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Opplegg for Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
6. søndag i det alminnelige kirkeår – år A
Dagens evangelium (Matteus 5, 17-37) er hentet fra Jesu bergpreken, og er der hvor
Jesus taler strengt til folket om disse budene: du skal ikke drepe, ikke bryte ekteskap
et og ikke sverge. Dette er voksne synder og voksne problemstillinger, og egner seg
derfor ikke for barna. Her foreslås det derfor i stedet å bruke teksten fra begynn
elsen av bergpreken, saligprisningene, som e lle rs leses på den 4. søndagen i det a
lminnelige kirkeår. Opplegget som foreslås her er noe annerledes enn det som er foresl
ått for den 4. søndagen slik at barn som kommer regelmessig får litt variasjon.
Evangelium
Matteus 5,1-12a
På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg,
og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:
«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem.
Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.
Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.
Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Ja,
salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap bli
r løyet dere på, – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.
»
Øvrige lesninger
Sirak 1 5 , 1 5 -2 0 ; P a u lu s ' f ør st e b re v t i l k orinterne 2,6-10
Refleksjon og hovedbudskap
Vi kjenner Moses som gikk opp på fjellet og fikk loven fra Gud. Nå er det Jesus so
m er oppe på fjellet og gir sin lov. Jesus er selv Gud, og akkurat som Moses har ha
n også en hel folkemengde som venter på å få høre Guds ord og bud.
Jesus opphever ikke Moseloven, men likevel er Jesu lov annerledes. Han
fremhever ikke lykke og glede i denne verden som målestokk for den lykke og
glede Gud vil gi menneskene. Jesu logikk i saligprisningene kan virke motsatt av
det.
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Men Jesus sier ikke at jordisk glede og lykke er galt – bare at Gud er ekstra lydhør
overfor dem som lider og strever. Når menneskene er fattige selv og innser at de
trenger Guds hjelp, da står Gud parat til å hjelpe. Og den som legger sin sorg frem
for Jesus vil også trøstes av ham.
Saligprisningenes viktigste lekse for oss er at vi skal være barmhjertige mot andre
mennesker og åpne for Gud. Den som er stor og viktig i saligprisningenes ånd, er
den som vet at hun eller han er avhengig av Gud og av andre mennesker for å leve
et fullverdig liv.
Til fordypning
D en katolske kirkes k atekisme om Saligprisningene: § 1716-1717 http://www.katolsk.
no/kkk/k3_02.htm.
«Hva betyr det å være salig?» (fra NUKs nettsider): http://nuk.no/fileadmin/nuk/HTMLP
ages/Barnesider/artikler/hva_betyr_det_aa_vare_salig.htm
Dette må du ha gjort klart på forhånd
Sett stoler i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, løper i den liturgiske
fargen grønn, lys og krusifiks eller ikon og Bibelen.
Hvis du skal bruke flanellograf, forbered dette. Hvis du ønsker å bruke ark i formi
dlingen, må dette også forberedes.
Innledning/åpning
Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. Tenn lyset for å vise at dere er en del av
messen. Fortsett med å synge en sang, gjerne med bevegelser f.eks. «Her er mit
t øre». Etter vi har gjort kors på pannen, munnen og hjertet, akkurat som resten a
v menigheten gjør inne i kirken, leses evangeliet. Barna kan gjerne sitte mens de l
ytter, for da er de gjerne litt roligere.
Har dere vært skikkelig glade noen gang?
Hvordan er det å være glad da? ( en god følelse inni seg)
Hvis man er veldig trist og lei, kan man bli glad da? Hvordan? (ved å få trøst, glede
seg til noe,)
I dag skal vi lese en tekst om Jesus da han var oppe i fjellene og snakket med disipl
ene sine. (Vis gjerne flanellograf med Jesus og disiplene)
Jesus trøster alle de som har det vanskelig. Han sier at de skal få bli glade og få væ
re sammen med Gud i himmelen.
Han begynner hele tiden med å si «salige..» Salig betyr lykkelig: Hva betyr lykkelig
da? (Å være glade inni seg)
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Nå skal vi høre hva Jesus sier.Vi korser oss på pannen, munnen og hjertet, og leser
evangeliet:
Hver gang du leser «salige» kan du gjøre en vakker bevegelse, f,eks å legge hende
ne på hjertet. Det er lurt å ha teksten foran deg, så du kan bruke begge hender til b
evegelsene. Be barna gjøre bevegelsene sammen med deg, og det blir et vakkert r
epeterende mønster.
