Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

31. søndag i det alminnelige kirkeår 2011 – år A

Evangelium: Matt 23,1-12
På den tid vendte Jesus seg både til mengden og til disiplene og sa: «På Mose stol sitter de
lovkyndige og fariseerne. Følg derfor deres bud, og overhold deres forskrifter; men deres
handlinger skal dere ikke etterligne. For de sier nok hva dere skal gjøre, men selv gjør de det ikke.
De binder sammen tunge bører som de lesser på folks skuldre, men selv vil de ikke røre dem med
en finger. Og alle sine gode gjerninger gjør de for å bli lagt merke til av folk. De pranger med brede
minnekapsler og store kvaster på sine kapper; de liker å få hedersplassen i gjestebud og sitte fremst
i synagogene, og de vil gjerne at folk skal hilse dem på gaten og kalle dem Mester. Men dere skal
ikke la dere kalle Mester. For én er deres Mester, og dere er alle brødre. Heller ikke skal dere kalle
noen 'Far' her på jorden, for dere har bare én Far – han som er i himlene. La heller ikke noen kalle
dere Lærere, for én er deres Lærer, og det er Christus. Blant dere skal den fremste være tjener for
de andre; den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli
opphøyet.»

Øvrige lesninger: Mal 1,14b-2,2b.8-10;1 Tess 2,7b-9.13

Refleksjon og hovedbudskap
Jesus påpeker igjen hvordan fariseerne forkynner dobbeltmoral: de har strenge krav til at folket skal
ydmyke seg, men ønsker selv og bli beundret og æret for sin fromhet. Jesus advarer disiplene mot å ønske
seg og akseptere ærestitler som herre og mester. (Men det menes ikke bokstavelig i den forstand at man
ikke skal kalle noen far noen gang. De nytestamentlige forfatterne bruker farsbegrepet både for naturlige
fedre og åndelige fedre: Heb 12, 7-11, 1 Kor, 4,15) Jesus sier i slutten av denne teksten: «Blant dere skal
den fremste være tjener for de andre. Den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker
seg selv, skal bli opphøyet.» For barna kan dette være hovedsetningen i dag, kanskje framfor å fokusere på
forholdet mellom Jesus og fariseerne. Vi kan trekke fram hendelsen fra påskeliturgien: der Jesus vasker
føttene på disiplene sine (Johannes 13): Jesus viser i praksis det han lærer i vår tekst i dag:
«Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med
rette for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også dere
vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere
gjøre.» (Joh 13, 12-15)

Ved å trekke inn fotvaskingen i dagens tekst, synliggjør vi det Jesus sier til disiplene.

Til fordypning
Lese hele fotvaskingen i Johannes 13.
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Forberedelser (dette må læreren ha gjort i stand på forhånd):
Vi har pyntet et bordalter med hvit duk, løper i den liturgiske fargen grønn, to lys, kors og ikon. På alteret
legger vi også barnebibelen Hvis du bruker flanellograf: sett den fram, og gjør klar figurene:(se side 43 i
Betty Lukens veiledning: innendørsbakgrunn, vindu, dør, langbord med brød og kalk på, disipler i klynger,
knelende Jesus, vannkrukke).
Du trenger til aktiviteten i punkt 4: Forskjellige ting å tjene den andre med: et glass og en mugge med vann,
et sjal, en bok, en leke...

