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INTE ETT Hår På ErT HuvuD SKA Gå FörLOrAT

Tidsram: 20-25 minuter.
Lukas 21:5-19
Templets förestående fall
När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sade han: ”Allt detta som ni ser – det skall komma en tid då det inte lämnas
sten på sten utan allt bryts ner.”
Kommande prövningar
Då frågade de honom: ”Mästare, när sker detta, och vad blir tecknet på att det
börjar?” Han svarade: ”Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte.
När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste
först hända, men det är ännu inte slutet.” Och han sade till dem: ”Folk skall resa
sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga
tecken visa sig på himlen.
Men innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall
överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och
ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet
att ni inte skall förbereda några försvarstal, ty jag skall ge er ord och visdom som
era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni skall bli förrådda till och med av
föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, och
ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall
gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.
Övriga läsningar: Mal 4:1-2a, 2 Thess 3:7-12
Bakgrund
Templet i Jerusalem hade byggts av kung Salomo runt 1000 f. Kr, förstörts av
babylonierna 587 f. Kr och sedan byggts upp igen. På Jesu tid hade templet byggts om och förstorats avsevärt på initiativ av kung Herodes och var fortfarande
under uppbyggnad. Det var ett renoveringsarbete som skulle bli färdigt först år 67
e. Kr, tre år innan templet helt förstördes av romarna. Judarna såg på templet som
Guds boning, ja, det var här Gud bodde, det var en mycket helig plats. Templet
var en för sin tid imponerande och ståtlig byggnad. Det var det storslagna templet
som satte Jerusalem på kartan, som var dess stolthet. Dess prakt kunde också
väcka avund bland grannfolken, därför blev det ofta ett mål för förstörelse vid krig.

När Jesus säger att templet kommer att förstöras väcker det många frågor. vad
innebär det för vår tro, när ska det ske, vilka tecken ska man hålla utkik efter?
I sitt svar ger Jesus en beskrivning av de förföljelser som de tidiga kristna faktiskt
fick uppleva. I Apostlagärningarna, som också skrivits av Lukas, ser vi att flera
av Jesu förutsägelser slår in (Apg 4-5, 6, 24-26). Samtidigt finns här en varning:
dessa tecken kommer ännu inte innebära slutet. Först kommer en tid av vittnesbörd, det är kyrkans tid. Här är det viktigt att de kristna bevarar sin uthållighet,
vågar vittna och förblir i bön. Så kan de kristna ta till sig Jesu ord: Inte ett hår på
ert huvud skall gå förlorat.
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. Skriv ut och
kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga (finns i
slutet av detta dokument). Avklippt hår, bild på Jerusalems tempel (se i slutet av
detta dokument), lugn bakgrundsmusik. Skriv ut de bifogade pappersrullsfigurerna
och gör i ordning pappersrullsfigurerna med hjälp av toarullar.

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.
•
•

2
2

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.
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.
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visa barnen bilden på templet i Jerusalem. berätta att detta var judarnas tempel,
att judarna tänkte att Gud själv bodde i templet. Berätta att det var stort och fint
och att kung Herodes hade byggt det så det var riktigt praktfullt. Många beundrade templet mycket.
Fråga barnen om de känner till andra fina, stora byggnader. Poängtera: även om
det finns många fina byggnader, så är vi människor ännu mer värdefulla för Gud
än alla byggnader i världen. När vi tar emot Jesus i kommunionen, ja, då blir vi
som ett levande tempel för Gud.
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”.
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Återberätta dagens evangelium med hjälp av pappersrullsfigurer, kanske kan du
använda en barnbibel.
Avsluta läsningen
evangelietmed
medegna ord eller läs ur en barnbibel.
återberätta
dagensur
evangelium
Så
lyder
Herrens
evangelium.
Försök att förenkla, annars kan det vara svårt och skrämmande för barnen.
Vi svarar: Lovad vare du Kristus.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:
•
•
•
•
•

vad sa Jesus om templet? (att det skulle bli förstört)
blev det förstört? (ja, år 70 e.Kr blev templet förstört av romarna)
vad sa Jesu om oss människor? (att det kunde bli svåra tider, men att Gud är
med oss och inte låter ett hår på vårt huvud gå förlorat)
vi människor är också som ett tempel, men vi behöver inte bli rädda, vi blir
inte förstörda, eftersom Gud bor i oss.
Låt oss bygga ett tempel med våra kroppar!

Inbjud barnen till att resa sig, stampa fram templets grund, dess murar och väggar och sedan taket – nu blir vår kropp som ett tempel för Guds Ande!
visa barnen de hårstrå som du tagit med. Låt dem känna. Inbjud dem att känna
på sitt eget hår. Är håret viktigt för dem? Lyssna. Håret är ju en del av oss. Jesus
bryr sig om vårt hår, vårt ansikte, våra ögon, öron, mun och tänder. Hela kroppen,
allting är viktigt och värdefullt för Gud.
res er upp och be denna bön samtidigt som ni pekar på de olika kroppsdelarna:
Tack min Gud
för hela mej:
Hjärta ryggrad
huvud hår
magen stjärten
fötter tår,
ögon öron
mun och tänder
näsa armar
hud och händer.
Tack min Gud
för hela mej.
Alltid vill jag
tacka dig.
Margareta Melin

Sång (Se inspelade sånger här)
• Gud, du är här (se inspelning)
• 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
(se inspelning)
5

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 tycker om hela vår kropp, den är fin för Gud har
skapat den.
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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Inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat

Jesus

