
Tidsram: 20-25 minuter. 

Liknelsen om arrendatorerna i vingården
Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stäng-
sel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade 
han ut den och reste bort.När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare 
till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. Arrenda-
torerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den 
tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde 
likadant med dem. Till sist skickade han sin son. Han sade: ’Min son kommer de 
att ha respekt för.’ Men när arrendatorerna fick se sonen sade de till varandra: 
’Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’ De tog fast 
honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. När nu vingårdens 
ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?” Översteprästerna och 
de äldste svarade: ”Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården 
arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid.” Jesus 
sade: ”Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade 
har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra 
ögon. Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos 
vilket det kan bära frukt. Den som faller på denna sten blir sönderslagen, och den 
som stenen faller på blir krossad.”

När översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser förstod de att det var 
dem han talade om. De hade velat gripa honom men var rädda för folket, som 
ansåg honom vara en profet.

Övriga läsningar: Jes 5:1-7, Fil 4:6-9

Bakgrund

Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av 
Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling presenterar vi därför detta äl-
skade helgon för barnen. ”Lilla Teresa”, som föddes 1873 i Alençon i Frankrike 
och dog den 30 september 1897 i Lisieux var en fransk karmelitnunna och blev 
helgonförklarad och erkänd som kyrkolärare (endast fyra kvinnor är erkända som 
kyrkolärare). Hon kallas även för ”Jesus lilla blomma”. Lilla Therese är känd för 
sin ”lilla väg”. I sin strävan insåg hon att det inte var nödvändigt att göra heroiska 
ting eller stora gärningar för att nå helighet och uttrycka sin kärlek till Gud. Hon 
skrev:
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“Kärlek visar sig i gärningar, så hur ska jag visa min kärlek? Stora gärningar 
är förbjudna för mig. Det enda sättet jag kan visa min kärlek är genom att 
sprida blommor och dessa blommor är varje litet offer, varje blick och ord, 
och att göra de minsta sakerna för kärleken.”

Jag gläder mig åt att vara liten och lämnar de fina böckerna som jag inte 
kan förstå åt stora själar och förstånd, eftersom ‘endast barn, och de som är 
som dem, blir insläppta till den himmelska måltiden.”

Ta med

En duk (gärna i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, 
en staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut 
och kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga 
(finns i slutet av detta dokument). Skriv även ut bilden av Lilla Thérèse (ev kan 
du beställa bilder av Lilla Thérèse på Lilla Thérèse bokhandel (Göteborg) eller 
Katolsk bokhandel (Stockholm). Till berättelsen/dramatiseringen av Lilla Thérèse 
behöver du en vit sjal (ev tar du ett kuddfodral), ett skrivhäfte och en blyertspen-
na, en liten bukett med blommor, gärna så det räcker till alla barn.
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VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa per-
sonligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper 
till med det?).

Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras 
namn.

Samla alla barn i en cirkel på golvet.

• Välkomna alla barn, så roligt att se er här!
• Har någon haft födelsedag eller kommer att ha födelsedag snart? Gratulera i 

så fall, fråga om åldern.

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den 
liturgiska färgen), ett ljus, en Kristusstaty eller en ikon. 

• Nu har vi fått fint i vår mitt! 
• La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag? (grönt)
• Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)

• Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar)
• Ja, just det. Jesus du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan vi 

lättare komma ihåg: Jesus, nu är du här! 
• Vi gör korstecknet: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Ta Jesus-ikonen, titta på den och säg: Hej Jesus, jag är ….(ditt namn). Inbjud 
barnen att på detta personliga och direkta sätt också hälsa på Jesus.

SÅNG
• Jesus, nu är du här! (se inspelning här)

Jesus, nu är du här!
Lär oss och var oss när.
Jesus, Jesus,
Jesus, du har oss kär.
    Musik: Ulf Samuelsson Text: Anders Piltz

http://www.kpn.se/Video/1.wmv
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VÅRT FINA HJÄRTA

Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar 
i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!

Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet tyghjärta). 
Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i (dela ut till var och en). Hur känns 

det?(Låt barnen komma med förslag.) Ja, det känns gott att ha ett sådant 
här litet hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så lent och mjukt tycker 

jag att det känns inuti när man tycker riktigt mycket om någon. Eller 
när jag vet att någon tycker om mig. (Invänta respons, kanske barnen 
vill nämna någon de tycker om t ex). När jag tänker på hur mycket 
Jesus älskar mig, då känns det också gott (mjukt/lent) inuti. Då vill jag 
ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla kan ge Jesus våra 
hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant. 

Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt 
och stilla sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra 

likadant. Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig 
hjärtat kan man säga: Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. 

Kanske du kan ge det till Jesus nästa gång?

När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, 
att du har oss kär.

DAGENS TEMA: THÉRÈSE AV LISIEUX

Sjung Halleluja (se inspelad version här)

Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
  (melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad....)

Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på 
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna) och 
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi 
• ”Ära vare dig, Herre”. 

http://www.kpn.se/Video/6.wmv
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Förslag: nedan ser du berättelsen om Lilla Thérèse. Lär dig berättelsen väl, öva 
hemma så att du kan den utantill, för det blir mer levande om du kan berätta fritt 
utan att följa manus.

Berättelsen om Lilla Thérèse

Den 1 oktober firar kyrkan ett alldeles speciellt helgon, och henne ska vi lära 
känna idag! 

Bjud in en flicka att komma fram.

Här ser ni lilla Thérèse.
Thérèse levde för 100 år sedan i Frankrike, på den tiden som er mormors mormor 
eller farmors farmor levde…
Thérèse kom från en stor familj. Hon hade en mor…

Bjud in en flicka att komma fram och ställa sig på en stol snett bakom flickan som 
är ”Lilla Thérèse.”

Och en far…

Bjud in en pojke som får ställa sig på en stol snett bakom flickan som är ”Lilla 
Thérése”

Thérèse hade fyra systrar…

Ta fram fyra flickor (om det skulle saknas får man ta en pojke) som får sätta sig 
bredvid Thérèse som står.

Thérèse var lillasyster i familjen, hon var yngst. Alla hennes systrar var snälla mot 
henne.

När Thérèse bara var fyra och ett halvt år gammal, hände något väldigt sorgligt. 
Hennes mamma dog av en sjukdom som kallas cancer.

Be flickan som agerar Thérèse mor att sätta sig på stolen.

Alla sörjde och var mycket ledsna. Men tack och lov hade Thérèse sina fyra sys-
trar som tröstade och hjälpte henne. Det fanns särskilt en syster som Thérèse 
tyckte extra mycket om, det var storasyster Pauline. Pauline fick bli som en ex-
tramamma för henne.

En av systrarna ställer sig intill Thérèse, klappar henne på axeln.

Familjen flyttade till en stad som heter Lisieux och här fick Thérèse börja i skolan. 
Pappan tyckte extra mycket om sin yngsta dotter, han kallade henne för ”min 
prinsessa”. 

När Thérèse var nio år upplevde hon något tungt i livet. För då bestämde sig 
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hennes storasyster Pauline för att gå i kloster. För Thérèse var det som om hon 
miste sin mor en gång till.

Be den som agerat ”Pauline” att ställa sig lite längre bort.

Några år senare gick även den andra systern i kloster. Då hade Thérèse blivit tolv 
år. På julafton det året hade Thérèse en stark upplevelse, hon förstod att Gud 
kallade henne att också få komma till ett kloster och bli nunna. När hon blev 14 
år, så berättade hon det för sin far, och han gav henne tillstånd till det.

