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Du skal elske din næste som dig selv

Tekst
Matt. kap.22.37-40.

Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren 
din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl 
og af hele dit sind.‹ Det er det største og det og af hele dit sind.‹ Det er det største og det 
første bud. Men der er et andet, som står lige første bud. Men der er et andet, som står lige 
med det: ›Du skal elske din næste som dig med det: ›Du skal elske din næste som dig 
selv.‹ På de to bud hviler hele loven og pro-
feterne.«

Læs
Julie og Sofi e (det kunne også være 
Lukas og Søren) går i klasse sam-
men. De går i 1.klasse på Vesterby 
skole og de er meget gode venner. 
De leger næsten altid sammen. De 
bygger huler ude i skoven, de går 
til FDF sammen og de leger også 
hjemme. De fl este dage går det bare 
godt, men de kan godt blive uenige 
om noget og så bliver de uvenner, 
men heldigvis varer det aldrig mere 
end nogle timer, så er de gode ven-
ner igen. 
En dag har pigerne (drengene) aftalt 
at de skal lege sammen. Julie cykler 
over til Sofi e, men da hun kommer 
ind på værelset er der en anden pige 
sammen med Sofi e. Sofi e har næsten 
ikke tid til at sige hej til Julie, men 
hun fortæller da, at pigen er fra 3 
kl. og hedder Sarah. 
Julie må gerne være med til at lege, 
men det er lige som om at Sofi e slet 
ikke ser hende og at hun kun vil 
snakke med Sarah. Julie går hjem 
efter en time og hun er rigtig ked 
af det. Øv, hvor er Sofi e bare fej og 
dum, nu vil Julie aldrig snakke med 
hende mere eller lege med hende. 
Næste dag i skolen er Julie stadig 
sur og skuffet over Sofi e, så Julie 
vender bare ryggen til Sofi e, da hun 
kommer hen til hende. 
Hele dagen snakker de ikke sammen. 
Da Julie kommer hjem er hun i dår-
ligt humør, hun savner Sofi e. Sofi e er 
også i dårligt humør og ked af det. 
Hun bestemmer sig for at køre hen 
til Julie og sige undskyld. Det gør 
hun og de bliver gode venner igen. 
Heldigvis kunne Sofie sige und-
skyld og heldigvis kunne Julie tilg-
ive Sofi e.

Jesus snakker om at vi skal elske 
vores næste som os selv. Det er 
meget svært og vanskeligt for os 
mennesker, da vi ofte kommer til at 
tænke på os selv først.
Man kan også sige at ”Man skal være 
overfor andre, som man vil at de 
skal være overfor en selv”. Driller 

man nogen er det fordi man gerne 
selv vil drilles. Holder man nogen 
udenfor er det fordi man selv gerne 
vil holdes udenfor. Viser man kær-
lighed overfor andre er det fordi 
man også gerne selv vil holdes af 
osv. 
At elske sin næste er at holde af, at 
vise omsorg, at hjælpe….osv.

Aktivitet
Medbring en lille æske, lad hvert 
barn skrive en seddel hvor der står 
en måde hvorpå man kan vise kær-
lighed overfor andre. Sedlerne puttes 
i æsken og hvert barn trækker nu en 
seddel og læser op hvad der står. 
Den lille oplæsningsrunde kan bruges 
til samtale og eftertanke. Æsken kan 
gemmes og trækkes frem ind imel-
lem.

Syng
March og lejr nr. 33
Lær mig at tælle mine dage

Bøn
Lad hvert barn bruge sin egen sed-
del i en lille bøn – f.eks. 

Kære Gud, vil du hjælpe mig til at 
vise min familie kærlighed ved at 
hjælpe til derhjemme.



ANDAGT pilte
oktober 2005

Høst

Tekst
Lukas kap.12.22-31.Lukas kap.12.22-31.

