
Tidsram: 20-25 minuter. 

Mark 8:27-35

Petrus kallar Jesus för Messias
Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På 
vägen frågade han dem: ”Vem säger människorna att jag är?” De svarade: ”Jo-
hannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna.” 
Då frågade han dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Du är 
Messias.” Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.

Första förutsägelsen om Människosonens lidande
Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida my-
cket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli 
dödad och uppstå efter tre dagar.Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom 
då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om, och när han såg 
lärjungarna tillrättavisade han Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är 
inte Guds, utan människors.”

Lärjungeskapets krav
Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: ”Om någon vill gå 
i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som 
vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets 
skull, han skall rädda det. 

Övriga läsningar: Jes 50: 5-9a, Jak 2:14-18

Bakgrund

Huvudfokus denna söndag är Petrus bekännelse: Du är Messias. I Katolska Kyr-
kans Katekes (336) läser vi: Ordet Kristus kommer från den grekiska översät-
tningen av den hebreiska termen ”Messias” som betyder ”smord”. … I Israel var 
sådana människor smorda som var helgade åt Gud för ett uppdrag åt honom. 
Detta var fallet med kungarna, prästerna och – mer sällan – med profeterna. I 
allra högsta grad skulle det vara fallet med Messias som Gud skulle sända för att 
slutgiltigt upprätta sitt herradöme. Messias måste vara smord av Guds Ande som 
den som samtidigt var konung och präst. Jesus uppfyllde Israels messianska 
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hopp i sin trefaldiga funktion som präst, profet och kung.
Vidare läser vi i KKK (440): Jesus tog emot Petri trosbekännelse som erkände 
honom som Messias. Samtidigt förkunnade han Människosonens lidande, som 
snart skulle äga rum… Därför uppenbarades den sanna innebörden i hans kungli-
ga värdighet först på korset. 
Med barnen kommer vi att fokusera på vem Messias var och på Jesu tre ämbeten 
som kung, präst och profet. Vi läser därför endast den första delen av evangeliet, 
som finns under rubriken: Petrus kallar Jesus för Messias. 

Ta med

En duk (gärna i den liturgiska färgen grönt), ett Kristusljus, ett krucifix, en staty/
ikon/bild på Kristus. Bibel, gärna en 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 illustrera dagens berättelse kan du antigen ta med dig en kungakrona, en 
törnekrona (du kan använda en gren från en rosbuske från vilken du avlägsnar 
blommor och blad), en röd kappa, en vit alba och en stola (kanske får du låna av 
er präst, annars kan du ta ett lucialinne och en rak sjal). För profeten: en skriftrul-
le.
Ett annat alternativ för att åskådliggöra de tre ämbetena är att färglägga och klip-
pa ut de fyra figurerna längst bak i dokumentet och fästa dem på var sin toarulle. 

VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa per-
sonligt 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.
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• La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag?  (Du kan ställa 
frågan innan du visar duken, ifall duken har samma färg som mässhaken.)

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den 
liturgiska färgen), ert Kristusljus, en Kristusstaty eller en ikon. 

• Nu har vi fått fint i vår mitt! 

• 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.

http://www.kpn.se/Video/1.wmv
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DAGENS TEMA: DU ÄR MESSIAS

Inledning

• Är det viktigt att veta vem någon är?
• Hur kan man veta vem man har träffat? (lyssna till förslag: man kan be om att 

få veta namnet, man kan fråga var personen bor, ja, vad mer kan man vilja ta 
reda på?)

• Med Jesu vänner var det också så, de ville gärna veta vem Jesus var. De vis-
ste hans namn, de visste var han kom ifrån (han föddes i Betlehem och växte 
upp i Nasaret), de visste att hans mor hette Maria och att hans fosterfar hette 
Josef, men ja, det var fortfarande lite oklart för dem, vem han egentligen var.

• Så nu ska vi höra en berättelse om hur Jesus frågar sina vänner vilka de själ-
va trodde att han var. Lyssna nu extra noga, om ni kan höra ordet ”Messias” i 
dagens evangelium.

Dagens evangelium

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....)

Det heliga evangeliet enligt Markus

Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på 
- pannan 
- munnen och 
- hjärtat  och så säger vi 
- ”Ära vare dig, Herre”. 

http://www.kpn.se/Video/6.wmv
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Läs dagens evangelium, endast första delen, som avslutas med att Jesus förb-
juder dem att tala med någon om honom (använd gärna en barnbibel). Eventuellt 
ställer du fram två toarullsfigurer som får ge liv åt framställningen, Jesus och 
Petrus. Även Jakob och Johannes kan användas.

