Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter

5. søndag i det alminnelige kirkeår – år A

Evangelium: Matteus 5,13-16
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal
da kunne gi det kraften tilbake? Nei, da duger det ikke til annet enn å kastes utenfor og bli tråkket
ned av folk. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke
et lys for å sette det under et kjørel; nei, det setter man i en stake, så det lyser for alle i huset. La da
deres lys skinne slik for menneskene, at de ser de gode gjerninger dere gjør og priser deres Far, han
som er i himlene.»

Øvrige lesninger: Jesaja 58,7-10; 1. Korinterbrev 2,1-5

Refleksjon og hovedbudskap
Jesus bruker konkrete bilder for å beskrive hvordan Guds folk skal være. Hva det vil si å være salt og lys kan
barna selv skjønne intuitivt. Det er viktig å merke seg at Jesus snakker om salt på jorden som ble brukt som
ugressmiddel på den tiden. Slik blir symbolikken litt enklere å skjønne: Vi er som jordens salt: vi skal hindre
det onde i å vokse og gi plass til det gode. Hvis vi mister denne kraften og gjemmer det bort, kommer det
ingen til gode.

Til fordypning
Jordens salt, Joseph Ratzinger, St. Olav forlag, Oslo: 1998

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.

I tillegg må du gjøre klart følgende:
•

en liten skål med salt

•

et lys i en lysestake

•

en metallbøtte eller metallboks til å sette over lyset.

Innledning/åpning
Gjør korsets tegn og ønsk alle velkommen. Tenn lyset for å vise at dere er en del av messen. Syng en sang,
for eksempel «Herre, til hvem skal vi gå?» (Adoremus nr 154) eller «La oss vandre i lyset» (Barnesalmeboka
nr 176).
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Snakk med barna og si:
I dagens evangelium leser vi om salt. (Hold fram en skål med salt). Hva bruker vi salt til? (mat, smelte is) Vil
dere smake litt? La alle barna få litt salt på fingeren.
Vet dere at man også kan bruke salt til å få vekk ugress? På Jesu tid var det vanlig å legge grovsalt på
marken for å få vekk ugress.
Nå skal vi høre hva Jesus sier:

Syng et kort hallelujavers, kors dere på panne, munn og hjerte og si «Ære være deg, Herre».
Les dagens evangelium.
NB. Bytt gjerne ut det vanskelige ordet 'kjørel' og si bøtte i stedet.

Opplegg for formidling av bibelteksten
Hva var det dere hørte her?
«Dere er jordens salt!» sa Jesus. Hva betyr det da?
Jesus vil at vi skal være som saltet på marken: «jordens salt», som holder det onde borte (ugresset) og lar
godhet vokse fram.

Lag et lite drama:
Noen barn får være ugress, noen barn får være salt.
La ugresset vokse opp: la barna sette seg på huk ute på gulvet og sakte vokse opp. La ugresset ha sinte,
skumle ansikter: dette er snakk om ekle, onde planter som ødelegger.
La saltet komme og sette seg helt rolig mellom ugresset. Saltet kan gjerne sitte med foldede hender (for å
symbolisere at saltet egentlig er kristne mennesker). Når saltet kommer, så dør ugresset sakte, de krymper
ned.
Dette kan man gjøre flere ganger, så flere kan få prøve å være salt og ugress.
Det er ikke nødvendig å forklare mer rundt dette. Det viktige er at barna erfarer hva salt og ugress er. Her
kan man avslutte og bruke tid på å be og synge litt sammen til slutt.
Hvis det blir tid, kan man evt. også snakke om tekstens andre tema: at vi er verdens lys.
Jesus sier også at vi er verdens lys. Vi skal lyse opp for alle menneskene rundt oss, så de ser de gode
gjerningene vi gjør og priser vår far i himmelen.
Jesus sier at hans lys er tent i oss. La et barn komme fram og la det få holde et lys i hendene. Tenn lyset. Når
vi blir døpt tennes et slikt lys i oss fordi vi blir en del av Guds familie.

Hva er det lyset gjør? Varmer, viser vei.
Hva skjer hvis vi ikke har noe lys? Vi vet ikke hvor vi skal gå.
Hva tror du Jesus mente med å si at vi er verdens lys? Vise andre veien, varme andre.
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Jesus sa at vi ikke må gjemme lyset vårt under en bøtte.
Hva skjer med lyset da? (Ta en bøtte over lyset) La barna forklare hva som skjer: vi ser ikke lyset, kanskje
lyset slukker også?
Jesus sier at vi skal sette lyset vårt i en stake, slik at alle kan se det!
Sett lyset i staken og sitt litt i stillhet og se på lyset, hvis stemningen i rommet inviterer til det.
Syng sammen: «Dette lille lyset mitt»

Sangforslag
Herre, til hvem skal vi gå, nr. 154 i Adoremus (NUK, 2008)
La oss vandre i lyset, nr. 176 i Barnesalmeboka (Verbum forlag, 1999)
Dette lille lyset mitt

Andre punkter som kan tas med
La barna få tegne lyset og saltet.
Vannmaling: male bilder og strø salt over mens bildet er vått: fin effekt.

Avslutning
Vi stiller oss i ring, og ber velsignelsen sammen, før vi går rolig inn i kirken igjen.
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