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Evangelium 
Matteus 6,1-6.16-18 
 
Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se 
dem; for i så fall får dere ingen lønn hos deres Far i himlene. Når du altså 
gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt, i synagogen eller på 
gaten, som de skinnhellige gjør, for at folk skal se opp til  dem, – for det sier 
jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke 
din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent; men 
din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg. Og når dere ber, skal 
dere ikke gjøre som de skinnhellige; de står gjerne frem i synagogene og på 
gatehjørnene og ber, for at folk skal legge merke til dem. Men det sier jeg dere, 
at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og 
lukk døren til, og be til din Far som er i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og 
han skal gi deg din lønn. 
 
Når dere faster, så ta ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhellige; de 
setter opp et riktig elendig ansikt, for at folk skal se at de faster, – men så sier jeg 
dere også, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du 
både salve ditt hode og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster, andre enn 
din Far i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg sin lønn. 
 
Øvrige lesninger 
Joel 2,12-18; Paulus' andre brev til korinterne 5,20-6,2 
 
Refleksjon og hovedbudskap 
Gud vil vi skal gjøre gode gjerninger i det skjulte, gi almisser i det skjulte og faste i 
det skjulte. Han selv vil lønne oss! 
 
Askeonsdag er sammen med langfredag faste- og abstinensdag for alle voksne 
katolikker (over 14 år). Den er starten på 40 dagers faste frem til 1. påskedag 
(med unntak av søndagene, de er alltid festdager). Dagens messe har en 
spesiell karakter med bl.a. utdeling av askekorset. 
 
Til fordypning 
YOUCAT om korsveien: § 277 
Den katolske kirkes katekisme om Jesu fristelse og faste i ørkenen: § 538-540 
 

OPPLEGG FOR ORDETS LITURGI FOR BARN 

ASKEONDAG – ÅR A 
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Dette må du ha gjort klart på forhånd 

Sett stoler i en halvsirkel rundt et lite bord som for anledningen står tomt. 
 

Ta med hvit duk, løper i den liturgiske fargen lilla, lys, krusifiks eller ikon og Bibel

en, men ikke legg noe av dette på bordet før barna kommer, da det er tenkt at barna s

kal hjelpe til med å legge dette på for å markere fastetidens begynnelse. 
 

Ta også med en rosenkrans, en sjokolade og en fastebøsse til evangelieforklari

ngen i dag. 
 

Innledning/åpning 
Gjør korsets tegn, og ønsk alle velkommen. 
 
La barna være med å pynte bordet ferdig: lilla duk (forklar at det er en ny farge på 
bordet i dag. Snakk gjerne med barna om at denne fargen brukes til både advent 
og faste, og at det er den fargen Kirken bruker for å minne oss på om at det er 
en tid for ettertanke, litt ekstra bønn, faste og gode gjerninger for andre). Sett på 
lys og bibel, ikon og krusifiks, mens dere synger en sang, f.eks «Alle, alle vil vi ha 
med til himlen». 
 
Vi ber sammen: «Kjære Gud. Vi kommer for å høre ditt ord (berør ørene). Vi 
kommer for å be sammen (berør leppene). Lær oss å være gode mot hverandre 
(berør hjertet). Det ber vi om i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds Navn 
(gjør korstegn). Amen». 
 
Her kan man gjerne gjennomføre en «Halleluja-begravelse». Forslag til 
gjennomføring av dette ligger som eget dokument under «Faste – År A». I så fall 
må man regne med å bruke mesteparten / hele tiden på den. 
 
Hvis du velger å ikke gjennomføre «Halleluja-begravelsen», så er det fint å nevne 
for barna at i hele fastetiden sier man ikke halleluja. Det ordet sparer vi til 
påskefesten. 
 
Vi korser oss på panne, munn og hjerte og sier henholdsvis «tenke på Guds Ord, 
snakke om Guds ord» og «elske Guds ord». Vi leser gjerne kun utdrag av 
teksten, se uthevet skrift i teksten ovenfor. 
 
