27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C)

HERRE, GE OSS STÖRRE TRO!

Tidsram: 20-25 minuter.
Lukas 17: 5-10
Apostlarna sade till Herren: ”Ge oss större tro.” Herren svarade: ”Om ni hade tro
så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp
dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.
Liknelsen om tjänaren som passar upp
Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han
kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör
i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter
och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att
han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger
er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.”
Övriga läsningar: Hab 1:2-3, 2:2-4, 2 Tim 1:6-8, 13-14
Bakgrund
I bibelförklaringen med barnen kan det vara lämpligt att framhäva den första delen av evangeliet, den om senapskornet och mullbärsträdet. På andra ställen i
evangelierna får vi också höra Jesus tala om senapskornet som en symbol för
tron. I Matteusevangeliet lyfter han fram senapskornet som ett exempel på en tro
som kan flytta berg (Matt 17:20) och i Markusevangeliet får senapskornet tjäna
som exempel på Guds rikes tillväxt (Mark 4:30-32).
Den heliga Birgitta (som firas den 7 oktober) kan vara ett exempel för oss på
någon som låtit tron vara stor i sitt liv, även när det inneburit svårigheter.
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. Köp en påse
med senapsfrön (går att finna i vanliga matbutiker). Ta med lite tjockare papper
att skriva bibelverser på samt tejp. Skriv ut bilderna på senapsträdet och på den
heliga Birgitta (se längst bak i detta dokument).

VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa personligt 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)
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.
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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 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: HERRE, GE OSS STÖRRE TRO!

3

Inbjud alla barnen till att hålla fram händerna så att de bildar en liten skål. Be
dem sedan blunda en stund. Säg att de kommer att få något litet som du ska
lägga i deras hand. Lägg ett senapsfrö i varje ”skål”. När alla har fått får de öppna
handen och titta.
• Vad har vi fått i vår hand, kan någon gissa vad det är? (ett senapsfrö)
• Kan ni tänka er, detta lilla, lilla senapskorn, det är faktiskt ett av de minsta lilla
av alla frö som finns. Och fastän det är så pyttlitet, så kan det växa upp till ett
stort, stort träd.
Låt barnen lägga sitt senapsfrö på duken runt Jesus och göra en slags rörelser
–för att uttrycka hur det lilla fröet växer.
Jag är trädet
Vi reser oss upp, vi står stadigt på golvet andas in och ut, vi känner att
kroppen är stadig och lugn.
Om vi törs, så blundar vi nu…
Våra fötter står tunga och stadiga på golvet, helt stilla.
Våra fötter är som rötter, vi blir själva som ett träd.
De tränger ner, djupt ner, för att hämta kraft och näring,
som de behöver för att leva.
Sedan reser sig stammen ovanför rötterna, en kraftig stam,
den växer uppåt.
Grenarna växer upp mot himlen, vi lyfter våra armar.
När vinden blåser, rör sig armarna, våra grenar kan bära fågelbon, de kan
bära frukter…
•

Ja, nu har vi blivit ett stort, stort senapsträd!

Låt alla barn sätta sig igen och visa bilden på senapsträdet (se längst bak i dokumentet). Betona att det varit så litet (peka på senapskornet) och att det sedan
fått växa helt enormt.
•

Idag ska vi höra Jesus berätta om vad vi kan lära av senapskornet.

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”.
Återberätta dagens evangelium med egna ord eller läs ur en barnbibel.
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Avsluta läsningen ur evangeliet med
Så lyder Herrens evangelium.
Återberätta
dagens
med egna ord eller läs ur en barnbibel.
Vi svarar:
Lovadevangelium
vare du Kristus.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:
• Tror vi alla på Gud? (lyssna)
• Och på Jesus Kristus?
• Kan det vara att man är lite osäker ibland? (lyssna)
• Jesus säger till oss: även om vår tro är liten som ett senapskorn, (peka på
senapsfröna i er mitt) så kan med hans hjälp tron bli så stor som ett helt träd.
Vår tro gör att vi kan lita på Gud och på det som Jesus säger till oss. Då vet
vi att vi kan klara även svåra saker i livet, även sådant som man inte trodde
var möjligt.
Lägg fram bilden på den heliga Birgitta, börja dock med att lägga fram den upp
och ner. Inbjud något av barnen till att vända på den.
• Vem har vi här? (den heliga Birgitta)
• Birgitta hade en stark tro, hennes tro hade verkligen förvandlats från ett senapskorn till ett stort träd. Hon levde för länge sedan, på 1300-talet. Hon gifte
sig och fick åtta barn. Gud talade till henne och sa till henne att han behövde
henne, att hon skulle sprida hans kärlek. Hon hjälpte de fattiga och reste till
Rom. De som följer henne idag kallas Birgittasystrar och Birgittinbröder. I kyrkan firar vi Birgitta den 7 oktober.
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)
Jesus älskar oss och säger:
• 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
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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