KRIStuS KOnunGenS DAG (åR C)

KRIStuS ÄR VåR KunG

Tidsram: 20-25 minuter.
Lukas 23:35-43
Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: ”Andra
har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.”
Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin
och sade: ”Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.” Det fanns också ett anslag
ovanför honom: Det här är judarnas konung.
Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: ”Är inte du
Messias? Hjälp då dig själv och oss.” Men då tillrättavisade honom den andre: ”Är
du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi
får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” Och han sade: ”Jesus,
tänk på mig när du kommer med ditt rike.” Jesus svarade: ”Sannerligen, redan i
dag skall du vara med mig i paradiset.”
Övriga läsningar: 2 Sam 5:1-3, Kol 1:12-20
Bakgrund
Kristus konungen är den sista söndagen i kyrkoåret, men texterna som vi läser
ur Bibeln varierar från år till år. Varje bibeltext ger på sitt sätt uttryck för på vilket
sätt Jesus är kung. Dagens text inbjuder oss till att fundera över innebörden i
Jesu kungadöme.
Vad betyder det att Jesus är vår kung?
Han är inte kung såsom Sveriges kung. Jesus är kung på ett annat sätt, det är i
svagheten och i utblottelsen på korset som han blir sann kung, kung över alla
kungar på jorden och i himmelen. Jesus är försoningens kung, han är den som
öppnar dörren för oss till försoning och fred, dörren till Guds rike. Genom dopet har
vi själva fått en del av att vara präst, profet och konung.
I evangelieberättelsen har förbrytaren inte förstått vem Jesus är. Han gör sig
löjlig över Jesus. Den andre förbrytaren intar en ödmjuk hållning. Han erkänner
sin synd och ber Jesus om att komma ihåg honom när han kommer till sitt rike.
Jesus ger honom en omedelbar förlåtelse och ett löfte: ”redan idag ska du vara
med mig i paradiset.”

Ta med
En duk (ev i den liturgiska färgen vitt), 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). Kungakronor för barnen, se bilaga. Bild på Sveriges
kung Oscar II, se bilaga.
Rekvisita till dramatiseringen: svärd, dukar/sjalar, gärna en röd duk och en
törnekrona för den som ska ta Jesu roll.
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? (vitt)

•
•
•

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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DagenS Tema: KriSTuS är Vår Kung

Visa barnen bilden på kung Oscar II.
•
•
•
•
•

Vem är detta? (lyssna)
Vad gör en kung? (lyssna)
Förr i tiden hade en kung mycket makt, han eller hon fick bestämma mycket.
Vem är kung för oss som tillhör kyrkan? (lyssna, ja, Kristus!)
Idag ska vi höra om en berättelse där Jesus visar att han är kung på ett annat
sätt.

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....)
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”.
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återberätta dagens evangelium genom en dramatisering.
Bjud in några barn
• att vara soldater
• att vara förbrytare (förbrytare 1 och förbrytare 2)
återberätta dagens evangelium genom en dramatisering.
• att vara Jesus.
Bjud in några barn
Du som ledare är berättaren.
• att vara soldater
• att vara förbrytare (förbrytare 1 och förbrytare 2)
Låt barnen komma fram och dela ut rekvisita till dem. Placera Jesus i mitten,
• att vara Jesus.
rövarna på var sin sida om honom och övriga soldater lite längre bort. Läs all text,
det räcker om barnen mimar.
Du som ledare är berättaren.
Berättaren:
Låt barnen komma fram och dela ut rekvisita till dem. Placera Jesus i mitten,
Jesus hade blivit korsfäst, han hade blivit uppspikad på ett kors. På korset
rövarna på var sin sida om honom och övriga soldater lite längre bort. Läs all text,
hängde en skylt på vilken det stod: Det här är judarnas kung.
det räcker om barnen mimar.
en av soldaterna kom fram till honom och gav honom surt vin att dricka. Sedan
sa han:
Berättaren:
Jesus hade blivit korsfäst, han hade blivit uppspikad på ett kors. På korset
Soldat:
hängde en skylt på vilken det stod: Det här är judarnas kung.
Om du är kung – så hjäp dig själv!
en av soldaterna kom fram till honom och gav honom surt vin att dricka. Sedan
tillsa
höger
han:och vänster om Jesus var två förbrytare korsfästa. Den ene sa:
Förbrytare 1:
Soldat:
Om du är Messias,
hjälp
själv och oss!
kung – såså
hjäp
digdig
själv!
till höger och vänster om Jesus var två förbrytare korsfästa. Den ene sa:
Men då tillrättavisade honom den andre och sa:
Förbrytare 1:
Förbrytare 2:
Om du är Messias, så hjälp dig själv och oss!
Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med
rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.”
Men då tillrättavisade honom den andre och sa:
Sedan vände han sig till Jesus och sa:
Förbrytare 2:
Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med
Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.
rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.”
Jesus svarade:
Sedan vände han sig till Jesus och sa:
Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.
Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.
Samtala
med barnen
samlade runt
Jesus i er mitt:
Avsluta läsningen
ur evangeliet
med
Så lyder
Herrens evangelium.
Jesus
svarade:
•Vi svarar:
Soldaten
och den
förbrytaren gör narr av Jesus, de förstår inte vem han
Lovad
vareförste
Sannerligen,
redan
idu
dagKristus.
skall du vara med mig i paradiset.
är. De tyckte nog det var konstigt att någon som är kung hänger på ett kors
och ska dö.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:
• Vilken slags kung var egentligen Jesus? (lyssna)
• Vilken var Jesus viktigaste uppgift som kung?
• Soldaten och den förste förbrytaren gör narr av Jesus, de förstår inte vem han
• Var det att ha fina kläder, att ha ett stort slott? (lyssna)
är. De tyckte nog det var konstigt att någon som är kung hänger på ett kors
och ska dö.
• Vilken slags kung var egentligen Jesus? (lyssna)
• Vilken var Jesus viktigaste uppgift som kung?
• Var det att ha fina kläder, att ha ett stort slott? (lyssna)
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Här kan du visa en bild på den ståtlige kungen Oscar II och en bild på den korsfäste. Jämför de två kungarna: Här har vi två kungar…
•
•

•
•

Den gamle svenske kungen Oscar II är död, men det är inte Jesus Kristus,
han lever!
nej, Jesus var kung på ett annat sätt. när han var som svagast och led som
mest på korset – då upphöjde Gud honom och gjorde honom till kung över alla
kungar. Hans makt är kärlekens makt, när Gud lät honom uppstå vet vi att det
goda alltid vinner över det onda. Hans rike är ett rike om hopp, förlåtelse och
barmhärtighet.
Jesus har stor makt, han är större än alla kungar på jorden. Han använder sin
makt för att ge oss en plats i paradiset, i himlen.
Jesus har delat sin makt med alla oss som är döpta. Vi får vara kungar tillsammans med honom i hans rike.

Dela ut kungakronorna till barnen.
Sång (Se inspelade sånger här)
• Vem är det som kommer på vägen?
• Vi älskar dig, o Herre Jesus
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 är vår kung, och att vi får vara kungar tillsammans
med dig.
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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Kronan kan färgläggas och klippas ut. För de flesta behövs två utklippta kronor för att få till rätt storlek, de två delarna kan tejpas ihop.
Motiven på kronan påminner oss om allt som Jesus gjorde för oss: han önskade befrielse för de fångna, han gjorde blinda seende, han väckte
upp Lasaros från de döda och han lät bröd och vin (symboliserad genom vindruvor) bli tecken på hans kropp och blod.

