’Jag är’ har sänt dig till 
dem.”  (2 Mos kap 3)

✐ Material
Textlapp, bilder.

3. Livets bröd

Instruktion: Ett bröd i en korg står framdukat.  
I en annan korg ligger ett bröd som är avsett att användas om 
nattvard ska firas.

 Jesus sa: JAG ÄR livets bröd. Joh 6:35

Bryt en bit av brödet, lukta och smaka.

 I jorden �nns kornet
i kornet �nns växten
i växten �nns skörden
i skörden �nns brödet.
I brödet �nns kra�en.
Och människorna gick ut på jorden:
Sådde kornet, bad om regn
sjöng för växten, skördade och tröskade vetet, 
malde kornen, knådade degen, tände elden.
Och lu�en fylldes med do�en av färskt bröd.
Och det blev bröd och det blev gott!
Alla ska få äta av brödet och få del av kra�en.

Tillägg till kyrkohandboken, s. 86, bearb.

✐ Material
Bröd, korgar, textlappar samt bilder som anknyter till bröd  
(sädesfält, bagare, bullar).

 Vandringens form
Denna vandring kan genomföras som en pilgrimsvandring 
utomhus eller ske inomhus, i ett stort rum, till exempel en 
kyrka. Förläggs vandringen utomhus går gruppen tillsam-
mans, ledarna läser alla texter och bär materialet med sig.

Inomhus finns alla stationer i samma rum. Där är stationerna 
markerade med till exempel ljusstakar, ljuslyktor eller bal-
longer. På stationerna finns textlappar och bilder (se verbum.
se/upplevelsevandringar). En textlapp till stationen består av 
"Jag är"-citatet, på andra textlappar finns kommenterande 
bibeltexter, dikter, böner etc. Deltagarna går till stationerna 
i valfri ordning, i sin egen takt och i vilken omfattning var 
och en vill. Vandringen genomförs till största del i tystnad, 
som meditativ vandring i tystnadens gemenskap. Den kan 
avslutas med välsignelsen eller med enkelt nattvardsfirande. 

 Ledare
Vandringen kräver två ledare, gärna fler, beroende på hur 
station 7 utformas.

 Att tänka på
Vandringen kan genomföras såväl i ett litet sammanhang 
(10-20 personer) som med en större grupp (100-150 perso-
ner). Stationerna är numrerade nedan. Inomhus kan var och 
en gå i valfri ordning och då kan meditativ musik spelas un-
der tiden.

Vid varje station kan det finnas foto/bilder med anknytning 
till stationen (se verbum.se/upplevelsevandringar).

Om vandringen avslutas med mässa kan den bestå av enbart 
måltidsdelen av handbokens mässordning. Vid en i förväg 
aviserad signal (t ex en sång) samlas alla vid bordet/altaret. 
Under sång/musik hämtas nattvardsgåvorna från de två sta-
tionerna där de är placerade.

 Litteratur
Bibeln
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan  
Tillägg till Kyrkohandboken, III-IV, Mitt i församlingen 1993:4
Den svenska psalmboken, Sv ps 522.

VANDRINGEN

1. Introduktion

Ledare: En ledare

Instruktion utomhus: Denna 
vandring genomförs till största de-
len i tystnad. Ledaren går först. När 
ledaren stannar samlas deltagarna i 
en halvcirkel. En ledare läser en text 
och inbjuder därefter alla att göra 
något. Informera om att alla deltar i 
det den vill. Vänta i tystnad tills alla 
är klara och fortsätt därefter vand-
ringen.  

Instruktion inomhus: Informatio-
nen ges vid ingången till rummet 
för själva vandringen. När dörren 
öppnas börjar vandringen. I rum-
met spelas musik. När musiken 
tystnar samlas alla i en cirkel, even-
tuellt runt altaret, för avslutning.

Du går denna vandring enskilt
i tystnad. Du går i den ordning och
den takt du själv vill. Vid stationerna 
�nns texter att läsa, bilder att titta på
och en inbjudan att göra något. När
du vandrat färdigt, sätt dig ner och
vänta tills alla är klara. När musiken
tystnar samlas vi i en cirkel. 
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6. Den gode herden

Instruktion: Stationen är på en plats där det går 
att lägga sig ner, eventuellt på mattor eller ligg-
underlag.

