Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

28. søndag i det alminnelige kirkeår B

Evangelietekst: Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)
Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal
jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én –
det er Gud! Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele,
du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt
dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa: «Én ting mangler du: Gå
bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»
Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.
Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i
Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til orde og sa: «Barn, hvor
vanskelig det er for dem som stoler på rikdom, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå
gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til
hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for
Gud. Alt er mulig for Gud.»
Da tok Peter til orde og sa: «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte: «Sannelig, jeg
sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for
min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen: i den tiden som nå er, skal han få
hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.

Øvrige lesninger: Visd 7,7-11; Hebr 4,12-13
Refleksjon og hovedbudskap
Vi bor i et meget rikt samfunn, men mange av de som går i våre menigheter, er ikke så veldig rike.
Kontrastene blant barna i søndagsskolen er store. Poenget her blir at ingen kan kjøpe Guds rike for penger.
Og Jesus kritiserte ofte de rike. Når vi lever i et materielt meget rikt land, betyr det ikke at alle i Norge er
rike. Vi kan ikke kjøpe frelse for penger. Vi kan ikke frelse oss selv. Frelse mennesket i evigheten er det bare
Gud alene som kan.

Forslag til fordypning for søndagsskolelæreren
Lese dokumenter fra Kirkens sosiallære om det å være rik.

1. Innledning/åpning
Forberedelse: Gjør klar søndagsskolerommet på vanlig måte (se 27. søndag). Finn frem en synål, og
klipp/skjær ut en stor kamel av et stykke kartong (vanlig papp, for eksempel fra Ikea.) Skriv de 10 bud med
store bokstaver på et annen stykke kartong. Finn frem tegnesaker.
Vi går til søndagsskolerommet før lesningene begynner i messen.
Søndagsskolelæreren ønsker velkommen og presenterer seg. Et av barna får tenne lyset. Be
innledningsbønnen.
Syng Halleluja-verset.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Les evangelieteksten. Løft opp og vis frem de 10 budene, nålen og kamelen i løpet av lesingen. (Alternativt
kan du bruke flanellograf.)
Samtal om teksten med barna. Spørsmål som kan lede samtalen: Hvor umulig er egentlig dette med at en
kamel går gjennom hullet på en nål? Hva betyr dette for oss? Vil Jesus at vi skal være fattige? (Det vil han jo
ikke! Han vil at vi skal dele det vi har, og at Jesus skal være det viktigste i livet vårt, ikke tingene vi eier!) Er
det slik at det er vanskeligere for dem som er rike å dele med andre, eller det å gi gaver til andre, enn det er
for fattige? Har noen av dere tenkt over om det virkelig er slik? Eller er det ikke egentlig slik? Finnes det
mennesker som kaller seg selv for «fattige», og som ikke gjerne gir bort noe til andre? Har dere opplevd at
noen oppfører seg gjerrig og er lite generøse med andre? Hva slags egenskap er gjerrighet? (Det er en av
kardinalsyndene, og blant menneskets styggeste egenskaper.) Hvorfor er det så vanskelig for noen
mennesker å gi bort noe substansielt til andre? Har de liten tro på Jesus? Er de redde for selv å lide nød hvis
de gir av det de har? Finner de ikke glede i å glede andre? Stoler de ikke på at Gud vil sørge for dem?
Kjenner vi noen mennesker som er litt slik? Er vi noen ganger litt slik selv også, kanskje?

Hovedbudskapet i denne teksten er at for egen maskin kan vi ikke komme til Guds rike, men Gud hjelper
oss til frelse, hvis vi tror på ham og stoler på hans omsorg for oss – og ikke på våre penger og materielle
goder. Hvis vi ikke tror og stoler på at det er Jesus som vil redde oss i evigheten, men stoler på pengene og
tingene våre, da kan vi fortapes – for en dag vil alt som har med penger og ting å gjøre ta slutt og forgå. Da
har vi ingenting å klamre oss i lenger. Men Jesus er der for evig tid. Troen på Jesus Kristus er et bedre kort å
holde i enn pengene og tingene våre.
Syng sang(ene) som er foreslått i punkt 3 nedenfor.
La barna skrive hver sin store bokstav og klippe dem ut. De minste kan fargelegge. Lag følgende bokstaver
ALT ER MULIG FOR GUD! Lim bokstavene bakpå kamelen, eller på flanellografen hvis du bruker det.

3. Sanger
Hvem er jungelens konge? (Denne sangen står i boken «Hvem er jungelens konge?»)
Alternativt: Måne og sol (Barnesalmeboka 303 og Adoremus 320)

4. Andre punkter som kan tas med
Et alternativ denne søndagen er å ta utgangspunkt i hellige Frans av Assisi, som vi feirer uken før. Han
valgte et liv i fattigdom, og takket Gud for alt, for jorden, vannet og ilden, livet og døden. Vis et bilde av
hellige Frans eller et San Damiano kors, og syng for eksempel Takk, gode Gud for alle ting («Solsangen»)
(Adoremus 274) eller, Gjør meg til redskap for din fred (Adoremus 125).

5. Avslutning
Ta med kamelen/flanellografen med tilbake til kirken, og sett den frem i kirken så alle kan se. (Dette må
være avtalt med presten på forhånd.)

