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Misjon og apostelen Paulus 

 

TROSMÅL Elevene føler seg kallet til å fortelle andre mennesker om Gud og 
Jesus. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til misjonsbefalingen, hvordan apostlene begynte å 
forkynne Jesus og vet litt om Paulus. 

EVNEMÅL Elevene kan med egne ord gjenfortelle historien om Paulus´ 
omvendelse. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, bilder og oppgaver 

HJELPEMIDLER Læreboken «Legg ut på dypet», bibelen s. 61 – 67, prosjektor, globus / 
verdenskart. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for misjon: Allmektige, 
evige Gud, du sendte ditt Ord til menneskenes frelse, og gav apostlene 
i oppdrag å forkynne evangeliet for all Skapningen. Vi ber deg, send ut 
stadig nye skarer som kan gjøre ditt navn kjent. Velsign dem og gi dem 
visdom og mot til å åpenbare din kjærlighet. Gi dem å utføre ditt 
oppdrag i tro og kjærlighet og med ærbødighet for hvert folks kultur og 
egenart. For du er far for oss alle, nå og i all evighet. Amen. 

 

Katekesens forløp 

INNLEDNING 
(10 min.) 
 
 
 
 

- Hilse på alle 
- Reis dere opp og be åpningsbønn 
 
Fortell: Kort intro om Den nye pakt og det denne timen skal 
handle om: misjon. 
 
Allerede i Den gamle pakt, som vi leser om i Det gamle 
testamentet, kan vi se at den peker frem mot en ny tid der 
den gamle pakt vil nå sin oppfyllelse og avløses av en ny 
pakt. Det er Jesu Kristi komme til verden og hans innstiftelse 
av Den nye pakt i sitt blod og sin kropp, som avløste den 
gamle pakten. I og med Kristus gjelder derfor ikke den gamle 
pakt lenger – og Den nye pakt i Kristus gjelder for alle 
mennesker som tror på Kristus, som er døpt i hans navn 
(Treenighetens navn) og som tar imot hans kropp og blod – 
som er det han gir oss som del av pakten.  
 
Det går frem av Den nye pakt at den gjelder til evig tid. Det 
betyr at den vil ikke avløses av en ny pakt i fremtiden, slik det 
var i den gamle pakts tid – da tiden og verden enda ventet på 
Kristus og hans oppfyllelse av den gamle pakt. Den nye pakt 

Trinn: 6.  
Tid: 45 min. 
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vil ikke oppfylles i at den avløses i enda en ny pakt under 
tiden – den vil for oss oppfylles i at Guds rike kommer til oss 
fullt og helt, slik vi ber om i bønnen fader vår, når vi sier «La 
ditt rike komme». I mellomtiden er Guds rike her hos oss på 
jorden i Den nye pakt som vi lever i vår tro. Når vi tror på 
Kristus, gjør gode gjerninger, lever det sakramentale livet – 
som er å bære nye mennesker til dåpen, ta imot skriftemål, 
feire og ta imot nattverden – da har vi Kristus og hans rike 
her i livet vårt og midt iblant oss allerede. En gang skal han 
komme til oss fult og helt, og hans rike vil være over alt. Da 
skal synd og lidelse ikke finnes mer noe sted i skaperverket 
 
At alle folkeslag på jorden skal få del i hans nye pakt, at vi 
skal utbre hans rike mer og mer betyr og innebærer at alle 
må få mulighet til å komme til tro på ham og leve den nye 
pakts liv – som er livet i troen på Kristus, det kristne livet. 
Derfor sendte Jesus ut sine disipler for å fortelle om ham og 
hva han har gjort til nye og fremmede mennesker fra andre 
folkeslag. Han gjorde sine disipler til apostler, til misjonærer 
for troen. Å tro på Kristus og det å forkynne fortellingen om 
ham (evangeliet) er to sider av samme sak. At vi tror på 
Kristus betyr at vi venter hans rikes komme, men da må vi 
også evangelisere om ham i verden, slik at hans rike til slutt 
kan bli over alt og fylle alle.  

UTDYPING 
(10 min.) 

