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Trinn: 2. klasse
Tid: 45 min.

Bønn til verneengelen
TROSMÅL

Elevene tror på verneengelen sin.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene kjenner til bibelske fortellinger om engelens vern.

EVNEMÅL

Elevene kan Bønn til verneengelen utenat.

METODER

Fortelling, høytlesning, repetisjonsøvelser og elevaktivitet.

HJELPEMIDLER

Undervisningsrommet, bibelen, prosjektør, erteposer, englebilder med
bønne-teksten i A5-størrelse, klipsrammer i A5-størrelse (alternativt: rammer i
farget papp som du har klippet ut på forhånd, og limstifter).

BØNN

Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria.

Katekesens forløp
INNLEDNING
(10 min.)

Hilse på alle.
- Bønn.
Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bønn.

- Innlede tema:
Forrige time øvde vi på den veldig viktige katolske bønnen Hill deg, Maria, og
mange av dere er blitt flinke nå. Denne timen skal vi lære en katolsk bønn til,
som er kortere og som også er smart å lære seg. Det er Bønn til verneengelen.
Og nå skal vi først høre litt om hva verneengel er, og så skal vi øve oss på å
lære bønnen utenat.

UTDYPING
(10 min.)

Fortell: Vi katolikker tror at alle har en verneengel, selv om vi ikke kan se den
med øyet vårt. Vi tror at verneengelen er med en person hele livet fra start til
slutt. Engelen står ved siden av eller rett over en person. Den passer på oss og
beskytter oss mot åndelige angrep fra onde krefter i verden.
Englene er vesener som er skapt av Gud, men de er ren ånd. De har ingen
kropp, slik som oss mennesker. Men de er en sjel med krefter og egenskaper,
og de holder stort sett til i himmelen i nærheten av Gud, som er deres far og
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som de arbeider for og tjener. Men når et menneske blir til inni sin mors
mage, sørger Gud for å send en engel til denne personen, allerede i det
øyeblikket unnfangelsen skjer. Det er for å verne denne personens sjel
gjennom hele livet. Verneengelen har både kontakt med Gud i himmelen og
sjelen til mennesket hele tiden. Den er som et fast bindelegg melle Gud og
sjelen vår i kroppen. Og engelen forlater aldri denne posisjonen før kroppen
vår dør, og sjelen flyr ut av kroppen. Og da blir væreengelen med sjelen på
veien videre. I dødens øyeblikk er det sjelen og verneengelen sammen som
forlater den døde kroppen vår – som vi ikke kan være i lengre og bruke lengre,
og som sjelen derfor løsriver seg fra og forlater. Sjelen vår er aldri noen gang
alene eller forlatt av Gud. For i verneengelen er Guds nærvær i et hvert
øyeblikk til stede hos sjelen vår. Vår sjel er aldri forlatt av Gud, heller ikke i
dødens øyeblikk, eller i tiden etter dette. Verneengelen er alltid hos sjelen vår
og støtter, hjelper og verner den på veien til Gud.
Verneengelen kan vi stole på, og det er godt å vite at den alltid er med oss –
kanskje spesielt når vi opplever vanskelige ting i livet eller i dødens øyeblikk.
Men hvorfor tror vi katolikker dette, når vi ikke kan se, lukte eller kjenne på
engelen og dermed ikke kan bevise at den er der?
Det er fordi vi tror at Gud har gitt hver og en av oss en slik engel fordi han
skapte oss mennesker som sitt ypperste verk i sitt eget bilde, som et avbilde
av seg selv. Og han har gitt mennesket sitt rike i arv. Vi har fått et løfte om at
Guds rike skal vi få del i, det skal vi eie sammen med ham. Men dette er ikke
skjedd ennå; Gud rike er ennå ikke kommet helt. Men vis å gi oss
verneengelen, gir Gud oss en forsmak på sitt rike; på lignende måte som
engelen er nær sjelen vår mens vi lever her på jorden, slik skal Gud selv være
nær og omslutte hele sjelen vår når vi en gang kommer til Guds rike.
Kort sagt kan vi si at verneengelen har å gjøre med vår himmelske side som
mennesker; at kroppen vår er laget av støv og hører hjemme på jorden og vil
forgå, men sjelen er menneskets evige side – den siden som aldri forgår og
hører hjemme hos Gud i himmelen. Verneengelen påser at menneskets sjel til
slutt vender tilbake til Gud, når vårt jordiske og kroppslige liv her kommer til
ende.
I bibelen kan vi også lese om verneengler. [Vis bibelen frem, slå opp i den og
les disse versene høyt: 2.Mos 23,20. Sal 91 10-12.]

ELEVOPPGAVER
(10 min.)

Vis frem teksten til Bønn til verneengelen på prosjektør. Les gjennom denne
høyt med elevene, langsomt tre ganger.
Bønn til verneengelen
Du Herrens engen, vernet mitt,
som Gud i miskunn meg har gitt.
Nå og alltid bli hos meg,
opplys led og vern min vei.
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Amen.
Slå deretter av prosjektøren, og del ut teksten på kopi til alle elvene. Sett
elevene til å jobbe sammen to-og-to. Del ut en ertepose til hver av parene.
Elevene skal bytte på å holde erteposen, og den som har erteposen er den
som skal fremsi bønnen. Da skal arket med bønnen snus med tekstsiden
nedover på pulten. Hvis eleven står fast eller snubler i teksten, er det den
andre eleven i paret som skal hjelpe denne med å komme vider, ved å være
«sufflør» og si stikkord.
Denne øvelsen gjentas flere ganger.
Når elevene er ferdige med repetisjonsøvingen kan de lage bilder i
klipsramme med bønn til verneengelen. Skriv da ut på fargeskriver et egnet
bilde av engel og teksten til bønnen i A5-størrelse. Bruk da f. eks bildet i
mappe for ressurser for denne timen. Alternativt kan brukes farget
pappramme som du klipper ut på forhånd og som elevene kan lime rundt
bildet med limstifter. Disse bildene kan elevene ha med seg hjem etter timen.

OPPSUMMERING
(5 min.)

Stå sammen i en ring og fremsi i tur Bønn til verneengelen. Hvis noen står fast
i bønnen, hjelper dere hverandre å komme videre ved hjelp av stikkord.

BØNN
/AVSLUTNING

Katekeseøkten kan avsluttes med den samme bønnen som i
innledningen til timen.

