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Den hellige skrift 

 

TROSMÅL Elevene tror at Kirken fortsetter Jesu misjon og lære på jorden. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet at Kirken forvalter to kilder til kunnskap om Gud og troen: 
Den hellige skrift og den hellige tradisjon. 

EVNEMÅL Elevene kan fortelle med egne ord om Bibelens innhold og inndeling. 

 

METODER Fortelling, oppgaver 

HJELPEMIDLER Bibelen (gjerne klassesett av YouCat-Bibelen, hvis menigheten har 
det), prosjektør, bilder. 

BØNN Korsets tegn. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for Bibelens ord: 
Herre, preg ditt ord i våre hjerter, så vi ikke bare er «ordets hørere», 
men også dets «gjørere». 
 
Du, vår Gud og Far,  
Gi oss å motta ditt nåderike ord 
Med ydmykt sinn og lydhørt hjerte. Føy vår vilje etter din 
Og form vår vilje etter din Sønns, Jesu Kristi forbilde,  
Så vi dag for dag blir ham mer lik. 
 
Himmelske Far, du gav oss Skriftens ord 
For at vi ved troen på din Sønn 
Skulle eie det evige liv. 
Gi oss å motta ditt ord i våre hjerter, 
Så vi finner lys på vår vei,  
Styrke i vår avmakt 
Og trøst i vår nød. 
 
Herre, i din godhet gav du oss de hellige Skrifter til lærdom. Hjelp oss å 
lese dem, lytte til dem og ta dem til oss, slik at de helt kan 
gjennomtrenge oss. Gi oss tålmod og trøst i ditt hellige ord, så vi griper 
og holder fast ved håpet om det evige liv, som du skjenker oss i vår 
Frelser, Jesus Kristus.  
Amen. 

 

Katekesens forløp 

INNLEDNING 
(10 MIN.) 
 
 
 
 

 
- Hilse på alle og ønske velkommen. 
- Be åpningsbønnene sammen. 

 
Fortell: I denne og neste time skal vi se nærmere på de kildene som 
Kirken bygger sin autoritet på i lærespørsmål. Dere vet at Kirken har et 
budskap, en lære og en teologi – noe helt bestemt som Kirken 

Trinn: 6.  
Tid: 45 min. 
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forkynner i verden. Men hvor er det Kirken har hentet sin lære og 
forkynnelse fra? Hva er det Kirken baserer sin forkynnelse på? Jo, først 
og fremt er det riktig å si at Kirken forkynner Jesus Kristus – hele hans 
lære og hele hans liv – til tro og omvendelse for alle mennesker i 
verden.  
 
Men Kirkens troslære og forkynnelse baserer seg også på to sentrale 
grunnpilarer som vi kan si at vi har i Kirken; det er Bibelen og 
tradisjonen.  
 
Bibelen kaller vi for Den hellige skrift, og det er en samling av mange 
historiske skrifter som er blitt skrevet over mange hundre år, og som 
forteller oss og viser oss sentrale hendelser i det at Gud har åpenbart 
seg selv for oss mennesker gjennom frelseshistorien.  
 
Det er også vanlig å kalle Bibelen for Guds ord, for selv om vi vet at alle 
bøkene i Bibelen er ført i pennen av mennesker, så tror vi at 
fortellingene og visdomsordene i Bibelen uttrykker Guds budskap til 
Kirken og til hele menneskeheten på en helt ekstraordinær måte. Vi tror 
at alt vi leser i Bibelen er inspirert av Den hellige Ånd. Men selv om vi 
kan få vite mye om Guds og hans vilje for oss fra å lese i Bibelens ulike 
bøker, så tror vi at den måten Gud åpenbarte seg for oss aller mest 
fullstendig og tydelig, var da han inkarnerte seg selv som et menneske i 
Jesus Kristus. I ham har Gud vist oss fullt og helt hvem han er. Derfor 
er det riktigere å si at vi tror at det er Jesus Kristus er Guds Ord til oss, 
enda mer enn det de ulike tekstene vi leser i Bibelen er det.   
 
Vår tro som katolikker har nytte av å kjenne godt til Bibelen og dens 
ulike tekster og fortellinger. De ulike lesningene vi hører i messen 
gjennom kirkeåret gir næring til vår tro og kan inspirere vårt åndelige liv. 
 