Til sine disciple sagde han: »Derfor siger jeg Til sine disciple sagde han: »Derfor siger jeg Til sine disciple sagde han: »Derfor siger jeg 
jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan 
I får noget at spise, eller for, hvordan I får I får noget at spise, eller for, hvordan I får 
tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden, tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden, 
og legemet mere end klæderne. Læg mærke og legemet mere end klæderne. Læg mærke 
til ravnene; de sår ikke og høster ikke, de til ravnene; de sår ikke og høster ikke, de 
har hverken forrådskammer eller lade, og har hverken forrådskammer eller lade, og 
Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd 
end fuglene er ikke I! Hvem af jer kan lægge end fuglene er ikke I! Hvem af jer kan lægge 
en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når I en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når I 
altså ikke engang formår det allermindste, altså ikke engang formår det allermindste, 
hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Læg hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Læg 
mærke til, hvordan liljerne gror; de ar-mærke til, hvordan liljerne gror; de ar-
bejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger bejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger 
jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt 
som en af dem. Klæder Gud således det som en af dem. Klæder Gud således det 
græs, som står på marken i dag og i morgen græs, som står på marken i dag og i morgen 
kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke 
jer, I lidettroende! Tænk ikke på, hvordan jer, I lidettroende! Tænk ikke på, hvordan 
I får noget at spise og drikke, og vær ikke I får noget at spise og drikke, og vær ikke 
ængstelige. Alt dette søger hedningerne i ængstelige. Alt dette søger hedningerne i 
verden jo efter, men jeres fader ved, at I verden jo efter, men jeres fader ved, at I 
trænger til dette. Søg derimod hans rige, så trænger til dette. Søg derimod hans rige, så 
skal det andet gives jer i tilgift.

Læs
Nu er høsttiden ved at være over 
og landmændene kan tage det lidt 
med ro, men under høsttiden, så har 
landmændene travlt. De skal høste 
deres korn, kartofl er, majs, roer og 
meget andet. Det er vigtigt for dem 
at vejret er godt og det er jo også 
vigtigt for dem at de får en god høst. 
De snakker altid en del om, at nu 
skal høsten i hus – og alle håber på 
godt vejr, især landmændene. Nogle 
gange er der meget at høste, andre 
gange er der ikke så meget. 
Jesus siger, at vi ikke skal bekymre 
os om vi får mad og drikke og om 
vi får tøj på kroppen, for Gud skal 
nok sørge for os. Ligesom han sørger 
for de små fugle, sådan vil han også 
sørge for os. 
Vi må være Gud taknemmelige for at 
der hvert år bliver høstet fra land-
mændenes marker. Der bliver høstet 
sådan at vi kan købe kartofl er og 
brød, der bliver høstet sådan at vi 
kan blive mætte og landmændene 
kan klare sig fordi de kan sælge af 
deres afgrøder. Gud giver vækst til 
årets høst. 

I dagens tekst bliver vi mindet om at 
Gud vil sørge for os. Det er Gud der 
sørger for at de små frø der bliver 
lagt i jorden kommer til at spire og 
vokse. Det er Gud der giver vand og 
sol, ja vi er helt afhængige af Gud.
Det er uendeligt stort og fantastisk, 
at de små frø kan vokse op og blive 
til korn. Spirekartofl erne der bliver 
lagt i jorden giver nye kartofl er 
osv. Det kan intet menneske sørge 
for alene, vi kan kun hjælpe til ved 
at fjerne ukrudt og give lidt ekstra 
vand, men det er Gud der har skabt 
solen til at give lys, det er Gud der 
giver regn og Gud giver frøene liv.

Hvert år når der er høst bliver vi 
mindet om hvor stor og kærlig en 
Gud vi har. Vi tror på en Gud som 

sørger for os. Han giver os mad og 
tøj, hus og familie. 
Gud er ikke ligeglad med os, men 
han giver os alt hvad vi har brug for. 
Vi må sige Gud tak for at vi bor, hvor 
vi bor. Sige ham tak for alle de gode 
gaver han giver os.

Aktivitet
I dag kan medbringes forskellige 
frugter og grøntsager – ud fra disse 
kan I snakke om hvordan de spirer og 
gror. Hvor får vi dem fra og husker vi 
at sige Gud tak.

Syng
March og lejr nr. 33
Lær mig at tælle mine dage

Bøn
Kære Gud, vi takker dig for årets 
høst. Tak, at du giver liv til de små 
frø sådan at de kan vokse op og blive 
til store planter. Tak, at vi har alt 
hvad vi har brug for. Tak, for brød 
og kartofl er, for mælk og frugter, tak 
for vores hjem og vores familie.



