Kap 1

En vandring genom tiden
1.

30-talet

LÄRJUNGARNA I
JERUSALEM
Petrus, Tomas 2-3
lärjungar till

Petrus och de andra lärjungarna står Jag är med digoch tittar upp mot skyn. De berättar skylt
om livet efter påsken. och
uppdraget att sprida budskapet ut
över världen.
Fisktecken

2.

200-talet FÖRFÖLJELSER
Petrus, en främling,
soldater

Petrus möter en främling som är
kristen. Soldater kommer och frågar
dem om de är kristna. Flera
personer fängslas. De hotas med
dödsstraff. Soldaterna föser iväg alla
åt samma håll in på en stig.
Näverskopa

3.

300-talet STATSRELIGION
Kejsar Konstantin den
Store

4.

600-talet PÅVEKYRKAN
Tre präster

Kejsar Konstantin kommer emot
oss, bärande på ett relikskrin. Han
skickar iväg soldaterna och berättar
om att de förföljda kristna dog som
martyrer Han är på vallfärdsvandring till en helig källa, och ber
att folkmassan ska följa med.
Två salvelsefulla präster talar om
skärselden och säljer avlatsbrev. En
tredje präst berättar att kyrkmålaren
blivit sjuk och att kormålningen
måste bli klar innan invigningen.
Ber folkmassan om hjälp.

Väggmålning och
smyckning av
avlatsbrev

Kors

5.

800 –
1000talet

- en avstickare till Norden - Berättar för publiken om sin
NORDENS
KRISTNANDE
En vikingafamilj, Apostel
med följeslagare

asakult, de är på väg för att offra till
Freja för att skörden ska bli bra.
Aposteln kommer och berättar om
Vite Krist. Vikingarna blir
intresserade. Familjen döps.
Kottar i valurnor

6.

1000talet

- åter till Europa INVESTITURSTRIDEN
En domare, Kung Henrik
4:e, Påven Gregorius 7:e.

Kungen och påven grälar om vem
som ska utse biskopar. Publiken får
vara jury och rösta. När valresultatet
tillkännages anklagar dom varandra
för valfusk och mutor... grälet fortsätter medan publiken går vidare.
Banér

7.

Clö

1100talet

KORSTÅGEN
En riddare (till häst)

En riddare rider in och ropar efter
folk som ställer upp på korståg till
det heliga landet för att driva ut
muslimer och omvända otrogna
Han uppmanar publiken att rusta
sig för heligt krig! Folket får
tillverka korsbanér.

Salts resurspärm 2007

Kap 1

8.

1200talet

KLOSTERVÄSENDET Fransiscus kommer och talar om att
Fransiscus av Assisi, en
byggarmunk.

hedningar inte kan vinnas med
svärd utan med mildhet. Han
berättar om sitt liv, om
fattigdomsidealet och naturens
släktskap och tar publiken med till
en klosterbroder som bygger en
klostermur. Han berättar om
biblioteket och trädgården. Var och
en får mura fast en tegelsten. En
klocka klämtar och det är dags för
bön. Vi ber tillsammans Fransiscus
bön och sjunger hans sång.

Tegelsten

Sedan är det dags att vila och äta
lunch.

8b. 1400 –
1700talet

UPPTÄCKTSTIDEN/
UPPLYSNINGEN

9.

REFORMATIONEN

1500talet

Wittenbergsbor, Martin
Luther

Vi läser skyltar med årtal och namn
på upplysta människor som fört
mänskligheten framåt; Newtons nya
universum, Darwins utvecklingslära
och Descartes som menar att Gud
inte längre behövs.

Några upprörda Wittenbergsbor
diskuterar att Luther har spikat upp
sina teser på kyrkporten. De pratar
om Luther och om några av
punkterna.
- Mot avlaten!
- Prästerna är inte förmer än andra!
- Nåden allena!
- Bibeln till alla!
Luther kommer och utmanar dem
och folket att skriva nya ändringsförslag för att kyrkan ska bli bättre.

Lappar och
spikar.
Bibeldelar

Luther delar ut bibeldelar åt alla i
folkmassan. Gratis som Guds nåd!

10. 1700talet
1726 –
1858
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PIETISMEN - En
pietist, en länsman
Konventikelplakatet

En 1700-talspietist samlar några
"äkta troende" till
uppbyggelsemöte. En syster i tron
vittnar. Länsman kommer och
spikar upp ett plakat att alla enskilda
sanningar är förbjudna. Han
inpräntar förbudet i publiken.
Publiken vandrar vidare.
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11.

1850-talet VÄCKELSERÖRELSERNA Lina sitter i ett träd. Hon berättar om
sitt liv och sin tro och ber publiken
Lina Sandell, en kolportör
sjunga med i hennes sånger.•Hon får
besök av en kolportör, som berättar
att folk struntar i konventikelplakatet,
och att missions-f'öreningar håller på
att bildas i olika delar av landet.

12.

1902

DE UNGAS FÖRBUND
Knut Björk, två juniorer
modell 40-tal

13.

1986

EFS SCOUTING – den
lokala scoutledaren

Knut kommer med sin trasiga cykel
och berättar om hur han startade
juniorf'öreningar. Två juniorer
berättar vad de brukar göra på
juniorema. Vi arbetar medan Knut
läser en berättelse.

Sy bokmärken,
snickra
fågelholkar
eller dyl.

Ledaren sitter vid ett lägerbål och
Grillpinnar,
inbjuder oss att vara med. Vi sjunger pinnbröd eller
marschmallows
och ledaren berättar om hur EFSscoutema startade, om patrullriks osv.
Lägersången och lösen.

Kicki Lönnebo har även gjort ett komplett teatermanus
som kan beställas från Salt riks.
Tfn 018-16 98 53 eller e-post: salt@efs.svenskakyrkan.se
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