23 SönDAGEn unDEr årEt (år C)

Att vArA JESu vän

Tidsram: 20-25 minuter.
Lukas 14:25-33

Att vara Jesu lärjunge

Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till
dem: ”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru
och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge.
Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad
det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de
som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av
honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte
ner och överväger om han med tio tusen man kan möta den som rycker an med
tjugo tusen? Kan han inte det skickar han sändebud för att be om fred medan den
andre ännu är långt borta. Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om
han inte avstår från allt han äger.
Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17
Bakgrund
Dagens evangelium är svårt att förmedla till små barn, ja, även vuxna kan förskräckas av Jesu hårda ord. Att ”hata” sin mor och far kan uppfattas som svårt
att förena med det fjärde budet där vi uppmanas att hedra våra föräldrar. På grekiska används ordet ”miseo” som har översatts med hat. Men ordet används på
flera sätt, ibland även för att ange att man måste skiljas från någon eller några,
för att ge högre prioritet till något annat. Säkert är att många kristna som valt att
följa Jesus fått uppleva förluster på det personliga planet. Att prioritera ett liv som
kristen kan innebära att man offrar något annat. Att välja bort jakt efter status och
materiella rikedomar som kan leda till inre tomhet för att istället vara sanna mot
vår kallelse.
En ingång för barnen till denna text kan vara reflektionen kring hur vi blir Jesu lärjungar. Hur kan det påverka deras vardag? Att följa Jesus är att tjäna Gud genom
att visa respekt för alla människor, omsorg om dem som har behov och att tillåta
Gud att ha en plats i mitt liv genom att gå till mässan, be och tacka Gud.
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Sång
• Jesus, nu är du här! (se inspelning)
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 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.
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DagenS Tema:
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....)
visa
Visa barnen
barnen hur
hur man
man tecknar
tecknar ett
ett kors
kors med
medtummen
tummenpå
påpannan, munnen och hjärtat
och
säger
”ära
vare
dig,
Herre”.
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna) och
återberätta
dagens
evangelium
med egna
ord eller
läs ur
enså
barnbibel.
• hjärtat (för
att vi ska
bevara Guds
ord i våra
hjärtan)
och
säger vi
• ”Ära vare dig, Herre”.
Berättelsen lämpar sig även för flanellograf.

Berätta evangelietexten med hjälp av pappersrullsfigurer, öva gärna innan så du
kan
berätta
fritt!
Samtala
med
barnen samlade runt Jesus i er mitt:
Ett förslag är att börja en bit in i evangeliet, från versen som inleds med orden:
”Den
somhandlar
inte bärevangeliet
sitt kors och
mig…”
• Idag
om följer
att vara
Jesu lärjunge, hans vän. när lärjungarna,
tex Petrus, Jakob och Johannes, men även hans vänner som Maria från Magdala mötte Jesus första gången, då lämnade de allt för att följa sin nya vän.
• vad betyder att vara Jesu lärjunge? (det är att vilja följa Jesus, att vara hans
vän)
• Hur kan vi följa honom? (lyssna)
Aktivitetsförslag: vad behöver vi ta med oss på vår resa när vi är Jesu vänner?
Klipp ut de bilder på barn som gör olika aktiviteter (se längst bak i detta dokument). Kopiera så det räcker till alla. Dela ut bilderna, så att alla får en bild.
Placera en ryggsäck i mitten (kanske kan det vara en bild på
Jesus på den!). tala om att när vi går ut på livets vandring, behöver vi ha många bra saker med oss, saker
vi ska göra när vi vill vara vänner med Jesus. Fråga
barnen vad de själva föreslår är viktigt att tänka på när
vi vill vara Jesu vänner. Låt dem berätta vilken bild de
har i handen och sedan lägga in bilden i ryggsäcken.
Om du har tid kan du naturligtvis först inbjuda barnen
Avsluta
evangeliet
med
att självaläsningen
rita någoturpå
en tom bild
som de får lägga i.
Så lyder Herrens evangelium.
Vi
Lovad
vare
dui ryggsäcken
Kristus.
närsvarar:
alla har
lagt sin
bild
konstaterar du att nu är ryggsäcken full med
goda saker, nu kan vi vara goda vänner med Jesus i livet!
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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:
•
•
•

Idag handlar evangeliet om att vara Jesu lärjunge, hans vän. när lärjungarna,
tex Petrus, Jakob och Johannes, men även hans vänner som Maria från Magdala mötte Jesus första gången, då lämnade de allt för att följa sin nya vän.
vad betyder att vara Jesu lärjunge? (det är att vilja följa Jesus, att vara hans
vän)
Hur kan vi följa honom? (lyssna)

Aktivitetsförslag: vad behöver vi ta med oss på vår resa när vi är Jesu vänner?
Klipp ut de bilder på barn som gör olika aktiviteter (se längst bak i detta dokument). Kopiera så det räcker till alla. Dela ut bilderna, så att alla får en bild.
Placera en ryggsäck i mitten (kanske kan det vara en bild på
Jesus på den!). tala om att när vi går ut på livets vandring, behöver vi ha många bra saker med oss, saker
vi ska göra när vi vill vara vänner med Jesus. Fråga
barnen vad de själva föreslår är viktigt att tänka på när
vi vill vara Jesu vänner. Låt dem berätta vilken bild de
har i handen och sedan lägga in bilden i ryggsäcken.
Om du har tid kan du naturligtvis först inbjuda barnen
att själva rita något på en tom bild som de får lägga i.
när alla har lagt sin bild i ryggsäcken konstaterar du att nu är ryggsäcken full med
goda saker, nu kan vi vara goda vänner med Jesus i livet!
Sång (se inspelade sånger här)
•
•
•
4

vem är det som kommer på vägen ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 58
vi älskar dig, o Herre Jesus (se inspelning)
Du är så fin och jag tycker om dig ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 27

extra aktiviteter:
•

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).
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
5
gång!

extra aktiviteter:
•

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).
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 barnen 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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