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VI HØRER – GUD SNAKKER TIL OSS

Trinn: 3
Tid: 45 min.

TROSMÅL

Barnet tror at Gud snakker til oss når vi leser i Bibelen - Guds ord,
og når det blir lest høyt i Kirken.

KUNNSKAPSMÅL

Barnet kjenner til historien om Samuel og vet at Gud snakker til oss
spesielt når vi er i kirken og leser fra Bibelen.

EVNEMÅL

Barnet kan nevne de to delene av Bibelen; Det gamle testamentet
og Det nye testamentet, og fremheve at Evangeliet i NT er den
viktigste delen.

METODER
HJELPEMIDLER

Powerpoint. Fortelle med konkreter. Undringssamtale. Bibelstund.
Lek
Projektor. Bilder. Evangeliebok/Praktbibel.

BØNN

Fri takkebønn - Ritual (se Blilys)

Katekesens forløp
Innledning
(15 min.)

UTDYPING
(15 min.)

Ønske velkommen
Bønn
Korstegnet og en fri takkebønn – for at vi er samlet til
katekese, og at Jesus har samlet oss
Innledning
Kateketen knytter an til forrige katekesedag og temaet
barna lærte om da, nemlig om innledningen til messen.
Barna kan bli spurt om de husker ordene i innledningen
(korstegnet) og hva som skjer under syndsbekjennelsen
(banke i brystet).
Poeng
Etter repetisjonen introduserer kateketen neste tema.
Nemlig at bara i dag skal lære videre om hva som skjer
under messen, og vi skal lære flere ting som skjer under
messen.
Fortelle med konkreter.
Kateketen introduserer Bibelen/Evangelieboken (gjerne
med omslag som brukes i liturgien). La barna få se
nærmere på den og si hva de synes (viktig at det er en flott
utgave).
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GUDS KALL
(10 min.)

Kateketen forteller så at når vi er sammen til Messen, er
noe av det viktigste vi gjør å lese fra Bibelen, som er Guds
ord til oss. Når vi leser fra Bibelen snakker Gud til oss.
Kateketen forteller videre at Bibelen består av to deler (GT
og NT), om de som skjedde fram til Jesus kom og om det
som skjedde etter at han var kommet. Kateketen poengterer
at det viktigste er Evangeliet som forteller om Jesus.
Kateketen kan også poengtere at når vi hører lesningene fra
Bibelen så pleier vi å sitte, men når det viktigste kommer,
evangeliet om Jesus, synger vi Halleluja først og reiser oss.
Undringssamtale med bilder
Hvis det er Gud som snakker til oss, så er det veldig viktig
at vi lytter.
La barna se på bildene på s. 22-23. (se Eukaristien) eller
fra internett (se Blilys). Spørsmål til samtale: Hva kan vi
lytte til? (musikk, hemmeligheter, noe spennende, mamma
og pappa leser bok for oss osv.) Hvordan lytter vi? (Viktig å
være konsentrert etc.
Bibelstund
Kateketen introdusere bibelteksten med å fortelle at barna
skal få høre om en ung gutt som het Samuel, og som Gud
snakket til
Les historien om Samuel, enten fra Bibelen, eget ark (se
Blilys), eller fra boken s. 24-25 (se Eukaristien).
Poeng
Samuel visste ikke til å begynne med at det var Gud som
snakket til ham, men da han skjønte det var det lettere å
svare Gud. Sånn er det med oss når vi er i kirken. Nå vet vi
at det er Gud som snakker til oss, og da er det også letter å
konsentrere seg.

OPPSUMMERING
(5 min.)

Katekesetimen kan oppsummeres med en felles lek - hviskeleken
(se Blilys). Når leken er ferdig kan kateketen oppsummere at det
det kan av og til være vanskelig å forstå hverandre, og derfor kan
det også av og til være vanskelig å lytte til Guds ord og forstå det.
Men det er likevel Gud som snakker til oss.

BØNN
/AVSLUTNING

Timen kan avsluttes med at barna samler seg rundt stedet der
Bibelen/Evangelieboken står, og man gjennomfører bønneritualet
Ærbødighet overfor Gud (se Blilys)
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