
 

 

 

 

 

 

 

Ordets liturgi for barn 
Tidsramme: 20-25 minutter 

 

Allehelgensdag  
 

Evangelietekst: Matt 5,1-12a 
 

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 
Han tok til orde og lærte dem: «Salige er de som er fattige i sin ånd, for himmelriket er deres. Salige 
er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 
           
   Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, 
          for de skal mettes.     Salige er de barmhjertige, 
          for de skal få barmhjertighet.     Salige er de rene av hjertet, 
          for de skal se Gud.     Salige er de som skaper fred, 
          for de skal kalles Guds barn.   Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, 
          for himmelriket er deres. 
   Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle 
vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. 

 
Øvrige lesninger: Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3 
 

Refleksjon og hovedbudskap 
Dagens evangelium er hentet fra saligprisningene. Her forteller Jesus folkemengden hva menneskene 
skal gjøre for å være salige, for å komme til himmelen. Noen av saligprisningene er veldig konkrete og 
lettfattelige, andre er kanskje vanskeligere å forstå entydig. Hovedbudskapet er at vi alle er kalt til å 
være hellige og til å leve slik Jesus forteller oss i saligprisningene, men også et budskap til alle som må 
lide for Jesus om at deres lidelse ikke er bortkastet.  
På allehelgensdag feirer vi alle Kirkens helgener. Det er viktig for oss å lære å kjenne hellige menneskers 
historier, fordi de kan være gode eksempler for oss. Samtidig er det også viktig at vi vet at vi selv er kalt 
til å være helgener, og at dette er noe vi kan gjøre noe med hver eneste dag. Da er det viktig at vi ikke 
bare forbinder «helgener» med personer som har levd for lenge, lenge siden i et land langt borte – men 
at vi kan relatere dette stoffet nært til oss selv.   
 
I tillegg til at Kirkens anerkjente helgener kan være gode eksempler for oss, tror vi at vi kan be om deres 
forbønn. Vi tror at Kirken er ett, på tvers av dødens grense, og derfor kan også de som er gått forut for 
oss, som vi vet er i Himmelen, be for oss til Gud vår Far. Lesningene på Allehelgensdag minner oss om at 
også våre liv må sees i denne sammenheng, vi tror på et liv etter døden, hvor vi håper å få komme til 
himmelen og forenes med alle de hellige og Gud vår Far. 
 
Barn under seks år er ikke nødvendigvis «målgruppen» for helgenfortellinger. Deres tro får best næring i 
å sette søkelys på relasjonen til Jesus som elsker dem og har omsorg for dem. Helgenfortellingene 
appellerer bedre til eldre barn (fra 9 år og oppover), som i større grad reflekterer over sitt eget liv og sitt 
ansvar for andre mennesker: De får et ønske om å etterligne Jesus og andre hellige. Da blir 
helgenfortellingene til inspirasjon og stor glede.  
 



 

 

 

 

 

 

For de små er likevel bevisstheten om at vi er en del av et stort fellesskap som ber for hverandre også en 
trygghet, og slik er allehelgensdag en påminner om dette.  
 
Til fordypning: 
Om allehelgensdag: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/nov01  
 
Dette må gjøres klart på forhånd: 

• Ta med noen bilder av kjente helgener, både gamle og nye: f.eks. Jomfru Maria, Johannes, lille 
Therese, Johannes Paul,  

• Ta med noen telys til å tenne foran disse bildene. 

• Vi setter stoler i en halvsirkel rundt et lite bord dekket med hvit duk, og løper i den liturgiske far-
gen hvit. ( Hvit betyr fest). På bordet er det lys, Bibel og krusifiks/ikon. 

 

1. Innledning / åpning 
 
Vi ønsker alle velkommen og gjør korsets tegn. Vi synger en sang, f.eks. Jeg er trygg hos deg eller Alle, 
alle vil vi ha med, La din barmhjertighet regne og tenner lyset for å markere at vi er i messen.  
Vi snakker litt om at det er Allehelgensdag og hva det vil si. Vi forklarer at en helgen er en person som 
har levd et hellig liv, det vil si at helgenen har forsøkt med hele seg, av alle krefter, å leve etter Guds vilje. 
Kanskje noen av barna har navn etter helgener, eller har noen helgener de har et spesielt forhold til. Ta 
fram noen av bildene og fortell kort om dem du viser. Kanskje barna kjenner dem? I tillegg er det mange 
andre helgener som vi ikke vet om, men som Gud kjenner. 
 
2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
Før vi leser snakker vi om ordet salig. Det betyr nesten det samme som hellig, å være nær Gud. Å være 
lykkelig hos Gud. 
 
Vi korser oss på panne, munn og hjerte og leser hele evangelieteksten. 
 
Velg en av saligprisningene å snakke mer om. 
 
Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn. 
 
Spørsmål til barna: 
Hva er fred? (at ingen krangler, alle er venner, ikke krig, lykke, ikke sinne?) 
Liker dere fred? 
Har vi fred i landet vårt? (Ja. I noen andre land er det krig.) 
Har vi fred i familien vår? (Av og til ikke: krangling, uvenner) 
Har vi fred i klassen/barnehagen? (det samme) 
Kjenner dere noen som skaper fred i familien, i klassen/barnehagen? (kanskje deg av og til?) 
 
Jesus sier at de som skaper fred kalles Guds barn. For Gud elsker fred. Gud er fred. 
 
I kirken prøver vi å skape fred i hver messe. Da ønsker vi hverandre Guds fred.  
La barna øve på det. Lederen begynner i den ene enden av sirkelen og så hilser vi på hverandre og sier 
«Guds fred» eller «Kristi fred». 
 
 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/nov01


 

 

 

 

 

 

Alle helgenene som vi feirer i dag, de skapte fred. Noen måtte lide og ha det vondt på grunn av at de 
trodde på Jesus og noen ikke likte det. Andre var modige og torde å si ifra om noe som var galt. 
Noen ble drept på grunn av det. 
I dag takker vi Gud for alle som sa ja til det Gud spurte dem om hjelp til. 
 
Vi kan tenne et lys for disse helgenene og alle som vi vet er hos Gud nå. Vi ber om at de også må be for 
oss som lever i dag. 
 
Les gjerne saligprisningene en gang til, mens noen får gå fram og plassere lysene foran helgenene.  
 

3. Sang 
La din barmhjertighet regne (nr 214 i Adoremus) 
Ingen er for liten, ingen er for stor (nr 180 i Adoremus) 
Jeg er trygg hos deg (Adoremus) 
Alle, alle vil vi ha med: (Min båt er så liten.) 
 

4. Andre punkter som kan tas med 
Hvis det er tid kan man kanskje fortelle om en helgen, og evt. vise illustrasjoner fra en av barnebøkene 
som St. Olav bokhandel (www.stolavbok.no) eller www.katolsk.no har om ulike helgener.  
 

5. Avslutning 
Vi ber til slutt: 
 Vi takker deg Gud for at ditt lys fikk skinne i disse menneskene  
 slik at mange begynte å tro på deg. Amen. 
 
 
Alle hellige, be for oss. 
 
Hellige Maria ,…… …… (Alle svarer:) be for oss. 
 
Hellige …. (menighetens helgen) …… …… (Alle svarer:) be for oss. 
 
Andre helgener dere har nevnt i dag …… ,…… …… (Alle svarer:) be for oss. 
 

http://www.stolavbok.no/
http://www.katolsk.no/

