
 

den katolske kirkes ressursbank                                                    undervisningsopplegg 
 

 
Jesus gir oss fredens gave 

 

TROSMÅL Elevene tror at Jesus gir fredens gave til alle sine troende. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til Jesu ord etter oppstandelsen om fredens gave. 

EVNEMÅL Elevene evner å ta positive valg for å bli fredsbærere. 

 

METODER Fortelling, elevoppgaver, samarbeide to-og-t, elevaktiviteter. 

HJELPEMIDLER Læreboken «Eukaristien» s. 52. Lærerveiledningen s. 98 og 100, prosjektør og 
eventuelt materiell til «tilleggsoppgaver» s. 100 i lærerveiledningen. 

BØNN Korsets tegn. 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: 
Fortell: I dag skal vi lære om det at Jesus har gitt oss fredens gave. I vår tro på 
ham, har vi denne freden. Denne freden i Jesus Kristus, blir vi i messen minnet 
på at vi har fått. Og når vi tar imot eukaristien i messen (som dere snart skal 
gjøre i førstekommunionen) blir Kristi fred i oss fornyet også, hver gang vi 
mottar nattverden. Da mottar vi både Guds kjærlighet, Guds offer for oss og 
hans fred.   

 
 

 

UTDYPING 
(10 min.) 

Kristi fred handler om at vi alltid kan ha en egen ro inni oss fordi vi stoler på 
Jesus. Det vi stoler på i troen vår, inni oss, er at det virkelig er Jesus som er 
den sterkeste parten av kreftene som rår i skaperverket. Vi vet jo at det onde 
finnes, og at ondskap og synd også utgjør en makt (en kraft) i skaperverket. 
Men Jesus har gitt oss løfte om at det onde ikke kommer til å vinne over 
skaperverket. Jesus har lovet oss at det er han som vinner til slutt. Og da han 
sto opp igjen fra de døde, etter å ha blitt drept på korset, så viste han oss at 
det er virkelig sant at han er sterk nok til å vinne over ondskapen i verden. 

Trinn:  3. klasse 
Tid: 45 min. 
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Jesus viser oss at han sørger for at slutten ikke blir tragisk for oss mennesker. 
Det onde kommer ikke til å vinne over det gode, og derfor ender det ikke i 
evig sorg for oss mennesker. Jesus har vist at han er sterk nok til å sørge for at 
det ender på gledelig vis for oss i hans Fars rike. Jesus vinner over det onde, 
og han tar oss med til sin Fars rike. Når vi ser Jesu sterke kraft og kjærlig, så 
stoler vi fullt og fast på ham, at han vinner til slutt. Og derfor kan vi ha fred og 
ro inni oss. Vi kjenner at vi alltid kan puste lettet ut, fordi at selv om vi ser at 
det onde, synden og døden herjer i verden nå og viser sin kraft – så er det ikke 
dette som kommer til å vinne. Det er Jesus som kommer til å vinne. Å motta 
kommunionen i messen, hjelper oss å tro og stole på Guds fred som vi kjenner 
at vi har inni oss.  
 
Så det å ha Kristi fred i hjertet betyr at vi noen ganger når det stormer i 
verden og i livet, kan sette oss ned og puste lettet ut og være rolige likevel – vi 
stoler på at stormen ikke varer evig. Vi stoler på at Guds rike er det eneste 
som kommer til å vare evig, mens det onde snart vil forgå uansett. Det onde 
har bare fått en tilmålt tid i skaperverket.   
 
Men andre ganger gjør Guds fred som vi har i oss at vi løper og gjør noe, ikke 
bare sitter i ro og puster ut. Spør: Husker dere fortellingen om Emmaus 
vandrerne? [Gjengi fortellingen i korte hovedtrekk.] De to disiplene som med 
ett fikk øye på Jesus da han brøt brødet, kom til tro på hans oppstandelse da. 
Da forsto de også virkelig hvem han er: at han er Gud som vinner over døden 
og det onde. Da fikk de fred i hjertet og ble samtidig veldig glade. De ble så 
glade at de spratt rett opp og løp hele veien tilbake til Jerusalem, selv om det 
da var midt på natten og de egentlig hadde tenkt å legge seg for å sove. I 
Jerusalem ville de dele de gode nyhetene om Jesus oppstandelse med de 
andre disiplene slik at de også kom til tro på Jesus, og slik at de kunne være 
sammen alle sammen i troen på Kristi fred.  
 
Før Jesus fôr opp til sin Far i himmelen, møtte han disiplene igjen flere ganger. 
Rett som det var dukket han opp midt iblant dem og spiste sammen med dem 
og hadde det hyggelig sammen med dem. Men rett før han dro, sa han: «Fred 
etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke den freden som verden gir, men 
min fred.» Det betyr at han gjerne ville at alle vi som tror på ham skal leve i 
fred og fordragelighet med hverandre og ikke ha konflikter og krige med 
hverandre, og da spesielt ikke på grunn av ham. Men dette betyr også at Kristi 
fred ikke er en fred av denne verden, men av en annen verden – det er nemlig 
en fred som kommer fra Guds rike alene, og denne gode freden preger og 
gjennomsyrer alt i Guds rike. Når vi har Kristi fred i hjertet, så har vi derfor en 
bit av Guds rike inni oss allerede. Og når vi lever i Guds fred sammen med 
andre katolikker i messen og med alle andre kristne, da har vi allerede Guds 
rike mist iblant oss allerede, selv om det ikke er kommet fullt ut ennå. 

 
 

ELEVOPPGAVER 
(20 min.) 

Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene på s. 52 i læreboken. Gå rundt 
og hør om noen trenger noe hjelp med dette. Nå de er ferdig setter du dem 
parvis, to-og-to. De skal da samtale sammen om temaoppgaven i rubrikken 
«Vi lever vår tro» på s. 52 i læreboken.  
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Tilleggsaktiviteter: Hvis det er tid til overs av undervisningstiden, kan du velge 
ut en av tilleggsaktivitetene fra s. 100 i lærerveiledningen. Husk da å skaffe inn 
på forhånd det materialet elevene trenger for å gjøre aktiviteten.  

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

 Si: Helt på slutten av messen hører vi at presten sier til oss alle: «Messen er til 
ende, gå med fred.»  Kan dere huske at dette blir sagt på slutten av messen? 
Still åpent spørsmål til barna: Hva tror dere at det betyr at vi skal gå fra 
messen med fred? La elvene komme med forslag til svar. 
 
Spør barna: Hvordan kan vi bære den freden vi får med oss fra messen ut i 
verden og ut i de livene vi lever? Har dere noen forslag til hvordan vi kan bære 
Kristi fred? Hva kan vi gjøre, av små og store ting, for å være fredsbærere i 
verden? (La elvene rekke opp hånden og komme med ulike forslag. Suppler 
gjerne med dine egne eksempler, men vent med dette til slutt når barna er 
ferdige med å snakke og ikke har mer å komme med.) 

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekeseøkten kan avsluttes med den utsendelsesritualet som står i 
rubrikk på s. 100 i lærerveiledningen. Slå den gjerne opp på prosjektør, 
slik at elvene ser teksten. 

 
 
 


