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

Evangelium: Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40) På den tid sa Jesus til disiplene:
«Vær ikke redd, du lille flokk! For deres Far har i sin nåde villet gi dere sitt rike. Selg hva dere eier,
og gjør vel med det. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut – en uuttømmelig skatt i himmelen,
hvor tyver ikke kan komme til, og hvor møllen ikke kan ødelegge. For der hvor deres skatter, der
kommer også deres hjerter til å være.» ] «Vær rede, stå fullt påkledd og med lampene tent – lik folk
som venter sin herre hjem fra bryllupsfest, klar til å lukke opp så snart han kommer og banker på.
Lykkelige de tjenere som Herren finner våkne når han kommer! Ja, jeg sier dere: Da tar han selv
forkleet på, ber dem til bords og varter dem opp. Og om han kommer først i annen nattevakt, eller
tredje, og likevel finner dem våkne, lykkelige er de da! Og tenk også på, at om husbonden visste hva
tid tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus. – Så vær også dere på vakt! For
Menneskesønnen kan komme når dere minst venter det.»
Øvrige lesninger: Visd 18,6-9; Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12)

Refleksjon og hovedbudskap
I dagens evangelium blir vi minnet på at vi alltid må være klare. Vi vet ikke når Jesus vender tilbake, for å
dømme levende og døde. Vi fortsetter fra forrige søndag å tenke på våre skatter hos Gud. Hovedbudskapet
er at vi må være klare til å møte Gud hver dag. Vi må leve hver dag på den måten vi ønsker å leve og vet det
er riktig å gjøre det. Vi kan ikke utsette å være gode mennesker til en annen dag eller utsette å gå i Kirken til
en annen uke. Gud venter av oss at vi er Hans trofaste barn hver dag, her og nå.

Til fordypning:
Den Katolske Kirkes katekisme par 668 og utover om Kristi gjenkomst:
http://www.katolsk.no/kkk/k1_25.htm

1. 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. Herren kommer. 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.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Forberedelser: Forbered det man trenger til flanellografformidling om man skal bruke det.Ta med et ikon ,
rosenkrans e.l. som kan brukes til aktiviteten beskrevet under.
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Her kan man bruke flanellograf på lignelsen (hvis man har det), i så fall forteller vi teksten gjennom bilder
på flanellografen. Hvis man ikke har flanellograf kan læreren gjenfortelle teksten. Deretter reflekterer vi
sammen med barna over teksten.
I dagens evangelium hører vi at Jesus snakker med vennene sine. Han forteller dem at de alltid må være
klare til å møte Gud, selv om de ikke vet når Jesus kommer til å vende tilbake til jorden. Kanskje er det noen
som husker at det var snakk om skatt i himmelen forrige søndag (gi rom for svar)? Hva lærte vi da? At vi
skal passe oss for å bli så opptatte av ting at vi glemmer Gud.
For å forklare vennene sine litt bedre hva han mente fortalte Jesus så en lignelse – en fortelling: Det var en
gang en rik mann som skulle på bryllupsfest. Hjemme hadde han flere
tjenere. Han bad dem om å sitte oppe og vente på ham. Men bryllupsfesten varte lenge, og det ble sent.
Tjenerne var trøtte. Men de som var våkne når mannen kom hjem, slik han hadde bedt om, de dekket han
selv bordet for, og laget fest for! Og tjenerne de visste jo ikke når det var mannen skulle komme hjem, men
de klarte å holde seg våkne likevel!
Vi markerer at vi går over i refleksjonsdelen ved å synge Jeg er trygg hos deg.
Nå kan alle samme sette seg på gulvet og lukke øynene igjen. Så skal dere ta hendene deres bakpå ryggen,
og åpne hånden slik at dere kan få noe oppi den. Så lister søndagsskolelæreren seg rundt ringen med barn
og prikker oppi hendene til alle barna. Ikke prikk alle etter tur og orden, gå rundt flere ganger og sørg for at
alle blir prikket minst en gang på disse rundene. Ha med noen gjenstander som du kan legge i noen av
barnas hender også, f.eks. en rosenkrans, et lite ikon, et kors e.l. Når du er ferdig, sier du: Nå kan dere få
åpne øynene igjen. Var det noen som kjente at jeg prikket i hånden deres? Var det noen som trodde at jeg
skulle prikke, fordi de hørte meg, og så gjorde jeg ikke det likevel? Var det litt rart? Sånn var det litt med det
Jesus fortalte om også – de visste ikke når mannen skulle komme hjem. Det er en litt rar følelse å ikke vite
når noe skal skje, men likevel sitte å vente på at det kommer til å skje. Sånn er det med oss også – når vi
venter på at Gud skal komme, at Jesus skal vende tilbake til jorden. Vi vet at det kommer til å skje en dag,
men ingen vet når. Vi vet ikke engang om det skjer mens vi lever.
Men, var det noen av dere som fikk noe i hånden da? Kan dere komme frem til meg og vise frem tingene?
Hva er det? Et ikon, en rosenkrans – hva bruker vi disse til? Prøv å få barna til å komme med svar.
Var det rart å sitte sånn med lukkede øyne og vente på noe? Det er en fin måte for oss å øve oss på
hvordan det er å vente på at Jesus skal komme tilbake til jorden. Men i mellomtiden er det viktig at vi
husker på Gud i hverdagen vår. Er det noen som husker at vi har bedt samme bønnen de to siste
søndagene? Hvilken bønn var det? (Fader Vår)
Vi vet at Jesus skal komme, men ikke når. Hva hvis han plutselig sto foran deg? Hvordan ville han sett ut,
tror ut? Hva ville du spurt ham om (gi rom for flere svar).
Vi kan også huske på Gud når vi ber Fader Vår. Nå har vi lært å synge Fader Vår, husker dere det? Da kan vi
reise oss nå, og så synger vi Fader Vår sammen.
Å synge er i det hele tatt en veldig fin måte å be på, å være nær Gud på. Det er fint å prøve å lære seg noen
fine sanger om Gud. På den måten kan vi alltid være nær Gud når vi synger.

3. Sang
Herren kommer (nr 158 i Adoremus) Fader Vår (nr 10 i Adoremus)
Jeg er trygg hos deg.(nr 186 i Adoremus)
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4. Andre punkter som kan tas med
Trengs ikke.

5. Avslutning
Vi avslutter med å synge en sang, Jeg er trygg hos deg (med bevegelser). Før vi avslutter med korsets tegn,
og går inn i kirken, kan vi be en bønn sammen.
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