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Trinn: 6
Tid: 45 min.

Guds folk i den gamle pakt
TROSMÅL

Elevene skal se hvilken betydning den gammeltestamentlige tid har for
vår katolske tro, og den parallellen den gammeltestamentlige pakt har til
den nye pakt i Jesus Kristus.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i de gammeltestamentlige
fortellingene om Abrahams pakt med Gud (), Moses og Loven () og
profeten Jeremia og Guds løfte om den nye pakt.

EVNEMÅL

Elevene skal i hovedtrekk kunne gjengi de mest sentrale hendelsene i
Guds pakt med israelsfolket, slik vi leser om dette i Det gamle
testamentet, som er Guds pakt med Abraham, Gud gir israelsfolket
Loven (samt at det virket profeter i Israel).

METODER

Fortelling, oppgaver

HJELPEMIDLER

Klasserommet, læreboken s. 9-14, google maps, prosjektor

BØNN

Korsets tegn, Fader vår og Hill deg Maria

Katekesens forløp
Innledning
(10min.)

Hilse på alle. Presentere eventuelle nye.
- Bønn.
- Innlede tema:
Dette undervisningsåret skal vi jobbe med temaer som
knytter seg mye til Kirken, hvordan den ble grunnlagt av
Jesus, hva og hvem Kirken er og hvordan den er bygget opp.
Men denne første timen skal vi begynne med å se litt på
forhistorien til Kirken og vår katolske tro. I Bibelen har vi Det
gamle testamentet med hele den lange fortellingen om
verdens og mennesket skapelse og Israelsfolkets vei med
Gud frem til Jesus Kristus kom til verden.
Gud sluttet pakt med Israelsfolket. Det var dette folket han
selv skulle komme til verden i, som Jesus Kristus.
Israelsfolket kalte ham den gang for Jahve (Gud) og Messias
(konge).
To viktige personer i den gammeltestamentlige fortelling om
Guds pakt med Israel er Abraham og Moses. Denne timen
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skal vi høre om dem, i tillegg til at vi skal høre litt om en stor
og viktig profet i israelsfolket, nemlig Jeremia.
Les gjennom 1. mos 12-22 og 2. mos 2-20. Bruk nå teksten i læreboken
s. 9-14 til å fortelle med dine egne ord om:
1. Abraham og hans pakt med Gud
2. Moses og pakten ved fjellet Sinai
3. Kort om profeter generelt og spesifikt om profeten Jeremia

UTDYPING
(15 min.)

Bruk Google maps underveis i fortellingen til å vise elevene på kartet
steder som Ur (Abrahams hjemby i dagens Irak), Kanaan (Landet
Abraham flyttet til, dagens Israel/Palestina), Gosen i Egypt, Nilen i
Egypt, Sinaifjellet (der Moses fikk de ti bud og sluttet pakt med Herren).
Vi også gjerne illustrasjoner av Abraham, Moses, steintavler med de ti
bud og av en profet mens du forteller, for å visualisere fortellingen for
elevene mens du forteller.

ELEVOPPGAVER
(15 min.)

OPPSUMMERING
(5 min.)

Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene på s. 12 og 14 i
læreboken. Det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om det er noen
som trenger hjelp.

-

-

BØNN
/AVSLUTNING

La elevene gjengi med egne ord hovedtrekkene i historien om
Abraham og hans pakt med Gud, historien om Moses, utferden
av Egypt og hendelsen med steintavlene på Sinaifjellet, samt
kort om profeter i det gamle testamentet.
La elevene oppsummere kort med egne ord, hvilken betydning
den gammeltestamentlige om israelsfolkets pakt med Gud har
for vår katolske tro.

Katekeseøkten kan avsluttes med at dere ber Fader vår og Hill
deg Maria, mens dere står og holder hverandre i hendene.
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