
Tidsram: 20-25 minuter. 

Mark 10: 46-52
Den blinde Bartimaios utanför Jeriko botas

De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop 
lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. 
Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa: ”Jesus, Davids 
son, förbarma dig över mig!” Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade 
ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” Jesus stannade och sade: 
”Kalla hit honom.” De gjorde det och sade till den blinde: ”Var lugn. Stig upp, 
han kallar på dig.” Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram 
till Jesus, och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Den 
blinde sade: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Gå, din tro har 
hjälpt dig.” Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.

Övriga läsningar: Jer 31:7-9, Hes 5:1-6

Bakgrund

Dagens berättelse innehåller den sista av Jesu helanden, efter mötet med Bar-
timaios går Jesus sitt lidande i Jerusalem till mötes. Jesus har redan tre gånger 
förutsagt sitt eget lidande och sin död, men lärjungarna verkar förstå och ”se” allt 
mindre. I mötet med den blinde Bartimaios verkar det handla om blindhet även 
på ett andligt plan. Men det är också en berättelse som tar hans kamp om att se 
på allvar. Här skildras hur han ropar ut sin nöd, om hur han inte ger upp, trots 
lärjungarnas försök att stoppa honom. Det är beklämmande att lärjungarna, som 
borde visa vägen till Jesus, blir till barriärer. Men Jesus har hört hans nödrop och 
inbjuder honom att komma till honom. Markus beskriver hur Bartimaios kastar 
av sig sin mantel, vilket kan ses som en bild av att lämna det gamla livet bakom 
sig. På Jesu inbjudan får han med egna ord uttrycka sin nöd. Slutligen berättas 
om hans vilja till efterföljelse. I alla evangelier berättas hur människor blir friska 
i mötet med Kristus, hur de upprättas och hur deras omvändelse blir tecken på 
Guds rike. 
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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). Skriv ut de tre figurerna som du tillverkar med toapap-
persrullar: Jesus, Bartimaios, samt två lärjungar (se mall längst bak). Sjalar för att 
göra bindlar till för barnen och för att användas till en ev dramatisering.

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!
• 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.)
• Har någon haft födelsedag eller kommer att ha födelsedag snart? Gratulera i 

så fall, fråga om åldern.
• När vi fyller år firar vi att Gud har skapat oss till sin avbild. (Lägg gärna en arm 

runt barnet och säg: vi säger tack Gud, att du har skapat …., se så fin han/
hon är!)

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.
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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.

DAGENS TEMA: DEN BLINDE BARTIMAIOS

Inledning

• Har någon av er föreställt er hur det skulle vara att vara alldeles blind?
• Ska vi pröva?

(antingen så knyter du fast bindlar på barnen eller så inbjuder du dem till att helt 
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enkelt täcka för ögonen med sina händer. Ett förslag är att du delar upp barnen 
två och två som får en bindel som de turas om med att sätta på sig/leda varandra.)

Dagens evangelium

Sjung Halleluja (se inspelad version på www.kpn.se ).
 
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 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”. 
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Dagens evangelium kan fint förmedlas genom ett rollspel. 
Du kan också agera berättelsen med enkla figurer, se mallen längst bak.

Inbjud barnen till att vara
- Bartimaios
- lärjungar
- Jesus

Placera dukar på golvet som markerar vägen. Bartimaios har bindel på sig (eller blun-
dar om barnet inte tycker om att ha bindel) och sitter bredvid vägen (viktig poäng!). 
Låt Jesus gå fram på vägen, följd av hans lärjungar. 

Ledare: Nu ska jag läsa ur dagens evangelium, och dessa barn kommer att visa 
er vad som hände. Här kommer Jesus och hans lärjungar. De har precis lämnat Jeriko 
och är på väg till Jerusalem. 

Läs        Rollspel 
Och när han tillsammans med lärjungarna och 
en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen 
en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. 
        Be Jesus och lärjungarna 
        gå fram på ”vägen”, era dukar.
Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret 
började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma 
dig över mig!”
        Bartimaios viftar livligt med  
        armarna och ropar. 

Många sa åt honom att hålla tyst.   Lärjungarna går fram och 
        hysjar på Bartimaios.

Men han ropade ännu högre: ”Davids son, 
förbarma dig över mig!” 
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Jesus stannade och sa: ”Kalla hit honom.”  Jesus stannar nära Bartimaios.

De gjorde det och sade till den blinde: ”Var   
lugn. Kom upp, han kallar på dig.

       Lärjungarna visar med armarna   
       vägen till Jesus.

Då kastade han av sig manteln och 
sprang upp och kom fram till Jesus.  Bartimaios kastar av sig manteln   
       och kommer fram till Jesus. 

Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra 
för dig?” 

Bartimaios sa: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” 
Då svarade Jesus: ”Gå, din tro har hjälpt dig.” 

Genast kunde Bartimaios se, och han följde honom 
på vägen.

       Jesus och lärjungarna går vidare,  
       Bartimaios följer med. 

Avsluta med orden:
Så lyder Herrens evangelium.
Barnen svarar: Lovad vare du Kristus.

Tacka de medverkande och låt dem sätta sig igen.

Samtal och fördjupning

• Vem var Bartimaios? (En blind man.)
• Vad gjorde han när han hörde att Jesus var på väg? (Han ropade på Jesus.)
• Hoppades han att Jesus skulle lyssna på honom och hjälpa honom? (lyssna)
• Men lärjungarna, vad gjorde de då Bartimaios ropade? (de stoppade honom)
• Lyckades de? (nej, Bartimaios ropade ännu högre!)
• Slutligen sa Jesus till honom: kom till mig. Han frågade honom också, vad Bar-

timaios ville att han skulle göra.)
• Vad svarade Bartimaios då? (lyssna)
• Vad var det första Bartimaios såg? (Jesus). 
• Hur tror ni Jesus såg ut? (lyssna)
• Har ni tänkt på slutet, att vi läste att Bartimaios följde honom på vägen. Det bety-

der att han blev en vän till Jesus, som ville vara nära Jesus, även om Jesus gick 
till Jerusalem, där allt skulle bli svårt.

• Vi ska också vända oss till Jesus när vi behöver hjälp, och vi ska också vara 
Jesu vänner, som följer honom på vägen.
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SÅNG (Se inspelade sånger här)

Till dagens tema passar sångerna: 
• Gud tycker om oss ändå 
se ny videoinspelning på https://www.youtube.com/watch?v=0JPS6Fn9J68
• Känn ingen oro, känn ingen ängslan (Cecilia 448)
• Du är hemliga vännen min (Cecilia 176)
• Vi älskar dig, o Herre Jesus
• Öppna våra ögon (Lova Herren, Sol & Måne 23)

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 öppnat våra ögon!

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

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

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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Jag är blind.

Hjälp mig!

DEN BLINDE BARTIMAIOS