Innledning/åpning
Vi begynner med å ønske alle velkommen, vi gjør korsets tegn og tenner lysene på alteret. Vi synger
sammen «Når du ser en venn» (på NUKs barnesangcd nr 23) eller en annen barnesang.
Lederen: Er det noen av dere som liker når mamma eller pappa bærer sekken din for deg? Liker dere når
noen sier at de kan rydde alle lekene for deg? Liker du når søsteren eller broren din hjelper deg med et
vanskelig spill? De aller fleste av oss er veldig glad når noen gjør noe for oss og hjelper oss.
Hvis dere skulle velge mellom å være en prins eller prinsesse som får bestemme alt, eller tjeneren som må
gjøre det som ble bestemt, hva ville dere valgt da? Er det noen av dere som liker å bestemme selv? Ja, de
aller fleste av oss skulle gjerne hatt tjenere til å gjøre alt for oss, så vi bare kunne slappet av.
Jesus vet at vi mennesker har det sånn, at vi helst vil gjøre minst mulig selv. Men i dag skal vi høre at Jesus
sier at det som er aller best for oss, det er når vi gjør ting for andre: når vi er tjenerne, ikke prinsene og
prinsessene. Det er da vi blir gladest, gladest inni oss og gladest i hverandre. Det er nemlig sånn at når vi vil
bestemme alt, så glemmer vi å være glad i de andre, de som må gjøre som vi sier.

Nå skal vi lese fra de ordene fra Jesus (vi tegner tre kors: på panne, munn og hjerte.)
Vi leser utdraget fra teksten:
«Blant dere skal den fremste være tjener for de andre; den som opphøyer seg selv, skal bli
ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet.»

Leder: Slik lyder det hellige evangelium.
Alle: Lovet være du Kristus.

Opplegg for formidling av bibelteksten:
(Vanskelige ord: Ydmykhet, å ydmyke seg selv: gjøre seg selv mindre enn den andre).
Lederen gjentar med rolig stemme: Blant dere skal den fremste være tjener for de andre. Jesus sier at de
fremste; de som er lederne: de skal være tjenere for hverandre. Det betyr at alle konger, alle
statsministere, men også alle lærere og alle foreldre skal være tjenere og hjelpe dem de bestemmer over.
Men det betyr også at alle skal være tjenere for hverandre, for ingen får lov til å tenke: «Jeg er viktigere enn
de andre».
Jesus ville vise disiplene at han mente alvor med dette, og en gang så gjorde han noe som alle ble
overrasket over. (Bruk flanellograf for å vise fortellingen). I Israel på Jesu tid, gikk alle i sandaler på støvete
veier. Når man skulle spise, måtte man derfor alltid vaske føttene fordi alle satt på gulvet og spiste. Det var
tjenerne i huset som vasket føttene til dem som kom på besøk, og dette var en skitten og ekkel jobb. En
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gang Jesus og disiplene skulle spise sammen, tok Jesus fatet fra tjeneren og begynte selv å vaske disiplenes
føtter. Disiplene syntes dette var litt flaut, for aldri hadde de sett en stor lærer som Jesus gjøre noe slikt før.
Men Jesus sa til dem: «Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også dere vaske
hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Jesus ville
at vi skulle være som tjenere for hverandre!
(Kanskje dere husker denne fortellingen fra messen på Skjærtorsdag? Da er det presten som vasker føttene
på 12 av mennene i menigheten. Prestene er også tjenere. Guds tjenere. Og selvfølgelig Paven som kalles
Herrens tjener. Selv om han er lederen for hele kirken i verden, så kaller han seg for tjener. Han vil tjene Gud
og alle oss som er i kirken.)
Jesus vil at vi skal tjene hverandre: Vi skal være som tjenere, som hjelper og viser at vi elsker hverandre.

Vi kan avslutte med å synge om igjen: Når du ser en venn som trenger hjelp og trøst..

Sanger
Når du ser en venn, Barnesalmeboka nr 189 (NUKs barnesangcd nr 23)

Andre punkter som kan tas med:
Aktivitet: Ta fram to barn (noen som tør å spille litt). Den ene skal tjene den andre. Den ene spør den andre
om forskjellige ting: La de andre barna komme med ideer til hvordan den ene kan gjøre gode ting for den
andre. (Hente ting du har tatt med: helle oppi glass vann, gi pute, ta på teppe rundt skuldrene, hente en
bok). Etter ca. 3 minutter, bytter de roller og så fortsetter leken i 3 min. Tilslutt er de tjenere for hverandre
samtidig: begge gjør gode ting for hverandre annenhver gang.
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