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Veien mot Gud 

 

TROSMÅL Elevene erfarer at det viktigste målet vårt er å komme til Gud. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til sentrale deler av Jesu lære som handler om å følge 
ham. 

EVNEMÅL Elevene evner å reflektere over sitt eget kall. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, dramatisering og plenumsdiskusjon. 

HJELPEMIDLER Læreboka «Følg meg», Bibelen, papirlapper med replikker, enkle 
kostymer/rekvisitter (kan sløyfes). 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria.  
Bønn om kall til tjeneste i Kirken: 
Herre, takk for alle som tjener i din Kirke. 
La dem stadig mer fylles av din Ånd, 
med kraft, kjærlighet, visdom og frimodighet. 
Høsten er stor og arbeiderne få. 
Herre, send arbeidere til din høst, 
menn og kvinner som er villige 
til å gå inn i ditt verk med alle sine krefter. 
Gi ditt kall til  
mennesker som med glede tar imot Åndens gaver, 
mennesker som med troens frimodighet og overbevisning  
går inn i bønnen, 
mennesker som er redskap for din helbredende kraft, 
mennesker som ikke viker tilbake for å tjene andre, 
mennesker som forkynner ditt ord med visdom. 
Herre, gjør oss alle til en levende kirke 
som i ord og gjerning vitner om deg. 
Amen. 

Katekesens forløp 

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 
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Innledning 
(5 min.) 
 
 
 
 

 
- Hilse på alle og ønske velkommen til undervisningen 
- Be åpningsbønnene sammen 
 
Vi tror at Gud har skapt alle mennesker og kalt alle til å ta 
imot hans kjærlighet og gi den videre til andre. Vi tror at Guds 
har skapt alle mennesker til å leve et liv med ham, og at det 
ikke finnes noen mennesker som ikke er skapt til det. Som 
katolikker tror vi at det er Gud som er det overordnede målet 
for alles liv, uansett om de tror dette selv eller ikke.  
 
Det finnes også synd i verden, og for mange mennesker 
forsvinner dette overordnede målet om å leve i Gud, til fordel 
for andre ting.  
 
Jesus kalte mennesker til å velge å velge Guds kjærlighet 
som målet for sitt liv. Hvor enn han gikk talte og underviste 
han om hvordan vi kan gå på Guds vei for å leve det livet 
som Guds egentlig har skap oss til, som er et liv i kjærlighet 
til ham og hans skaperverk. Han sa alltid: «Følg meg!». Da 
han gav sitt liv på korset, viste han oss også hva Guds 
kjærlighet til menneskene virkelig er. Da viste han oss at det 
er en kjærlighet som er ekte og som er verdt å ta imot, leve 
for og gi videre til andre mennesker.  

UTDYPING 
(15 min.) 

 
Fortell: Nå skal vi lese tre tekster fra evangeliene der Jesus kaller 
mennesker og tar imot dem som vil følge ham. 
 
Les høyt for elevene: 

1. Joh. 1, 43 – 50 (Jesus kaller Filip og Natanael) 
2. Luk. 10, 38 -42 (Jesus besøker Marta og Maria) 
3. Matt. 9, 9-13 (Jesus kaller Matteus) 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 
 

Del elevene i tre grupper. Hver av gruppene skal nå dramatisere en av 
de tre fortellingene dere leste høyt. Du gir hver av gruppene en av 
fortellingene. Gi dem gjerne replikkene på papirlapper på forhånd. 
Gruppene fordeler selv rollene. Hvis dere har noen enkle kostymer i 
menigheten som dere kan benytte, så bruk gjerne dem. (Hvis ikke kan 
dette sløyfes.)  
 
La gruppene øve gjennom et par ganger, før de alle fremfører «stykket» 
i plenum. Hver fremføring skal ikke ta mer enn ett minutt.   
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OPPSUMMERING 
(10 min.) 

Diskuter i plenum:  
- Hvordan vi kan følge kallet som alle mennesker har fått fra Gud 

om å leve i hans kjærlighet? 
- Hvordan vi som katolikker kan følge Jesu eksempel i verden i 

dag? 
- Hva vi kan gjøre for å finne ut hva Gud kaller hver enkelt av oss 

til, om det er ordenslivet eller et liv som legfolk i Kirken? 
 
Pass på at alle elvene i gruppen/klassen får komme med i samtalen 
ved at hver av dem får komme med innspill og forslag til svar.   

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Be avslutningsvis en gang til de samme bønne som dere startet 
timen med. Stå gjerne sammen i en ring.   

 
 
 

  

 
 
 
 
 


