Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
2. søndag i fastetiden år C

Evangelium: Luk 9,28b-36
På den tid tok Jesus Peter, Johannes og Jakob med seg opp i fjellet for å be. Og mens han bad, var
det som om han skiftet utseende, og hans klær ble skinnende hvite. Og to menn kom og talte med
ham; det var Moses og Elia, som viste seg i sin herlighet og talte om hans bortgang, om den skjebne
han snart skulle få i Jerusalem. Peter og de andre som var med ham, var overveldet av søvn, men
våknet til og fikk se lysglansen om ham, og de to mennene som stod der.
Idet Moses og Elia skulle skilles fra ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her; la oss
sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia, –» – han visste ikke selv hva han sa. Og
mens han talte, kom det en sky og senket seg over dem, og de ble grepet av redsel da de forsvant
inn i skyen. Da hørtes det ut fra skyen en røst som sa: «Dette er min Sønn, den utvalgte; lytt til
ham!» Og i samme øyeblikk var det ingen å se uten Jesus alene. Men den gang tidde de med dette,
og sa ingenting til noen om det da hadde opplevd.
Øvrige lesninger: 1 Mos 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1)

Refleksjon og hovedbudskap
Hovedbudskapet er at Jesus blir åpenbart for mennesker som den han virkelig er, Guds sønn. Gud viser oss
hvem Jesus er. Men husk at Jesus er Gud, og ikke bare «Guds sønn». Tenk det fantastiske synet og
stemmen fra himmelen, «Dette er min egen sønn som jeg har kjær. Lytt til ham.» I evangeliet forstår vi at
Jesus er selve oppfyllelsen av det gamle testamentet. Jesus som sann Gud og sant menneske. Jesus er selv
det glade budskap. Han er “veien, sannheten og livet”, vårt forbilde. Jesus viste seg for disiplene på en
spesiell måte for at de skulle forstå at han var Guds sønn og fordype sin tro, og for å gi dem visshet og
styrke i utfordringene som fulgte. Av samme grunn viser han seg stadig for oss i sakramentene og i andre
menneskers eksempel.
De hvite klærne vi bruker til dåp, førstekommunion, konfirmasjon, bryllup, presteklær mm., symboliserer
den herlighet vi blir kledt i, som Jesus også ble den gangen på fjellet: Hans klær ble skinnende hvite. Vi får
ta del i Guds herlighet og renhet.

Til fordypning:
Katolsk.no: Om Herrens forklarelse: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/aug06

Forberedelser:
Flanellograf: Fjell, Jesus, Elia, Moses, Peter, Johannes, Jakob og en sky.
Sett stolene i en halvsirkel rundt et bord dekket med hvit duk, fiolett løper og lys (Gjerne en lysestake med
fem armer, som står for de fem søndagene i fastetiden) og en bibel.

1. Innledning/åpning
Vi ønsker velkommen og gjør korsets tegn. Vi tenner lysene og synger «Her er mitt øre». Hvis vi har fem lys,
så snakker vi om at vi nå tenner det andre lyset fordi det er andre søndag i fastetiden.

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Vi tegner kors på panne, munn og hjerte mens barna sier henholdsvis: «tenke og forstå» (pannen), «fortelle
andre» (munnen)og «gjemme det i hjertet» (hjertet).
Bønn: Kjære Gud, hjelp oss å forstå og huske dine ord, og fortelle dem videre til andre. Og hjelp oss å
bevare dem i hjertene våre. Amen
Også i dag skal vi høre hva Lukas har skrevet om Jesus. Gjenfortell dagens evangelium, bruk gjerne
flanellograf eller barna som statister i et rollespill som søndagsskolelæreren styrer.
Teksten kan da forkortes f.eks. slik:
På den tid tok Jesus tre av vennene sine med opp på et fjell. De het Peter, Johannes og Jakob. Der skulle de
be. Plutselig forandret Jesus seg og klærne hans begynte å lyse. Og to menn kom og snakket med ham. De
to var Moses og Elia. Den samme Moses som ble funnet i kurven som baby og som mottok de ti bud på
fjellet. Han hadde vært død kjempelenge på den tiden når Jesus levde. Peter og den andre var
kjempetrøtte. Men da våknet de til! Peter syns det var det vakreste han hadde sett. Derfor ønsket han at
det skulle være sånn for alltid. Derfor tenkte han at de kunne bygge seg hus og bare blir der. Mens Peter sa
dette, kom det en sky og senket seg over dem. Da ble de redde. Så hørte de en stemme som sa: «Dette er
min Sønn, den utvalgte; lytt til ham – hør på ham!» Når stemmen ble stille var Moses og Elia borte og bare
Jesus var igjen.
Sang: Vår Gud er så stor

Hvem var det Jesus hadde med seg opp på fjellet? Jo, det var Peter, Johannes og Jakob. (Barna viser en, to,
tre fingre.) Plutselig var der et vakkert lys rundt Jesus. Så kunne de se Elia og Moses snakke til ham. Hvem
var det som så det? Det var Peter, Johannes og Jacob (tre fingrer opp). Plutselig kunne de også høre Guds
stemme som sa, hva? Er det noen som husker det? «Dette er min sønn som jeg har kjær», sa Gud. Hvordan
tror barna at disiplene reagerte. Jesus viste seg for de tre på en helt spesiell måte, slik at de bedre skulle
forstå hvem han var og bli sterkere i troen på ham, slik at de kunne tro på at han er Guds sønn og at han har
noe å fortelle oss fra Gud. Hva er det vi forbereder oss til nå? Hva skjer i Påsken? Vi kan også høre Guds
stemme, men kanskje på litt andre måter. Kan barna komme på noe. Hvordan snakker Gud til oss? Samtale
med barna om dette.
Gjennom å komme til kirken for å høre Guds ord. I sakramentene, igjennom bønn. Lytte til vår samvittighet.
Lese i Bibelen hjemme.

3. Sanger
Vår Gud er så stor (Min båt er så liten)
Her er mitt øre (Barnesalmeboka)
Herre, til hvem skal vi gå? (Adoremus 154)

4. Andre punkter som kan tas med
•

Fasteaksjonen til Caritas: Fortell om den og del ut bøsser.

•

FASTEBORD (se 1. søndag i fastetiden):

På fastebordet legges nå 6 nye steiner (legg dem gjerne som en vei som slynger seg fremover) og så settes
et hvitt kubbelys på den 7 dagen. Et av barna får tenne lyset.

5. Avslutning
Bønn; Kjære Gud, takk for alle de gode ting vi ser og hører. Jesus, du skinner som et lys for oss, og vi skal
skinne for deg: Amen

Vi avslutter med korsets tegn, rydder opp og går rolig inn i kirken.

