
Tidsram: 20-25 minuter. 

Mark 10: 35-45 eller 10:42-45 (här nedan den längre)

Lärjungarna som ville ha hedersplatsen

Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: ”Mästare, 
vi vill be dig om en sak.” – ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” frågade han. De 
svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den an-
dre till vänster.” Jesus sade: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare 
som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?” De svarade: ”Ja, 
det kan vi.” Jesus sade: ”Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det 
dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster 
om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.” När de andra tio hörde 
detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och 
sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att fur-
starna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor 
bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er 
skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att 
tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Övriga läsningar: Jes 53:10-11, Heb 4:14-16

Bakgrund

Messiasförväntningarna var många och ibland även fantastiska på Jesu tid. Kan-
ske hade apostlarna Jakob och Johannes en hel del drömmar som de nu hop-
pades att Jesus skulle förverkliga. De hade trots allt lämnat allt för att gå vid hans 
sida och tillsammans med Petrus hörde de till hans närmaste lärjungar. Vi kan 
alla känna igen oss, vi är många som bär en önskan om karriär, om säkerhet, om 
att det ska gå bra i våra liv. ”Ni vet inte vad ni ber om” svarar Jesus. Han är på 
väg till Jerusalem och i avsnittet innan har han just givit den tredje förutsägelsen 
om hans lidande och död, det är den ”bägare” som även hans efterföljare ställs 
inför, martyrernas dop. Men strängt taget har han inte avvisat deras bön, men han 
visar dem en annan väg, en svår och krävande väg, men en väg som samtidigt 
kommer att ge dem så mycket mer än de själva har förmått att förstå.
”Så är det inte hos er…”. Jesus visar med hela sitt liv att han vänder upp och ner 
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på våra begrepp. Hos honom är den sanna storheten att vara liten, att tjäna. I 
hans strävan att rädda de förtryckta och fattiga gick han så långt att han offrade 
sitt eget liv. Wilfrid Stinissen skriver: ”Att vilja vara stor är typiskt för egoismen. 
Men Gud är kärlek, och att ge sig själv, att bli liten för att den andre skall bli stor, 
är typiskt för kärleken”  (ur Idag är Guds dag). Vi är alla inbjudna till att ge våra liv 
och vårt arbete som levande offer i tjänst för en Gud som älskar oss.
Denna söndag infaller Missionssöndagen och kollekten samlas in för missionslän-
derna.

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, Jakob och Johannes (se mall längst bak).

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, roligt att se er här!
– Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake 
   idag?
– Ja, det kallas för tiden under året, då är det grönt! (Nu tar du fram duken i rätt 
färg. Visa gärna KPNs kyrkoårsaffisch.)
– 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.)

https://kpn.se/videos?id=5758
https://kpn.se/bestall?p=5354
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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. 

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. 

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. 

     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

SÅNG 
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser (se på KPNs hemsida, 
avdelning Videos, Sjung med barnen)

hakanbostrom
Rektangel

https://www.youtube.com/watch?v=hiCmj5HsOJw
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DAGENS TEMA: FÅR VI DEN BÄSTA PLATSEN?

Inledning

• Nu undrar jag, är det någon här som kan göra mig en tjänst? 
• Jag behöver tre barn som kan göra en tjänst för mig…
• En ska hålla i Bibeln (eller den text ur vilken du läser evangeliet), en ska hålla 

i ljuset som vi precis tänt och en ska bära fram en stol…
• Tack, så fint att ni vill göra en tjänst…!

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 händelsen med enkla figurer, se mallen längst bak.

Inbjud barnen till att vara
• Jakob 
• Johannes
• Jesus

Placera lärjungarna så att de står vända med sidan mot gruppen. Jesus står 
framför dem, ge honom gärna en sjal runt axlarna och en stol bakom sig. 

Ledare: Nu ska jag läsa ur från dagens evangelium, och dessa barn kom 
  mer att visa er vad som hände. Dessa är Jakob och Johannes och  
  här är Jesus.

Läs        Rollspel 

Jakob och Johannes, Sebedaios söner, 
gick fram till honom och sade: ”Mästare, 
vi vill be dig om en sak.”    Be lärjungarna gå fram till Jesus.

”Vad vill ni att jag skall göra för er?” frågade han. 

De svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din 
härlighet, den ene till höger och den andre till 
vänster.” Vi vill gärna ha de bästa platserna.

       Jesus vänder sig till dem.
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Jesus sade: ”Den bägare som jag dricker skall ni 
få dricka, och det dop som jag döps med skall ni 
döpas med. 

Den som vill vara stor bland er skall vara de andras 
tjänare, och den som vill vara den förste bland er 
skall vara allas slav. Människosonen har inte 
kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge  
sitt liv till lösen för många.”

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

• Vad önskade sig Jakob och Johannes? (De önskade sig de bästa platserna.)
• Varför tror ni det var viktigt för dem? (lyssna)
• Men vad menade Jesus med att säga att den som skulle vara den främste 

skulle vara allas tjänare? (lyssna)
• På vilket sätt visar Jesus sin egen makt? (genom att tjäna, göra sig själv svag, 

och ge sitt liv)
• Kommer ni ihåg hur Jesus en gång pekade på ett barn, och sa att man måste 

bli som ett barn för att komma in i Guds rike.
• Har ni egna exempel på när ni tjänar andra? (lyssna)
• Jesus har själv blivit liten, för att vi andra ska få liv. 

Lek som förtydligar Jesu poäng: Kungen befaller

Be två frivilliga att komma fram. En av dem får sitta vid din högra sida, den andra 
vid den vänstra. Så leker ni kungen befaller. Du som leder är kung, du kan tex 
säga: Kungen befaller: hoppa upp och ned. Fortsätt med några fler uppgifter, men 
av och till lurar du barnen genom att inte säga: ”Kungen” först, den som då ändå 
gör aktiviteten är ute ur leken. 

Poängen är inte att leka leken länge utan att tydliggöra dagens evangelium. Stop-
pa leken och fråga barnen om de tror att Jesus är som denne kung? Fråga hur 
de tror att Jesus skulle vara som kung? Vad skulle han be sina lärjungar om? Vad 
skulle han be oss om idag? När Jesus var på jorden var han en tjänare, precis så 
som vi också ska vara redo att tjäna andra, att hjälpa andra. Jesus behöver oss 
för att Guds kärlek ska spridas på jorden.
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SÅNG 
Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs youtubekanal kan du hitta här: 
https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen

Till dagens tema passar sångerna: 
• Känn ingen oro 
• Sjung lovsång alla länder 
• Gud är kärlek 

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

Låt barnen stå på knä och be:

– Tack Herre, för att du visade oss hur en tjänare ska vara. Låt oss lära av dig!

– Vill någon annan tacka eller be Jesus om något? 
Uppmuntra barnen att formulera egna böner.

Avsluta med att be Fader vår med rörelser. Här ser du hur det kan gå till.

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.

https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen
https://www.youtube.com/watch?v=9OAYWvs7k2o
https://www.youtube.com/watch?v=TVhTM2AjFo8
https://kpn.se/videos?id=6463
https://www.youtube.com/watch?v=_3FP1TEzFec&list=PLV8N_lb8yToxCS_duxrPzyMUyyNHPcZAm
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