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Trinn: 3
Tid: 45 min.

VI TILGIS – JESUS TAR IMOT ALLE MENNESKER
TROSMÅL

Barnet tror at alle mennesker som kommer til Gud og Jesus får
tilgivelse for sine synder.

KUNNSKAPSMÅL

Barnet kjenner til historien om den bortkomne sønnen og knytter
dette til skriftemålet i Kirken.

EVNEMÅL

Barnet kan nevne flere tegn på faderens kjærlighet til sønnen i
lignelsen om den bortkomne sønnen.

METODER

Bibelfortelling, brettspill

HJELPEMIDLER

Bibel (barnebibel) utskrift av brettspill, terninger (1 per spill),
sakser
Korstegn; Fader vår; Hill deg, Maria

BØNN

Katekesens forløp
INNLEDNING
(20 min.)

Velkommen
Kateketen hilser på barna på vanlig måte og ønsker
velkommen.
Bønn
Kateketen samler barna til bønn i en ring i midten av
klasserommet og ber Korstegnet, Fader vår og Hill deg,
Maria
Oppsummering
Mens barna fremdeles står i ring, innleder kateketen veldig
kortfattet katekesen og sier noe om temaet for dagen.
Katetene tar utgangspunkt i målene og forteller at barna skal
begynne å forberede seg til skriftemålet, og at første time
skal vi lære en veldig viktig historie fra bibelen om Guds
tilgivelse, og at dette er en historie som Jesus selv fortalte.
Bibelfortelling
Etter at barna har satt seg på sine plasser, innleder kateketen
til fortellingen om den bortkomne sønnen. Man kan for
eksempel knytte an til barnas egne erfaringer; hva slags
følelser man har når man har gjort noe dumt, og ikke har lyst
til å si det til sine foreldre og at det kan være vanskelig også
å be om unnskyldning.
Kateketen sier deretter at det kan være litt det samme med
Gud, at vi kan synes det er dumt å fortelle ham det vi har
gjort galt, men Jesus har fortalt en fortelling om nettopp det,
for at vi skal vite at vi alltid kan komme til Gud med våre
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synder.
Kateketen leser lignelsen om den bortkomne sønnen to
ganger for barna. Første gjennomlesning skal de følge med
på hva sønnen i historien gjør og sier. Andre gangen skal de
være oppmerksomme på hva faren i lignelsen gjør.
1. Etter første gjennomlesning spør kateketen om hva sønnen
sa og gjorde, og til slutt kan kateketen påpeke følgende
punkter om sønnens holdning: han hadde lyst på penger,
han hadde lyst til å dra vekk fra familien for å reise og se
verden, han vil være sin egen sjef.
2. Etter andre gjennomlesning spør kateketen om hva faren
sa og gjorde. Til slutt kan kateketen oppsummere hva
slags holdning faren hadde: han ville ikke nekte sønnene
sine noe, han syntes først og fremst synd på sønnen sin,
han, han ville feire at sønnen var kommet tilbake.

UTDYPING
(20 min.)

Brettspill
Kateketen deler elevene inn i grupper på 4, og deler ut
brettspill og terninger. (Obs! spillebrikkene må klippes ut).
Barna kan spille

GUDS KALL
(5 min.)

Oppsummering
Kateketen oppsummerer hovedpunktene av katekesen, og
spør barna om de husker noen av møtene faderen i
lignelsen viste sin kjærlighet på: ga av formuen sin, så
sønnen på lang avstand, fikk medfølelse, løp sønnen i
møte, kastet seg om halsen, kysset ham, ga sønnen fine
klær, ring, sko, slaktet en kalv, holdt fest.
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