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Trinn: 6
Tid: 45 min.

Jesus er med oss
TROSMÅL

Elevene skal tro at Jesus Kristus er med oss i Kirken i dag gjennom
sakramentene, og da spesielt sterkt i eukaristiens sakrament i messen.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene skal kjenne til Kirkens lære om Kristi tilstedeværelse i Kirkens
sakramenter, og at dette er på en spesiell måte i eukaristien – kirkens
viktigste sakrament.

EVNEMÅL

Elevene skal med egne ord kunne gjengi de sentrale måter vi tror at
Jesus konkret er til stede i Kirken i dag, nemlig i sakramentene, spesielt
konkret i eukaristien i messen.

METODER

Fortelling, dramatisering

HJELPEMIDLER

Klasserommet, læreboken s. 21-24, enkle rekvisitter til dramatisering

BØNN

Fader vår, «Herre, når det mørkner omkring oss og vi ikke lenger
kjenner ditt nærvær, når alt blir uvirkelig og vi fristes til å gi opp, bevar i
oss vissheten om at du aldri er fraværende. La oss leve i tillitten til deg,
så vi kan hvile i din kjærlighet som til alle tider bærer oss.», Hill deg
Maria

Katekesens forløp
INNLEDNING
(10 min.)

- Hilse på alle.
Bønn
Innledning:
I en tid etter at Jesus sto opp fra de døde, pleide han og disiplene å
møtes. Rett som det var sto han midt iblant dem og var sammen med
dem. Men så en dag sa han at han skulle dra tilbake til himmelen til sin
far, der han kom fra. Så fôr han opp og ble borte for disiplenes øyne.
Betydde dette at han fra da av ikke var til stede i verden lengre? Nei,
Jesus er tilstede i Kirken og i verden hele tiden – om enn på en ikke fullt
så åpenbar og synlig måte. I Kirken er han til stede hele tiden og overalt
i de syv sakramentene som Kirken har fått å forvalte på jorden. Og på
en spesielt konkret og sterk måte, er han til stede i eukaristien.

UTDYPING
(20 min.)

«I dag skal vi se på hvordan Jesus var til stede for disiplene, slik vi leser
om det i evangeliene:
1. Mens han dro rund med dem på reise i Galilea og Judea.
2. Da han innstiftet nattverden.
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3. Etter at han var stått opp fra de døde»
Dere skal nå dramatisere hver av disse tre scenene fra evangeliene.
Bruk tekstene: «Jesus stiller stormen» (s. 22 i læreboken), «Emmaus»
(s. 23 i læreboken) og Markus 14, 12-25 (Det siste måltid), les dem
høyt. Bruk enkle rekvisitter og la elevene stilisere karakterene, mens du
leser replikkene i historiene. Til emmausfortellingen plukker du bare ut
tre elever; de to vandrerne og Jesus

ELEVOPPGAVER
(10 min.)

Elevene skal jobbe med spørsmålene og oppgavene på s. 22 og 24 i
læreboken. Det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen av dem
trenger hjelp.

OPPSUMMERING
(5 min.)

La elevene med egne ord gjengi de sentrale måter vi tror at Jesus
konkret er til stede i Kirken i dag, nemlig i sakramentene, spesielt
konkret i eukaristien i messen.

BØNN
/AVSLUTNING

Katekeseøkten kan avsluttes med at dere står i en ring sammen
og ber en gang til de samme bønnen som dere begynt timen
med.
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