
Tidsram: 20-25 minuter. 

Matt 22: 34-40

Frågan om det största budet i lagen

När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, 
och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: ”Mästare, vilket är 
det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, 
med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det 
största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din 
nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Bakgrund

Fler och fler grupper kommer till templet för att ifrågasätta Jesus och hans lära. 
Denna gång handlar det om det mest grundläggande budet i lagen, det bud som 
genomsyrar allt annat. Jesu svar till fariseerna går i linje med hans tidigare kritik 
av dem: de följde lagen till det yttre, men kunde förbise dess kärna: den kärlek 
som ska genomsyra vår relation till både Gud och våra medmänniskor. DU SKA 
ÄLSKA HERREN DIN GUD…OCH DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV…Här klargör 
Jesus att kärleken till Gud och kärleken till vår nästa inte står i konkurrens till 
varandra, tvärtom, de hänger ihop och är förutsättningar för ett fullödigt liv. Jesus 
utmanar oss, att älska hela mänskligheten kan upplevas enklare än en konkret 
nästankärlek. Dessutom associerar många ordet ”kärlek” till en romantisk känsla 
och kan därför bli förvirrade av Jesu uppmaning att älska alla. Men när Bibeln ta-
lar om kärlek avses inga känsloupplevelser, så som även Aristoles har hjälpt kyr-
kan att tolka det. Kärleken är här den grundläggande viljan och avsikten att vilja 
sin nästa väl för hans eller hennes egen skull. Att vilja sin nästa väl får samtidigt 
inte reduceras till ett korrekt beteende, för utan kärlek blir även det helt igenom 
rätta handlandet ett livlöst skal, ett yttre beteende som saknar empati och sann 
omsorg.

ÄLSKA GUD OCH DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV
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Ta med

En duk (gärna i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett kruci-
fix, en staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev 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).  Klipp ut ett stort rött hjärta (ev en hjärtkudde, 
se bilden nedan), en ikon/bild av Jesus, några mynt, några människor, se sist i 
dokumentet.

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? (grönt)
• 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 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 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 guD och Din näSTa SoM Dig SjälV

inledning

Visa bilden på pappan som kramar sitt barn.

• Se, här ser ni en pappa som kramar sitt barn. Är den fin?
• Vad tror ni att pappan känner för sitt barn? (lyssna)
• Ja, han älskar sitt barn. Precis så som era föräldrar älskar er väldigt mycket!

http://www.kpn.se/Video/1.wmv
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Lägg fram hjärtat i er mitt.

• vad är det här?
• Ja, det är ett hjärta, och vad brukar vi säga att hjärtat symboliserar? (kärlek)
• Idag ska vi höra vad Jesus säger till oss om kärlek.

 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”. 
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återge bibeltexten och betona:
Jesus sa att det viktigaste av allt är att älska Gud och att älska sin nästa som sig 
själv.

Samtal

• Kunde ni höra Jesu ord?
• Nu tänker vi oss att detta är vårt hjärta (peka på hjärtat i er mitt) och här är allt 

det som vi tycker mycket om:
• Jesus säger att vi ska ha en stor plats för Gud i vårt hjärta (lägg en bild av 

Jesus på hjärtat). Gud är både Gud Fader, hans Son Jesus Kristus, och den 
helige Ande. När vi lägger en bild av Jesus på vårt hjärta, då vet vi att vi alltid 
bär kärleken till Gud i oss. Vi älskar Gud med hela vårt hjärta, med hela vår 
själ och med hela vårt förstånd.

• Vad det något mer Jesus sa till oss idag? (ja, att vi ska älska vår nästa som 
oss själv)

• Vilka är vår nästa? Jo, vår familj, (lägg en bild på en förälder som kramar sitt 
barn) vänner, kanske någon mer?

• Ibland börjar vi älska andra saker (lägg dit pengar, dyra leksaker)
• Då får vi komma ihåg, att vi inte har så stor plats i hjärtat, Gud, vår familj, våra 

vänner, gosedjur och andra djur får komma först. Om vi börjar tycka om för 
många andra saker, då kanske det inte finns plats för det viktigaste? Gud och 
våra medmänniskor.

• Nu ska vi lära oss bibelversen utantill med några rörelser:

Du ska älska Herren din Gud Håll ihop båda händerna som i bön, lyft upp 
     Blicken
med hela ditt hjärta  forma ett hjärta med händerna framför bröstet
med hela din själ   lägg händerna framför bröstet och böj huvudet
och med hela ditt förstånd. lägg båda händerna på huvudet och se upp
Och du ska älska din nästa som
dig själv.    Sträck händerna rakt ut till barnen till höger och  
     vänster om oss, så vi bildar en cirkel. 
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Sång (Se inspelade sånger här)

• Vi älskar dig och Herre Jesus
• Gud, du är här
• Du är så fin 

extra aktiviteter:

• Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument

aVSluTning

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

Jesus, tack för att du älskar oss, för att du alltid finns i våra hjärtan.

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!
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Älska Gud och din nÄsta som diG sjÄlv