Men både klostret och biskopen sa nej, de tyckte att Thérèse var alldeles för ung. 
Men en gång fick Thérèse pappa möjlighet att resa till Rom. Han lät Thérèse följa 
med. Thérèse tyckte det var så spännande, men det som var mest spännande 
var att de skulle få träffa påven. 

Bjud in någon som får vara påven. Låt ”påven” sitta på en stol och låt Thérèse och 
hennes far gå till honom och falla på knä framför honom.

Egentligen var det tänkt att Thérèse skulle vara tyst och stilla inför påven, men 
hon var modig och gick fram och frågade honom: Låt mig få komma in i karmelit-
klostret när jag fyller 15 år! Påven blev imponerad över lillaThérèse, men han ville 
inte ändra det som biskopen redan hade bestämt. 

Låt pappan och Thérèse gå till sina platser igen.

Lite tålamod fick hon ännu ha, men efter två år fick Thérèse äntligen komma in i 
klostret, fast hon bara var 15 år. Det blev en stor och lycklig dag i hennes liv.

Ge Thérèse en vit sjal över huvudet.

I klostret levde Thérèse ett vanligt liv, hon gjorde inget som var annorlunda än 
andra. Hon fick tvätta golv…
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Thérèse låtsas tvätta golv.

…hon fick baka bröd…

Thérèse låtsas baka bröd.

… och hon gick till mässan varje dag. Jesus blev hennes käraste vän.

Thérèse håller händer som i bön. Ge henne nu ett skrivhäfte och en blyertspenna.

Thérèse ville bil ett helgon, men hon visste inte hur hon skulle gå tillväga. Hon 
började skriva. I hennes anteckningar står så mycket fint skrivet, så mycket om 
tron och om Jesus, som har öppnat många människors hjärtan för Gud. Ska vi se 
vad hon skriver?

Ta fram skrivhäftet och låtsas att du läser ur det.

Hon påminner oss om att alla kan bli helgon! Hon önskade själv att bli helgon och 
skriver: 

”Jag är bara en liten själ som endast kan göra små saker för Gud, det är min 
lilla väg. Alla kan klara att göra små saker för Gud.”

När vi läser Thérèse ord känns det som om det är lätt att följa Guds väg. Alla har 
sin egen lilla väg i livet, där vi kan tjäna Gud.

Men Thérèse blev sjuk i klostret, hon fick mycket ont. 

Låt Thérèse lägga sig på golvet, sjalen kan vara över henne nu, som en filt.

Men även om hon hade ont, så klagade hon aldrig, hon fick mycket tröst av att be 
till Jesus och till jungfru Maria. Hon blev så sjuk att det inte gick att göra henne 
frisk igen, hon dog när hon bara var 24 år gammal. Men innan hon dog sa hon till 
systrarna: När jag dör, ska jag vara i himlen och be för människorna hela tiden! 
Och det tror vi att hon gör. 

Låt lilla Thérèse klättra upp på en stol och knäppa händerna. 

Och därför kan vi be Thérèse om att be för oss, när vi behöver det. 
Thérèse kallades sig själv för ”Jesus lilla blomma”. Det finns fina bilder på Thérèse 
med en blomma i handen. 

Visa en eller flera bilder på Thérèse.

Nu kan hålla varandras händer och vända oss till Thérèse: lilla Thérèse, be för 
oss till Herren vår Gud.

Tacka alla barn som medverkat (applåd) och låt dem sätta sig med de andra i 
ringen igen. Om du har kunnat plocka blommor av något slag, så dela gärna ut 
dem här. 
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SÅNG (Se inspelade sånger här)

• Vi älskar dig och Herre Jesus
• Gud är kärlek
• Du är så fin 

Extra aktiviteter:

• Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument

AVSLUTNING

Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:

Gud, vi tackar dig för lilla Thérèse, lär också oss att finna vår lilla väg.

Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).

I Fadern, och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.

Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till nästa 
gång!

För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu bar-
nen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många anser 
att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.

Jesus, nu är du här!
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