
 

den katolske kirkes ressursbank                                                    undervisningsopplegg 
 

 
Kirken er Guds hus (2. time) 

 

TROSMÅL Elevene skal få føle og oppleve seg selv som en del av Kirkens 
felleskap. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til forskjellen mellom kirken som felleskap og 
kirke som bygning. 

EVNEMÅL Elevene kan forklare med egne ord forskjellen når vi sier kirke om en 
bygning, og når vi sier Kirke om felleskapet. 

 

METODER Fortelling, bilder, tegne-klippe-lime-oppgave. 

HJELPEMIDLER Klasserommet, prosjektor, bilder, Google Maps, plakatark, 
sprittusj, hvite tegneark, fargeblyanter, sakser, lim, læreboken 
«Kom og se». 

BØNN Korsets tegn. Fader vår. Hill deg Maria. 

 
 

Katekesens forløp 
 

Trinn:  2. 
Tid: ca. 45 min. 
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INNLEDNING 
(10 min.) 

Hilse på alle og ønske velkommen til katekesen.   

 
- Bønn:  
Gjør korsets tegn. Bønn for Kirken av pave Johannes Paul 2: Far, la dem alle 
være ett, så verden kan tro! Far, du som er Herre over våre hjerter og vår 
samvittighet, la dette bli virkelighet! Du, som gjennom profeten Esekiel lovet 
ditt folk: «Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd» - rør ved våre hjerter! 
Vekk vår ånd! Gjør oss levende med kraften fra en ny pinse! Fader vår. Amen. 
 
- Innlede tema:  
Forrige time hadde vi om at det finnes kirkebygninger rundt omkring. Det 
oppbevares Kristi legeme i tabernaklet, og vi kommer sammen her for å feire 
messen, feire andre sakramenter vi har i Kirken og for å be, tenne lys og gå 
korsveien.  
 
Vi har nå sett at kirken er en bygning, et hus som vi kan gå inn i og være i og 
be i. Men Kirken i verden er også mer enn dette. Hele den katolske kirken i 
verden, er mye mer enn bare alle kirkebyggene. Kirken er også alle katolikker 
over hele verden. Alle vi som tror på Jesus Kristus har et fellesskap i ham. Så 
kirken er både en bygning vi går til og hvor Kristi legeme er, men den er også 
et felleskap av alle troende mennesker – som på mystisk vis sammen utgjør 
Kristi legeme i verden.  

 

UTDYPING 
(10 min.) 

Når vi snakker om kirken som en bygning, så skriver vi det med liten k. Mens 
når vi snakker om Kirken som det felleskapet av oss mennesker som tror på 
Jesus Kristus, og som finnes over hele verden, så skriver vi det med stor K.  
 
Det sier noe om at det egentlig er Kirken med stor «K», som vi ser på som den 
aller viktigste delen av Kirken, og ikke egentlig bygningene som er kirker. 
Kirkehusene bruker vi til å samles og feire messe i. Det er Kristi legeme som vi 
oppbevarer i kirken som er hellig i vår tro.  
 
Menneskene som tror på Kristus og kommer til messen for å ta del i 
eukaristien og ta imot nattverden, som er det lille runde brødet, som blir 
konsekrert i messen, får også del i Kristi hellighet – i hans kropp.  
 
Dere husker i forrige time, da vi blant annet snakket om at Gud har skapt 
menneskene, med kropp, sjel og liv, som hellige. I skapelsesberetningen i 
bibelen står det at Gud skapte de første menneskene som et avbilde av seg 
selv. Det betyr at vi ligner på Gud, og at vi også har del i Guds hellighet – bare i 
kraft av det at vi er mennesker og tilhører menneskeslekten her på jorden.  
 
Når vi tror på Kristus og tar del i sakramentene, spesielt eukaristien, som vi får 
del i når vi kommer til messen og mottar kommunion, for vi også del i Jesu 
hellighet og hans kropp, som er til stede. (Til neste år skal dere gå til 
førstekommunion, og da mottar også dere eukaristien, slik som voksne og 
eldre barn.) 
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Når vi snakker om at Kirken er felleskapet i Kristus, som består av legfolk, 
prester og ordensfolk, og som finnes i alle land i hel verden der katolikker bor 
– så er ikke det en like synlig kirke som det et kirkebygg er. Likevel kan vi få 
øye på Kirken også. Det er f. eks når vi ser at katolikker kommer sammen i 
messen, når vi feirer sakramentene, når vi tegner oss med korsets tegn, ber 
med rosenkrans, leser bibelen, snakker sammen om Gud og Jesus og gjør gode 
gjerninger i Kristi navn.  
 
Vi sier altså at Kirken er Kristi legeme i verden, at hver enkelt av de troende 
menneskene utgjør en del av Kristi kropp i verden. Men vi sier også at Kirken 
som dette felleskapet, er Guds hus, slik vi også sier at en kirkebygning er Guds 
hus. Det er fordi vi tror at Gud bor iblant oss kristne. Vi tror at Jesus og Den 
Hellige ånd er til stede mellom oss på en usynlig måte. F.eks. tror vi at han er 
til stede hos oss når vi tenker på ham og ber til ham. Han hjelper oss å gjøre 
gode gjerninger og leve hellige liv.  
 
Den katolske kriken i verden, som finnes i alle land, har sitt hovedsete i 
Vatikanstaten i Roma i Italia. Det har det vært siden starten for 2000 år siden, 
da Jesus sendte apostlene ut for å misjonere i hele verden. Kirkens overhode 
kaller vi for paven. [Vis frem Italia og Roma er, ved hjelp av Google Maps. Vis 
også frem et bilde fra Petersplassen i Roma og et bilde av pave Frans.] 

 

ELEVOPPGAVER 
(20 min.) 

Dere skal nå lage en collage sammen, som forestiller et Kirke-skip; med Jesus, 
alle elvene i klassen og kateketen om bord. Bruk et stort ark som plakatpapir, 
enten fra en bred papirrull eller ved å teipe sammen A3-ark. Tegn på plakaten 
med sprittusj på forhånd: en båt der Jesus står foran og forestiller kaptein 
eller styrmann.  
 
Del ut tegneark og fargeblyanter til alle elevene. Hver skal nå tegne seg selv og 
bruke farger. Alle kan velge selv om de vil tegen hele kroppen sin eller bare 
ansiktet. Til slutt klipper man ut tegningen, ved å klippe rundt figuren. Hver 
limer sin egen tegning på plakaten, slik at det ser ut som de sitter eller står i 
Kirke-skipet.  
 
Avtal med presten om dere midlertidig kan henge plakaten opp i 
menighetssalen / vestibylen / våpenhuset. 
  
Deretter kan elevene sette seg ned og jobbe individuelt med oppgavene på 41 
i læreboken «Gud kaller med». Det skal være arbeidsro. Kateketen går rundt 
og hører rom noen av barna trenger noe hjelp.  
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OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Still spørsmål i plenum om hva som er forskjellen på kirken som en bygning og 
Kirken som et felleskap av mennesker i verden. La elevene rekke opp hånden 
og forklare dette med egne ord. (Kateketen hjelper med å supplere med 
stikkord, dersom det trengs.)   

BØNN 

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

 


