
Tidsram: 20-25 minuter. 

Mark 14:12-16, 22-26

Påskmåltiden förbereds
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade 
lärjungarna: ”Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?” Då 
skickade han i väg två av dem och sade åt dem: ”Gå in till staden. Där möter ni 
en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni 
säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påsk-
måltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som 
redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.” Lärjungarna gav sig i väg, och när 
de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för 
påskmåltiden.

Den sista måltiden
Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: 
”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt 
dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som 
blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken 
ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.”

Övriga läsningar: 2 Mos 24:3-8, 15-18, Heb 9: 11-15

Bakgrund

Dagens evangelium handlar om förberedelserna och genomförandet av den sista 
nattvarden, skärtorsdagens händelser. Den mässa vi firar tar sin utgångspunkt i 
skeendet denna dag, då Jesus åt den sista påskmåltiden med sina lärjungar och 
gav den en helt ny innebörd.

Idag firar Kyrkan Kristi kropps och blods högtid, Corpus Christi. Det är en katolsk 
högtid som firar det som i vår lära är Kristi verkliga närvaro i den heliga eukaristin. 
I katolska länder (och även i flera av våra katolska församlingar i Sverige) bärs 
sakramentet ut på gatan och man går en procession. 

Att äta detta bröd är att träda in i gemenskap med den levande Herren. 
Denna gemenskap, denna kommunion, detta “ätande” är ett verkligt möte 
mellan två personer. Det innebär att man låter sig genomträngas av livet 
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hos honom som är Herren, som har skapat mig och friköpt mig. Syftet 
med denna gemenskap är att mitt liv skall bli som hans, att jag skall bli 
som han som är levande kärlek, att jag skall förvandlas till honom. 

Påven Benedikt XVI, på Kristi Kropps och blods dag i Bari, Italien, 2005

Ta med

En duk (gärna i den liturgiska färgen vitt), 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). Ta också med någon slags vat-
tenkanna/kruka, bröd och en bägare som kan påminna om den bägare som 
Jesus hade vid sista måltiden. Vattenkrukan kan också skrivas ut, se slutet 
av dokumentet.

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?).



3

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), ert Kristusljus, en Kristusstaty eller en ikon. 

• Nu har vi fått fint i vår mitt! 
• La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag?  

• 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 

http://www.kpn.se/Video/1.wmv
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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 SISTA MÅLTIDEN OCH VÅR MÄSSA

Inledning

Är det någon av barnen som vet vad ordet “kommunion” betyder?

• Ja, det är ett ord som kommer från latin och det betyder GEMENSKAP!
• Vi använder ordet under mässan, då vi går fram till altaret och tar emot det 

heliga brödet och det vin som har förvandlats till Kristi kropp och blod.
• Många här som ännu inte tagit emot den första heliga kommunion måste ännu 

ha tålamod och vänta, men under tiden får ni gå fram och ta emot välsignels-
en! 

• Då får ni också en del av den gemenskap som vi firar med Jesus i mässan.
• Har någon ett förslag på hur vi kan uttrycka vår gemenskap med Jesus och 

med varandra här?

(Lyssna på förslag, annars kunde det vara en möjlighet att ni helt enkelt reser er 
och håller varandra i händerna eller omfamnar varandra så att ni bildar en fin ring 
med Kristus i er mitt)

Nu visar vi en gemenskap, med Jesus Kristus i vår mitt!

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....)

http://www.kpn.se/Video/6.wmv
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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”. 

Dagens evangelium återberättas med hjälp av en vattenkruka, bröd och en 
bägare.

• Idag ska vi få höra hur det gick till en gång när det var påskfest i Jerusalem. 
Detta var en stor fest på Jesu tid. Judarna firade denna fest för att komma 
ihåg att de en gång befriats från slaveriet i Egypten. Där blev de mycket illa 
behandlade och de ropade och bad till Gud att han skulle höra deras nöd. Gud 
lyssnade till sitt folk och kallade Mose till att befria dem. Mose ledde folket ut 
ur Egypten och lät dem komma till ett land, Israel, där de skulle få det bra. Gud 
ville att hans folk skulle får frihet.

Det var denna fest som även Jesus och hans lärjungar skulle fira. 

Lärjungarna frågade Jesus var någonstans de skulle fira festen. Till Jerusalem 
hade kommit många människor så det var ganska fullt överallt. Då sa Jesus till 
två av lärjungarna:

• Gå in till staden. Där kommer ni möta en man som bär på en vattenkruka. 

(Ta fram en vattenkruka som du visar barnen, annars visar du bilden av vattenk-
rukan, se längst bak.)

Följ efter honom. När han går in i ett hus ska ni säga till husets ägare:

• Mästaren frågar: var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjun-
gar?

Lärjungarna gick in till staden och fann allt så som han hade sagt.
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När de sedan var samlade, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, gav till dem och sa: 

(Lyft nu upp brödet.)

• Ta detta, det är min kropp.

(Lyft nu upp en bägare.)

• Sedan tog han en bägare, tackade Gud och gav till dem och sa: Detta är mitt 
blod.

(Ställ bägaren bredvid brödet och vattenkrukan intill er bild/ staty av Jesus.)

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

Samtala med barnen samlade runt Jesus

• Är det någon som känner igen denna händelse? (Lyssna)
• Ja, visst är det samma ord som prästen säger till oss under mässan.
• Jesus hade sagt till lärjungarna att de skulle fortsätta att fira denna måltid, på 

samma sätt som han gjort med sina vänner, det är därför vi vi gör detta under 
mässan.

• Under mässan är det Gud som förvandlar brödet och vinet så att det blir Jesu 
kropp och blod. 

• Jesus ger sig själv till oss, han kommer till oss, och vi får en helt speciell ge-
menskap med honom, det som vi kallar KOMMUNION.

• Vid den första påsken ville Gud befria sitt folk från slaveri, men genom denna 
måltid visade Jesus att Gud älskar oss så mycket att han vill ge oss en ännu 
större gåva: han vill ge oss sin gemenskap så att vi räddas från synden och 
får evigt liv.

• Det gjorde han genom sin offerdöd på korset.

SÅNG (Se inspelade sånger här)

Till dagens tema passar sångerna: 

• Du är hemliga vännen min (Cecilia 176)
• Jag är livets bröd (se Cecilia)
• Vi älskar dig, o Herre Jesus

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

http://www.kpn.se/Ordetsliturgi%2520f%C3%B6r%2520barn.html
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Extra aktiviteter:

• Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument.
• Med tanke på att det är Kristi Kropps och Blods högtid kan man baka bullar 

i vilka du lagt in små röda hjärtan i papper. Om ni samlas under mässan får 
barnen bara se den speciella bullen och ta emot den efter mässan. 

AVSLUTNING

Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:

Käre Jesus, vi tackar dig för att du gav ditt liv för oss och för att vi får ta emot dig 
i brödet och vinet under mässan. Då får vi en gemenskap med dig.

Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).

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.

Eftersom det är sommar blir nästa förslag till ordets liturgi för barn först den 16 
augusti 2015, då man firar Marias upptagning till himlen.

Jesus, nu är du här!
© Katolska Pedagogiska Nämnden

Författare: Ulrika Erlandsson
Redaktionsgrupp: Maria Borowiec, Elsa Casselbrant och Gunnar Silow. 

Layout: Claudio Palma
Bibeltexterna är hämtade ur Bibel 2000 och återges med tillstånd.

Imprimatur för avsnitten 6 söndagen under året (årgång B) till 28 söndagen (årgång B):
Stockholm den 16 mars 2015

+ Anders Arborelius ocd, Biskop av Stockholm
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