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Trinn:
Tid: 45 min.

Johannes vitner om Jesus
TROSMÅL

Elevene skal få kjennskap til begrepet omvendelse og hvilken betydning
dette har for vårt trosliv.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene skal kjenne til fortellingen om Johannes Døperen fra
evangeliene, og innholdet i begrepet omvendelse, som han forkynte for
folket. Elevene skal kjenne til at Døperen Johannes er en skikkelse i
NT, som peker frem mot Jesu fremtreden.

EVNEMÅL

Elevene skal kunne gjengi sentre deler av fortellingen om Johannes
Døperen; hvem han var, hvordan han levde og at han var en profet som
levde samtidig som Jesus og pekte på det at Jesus er den Messias
folket ventet på.

METODER

Fortelling. Bibelen. Bilder.

HJELPEMIDLER

Klasserommet, læreboken s.17-20, arbeidsboken s. 13-17, internett
(billedbaser og google maps).

BØNN

Se nedenfor.

Katekesens forløp
Innledning
(10 min.)

- Hilse på alle.
- Bønn:
Gjør korsets tegn sakte og tydelig. Be en takkebønn til
Johannes Døperen for at han var modig og sto frem i en
vanskelig tid og forkynte omvendelse fra synder og pekte på
hvem Jesus Kristus er.
- Innlede tema:
Fortelle elevene at de i dag skal lære om Johannes Døperen,
som var en profet som levde samtidig som Jesus. Han levde
på en enkel måte i en hule i ødemarken ved elven Jordan.
(Vis gjerne på et palestinakart hvor elven Jordan renner,
dersom dere har et slikt kart tilgjengelig. Alternativt går det an
å skrive ut et kart på kopi, eller slå det opp på lerret med
prosjektor.) Han hadde kamelhårskappe og spiste
gresshopper og honning. Han hadde en gruppe av
mennesker som fulgte hans lære. De var disiplene hans og
de kom ut til ham i ødemarken for å høre ham tale. Der lot
mange av dem seg døpe av Johannes i Jordanelven, når de
hadde bestemt seg for å omvende seg fra sitt tidligere liv, og
ville leve et mer hellig liv.
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Poeng: Johannes Døperen forberedte veien for Jesus, han
banet vei for hans virke. Han pekte på Jesus, slik at folk
skulle omvende seg og kunne tro på at det er Jesus som er
Messias, han som jødene så lenge hadde ventet på.

Finn et illustrerende bilde av Døperen Johannes, der han fremstilles
med kamelhårskappe og stav i ødemarken. Slå bildet opp på lerret
(vegg) med prosjektør, eller del det ut til hver elev på kopi.

UTDYPING
(10 min.)

Finn frem evangelieteksten Markus 1, 2-8 og les den høyt. Deretter
gjengir du innholdet i læreboken s. 17-20 i hovedtrekk.

ELEVOPPGAVER
(10 min.)

OPPSUMMERING
(5 min.)

Elevene jobber individuelt med oppgavene i arbeidsboken s. 13 – 17.
Det skal være arbeidsro. Gå rundt til hver enkelt og hør om de trenger
hjelp.

-

-

La barna fortelle hva de har lært om Johannes Døperen; hvem
han var, hvordan han levde som profet, forkynner og døper, at
han forberedte Jesu inntreden i sitt virke.
Poengter trosmålet: få kjennskap til begrepet omvendelse og

hvilken betydning dette har for vårt trosliv.
BØNN
/AVSLUTNING

Du kan avslutte timen med denne bønnen:

Allmektige Gud, la dine barn vandre på frelsens vei. Hjelp oss å ta
imot det som forløperen, den hellige Johannes forkynte, så vi kan
nå frem til ham som Johannes banet vei for, vår Herre Jesus
Kristus, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet,
Gud fra evighet til evighet. Amen.
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