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Jesus møter motstand 

 

TROSMÅL Elevene tror at Jesus aldri gjorde noe ondt fordi han var ikke bare 
menneske, men også Gud. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet at Jesus møtte motstand selv om han aldri gjorde noe ondt, 
men fordi folk ikke ville tro på ham og ikke tålte at han gjorde det som 
bare Gud kan gjøre. 

EVNEMÅL Elevene kan reflektere over hvilken betydning Jesu holdning har for 
dets eget liv. 

 

METODER Fortelling, oppgaver, høytlesning, bilder og tegning 

HJELPEMIDLER Læreboka og oppgaveboka «Kom og se!», kart over Det hellige land, 
bilde av en fariseer. 

BØNN Korsets tegn. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønnen på s. 42 i leseboka 
(Kom og se!) 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(5 min.) 
 
 

Fortell: Jesus var bare god, og alt han gjorde og sa hele livet 
sitt var bare godt og riktig. Han syndet aldri eller gjorde noe 
som var feil eller galt. Det er egentlig veldig menneskelig å 
synde og å gjøre noe som ikke er helt bra, noe som er dumt. 
Vi som er mennesker, vet dette godt – at det hender at vi gjør 
feil og dumme ting. Hvordan var det da mulig at Jesus levde 
hele livet sitt, uten å gjøre noe som var galt? Er det noen av 
dere som vet det? (La elvene rekke opp hånden og komme 
med svar.) Svar: Det er fordi Jesus ikke bare var et 
menneske, men han var også Gud – på en og samme tid var 
han begge deler. Og han var både helt menneske og helt 
Gud.  
 
Nå setter du opp et kart over Det hellige land, enten som 
plansje (hvis dere har dette i menigheten) eller ved hjelp av 
Google maps på prosjektør. Fortell videre: Da Jesus dro 
rundt som rabbi i Galilea og Judea sammen med disiplene 
sine og forkynte Guds rike og gjorde under, var det mange 
som kom og ville høre ham, og syke og andre som hadde det 
veldig ugreit kom til ham og ville at han skulle helbrede dem. 
Men Jesus møtte også motstand fra noen som ikke likte ham 
og det han forkynte og gjorde. Spesielt en gruppe prester 
som kalles fariseerne (her kan du vise frem et bilde av en 
fariseer), gikk til ganske kraftige angrep på Jesus. De likte 
ikke at han helbredet en mann på sabbaten, jødens 

Trinn: 4.  
Tid: 45 min. 



 

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

den katolske kirkes ressursbank 
undervisningsopplegg 
 

helligdag. Og de beskyldte Jesus for blasfemi (vanhelligelse 
av Gud) fordi han sa og gjorde ting som fariseerne mente at 
Jesus ikke hadde noen rett til å si og gjøre, da det bare er 
Gud selv som kunne gjøre det. Men vi som tror på Jesus ser 
at han er Gud selv, og at det var derfor han kunne gjøre det 
han gjorde.  
 
Fariseerne var medvirkende til at Jesus etter en stund ble 
arrestert og korsfestet. Vi kan lese i evangeliene at de holdt 
møte og rådslo for å få Jesus ryddet av veien. Men Jesus lot 
seg ellers aldri stoppe av fariseerne. Han fortsatte å reise 
rundt og forkynne og helbrede helt til siste slutt. Slik har 
Jesus vist oss et eksempel på at vi som tror på ham og følger 
ham heller ikke skal la oss stoppe av motstand. Jesus var 
modig i det han gjorde, selv om han visste at det var noen 
som ville ham vondt på grunn av det han gjorde. Jesus stolte 
på at Gud leder ham den riktige veien.  
 
Spør: Hvordan møter vi motstand her hvor vi lever som 
kristne? Hva betyr det for deg og meg som kristne, at Jesus 
har vist oss en slik modig holdning? (La elevene rekke opp 
hånden og komme med svar.)  
 

UTDYPING 
(15 min.) 

 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

- Elevene skal jobbe med oppgavene s. 41 – 43 i 
arbeidsboken. De skal ta utgangspunkt i leseboken s. 40-
42. Det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om de 
trenger noe hjelp.  

- Elevene skal tegne en fariseer.  
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- Elevene skal med egne ord forklare hvordan det kan ha 
seg at Jesus bare gjorde godt, og aldri noe som var synd 
eller galt. 

- Elevene skal forklare hva det var Jesus gjorde og sa, som 
fariseerne ikke kunne akseptere og som gjorde at de 
bestemte seg for å rydde ham av veien.  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Be de samme bønnene en gang til som dere ba innledningsvis. 
Stå gjerne i ring sammen. 

 
 
 


