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Å være som surdeig i verden 

 

TROSMÅL  Elevene erfarer at det er kalt til å spre Guds rike til verden i dag etter 
surdeiglignelsens logikk. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet at alle kristne er kalt til å forkynne og dele det glade 
budskap gjennom ord og handling 

 

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi Jesu lignelse om surdeigen, og forklare hva 
dette sier om vårt kall som kristne til å la oss inspirere av Jesu ord og 
eksempel. 

 

METODER Fortelling, prosjektor, bilder, bibelen, 

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken s. 7 -8, surdeigsbrød, smør og ost/syltetøy, 
saft, kopier med bibelteksten Matt 5, 38-48.   

BØNN Korstegnet, Fader vår og Hill deg Maria. 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(15 min.) 

- Hilse på alle. Presentere eventuelle nye.   
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
Kjære dere alle, velkommen til et nytt skoleår i katekesen. 
Håper at alle har hatt en god sommer. Det er godt å se dere 
alle sammen. Dette året skal vi fortsette å lære mer om 
Kirken, og i år skal vi særlig ha om Kirkens åndelige side, og 
de oppgavene den har i verden. Derfor skal vi ha mye om 
forskjellige helgener som vi har i Kirken. Vi skal høre om 
hvordan de levde og hva de gjorde, hvorfor vi kaller dem for 
hellige og hva deres martyrium består i; det vil si det at de 
gav hele sitt liv for Jesus Kristus og for Kirken. Nå kan dere få 
ta en rask titt på læreboken for dette skoleåret. Og da ser 
dere med en gang at her er det mange spennende 
helgenhistorier for oss å ta tak i og la oss inspirere av i vår 
egen tro.   
 
Del ut den nye læreboken for dette året, Følg meg, til hver av 
elevene. La dem bla raskt gjennom og titte litt i den.   
 
Men aller først skal vi denne timen begynne med det kallet 
som alle vi kristne katolikker har fått. Kallet til å være hellige, 
å leve som helgener i verden, gjelder oss alle. Dette kallet 

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 
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har vi fått i vår dåp. Å være hellig betyr for oss å streve etter 
å ligne på Jesus selv – det å søke å leve et liv som etterligner 
hans.  

UTDYPING 
(15 min.) 

Da Jesus gikk rundt med disiplene sine og talte til folk som kom for å 
høre ham, snakket han mye til dem om Guds rike. I Guds rike er det 
godt å være, der er det ingenting vondt eller vanskelig – hverken kriger, 
konflikter, fattigdom og sykdommer, slik som vi ser overalt i verden 
ellers. Jesus visste at alle mennesker lengter etter Guds rike. Hvis vi 
mennesker gjør godt mot hverandre: viser nestekjærlighet, bilegger 
konflikter, viser generøsitet, er vennlige med andre og tar vare på 
fattige og syke, kan vi gjøre verden til et bedre sted for alle. Da kan 
verden ligne litt mer på Guds rike, enn det ligner på helvete. Jesus 
oppfordret dem som hørte ham til å åpne sitt hjerte for hans eksempel 
og hans ord, og la seg inspirere til å leve og gjøre slik det er i guds rike. 
Han fortalte blant annet denne lignelsen om surdeigen:  
 
Les lignelsen om surdeigen, Luk 13, 20-21. 
 
Forklar: Jesus sa at det er med Guds rike som med surdeigen. På Jesu 
tid brukte de en sats med surdeig til å gjære brødet med. Vis tre bilder: 
et bilde av en surdeigssats, en uhevet deig og en ferdig hevet brøddeig.  
 
I denne lignelsen sier Jesus at når vi som troende lar oss inspirere av 
hans ord, så er det som når en deig bli «matet» med surdeigssats. 
Deigen blir hevet når vi lar surdeigssatsen virke i den en god stund. På 
samme måte kan vi la Guds rike vokse og bre seg ut i verden når vi lar 
hans ord virke i oss og gjør gode gjerninger. Stadig nye mennesker vil 
også la seg inspirere av kjærligheten og den gode måten å leve på. Slik 
vokser Guds rike i verden – og forvandler hele verden.  
 
Nå kan du serverer elevene et lite overraskelsesmåltid med 
surdeigsbrød. Hvis du ikke kan bake surdeigsbrød selv, kan du kjøpe 
dette på et bakeri på forhånd. Pass på at det blir en skive til hver, og la 
dem legge på pålegg selv. Server gjerne litt saft som drikke.   

 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 

Del ut kopier med bibelteksten Matt 5, 38 – 48. Elevene skal lese 
teksten og jobbe med spørsmålene i læreboken s. 8. Det skal være 
arbeidsro. Gå rundt og hør om noen av dem trenger hjelp.  

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elvene gjengi lignelsen om surdeigen 
- La elevene forklare og gi eksempler på hvordan vi som kristne 

skal utbre Guds rike i verden. 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan stå i en ring sammen og gjenta de samme bønnene en 
gang til som dere begynte timen med. 

  

 


