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Trinn: 4.
Tid: 45 min.

Vi er Jesu disipler – Simon Peter
TROSMÅL

Elevene skal se betydningen det har for vår tro at vi vi er kallet av Jesus
til disippelskap hos ham og at vi kaller oss for «Jesu disipler».

KUNNSKAPSMÅL

Elevene skal få kjennskap til evangelienes fortelling om Jesu disipler og
hvordan de ble kjent med Jesus i utgangspunktet. Samt hva det innebar
å være en disippel av Jesu – spesielt skal elevene få kjennskap til
disippelen Simon, som Jesus senere gav det nye navnet Peter («Kefa»)
som betyr fjell eller klippe på koinegresk. Elevene skal også få
kjennskap til Simon Peters radikale omvendelse, som siden førte ham
til Roma som apostel, der han ble Kirkens første leder (Pave) og siden
led martyrdøden, da han ble korsfestet for sin tro på Jesus Kristus.

EVNEMÅL

Elevene skal kunne gjengi sentrale aspekter ved det å være en disippel
av Jesus, og spesielt sentrale aspekter ved Simon Peters liv. Elevene
skal også kunne gjengi sentrale trekk ved det at vi troende i dag kalles
for Jesus disipler, og hva som kjennetegner disippelskapet i vår tro.

METODER

Fortelling, oppgaver, bilder

HJELPEMIDLER

Klasserommet, Læreboken s. 31-34, arbeidsboken s. 29-32, prosjektor,
google Maps, bilder, bibelen.

BØNN

I faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn.
Allmektige Gud, la oss aldri rokkes i den tro som du ved apostelen
Peters bekjennelse har grunnlagt på klippen. Ved vår Herre Jesus
Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den hellige Ånds
enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Katekesens forløp
Innledning
(10 min.)

- Hilse på alle.
- Bønn.

- Innlede tema:
I dag skal vi få høre om da Jesus begynte å kalle noen av de
som kom for å høre ham, samt noen andre han møtte, til å bli
hans disipler. Han samlet seg til sammen 12 disipler, som var
sammen med ham i en gruppe og dro rundt med ham når
han forkynte. De samlet seg, reiste rundt sammen fra by til
by, spiste sammen og hadde undervisning sammen i hele tre
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år, før Jesus ble korsfestet. Jesus var deres «rabbi», som
betyr lærer og han underviste disiplene sine om Gud og viste
dem mange under. Etter at Jesus fôr opp til himmelen, ble
disiplene hans apostler. Det betyr at Jesus sendte dem ut i
verden som misjonærer som forkynte Kristus for alle slags
mennesker. Det var apostlene som sørget for at Jesus lære,
alt det han gjorde og hele hans liv ble kjent for nye
mennesker. Også vi som tror på Jesus i dag er kalt til å være
hans disipler og apostler. Det betyr at vi er invitert til å lære
av Jesus og hans liv, og vi er sendt til å fortelle videre om
dette til andre, både med det vi sier og med det vi gjør som
mennesker.
Med prosjektor kan du slå opp på lerret et bilde av disippelen Simon
Peter. Fortell om Simon Peter og hans liv som disippel og apostel ut ifra
læreboken s. 31-34. Sett spesielt søkelys på (den radikale)
omvendelsen i Peters liv og hans reise til Roma. Suppler gjerne med
flere egnede bilder underveis i fortellingen (f. eks scene på fjellet med
Jesus, Jakob og Johannes da Jesus forvandlet seg foran øyene på
dem (Matt 17,5), og bruk Google Maps til å vise frem et oversiktskart
over Midtøsten / middelhavsområdet, for å vise elevene hvor Simon
Peter levde og hans vei til Roma som apostel.

UTDYPING
(10 min.)

ELEVOPPGAVER
(15 min.)

-

Elevene skal jobbe med oppgavene i arbeidsboken s. 29-32 (D).
Det skal være arbeidsro. Gå rundt på plassene deres og hør om
de trenger hjelp til noe.

OPPSUMMERING
(5 min.)

-

La barna fortelle hva de har lært om det å være Jesu disipler,
spesifikt om disippelen Simon Peter.
Elevene skal fortelle om hva det vil si at vi katolikker i dag er kalt
til å være Jesu disipler.

-

BØNN
/AVSLUTNING

Katekeseøkten kan avsluttes med at dere ber en Fader vår og en
Hill deg Maria, eller samme bønn som dere innledet timen med.
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