Børnekirke
22.almindelige søndag år A
Ingen siger, at det bliver nemt
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.

Kender du nogle smutveje? Hvornår bruger du dem?
Hvorfor er det sjovt at kende dem?
Kender du også nogle tricks, hvordan du kan gøre
et svært arbejde hurtigt? Eller ved du, hvordan
noget kan gøres hurtigere? Ved du, hvordan noget
kan gøres nemmere?
Giv børnene god tid til at fortælle om deres egne
oplevelser.
F.eks. kan man vaske tøj med en hurtig vaskegang
eller ikke så varmt vand. Det sparer tid og vand
og er godt for miljøet.
Eller du kan cykle i stedet for at gå. Du kan
også rydde op med det samme.
Men er der også nogle ting, der bare skal gøres?
Som du ikke kan gøre nemmere? Eller nogle veje,

hvor der ikke findes en smutvej?
I dag hører vi om Jesu ven Peter. Han ville også
tage en hurtig smutvej. Men det kunne ikke lade
sig gøre.
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 16, 21-26(Fri oversættelse)
Jesus forklarede sine venner, at han skulle lide
meget, ville blive slået ihjel, og at han på den
tredje dag ville blive oprejst fra de døde.
Peter prøvede at tale Jesus fra det.
”Det må aldrig ske for dig.”
Men Jesus sagde: ”Peter, sådan går det ikke.”
Så forklarede Jesus sine venner.
”Som mine venner skal I ikke vælge den nemme vej.
I bør følge mig, også selv om det koster livet og
er svært.”
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi
evangelium.
Alle: Priset være du, Kristus.
Smutveje og nemme løsninger er rigtig gode og
sjove. Men vi kan ikke altid gøre det nemmere for
os selv eller andre. Nogle gange bliver vi nødt
til at gå hele vejen.
Jesus siger, at vi ikke må løbe vores vej, hvis
noget ikke er så nemt. Vi må ikke løbe væk, hvis
noget er svært, eller der er problemer.
Tænk engang: Hvornår går du din vej? Hvorfor gør
du det?
Tal med børnene om deres oplevelser og fortæl en
af dine. Det kan være, hvis noget driller eller
ikke vil lykkes. Det kan være, fordi du ikke har
lyst til at blive skældt ud. Det kan være, fordi
du ikke kan lide, hvis der er larm ….

Prøv i denne uge at gøre en ekstra indsats, hvis
noget ikke er så nemt.
Fri forbønner
Jesus,
du ved, hvad jeg ikke kan lide.
Du ved også, hvad jeg synes, er svært.
Giv mig mod til at prøve nye ting.
Jesus, hør min bøn.
Ved sådan en bøn er det en god ide, at gøre den
så konkret som muligt. Nogle børn vil måske
fortælle, at de ikke kan lide matematik eller
hvis nogen skændes. Prøv at bede om noget
konstruktivt. Vær opmærksom på, at barnet ikke
kommer til at overtræde sine grænser, men vokser
som menneske. Balancen er vigtig. Derfor er det
bedst med frie bønner for ikke at lægge dem ord i
munden, som de hverken kan eller skal stå inde
for.
Fader Vor med fagter. (se bilag)
a) Lav en liste over ting, som er svære. Prøv
at finde noget konstruktivt. F.eks.
Jeg synes, det er svært at løse denne
opgave. Jeg beder nogen om hjælp. Jeg er
bange for mørket. Jeg lader lyset være tændt
på gangen. Jeg kan ikke lide, når nogen
skændes. Jeg prøver at hjælpe dem til at
blive gode venner igen.

