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Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

4. søndag i det alminnelige kirkeår – år A 
 

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 blir løyet dere på, – gled dere og 
fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.» 

 

Øvrige lesninger: Sefanja 2,3;3,12-13; 1. Korinterbrev 1,26-31 

 

Refleksjon og hovedbudskap 

Dagens evangelium formidler Saligprisningene. Dette er ifølge Den katolske kirkes katekisme «hjertet av 
Jesu forkynnelse» (KKK § 1716). Vi lærer om hva Guds endelige mål for mennesket er: himmelen – Guds rike 
– og at vårt evige liv er en gave fra Gud. Det er en gave som vi får ufortjent. Med himmelriket for øyet, lærer 
vi å se livet på jorden i rett perspektiv: Gud må være den første og viktigste i våre liv. Gjennom 
Saligprisningene forteller Jesus oss om himmelriket. 

 

Til fordypning 

Den katolske kirkes katekisme om Saligprisningene: § 1716-1717  

http://www.katolsk.no/kkk/k3_02.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 formidlingen, må dette også 
forberedes. Ta evt. med bilder av flere helgener. 

 

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 mitt øre». Etter vi har gjort kors på pannen, munnen og 



 
 

2 

 

hjertet, akkurat som resten av menigheten gjør inne i kirken, leses evangeliet. Barna kan gjerne sitte mens 
de lytter, for da er de gjerne litt roligere. 

 

Opplegg for formidling av bibelteksten 

Dagens evangelium egner seg godt for kort formidling, enten via flanellograf eller gjenfortelling, for deretter 
å følges opp med en lengre felles refleksjonsdel. 

En gang gikk Jesus opp på et fjell, så snakket han til alle menneskene som hadde samlet seg for å høre på 
ham. Jesus hadde noe viktig å si. Han ville fortelle alle sammen om Himmelen – og om hvem det er som er i 
himmelen. Jesus 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 blir løyet dere på, – gled dere og fryd dere da! For en 
stor lønn venter dere i himlene.» 

 

Hvis du ønsker, kan du ha med ark hvor det står SALIG. Du kan invitere frem ni barn, og gi hvert av dem et 
ark med SALIG på, for hver av setningene som du leser opp. 

For å prøve å forstå hva Jesus mente, må vi først finne ut hva ordet «salig» betyr. SALIG – er det noen som 
vet hva det betyr? (Hjelp barna). Det betyr å være lykkelig, å være hellig, å være god. I dagens evangelium 
viser Jesus oss ulike måter å være salig – hellig og lykkelig på. Jesus minner oss om at målet for livet vårt på 
jorden er å komme til Himmelen til Gud. Han forteller oss at det er mange forskjellige måter å være hellige 
på: man kan være fattig i ånden eller ydmyk (hva betyr det? forbered et forslag til svar selv); man kan være 
lei seg; man kan føle urettferdighet; man kan være en som gjøre gode og snille ting; eller man kan være en 
som blir plaget av andre – uansett, så kan man være salig for Gud – og komme til himmelen. 

 

Nå passer det å synge «Alle, alle vil vi ha med» (med bevegelser): 

Vi kan reise oss og lære sangen: 

 Alle, alle vil vi ha med, vil vi ha med til himlen. 
 Alle, alle vil vi ha med, til himlens lyse land. 
 Far og mor, søster og bror, liten og stor. 
 Alle, alle vil vi ha med, til himlens lyse land. 
 

Vi synger sangen 3-4 ganger til alle kan den. 

 

I evangeliet i dag forteller Jesus om å være salig – og om å komme til himmelen. Er det noen av dere som 
vet om noen som er i himmelen? Nevn Maria og helgener, kanskje vet barna om noen helgener? Sett frem 
bilder av ulike helgener på bordet. Bruk helgenene som barna nevner, og fortell om dem. Forbered deg på 
forhånd, slik at du kan si noe om et par helgener, og hvordan de var salige. (F.eks Mor Teresa, Frans av Assisi, 
Giorgio Frassati, Nikolas eller andre). Hvis du kan, fortell om helgenene som du har med bilder av. Men husk 
også at det er viktig at ikke bare de helgenene som vi hører om i Kirken er salige – mange, mange vanlige 
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mennesker er også salige, selv om de ikke nevnes ved navn i kirken. Vanlige mennesker som deg og meg. 
Kanskje det er noen som nevner besteforeldre, eller oldeforeldre som er døde, da er det fint å snakke om at 
vi håper og tror at de som har levd før oss er hos Gud, og at vi kan be for dem, be om at alle døde må få 
komme til Gud – og bli salige. 

Til slutt kan det være fint å snakke om at Jesus vil at vi skal prøve å være salige – her og nå. Jesus kaller hver 
og en av oss til å være hellig og lykkelig – til å være salige. Derfor kunne vi likegodt hatt med bilder av alle 
barna og satt frem på bordet i dag – som forskjellige eksempler på hvordan Gud sier at vi alle kan være 
salige. 

 

Sangforslag 

Her er mitt øre, nr 171 i Barnesalmeboka (Verbum forlag, 1999) 

Alle, alle vil vi ha med, s. 23 i Min båt er så liten 

Hvem er jungelens konge 

 

Andre punkter som kan tas med 

Mange steder trekkes noe vi opplever som negativt frem som noe positivt i Saligprisningene (salige de som 
sørger, salige de fattige, salige de som blir forfulgt). Det er viktig at man hjelper barna til ikke å tro at Jesus 
synes det er fint at mennesker har det vondt og leit. Å ha det vondt og leit, å være fattig og å være forfulgt 
er ikke ting som på noen måte i seg selv er positivt, og Jesus ønsker ikke det av menneskene.  

Saligprisningene snakker om holdninger til hvordan man har det. Å sørge og å være lei seg er ikke noe bra i 
seg selv. Men den som legger sorgen og smerten sin frem for Jesus og ber ham om hjelp, er lovet trøst og 
dyp glede (salighet) i Jesu nærvær. Det som gjør er salig er ikke sorgen og smerten, men bønnen til Jesus og 
nærheten til Jesus. 

Små barn tenker ikke abstrakt, så man må være konkret når man snakker med dem. Fremhev derfor at alle 
saligprisningene har én ting felles: uansett hvordan man har det – også når man har det vondt – er Jesus der 
for oss. Han hører oss når vi ber, og han vil at vi skal kjenne hans trøst og glede. 

 

Avslutning 

Vi avslutter med å synge en sang, enten «Alle, alle vil vi ha med», eller vi kan avslutte med mer futt og fart, 
med f.eks. «Hvem er jungelens konge». Før vi avslutter med korsets tegn, og går inn i kirken, kan vi be en 
bønn sammen. 