Opplegg for formidling av bibelteksten 
Teksten i dag handler om hvordan vi skal gjøre gode gjerninger. Vet dere hva 
gode gjerninger er (gode ting vi gjør, gi penger til fattige, være snille mot 
hverandre)? Gud vil at vi skal gjøre dette for ham, ikke for andre mennesker. 
Derfor trenger vi ikke skryte av de gode tingene vi gjør. Gud ser det likevel (gi 
barna noen eksempler på hva skryt kan være eller spør dem). 
 
Vet dere hvilken dag det er i dag? I dag er det askeonsdag. Hvorfor heter det 
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askeonsdag? På askeonsdag får vi tegnet et kors av aske i pannen. Døde ting 
blir til jord og aske og askekorset skal minne oss om at Jesus døde på korset. 
 
Askeonsdag er også starten på fastetiden. Den varer i 40 dager, helt frem til 1. 
påskedag. Men vet dere hva? Søndagene faster vi ikke. De er alltid festdager. 
 
Vet dere hva faste er / betyr? I fastetiden skal vi forberede oss til påskefesten. Det 
kan vi blant annet gjøre ved å 
 

• Be (hold frem en rosenkrans eller et bilde av foldede hender). Kirken 
oppfordrer oss spesielt til å be korsveien. Har dere lagt merke til bildene på 
veggen i kirken? Hvis ikke, kanskje dere kan se på dem sammen med mor 
eller far etter messen og spørre om dere kan få komme på en 
korsveiandakt i løpet av fastetiden. Det er bilder fra når Jesus bar korset 
opp til Golgata hvor han blir korsfestet. I kirken pleier vi å lese/be faste 
tekster/bønner når vi ser på bildene og husker på hvor vondt Jesus hadde 
det før han måtte dø. 

• Faste (hold frem en sjokolade og pakk den så bort – for eksempel inn i et 
påskeegg, for å vise at vi gjemmer den til påske). Å faste betyr ikke å la være 
å spise, men man kan for eksempel spise enklere mat og mindre godteri i 
tiden frem til påske. 

• Gi (vis frem en fastebøsse). Vi har alle alltid noe å gi: tid, gaver, penger, 
smil osv. Vi som lever i et land hvor de fleste har nok materielle ting, kan gjerne 
gjøre gode ting og gi til de fattige. Har noen allerede fått fastebøsse 
hjemme? Det går an å ta med fra kirken i dag (del ut, eller fortell hvor i 
kirken barna kan finne dem). Den kan man putte penger på, og levere 
tilbake til kirken når fastetiden er slutt. Kirken gir det videre til de fattige / de 
som trenger det. 

 
Nå skal vi snart tilbake til kirken igjen, og presten kommer til å tegne et kors i 
pannen med aske på alle i kirken. Husker dere at askekorset skulle minne oss 
om at Jesus døde på korset. Det minner oss også om at nå begynner fastetiden. 
Nå begynner vi å forberede oss til påskefesten. 
 
Sangforslag 
Se, vi går opp til Jerusalem, nr. 258 i Adoremus (NUK, 2008) 
Da jeg trengte en neste, nr. 92 i Adoremus 
Han gikk den tunge veien, nr. 136 i Adoremus 
 
Andre punkter som kan tas med 
Øve inn første verset av se vi går opp til Jerusalem. 
Dele ut fastebøsser og la barna brette dem. 
 
Fra liturgisk kalender. Det er faste- og abstinensdag. Barna er for små til å være 
bundet av dette, men det kan nevnes likevel. Meningen med å faste og å gi 



 

Oslo katolske bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo – tlf. 23 21 95 00 

den katolske kirkes ressursbank 
undervisningsopplegg 
 

avkall, er å lære seg at man ikke bare lever av den maten man spiser. Alle 
mennesker har fått livet i gave av Gud og er alltid avhengige av Gud. Når vi 
faster og kjenner på sult, kjenner vi også lettere at vi er avhengige av Gud. 
 
Avslutning 
Vi ber sammen: «Takk Gud for at vi kan be til deg hver dag. Hjelp oss å dele med 
de som trenger det. Hjelp oss å gjøre godt mot alle. Amen». 
Gå samlet rolig tilbake til kirken. 
 
 

Ressurser 

• Liste over aktuelle sanger til tema (http://nuk.no/index.php?id=671 – scroll 
ned på siden for å finne listen) 

 
 
 

http://nuk.no/index.php?id=671

