Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
17. søndag i det alminnelige kirkeår - År C

Evangelium
Luk 11,1-13
En dag var Jesus et sted og bad. Og da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham: «Herre,
lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler det!» Han sa da: «Når dere ber, skal dere si: Far!
La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike! Gi oss hver dag vårt daglige brød. Tilgi oss våre
synder, for også vi tilgir alle som er skyldige overfor oss. Og bring oss ikke i fristelsens vold!»
Deretter sa han til dem: «Sett at en av dere midt på natten går til en venn og sier: 'Kjære deg, lån
meg tre brød, for en venn av meg er kommet langveisfra, og jeg har ingen ting å by ham.' Men han
der inne svarer og sier: 'Ikke forstyr meg, slåen er satt for døren, og både barna og jeg har lagt oss,
jeg kan umulig stå opp og finne frem noe til deg nå.' Men da sier jeg dere, at selv om han ikke for
vennskaps skyld står opp og gir den annen det han ber om, så gjør han det iallfall fordi han er så
pågående – og gir ham alt han trenger. Så jeg sier dere, be, så skal dere få, let, så skal dere finne,
bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For enhver som ber, skal få, den søkende skal finne, og
den som banker, ham skal det bli lukket opp for. Sett at en av dere har en sønn, som ber sin far om
fisk, – ville vel noen gi ham en slange i stedet? Eller en skorpion, dersom han ber om et egg? Onde
som dere er, vet dere altså allikevel å gi deres barn gode gaver. Men hvor meget vissere er det da
ikke, at deres himmelske Far vil gi sin Hellige Ånd til dem som ber ham?»

Øvrige lesninger: 1 Mos 18,20-32; Kol 2,12-14

Refleksjon og hovedbudskap
I dagens evangelium lærer Jesus disiplene sine Fader Vår. Videre understreker Han hvordan vi alltid kan be
vår himmelske Far om det vi trenger. Hovedbudskapet i dagens evangelium er at Gud er vår himmelske Far,
at vi alltid kan komme til Ham med våre bønner, og at vi skal stole helt på Ham. Jesus lærer oss å be til
Faderen: Fader Vår. Ta opp temaet bønn, og hvis barna kommer inn på det: hva når Gud tilsynelatende ikke
hører? Men Fader Vår skal prioriteres. NB! Fader Vår i den oversettelsen som brukes i lesningen i messen i
Norge og som er klippet inn over, er ikke den folk kan utenat. Bruk den folk kan utenat, ellers blir barna
forvirret.

Til fordypning
Om Fader Vår i Den Katolske Kirkes Katekisme, fra avsnitt 2759 og utover. Kapittelet om Fader Vår i
Benedikt XVIs Jesus fra Nasaret.

Forberedelse
Gjør i stand og ta med gjenstandene som er nevnt under 2: ark med himmel med skyer, ikon med Gud, eller
noe annet som assosieres med det som er ”hellig”, himmelen / jorden – tegnet på ark, ett brød, to barn –
som rekker hverandre hånden for å si unnskyld, ark med rød sirkel og kryss over = noe vi ikke skal og vil.
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Innledning/åpning
Barna går samlet ut av kirken. I menighetssalen setter vi oss i en ring, på stoler (forberedt på forhånd).
Foran har vi et bord, som er dekket med duk i den liturgiske fargen, gjerne med et krusifiks, et lys og en
bibel. Vi begynner med å gjøre korsets tegn og tenner lyset for å markere at vi er i Messen. Vi fortsetter
med å synge en sang, gjerne med bevegelser f.eks. Her er mitt øre. (Hvis man vil: Deretter står vi mens vi
synger et kort Hallelujavers). Etter vi har gjort kors på pannen, munnen og hjertet, akkurat som resten av
menigheten gjør inne i kirken, setter vi oss når vi skal høre Evangeliet.

Opplegg for formidling av bibelteksten
I dagens evangelium får vi høre om en gang når Jesus var sammen med disiplene sine. Jesus ba. Da spurte
noen av vennene hans om han ikke kunne lære dem også å be? Det ville Jesus gjøre. Han fortalte også at
vennene alltid måtte huske på at de kunne be Gud om alt. Gud er vår himmelske Far. Når vennene til Jesus
lurte på hvordan de skulle be, så lærte Jesus dem å be Fader Vår: «Fader Vår, du som er i himmelen.
Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt
daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra
det onde.» (Kanskje ”helliget vorde” må forklares; det oversettes også ”la ditt navn holdes hellig”. Vi skal
ære Guds navn, ikke snakke stygt om Gud, ikke banne.)
Mange av dere kan sikkert Fader Vår? Er det noen som pleier å be Fader Vår om kvelden før de legger seg? I
dag skal vi gjøre to ting. Vi skal bli litt mer kjent med denne bønnen, og vi skal lære å synge den. Da trenger
jeg hjelp fra 7 barn – kan dere komme frem her og hjelpe meg?

Gi barna det de skal holde (bruk gjerne andre ting som du har tilgjengelig!)
Still barna først opp i feil rekkefølge:
Fader Vår, du som er i himmelen.

(ark med himmel med skyer)

Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike.

(ikon med Gud, eller noe annet som assosieres med ”hellig”)

Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.

(himmelen / jorden – tegnet på ark)

Gi oss i dag vårt daglige brød.

(et brød)

Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. (to barn – som rekker hverandre hånden for å si unnskyld)
Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

(ark med rød sirkel og kryss over = noe vi ikke skal og vil)

Få alle barna med på å gjette hvilke deler av Fader Vår de forskjellige barna er. Når dere
har gått gjennom hele, still barna opp i rett rekkefølge, og be Fader vår sammen. Alle barna kan godt reise
seg opp for å gjøre det.

Lær så å synge Fader Vår (bruk gjerne melodi 10 i Adoremus; den er enkel å lære og huske). Syng gjennom
mange nok ganger til at barna kan melodien.

(Hvis barna kommer inn på det: Hva når Gud tilsynelatende ikke hører? Da kan man bruke Den vanskeligste
bønnen. NB! fokus i opplegget skal være Fader Vår-presentasjonen.)
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Sangforslag
Her er mitt øre, nr. 171 i Barnesalmeboka
Fader vår, nr. 10 i Adoremus
Den vanskeligste bønnen, nr. 99 i Adoremus
Jeg folder mine hender små, nr. 187 i Adoremus

Andre punkter som kan tas med
Hvis det er ekstra tid, kan man synge Jeg folder mine hender små og snakke om kveldsbønn. Det er også
mulig å snakke om hva og hvor himmelen er (Jesus: ”Guds rike er inne i dere”.)

Avslutning
Vi avslutter med å snakke litt om når det er vi pleier å bruke Fader Vår? I messen? I rosenkransen? Andre
ganger? Kanskje det er fint å starte og avslutte dagen med å be? Da er Fader Vår en veldig fin bønn å bruke.
Det er også fint å be Fader Vår ellers når man skal be.

Fader Vår er også en veldig fin rettesnor for oss. Når vi lurer på hvordan det er vi bør være som Guds barn,
hvordan vi skal oppføre oss – så kan vi sjekke med Fader Vår. Eller når vi lurer på hva som er rett og galt å
gjøre, så kan vi tenke oss nøye gjennom Fader Vår, og se om vi finner ut av det! Vi finner for eksempel ut at
det er ”Guds vilje som skal skje”, eller at vi skal si unnskyld til andre, eller at vi trenger hjelp og støtte fra
Gud i å klare å velge bort det slemme og onde. Før vi avslutter med korsets tegn, og går inn i kirken, kan vi
be Fader Vår sammen igjen.
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