 Jesus sa: JAG ÄR den gode herden. Joh 10:11

Läs texten om herden, lägg dig ner en stund  
och vila.

 ”Herren är min herde, ingenting skall fattas
mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter 
mig vila vid lugna vatten.  Han ger mig ny kra� och 
leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens 
i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är 
med mig din käpp och stav gör mig trygg. Din god-
het och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv och 
Herrens hus skall vara mitt hem, så länge jag lever.”

 Ps 23:1-4, 6

✐ Material
Mattor eller liggunderlag, textlappar och bilder. 

7. Levande vatten

Instruktion: Detta bibelställe brukar inte räk-
nas till ”Jag är” orden – men är snarlikt. Stationen 
kan placeras i närheten av station 8. Här finns en 
vattenskål/kruka/kanna med vatten samt kåsa/
soppslev/glas att dricka ur. 

 Jesus sa: Den som dricker av det vatten jag ger 
honom blir aldrig törstig igen. Det vatten som jag 
ger blir en källa i honom, med ett �öde som ger 
evigt liv.  Joh 4:14

Smaka på vattnet!

✐ Material
Vattenskål/kruka/kanna samt kåsa/soppslev/
glas, textlapp och bilder med ankytning till  
vatten.

4. Världens ljus

Instruktion: Station är i närheten av en 
ljusbärare eller vid ljuskrukor med plats 
för ljus från alla deltagarna samt en korg 
med andaktsljus. Är ni utomhus, använd 
till exempel värmeljus i små glasburkar.  

 Jesus sa: JAG ÄR världens ljus.
Joh 8:12

Tänd ett ljus. Kom ihåg: ljuset är starkare 
än mörkret.

 ”Det folk som vandrar i mörkret ser
ett stort ljus, över dem som bor i mörk-
rets land strålar ljuset fram. Ty ett barn har 
fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på 
hans axlar, och detta är hans namn: All-
vis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, 
Fredsfurste.”

Ur Jes 9:2, 6

✐ Material
Ljuskrukor/ljusbärare, andaktsljus/ 
värmeljus, textlappar samt bilder.

5. Grinden

Instruktion: Stationen placeras på en avskild plats. Om 
vandringen genomförs i en kyrka kan det vara vid en bö-
neplats eller altarring. 

 Jesus sa: JAG ÄR grinden in till fåren. Joh 10:9

 ”I Guds tystnad får jag vara, ordlös, stilla, utan krav. 
Klara rymder, öppna dagar: här en stund vid nådens hav. 
I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, älskad, sedd. 
Övar mig i barnets tillit, prövar höjd och djup och bredd.
I Guds Ande kan jag andas: bön ger liv ur död som svar.
Ögonblickets närhet rymmer allt som blir och är  
och var.
Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i hans famn.
Medan hemligheten djupnar viskar Fadern ömt  
mitt namn.” Sv ps 522

 I tystnaden och stillheten kan mina andetag bli min
bön till Gud. Jag andas ut det som tynger mig och andas in 
Guds närvaro. Ett sätt att öppna sinnet för Guds närvaro i 
mitt liv. Bön är hjärtats samtal med Gud. Ett samtal som 
består av mina andetag eller min enkla fåordiga bön likaväl 
som då jag stämmer in i kyrkans formulerade texter. 

Stanna upp, öppna ditt hjärta och be på ditt sätt, just nu.

✐ Material
Textlappar, bilder i anslutning  
till texterna.
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10. Den sanna vinstocken

Instruktion: På stationen finns en vinkanna och 
en bägare med lite vin upphällt. Vinkannan och 
bägaren används om nattvard firas. Här finns 
också vindruvor så det räcker till alla. 

 Jesus sa: JAG ÄR den sanna vinstocken. 
Joh 15:1

Lukta på vinet. Smaka på en vindruva.