 
Om apostlene og misjonsbefalingen 
 
Jesus gav disiplene sine å forkynne om ham like til jordens ende 
– som i praksis betyr rundt hele jordkloden. [Her kan du vise 
elevene en globus eller et verdenskart på skjerm. Pek på det 
Hellige land, og snurr deretter globusen helt rundt et par ganger, 
for å vise at Jesus mente at hans evangelium skulle komme ut til 
alle mennesker i hele verden.] Det kan vi si var ganske ambisiøst 
på den tiden, da apostlene var så få og omgivelsene var så pass 
fiendtlig innstilt til Jesus at de faktisk drepte ham. 
 
Da Jesus besøkte disiplene for siste gang før han fôr opp til 
himmelen gav han dem misjonsbefalingen. [Vis den frem på 
skjerm og les den høyt for elevene. (Matt. 28, 18 – 20)]  
 
I Apostlenes gjerninger i Det nye testamentet kan vi lese om 
hvordan det gikk med disiplene etter at Jesus var dratt fra dem, 
hvordan de forkynte om ham for jøder i Jerusalem og hvordan de 
ble forfulgt av presteskapet i Jerusalem (Rådet, fariseerne og 
saddukeerne), slik Jesus selv også ble. [Les høyt Apg. 2, 14 – 24. 
4, 1-10. 5, 17-32. Vis gjerne disse bibeltekstene frem på skjerm 
også for elevene mens du leser.] 
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Alle apostlene døde som martyrer, dvs. at de ble drept fordi de 
forkynte Kristus, med unntak av Johannes – den yngste av 
disiplene, han som fikk åpenbaringen på Patmos.  
 
Om Paulus og hans omvendelse 
 
Uti Apostlenes gjerninger leser vi også om en mann som het 
Saulus. Han var fariseer og i utgangspunktet var han det motsatte 
av en apostel – han var nemlig en overmåte ivrig kristenforfølger. 
Han hatet de kristne veldig sterkt. Ved siden av å være prest 
hadde Saulus også et yrke som håndverker (slik dette var vanlig 
blant fariseerne å ha, i tillegg til å være skriftlærde). Han var 
teltmaker og reiste rundt i hele Romerriket og lagde og reparerte 
telt, antageligvis også for den romerske hæren. Han hadde også 
fått romersk statsborgerskap. Innenfor Romerrikets grenser levde 
det mange jøder ute i diasporaen (utenfor det hellige land) og 
noen av disse hadde besøkt Jerusalem i høytiden og fått forkynt 
evangeliet og kommet til tro på Kristus. Saulus var en av dem 
som ivret sterkt for å få tatt og drept disse kristne jødene, fordi 
han mente at de var veldig farlige. Saulus opptrådte svært 
aggressivt mot de kristne og han mente at drap var eneste 
løsning for å få has på dem. Men likevel ble Saulus en av de aller 
viktigste av apostlene og en av de aller viktigste personene i vår 
kirkehistorie. Og nå skal vi høre om hvordan dette gikk til.   
 
 
[Du kan lese deg opp om apostelen Paulus i læreboken og på 
katoslk.no: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/paulus. Lag 
deg selv et lite manus for å fortelle elvene historien om Saulus og 
hans omvendelse til kristen, da han fikk det nye  navnet Paulus 
og ble apostel. Vektlegg å formidle: 
 

- Hans møte med Jesus på veien til Damaskus i Syria på 
hest. 

- At han møtte apostlene Jerusalem og at de tok ham til seg 
som ny apostel. 

- Hans misjonsreiser i Romerriket  
- Hans mange brev til menighetene i Romerriket. 

 
Illustrer fortellingen for elevene ved bruk av bilder på skjerm. Vis f. 
eks Caravaggios klassiske motiv av Paulus´ omvendelse.] 
 
 

 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/paulus
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ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene på s. 63, 65 og 67. 
Det skal være arbeidsro. Går rundt blant elevene og spør om de 
trenger noe hjelp med spørsmålene. 
 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elvene gjengi hele misjonsbefalingen. 
- La elvene fortelle med egne ord om hvordan de første 

apostlene begynte å misjonere. 
- La barna med egne ord fortelle historien om Paulus’ 

omvendelse.  
 

BØNN 

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

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 


