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Jesus gjør det gode 

 

TROSMÅL Elevene tror at Gud vil alle mennesker godt og at det var derfor han 
sendte Jesus. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til mirakler og undere som Jesus gjorde for mennesker, 
og kan knytte disse til menneskets endelige mål, det evige liv. 

EVNEMÅL Elevene kan nevne fire typer mirakler som Jesus utførte: helbredelser, 
oppvekking av døde, naturmirakler og eksorsismer. 

 

METODER Fortelling, oppgaver 

HJELPEMIDLER Læreboken og oppgaveboken «Kom og se», bibelen, bilder og 
prosjektør. 

BØNN Korstegnet,  
Bønn for dem som lider: 
Herre, Jesus Kristus, du opplevet ensomheten da du hang på korset. 
Vær hos dem som er uten håp og som i dag opplever smerte og sorg. 
La ditt nærvær vende deres sorg til trøst, så de finner fred i din 
barmhjertighet. Allmektige Gud, din Sønn Jesus Kristus leget de syke 
og trøstet de sørgende. I hans navn ber vi for alle som lider av sykdom 
på kropp eller sinn, av angst eller depresjon, av ensomhet eller tap av 
en de elsker. Vi ber at de må finne legedom og trøst, for Jesu Kristi 
skyld. 
Fader vår ...  
Hill deg, Maria ... Amen. 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 
 
 
 
 

Hils på alle og ønsk velkommen. Begynn med at alle reiser seg 
og dere ber åpningsbønnene sammen. Deretter kan alle elvene 
sette seg igjen. Spør hver enkelt elev om de har hatt en god jule- 
og nyttårsfeiring hjemme. Spør hver enkelt om de har noe spesielt 
de har opplevd som de vil fortelle her, og la dem som ønsker det 
komme til orde.  

 
Når dere er ferdige med denne elevrunden, forteller du at tema for 
denne timen er hvordan Jesus viste godhet mot menneskene han 
møtte da han var her på jorden. Vi skal nå lære om hvorfor og 
hvordan han utførte disse gode tegnene sine, som vi kan lese om 
i evangeliene.  

 
  
 
 

Trinn: 4.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING  
(15 min.) 

De gode tegene som Jesus gjorde for mennesker som var i store 
vanskeligheter eller hadde det vondt, kaller vi for hans mirakler. Vi kan 
lese om Jesu mirakler i evangeliene i bibelen. (Vis frem en bibel.) Jesus 
gjorde disse undrene/miraklene for å vise oss Guds tegn. Han gjorde 
det for at vi skal se at Guds har kjærlighet og omsorg for alle 
mennesker. Slik skulle de som ble vitne til miraklene, og vi som får høre 
om dem etterpå, få forstå at Gud vil alle oss mennesker bare godt: Han 
vil at vi skal få oppleve å ha god helse og å leve i fred, vennskap og 
kjærlighet med de andre menneskene vi har rundt oss. Gud sendte oss 
Jesus til å vise oss disse gode tegnene sine på levende mennesker. 
Dette hjelper oss til å ha tro på Gud, slik at vi kan ha ham i livet vårt og 
komme til evig liv hos ham i himmelen, som er målet for hele vårt liv. 
 
Vi skiller mellom fire typer mirakler som Jesus utførte: Helbredelser, 
oppvekking av døde, naturmirakler og eksorsismer (som er utdrivelse 
av onde ånder).  
Les høyt: 
Matt 8, 1-4 (Jesus helbreder en spedalsk.) 
Luk 8, 40-42 og 49-56 (Jesus vekker opp Jarius´ datter fra de døde.) 
Luk 8. 22-25 (Jesus stiller stormen) 
Mark 5, 1-20. (Den besatte mannen ved gravhulene.) 
 
Vis gjerne et bilde eller en illustrasjon av på prosjektør i bakgrunnen. F. 
eks av Jesus som helbreder en spedalsk.  

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

- Elevene skal gjøre oppgavene side 39-40 i Kom og se – 
arbeidsbok. De skal bruke s. 39 – 40 i Kom og se – lesebok, 
som hjelp. Men gå gjerne rundt blant elevene og hør om de 
trenger noe mer hjelp fra deg. 

- Hver av elevene skal velge seg ut en av underfortellingene du 
leste høyt, og tegne en tegning fra den.  

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elevene nevne de fire typer mirakler som Jesus utførte 
- La noen elever gjenfortelle med egne ord noen av de miraklene du 
leste høyt for dem denne timen.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan stå sammen i en ring og avslutte timen med den samme 
bønnen som dere begynte timen med. 

 
 


