21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C)

DÖRREN TILL JESUS

Tidsram: 20-25 minuter.
Lukas 13:22-30
Gå in genom den trånga porten
Han gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem.
Någon frågade honom: ”Herre, är det bara några få som blir räddade?” Han sade
till dem: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många
skall försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst
porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så
kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: Vi har ätit och druckit
tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Han skall svara: Jag
vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. Där skall ni gråta och
skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara
i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och människor skall komma från öster
och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och då skall
sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist.”
Övriga läsningar: Jes 66:18-21, Heb 12: 5-7,11-13
Bakgrund
Dagens evangelium handlar inte i första hand om vad som ska hända vid tidens
slut. Det är däremot en undervisning om hur vi kommer in i Guds rike, hur vi kan
bli Jesu lärjungar. ”Sådana som är sist ska bli först”. På samma sätt som i saligprisningarna framhäver Jesus dem som saknar status i andras ögon, de har en
särskild plats i Guds rike. Vi kan påminna oss om påven Franciskus som talar
om de fattiga, de svaga och barnen. Det är svårt att vara Jesu lärjunge om vår
strävan i livet resulterar i högmod, triumf och överlägsenhet. Guds erbjudande
om frälsning förtar inte människans eget ansvar att välja rätt. Ibland kan det innebära val som inte uppskattas eller ens förstås av andra.
Visst är det lättare och mycket modernare
att välja den väg som hela tiden är bekvämare
Genom den trånga porten kan man bara tränga sej
Det finns inget annat sätt att komma in
Den dan du vågar göra det du vet är rätt
fast ingen i din närhet vill förstå
den dan så har du själv med egna ögon sett

hur smal den svåra vägen är att gå
Att välja livet kostar alltid på ...
		

			

Ingmar Olsson, ur CD-skivan I full frihet © little beat music

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 bilder
på portar och dörrar (se i slutet av dokumentet).
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.
•
•
•
•
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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)
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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INLEDNING
Inled med en övning: det kan vara trångt ibland!
Placera två stolar med ryggarna mot varandra, med ungefär 30 cm mellan stolsryggarna. Låt två barn sitta på stolarna så att de står stadigt. Inbjud övriga barn
till att försiktigt klämma sig igenom. De som trängt sig igenom, får se Jesus (en
bild, staty eller ikon, evt lite upphöjd på en stol) vänta på dem på andra sidan och
välkomna dem.
OBS! Beakta att barnen är olika stora, se till att inte de som är för stora får extra
svårt att tränga sig igenom.
•

Hur kändes det? (lyssna)

DAGENS TEMA: DÖRREN TILL JESUS
Visa bilderna av olika dörrar, portar.
•
•
•

Vad ser vi här? (just det, olika dörrar och portar)
Vad händer när man går igenom en dörr? (ja, människor går igenom dörrar,
då kan vi komma in eller ut eller till ett nytt rum…)
Idag ska Jesus tala till oss om en dörr som leder till himmelriket!

•

Sjung Halleluja (se inspelad version).
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.
Barnen svarar: Ära vare dig, Herre.
Återberätta dagens evangelium med egna ord eller läs ur en barnbibel.
Barnen svarar: Lovad vare du, Kristus.
Fortsätt med att samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:
•
•
•
•
•
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Vad säger Jesus om dörren som går till himmelriket? (den är trång)
Kan det vara svårt att följa Jesus ibland? (ja, om man blir frestad att ta ett
godis, fast det inte är mitt, eller om jag vill slå tillbaka när någon varit dum mot
mig…)
Ja, det är därför Jesus säger att dörren till himmelriket är som en trång dörr,
det är inte alltid lätt att göra Guds vilja, att göra det som gott och rätt.
Jesus säger att de som är sist ska bli först, vad menas med det?
(de är sist är de som är svaga, fattiga, gamla, de som saknar makt och status,
även barn. Barn har en särskild plats i Guds rike, flera gånger säger Jesus att
vuxna måste bli som barn för att komma in i Guds rike)

SÅNG (se inspelade sånger på www.kpn.se)
•
•
•

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, ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 27

Extra aktiviteter:
•
•

Låt barnen ge exempel på vad de kan göra för att lättare komma igenom porten till himmelriket, till Jesus. De kan gärna visa genom en mim.
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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