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Å gå mot strømmen 

 

TROSMÅL Elevene er klar over at deres tro gjør at de av og til tar noen valg, 
som andre kanskje ikke forstår, og/eller ikke vil at de skal gjøre. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til Jesu lære om først å søke Guds rike. 

EVNEMÅL Elevene kan fortelle om hva de selv opplever som annerledes i 
sitt liv med troen på Gud i forhold til andre som ikke deler samme 
tro. 

 

METODER Fortelling, samtalegrupper to-og-to, høytlesning 

HJELPEMIDLER Læreboken «Følg meg!» s. 41-42, oppgaver, bibelen. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for legfolk: Evige 
allmektige Gud, I dåpen har du gjort oss til dine barn, og i 
fermingens sakrament styrker du oss med den hellige Ånd og vier 
oss til din tjeneste. Hjelp oss i alt vårt arbeid med å utbre ditt rike, 
forkynne din sannhet og formidle din kjærlighet. Gi oss å 
virkeliggjøre det apostolat du har kalt oss til. Ved Kristus, vår 
Herre. 
Amen.  
Bønn for ordensfolk: Allmektige Gud, vår Far, du er trofast mot 
dem du kaller, du virker og du fullbyrder ethvert godt forsett. Hold 
din hånd over dem som har forlatt alt for å følge Kristus i lydighet, 
fattigdom og kyskhet. De har viet sitt liv til deg og din Kirke. La alt 
de er og alt de gjør, bli et talende vitnesbyrd om din Sønn. Han 
som lever og råder i evighet. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 
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Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(5 min.) 
 
 
 
 

 
- Hilse på alle 
- Reis dere opp og be åpningsbønn 

 
Fortell: Denne timen skal vi jobbe litt med det som gjør oss 
katolikker annerledes i forhold til det samfunnet vi lever i. Her i 
Norge er det mange mennesker som har en religiøs tro, og 
mange er kristne – en del er katolikker som oss selv. Men Norge 
er i dag også et veldig sekularisert samfunn, der religion og tro 
ikke har noen sentral plass i det offentlige liv.  
 
Vi katolikker har en tro, som blant annet sier oss noe om riktig og 
galt. Vår tro har også med samvittigheten vår å gjøre, det er noe 
som fordrer oss til å stå ved vår tro også i situasjoner der det blir 
ubehagelig eller vanskelig, eller til og med umulig. Det er på en 
måte slik at vi er ikke katolikker bare når det er hyggelig og 
koselig, og så dropper vi våre prinsipper i en annen situasjon der 
vår etikk ikke passer så godt inn. Nei, i enhver av livets 
situasjoner må vi forbli trofaste til vår samvittighet. Vi skal la Jesu 
bud og Kirkens lære om rett og galt, gjennomsyre hele vårt liv og 
alt det vi gjør.  
 

  
 
 

 

UTDYPING 
(25 min.) 

Fortell: Hvordan kan vi være gode katolikker hele livet vårt, gjøre 
det vår samvittighet sier oss er rett, føre et rettskaffent liv – når 
det er så mange stemmer der ute som sier oss noe annet og 
ønsker noe annet - kanskje det helt motsatte - av oss? 
 
 Jesus snakket om det å søke Guds rike. Guds rike er ennå ikke 
kommet fult og helt til verden. Men i Jesus Kristus og i vår tro på 
ham finnes Guds rike her på jorden allerede. Når vi lever i vårt tro, 
da er Guds rike til stede. Vi kan få øye på dette, f. eks skriv det 
opp på tavlen eller vis dette på skjerm]: 
 

- i messen, når vi feirer eukaristien og folk kommer frem og 
mottar brødet 

- når vi ber bordbønn og aftenbønn mens vi tenker på Gud 
- når vi ser syke som får behandling og pleie 
- når vi ser at barn og unge får omsorg og oppdragelse av 

voksne mennesker 
- når vi ser at sultende mennesker får mat  
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- når vi ser fengselsinnsatte som får besøk 
 
Har dere flere forslag til hvordan vi kan få øye på at Guds rike er 
her i verden? Still spørsmål og la elvene komme med forslag. 
Skriv opp det som er riktig.] 
 
 
Høytlesning av saligprisningene 
[Les nå høyt for elevene saligprisningene fra Bergprekenen, Matt. 
5, 1-12. Vis gjerne teksten på skjerm samtidig, eller del ut teksten 
på kopi til elevene, dersom dere ikke har klassesett med bibelen i 
menigheten deres.]  
 
 

 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 

Sett elevene parvis. De skal diskutere teksten dere har lest høyt 
ut ifra spørsmålene [slå disse opp på skjerm eller del dem ut på 
kopi til elevene]: 

- Hva sier denne talen, som Jesus holdt for sine disipler og 
andre tilhørere, om Guds rike – hvor det er nå og i det 
hinsidige? 

- Hvordan kan det å lese denne talen til Jesus hjelpe oss 
katolikker i dag? 

- Fortell litt om situasjoner du møter i din hverdag, på skolen 
eller med venner, der du synes det er vanskelig å være 
annerledes fordi du er troende katolikk? 

- Synes du det kan være fint å tenke på eller lese 
Bergprekenen til Jesus, når det blir vanskelig å være 
annerledes på grunn av at du tror på Kristus?  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elevene med egne ord forklare hva det vil si å søke 
Guds rike først. 

- La elevene fortelle med egne ord, hva de opplever som 
annerledes i sitt liv med Kristus til forskjell fra andre som 
ikke deler samme tro. (F.eks. på skolen, blant venner osv.) 

 

BØNN 

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

 


