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Trinn: 3. klasse
Tid: 45 min.

Den Hellige Ånds gave
TROSMÅL

Elevene ønsker å fortsette å delta i eukaristifeiringen og ta imot Jesus.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene kan historien om Den Hellige Ånds komme på pinsedagen.

EVNEMÅL

Elevene klarer med egne ord å forklare sammenhengen mellom det å motta
førstekommunion og sakramentene dåp og konfirmasjon.

METODER

Klasseromsundervisning, stoffgjennomgang, høytlesning og elevaktivitet.

HJELPEMIDLER

Klasserommet, lærerveiledningen og læreboken «Eukaristien», meditasjon.

BØNN

Innledningsritualet, slik det er beskrevet i lærerveiledningen s. 103.

Katekesens forløp
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INNLEDNING
(10 min.)

undervisningsopplegg

Hilse på alle.
- Bønn:
Begynn timen med å gjøre innledningsritualet som du finner på s. 103 i
lærerveiledningen til læreboken «Eukaristien». Bruk olivenolje der du har
tilsatt noen dråper med parfyme eller et annet duftstoff på forhånd, til
salvingen av hendene deres.
- Innlede tema:
La barna reflektere over innledningsritualet, slik det står i avsnittet
«Refleksjon» på s. 104 i lærerveiledningen.
Forklar deretter med egne ord for elevene, sammenhengen mellom
sakramentene dåpen, kommunionen og konfirmasjonen. Dette er
initiasjonssakramenter; de leder oss inn i livet i Kristus og livet i Kirken. Disse
sakramentene har med Den Hellige Ånds og Kristi komme i våre liv å gjøre.
Når vi mottar disse sakramentene, så mottar vi Gud i våre liv. Da skal vi la Gud
arbeide i oss, og la disse sakramentene få gjennomsyre hele oss selv og alt vi
gjør og sier.

UTDYPING
(20 min.)

Følg videre anvisninger for denne undervisningstimen i lærerveiledningen s.
104-7.

ELEVOPPGAVER
(10 min.)

Hvis dere har tid til overs denne timen, kan dere ha en liten meditasjon over
pinseunderet i Jerusalem, slik apostlene og Maria, Jesus mor, opplevde det 50
dager etter at Jesus var stått opp fra de døde og var dratt tilbake til sin Far i
himmelen.
Dere kan slokke taklampene i klasserommet, og eventuelt trekke for
gardinene, slik at det blir litt mørkere og alle kan slappe av litt. Be elvene lene
seg godt tilbake eller legge hodet ned på pulten, slik at de bare kan lytte til
meditasjonen.
Hvis ønskelig kan du spille av passende musikk (i noen minutter før du
begynner å lese, og/eller på litt lavt volum i bakgrunnen mens du leser
meditasjonsteksten høyt for barna). Passende musikk i denne sammenheng
kan være noe klassisk kirkemusikk eller gregoriansk sang. Men det kan være
noe annen rolig musikk også. (Kateketen velger ut musikken selv.) Bruk
høyttalere eller CD-spiller.

Meditasjon over pinseunderet
Jesus sender Den Hellige Ånd
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Kateketen leser høyt: Disiplene var redde etter Jesu død og de savnet ham. De
var redde for at de skulle dø akkurat som Jesus. Men Jesus sendte Den Hellige
Ånd til dem for å gi dem fred og trøste dem. Den Hellige Ånd er hos oss også,
for å hjelpe oss og gi oss mot.
Den Hellige Ånd kan sammenlignes med en mor eller en far, som hjelper og
trøster oss. Den Hellige Ånd er alltid hos oss. Da Jesus var stått opp fra de
døde kom han til disiplene og besøkte dem. Han sa at de ikke måtte være
redde for han var blitt levende igjen. Det var veldig oppmuntrende for
disiplene å være sammen med Jesus igjen. Men samtidig var de fortsatt redde
for at det samme skulle skje med dem som med Jesus; at de skulle bli
arrestert og korsfestet. Jesus visste godt hvordan de følte seg og lovet og
sende en hjelper. De skulle bli i Jerusalem og vente på Den Hellige Ånd. Nå
skal vi høre hva som skjedde…
(Les teksten langsomt)
Lukk øynene deres. Trekk pusten dypt to ganger og slapp av. (…)
Du er i det rommet der Jesu disipler og venner har trukket seg tilbake. Det er
det rommet der Jesus på sin siste kveld spiste påskemåltid med disiplene. I
dag er dette rommet fylt med mennesker; unge, gamle og barn. Det er mørkt
ute. Langs veggene brenner det oljelamper som sprer et svakt lys. Dansende
skygger kaster seg på veggene. Det er varmt og det er dårlig luft i rommet. Det
er altfor mange mennesker der. Døren er lukket. Dersom den var åpen ville
det vært mer utholdelig i rommet. Men ingen legger merke til hvor trykkende
det egentlig er der inne. Alle er redde.
Maria, Jesu mor, sitter i ett av hjørnene, noen har samlet seg omkring henne
og snakker med henne. Plutselig banker det på døren. Alle i rommet blir helt
stille og ser engstelige mot døren. Peter går bort til døren og legger øret mot
den. ”Hvem er det?” hvisker han. Mannen som står utenfor gir seg til kjenne.
Peter slapper av og åpner døren raskt. Filip kommer inn. Alle blir lettet.
Langsomt begynner de å småsnakke igjen. Johannes ser ditt forundrede
ansiktsuttrykk. Han kommer bort til deg og forklarer: ”Vi skal være forsiktige.
De menneskene som tok Jesus til fange ønsker også å ta oss.”
Mens Johannes snakker til deg er det plutselig som en kraftig vind fyller
rommet. Det er som om det er tunger av ild på alles hoder. Det er en ildtunge
også over ditt hode. Du føler fred, ro. Dette er noe du aldri før har opplevd.
Denne opplevelsen er helt enestående. Peter roper: ”Den Hellige Ånds kraft er
kommet over oss. Det Jesus lovet oss er skjedd.” Han klapper i hendene og er
veldig glad. Han begynner å synge, og andre begynner å danse. Stadig flere av
de andre danser også. Alle synger og ler. Plutselig går Peter bort fra de
dansende og løper til døren. Han åpner den med et brak og løper ut. Du kan
høre ham rope lovord om Gud mens han løper. Alle apostlene følger etter
Peter. Mennesker samles utenfor når de hører ropene. De er kommet fra
nabolandene omkring for å feire høytid i Jerusalem, og de snakker andre språk
og forstår ikke språket i Jerusalem. Men nå skjer det noe underlig. De hører
apostlene snakke på deres eget språk, og de skjønner alt det de sier. De
snakker om Jesus som ble korsfestet og døde, og sto opp igjen fra de døde. De
snakker om at han har innstiftet en ny pakt …
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OPPSUMMERING
(5 min.)

Be elevene forsøke å forklare med egne ord hva som er sammenhengen
mellom det å motta kommunion – og dåpens og konfirmasjonens
sakramenter.

BØNN
/AVSLUTNING

Katekeseøkten kan avsluttes med at dere gjør korsets tegn og ber en
Fader vår og en Hill deg, Maria.

ANDRE AKTIVITETER

(se BLILYS)

