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Trinn:
Tid: 45 min.

Paven, biskoper og prester
TROSMÅL

Elevene skal tro på at det er innenfor Kirken vi lever vårt liv og trosliv
som katolikker.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene skal kjenne til hovedtrekkene i hvordan Kirken er bygget opp,
dens hierarkiske struktur; legfolk, prester, biskoper og paven.

EVNEMÅL

Elevene skal kunne gjengi Kirkens hierarkiske struktur i korte trekk, og
hva oppgavene til legfolk, prester, biskoper og paven er i Kirken.

METODER

Fortelling, bilder, elevoppgaver

HJELPEMIDLER

Klasserommet, kirkerommet, læreboken s. 41 – 50, prosjektør, bilder,
kopier av bibeltekstene Johannes 10, 11- 16 og Lukas 6, 46 – 49.

BØNN

Korsets tegn, Fader vår, bønnen på s. 48 i læreboken, Hill deg, Maria.

Katekesens forløp
INNLEDNING
(10 min.)

- Hilse på alle.
- Bønn.
- Innlede tema:
Sist time lærte vi om oss katolske legfolk i Kirken, om hva vi er kallet til
å gjøre i Kirken, hvilke oppgaver vi har. Som vi forstår er vår viktigste
oppgave å være til stede i Kirken, gå i messen, ta imot sakramentene
og bruke dem godt, tjene hverandre og be. I dag skal vi lære mer om
den andre delen av Kirken, nemlig presteskapet. Det er de som er
ordinert til å feire messen og forvalte sakramentene i Kirken. De er
prester, biskoper og paven.

UTDYPING
(20 min.)

Avtal på forhånd med sognepresten (eller en annen prest i menigheten)
å møte ham inne i kirkerommet med hele elevgruppen. Her skal presten
fortelle om sin egen rolle som prest i Kirken. Det er fint hvis han kan
vise frem hvordan han ble ordinert til prest, samt også fortelle om (og
vise) hvordan han forretter sakramentene eukaristien, dåpen,
ektevielse, skriftemål og sykesalving. Be også presten gjerne fortelle litt
om kallet sitt til prestetjeneste.
Deretter går alle tilbake til undervisningsrommet og setter seg på sine
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plasser.
På prosjektør viser du frem bilder av en biskop og av en pave med
deres typiske vestmenter og hyrdestav, samtidig forteller du om
biskopenes og pavens roller og oppgaver i kirken, med utgangspunkt i
teksten i læreboken s. 41 – 47.
Fokuser også til slutt på det som er selve kilden til vår enhet i Kirken
ved å vise frem et bilde av en hostie. Poengter at eukaristiens
sakrament er det sakramentet som i hovedsak forener alle mennesker i
Kirken i Jesus Kristus, på tvers av alle tenkelige og utenkelige
skillelinjer som eksisterer mellom mennesker. Det er på tvers av:
- det som skiller presteskap fra legfolk
- kjønn
- alder
- land
- hudfarge
- mye eller lite penger
- våre ulike evner
- det som skiller de levende fra de døde

ELEVOPPGAVER
(15 min.)

Del ut kopiene med de to bibeltekstene. Elevene skal nå jobbe med
oppgaver og spørsmål s. 41, 44, 48 og 50 i læreboken. Gå rundt blant
elevene og hør om noen trenger hjelp. Det skal være arbeidsro.

OPPSUMMERING
(5 min.)

La elevene gjengi i korte trekk hvordan Kirkens hierarki er bygget opp,
og hva som er legfolkets oppgave, prestenes oppgave, biskopens
oppgave og pavens oppgave i Kirken.

BØNN
/AVSLUTNING

Katekeseøkten kan avsluttes med at dere står i ring og ber
sammen de samme bønnene som dere startet timen med en
gang til.
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