Børnekirke
24.almindelige søndag år A
Tilgiv, som du har fået tilgivet
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 nogen sinde gjort noget rigtig dumt? Hvad
skete der? Hvad gjorde du så bagefter? Hvordan
reagerede dine forældre?
Fik du skæld ud eller ej? Hvordan var det?
Hvordan følte du det?
Giv børnene god tid til at fortælle om deres egne
oplevelser.
Har du oplevet, at din mor eller far ville skælde
dig ud, og de alligevel ikke gjorde det? Hvad
skete der? Hvordan var det?
Blev du overrasket? Var du lettet?
Hvordan havde du det?

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 18, 21-35(Fri oversættelse)
Peter spurgte Jesus: ”Hvor mange gange skal jeg
tilgive én? Er syv gange nok?”
”Nej,” svarede Jesus, ”lad det være 77 gange!” og
så fortalte han en historie:
En konge bad sine embedsmænd om at aflægge
regnskab. Den første skyldte ham et millionbeløb;
men han kunne ikke betale sin gæld. Kongen ville
smide ham i fængsel; men manden faldt på knæ for
kongen og bad: ‘Giv mig tid. Jeg skal nok betale
det hele tilbage!’
Kongen fik ondt af ham, eftergav ham al hans gæld
og lod ham gå.
Udenfor stødte manden på en kollega, som skyldte
ham et par tusinde. ’Betal, hvad du skylder mig!’
hvæsede han og greb ham i struben.
Kollegaen bad ham: ’ Giv mig tid, så skal jeg nok
betale!’
Men det ville manden ikke høre tale om. Kollegaen
blev smidt i fængsel. Da kongen hørte om det,
sagde han til manden: ’Hvorfor var du ikke god
ved ham? Han var din ven og stolede på dig.’
Derefter satte kongen ham i fængsel, indtil
gælden var betalt.
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Hvad synes du om manden?
Var han fair eller ej? Forklar børnene, at det
nok er fair at bede om de ting, der tilhører én,
men at det her handler om barmhjertighed frem for
retfærdighed. Sådan bør vi være over for andre.
Det, Jesus mener, er, at uanset hvor stor gæld vi
har – uanset hvor mange dumme ting vi har gjort –
så elsker Jesus os og tilgiver os. Han gør det
uden betingelser. Derfor bør vi også tilgive

andre. Og vi bør ikke gøre som manden i
historien. Vi bør gøre som Jesus: Tilgive
hinanden og starte på en frisk.
Fri forbønner
Jesus.
Tak fordi du elsker mig.
Tak, at du elsker mig, også når jeg har gjort
noget dumt.
Hjælp mig at være god ved andre.
Hjælp mig at tilgive og starte på en frisk.
Amen.
Fader Vor med fagter. (se bilag)
a) Skriv evt. ting ned eller mal noget, som du
er blevet ked af. Fold det sammen og giv det
til Jesus. Bed ham om, at I kan tilgive
hinanden. Hvis det er muligt, kan I brænde
papirerne for at vise: Nu begynder vi på
noget nyt.

