
Tidsram: 20-25 minuter. 

Matt 18:15-20
En broder som gör orätt

Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. 
Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyss-
na, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak 
avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han 
inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en 
tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och 
allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av 
er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske
fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." 

Övriga läsningar: Hes 33:7-9, Rom 13:8-10

Bakgrund
Dagens evangelium är ett utdrag ur ett tal som Jesus håller gällande livet i för-
samlingen. Kapitel 18 i Matteusevangeliet tar upp flera av de svårigheter som kan 
dyka upp i församlingslivet. I mitten av talet handlar det om hur man ska förhålla 
sig när medlemmar i församlingen gjort orätt. Flera gånger i Matteusevangeliet 
talar Jesus om att förlåta, exempelvis i Fader vår-bönen (Matt 6:14), vid den sista 
måltiden Matt 26:28) och helt speciellt i vers 21 i samma kapitel, där vi uppmanas 
att förlåta 77 gånger. 

I avsnittet innan har Jesus berättat om hur herden lämnar de 99 fåren för att 
finna det ena fåret som gått vilse. Jesus vill inte att ”någon av dessa små ska 
gå förlorade”. Huvudsyftet med det förfarandet som föreslås i dagens text är en 
omsorg om dem som gått vilse. Att tala med den skyldige under fyra ögon är att 
rädda hans anseende, att skydda honom eller henne. Om all god vilja saknas, 
kan det någonstans finnas en gräns. Då är personen ifråga inte längre en del av 
gemenskapen och blir betraktad som en hedning eller tullindrivare. En tröst kan 
då vara att Jesus ju var känd för att inte rygga tillbaka för just dessa hedningar 
och tullindrivare utan gav dem en andra chans.

Slutligen uppmanar Jesus sina följare till ett oändligt stort förtroende för hans 
Fader: när vi är samlade i hans namn, tar Gud emot vår bön, lyssnar på den, och 
på något sätt som vi ofta inte överblickar, kommer han att besvara vår innersta 
längtan. Dagens samtal med barnen kommer att fokusera just på frågan kring hur 
Gud lyssnar till vår bön.

GUD LYSSNAR TILL VÅR BÖN
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Ta med

En duk (ev i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. En docka, en 
figur/docka, se nedan.

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, roligt att se er här!
- Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake 
idag?
- Ja, det var den vackra gröna färgen igen (nu tar du fram duken i rätt färg).  
- Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?

Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
- Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för 
att han älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det: 
"När Gud sade ordet som skapade dig" (se avdelningen Sjung med barnen på 
Videos, på KPNs hemsida.)

Hjälp barnet att tända ljuset. 
- Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder 
ljuset, då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt 
namn, är jag mitt ibland dem.
- Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 

Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus titta på 
den och säga: Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän. 
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SÅNG
• Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser (se på KPNs hemsida, 

avdelning Videos, Sjung med barnen) 
• Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.

 Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå.
 Jesus jag är din.

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: GUD LYSSNAR TILL VÅR BÖN

Ta med en handdocka, en nalle eller någon annan figur som du kan ha en dialog 
med. Handdockan ”Amos” ska vara en liten personlighet som undrar över många 
saker och ställer många frågor. Kanske barnen ibland tycker det är lättare att tala 
med en docka än med en vuxen?

Ytterligare tre söndagar denna höst kommer Amos att dyka upp: 28, 29 och 33 söndagen under året. Det är därför bra om söndagskoleledarna i församlingen bestämmer sig för en fast docka som återkommer och som barnen får lära känna.Ytterligare tre söndagar denna höst kommer Amos att dyka upp: 28, 29 och 33 söndagen under året. Det är därför bra om söndagskoleledarna i församlingen bestämmer sig för en fast docka som återkommer och som barnen får lära känna. 

Rnmarttinen
Maskinskriven text

Rnmarttinen
Maskinskriven text
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Ytterligare tre söndagar denna höst kommer Amos att dyka upp: 28, 29 och 33 
söndagen under året. Det är därför bra om söndagskoleledarna i församlingen 
bestämmer sig för en fast docka som återkommer och som barnen får lära känna.

