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Den hellige tradisjon 

 

TROSMÅL Elevene tror at Den Hellige Ånd er i Kirken og leder den. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet at Kirken uttrykker sin tro på forskjellige måter og at 
Trosbekjennelsen er en av de viktigste måtene. 

EVNEMÅL Elevene kan med egne ord fortelle om hovedinnholdet i 
trosbekjennelsen. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, bilder og oppgaver. 

HJELPEMIDLER Læreboken «Legg ut på dypet», prosjektor, bilder og Den katolske 
kirkes katekisme. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Trosbekjennelsen (finnes s. 55 i 
«Legg ut på dypet). 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(5 min.) 
 
 
 
 

- Hilse på alle og ønske velkommen 
- Be åpningsbønnene sammen 

 
Forrige time lærte vi om at Kirken bygger sin lære på to sentrale 
hovedkilder – det er Bibelen og Tradisjonen.  
 
Denne timen skal vi se litt nærmere på hva det er vi kaller for 
Tradisjonen i Kirken, og hvordan Tradisjonen kommer til uttrykk i 
forkynnelsen. 

UTDYPING 
(20 min.) 

Fortell: Helt i begynnelsen, på de første apostlenes tid, kan vi si at 
Kirken var veldig liten. Det var ennå ikke mange som hadde fått høre 
Jesu budskap og omvendt seg. Men apostlene reiste rundt og 
misjonerte, og det ble stadig flere som ble kristne etter hvert som årene 
gikk. Etter en stund ble kristendommen til og med statsreligion i 
Romerriket, selv om den romerske staten tidligere hadde forfulgt de 
kristne på det aller sterkeste.  
 
Rundt år 300 e.kr kan vi si at de kristne var blitt ganske mange, det var 
mange menigheter og Kirken var blitt en institusjon som hadde en viktig 
rolle i samfunnet.  
 
Da så kirkens ledere, biskopene, at det var et behov for å standardisere 
Kirken lære – å formulere det viktigste i vår tro i noen enkle setninger 
som er greie for alle kristne å forstå og huske på.  
Nå skal vi lese gjennom hele trosbekjennelsen sammen og se på hva 

Trinn: 6.  
Tid: 45 min. 



 

Oslo katolske bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo – tlf. 23 21 95 00 

den katolske kirkes ressursbank 
undervisningsopplegg 
 

den handler om. Slå opp på s. 55 i læreboken. 
 
[Les høyt gjennom trosbekjennelsen. Ved hjelp av prosjektør viser du til 
første vers en illustrasjon av Gud som skaper verden. Til vers nummer 
to til fire viser du en illustrasjon av Kristus. Til vers nummer fem viser du 
en illustrasjon av Den hellige Ånd (f. eks en due eller en flamme med 
ild), og til det siste verset viser du et bilde av en kirke (f. eks 
Peterskirken i Roma eller deres lokale katolske kirke som elevene 
kjenner godt. 
 
Kort analyse av trosbekjennelsen 
Forklar: Trosbekjennelsen oppsummerer det aller viktigste som vi tror 
på som katolikker. Den handler om hver av de tre personene i 
Treenigheten, som er Gud – og så handler den om Kirken og den 
oppgave.  
 
Første verset handler om hvem Faderen er – at haner den som har 
skapt alt. 
 
Hele fire vers handler om Sønnen – om hvem han er, hvorfor han er 
kommet til oss her i verden, og det aller viktigste han gjorde for oss, at 
han døde på korset til syndenes forlatelse, at han sto opp igjen fra de 
døde, at han for opp til himmelen der han er nå.  
 
Så finner vi her et frempek om at vi tror at Kristus vil komme igjen en 
dag, og at det riket han da vil grunnlegge skal vare til evig tid – en ny tid 
som hans troende skal ha del i, og som aldri skal ta slutt.  
 
Det sjette verset handler om hvem Den Hellige Ånd er – og han knyttes 
her sterkt til Faderen og Sønnen for å understreke at de tre er ett. 
Trosbekjennelsen sier at det viktigste vi tror om Den Hellige Ånd er at 
han er livgiveren og han er den som taler profetisk.  
 
Det siste verset handler om Kirken, som Kristus grunna på jorden og 
som vi er en del av. Og også her finner vi frempeket til den nye tiden 
som vi tror vil komme, som også er nevnt i det femte verset. Her sier vi 
at vi tror at dommen og Guds rikes komme, vil bety de dødes 
oppstandelse og det evige liv for oss som tror.   
 
Andre måter Kirken uttrykker sitt budskap 
Oppsummer kort med noen sentrale eksempler: 

- I liturgiske handlinger; sakramentene, messen (lesninger, 
preken) 

- Bønner og velsignelser 
- Pavelige rundskriv (encyklikaer) 
- Det andre vatikankonsils dokumenter 
- Katekismen  
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ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

Elevene skal jobbe sammen to-og-to. De skal prate sammen, men det 
skal være arbeidsro. De skal svare på spørsmålene: 
 

1. Hva er hovedinnholdet i trosbekjennelsen? 
Forklar ved hjelp av stikkord. 

2. Nevn forskjellige måter som Kirken 
uttrykker Kristi budskap i ord og 
handlinger. 

 
Elevene skal nå sammen lese gjennom trosbekjennelsen flere ganger 
høyt for hverandre og øve på å lære sen utenat. Når de tror at de har 
lært den utenat, kan parene høre hverandre.  
 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- Be elevene fortelle med egne ord om hva de fire hovedtemaene 
i den nikenske trosbekjennelsen er, samt hva den sier om disse 
fire temaene.  

- Hvorfor handler trosbekjennelsen aller mest om den andre 
personen i Treenigheten, Jesus Kristus (hele fire av syv vers 
handler om Kristus)? La elevene rekke opp hånden og fortelle 
hva de tenker kan være grunnen til dette.  

- Nevn noen flere måter som Kirken uttrykker sin tro og sin 
troslære på! La elevene rekke opp hånden og komme med 
forslag.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan avslutte timen med å be de samme bønnene en gang 
til, som dere ba innledningsvis. Stå gjerne sammen i en ring. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 


