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

Evangelium: Luk 21,5-19
På den tid var det noen som talte om templet, om de vakre stenene og de kostbare tempelgavene.
Da sa Jesus: «Alt dette dere ser – det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke
blir sten tilbake på sten!» De spurte: «Mester, når skal alt dette skje? Og hva er tegnet på at det
forestår?» Han svarte: «Vokt dere, så dere ikke lar dere føre vill. For det skal komme mange i mitt
navn og si: 'Det er meg', og 'Tiden er inne'; men følg dem ikke! Og når dere hører om kriger og
opprør, så la dere ikke skremme! For alt dette må hende først. Men heller ikke da er det straks
enden.» (Videre sa han: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, det skal bli store jordskjelv
og mange steder hungersnød og pest; forferdelige ting skal bli å se, og store jærtegn vise seg i
himmelen. Men før alt dette skjer, skal dere bli mishandlet og forfulgt, stilt for synagogeråd og
kastet i fengsel, ja, bli ført for konger og guvernører for mitt navns skyld. Da skal dere få anledning
til å vitne! Husk bare på at dere ikke skal tenke på deres forsvar i forveien; for jeg skal gi dere ord og
visdom, som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Dere kommer til å bli
forrådt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere blir drept, og dere vil bli
hatet av alle, for mitt navns skyld.) Men ikke et hår av hodet skal dere miste. Og om dere holder ut,
skal dere vinne livet!»
Øvrige lesninger: Mal 4,1-2a; 2 Tess 3,7-12

Refleksjon og hovedbudskap
Dagens tekst er en påminnelse om at vår glede ikke skal ligge bare i denne verden, men i den neste. Jesus
sier at vi skal ha tillit til Ham, og at vi ved å stå fast ved Ham skal få det evige liv sammen med ham. I denne
teksten bruker Jesus sterke ord. Han sier til oss at vi skal bli forrådt av foreldre og søsken og at noen av oss
til og med skal bli drept. Han advarer oss med at det i denne verden kan være tøft å være kristen, men at
de som holder ut likevel og vitner om det de tror er sant, skal få evig liv i himmelen.
Dette er en tekst som ikke passer å lese for små barn, fordi dette først og fremst hører til de voksnes trosliv:
om å skjønne livets alvor og å lese tegn i tiden. Også de andre lesningene er advarsler, og egner seg ikke i
Ordets liturgi for barn. Små barn trenger først å bli kjent med Guds trygghet, omsorg og kjærlighet, før de
vil forstå noe av dette.
Alternativt kan man derfor i dag lese den russiske legenden om Varenka. Den har som tema å stole på Gud i
vanskelige tider og at Gud noen ganger svarer på våre bønner på en annen måte en vi hadde ventet. Som
evangeliet leser vi derfor i stedet Matteus 7,7:
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får,
og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Til fordypning
http://www.katolsk.no/artikler/troogtvil.htm
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1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen, og gjør korsets tegn. Vi tenner lys og synger sammen Jeg er trygg hos deg.starter
med å tenne et lys som påminnelse om at vi er i messen.
Før vi hører evangeliet, tegner vi kors på panne, munn og hjerte mens barna sier henholdsvis: ”tenke og
forstå” (pannen), fortelle andre (munnen) og ”gjemme det i hjertet” (hjertet). Vi synger Halleluja eller sier
det sammen i kor.
Vi leser:
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får,
og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. (Matteus 7,7-8)
Slik lyder Herren Ord.
Lovet være du Kristus.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Legenden om Varenka.
Det var en gang kone som het Varenka. Hun levde i Russlands dype skoger. Huset hennes lå i langt inne
skogen der hvor det sjelden kom noen forbi. Hun hadde alt hun trengte og var fornøyd med det.
En dag kom noen folk forbi og fortalte henne om den skrekkelige krigen og om at de ville flykte langt, langt
bort fra den. De ville at Varenka skulle bli med dem.
Men Varenka ville bli i skogen. ”Hvem skal passe på de trette reisende som kommer forbi huset mitt og
hvem skal gi dyrene i skogen mat om vinteren hvis jeg drar min vei?” spurte Varenka. ”Nei, jeg må bli her.”
Så da Varenka hørte kanonene fra krigen drønne, ble hun veldig, veldig redd og ba: ”Kjære Gud, bygg en
mur rundt huset mitt så soldatene ikke kan se det!”
En gjeter med sin lille geit, en ung mann som var kunstmaler og gjemte seg i skogen, og gutten Bodula som
hadde kommet bort fra foreldrene sine under flukten fikk gjemme seg i huset til Varenka. Krigen kom stadig
nærmere og Varenka og hennes venner hørte kanonene. De ba hver kveld om at Gud skulle bygge en mur
rundt huset, men Gud kom ikke! En natt begynte det å snø stille, tett og lenge.
Mange støyende soldater lette etter sine fiender neste dag, og for rett forbi Varenkas hus.
Soldatene kunne ikke se huset fordi det var gjemt under alle snøen.
De dro videre, og det ble ikke mer krig i denne delen av Russland. Hvis Varenka ikke hadde tatt imot
vennene sine og Gud ikke hade hjulpet dem, kunne ikke gjeterens geit født geitekillinger neste vår,
kunstmaleren kunne ikke malt flere bilder, og Bodulas due kunne ikke ha fløyet ut i verden for å forkynne at
krigen var slutt og freden var kommet.

Samtale med barna:
Husker dere at vi snakket om himmelen sist? Og at vi lurte på hvordan det er der? I dag har vi hørt historien
om Varenka og hvordan hun ba og stolte på at Gud vil hjelpe henne og de hun hadde hos seg i huset sitt.
Så det ble ikke en mur rundt Varenkas hus, men huset hennes ble gjemt i snøen! Noen ganger hjelper Gud
oss på en helt annen måte enn vi har bedt om. Noen ganger kanskje på en bedre måte til og med! Denne
historien forteller oss at vi skal prøve å holde ut og ikke gi opp selv om det er vanskelig mange ganger. Hvis
vi holder ut og fortsetter å stole på Gud og be ham om hjelp vil vi få evig liv sammen med Ham. Hva er evig
liv? Jo, det er når vi kommer til himmelen. Når livet på jorden er slutt, og vi kommer til himmelen, blir det
2

aldri mer krig og ufred og fæle og skumle og vanskelige ting, slik som det er på jorden av og til. Noen tenker
at himmelen kanskje er som en stor hage, med alle slags dyr, geiter og duer og alle slags mennesker, litt
som ute i den fine skogen til Varenka, bare enda mye bedre.

3. Sang
Jeg er trygg hos deg (Adoremus 186, Barnesalmeboka 119; denne finnes på øvelses-CDen med barnesanger
som NUKs barneutvalg har laget)
Herren er min hyrde, jeg er hyrdens lam. Adoremus, nr 157

4. Andre punkter som kan tas med
Aktivitet:
To leker som handler om å stole på hverandre:
1. Et barn får bind for øynene og lar seg falle inn i gruppen. Gruppen fanger henne opp slik at hun ikke faller
i gulvet og slår seg. Så bytter en slik at alle som vil, får prøve.
2. To og to går sammen. Den ene får bind for øynene og lar seg lede rundt av den andre. Den med bind for
øynene må stole på ledsageren.
Samtal med barna etterpå om det de opplevde når de hadde bind for øynene.

5. Avslutning
Vi avslutter med å be sammen velsignelsen:
Velsign oss Gud Fader
Velsign oss Guds sønn
Velsign oss Gud du Hellige Ånd.
Så går vi rolig tilbake i kirken.
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