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Trinn: 6.
Tid: 45 min.

Kirken vokser – misjon i nye land
TROSMÅL

Elevene blir inspirert til troen av hvordan kirken vokste i løpet av
århundrene etter aposteltiden.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene vet i hvilke århundrer de forskjellige delene av Midtøsten og
Europa ble kristnet, frem til år 1000.

EVNEMÅL

Elevene kan si navnet på kjente misjonærer i forskjellige land.

METODER

Fortelling, oppgaver

HJELPEMIDLER

Læreboken «Legg ut på dypet» s. 76 – 77, prosjektor, www.katolsk.no,
(bilder).

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 med ærbødighet for hvert folks kultur og
egenart. For du er Far for oss alle, nå og i all evighet.
Amen.

Katekesens forløp
INNLEDNING
(5 min.)

- Hilse på alle og ønske velkommen
- Bønn
Fortell: Forrige gang her i katekesen hadde vi om apostlenes tid, de
første martyrene og de første kristne menighetene i tiden rett etter at
Jesus sendte apostlene ut i verden for å misjonere. I dag skal vi ha mer
om hvordan kristen misjon og tro ble utbredt i områdene rundt Galilea
og Judea. Romerriket var på denne tiden stormakt og rådde over mye
av det området der de første apostlene begynte å misjonere.

UTDYPING
(25 min.)

[Vis frem illustrasjonskart til elvene som viser kristendommens
utbredelse i de første århundrene:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Christianity#/media/File:Spread
_of_Christianity_to_AD_600_(1).png]
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Forklar: Før år 325 var kristendommen forbudt og forfulgt av både de
romerske myndighetene og av jødenes rådsherrer i Jerusalem.
Kristendommen ble av disse ansett som fiende av både jødedommen
og den romerske stat. Det romerske folket, grekerne og forskjellige
andre folkeslag som levde i hele dette området, samt de som i disse
århundrene kom vandrende mot Europa fra hele det Eurasiatiske
kontinent for å slå seg ned på nye landområder lengre vest i
Romerrikets utkant, var det vi kaller for hedninger. Det betydde at de
ikke trodde på en Gud, men at de tilba og ofret til forskjellige
guddommer og ånder. Dette var en tid preget av mye konflikter og
voldsbruk, både innad i disse hedenske folkeslagenes samfunn og utad
mot andre folkeslag.
Misjon skjedde på en hemmelig måte; fordekt. De kristne gikk ikke
offentlig ut med sin tro. De møttes i hverandres hjem og i katakomber
og feiret gudstjeneste og måltider sammen. Kirkens strukturer var
hemmelige og usynlige i offentligheten.
Rundt år 380 ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Kirken
trådte fullt ut frem i offentligheten over hele Romerriket. Det ble lettere å
drive misjon til nye områder utenfor Romerriket også. Frem mot år 1000
er det fra da av mye misjonsvirksomhet til andre folkeslag både i
Europa og nedover i Nord-Afrika og i Midtøsten. Etter år 1000 ble også
Norge systematisk kristnet, i tråd med Hellige Olavs visjoner, men dette
skal vi høre mer om i neste time.
Da kristendommen kom til disse nye folkeslagene bidro det sterkt til at
deres samfunn ble stabiliserte. Det gav grunnlaget for å opprette en
statsmakt. Folk og områder ble samlet under en sentralmakt som rådde
basert på en lov. Man fikk slutt på kriger og feider mellom småkonger
og høvdinger, slik det var mye av i hedensk tid. Da ble alt mye mer
forutsigbart og trygt for vanlige mennesker. Under en kristen konge fikk
de aller fleste både et fredeligere og bedre liv.
Nå skal vi høre om to kjente misjonærer, som misjonerte i de «nye»
landområdene i Vest-Europa i tiden etter at kristendommen var blitt
statsreligion i Romerriket. Det er hellige Patrick av Irland og hellige
Bonifatius av Tyskland.
[Les deg opp om disse to misjonærene på www.katolsk.no:
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/patrick og
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/bonifati , og lag deg selv to
korte punktvise manus om livene og misjonsvirksomheten til disse to
helgenene, som du kan snakke ut ifra til elevene. Illustrer gjerne med
noe passende bilder på skjerm/prosjektor i bakgrunnen mens du
forteller.]
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ELEVOPPGAVER
(10 min.)

Elevene skal jobbe individuelt med spørsmålene nedenfor. Gå rundt og
hør om de trenger hjelp.
1. Hvordan var det å drive med misjon i nye byer og folk før
kristendommen ble akseptert av den romerske keiseren?
2. Hva var det hedningene trodde på? Hvordan forestiller du deg at
livet var for vanlige mennesker i de hedenske samfunn?
3. Hva skjedde med Kirken og misjonen til nye landområder og
folkeslag, etter at den romerske staten anerkjente
kristendommen som en lovlig tro for romere å ha?
4. Hva ved livet og budskapet til de kristne misjonærer du har hørt
om nå, synes du vakte troverdighet?

OPPSUMMERING
(5 min.)

-

-

BØNN
/AVSLUTNING

Vis frem kart (på skjerm) og la elevene peke og forklare hvordan
kristendommen utbredte seg til de ulike områdene av Romerriket,
Hellas, Midtøsten og Vest- Europa.
La elvene fortelle med egne ord og i korte hovedtrekk om hellige
Patrik og hellige Bonifatius.

Dere kan avslutte timen med å stå sammen i en ring og be de
samme bønnene en gang til som dere innledet timen med.
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