
Tidsram: 20-25 minuter. 

Lukas 17: 11-19

Tio spetälska botas

Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Gal-
ileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade 
på avstånd och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” Då sade han 
till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de 
rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst 
prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. 
Han var samarier. Jesus frågade: ”Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är 
det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?” Och han 
sade till mannen: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.”

Övriga läsningar: 2 Kung 5:14-17, 2 Tim 2: 8-13

Bakgrund
Dagens evangelium är en berättelse om ett under, Jesus botar tio spetälska. De 
spetälska levde ofta i grupper, avsides, de fick inte beblanda sig med friska. På 
dagtid brukade de dock komma till befolkade områden för att kunna tigga. Det 
var sed att en präst måste intyga att de blivit friska. Undret påminner oss om 
vem Jesus är – både Gud och människa, Herre över sjukdom, över liv och död. 
Berättelsen är också en uppmaning till oss att faktiskt se Guds gärningar och 
vara tacksamma för det som Gud givit oss. Här framhävs samariern. Trots att han 
inte är jude, Jesus kallar honom ”främlingen”, förstår han bättre att tacka Gud. 
Det är så mycket vi tar för givet, och ofta glömmer vi att vara tacksamma för det 
som Gud gör för oss. Helbrägdagörelser är inte något vi ofta hör talas om men 
erfarenheten av tacksamhet och att vi lätt glömmer allt vi har att vara tacksamma 
över är något barnen också kan känna igen sig i.

Ta med
En duk (ev i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, 
en staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut 
bilden med foton längst bak, det är ett förslag på sådant barnen kan tänkas vilja 
tacka Jesus för.
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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.

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den 
liturgiska färgen), ett ljus, 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? (grön)

• Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)
• 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
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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 hjär-
ta 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:  HERRE, VI VILL TACKA DIG! TIO SPETÄLSKA BOTAS

För att barnen lättare ska kunna leva sig in i vad en sjukdom kan innebära, kan 
du inleda med ett kort samtal om deras egna upplevelser av sjukdom.

• Har någon av er någonsin varit riktigt sjuk? (lyssna)
• Så sjuk att ni inte fick träffa kompisar för att inte smitta dem? Hur kan det 

kännas då? 
• Hur var det att bli frisk igen?
• Idag ska vi höra om några som hade en svår sjukdom, spetälska. Då blir 

huden på hela kroppen sjuk. De spetälska fanns på Jesu tid, och ingen ville 
att de skulle komma nära, för alla var rädda för att smittas.

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....)
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Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.



4
4

Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på 
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att berätta för andra)och 
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi 
• ”Ära vare dig, Herre”. 

Återberätta dagens evangelium med egna ord eller läs ur en barnbibel. Inbjud 
barnen till att göra en enkel dramatisering av berättelsen. Det enklaste är om du 
anger hur barnen ska röra sig, låt dem bara säga några repliker, resten kan du 
själv uttrycka.

Tio (eller så många som kan ställa upp) ställer sig en bit utanför den plats där er 
grupp sitter. De ser lite hängiga och sjuka ut, spetälska är en svår sjukdom. Man 
fick inte gå nära dessa sjuka, man kunde smittas. Ett barn är Jesus, som står i 
ringen. De sjuka ropar: ”Jesus, förbarma dig över oss!”

Jesus svarar dem: Gå och visa upp er för prästen. Medan de är på väg dit blir de 
friska. Ett barn, som är en samarier, kommer tillbaka till Jesus, kastar sig för hans 
fötter, visar stor glädje och tackar Gud. Jesus undrar: blev inte alla spetälska 
friska? Bara denna främling, en samarier, kommer tillbaka. Res dig och gå, din 
tro har hjälpt dig säger han.

Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt:

• Vad hoppades de sjuka när de fick se Jesus? (lyssna)
• Hur tror ni det var för dem att bli friska igen?
• Varför kom bara en tillbaka för att tacka, vad gjorde de andra?
• Kan det hända att vi också glömmer att tacka Jesus, när vi fått något?
• Vad kan vi tacka Jesus för? (lyssna på barnens förslag)

Förhoppningsvis sammanfaller barnens förslag med något av det som finns i col-
laget längst bak i dokumentet. Klipp ut bilderna och lägg dem runt Jesus i er mitt 
och avsluta med att säga:

• Tack Jesus för våra föräldrar och syskon, för naturen, för god mat, för kramar, 
för datorer, för våra gosedjur, för Jesus…

SÅNG (Se inspelade sånger här)

• Gud, du är här (se inspelning)
• Vi älskar dig, o Herre Jesus (se inspelning)
Jesus älskar oss och säger: 
• Se Guds glädje bubblar över! ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 61 (se 

inspelning)

 Extra aktiviteter

• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.
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AVSLUTNING

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

Vi tackar dig Jesus, för att du alltid finns för oss, för att du bryr dig särskilt om dem 
som är små. 

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

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

Avsluta med att tacka alla för att de 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 2013 
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