
 

Skjærtorsdag 
 

Finn gjerne frem litt frukt/smoothie el som dere kan kose dere med mens dere snakker sammen om 
spørsmålene under 

Snakk sammen 

Undervisningen i dag tok utgangspunkt i Lukas 22,14-53, Johannes 13,1-19 og 1. Kor 11, 23-26 

Snakk sammen om disse spørsmålene 

- Hvorfor feirer vi nattverd? 
- Hva ville Jesus vise med å vaske føttene til disiplene? 
- Hva kan vi lære av det? 
- Hva vil det si å være Jesu venn? 

 

Lær sammen 

Bibelverset vi skal lære oss i dag, finner vi i det nye testamentet. Si det gjerne høyt flere ganger. Lag 
en konkurranse der dere hører hverandre. Hvem klarer å si det feilfritt? Lag gjerne noen bevegelser 
som passer til verset, så klarer dere å huske det enda lettere. 

Johannes 15,13 

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» 

 

Be sammen 

Sett inn hverandres navn i de åpne feltene:  

Kjære Jesus. Gjør ____ modig og sterk! La ikke ____ bli redd eller miste motet! For du Herre er med 
____ i all hans/hennes ferd. Amen. 



Klemme-i-hånda-bønn: Sett dere i en sirkel og hold hverandre i hendene. En begynner å be inni seg 
eller høyt. Når personen har bedt ferdig så klemmer han/hun i hånda til den som sitter ved siden av. 
Da er det nestemann sin tur. Når dere har kommet helt rundt kan dere avslutte med velsignelsen. 

(Bønneideene er hentet fra Input. Input er en samtaleboks laget av Awana og Frikirken. Mer info og 
kjøp av boksen finner du på  https://www.awana.no/awana-familie/) 

 

Gjør sammen 

Nattverd betyr kveldsmåltid. Lag gjerne et kveldsmåltid sammen. Snakk sammen om hva nattverd 
betyr, og at vi gjør dette til minne om Jesus. Dersom man vil, kan man bake rundstykker el sammen 
eller man kan bruke kjeks/flatbrød.  Bruk gjerne rød saft/druejuice som “vin”. Om man vil, kan man 
dekke bordet med hvit duk og lys. 

Når man har funnet frem dette, leser man innstiftelsesordene i 1. Korinterbrev 11, 23-26.  

Man kan sende brødet rundt fra person til person, bryte av en liten bit og si; Dette er Jesu kropp, gitt 
for deg. Deretter kan man sende juicen og si Dette er Jesu blod, utøst for deg. 

Etter at dere har delt nattverd, kan man be en takkebønn og  en av dere kan avslutte måltidet ved å 
si: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som 
har gav til soning for alle våre synder. 

 


