Børnekirke
20.almindelige søndag år A
Jesus hjælper ethvert menneske
Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken.
Kateketen hilser børnene velkomne 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.

Har du nogensinde prøvet, at lave noget sjovt og
så kommer der en og forstyrrer? Hvad har du
lavet? Hvem har forstyrret dig? Kom en af dine
søskende og ville lege med dig, men du ville
hellere se TV, spille nintendo eller male?
Giv børnene god tid til at fortælle om deres egne
oplevelser.
Har du også prøvet at blive forstyrret, når du
har været i gang med at lave noget vigtigt. Altså
da du ikke så TV eller legede?
I dag hører vi om, hvordan Jesus blev forstyrret.

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)
Matt 15, 21-28(Fri oversættelse)
Jesus og disciplene gik rund, da en fremmed
Kvinde kom og råbte:
”Hjælp mig, min datter har brug for hjælp.”
Jesu venner kunne ikke lide, at kvinden råbte.
Jesus sagde til hende. ”Jeg skal kun hjælpe mit
eget folk, ikke de fremmede.”
Men hun faldt på knæ foran ham: ”Jesus, hjælp mig
dog, bare en lille smule!”
”Du har stor tro!” sagde Jesus. ”Jeg vil hjælpe
din datter.” I samme øjeblik var hendes datter
helbredt.
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Jesus hjælper ethvert menneske. Hvorfor tror du,
at han hjalp den fremmede kvinde? Hvordan havde
kvinden det? Hvad tror du, tænkte hun? Hvordan
havde hun det?
Nogle butikker sælger postkort eller posters med
tankevækkende ord. De kan være sjove eller
smukke.
Der kan du også finde sådan en udtalelese:
Jeg kunne ikke nå mit arbejde fordi jeg hele
tiden blev forstyrret.
Men så forstod jeg, at forstyrrelserne er mit
arbejde.
Tal med børnene om talemåden og prøv at forklar
den.
Prøv i den her uge at hjælpe alle, der beder jer
om hjælp.

Fri forbønner
Jesus,
hjælp mig at se, hvad der virkelig er vigtig.
Jeg har ikke altid lyst til at være sød.
Måske er jeg i gang med noget sjovt, når nogen
beder mig om hjælp.
Hjælp mig at være god ved andre.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)
a) Tegn et træ med frugter, som symboliserer de
gode gerninger, f.eks. at lege med nogen, at
hjælpe nogen, at lytte, at smile, at ringe
til, at besøge, at dele m.m. Alle må vælge
en frugt og prøve, at udøve denne gode
gerning til den kommende uge.
b) Tegn frugter og klip dem ud. Skriv på hver
frugt en god gerning. Alle må trække en
frugt og få som opgave at gøre en særlig
indsats mht. hvad der står på frugten. Næste
gang må alle hænge deres frugter på det
store træ i stuen og tage en anden frugt
med.

