
 

Børnekirke 
15. almindelige søndag år C 

En uforventet hjælper 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommen og nævner deres 
navne. 
 

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lyset i midten og forklar: Jesus er i vores 
midte, fordi vi er samlet i hans navn.  
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 
Alternativ: Allelu, allelu, alleluja, ære være Gud. 
Sangen kan synges på forskellige sprog. 
Allelu, allelu, alleluia, preiset den Herrn./ loué 
le Seigneur/praise to the Lord….. 
 

 

Hvis nogen skal hjælpe, er der så altid nogle 
bestemte, der bliver spurgt i din familie? Eller i 
din børnehave/skoleklasse? 
Hvem er god til at hjælpe? 
Bliver du ofte bedt om at hjælpe? 
 
Giv børnene tid til at svare og dele deres ideer. 
 
Tænker du over, om du kan hjælpe nogen eller løse 
en opgave? Eller får du betroet nogen opgaver? 
 
Jesus fortæller i dag en historie om tre mennesker, 
der kunne hjælpe, men ikke alle gjorde det. Lad os 
lige høre om dem.  
 



 

Evangelium 
Syng halleluja.  
Alle rejser sig. Man laver korsets tegn på pande, 
mund og hjerte og beder: 
Guds Hellige Ånd, hjælp mig at forstå, hvad Jesus 
siger. (pande) 
Hjælp mig at fortælle andre om Jesus. (mund) 
Hjælp mig at elske Jesus. (hjerte) 
 
Luk 10,29-37 
Jesus fortæller en historie, der skal vise, hvem 
der er vores næste. 
 
En mand skulle rejse fra Jerusalem til Jeriko. 
Ingen var på vejen, ind til der pludselig sprang to 
røvere ud foran ham. ”Giv os dine penge”, sagde de. 
Manden råbte op; men ingen hørte ham. 
Så blev røverne sure, fordi han råbte, og de slog 
ham oven i hovedet, tog hans tøj og penge og alt, 
hvad han havde, og løb deres vej. 
Manden blev liggende ved vejkanten. Han tænkte. 
”Forhåbentlig kommer der nogen forbi, som kan 
hjælpe mig. For ellers dør jeg her.” Han var 
heldig, fordi snart efter lød der fodtrin. Det var 
en præst; men han stoppede ikke. Han gik bare forbi 
uden at hjælpe. 
Manden stønnede af smerter. Heldigvis lød der igen 
nogle fodtrin. Nu ville han få hjælp. Det var en 
kirketjener; men heller ikke han så efter den 
sårede mand. Han gik forbi uden at hjælpe.  
Solen steg højere op på himmelen, og det blev 
varmere og varmere. Manden var nu sulten og havde 
snart ikke flere kræfter. Han ventede på at dø; men 
så blev han vækket af en lyd. ”Klip, klap” lød det 
fra vejen. Det var et æsel, og på æslet red en 
fremmed, en samaritaner. 
”Han hjælper mig aldrig”, tænkte manden og lukkede 
øjnene af skuffelse. For en sådan fremmed, en 
samaritaner, var uvenner med israelitterne. 
Samaritaneren så manden. 
”Jeg skal nok hjælpe dig”, sagde han og begyndte at 
rense mandens sår. Forsigtigt satte han manden op 
på æslet og bragte ham til en kro. ”Røvere har 
slået ham ned,” sagde samaritaneren til værten. 
”Pas på ham, mens jeg er væk. Jeg skal nok betale 
for ham.” 
Jesus var færdig med sin historie og spurgte dem, 



der havde lyttet: ”Hvem var nærmest til at hjælpe 
ham, der blev slået ned?” 
Så svarede en af dem: ”Egentlig burde præsten og 
kirketjeneren have gjort det, fordi de var 
israelitter ligesom den sårede. Men den fremmede 
viste sig at være den nærmeste, fordi han hjalp. 
Jesus svarede: ”Ja, samaritaneren hjalp. Han gjorde 
det rigtige. Han så, at manden havde brug for 
hjælp. Og så hjalp han. Gør I det samme!” 
(Frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Kan du også være en, der hjælper helt uventet? Kan 
du også gøre noget, du endnu ikke har gjort, 
f.eks. hjælpe til med at vaske bilen? 
Forsøg at gøre noget for et andet menneske, som 
dette ikke forventer. 

 

Fri forbønner eller: 
 
Jesus,  
Lad mig være en god ven, der hjælper. 
Lad mig hjælpe dem, der har brug for det. 
Giv, at også andre vil hjælpe mig, når jeg beder 
dem om hjælp. 
Amen.  
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Lav en collage om mennesker, der hjælper andre. 
Eller tegn et billede, hvor du gør noget for 
andre. 

 


