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Dåpen og Åndens gave 

 

TROSMÅL Elevene skal tro på at de i sin dåp har mottatt Den hellige ånds gave.  

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til misjonsbefalingen (Matt 28, 19-20) og 
betydningen av dåpens sakrament for vårt liv.  

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi Misjonsbefalingen (Matt. 28, 19-20) og med 
egne ord redegjøre for de mest sentrale virkningene som dåpens 
sakrament har for vårt liv. 

 

METODER Fortelling, høytlesning 

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken, bibelen, (prosjektor) 

BØNN Korstegnet, Fader vår, «Kom Hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og 
tenn i dem din kjærlighets ild.», Hill deg, Maria. 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.  
 
- Bønn. 
  
 
- Innlede tema: 
Sist time hadde vi om det at Den hellige Ånd ble sendt til 
Kirken på pinsedagen og om hvem Den hellige ånd er. Til 
dåpssakramentet, som vi får i vår inngang i Kirken, knytter 
Den hellige ånd seg på en spesielt sterk måte. Nå skal vi 
lære mer om dette, og den betydningen og virkningen dåpen 
har for vårt liv som kristne.  
 
Les høyt misjonsbefalingen, Matt 28, 19-20. 
 
Forklar: Denne befalingen fikk apostlene av Jesus før han dro 
tilbake til himmelen, og dette ble utgangspunktet for at Jesus 
ble forkynt for nye mennesker – i dag over hele jordkloden. 
Misjonsbefalingen er grunnen til at vi er blitt døpt, har fått 
høre om Jesus Kristus og har fått tro på ham.  
 
 
 

Trinn: 6  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(15 min.) 

Utdyp og forklar følgende aspekter ved dåpens sakrament for elevene 
(gjør gjerne bruk av bilder og prosjektor hvis det passer): 
  

- Vår inngang/innvielse i Kirkens felleskap 
- Renselse for arvesynden og dens (alvorlige) konsekvens  
- Bevegelsen nedsenkning i vann og oppløfting: et tegn på det at 

vi dør i Kristus og oppstår til et nytt liv i ham i dette sakramentet. 
Og samtidig også et frempek på vår oppstandelse til dom på 
Herrens dag. 

- «Det usynlige seglet på vår panne», som dåpen bevirker, vitner 
om det evige liv vi har fått lagt i oss i dåpen og som vi bærer på 
oss til evig tid. 

- Vi blir del i Guds barnekår, vi skal arve hans rike i himmelen.  
- Begynnelsen på vårt trosliv i Kristus, spiren til tro blir lagt i oss. 
- Gir adgang til flere andre av Kirkens syv sakramenter  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(10 - 15 min.) 

Elevene skal jobbe med spørsmålene og oppgavene s. 33 og 34 i 
læreboken. Del ut de tre skriftstedene Matt. 1, 9-11, Apg. 2, 1-4 og 
galaterbrevet 5, 22 til elevene på kopi. Det skal være arbeidsro. Gå 
rundt og hør om noen behøver noe hjelp.   

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elevene gjengi misjonsbefalingen (Matt. 28, 19-20) 
- La elevene med egne ord oppsummere de viktigste virkningene som 
dåpens sakrament har i våre liv.  

 

  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekeseøkten kan avsluttes med at dere står i ring og ber en 
gang til de bønnene som du åpnet denne timen med. 

 
 
 

  

 


