den katolske kirkes ressursbank
undervisningsopplegg

Trinn: 7.
Tid: 45 min.

Ta på Guds fulle rustning
TROSMÅL

Elevene ønsker å konfirmere seg og motta Den Hellige Ånds gaver.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene vet at fermingen er sakramentet som skjenker oss Den Hellige
Ånds gave og gir styrke til å ta modige valg som kristne.

EVNEMÅL

Elevene kan ramse opp Den Hellige Ånds gaver.

METODER

Fortelling, høytlesning, besøk i kirkerommet, oppgaver.

HJELPEMIDLER

Læreboken s. 55-57, Bibelen, kirkerommet, prosjektor/skjerm (bilder)

BØNN

Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn om Åndens gaver: Kom,
gudsfrykts Ånd! Lær oss å frykte bare dette en: å skilles fra Gud. Kom
fromhets Ånd, kom, barnekårets Ånd! La våre hjerter få erfare at Gud i
sannhet er Far. Kom, kunnskaps Ånd! Lær oss å se Gud i alt han har
skapt. Kom, styrkes Ånd! Gi mot og utholdenhet til våre kristne liv. Kom,
råds Ånd! Hjelp oss å bruke de evner Gud har gitt oss. Kom, forstands
Ånd! Gjør Guds ord levende i oss. Kom, visdoms Ånd! La oss få erfare
Herrens godhet.
Amen.

Katekesens forløp
INNLEDNING
(5 min.)

- Hilse på alle og ønske velkommen
- Bønn
Fortell: I dag skal vi ha om fermingens sakrament, som Kirken meddeler
som en bekreftelse på døpte personers dåp. Både dåpssakramentet og
fermingens sakrament er knyttet til det å motta den Hellige Ånd. Dere
blir klare til å ta imot fermingens sakrament i Kirken om et par år. I
fermingen er det mottar vi Åndens gaver. Her i katekesen i dag skal vi
høre om hva disse gavene er, og hvordan de kan hjelpe og styrke oss i
vårt liv i Kristus som katolikker.

UTDYPING
(30 min.)

Fortell: Konfirmasjonens sakrament hører sterkt sammen med dåpens
sakrament. I Østkirken feires dåpen, førstekommunionen og
konfirmasjonen samtidig, når spedbarn bæres til kirken av sine foreldre
og faddere. Også hos oss er det vanlig at når noen voksne konverterer
til vår Kirke for å bli katolikker, så mottar de disse tre sakramentene
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samtidig. Dette skal vise at disse tre sakramentene utgjør til sammen
selve stammen i vår tro og vårt kristne liv. Det er vårt liv i og med disse
tre sakramentene som gjør oss til fullverdige medlemmer i Kirken. I vår
Kirke, den romersk-katolske kirken, har vi den ordning for disse tre
sakramentene at de meddeles og mottas etter hvert som barn og unge
modnes og blir litt eldre. Dette er for at vi selv skal kunne bedre fatte
hva disse sakramentene er og handler om i våre kristne liv. Hos oss er
det vanlig å komme til førstekommunion når man er 8-9 år og har gått til
katekeseundervisning en tid. Og så er det vanlig å motta fermingens
sakrament i ungdomstiden, når man er 14-15 år, også etter å ha blitt
forberedt i konfirmantundervisningen i menigheten.
Veldig forenklet kan vi si at fermingens sakrament er en fortsettelse av
dåpens sakrament. I dåpen, som er det første sakramentet vi mottar,
føres vi inn i Kirken og livet i Kristus. Vi mottar da Den Hellige Ånd i vårt
liv; faktisk skaper Gud i dåpen et helt nytt liv i oss – dette livet i Kristus.
Men i konfirmasjonen fortsetter vi videre og bekrefter selv vår egen dåp
(vi bekrefter at vi tar imot det nye livet vi har fått i gave av Gud – vi sier
«ja, takk») samtidig som vi også mottar Åndens gaver fra Gud. Disse
gavene er noen spesielle kvaliteter som gis til vår tro for å styrke den og
utstyre den med det den trenger i møte med den verden vi lever i – en
verden der det ikke er Guds rike som hersker ennå. Og i en slik verden
som vi nå lever i, trenger vår tro all kraft og bestyrkelse den kan få.
Derfor trenger vi som troende fermingens sakrament.
Det er vanligvis biskopen for hvert bispedømme som kommer til
menigheten og fermer årets konfirmanter.
Vi sier at Den Hellige Ånd i fermingens sakrament gir vår tro syv gaver.
Åndens syv gaver kan vi lese om hos profeten Jesaja i Bibelen. [Les
høyt Jes. 11, 1-4a. På skjerm slår du opp de syv Åndens gaver for
elevene: visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt.
Etter at du har lest Jesaja-teksten, leser dere disse høyt sammen.]
Forklar videre: Vi vet at sakramentene vi mottar i Kirken er synlige, ytre
tegn på noe usynlig som Gud bevirker i våre liv og vår tro. Slik er det
også med fermingen. Vi kan se på hva som skjer når noen blir fermet,
men det viktigste som skjer i fermingen er det vi ikke kan se våre øyne,
men som likevel skjer; det er at troen vår blir styrket av Gud.
Fermingens sakrament knytter seg også sterkt til pinseunderet, som vi
leser om i Apostlenes gjerninger i Bibelen. Det var femti dager etter
påskesøndag, da Jesus allerede hadde fart til himmelen. Før han dro
hadde han lovet å sende apostlene Den Hellige Ånd, for å alltid være
hos dem og hele Kirken som en styrke og veileder. Nå skal vi høre
hvordan det gikk:
[Les høyt Apg. 2.]
Nå skal vi gå inn i kirken / kirkerommet og der skal vi møte presten. Han
skal vise og fortelle oss om de hellige oljer som oppbevares i kirken og
som brukes i sakramentene. [Husk å gjøre en av tale om dette med en
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av prestene på forhånd. Gå så sammen inn i kirken, der dere møter
presten. Hvis mulig, la elevene få se og lukte forsiktig på de hellige
oljene. La dem få stille spørsmål til presten. Etterpå går dere sammen
tilbake til undervisningsrommet.]

ELEVOPPGAVER
(10 min.)

OPPSUMMERING
(5 min.)

Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene på s. 57 i læreboken. Gå
rundt og hør om noen trenger noe hjelp.

-

-

BØNN
/AVSLUTNING

La elevene med egne ord forklare hva fermingens sakrament
bevirker i våre liv, dvs hva det betyr for oss når vi mottar
fermingen.
La alle elvene fortelle hva de syv Åndens gaver som vi mottar i
fermingen er.

Dere kan avslutte timen med å be en gang til de samme bønnene
som dere innledet med. Stå sammen i en ring. Alternativt kan
dere sammen synge salmen «Kom Hellig Ånd med skapermakt».
Slå teksten opp for elevene på skjerm eller del den ut på kopi.
(Hvis elvene ikke er kjent med melodien, må du introdusere og gå
gjennom melodien noen ganger først.)
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