Evangelium: Matt 22,34-40 På den tid fikk fariseerne høre at Jesus hadde bragt saddukeerne til
taushet. Da samlet de seg om ham, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å prøve ham: «Mester,
hvilket er det største bud i Loven?» Han svarte: «'Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele
din sjel og av hele ditt sinn.' Dette er det første og største bud. Men det annet er det første likt: 'Du skal
elske din neste som deg selv.' På disse to budene hviler hele Loven, og Profetene med.»

Øvrige lesninger: 2 Mos 22,20-26; 1 Tess 1,5c-10
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Lederen: - Nå skal jeg lese dette en gang til, og nå må dere lytte ekstra godt. -Hvem er det Jesus sier at
vi skal elske? (les det en gang til helt tydelig)
-Kunne dere høre hva Jesus sa? (Lytt til barnas svar. Gi så fokus til det store hjertet:)
-Hvis vi tenker oss at dette er mitt hjerte og her er det jeg er glad i: Så sier Jesus at jeg skal ha plass til
Gud i hjertet mitt (plasser et Jesusbilde i hjertet og forklar at Jesus er Guds sønn og er Gud, sammen
med Faderen og Ånden.) Jeg skal bli så glad i Gud at jeg skal elske ham med hele meg: av hele mitt
hjerte, av hele min sjel og av hele mitt sinn. Jeg elsker Gud fordi han elsket meg først.
-Var det også noe annet vi leste? Gjenta siste setning: Du skal elske din neste som deg selv.
(Legg på et lite tegnet ansikt.)
- Her er bildet av meg selv. Jeg skal elske meg selv.
- Og jeg skal også elske min neste like mye. Hva betyr min neste? Min neste er menneskene jeg møter
og blir kjent med: (Plasser bilder av flere ansikter i hjertet) Jeg skal også elske dem, like mye som jeg er
glad i meg selv.
Sånn ser mitt kjærlighetshjerte ut da.
Men av og til blir jeg bare opptatt av meg selv og opptatt av ting som jeg vil ha. (Bytt ut det lille ansiktet
med det store ansiktet, og legg det oppå slik at det skjuler de andre ansiktene og Jesus)
-Her ser vi at jeg er så glad i meg selv at jeg har blitt så stor at jeg glemmer de andre jeg har i hjertet
mitt.
(Legg på en pengeseddel, bilde av hus, bil, leker oppå ansiktet. La det bli litt for fullt i hjertet).
-Og nå er jeg blitt så glad i tingene jeg har at jeg ikke kan se meg selv eller Gud eller min neste lenger.
Jesus sier ingenting om at jeg skal være glad i penger og ting, derfor tar vi det vekk igjen. Dette må jeg
øve meg på gjennom hele livet, å rydde plass i hjertet mitt til det som er viktig.

Og så må jeg la Jesus og de andre menneskene jeg er glad i bli like viktige som meg selv. (bytt tilbake til
det lille ansiktet og la det ligge sammen med de andre.)
Nå er hjertet mitt lykkelig!
Hvis tid: se under nr 4: aktiviteter: Lære bibelverset utenat med bevegelser til.
Og/eller:
På slutten kan vi synge sangen en gang til, og lage bevegelser til (Jesus, kom inn/ Kom inn i mitt hjerte,
Jesus) Denne sangen kan synges på engelsk også: Jesus come in:
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