Öva på dialogen nedan, så kan du hålla den utan att läsa i pappret!
Håll fram och presentera dockan Amos:

Ledare: Välkommen till söndagsskolan Amos! Du har inte varit här så ofta 
förut tror jag?

Amos: Skakar på huvudet och svarar ”Nej!”

Ledare: Är det några andra som är här för första gången tro? (lyssna, 
välkomna även dem!) Säg mig Amos, känner du några av 
barnen här?

Amos: Nej, men det skulle vara väldigt roligt att få lära känna dem!

Ledare: Absolut, det ska du. Men först ska vi lyssna till Bibeln, till vad Jesus 
säger till oss. Och då börjar vi alltid med att sjunga Halleluja…

Sjung Halleluja (se inspelad version här)

Läsning ur 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 evangeliet med egna ord eller läs ur en barnbibel. Betona den sista 
del som handlar om att Gud alltid lyssnar till vår bön.
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Ledaren:  Hörde du Amos, vad Jesus sa i dagens evangelium, han sa att ” allt 
vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall 
de få av min himmelske fader”.

Amos: Ja, då måste Gud vara väldigt snäll, snällare än mamma och 
pappa. För när jag ber dem om att få lördagsgodis varje dag, då får 
jag inte det! Tycker ni att jag ska fråga Gud istället? 
(lyssna till barnen)

Ledaren: Jesus säger att Gud är precis som en far, och faktiskt en väldigt  
klok far. Och en klok far ger inte sina barn lördagsgodis varje dag. 
Varför inte tror ni? (eftersom det inte är nyttigt och det förstör våra 
tänder…)

Amos: Och jag som gillar godis så mycket!

Ledare: Vad mer säger Jesus till oss idag? (lyssna)
”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Amos: Vad betyder det?

Ledare: Ja, vi har ju tänt vårt Jesus-ljus och samlats här, så vi vet att Jesus  
verkligen är med oss. Här tror jag också Jesus vill säga till oss att  
vi verkligen ska hålla ihop, samlas tillsammans och be. Vi kan 
hjälpa varandra på jorden. Tillsammans kan vi be om tröst, om mod 
och styrka när livet blir svårt. Vi ber om att få hålla ihop med Jesus  
och få hjälp med att förlåta varandra.

Amos: Ja, jag vill gärna be om allt detta. Men får man inte be om allt som 
man har lust att be om?

Ledaren: Vad säger ni barn? Vad tycker ni? (lyssna)

Ledaren: Visst kan vi be alltid och överallt till Gud, om allt som vi önskar och 
behöver i våra liv. Vi kan och ska också be för andra som har det  
svårt. Jesus säger till oss att vi ska lita på att Gud lyssnar på oss, 
eftersom han tycker var och en av oss är viktiga och värdefulla.  
Men det är inte så att vi direkt får allt vi ber om, Amos.

Amos: Inte?

Ledaren: Nej, men Gud älskar oss, han bryr sig om oss, och om vi har det 
svårt är han med oss. Varje bön lyssnar han till noggrant. På något 
sätt kommer han att ta hand om varje bön. Vi vet inte alltid hur han 
kan göra det, men Gud är så mycket större än vi kan förstå. Och  
Jesus säger att han är kärleken, som segrar över allt.

Amos: Ska bli kul att få komma tillbaka och lära mer om Jesus Guds Son! 
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SÅNG 

• Måne och sol
• När vi delar det bröd
• Känn ingen oro

(Sångerna finns på KPNs videoblogg, här: https://kpn.se/videos)

Extra aktiviteter:

• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.
AVSLUTNING
Låt barnen stå på knä och be:

- Tack Jesus, för att du uppstod för oss och skänkte oss det eviga livet.

- Vill någon annan tacka eller be Jesus om något? 
Uppmuntra barnen att formulera egna böner.

- Avsluta med Fader vår med rörelser. 
(Se den inspelade varianten med rörelser på hemsidan)

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!
© Katolska Pedagogiska Nämnden
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