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

Evangelium: Luk 16,19-31
På den tid sa Jesus til fariseerne: «Det var en gang en rik mann som gikk kledd i purpur og fineste
lin, og hver eneste dag holdt overdådige fester. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann,
som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket ikke bedre enn å stille sin sult med de smulene
som falt fra den rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige
døde, og englene hentet ham og la ham i Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Og
da han slo øynene opp i dødsriket, var han i pine; og langt borte så han Abraham og Lasarus som
lå opp til hans bryst. Da ropte han til Abraham: 'Far, ha miskunn med meg og send Lasarus hit, så
han kan dyppe en finger i vann og væte tungen min. For her i ilden lider jeg store kvaler.' Da
svarte Abraham: 'Min sønn, husk at du hadde det godt mens du levet, og Lasarus led vondt; så nå
blir han trøstet her, mens du lider. Og dessuten er det satt et dypt svelg mellom oss og dere, slik at
ingen kan komme herfra over til dere, eller fra dere over til oss, selv om de ønsket det.' Da sa den
rike: 'Men da ber jeg deg, far, at du sender ham hjem til oss, for jeg har fem brødre. La ham fortelle
dem hva han vet, så at iallfall de kan unnslippe dette pinselsstedet.' Men Abraham sa: 'De har
Moses og profetene; de får høre på dem!' Han svarte: 'Nei, far Abraham, men kommer det noen til
dem fra de døde, da vil de omvende seg!' Men Abraham sa: 'Hører de ikke på Moses og profetene,
så lar de seg heller ikke overbevise om noen oppstår fra de døde.'»
Øvrige lesninger: Amos 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16

Refleksjon og hovedbudskap
Det er vanlig å tolke denne fortellingen som en lignelse, og ikke en eksakt framstilling av livet etter døden.
Det er viktig å fortelle barna at Jesus fortalte dette for å lære oss noe om hvordan vi skal leve her og nå, og
at ingen vet akkurat hvordan det er etter døden.
Hva er det Jesus vil lære oss? Det henger sammen med fortellingen fra forrige søndag: Om hvordan vi
bruker livet vårt og pengene våre. Lever vi som den rike mannen og ikke ser andre som trenger hjelp? Jesus
ønsker at alle mennesker skal leve for hverandre og elske sin neste som seg selv.
Til fordypning
Det er et kapittel om denne lignelsen i Benedikt XVIs bok Jesus fra Nasaret, Avenir Forlag 2008. Der
fremheves det også at hovedpoenget i lignelsen ikke er å gi detaljerte beskrivelser av livet etter døden.
Forberedelse
Finn frem rekvisitter: tiggerskål med penger og luksusgjenstand (se under)

1. Innledning/åpning
Vi har et bordalter med en duk (med den liturgiske fargen grønn), et lys, en Bibel, et ikon og eller et
krusifiks. Vi begynner med å ønske alle velkommen og tenne lysene mens vi synger ”Dette lille lyset mitt”
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eller ”La oss vandre i lyset” Som åpningssang kan man også synge ”Hvem har skapt alle blomstene?” mens
alle barna setter på hver sin lille flanellograffigur av enten blomst, stjerner, fugler eller mennesker på
flanellografen. Da får vi et vakkert alterbilde å se på i begynnelsen.
Denne søndagen kan du sette en treskål med noen få penger og en gullveske (eller en annen
luksusgjenstand) på alteret eller på gulvet foran barna Før du begynner på
bibelfortellingen snakker dere om hva dette er, og du forteller at det skal handle om en tigger og en rik
mann.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Det kan egne seg bra å bruke flanellograf til denne fortellingen. Du trenger: Nøytral bakgrunn, en mann
med fine klær, en sittende mann i filler, en sittende Abraham, flammer, skål med penger, en port eller dør.
Gjenfortell fortellingen med enkle ord mens du setter på figurene etter hvert som de opptrer i fortellingen.
Øv gjennom flere ganger på forhånd, så du forteller fritt fra teksten. Et forslag er å lage en helt enkel
framstilling, der personene settes nede på tavlen mens de lever, og flyttes opp på tavlen når de dør.
Når selve fortellingen er til ende, kan det være lurt å si for eksempel dette:
Leder: Når Jesus fortalte denne fortellingen, var det ikke fordi dette hadde skjedd i virkeligheten. Jesus
fortalte dette som en lignelse, akkurat som fortellingen om hyrden med de hundre sauene. Med
fortellingen om den fattige Lasarus vil Jesus lære oss at vi må bry oss om hverandre mens vi lever her på
jorden, spesielt de som har det vanskelig og trenger vår hjelp. Det er ingen som vet akkurat hvordan livet
etter døden er, det er ikke sikkert at det er sånn som i denne fortellingen.
Heldigvis trenger vi ikke være redd for om Gud vil straffe oss, slik som den rike mannen som måtte ha det
vondt i flammer. Etter at Jesus døde på korset, tok han straffen for alt ondt som menneskene gjør mot
hverandre, og Gud tilgir oss alt vi angrer på. For Gud kjenner oss og hjertene våre og vet om vi prøver å
gjøre gode ting. Alle som vil, er velkommen til å bli trøstet i himmelen, slik som den fattige Lasarus ble det.
Vi kan hjelpe hverandre mens vi lever. Der er en fin sang som heter Her er mitt øre, og den kan vi synge nå.
Den handler om at vi kan gi Gud alt, både våre hender og føtter og tanker, og så vil Gud vise oss hvordan vi
kan vise godhet mot hverandre.

3. Sangforslag
Hvem har skapt alle blomstene?
Her er mitt øre

nr 118 Barnesangboka (Lunde forlag)

nr 100 i Barnesangboka (Lunde forlag)

4. Andre punkter som kan tas med
Informasjon fra den liturgiske kalenderen: Dette er Caritas-søndag.
Siden det er Caritas-søndag, kan vi snakke om hvordan VI kan hjelpe fattige som Lasarus. Fortell om Caritas
og deres arbeid, og at vi samler inn penger. Kanskje du kan ha med nok småpenger til at alle barna kan få
en krone til å putte på en Caritas-bøsse?

5. Avslutning
Vi tar hverandre i hendene og ber velsignelsen sammen. Så går vi samlet ut i kirken igjen.
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