32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG C)

VI HOPPAS PÅ
UPPSTÅNDELSEN

n Tidsram: 20-25 minuter
Luk 20: 27–38 eller 27, 34–38
Frågan om uppståndelsen
Några saddukeer – de förnekar att det finns en uppståndelse – kom till honom och
frågade:
”Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så
skall han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det sju
bröder. Den förste gifte sig och dog barnlös. Den andre och den tredje gifte sig med
änkan, likaså de återstående, och alla sju dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen
dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen, vems hustru blir hon?
Alla sju hade ju haft henne som hustru.”
Jesus svarade: ”Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta, men de som
befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig
inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds
söner, eftersom de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat i stället
om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs
Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.”

n Övriga läsningar: 2 Mack 7:1-2,9-14, 2 Thess 2:16-3:5
n Bakgrund
Detta är en svår text att förmedla till barnen. Det är lätt gjort att man fastnar i
spekulationer kring änkans äktenskap. Men poängen med denna liknelse var att svara
på en frågeställning från saddukeerna, en religiös grupp på Jesus tid som inte trodde
på uppståndelsen från de döda. Berättelsens huvudpoäng är att Jesus slår fast att
uppståndelsen finns. Huvudbudskapet till barnen kan vara att ja, himmelen finns, och
vi ska uppstå från de döda. Och faktiskt, något av det eviga livet har tagit sin början
med Jesus Kristus redan här på jorden. Man kan också ta upp att det är svårt för oss
att veta hur den kommande världen blir. En liten myra kan inte förstå hur det går
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till att spela fotboll. Vi människor är också små jämförda med Gud. Vi saknar Guds
storhet och kan inte riktigt veta vad uppståndelsen innebär, hur vi kan föreställa oss det
himmelska riket.
De som befunnits värdiga att uppstå är som Guds söner och som änglar säger Jesus.
Här är det som om Jesus öppnar en dörr på glänt för oss, vi får kika in och få en glimt
av det himmelska riket. Hans ord skapar förtröstan och förväntan, men ännu återstår
naturligtvis frågor. Med sitt liv har Jesus visat hur mycket Gud älskar oss, vi kan därför
alltid ha ett hopp om himmelen. Gud är som en god far för oss. I dagens andra läsning
står: ”Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd
har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning
och ord” (2 Thess 2:16).
Extra inspiration till Allhelgonahelgen kan man få i denna video om Alla helgons dag
och Alla själars dag: https://www.youtube.com/watch?v=422JINaecUI

n 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. Höstlöv,
blomsterlökar, och lite jord i en kruka, en duk. Skriv ut de pappersrullsfigurer som finns
längst bak!

n 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 barnen i en cirkel på golvet.
– Välkomna alla barn, roligt att se er här!
–	Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake idag?–
(grön, ev kan du peka på KPNs affisch om kyrkoåret och visa att vi är nära Alla
helgons och Alla själars dag. Här kan du beställa den.)
– Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
–	Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för att han
älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det:
När Gud sade ordet som skapade dig
När Gud sade ordet som skapade dig,
tror jag han tänkte så här.
Du är någonting, du kan någonting,
jag älskar dig just som du är.
text: a-s thorssell-ahlm

Hjälp barnet att tända ljuset.
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–	Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset,
då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Jag är världens ljus. Han sa också: Där två eller
tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem.
–	Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus, titta på den
och säga: – Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän.

n SÅNG
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser:
Du är hemliga vännen min
Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.
Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå.
Jesus jag är din.
							text: anders piltz

n VÅRT FINA HJÄRTA
H
 är 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 ett 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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n DAGENS TEMA: VI HOPPAS PÅ UPPSTÅNDELSEN
• Har någon varit på kyrkogården under helgen, och tänt ljus? Berätta!
•	I kyrkan firar vi Alla helgons dag och Alla själars dag. Många, många människor går
till kyrkogården för att komma ihåg de nära och kära som har gått bort.
Förbered genom att lägga några löv och en blomsterlök (kanske en amaryllis) under en
duk i er mitt. Låt barnen känna vad som finns under duken. Spännande...
• Vad kan det vara som finns under duken? (Löv, ja, höstlöv)
• Vad har hänt med löven, är de lika gröna och fina som de var från början?
• 	Varför har de blivit så bruna? (det är höst nu, de vissnar, de har blivit gamla och dör)
Gräv ner blomsterlöken en bit under jorden i en kruka.
• Vad kommer hända med löken om våren? (det kommer komma en ny blomma)
• Vad händer med trädet som har mist dessa löv? (det kommer nya löv)
• 	I dagens evangelium får vi veta att Jesus ger också oss människor ett nytt liv, ett evigt
liv.
Sjung Halleluja (se inspelad version här: Halleluja)
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...

Läsning ur 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. Om du vill kan
du utelämna den del som handlar om änkans alla män, risken finns att barnen fastnar i
detta.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:
• 	På samma sätt som löken som vi planterar i jorden kommer att växa upp till en ny
blomma och på samma sätt som trädet som får nya löv på våren, kommer även vi
människor att uppstå.
• 	Hur blir livet i himmelen? (lyssna först)
• 	Det är svårt för oss att veta. Vi är bara människor som lever här på jorden, vi vet inte
hur det kommer att bli i himmelen. Men Jesus har givit oss ett löfte: Gud kommer att
vara med oss och hos Gud är vi alltid levande
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• 	I löken finns det nya livet. Jesus ger oss det eviga livet redan nu, genom honom finns
det redan inom oss.
• 	Hur blir det med våra kära husdjur, hunden, katten eller marsvinet, får de komma
med oss till himmelen? Kom ihåg den känsla av lycka som du känner när du är med
ditt husdjur, den lyckan kommer vi känna också i himmelen. I himmelen ska inget
saknas oss…

n SÅNG
Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs youtubekanal kan du hitta här:
https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen
•

Gud, du är här

•

Sjung lovsång alla länder (Cecilia 25)

•

Känn ingen oro (Cecilia 148)

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

n AVSLUTNING
Samla barnen, stå på knä och be:
•	Vi tackar dig Jesus, för att du alltid är med oss, även när vi dör.
• Vill någon av barnen formulera egna böner?
• Vi börjar med tack-böner, vad vill vi tacka för?
• Vad eller vem vill vi be för?
Upprepa gärna barnens ord och lägg till: Herre, hör vår bön.
Sjung Fader vår tillsammans. Här ser du hur det kan gå till.
Avsluta med att tacka alla för att de har 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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