ANDAGT væbnere
oktober 2005

Jesus er ….. døren

Tekst
Johs. kap. 10.1-10.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der ikke Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der ikke Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der ikke 
går ind i fårefolden gennem døren, men kla-går ind i fårefolden gennem døren, men kla-går ind i fårefolden gennem døren, men kla-
trer over et andet sted, han er en tyv og en trer over et andet sted, han er en tyv og en 
røver. Men den, der går ind gennem døren, er røver. Men den, der går ind gennem døren, er 
fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren 
op, og fårene hører hans røst, og han kalder op, og fårene hører hans røst, og han kalder 
sine egne får ved navn og fører dem ud. Når sine egne får ved navn og fører dem ud. Når 
han har fået alle sine får ud, går han foran han har fået alle sine får ud, går han foran 
dem, og de følger ham, fordi de kender hans dem, og de følger ham, fordi de kender hans 
røst. Men en fremmed vil de aldrig følge; røst. Men en fremmed vil de aldrig følge; 
de vil tværtimod fl ygte fra ham, fordi de de vil tværtimod fl ygte fra ham, fordi de 
ikke kender de fremmedes røst.« Med dette ikke kender de fremmedes røst.« Med dette 
billede talte Jesus til dem, men de forstod billede talte Jesus til dem, men de forstod 
ikke, hvad det var, han talte til dem om. Je-ikke, hvad det var, han talte til dem om. Je-
sus sagde da igen: »Sandelig, sandelig siger sus sagde da igen: »Sandelig, sandelig siger 
jeg jer: Jeg er døren til fårene. Alle de, der jeg jer: Jeg er døren til fårene. Alle de, der 
er kommet før mig, er tyve og røvere, men er kommet før mig, er tyve og røvere, men 
fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, 
der går ind gennem mig, skal blive frelst; han der går ind gennem mig, skal blive frelst; han 
skal gå ind og gå ud og fi nde græsgange. Ty-skal gå ind og gå ud og fi nde græsgange. Ty-
ven kommer kun for at stjæle og slagte og ven kommer kun for at stjæle og slagte og 
ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have 
liv og have i overfl od.

Læs
Ind imellem kan man få den tanke, 
at hvis bare Jesus havde gået rundt 
her i gaderne i vores by, så var det 
meget nemmere at tro hvad han 
sagde. Så kunne vi jo snakke med 
ham ansigt til ansigt og stille ham 
alle de spørgsmål vi går rundt med.
Men sådan er det nok bare ikke. I 
dagens tekst møder vi nogle men-
nesker som var der hvor Jesus var. 
De hørte hvad han sagde og var sam-
men med ham ”in live”. ….men de 
forstod ikke, hvad det var, han talte 
til dem om, ja, sådan står der i tek-
sten. Så for os kan det måske være 
en trøst, at de heller ikke altid for-
stod hvad Jesus sagde til dem, sel-
vom at han var hos dem og de kunne 
se ham og røre ved ham. 
Jesus siger: ”Jeg er døren”. Hvilken 
dør og hvor fører døren hen. Jesus 
taler her i billeder, som han jo så 
ofte gør. Hele billedet her handler 
om en fårefold, en hyrde og nogle 
får. Fårene det er os mennesker, 
fårefolden er det sted hvor Jesus er, 
Guds rige og hyrden er Jesus. Hy-
rden er jo også den der kender ind-
gangen/døren til fårefolden og der-
for skal fårene fi nde det rette sted 
at gå ind.

Måske er det lidt forvirrende dette 
her, men vi må prøve at forstå hvad 
Jesus siger til os.
Han siger, at han kender den rette 
vej til Guds rige, vi skal følge ham, 
gå ind gennem den dør der fører til 
Gud og døren er Jesus. 
Det betyder, at vi skal komme til 
Jesus for at komme til Gud. Vi har 
brug for Jesus, hans ord, hans gode 
råd, hans død på korset og hans op-
standelse. Alle disse ting og meget 
mere som Jesus giver os. Det har vi 
brug for, for at komme hjem til Gud 
i hans rige. 
Jesus er døren og igennem den dør, 
Jesus, kan vi komme til Gud.

Til sidst i dagens tekst siger Jesus, 
at han er kommet for at vi skal have 
liv og have liv i overfl od. Liv er ikke 
bare liv. Vi kan være mere eller min-
dre glade for vores liv. Der kan være 
mere eller mindre gode og dårlige 
ting i vores liv. 
Jesus er kommet for at give os et 
helt specielt liv, et godt og trygt liv 
her på jorden. Ikke et problemfrit 
og udelukkende lykkeligt liv, men et 
liv, hvor vi kan søge trøst og råd hos 
Gud. Men også et evigt liv, det bety-
der, at nok skal vi dø her på jorden, 
men livet vil fortsætte hjemme hos 
Gud. Det er dejligt og godt.

Eftertanke
1. Prøv med jeres egne ord, at fork-

lare dagens ord om at ”Jesus er 
døren”.