Efter läsningen avslutar prästen eller diakonen med orden:
Så lyder Herrens evangelium.
Då svarar vi: ”Lovad vare du Kristus”.

Samtal och fördjupning

• Var det någon som kunde höra ordet Messias?
• Det är ett svårt ord, är det någon som hört det förut?
• Vi har alla hört det grekiska ordet för Messias, det är Kristus.
• Messias var den som alla väntade på, Messias betydde den smorde. Både 

präster, kungar och profeter smordes med en speciell olja. De gamla profe-
terna hade berättat att Messias skulle vara den störste av alla profeter, den 
störste av alla kungar och den störste av alla präster. Lärjungarna förstod att 
Jesus var allt detta, han var Messias som alla väntade på!

• Men varför ville inte Jesus att de skulle berätta för andra? 

(Antingen inbjuder du en pojke att komma fram och klä på honom en röd kung-
akappa och en kungakrona eller så visar du kungen som du tillverkad med hjälp 
av en toarulle, se anvisningar längst bak.)

• Det var många som trodde att Messias skulle vara en krigarkung som skulle 
köra bort romarna och alla andra som ockuperade Israels folk. Här ser ni en 
sådan kung. Men Jesus visste att han inte skulle vara en sådan kung. 

(Ta av kungakronan från barnet och ge honom något som kan symbolisera en 
törnekrona istället. Eller ställ undan din självtillverkade kung och ersätt den med 
en Kristus-figur som bär en törnekrona istället.)

• Jesus fick inte bära en kungakrona, istället, på korset, fick han en törnekrona. 
Han visste att han måste lida och dö innan han kunde bli en riktig kung för 
Guds folk.

• Jesus är kungarna kung, men han är också prästernas präst.

(Inbjud en pojke att komma fram och ikläda sig en vit alba och en sjal som kan 
påminna om en stola. Eller så visar du fram en egentillverkad präst från pys-
selförslaget längst bak.)

Våra präster hjälper oss att finna vägen till Gud, och Jesus är den som gjort det 
allra bäst, eftersom han är både Gud och människa. Jesus är vägen till Gud. Alla 
präster ska likna Jesus, de ska vara i hans ställe. Jesus är vår överstepräst.

• Jesus är också profet.
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(Inbjud en flicka - ja det har funnits kvinnliga profeter (t ex Debora, Dom 4, Hulda, 
2 Kung 22, Hanna Luk 2:36 -  ge henne en skriftrulle. Alternativt visar du fram en 
egentillverkad profetfigur enligt pysselförslaget längst bak.)

• Vad gör en profet? (han eller hon han ger viktiga budskap från Gud, en profet 
kan också berätta något av det som sker i framtiden.) Eftersom Jesus är Guds 
Son, kunde han berätta Guds vilja för människorna. Jesus är ju själv Guds 
ord som blivit människa. Och han kunde också veta vad som skulle hända 
i framtiden, att han skulle lida och dö och sedan uppstå igen efter tre dagar.

• Innan Jesus kom till jorden, använde Gud profeter, kungar och präster för att 
tala till människorna. Dessa blev smorda med en olja som heter krisma. Men 
ingen av dem var Messias som skulle frälsa alla människor. Jesus var den 
Messias som alla väntade på, han är den smorde, som var både kung, präst 
och profet. Hans vänner såg det och trodde.

• När ni döptes, blev ni också smorda med krisma som ett tecken på att ni är 
Guds barn, och ni tog emot helig Ande. Från den dagen blev ni Jesu särskilda 
vänner, ni fick också bli kungar, profeter och präster. 

SÅNG (Se inspelade sånger här)

Till dagens tema passar sångerna: 

•  Du är så fin
• Du är hemliga vännen min (Cecilia 176)
• Vi älskar dig, o Herre Jesus

Se www.kpn.se, Jesus, nu är du här! videoklipp från kongressen med en enkel 
sång och rörelse.

Extra aktiviteter:

• Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument. 
• Det pysselförslag som finns i slutet kan naturligtvis även erbjudas barnen att 

arbeta med. 

AVSLUTNING

Vi ber: Tack Jesus, för att du är vår Messias, som kommit för att rädda oss!

Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film eller bild längst bak).

I Fadern, och Sonen och den helige Andes namn.
Amen.

http://www.kpn.se/Ordetsliturgi%2520f%C3%B6r%2520barn.html
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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 bar-
nen 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!
© Katolska Pedagogiska Nämnden
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