Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
28. søndag i det alminnelige kirkeår - år C

Evangelium: Luk 17,11-19
En gang på veien opp til Jerusalem kom Jesus til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria
og Galilea. Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope etter ham:
«Jesus, mester, ha miskunn med oss!» Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.»
Og mens de var på vei, ble de renset. Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og
priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en
samaritan. Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre
enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?» Og så sa han til ham: «Reis deg bare og
gå. Din tro har frelst deg.»
Øvrige lesninger: 2 Kong 5,14-17; 2 Tim 2,8-13

Refleksjon og hovedbudskap
Dagens evangelium forteller om et mirakel – Jesus helbredet ti spedalske. Ved siden av å være en fortelling
om et mirakel – som minner oss om hvem Jesus er: Gud og menneske, Herre over sykdom, over liv og død –
er den også en fortelling om å se Guds gjerninger og å være takknemlig for det Gud gjør for oss. Vi skal ikke
ta Gud for gitt. Vi skal være takknemlige for det Gud gir oss og vi skal huske på at Jesus er både Gud og
menneske.
Helbredelsesunder er ikke noe vi opplever til daglig, men erfaringen av takknemlighet og at vi glemmer å
være takknemlig, kan alle, også barna, lett identifisere seg med.

Til fordypning
Jesus er sann Gud og santmenneske: les f.eks.i den katolske kirkes katekisme
http://www.katolsk.no/kkk/k1_14.htm

1. Innledning/åpning
Barna går samlet ut av kirken. I menighetssalen setter vi oss i en ring, på stoler (forberedt på forhånd).
Foran har vi et bord, som er dekket med duk i den liturgiske fargen, gjerne med et krusifiks, et lys og en
bibel. Vi begynner med å gjøre korsets tegn og tenner lyset for å markere at vi er i Messen. Vi fortsetter
med å synge en sang, gjerne med bevegelser f.eks. Jesus er kongen min. Etter vi har gjort kors på pannen,
munnen og hjertet, akkurat som resten av menigheten gjør inne i kirken, setter vi oss når vi skal høre
Evangeliet.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Søndagsskolelærene dramatiserer/gjenforteller fortellingen. Ber om å få ti barn som frivillige. Hvis mulig
har med noen rekvisitter til dem. De går utenfor ringen av stoler, et stykke bort.
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Barna får høre at en sier: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!» Deretter sier Jesus: «Gå og vis dere for
prestene.» Så ble alle sammen friske. Men det var bare en av dem som kom tilbake til Jesus. Mannen sa:
”Takk, Gud! Lovsyng, Gud! Han har gjort meg frisk, hurra!” Jesus ble glad for at mannen kom tilbake, men
han lurte på hvor alle de ni andre var. Så sa Jesus til mannen: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»
(Prøv å dramatisere så mye som mulig, ta med rekvisitter for veien, for utkledning, m.m.).
For å markere at Evangeliet er over og at vi går over i refleksjonsdelen, synger vi først en sang: Jesus er
kongen min.
- Hva var det som skjedde i Evangeliefortellingen? La barna få svare. (Jesus gjorde de syke friske...). Dette
kaller vi et mirakel. Kanskje dere har hørt om andre mirakler? (La barna svare, evt kom med et eksempel
selv, f.eks. Lasarus som blir vekket til live, eller vann til vin i Kana).
- Hvorfor kan Jesus gjøre mirakler? La barna få svare. (Jesus gjorde mirakler, fordi han er menneske og Gud
på en gang).
- Men hva tror dere Jesus mente med det siste Han sa? Hvorfor lurte ham på hvor de ni andre var blitt av?
La barna svare først, prøv deretter å lede dem inn på noe som: ”... Jesus var glad for den ene som var
takknemlig, som kom tilbake og takket. Han vil at vi skal være glade for det Gud gir oss, for det Gud gjør
for oss, enten det er små ting, eller det er mirakler.” [Det kan godt være barna lurer på hvorfor de som var
friske, skulle vise seg for prestene. Dette var en regel Gud hadde gitt jødene: Den som ble helbredet på
denne måten, skulle gå til prestene, som skulle bekrefte helbredelsen.] Hvis tid, samtal med barna om
takknemlighet, at det kan være vanskelig å huske, at vi selv kan bli skuffet hvis noen ikke viser at de setter
pris på det vi gjør når vi har gjort noe godt.

Hva kan vi huske fra i dag:
1) Jesus kan gjøre MIRAKLER fordi Han er Gud og menneske.
2) Vi har alle ting vi kan takke Gud for – det må vi huske å gjøre. Syng Takk Gud som avslutning på
refleksjonsdelen.

3. Sang
Jesus er kongen min
Takk Gud (fra Adoremus) (1 vers + ref er nok) Hvem har skapt alle blomstene?
(Hill deg Maria, Adoremus nr. 161 og 162)

4. Andre punkter som kan tas med
Oktober er Maria-måned. Hvis det er tid igjen, kan man lære barna å synge Hill Deg Maria (f.eks. fra
Adoremus). Ta gjerne med et Maria-ikon, og vis det frem for barna. Snakk gjerne med dem om hvem Maria
var, Jesu Mor, og vår Mor. Kanskje noen av barna husker noen fortellinger fra Bibelen med Maria: Engelen
og Maria, Jesu fødsel, i tempelet, bryllupet i Kana, ved korset...

5. Avslutning
Vi avslutter med å synge en sang, Takk, Gud. Før vi avslutter med korsets tegn, og går inn i kirken, kan vi be
en bønn sammen.
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