2. Snak om hvad der er godt og dår-
ligt ved jeres liv.

Syng
March og lejr nr. 33
Lær mig at tælle mine dage

Bøn
Kære Gud, tak for Jesus. Tak, for 
livet i ham. Hjælp os også at leve 
livet sammen med dig og hjælp os at 
vælge rigtigt, sådan at vi må fylde 
de rigtige ting i vores liv. Fylde livet 
med det som du kan være med til.



ANDAGT seniorvæbnere/seniorer
oktober 2005

Din ven Jesus

Kære Ven

Hvordan har du det? Jeg måtte sende dette brev for at fortælle 

dig, hvor meget jeg elsker dig. Jeg så dig i går, da du gik sam-

men med dine venner. Jeg ventede hele dagen og håbede, at 

du også ville tale med mig. Da aftenen nærmede sig, gav jeg 

dig en solnedgang som afslutning på din dag samtidig med, 

at jeg lod en kølig brise blæse for at forfriske dig, og jeg 

ventede. Du kom aldrig. Åh jo, det gjorde ondt, men jeg el-

sker dig stadig, fordi jeg er din ven. Jeg så dig falde i søvn i 

aftes, og jeg længtes efter at stryge dig over din pande, så 

aftes, og jeg længtes efter at stryge dig over din pande, så 

jeg lod månelyset spille hen over din pude og dit ansigt. Jeg 

jeg lod månelyset spille hen over din pude og dit ansigt. Jeg 

ventede igen, ønskede at komme ned til dig hurtigst muligt, 

ventede igen, ønskede at komme ned til dig hurtigst muligt, 

så vi kunne tale sammen. Jeg har haft så mange gaver til dig. 

så vi kunne tale sammen. Jeg har haft så mange gaver til dig. 

Du vågnede sent og styrtede af sted til dagens arbejde.

Du vågnede sent og styrtede af sted til dagens arbejde.

Mine tårer var i regnen. I dag så du så bedrøvet ud, så alene. 

Mine tårer var i regnen. I dag så du så bedrøvet ud, så alene. 

Det piner mit hjerte, men jeg forstår. 
Det piner mit hjerte, men jeg forstår. 

Mine venner svigtede mig, og det sårede mig også mange 

Mine venner svigtede mig, og det sårede mig også mange 

gange, men jeg elsker dig. Jeg prøver, at sige det til dig i det 

gange, men jeg elsker dig. Jeg prøver, at sige det til dig i det 

stille, grønne græs. Jeg hvisker det i bladene og i træerne. 

stille, grønne græs. Jeg hvisker det i bladene og i træerne. 

Jeg råber det til dig i vandstrømmene og giver fuglene kær-

Jeg råber det til dig i vandstrømmene og giver fuglene kær-

lighedssange at synge. Jeg klæder dig med varm solskin og 

lighedssange at synge. Jeg klæder dig med varm solskin og 

parfumere luften. Min kærlighed til dig er dybere end havene 

parfumere luften. Min kærlighed til dig er dybere end havene 

og større end det største ønske eller behov, du måtte have. 

og større end det største ønske eller behov, du måtte have. 

Vi vil tilbringe evigheden sammen i himlen. Jeg ved hvor svært 

Vi vil tilbringe evigheden sammen i himlen. Jeg ved hvor svært 

det er på denne jord. Det ved jeg virkelig, fordi jeg har været 

det er på denne jord. Det ved jeg virkelig, fordi jeg har været 

der, og jeg ønsker at hjælpe dig. Min far ønsker også at hjælpe 

der, og jeg ønsker at hjælpe dig. Min far ønsker også at hjælpe 

dig. Det er hans natur, du ved godt. Bare kald på mig, bed til 

dig. Det er hans natur, du ved godt. Bare kald på mig, bed til 

mig og tal til mig. Det er din beslutning. Jeg har udvalgt dig, 

mig og tal til mig. Det er din beslutning. Jeg har udvalgt dig, 

og på grund af det vil jeg vente …… fordi jeg elsker dig. 

og på grund af det vil jeg vente …… fordi jeg elsker dig. 

Din ven Jesus

for ever.

Læs
Kærlighedsbrevet

Samtale
1. Hvad siger brevet om hvad vi be-

tyder for Jesus?
2. Kunne du forestille dig, at du 

modtog dette brev fra Jesus…?? – 
er der nogen steder i vores Bibel 
der fortæller det samme, som 
der står i brevet?

Syng
March og lejr nr. 23
Du satte dig selv

Bøn
Kære Gud, tak at du sendte Jesus 
ned til jorden for at frelse os. Tak, 
Jesus fordi du elsker os og har givet 
dig selv for vores skyld.


