den katolske kirkes ressursbank
undervisningsopplegg

Mal for
søndagsskoleopplegg
Tidsramme: 20-25 minutter
22. søndag i det alminnelige kirkeår - år C
Evangelium: Luk 14,1.7-14 En gang på en sabbat var Jesus kommet hjem til en av de
ledende blant fariseerne for å spise der, og alle holdt nøye øye med ham. Han hadde lagt
merke til hvordan gjestene valgte seg ut de fornemste plassene. Så fortalte han dem denne
lignelsen: «Når du er innbudt til bryllup hos noen, da skal du ikke sette deg øverst ved
bordet. For det kan jo hende at det kommer en fornemmere gjest enn du, slik at verten sier:
'Gi denne herren plass,' – og så må du med skam gå og sette deg nederst. Nei, når du er
innbudt et sted, da gå og sett deg på den nederste plassen, så verten kan komme og si:
'Kjære venn, sett deg høyere opp!' Og dermed blir du hedret i alle gjestenes påsyn. For den
som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket; men den som ydmyker seg selv, han skal bli
opphøyet.» Han sa også et ord til den som hadde innbudt ham: «Når du innbyr folk til
middag eller aftens, så er det ikke dine venner, dine brødre, dine slektninger eller dine rike
naboer du skal be. For de inviterer deg bare igjen, og så har du allerede fått gjengjeld. Nei,
når du holder gjestebud, så innby fattige, vanføre, lamme og blinde; da er du lykkelig, for de
har ikke noe å gjøre gjengjeld med. Men i stedet får du gjengjeld ved de rettferdiges
oppstandelse.»
Øvrige lesninger: Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29]; Hebr 12,18-19.22-24a
Refleksjon og hovedbudskap: Evangeliet bærer preg av datidens sosiale situasjon, men
det er likevel lett å kjenne seg igjen. Opplegget vil ta opp med barna viktigheten av å være
inkluderende. Å være oppmerksom på de som kanskje står litt utenfor venneflokken, de
som står alene i barnehagen eller i skolegården, eller utenfor kirken når det er katekese.
Vi skal være flinke til å si, ”kom og bli med”. Alle skal være velkommen, det er kanskje de
som står utenfor som trenger det mest. I dagens evangelium viser Gud oss at vi ikke skal
”fremheve” oss selv, og være oss selv nok.
Til fordypning:
Jesus er invitert til middag hos en av fariseerne, ikke til en familiemiddag, men heller til en
sammenkomst eller en sosial ”happening”. En sammenkomst hvor det var vanlig å
diskutere, både teologi og moral. Et middagsselskap hvor man ble plassert ved bordet alt
etter sosial rang, eller tette vennskap med verten. Man innbød gjerne dem man kunne
forvente å bli invitert igjen av.
I dag vil man vel kalle dette ”nettverksbygging”. Så blir da Jesus invitert. Han som tidligere
hadde provosert ved å helbrede på sabbaten, gjør det igjen ved å kritisere det som ble sett
på som riktig ”etikette” i selskapslivet og sosiale sammenhenger. Ikke tenk på deg selv når
du innbyr til selskap, ved bare å be dine venner og familie. Innby heller de fattige, de
utstøtte, de syke og de uten sosial rang. De som hadde trengt det mest av alle. De som
trenger å kjenne vår omsorg, kjenne seg omsluttet av kjærlighet. Nei, man kunne ikke ved å
invitere disse menneskene regne med å få komme i selskap hos dem, men Jesus lover oss
”de rettferdiges oppstandelse”.
Forberedelser: Klipp en stor sirkel i kartong som skal illustrere et bord. Tegn på asjetter
rundt bordet og klipp ut figurer som illustrere mat som limes på midten, ta eventuelt også
med bilder av barn.
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1.
Innledning/åpning
Legg ut en grønn duk, la ett av barna tenne et lys. Snakk om det å feire, da har vi også
ofte duk, og lys, vi pynter for at gjestene skal føle seg velkomne. Kirken er Guds hus, her
pynter vi for å gjøre det høytidelig og fint når vi skal møte Gud.
I dag skal vi få høre hvordan Jesus ønsker oss alle, hver især, velkommen til sitt festbord.
Velkommen til deg (barna sier navnene sine) Jesus er veldig glad for at dere alle er her i
dag. Tegn tre kors på panne, munn og hjerte og si: " Ære være deg Herre". Les eller
gjenfortell evangeliet.
Jesus vil at alle skal være velkommen, ikke bare noen få utvalgte mennesker.
Diskuter med barna. Punkter til samtale:
Tror dere verten og de andre i selskapet var overrasket over det Jesus sa?
Hender det at du ser noen som ikke får være med, i barnehagen, eller på
skolen eller katekesen?
Hvem ville dere invitere dersom dere skulle invitere til selskap?
Hvordan ville du invitere?
Hvordan er vi invitert til selskap hos Jesus i dag?

2.

Opplegg for formidling av bibelteksten
Klipp en stor sirkel i kartong som skal illustrere et bord. Vi sitter i ring rundt bordet.
Tegn på asjetter rundt bordet og klipp ut figurer som illustrere mat som limes på midten. På
asjettene kan barna skrive navnet sitt, eventuelt /eller begge deler, lime på et bilde. Vi tar
hverandre i hendene og sier til hverandre, ”jeg er glad for å se deg her i dag”.
3.
Sang
Sang; Vi tar hverandres hender. Nr 192 i Barnesalmeboka
Vårt alterbord er dekket, nr 749 i Lov Herren
Da jeg trengte en neste, nr 92 i Adoremus

4.

Andre punkter som kan tas med
Flanellografen kan brukes som illustrasjon til denne lignelsen.
5.
Avslutning
Bønn: Kjære Gud, takk for at vi får høre alle historiene om Jesus, og hjelp oss å huske hva
han har lært oss. Amen
Vi gjør korsets tegn og går samlet og rolig tilbake i kirkerommet.
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