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De kristne blir forfulgt 

 

TROSMÅL Elevene erfarer at troen kan være vanskelig for andre å forstå og 
at noen til og med blir drept for sin tro. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene erfarer at troen kan være vanskelig for andre å forstå og 
at noen til og med blir drept for sin tro. 

EVNEMÅL Elevene kan forklare hva ordet martyr betyr og gi noen eksempler 
fra kirkens helgener. 

 

METODER Fortelling, kart, oppgaver. 

HJELPEMIDLER Læreboken «Legg ut på dypet» s. 69 – 76, kart, internett og 
prosjektor. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for dem som blir 
forfulgt: Allmektige og barmhjertige Gud, folkens tilflukt og styrke, 
vi ber for alle som forfølges for religiøs tro eller politisk 
overbevisning. Gi dem kraft til å holde ut under motgang, nåde til 
å tilgi sine forfølgere og mot til å stå fast ved sitt vitnesbyrd, frem 
til den dag da du vil utfri dem.  
Herre Jesus Kristus, du har åpenbart for oss at den som vil vitne 
om deg, må være rede til å ta opp sitt kors. Skjenk styrke, håp og 
utholdenhet til alle som lider for din skyld. 
Bevar i din fred alle som setter sin lit til deg, vår korsfestede og 
oppstandne Frelser. 
Amen. 

 
Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 
 
 
 
 

- Hilse på alle 
- Reis dere opp og be åpningsbønn 
 
Fortell: Forrige time hadde vi om misjonsbefalingen som 
Jesus gav til apostlene, da han sendte dem ut i verden for å 
forkynne om ham. Dette var det siste Jesus gjorde før han 
dro til himmelen. Denne timen skal vi lære mer om Kirkens 
første tid – hvordan det var og være kristen og apostel den 
gang. 
 
  
 
 
 

Trinn: 6.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(25 min.) 

Fortell: De aller fleste av oss som er katolikker her i Norge i dag synes 
det er trygt og godt å være det. Vi kan gå i messen så ofte som vi bare 
ønsker. Vi kan bære kors rundt halsen ute og ha kors på veggen 
hjemme, og vi kan fortelle alle åpent om at vi er katolikker og tror på 
Jesus, uten å risikere at noe gjør oss noe vondt for det. Her i Norge er 
det nemlig forbudt å plage mennesker på grunn av deres tro. Vi har 
religionsfrihet, som betyr at alle har lov til å tro på hva de vil, og alle 
mennesker er like for loven her i landet hvor vi lever. Slik er det ikke 
over alt i verden.  
 
Det finnes land i verden i dag der kristne blir forfulgt og livet deres blir 
gjort vanskelig. Det finnes kristne i dag som må flytte fra de 
landområdene der de tradisjonelt har levd i hundrevis og tusenvis av år 
som kristne, fordi de er blitt truet på livet på grunn av deres tro på 
Kristus. Det finnes også de som er blitt drept fordi de er kristne nå i vår 
egen samtid. Alle som er blitt drept for sin tro, kaller vi for martyrer. Vi 
har mange martyrer fra hele Kirkens historie. Og også den dag i dag 
finnes det martyrer, for også i verden i dag finnes det mennesker som 
blir drept for sin kristne tro.  
 
De kristne har hatt det vanskelig helt fra begynnelsen av. Fra de første 
apostlenes tid av var Kirken en undergrunnskirke. Apostlene forkynte 
åpent til mennesker – først til jødene og deretter også til folkeslag som 
var hedninger fra tidligere. Dette gjaldt f. eks grekerne og romerne. Men 
de som kom til tro på Kristus holdt en lav profil om dette. De holdt det 
mest hemmelig, fordi de var forfulgt fra myndighetenes side.  
 
