
Tidsram: 20-25 minuter. 

Matt 5:38-48

Älska era fiender

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: 
värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också 
den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så 
ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans 
tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt 
den som vill låna av dig.

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men 
jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er him-
melske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter 
det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall 
ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på 
era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna 
likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Övriga läsningar: 3 Mos 19: 1-2, 17-18, I Kor 3:16-23

Bakgrund
Jesu bergspredikan fortsätter och i dagens läsning lyfter Jesus fram ett bud från 
Gamla testamentet: öga för öga, tand för tand. Han radikaliserar budet genom 
att hävda att vi inte ska återgälda ont med ont, att faktiskt avstå hämnden, utan 
vända den andra kinden till. (Det kan också vara bra att känna till att då Gamla 
testamentets bud kom till ”öga för öga” jfr 2 Mos 21:23, så var tanken att man på 
det sättet skulle stoppa en stigande våldsspiral som ofta ledde till att man häm-
nades med att ta två ögon för ett öga…) Hela Jesu tal är en kraftfull icke-vålds 
uppmaning, en maning till fred. Våldscykeln bryts inte av hämnd och mer våld 
utan av att man står upp för fred. Att vända andra kinden till ska inte med nöd-
vändighet tolkas som att man passivt ska ta emot våld. I sin film ”Catholicism” ger 
Father Barron flera exempel på att vända andra kinden till handlar om att visa ett 
fredligt motstånd (den som håller fram andra kinden gjorde det svårt för angripa-
ren att slå igen), och att därmed kanske till och med göra angriparen medveten 
om det felaktiga handlandet. Att älska sin fiende kan låta som en utmaning, men 
kärleken här är inte i första hand en känslomässig kärlek utan ett respekterande 
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av den andre människans oändliga värde. Att Gud låter sin sol gå upp över både 
onda och goda ger oss en måttstock på hur oändlig Guds kärlek är, den vi är 
kallade att följa.

OBS! För barnen är det viktigt att de får veta att det alltid är rätt att säga ifrån när 
något ont sker, att de exempelvis ska vända sig till en vuxen…

Ta med
En duk (gärna 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 
och kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga 
(finns i slutet av detta dokument).

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.
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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 tillba-
ka 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: ÄLSKA ERA FIENDER

Pipleken
För att betona vikten av att lyssna till Guds ord kan ni inleda med att göra pipleken. 
Detta förutsätter att barnen kan varandras namn, gör ev en snabb repetition. Sätt 
sedan på en bindel på ett av barnen. Sedan får det sätta sig på knäet till ett av de 
andra barnen (alternativt gå fram till det) och det andra barnet säger ”pip”. Nu får 
barnet med bindel gissa vem det var.

Samtala sedan om hur viktigt det är att lyssna till varandra och också att lyssna 
till Guds ord.
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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....)
 
Det heliga evangeliet enligt Matteus. 

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”. 

Återberätta dagens evangelium och samtala med barnen samlade runt Jesus i 
er mitt.

• Är det någon av er som känner någon som ni tycker särskilt mycket om? (lyss-
na, mamma, pappa, kompis, syskon…)

• Vad kan man göra för att visa att man tycker om någon? (lyssna)
• Är det någon som har upplevt att han en ovän också, någon som nästan blir 

som en fiende? (förklara ev fiende)
• Vad sa Jesus att vi skulle göra för vår fiende? Just det, vi skulle älska dem och 

be för dem, så att vi kan kallas barn till vår himmelske fader. 
• Säger Gud att solen bara får lysa för dem som varit snälla? (nej, han låter 

solen lysa för alla…)
• Vad kan vi lära av det? (det betyder att Gud älskar alla, även dem som vi kan 

tycka är onda eller elaka. Gud har skapat alla människor i kärlek)
• Är det svårt att bli vän med våra ovänner? (låt barnen berätta) 
• Vad kan vi göra om vi ser någon göra något dumt, så att du eller någon annan 

blir ledsen? (lyssna och komplettera: det är alltid viktigt att säga ifrån till andra.
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SÅNG (Se inspelade sånger här)

• Vi sätter oss i ringen
• Vem är det som kommer på vägen?
• Gud, du är här

Extra aktiviteter:

• Dramatisering: låt två barn leka med varandra med en leksak. Ett tredje barn 
kommer och tar leksaken och springer bort med den. En av de två som hade 
den från början hämtar tillbaka sin leksak. Vad kan de göra för att göra något 
bra till den som tog leksaken? De kan fråga om hon eller han vill vara med, de 
kan förklara leken… (låt gärna barnen komma med egna förslag).

AVSLUTNING

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

Tack Jesus, för att du älskar oss.

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 
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.

Jesus, nu är du här!
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