Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

15. søndag i det alminnelige kirkeår – År C

Evangelium: (Luk 10,25-37)
På den tid var det en lovkyndig som ville sette Jesus på prøve; han kom frem og spurte: «Mester,
hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Jesus sa: «Hva står skrevet i Loven? Hva leser du der?»
Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft
og all din hug, og din neste som deg selv.» Jesus sa da: «Du svarte rett. Gjør dette, så vinner du
livet.» Men den annen ville ikke gi tapt og spurte: «Men hvem er så min neste?» Da tok Jesus til
orde og sa: «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko og falt i hendene på røvere. De rev klærne av
ham, skamslo ham og lot ham til sist ligge halvdød igjen. Nå falt det seg slik at en prest kom samme
vei; han så ham, men gikk forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi.
Men så kom det en samaritan reisende; han fikk øye på mannen og ble grepet av medynk med
ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans og renset dem med olje og vin. Så satte han ham
opp på sitt eget ridedyr og tok ham med til et herberge hvor han pleiet ham. Og dagen etter tok
han frem to denarer som han gav til verten og sa: «Sørg vel for ham, og må du legge ut mer, skal jeg
betale deg når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en 'neste' for ham
som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Han som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus:
«Så gå du bort og gjør som han!»

Øvrige lesninger: 5 Mos 30,10-14; Kol 1,15-20

Refleksjon og hovedbudskap
Dagens evangelium inneholder fortellingen om den barmhjertige samaritan, som er velkjent for både
mange barn og voksne. Kjent stoff er fint å benytte, men kanskje man kan utfordre barna og seg selv til å
våge å gå lengre inn i denne teksten. Jøder og samaritaner var fiender. Lignelsen viser at man kan vise
nestekjærlighet over grensen av fiendskap. Det er lett å være glad i venner og familie, men hva med dem
man ikke liker? Lignelsen kommer etter at det er blitt sagt ”du skal elske Gud av hele ditt hjerte…” – og
dette blir også tatt med på slutten av opplegget.

Forberedelser:
Gjør klart lokalet ved å sette opp bordalter med grønn duk, og stoler i en havsirkel som barna kan sitte på.
På bordalteret kan det også stå et krusifiks / ikon og et stearinlys. Husk også å ta med fyrstikker.
Hvis man skal dramatisere: Ta med kapper/sjal evt. annet rekvisita til dramatisering. Tenk gjennom bruk av
rommet – gjør i stand ”veien” og ”herberget” på forhånd. Ta med noen ”mynter”.
Hvis man skal bruke flanellograf: Sette opp flanellografen klart til bruk i nærheten av bordalteret. Finn frem
det du trenger av figurer og sjablonger på forhånd.

1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger Her er mitt øre.
VI introduserer dagens tema med en liten samtale med barna:
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I dag skal vi høre en fortelling som Jesus fortalte.
Trenger dere hjelp av og til? Hva trengte du hjelp til? (La barna fortelle)
Kan du huske at noen hjalp deg med noe en gang? Hvem var det som hjalp deg?
I dagens fortelling er det også noen som trenger hjelp. Og vi lurer litt på hvem det er som hjelper…

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Lederen forteller:
- En mann spurte Jesus hva man måtte gjøre for å få komme til Himmelen etter man er død.
Da sa Jesus:
Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og elske din neste som seg selv.
- Hva mente Jesus med ”min neste”? Min neste er en som er nær meg.
Hvem er nær meg da? Se rundt i rommet og pek: Er du nær meg? Er du? Ja alle i rommet er nær meg: alle
er min neste.
Det var ikke alle som forsto hvem «sin neste» var, og derfor fortalte Jesus en historie:
- En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko og falt i hendene på røvere. Røvere er tyver som stjeler og er
slemme mot andre. (Flan: Sett på mannen og røverne. Uten flan: Ta fram noen som kan være mannen og
røverne.)
-De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham til sist ligge halvdød igjen. (Flan: La mannen ligge på
jorden, fjern røverne. Uten flan: La noen late som de slår ham, og la mannen ligge igjen.)
Nå falt det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk forbi. (La en «prest» komme gående
forbi)
Det samme gjorde en levitt som var en som hjalp prestene i gudstjenesten på den tiden Jesus levde. Han
kom, så mannen og gikk forbi. (La «en levitt» komme gående forbi)
Men så kom det en samaritan reisende. En samaritan var en som kom fra et folk som var veldig dårlig likt:
de var regnet som fiender og uvenner. (La «en samaritan» komme fram/ settes på.)
-Men da han fikk øye på mannen syntes han veldig synd på ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene
hans og renset dem med olje og vin. Så satte han ham opp på sitt eget ridedyr og tok ham med til et
herberge hvor han pleiet ham. (Flan: sett på et esel og flytt figurene til et hus. Sett på verten. Uten flan: La
samaritanen stelle mannen og hjelpe ham over til andre siden. Ta fram en som kan være vert)
Og dagen etter tok han frem penger som han gav til verten og sa: «Sørg vel for ham, og må du legge ut mer,
skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.»
Slik var fortellingen Jesus fortalte.
Og når han hadde fortalt dette, så spurte han mannen:
-Hvem av disse tre synes dere var en neste for ham som ble overfalt av røvere? (still opp alle de tre)
-Hva tror dere mannen svarte?
Hvem hadde gjort det gode? Var det de to første som gikk rett forbi? (Nei, den siste.)
Det var litt rart, tenk at det var han som var fienden som faktisk viste kjærlighet.
Da sa Jesus: «Så gå du bort og gjør som han!»
Jesus vil at vi skal prøve å være gode mot hverandre og elske hverandre, også de vi ikke kjenner.
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3. Sang
Her er mitt øre (Barnesalmeboka 171)
Din Kjærlighet (nr 106 i Adoremus)
Da jeg trengte en neste (nr 92 i Adoremus)
Jeg er trygg hos deg (nr 186 i Adoremus)

4. Andre punkt som kan tas med
Det passe å lære barna «Din kjærlighet»
Hva handler denne sangen om? (Din kjærlighet, er større enn de største fjell. Stor er din trofasthet, den
strekker seg mot meg. Kjærligheten din, dypere enn hav uten bunn. Stor er din kjærlighet, som du gir til
meg.) Den handler om kjærlighet. Om Guds kjærlighet til oss mennesker.
Når mannen i dagens evangelium spør Jesus om hva han skal gjøre for å få komme til Himmelen, så sier
Jesus at han skal elske Gud av hele sitt hjerte, og sin neste som seg selv. På en måte kan vi si at kjærligheten
vår går i tre retninger; en kjærlighet er til oss selv (pek innover mot deg selv), en kjærlighet er til våre
medmennesker (pek utover mot alle barna), og en kjærlighet er til Gud (pek oppover). Tror dere vi klarer å
huske dette? Hva må vi gjøre for å få komme til himmelen? Kan dere vise med hendene deres? Vi må ha
kjærlighet som går... (innover...utover...oppover). Kanskje det er noe vi kan prøve å huske på hver dag når
vi gjør Korsets tegn om morgenen og om kvelden.

5. Avslutning
Vi avslutter med å synge en sang, Jeg er trygg hos deg (med bevegelser). Før vi avslutter med korsets tegn,
og går inn i kirken, kan vi be en bønn sammen.
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