En
familiekatekisme
Martin Luther
ville at alle skulle
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lære utenat
fem tekster:
budene, troen og Fadervår,
dåpsbefalingen
og nattverdordene

forstå
- Lille katekisme gir svar
som foreldre kan gi
når barna spør -

praktisere

lære utenat
de fem hovedtekstene
i kristendommen.
De får plass på én side.

HVERDAGSKRISTENDOM

Når man kan
disse fem hovedtekstene,
da har man lært katekismen!
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Lille katekisme ble først
trykt som plakater
til å henge opp i hjemmene,
med svar som
foreldre kan gi
på barnas spørsmål.

tekster

Katekismen gir både
forklaringer og praktiske øvelser.

budene, troen og Fadervår,
dåpsbefalingen
og nattverdordene
øves inn ved

Når de fem hovedtekstene er innlært,
skal alle hjelpes til å

forstå
dem, og til å

praktisere
dem i hverdagen.

ved å
De fem tekstene
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bønner

innøve

øves inn
ved

de fem tekstene
ved de fem bønnene:
morgenbønn og kveldsbønn,
bordbønn og takkebønn,
og bønn om tilgivelse,

de fem bønnene:
morgenbønn og kveldsbønn,
ved bordbønn og takkebønn,
og ved skriftemålet.

morgenbønn og kveldsbønn,
bordbønn og takkebønn,
og bønn om tilgivelse

Til slutt i katekismen
lærer vi å

og leves ut i

og ved å

utøve
troen i

de fem nettverkene

utøve
kjærligheten, troen og bønnen,
dåpen og nattverden
i de fem nettverkene
Gud har satt oss inn i:
menighet og samfunn,
ekteskap, familie og arbeidsliv

Gud har satt oss inn i:
i menigheten og i samfunnet,
i ekteskap, familie og arbeidsliv.
Hustavlen
leder oss inn i bibeltekster
som viser at Jesus er Herre
for begge parter
i hvert av disse nettverkene.

5
nettverk
menighet og samfunn,
ekteskap, familie og arbeidsliv

Katekismen avsluttes slik:
Når alle sin egen lekse vil lære,
først da blir det godt i huset å være.
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