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Håpet om Messias 

 

TROSMÅL Elevene skal erfare at vår katolske tro er forankret i en større 
prehistorie enn tiden rundt Jesus Kristi virke for om lag 2000 år 
siden. Grunnlaget for vår tro går tilbake til gammeltestamentlig tid. 
Israelsfolket hadde en forventning om hans komme til verden, 
allerede mange generasjoner før han ble født. 
 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til de sentrale deler av Jesu Kristi prehistorie, 
før hans fødsel i Betlehem, slik dette kommer til uttrykk gjennom 
den gammeltestamentlige fortelling om urpatriarkene og 
profetene. Elevene skal få kjennskap til urpatriarkene Noa, 
Abraham og Moses, samt til profetenes virke i Israelsfolket. 
 

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi sentrale deler av den messianske 
forventningen som israelsfolket / jødefolket hadde, slik dette 
kommer til uttrykk i deres skrifter som vi har i GT i vår Bibel.   

 

METODER Lytte til fortelling. Se på bilder. Oppgaver i arbeidsbok 

HJELPEMIDLER Klasserommet, bilder, arbeidsbok. 

BØNN Fader vår og Hill deg Maria 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

Hilse på alle. Presentere eventuelle nye elever  
 
Bønn: Kjære Jesus, takk for at vi får samles her i menigheten 
til et nytt skoleår med katekese. Vi ber deg for alle gamle og 
nye barn som går i vår klasse, at vi skal lære hverandre 
bedre å kjenne og lære mye nytt om deg og Kirken dette året. 
Vi ber deg Jesus. I Faderens og Sønnens og Den hellige 
Ånds navn. Amen. 
 
Innlede tema: 
Fortell om at vi Bibelen har to hoveddeler, GT og NT. Vis da 
gjerne frem en Bibel. GT er den samlingen med skrifter som 
er fra tiden før Jesus ble født i stallen i Betlehem, og disse 
skriftene forteller oss om denne tiden helt fra verdens 
skapelse av, utvelgelsen av israelsfolket som Gud ville la sin 
sønn komme til verden i, og om israelsfolkets vei med Gud 
frem mot dette; hvordan de levde, hva de lærte sine barn og 
hvordan de tenkte om Gud og tilba ham. 

Trinn: 4.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING  
(10 min.) 

Du kan finne bilder på internett (se Blilys) og/eller i læreboken av 
Noa, Abraham og Moses. Kopier dem til elevene og del dem ut på 
ark, eller bruk projektor til å vise bildene på lerret eller en hvit 
vegg. Gjenfortell i korte hovedtrekk fortellingene om Noa, 
Abraham og Moses i kronologisk rekkefølge mens dere ser på 
bildene av disse. Vis også elevene et bilde av en 
gammeltestamentlig profet. Fortell at Gud lot slike mennesker 
komme med viktige beskjeder til israelsfolket. Han sendte profeter 
for å tale til dem om hva de hadde gjort galt, at de måtte omvende 
seg fra synder og om at Gud ville sende Messias til dem – sin 
egen sønn. Dette er Jesus Kristus, men israelsfolket kjente ennå 
ikke hans navn, derfor kalte de ham Messias. De så for seg at 
Messias skulle være en stor konge som en gang i fremtiden skulle 
skape fred bland menneskene i verden.   

 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

Elevene jobber en og en med oppgavene på s. 5 – 7 i Kom og se 
– Arbeidsbok. Gå rundt og hør om de går bra og om de trenger 
hjelp. 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elevene komme med et par-tre stikkord som de nå kan 
om Noa, Abraham, Moses og gammeltestamentlige 
profeter. Noter stikkordene på tavle/white board. 

- Poengter trosmålet: Vår katolske tro er forankret i en større 
prehistorie enn tiden rundt Jesus Kristi virke for om lag 
2000 år siden. Grunnlaget for vår tro går tilbake til 
gammeltestamentlig tid. Israelsfolket hadde en forventning 
om hans komme til verden, allerede mange generasjoner 
før han ble født. 

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekeseøkten kan avsluttes med at dere gjør kostegnet og ber 
Fader vår og Hill deg Maria sammen. Stå gjerne i en ring. 

 
 
 
 


