
Sakramentenes tegn

Sakramentene er "virksomme tegn på nåden" (Den katolske kirkes katekisme nr. 1131). 
Dette betyr at de er tegn på noe større enn det man kan fatte med sansene sine. De er 
tegn på Guds nåde, Guds kjærlighet. På samme måte som en klem er et tegn på og et 
uttrykk for at noen er glad i hverandre, er sakramentene tegn på og uttrykk for Guds 
kjærlighet til oss. Men i sakramentenes tilfelle er dette enda mer sant, for de gir oss 
virkelig – helt på ordentlig – det de er tegn på.

Her skal vi se hva de ulike sakramentene er tegn på. Vi skal også se på hvilke konkrete 
tegn som brukes for å formidle Guds nåde til oss (brød, vann osv.). Det er veldig viktig å 
bruke god tid når man går gjennom dette, for det er helt avgjørende for at de skal kunne 
forstå hva sakramenter er.

Det er mulig å gjennomføre undervisningen på ulike måter, men vi anbefaler at du som 
kateket visualiserer det du snakker om, enten ved å tegne opp på tavlen, eller ved å vise 
barna de faktiske gjenstandene som brukes i feiringen av sakramentene (hostie, olje, vann
osv.), eller ved at du bruker den prezi-presentasjonen det er lenket til lenger nede og på 
nettsiden. Det aller beste er om du gjør litt av alt, for jo flere konkrete knagger barna får, jo 
mer læringsutbytte er det. 

Dersom man velger å gjennomføre tavleundervisning, anbefaler vi at du lager et skjema 
eller et tankekart på tavlen. Det viktigste er at sakramentets navn (f.eks. Dåpen) plasseres 
sentralt. På den ene siden av dette skriver man så opp de tingene som utgjør 
sakramentets tegn (f.eks. vann, oljer, hvitt klede), og på den andre siden fyller man inn det 
sakramentet er tegn på (bli Guds barn, syndenes tilgivelse osv.). Skjema som viser 
sakramentenes navn og tegn, står under. 



TEGN SOM BRUKES SAKRAMENT TEGN PÅ
Vann; hellige oljer 
(katekuménolje og krisma); 
lys; hvitt klede

Dåp Frihet fra synd; bli Guds barn; evig
liv med Kristus

Håndspåleggelse; hellig olje 
(krisma); rød liturgisk farge

Ferming Salving til tjeneste; motta Åndens 
gaver: visdom, forstand, råd, 
styrke, kunnskap, fromhet og 
gudsfrykt

Brød; vin; vann Eukaristi Kristi sanne legeme, blod, sjel og 
guddom; enhet med Kristus og 
Kirken

Anger; fortelle syndene til en 
prest; bot; absolusjonsbønn; 
fiolett liturgisk farge

Bot Gud tilgir og visker ut syndene; ny 
begynnelse; nåde til ikke å synde 
mer

De sykes olje; bønn om 
helbredelse; fiolett liturgisk 
farge

Sykesalving Gir styrke og kraft; legger den 
syke i Guds hender og ber om 
bedring og helbredelse 

Ektefellenes løfte til 
hverandre; ringer; hvit 
liturgisk farge

Ekteskap Man blir "én kropp og ett sinn"

Håndspåleggelse; 
vigselsbønn; stola

Ordinasjon Kristi prest til evig tid; feire 
sakramentene



Prezi-presentasjon

For å gjennomføre denne aktiviteten, må du være logget til internett i undervisningstimen. 
Lenke til prezi-presentasjonen er: 

https://prezi.com/cqlvjqgdwgtv/sakramenter/ 

Når du kommer hit, kommer du til et skjermbilde som ser slik ut:

https://prezi.com/cqlvjqgdwgtv/sakramenter/


For å få presentasjonen i fullskjerm-modus, må du klikke den lille firkanten i nederste 
høyre hjørne på presentasjonen:

For å vise presentasjonen, kan du enten bruke piltastene nederst på skjermbildet, eller 
klikke direkte på de områdene du snakker om. På denne måten vil du kunne bevege deg 
mellom del og helhet. Dette er til hjelp både for deg som kateket, og for barna, siden 
læringsmetoden alltid holder det store bildet present og man stadig vender tilbake til dette.

I hver "sakraments-ramme", står de tegn som brukes i feiringen av sakramentet til venstre,
og det sakramentet viser til eller er tegn på, står oppført til høyre.

Lek og lær!


