
Tidsram: 20-25 minuter. 

Lukas 14:1, 7-14

Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd

En sabbat var han bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man 
iakttog honom noga. 
När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet gav 
han dem en liknelse: ”När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid 
bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och värden 
kommer och säger: Ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta 
dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, 
så att värden säger till dig när han kommer: Käre vän, flytta dig längre upp. Då blir 
du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, 
och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” Till sin värd sade han: ”När du bjuder 
på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller 
släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, 
när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är 
du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rät-
tfärdigas uppståndelse.”

Övriga läsningar: Syr 3:17-18, 20, 28-29, Heb 12:18-19, 22-24a

Bakgrund
Dagens evangelium är präglat av dåtidens sociala umgängesformer. Ändå kan vi 
lätt känna igen oss. Jesus är bjuden på middag hos en farisé. Inte en familjemid-
dag, utan en sammankomst där det var vanligt att diskutera frågor kring tro och 
moral. Det var en middag där man placerades allteftersom vilken social rang man 
ansågs ha, vilken status man hade i andras ögon. Även vänskap med värden 
värderades högt. Ofta bjöds dem som man hoppades skulle bjuda tillbaka. Idag 
skulle detta kanske kallas för ”att nätverka”. Så kommer Jesus. Han som tidigare 
hade provocerat genom att hela en person på sabbaten, provocerar igen genom 
att kritisera den etikett som råder i sällskapslivet. Jesus uppmanar till att inte i 
första hand tänka på oss själva och våra närmaste när vi bjuder in till en måltid. 
Vi måste komma ihåg de fattiga, de utstötta, de sjuka och de som saknar status. 
De skulle ha behövt det allra mest. Att inte göra handlingar bara för att vi räknar 
med att få belöning. Belöning kan vi få ”vid de rättfärdigas uppståndelse”. 
Undervisningen med barnen kommer att fokusera på vikten av att vara inkluder-
ande. Att vara uppmärksam på dem som står utanför i vänkretsen, på förskolan 
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eller i skolan. Vi ska bli duktiga på att säga ”kom och var med”. Alla är välkomna, 
det är kanske de som står utanför som behöver det mest. Dagens evangelium 
visar att vi inte ska framhäva oss själva, inte vara självgoda.

Ta med
En duk (ev i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Förbered: 
Klipp ut en stor cirkel ur en kartong, den ska föreställa ett bord. Rita tallrikar (till 
varje barn), pynt och maträtter som du klipper ut och som ni sedan kan hjälpa till 
att ”duka” bordet med.

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? (grön)

• Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)
• Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar)
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• 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

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 tyck-
er 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.

http://www.kpn.se/Video/1.wmv
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DAGENS TEMA: ALLA ÄR INBJUDNA TILL JESUS

Visa den gröna duken, ljuset och Kristus i er mitt. 

• När vi firar en fest hemma då har vi också en duk på bordet, ljus och kanske 
blommor för att gästerna ska känna sig välkomna. Kyrkan är Guds hus, här 
gör vi fint eftersom vi ska möta Gud.

• Idag ska vi få höra om hur Jesus önskar oss alla, var och en, välkommen 
till sitt festbord. Jesus säger välkommen till dig Victor, … (säg alla barnens 
namn). Jesus är väldigt glad över att ni alla är här.

Sjung Halleluja (se inspelning 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....)
 Det heliga evangeliet enligt Lukas.
 
 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”. 

Återberätta dagens evangelium med egna ord eller läs ur en barnbibel.

Berättelsen lämpar sig även för flanellograf. 

Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:

• Vilka vill Jesus ska vara välkomna till festen? (alla)
• Tror ni att värden blev överraskad över vad Jesus sa? (ja)
• Händer det i vårt liv, att någon inte får vara med när vi leker? (lyssna)
• Vem skulle ni kunna bjuda in, ifall ni leker eller tar med någon hem nästa 

gång? (lyssna)
• Hur kan man göra när man ber någon vara med? (lyssna)
• Hur har Jesus bjudit oss att komma till kyrkan idag? (Kyrkan är Guds hus, hit 

är alla välkomna och inbjudna)

SÅNG (se inspelade sånger här)

• Vem är det som kommer på vägen? ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 58
• Vi älskar dig, o Herre Jesus (se inspelning)
• Gud, du är här (se inspelning)

Extra aktiviteter:
Ta fram den stora, i kartong utklippta cirkeln som ska föreställa ett bord. Ta fram 
de tallrikar, pynt och maträtter som du klippt och inbjud barnen till att hjälpa till att 
”duka”. Hjälp barnen att skriva sina namn på tallrikarna.

http://www.kpn.se/Video/6.wmv
http://www.kpn.se/Ordetsliturgi%2520f%C3%B6r%2520barn.html
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Här kan man också ha en tom plats, en tallrik för någon som kanske kan dyka 
upp: främlingen, den objudne, den hungrige (enligt en polsk sedvänja). Fundera 
tillsammans emd barnen: är det någon de tänker på som man skulle kunna bju-
da?

Samlas runt ert ”bord” och öva på att säga tillsammans: jag är glad för att se er 
här idag!

• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning. 

AVSLUTNING

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

Vi tackar dig Jesus, för att du alltid finns för oss, för att du bryr dig särskilt om dem 
som är små. 

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

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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