KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A)

KRISTUS ÄR VÅR KUNG

Tidsram: 20-25 minuter.
Matt 25:31-46

Människosonens dom
När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då
skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom,
och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall
ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till
dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta
det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav
mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand
om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag
satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när
såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi
dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi
dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen,
vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort
för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och
ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk
och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när
skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i
fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni
inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa
skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”
Övriga läsningar: Hes 34:11-12, 15-17, 1 Kor 15:20-26,28
Bakgrund
Kristus konungens dag 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. 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. Evangelieberättelsen tar upp domen.
Med tanke på barnens ålder rekommenderas att man framför allt tar fasta på den
första delen, som handlar om att känna igen Kristus i vår nästa. Att hjälpa någon
i nöd är att hjälpa Kristus!

Ta med
En duk (gärna 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 berättelse som barnen kan färglägga (finns
i slutet av detta dokument). För att levandegöra evangeliet: Glas med vatten, litet
bröd, bandage eller plåster, filtoch sjal eller annat klädesplagg, tex en mössa
(se evangelieberättelsen längst bak). Om ni vill tillverka kronor, skriv ut mallen
längst bak.

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, roligt att se er här!
• Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake idag?
• Ja, det var den vackra gröna färgen igen (nu tar du fram duken i rätt färg).
• 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"
(se avdelningen Sjung med barnen på Videos, på KPNs hemsida.)
Hjälp barnet att tända ljuset.
• 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:
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.
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•

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
• Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser.
(Se på KPNs hemsida, Videos, Sjung med barnen)
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)
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
Inledning
Idag firar vi en fest i Kyrkan som kallas Kristus konungens dag. Det är också den
sista söndagen under året, för nästa söndag börjar ett nytt kyrkoår, då är det förVisa
bilden
på kung Oscar II.
stabarnen
söndagen
i advent!
Kristus konung betyder att Kristus är vår kung. Är han kung som andra kungar?
• Nej!
VemHan
är detta?
(lyssna)
är något
mycket större, han är kung genom att vara Guds Son, genom
• att
Vad
görbarmhärtig
en kung? (lyssna)
vara
och helt igenom full av kärlek. Han har gjort sig svag för vår
• skull,
Förr iföddes
tiden hade
kung
mycket
han
hon
fickjust
bestämma
mycket.
liten en
i en
krubba
ochmakt,
dog på
etteller
kors,
men
därigenom
har han
• visat
Vem oss
är kung
för oss
som tillhör kyrkan? (lyssna, ja, Kristus!)
en evig
seger.
• 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 Matteus
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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En dag berättade Jesus om den dagen då han skulle komma tillbaka till jorden.
Då kommer han tillbaka som kung, och ska sitta på en fin tron, en speciell stol
för kungar.
(Säg att du kommer att låtsas göra några av de saker som Jesus berättar om.
Säg att du kommer att dela ut något av det som står i mitten, men att barnen
inte behöver röra det...)
När Jesus kommer tillbaka till jorden kommer han att säga till alla människor
som har levt såsom Gud vill:
Kom alla ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har
väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta...
( Ge lite bröd till ett av barnen.)
Jag var törstig och ni gav mig att dricka...
( Ta fram glaset med vatten och ge till ett av barnen.)
Jag var hemlös och ni tog hand om mig...
(Ta fram en filt och ge till något av barnen.)
Jag var naken och ni gav mig kläder...
(Ta fram en mössa eller en sjal och ge till något av barnen.)
Jag var sjuk och ni såg till mig...
( Ta fram ett plåster eller ett bandage som du ger till något av barnen.)
Jag satt i fängelse och ni besökte mig.
(Gå fram till ett barn och ge det en kram. Eventuellt ber du barnet sitta under
ett bord och hålla i ett bordsben först.)
Då frågade människorna:
Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat?
När såg vi dig törstig och gav dig att dricka?
När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder?
Och när såg vi sjuk eller i fängelse och besökte dig?
Då kommer kungen att svara:
'Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder,
det har ni gjort för mig.'
- Så lyder Herrens ord.
Lär barnen att svara:
- Lovad vare du, Kristus.
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Samtal
•
•

Vad var det som hände här?
Hur kunde Jesus säga att det var honom de hade hjälpt, fast de egentligen
hjälpt några helt andra? ( lyssna på barnens tankar).

•

Ja, eftersom det är Gud själv som blev människa i Jesus Kristus, kan man
säga att Jesus blev en av oss!
Så om vi hjälper andra människor, vem är det som vi hjälper egentligen?
När vi gläder andra människor, vem är det som vi gläder egentligen?
Jesus blir särskilt glad när vi hjälper människor som andra inte bryr sig om.
Känner ni till några sådana? (Kanske barn i förskolan eller skolan, gamla, sjuka, flyktingar eller ensamma som andra inte bryr sig om?)
Jesus vill att vi ska sprida hans kärlek och glädje och hjälpa där vi kan.
Hur känns det när vi gör någon annan glad?
Ja, det är som om Gud har skapat oss så att vi själva mår så bra när vi hjälper
andra!

•
•
•
•
•
•

Sång
Till dagens tema passar sångerna:
•
•
•

Vem är det som kommer på vägen?
Du är så fin
I min Gud har jag funnit styrka

Extra aktivitet
•
•
•
•

Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument
Skapa tablåer ( stilla scener) med det som Jesus berättar om.
Klipp ut kungakronor till alla barn, se bilaga.
Tala med kyrkoherden, eventuellt kan barnen gå i en procession i samband
med frambärandet av offergåvorna och bära fram en vacker krona.

Avslutning
Låt barnen stå på knä och be:
• Käre Jesus, tack för att allt vi gör för vår nästa är något vi gör för dig!
• Vill någon annan tacka eller be Jesus om något?
Uppmuntra barnen att formulera egna böner.
• Avsluta med Fader vår med rörelser
(se den inspelade varianten med rörelser på hemsidan).
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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.
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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.

Jesus Kristu, Universets Konge 3 – År C

Kristus är vår Kung

