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VI TILGIS – VI BEKJENNER SYNDER OG FÅR 
TILGIVELSE I SKRIFTEMÅLET 

 

TROSMÅL Barnet er takknemlig for den utrolige gave det er at vi får 
tilgivelse av Gud for våre synder. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at det viktigste i skriftemålet er bekjennelsen av 
synder og tilgivelsen som presten formidler. 

EVNEMÅL Barnet kan innledningen til skriftemålsritualet 

 

METODER Muntlig presentasjon, tankekart, lære utenat, brettspill  

HJELPEMIDLER Utskrift av skriftemålsritualet. 

BØNN Korstegn; Fader vår; Hill deg, Maria 

 

Katekesens forløp 
INNLEDNING 
(5 min.) 

Kateketen innleder katekesen ved å spørre om innholdet i 
forrige time. Husker barna innholdet i lignelsen om den 
bortkomne sønnen?  
Minn barna på at en slik kjærlighet som faren i lignelsen viste, 
viser Gud oss i skriftemålet. Når vi har gjort noe dumt, når vi har 
syndet, enten mot Gud, andre mennesker eller oss selv, så får vi 
tilgivelse av Gud i skriftemålet. 

UTDYPING 
(15 min.) 

Muntlig presentasjon 
Bibelfortellingen om den bortkomne sønnen og faren som 
tilgir viser oss hvor mye Gud elsker oss. Gud tilgir oss alltid 
når vi er oppriktig lei oss.  
Sakramentene gjør at vi deltar i Guds barmhjertighet og 
tilgivelse. Dåpen blir den opprinnelige synd og alle synder 
som menneske måtte ha begått før dåpen, tilgitt. Når vi 
feirer nattverden, Eukaristien, får vi også del i Guds 
tilgivende kjærlighet. Alle «vanlige» synder, som vi av til 
gjør nesten uten å tenke på det, blir tilgitt når vi deltar i 
messen, og vi får nåde til å unngå. Gjennom Eukaristien 
vokser vi nærmere Gud og mot hverandre.  

 

Trinn: 3  
Tid: 45 min. 
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 Når vi begår alvorlige synder etter dåpen får vi tilgivelse for 
dette i Skriftemålet, som vi også kalles Botens og 
forsoningens sakrament. Skriftemålet er et av to 
helbredende sakramenter. Dvs. at skriftemålet gjør oss 
friske fra den sykdommen som synden kan være. I 
skriftemålet forsoner Den Hellige Ånd oss med Gud og 
med hverandre.  
I skriftemålet er Gud til stede i Kirken. Gjennom biskopenes 
og prestenes tjeneste får vi tilgivelse for våre synder. Når vi 
har bekjent våre synder, tatt imot boten og sagt til Gud at vi 
er veldig lei oss, da mottar vi Absolusjon – som betyr «å ta 
vekk».  Gud tar bort synd.  
Biskopen eller presten holder sin hånd over oss og ber: 
Så forlater jeg deg dine synder  
i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.  
Når det er sagt og prestene har tegnet korstegnet over oss 
er våre synder tatt bort.  
I skriftemålet blir våre synder tilgitt. Vi blir forsonet med 
Gud og med Kirken. Da kan vi se frem til å leve sammen 
med Gud, Jesus, Maria og alle helgenene i himmelen.  

Tankekart på tavlen.  
Hvilke nye ord har blitt introdusert: Skriftemål, Bot, 
Forsoning, Helbredelse, Absolusjon. 
Kateketen forklarer hvert av ordene: 
Skriftemål: da kan man tenke på at sier våre synder i 
hemmelighet til presten. Hva som er synd finner vi i de ti 
bud (den hellige skrift). 
Bot: Handler ikke først og fremst å få en straff, men at vi skal 
forbedre oss og ta første skritt mot å bli et bedre menneske 
Forsoning: Betyr at noen som er uvenner blir venner igjen. 
Hvis vi gjør noe ondt mot Gud, som er synd, så blir vi 
«uvenner» med Gud. Skriftemålet forsoner oss, slik at vi blir 
venner igjen. 
Helbredelse: Når våre synder blir tatt bort, blir vi «friske» 
igjen, da er det ikke lenger noe som ødelegger vårt 
forholdt til Gud.  
Absolusjon: Betyr at syndene våre blir fjernet fra oss.  
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GUDS KALL 
(20 min.) 

Lære utenat 
Kateketen forklarer at barna forbereder seg til sitt første 
skriftemål, derfor må de, på samme måte som med messen, 
kunne noen ting utenat.  
Kateketen deler ut skriftemålsritualet.  
Barna øver alene og to-og-to, på selv dialogen med 
presten.  
Hvis noen av barna har lært seg første del og sine svar til 
presten, kan de gå videre til siste del og begynne på den. 

Brettspill  
Barna som kan første del av skriftemålsritualet, kan gå 
sammen og spille spillet fra forrige time.  

  

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Kateketen hører barna i skriftemålsritualet, om de kan svare.   
Katekesen avsluttes med felles bønn.  

 