 ”I trädet �nns livet – i saven stiger kra�en
i druvan �nns sa�en – sa�en som ger fest och glädje
Och människorna planterade vinet:
vårdade rankorna, skördade druvorna, 
trampade vinet, väntade.
När vi dricker vinet får vi del i vinträdet, 
får vi del i kra�en
När vi dricker vinet, förnyas livet, 
får vi del av festen och glädjen
Han är vinet, vi är grenarna.
 Alla ska dricka av vinet och få del av glädje.”

Tillägg til kyrkohandboken, s. 87, bearb.

✐ Material
Vinkanna, bägare, vin, vindruvor, 
fat, textlappar och bilder med 
anknytning till vin, fest och glädje.

11. Avslutning:
VÄLSIGNELSE alt MÅLTID

Instruktion välsignelse: Samla alla deltagare, be 
bönen nedan och be om välsignelse tillsammans. 

Instruktion måltid: Samlas vid altare/bord. Vin-
kanna, bägare och brödkorg från respektive sta-
tion bärs fram. Mässa firas, förslag till tackbön, se 
nedan.


Vi ber
Gud, tack för att vi får ta emot dig 
(i bröd och vin).
Du är livets källa, vårt ursprung och vårt mål –
Genom Jesus visar du oss vem du är.
Du leder oss på vägen genom livet, du ger ljus, 
skydd och vila.
Du mättar oss och släcker vår törst.
Du ger oss mod och kra� att vandra vidare.
Var nära oss, idag och alla dagar. Amen.

8. Uppståndelse och liv

Ledare: En ledare
Instruktion:  Vid stationen finns en dopfunt el-
ler en skål med vatten. Bredvid står en ledare 
som uttalar löftesorden nedan samtidigt som 
korset tecknas med vatten i pannan på deltaga-
ren.

 Jesus sa: JAG ÄR uppståndelsen och livet. 
Joh 11:25

När livet skaver, när det blir fel eller vi inte
orkar behöver vi upprättelse. Vi längtar e�er nya 
möjligheter och nytt livsmod. I bönens form kan 
vi överlämna oss till Gud och få lyssna till lö�et 
om Guds kärlek, förlåtelse och befrielse. 

Be med egna eller nedanstående ord, högt  
eller tyst för dig själv. 

”Gud, allt jag gjort och allt jag tänker
lägger jag i dina händer.
Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott:
ta hand om det Gud. Amen”

Kyrkhandbok för Svenska kyrkan

Om du vill, gå vidare till ledaren och ta emot Guds 
lö�e och korsets tecken som en påminnelse om att 
Jesus ger oss nytt liv. 

 (läses av ledare som kan teckna ett kors med
vatten i pannan på deltagaren)

Gud, som är oändlig i sin kärlek
älskar, befriar och förlåter oss. 
I Jesu namn. Amen

✐ Material
Dopfunt/skål med vatten, textlappar och bilder.

9. Vägen, sanningen och livet

Instruktion: Här kan finnas en ikon med Jesus el-
ler en bild med en fisk, Ichtystecknet, på (se ver-
bum.se/upplevelsevandringar). Deltagarna får 
skriva kom-ihåg lappar som de tar med sig.

 Jesus sa: JAG ÄR vägen sanningen och livet.
Joh 14:6

De första kristna använde �sken som en sym-
bol för att känna igenom varandra och för att visa 
vägen till mötesplatser. Det grekiska ordet Ichtys be-
tyder Jesus Kristus, Guds son, räddaren. Kristendo-
men kallades tidigt Vägen och anhängarna de som 
var på “den Vägen”, dvs. de som såg Jesus som rädda-
ren, som Gud själv. De kristna samlades och strävade 
e�er att leva ett gott liv i Jesus e�erföljd. I en text till 
församlingen i Rom skriver Paulus: 
”Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll 
fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och 
broderlig kärlek, överträ�a varandra i ömsesidig 
aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt 
med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte 
för goda att umgås med dem som är ringa. Var in-
te självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad 
som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla 
människor så långt det är möjligt och kommer an på 
er.”  Rom 12:9-18

Alla kan inte göra allt – men alla kan göra något. Det 
lilla du gör spelar roll. 
Tänk ut en konkret sak du kan göra för någon an-
nan! Skriv ner det på en kom-ihåg-lapp och lägg den 
i din �cka.

✐ Material
Textlapp, bilder, små lappar och pennor.
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