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

Evangelium: Luk 13,1-9
På den tid kom noen og fortalte Jesus om de galileerne som Pilatus hadde drept under ofringen, slik
at deres eget blod blandet seg med dyrenes. Til det sa Jesus: «Mener dere at disse galileerne var
større syndere enn alle de andre, siden det gikk dem slik? Å nei! Og jeg kan si dere, at hvis dere ikke
omvender dere, skal dere alle omkomme som de. – Eller de atten som ble drept da Sjiloah-tårnet
styrtet sammen over dem – tror dere at de var mer straffskyldige enn alle andre i Jerusalem? Nei,
jeg sier dere at det var de ikke. Og om dere ikke omvender dere, kommer dere alle til å dø som de.»
Så fortalte han denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre, som stod i hans vinhage. Men da han
kom og så etter frukt på det, fant han ingen. Da sa han til gartneren: 'Nå har jeg gått her i tre år og
sett etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Ta og hugg det ned! Hvorfor skal det stå slik og
suge ut jorden!' Men gartneren svarte: 'Herre, la det stå dette året også, så skal jeg spa opp jorden
rundt det og gjødsle det; kanskje det da bærer frukt neste gang. Men hvis ikke, får du hugge det
ned.'»
Øvrige lesninger: 2. Mos 3,1-8a,13-15; 1. Kor 10,1-6.10-12
[Menigheten kan også bruke lesningene fra år A: 2 Mos 17,3-7. Rom 5,1-2.5-8. Joh. 4,5-42 (kortere:
5-15.19b-26.39a.40-42)]

Refleksjon og hovedbudskap
Hovedbudskapet i teksten er at det hjelper ikke om man er noe fint og godt, om man ikke gjør noe godt.
Altså, det holder ikke om vi tenker gode ting, vi må også gjøre det gode. Men sjølv om vi ikke alltid greier å
gjøre det gode, så gir Gud oss alltid nye sjanser. Som i lignelsen, gartneren vil gi treet en sjanse til, ett år til.
Det er Jesus som er den gode gartneren som ber Gud Faderen om en sjanse til for menneskene. Det er en
formaning om omvendelse, men samtidig en klar formaning om at vi må gjøre noe godt. Man skal heller
ikke dømme andre og tro at man selv står på trygg grunn. Oppsummert er det tre hovedpunkter vi kan
trekke ut av dagens tekst: vi skal alltid huske på Gud, omvende oss, vi skal alltid prøve å gjøre gode ting, og
vi skal aldri dømme andre. Lik fikentreet som trengte ekstra stell og pleie for å kunne vokse og bære rikelig
med frukt, slik skal vi vokse i kjærlighet til Gud og den frukten vi skal bære er kjærlighetens frukt. Og slik
som fikentreet trenger næring og lys for å vokse og bære frukt, trenger vi Guds ord som næring for vår tro.

Videre fordypning for læreren
Bruk teksten i dine egne bønner i dagene før du skal bruke opplegget. Hvordan får Guds nåde strømme i
ditt liv slik at du bærer god frukt?

Forberedelser:
•
•
•

Ta med en potteplante: gjerne en som har sterke greiner og ligner på et lite tre. Det finnes også
potteplanter med frukter på blomsterbutikker, hvis du ønsker å vise barna et tre med frukt.
Vannkanne.
Fem-armet lysestake for fastetidens søndager (hvis man har)
1

Vi gjør rommet klart på forhånd med å sette stoler i en halvsirkel rundt et lite bønnebord med hvit duk,
fiolett løper og lys, Bibel, krusifiks eller ikon. Nå i fastetiden kan man velge å ha et mer nakent bønnebord,
eller f. eks bare ha et krusifiks som et tegn på hva som skal skje i påsken. (For de små: Når vi snakker om
korsfestelsen er det viktig at vi ikke dveler lenge med dette uten å fortelle den store gleden som kommer
etterpå: at han står opp igjen og vinner over døden.)

1. Innledning/åpning
Vi ønsker alle velkommen, og gjør korsets tegn. Vi tenner tre lys på en fem-armet lysestake, eller tenner et
vanlig lys. Vi kan synge med barna: Se vi går opp til Jerusalem, eller synge Dette lille lyset mitt.

Bønn: Kjære Gud, hjelp oss å høre godt etter så vi kan forstå og huske dine ord, og fortelle dem videre til
andre. Og hjelp oss å bevare dem i hjertene våre. Amen