En gang gikk Jesus opp på et fjell, så snakket han til alle menneskene som hadde s
amlet seg for å høre på ham. Jesus hadde noe viktig å si. Han ville fortelle alle sam
men om Himmelen – og om hvem det er som er i himmelen. Jesus sa:
«Salige (hendene på hjertet) er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem (p
ek oppover).
Salige (hendene på hjertet) er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie (håndflatene
ut).
Salige (hendene på hjertet) er de som sørger, for de skal finne trøst (stryke på kin
net).
Salige (hendene på hjertet) er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de
skal få stillet sin sult (hendene opp).
Salige (hendene på hjertet) er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn (hen
dene ut).
Salige (hendene på hjertet) er de rene av hjertet, for de skal se Gud (se oppover)
Salige (hendene på hjertet) er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn (pek
oppover).
Salige (hendene på hjertet) er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlene
s rike tilhører dem (pek oppover).
Ja, salige (hendene på hjertet) er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulg
t, og all slags ondskap blir løyet dere på, – gled dere og fryd dere da! For en stor l
ønn venter dere i himlene (pek oppover).
Opplegg for formidling av bibelteksten
Hva hørte dere her? (La noen av barna gjenta det de har oppfattet.)
Nå skal vi snakke om noen av de setningene vi leste nå: Husker dere denne? Gjent
a med bevegelsene:
Salige (hendene på hjertet) er de som sørger, for de skal finne trøst (stryke på kinne
t). Hva betyr det å sørge? (være lei seg)
Hva betydde salige? (lykkelig)
Så Jesus sier: Lykkelig er den som er lei seg, for den skal finne trøst… Var ikke det
litt rart?....
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Så om vi er veldig lei oss, kan vi likevel være lykkelige, fordi vi vet at det er et sted å f
inne trøst… Hvor er denne trøsten hen da, tror dere? (sammen med Gud).
Vi skal ikke være lykkelige frdi vi er triste og lei oss. Men når vi er triste og lei oss, k
an vi hvile i vissheten om at Jesus vil trøste oss og gi oss glede.
Jesus sa også:
Salige (hendene på hjertet) er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn (pek
oppover)
Det betyr: Lykkelige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Hva er fred? (når alle er venner, en god følelse inni seg, ro, ikke krangling og uvenn
skap). Kjenner dere noen som skaper fred? (finn eksempler på at noen skaper fred i
hverdagen: kanskje foreldre, søsken, venner som har trøstet, vært snille, sluttet å k
rangle)
Har dere skapt fred noen gang?
Hva var det Jesus sa om de som skaper fred: «de skal kalles Guds barn». De skal f
å være Guds barn i Guds rike.
Vi kan avslutte med å synge «Jeg er trygg hos deg» eller en annen sang som passe
r. Syng den gjerne flere ganger så alle kan den.
Sangforslag
Her er mitt øre, nr 171 i Barnesalmeboka (Verbum f o r l a g , 1 9 9 9 )
Jeg er trygg hos deg, nr 186 i Adoremus (NUK, 2008)
Andre punkter som kan tas med
Dramalek:
Vi kan leke eksempler på at noen skaper fred:
Bruk noen av de eksemplene som ble snakket om ovenfor, og spill dem ut:
•
to barn som krangler om en bil. Spør om noen har en løsning for å skape fre
d? Prøv ut løsningen.
•
to barn som er uvenner og ikke vil snakke med hverandre. Spør om noen har
en løsning for å skape fred., prøv ut løsningen.
•
en som ødelegger et klossetårn for en annen . La noen komme og skape fred
i situasjonen.
Obs: Snakk gjerne om at å skape fred kan gjøres på mange måter og er ofte veldig
vanskelig. (hvorfor er det ellers så mange kriger i verden?) Man kan ikke bare smile
og være snill, man må kanskje snakke strengt til noen og appellere til den andres s
amvittighet, men aldri bruke vold. Gud ønsker fred. Gud er fred.
Avslutning
Vi avslutter med å be velsignelsen sammen: «Velsign oss Gud Fader, velsign oss G
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uds Sønn, velsign oss Gud, du hellige Ånd.»
Så går vi rolig tilbake til kirken.
Ressurser
• Liste over aktuelle sanger til tema (http://nuk.no/index.php?id=671 – scroll
ned på siden for å finne listen)