UTDYPING 
(15 min.) 

Del nå ut en bibel til hver av elevene. Hvis du ikke har nok bibler til alle, 
kan de sitte sammen to-og-to og se sammen.  
 
Elevene kan først sitte et par minutter og bla litt i Bibelen.  
 
Be elevene slå opp på innholdsfortegnelsene til GT og NT.  
 
Forklar: Det game testamentet forteller oss om tiden før Jesus ble født. 
Det starter med skapelsesberetningen og patriarkberetningene, og 
forteller videre om israelsfolkets vei med Gud og de viktigstehendelsene 
som skal nevens da er: deres utgang av Egypt, innstiftelsen av deres 
pakt med Gud (Den gamle pakt) på Sinai og at de fikk komme til landet 
Kana-an.  
 
[På prosjektør viser du en illustrasjon av Moses på Sinai-fjellet og en 
illustrasjon av en typisk gammeltestamentlig profet.]  
 
Fortell videre:  
Gruppene av bøker vi finner i GT er: 
 

- Toreaen (Mosebøkene) 
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- De historiske bøkene (Josva, Dommerne, Rut, Samuel, 
Kongebøkene, Krønikebøkene, Esra, Nehemja, Tobit, Judit, 
Ester, Makabeerbøkene) 

- Visdomsbøkene (Job, salmene, Ordspråkene, Forkynneren, 
Salomos høysang, Visdommens bok, Sirak) 

- De store profetene (Jesaja, Jeremia, Klagesangene, Baruk, 
Esekiel, Daniel) 

- De tolv små profetene (Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, 
Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki) 

 
 
Det nye testamentet forteller oss om tiden fra og med Jesu fødsel. Det 
viktigste i den nytestamentlige fortelling er Jesu forkynnelse og hans tid 
med disiplene, at han innstiftet den nye pakt i nattverden på 
Skjærtorsdag, at han døde på korset og sto opp igjen fra de døde den 
tredje dag, at han fôr opp til himmelen, at Den Hellige Ånd kom til 
jorden og at apostlene begynte å reise rundt og forkynne evangeliet til 
alle slags mennesker og folkeslag. Det nye testamentet har til slutt også 
en bok med en profeti (Johannes åpenbaring) om hva som skal skje 
med jorden og menneskeheten i de siste tider, når Jesus Kristus selv 
kommer tilbake igjen.  
 
 
[På prosjektor viser du en illustrasjon av Maria, en av Jesus og en av 
apostelen Paulus.] 
 
Fortell videre:  
Gruppen av bøker vi finner i NT er: 

- Evangeliene (Matteus, Markus, Lukas og Johannes 
- Apostlenes gjerninger 
- Paulusbrevene (Brevet til romerne, 1. og 2. korinterbrev, Brevet 

til galaterne, Brevet til efeserne, Brevet til filipperne, Brevet til 
kolosserne, 1. og 2. brev til tessalonikerne, 1. og 2. brev til 
Timoteus, Brevet til Titus, Brevet til Filemon, Brevet til 
hebreerne. 

- De katolske brevene (Jakobs brev, Peters første og andre brev, 
Johannes første, andre og tredje brev, Judas´ brev)  

- Johannes åpenbaring   

 
 

ELEVOPPGAVER 
(20 min.) 

Elevene skal jobbe sammen to-og-to og svare på spørsmålene 
nedenfor. Parene skal snakke sammen og diskutere, men det skal være 
arbeidsro.   
 

1. Hvilke to store grunnpilarer er det Kirken basere sin lære på?  
2. Hvilke to hoveddeler er Bibelen delt inn i 
3. Hva handler de to hoveddelene om? 
4. Nevn de ulike typene skrifter vi har i hver av Bibelens to 

hoveddeler 
5. Hvorfor bør vi katolikker kjenne godt til Bibelen og dens 

fortellinger? (Nevn noen ulike grunner til at dette er viktig for 
oss.)    
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OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Gjennomgå elvenes svar på elevoppgavene som de har jobbet 
med i plenum. La de ulike elevparene som har jobbet sammen 
komme med svar. [Led svar-runden, korriger og kom med fasit 
hvis nødvendig.] 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan avslutte undervisningen med at dere ber de samme 
bønne en gang til som dere åpnet timen med. Stå gjerne i ring 
sammen. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 