Kirken var en hemmelig organisasjon på denne tiden. De jødiske kristne 
i Galilea, Judea og diasporaen ble forfulgt av jødenes rådsherrer og 
fariseerne (slik også Saulus/Paulus som vi har hørt om i forrige time, 
var en del av). Og de kristne i Hellas og i Romerriket ble fra år 64 av 
aktivt forfulgt av den romerske staten. Offisielt var forklaringen på den 
romerske statens forfølgelse av de kristne at de nektet å tilbe keisernes 
bilde, i tillegg til at de skal ha drevet med grusomme ritualer, 
søskenekteskap og andre forferdelige ting. Av dette er kun at de kristen 
ikke tilba keiseren riktig. De andre beskyldningene mot de kristne var 
løgner. Det ble etablert menigheter i mange byer og handelsknutepunkt 
over hele Romerriket, og til en viss grad holdt disse kontakt med 
hverandre via apostlene som kom og besøkte dem.  
 
De kristne pleide å holde gudstjeneste med feiring av nattverden i 
private hus hjemme hos hverandre. Noen steder levde de i katakomber 
under jorden eller i fjellet for å kunne være i fred. Menighetene hadde 
legfolk, diakoner, prester, og biskoper. Alt sammen var ulovlig og 
hemmelig. [Her kan du vise frem kart over Det hellige land og 
Romerriket på skjerm til elevene. Pek på hvor de ulike landsdelene, 
Jerusalem, Roma, Hellas og Nord-Afrika ligger.]  
 
Helt frem til kristendommen ble statsreligion i Romerriket i år 313, ble 
det utropt stadig nye bølger av kristenforfølgelser over hele riket. Ingen 
var trygge, menigheter ble rullet opp av stedets myndigheter, de kristne 
ble tatt og drept. De ble svært brutalt behandlet. Deres eiendommer ble 
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konfiskert av staten. En keiser som het Nero er spesielt godt kjent for 
ettertiden. Han skal ha hatt et svært sterkt hat mot kristne og hadde 
bestemt seg for at han ville knekke kirken fullstendig.  
 
Likevel økte antallet kristne i Romerriket utover i hele denne perioden 
på over 200 år. Den romerske staten fikk ikke has på de kristne, tvert 
imot. Til slutt var så mange romerske borgere blitt kristne at det ikke 
nyttet å forfølge dem lenger. Mange kristne begynte å gå åpent ut med 
at de var kristne. Det var modig gjort. Kristne som hadde høye stillinger 
i statsapparatet, forsvarte hverandre. Da måtte keiseren gi opp 
forfølgelsene.  
 
Hvorfor tror dere det var slik, at selv om de ble hardt forfulgt på livet, så 
ble stadig nye mennesker vunnet for troen likevel? [Still spørsmål til 
elevene og la dem rekke opp hånden og komme med forslag til svar.]  
 
Romerriket har altså mange martyrer fra den tiden da de forfulgte de 
kristne, og nå skal vi høre mer om livet til to av de mest kjente, det er 
hellige Laurentius og hellige Agnes.  
 
[Les deg opp på biografiene til disse to martyrene i læreboken s. 73 – 
76 og på katoslk.no: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/laur1008 
og http://www.katolsk.no/biografier/historisk/agnes. Lag deg korte 
manus med stikkord og fortell elevene disse to martyrfortellingen ut ifra 
det.] 
 

 
 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 

Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene på s. 71 og 76. Det skal 
være arbeidsro. Går rundt blant elevene og spør om de trenger noe 
hjelp med spørsmålene. 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elvene fortelle med egne ord om hvordan Kirkens aller første 
tid artet seg og hvordan livet var for de første kristne og dem 
som reiste rundt og forkynte om ham. 

- La elvene forklare hva ordet martyr betyr, og nevne navnet på 
noen av Kirkens martyrer fra den første tiden, da de kristne var 
forfulgte over hele Romerriket.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan avslutte timen med de samme bønnene som dere 
begynte med. Stå gjerne sammen i en ring. 

 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/laur1008
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/agnes

