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Guds nye og evige pakt 

 

TROSMÅL Elevene skal se og tro at Jesus Kristus er oppfyllelsen av den gamle 
pakt, at han er den Messias som profetene i det gamle testamentet 
forkynte om. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til hovedtrekkene i vårt katolske syn på Jesus 
Kristus og hans liv, slik dette står i evangeliene, at han er oppfyllelsen 
av den gamle pakt, at han innstiftet den nye pakt, at han innstiftet 
Kirken – der vi feirer den nye pakt i messen, at han kaller mennesker til 
tjeneste for Gud i hans kirke på jorden.  

EVNEMÅL           Elevene skal kunne gjengi Kirkens og evangelienes lære om 
hvem Jesus Kristus var og hvorfor han kom til verden, i det de 
berører sentrale tema som den gamle og den nye pakt, Kirkens 
grunnleggelse, messefeiring og vårt kall til tjeneste i Kirken.   

 

METODER Fortelling, bilder, oppgaver  

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken s. 15-20, prosjektor 

BØNN Fader vår, Hill deg Maria og Den apostoliske trosbekjennelsen 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
Sist time hørte vi om noen av de viktigste urpatriarkene i det gamle 
testamentet, Abraham og Moses. Disse fortellingene tilhører forhistorien 
til Kirken og troen vår. Israelsfolket var det folket som Gud ville sende 
sin sønn til å inkarneres i, og israelsfolket hadde fått løfte og frempek 
om dette i pakten som Gud inngikk med dem. De ventet derfor på en 
stor konge som de kalte for Messias. Israelsfolkets profeter talte også 
om Messias som skulle komme, og hvordan folket skulle forberede seg 
og ta imot ham når han kom.  

 

UTDYPING 
(15 min.) 

Denne timen skal vi se litt mer på Jesu komme, at han virkelig var 
Messias som israelsfolket ventet på, at han innstiftet den nye pakt 
som vi feirer i messen og at han grunnla med dette Kirken på jorden, 
som vi som troende er en del av og som vi er kallet av Gud til å gjøre 
tjeneste i.  
 
Utdyp om disse tre punktene slik:  
 

Trinn: 6  
Tid: 45 min. 
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1. Jesus var Messias: «I det gamle testamentet, som handler om 
tiden før Jesus kom til verden, finner vi mange frempek om at 
han skulle komme til verden i fremtiden og innstifte en ny og 
evig pakt. Vi ser mange trekk ved fortellingene om urpatriarkene 
og innstiftelsen av den gamle pakt, som hinter og vitner om at 
denne pakten skulle senere avløses av en ny og evig pakt i Jesu 
blod. Og profetene talte om Messas sitt komme til verden, om 
den nye tid hans pakt ville representere for hele verden.» 
Les høyt boksen «Jeremias forkynnelse» på s. 14 i læreboken, 
og deretter boksen «Engelens tale» på s. 16. 
 

2. Jesus innstiftet den nye pakt: «Da Jesus spiste det siste 
måltidet sitt med disiplene på skjærtorsdag, som var et 
tradisjonsrikt jødisk påskemåltid og er samtidig feiringene av 
jødenes aller viktigste høytid, Pesach, som er en feiring til minne 
om deres utgang fra Egypt ved Moses, - for deretter å gå inn i 
sin lidelse, ble dømt til døden, ble korsfestet og døde og sto opp 
fra de døde den tredje dag, innstifter Jesus den nye pakt, ved 
fullt ut å oppfylle den gamle pakt. Vi feirer den nye pakt i 
eukaristien i messen. Vi spiser hans legeme og drikker hans 
blod, i skikkelse av brød og vin – slik han bød oss troende å 
gjøre i sitt siste måltid.»  
 

3. Jesus grunnla Kirken på jorden – dette er i dag oss: «Jesus 
kalte disipler til å følge ham og lære av ham mens han reiste 
rund og forkynte. Han innstiftet den nye pakt med disiplene sine 
i nattverden. Så sendte han dem ut som apostler for å misjonere 
for nye mennesker som skulle være hans nye disipler og 
apostler, og som skulle feire pakten videre med ham i messen. 
Disse nye menneskene er oss troende i Kirken.» Les høyt 
teksten om «menneskefiskerne» på s. 20 i læreboken.   

 
 

ELEVARBEID 
(15 min.) 

Elevene skal jobbe med oppgavene og spørsmålene s. 15, 18 og 20 i 
læreboka. Det skal være arbeidsro. Gå rundt til dem og hør om noen 
trenger noe hjelp. 

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

La elevene gjengi med egne ord om hvem Jesus Kristus var, om 
hvorfor vi sier at han er oppfyllelsen av den gamle pakt, hva den nye og 
evige pakt er og hvordan vi feiere denne, samt at vi er kalt til å gjøre 
tjeneste for Gud i Kirken 

BØNN 

/AVSLUTNING 
 

 