2. Opplegg for formidling av bibelteksten
Ta fram potteplanten og hold den foran deg mens du forteller: En gang fortalte Jesus en lignelse.
Vet dere hva en lignelse er? Det er noe som ligner på noe … Jesus fortalte oss lignelser for å fortelle oss noe
om hvordan Gud er.
En gang fortalte Jesus denne lignelsen:
«En mann hadde et fikentre, som stod i hans vinhage. Men da han kom og så etter frukt på det, fant han
ingen. Da sa han til gartneren: 'Nå har jeg gått her i tre år og sett etter frukt på dette fikentreet uten å finne
noe. Ta og hugg det ned! Hvorfor skal det stå slik og suge ut jorden!' Men gartneren svarte: 'Herre, la det
stå dette året også, så skal jeg spa opp jorden rundt det og gjødsle det; kanskje det da bærer frukt neste
gang. Men hvis ikke, får du hugge det ned.'»
Sett fra deg planten på gulvet og se på det i stillhet: Spør barna: hva hørte vi i denne fortellingen? Hvem
tror dere gartneren skal ligne på? (forslag fra barna.
Gartneren er Jesus. Han vil gi treet en sjanse til.
Hvem er treet da? (forslag fra barna) Det kan være meg og deg.
Treet bærer vanlig frukt.
Hva slags gode frukter bærer mennesker? Vi kan jo ikke lage epler eller pærer med kroppen vår. Hva tror
dere Gud vil at vi skal lage? (la barna komme med forslag, og alle gode ting er riktig: arbeid for andre, lage
mat og klær: men egentlig: vår viktigste frukt er)
-kjærlighet: godhet. Den er ikke til å spise, men vi kan gi den til andre å gjøre andre glade.
Hvordan kan vi vokse og bære frukt som fikentreet i fortellingen? Hørte dere hvem som sa at han ville
passe på og hjelpe treet? (Det var gartneren: Jesus)
Jesus vil gi oss det vi trenger slik at vi bærer frukt: kjærlighets-frukt.

Nå skal vi lese fortellingen slik det står, og mens dere lytter, kan dere se på treet:
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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):
«En mann hadde et fikentre, som stod i hans vinhage. Men da han kom og så etter frukt på det, fant
han ingen. Da sa han til gartneren: 'Nå har jeg gått her i tre år og sett etter frukt på dette fikentreet
uten å finne noe. Ta og hugg det ned! Hvorfor skal det stå slik og suge ut jorden!' Men gartneren
svarte: 'Herre, la det stå dette året også, så skal jeg spa opp jorden rundt det og gjødsle det; kanskje
det da bærer frukt neste gang. Men hvis ikke, får du hugge det ned.'»
Slik lyder Herrens ord. Alle: Gud være lovet.
La barna være trær: De vokser opp som små frø, (setter seg på huk i en klump) så vokser de sakte opp, og
strekker seg opp mot himmelen, og alle greiner vokser seg store (vi strekker ut armene og fingrene.
Og så kommer frukten. Vi er jo ikke fikentrær, vi er mennesketrær. Hva slags frukt er det vi kan gi?
Kjærlighet! (La alle barna gi hverandre klemmer – hvis de ønsker det. Og hvis man ikke ønsker det, kan man
la det være.)

3. Sanger
Dette lille lyset mitt.
Se vi går opp til Jerusalem (Adoremus 258)
Din kjærlighet (Adoremus 106)

4. Andre punkter som kan tas med
Aktivitet: Dersom man har fastebord kan man etter å ha lagt på 6 nye steiner, sette på et lite fikentre laget i
papp, plastelina, kitt eller annet materiale. Klippe ut et fikentre i papir, fargelegg og lim rundt kanten på
bordet. Sett en lav skål med vann, eller et speil, eller en vannmugge til å symbolisere vann, ved siden av
treet:
Nå ser fastebordet slik ut:
En stein med bånd rundt: Askeonsdag
3 steiner og en Jesusfigur (første søndag i fastetiden: Jesus i ørkenen)
6 steiner og et stort lys (andre søndag i fastetiden: Kristi forklaring)
6 steiner og et lite tre (tredje søndag i fastetiden: Lignelsen om fikentreet)

[Om fastebordet:
Hver søndag pyntes bordet med nye ting som refererer til dagens tema i evangeliet.
På denne måten får vi en rød tråd igjennom hele fastetiden. Se om det er mulighet for at bordet kan stå
permanent (dvs i 5 uker) der hvor søndagskolen skal være, så slipper man å flytte frem og tilbake. For de
som har anledning til det, kan bordet også stå i kirken. Da kan barna få komme frem til bordet, presten sier
noen ord om dagens tema, noen får sette på en ny ting (alt etter dagens evangelium) og så går barna til
søndagskole. Her må man se på de mulighetene man har i sin menighet.
Dersom man bruker fastebord, trenger man flate, litt store steiner, en for hver dag i fasten. (40 stk., 2- 3 cm
i diameter) Kan lages av kitt eller trolldeig, eller ta en tur i fjæra og plukk.
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La noen av barna få hver sin plastkopp med sand til å tømme på bordet. (Sanden kan sløyfes hvis ikke det er
praktisk mulig.)]
Alternativt:
Har man collage i stedet for bord, limes et tre klippet ut i kartong på, etter å ha limt på 6 nye steiner.
Et annet alternativ er å finne et lite (mini) tre fra skogen, noen greiner, og «plante» i en bøtte med steiner.
Ha små utklipp fra aviser og blader med bilder av mennesker som viser kjærlighet. Heng disse bildene på
greinene.

5. Avslutning
Vi lærer barna sangen «Din kjærlighet» og synger den som avslutning mens vi ser på fastebordet. Til slutt
sier vi denne bønnen sammen med barna:

Kjære Gud, takk for at du alltid bryr deg om oss.
Vi skal alltid prøve å leve slik at det vil glede deg,
vi skal bære mye og god frukt. Amen

Vi avslutter med korsets tegn, rydder opp og går rolig inn i kirken. En voksen går først for å hindre at barna
løper inn.
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