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Gud rike er iblant oss 

 

TROSMÅL Elevene skal få en utdypet forståelse av hva det betyr at vår katolske 
tro er troen på at Guds rike er iblant oss, og at Guds rike vil komme. 

 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal få utvidet kjennskap til Jesu lære om at Guds rike er iblant 
oss og hvordan han viste at Guds rike allerede er tilstede i verden, midt 
iblant de som tror på Jesus og setter sin lit til ham. 

 

EVNEMÅL Elevene skal kunne gjengi med egne ord noen sentrale stikkord om hva 
det vil si at Guds rike er iblant oss og at det en dag vil komme fullt og 
helt. 

 

METODER Fortelling, bilder, elevoppgaver 

 

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken s. 24-30, arbeidsboken 24-28, bilder.  

BØNN Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige ånds navn.  
 
Vi takker deg, Gud vår Far, for det liv vi nå eier i Kristus, er del av det liv 
som varer evig. Vi takker deg for at det samfunn vi har med Ham, 
forener oss med hele din Kirke, så vel i himmelen som på jorden. Vi ber 
at vi på vår vei gjennom livet må ane de gleder som er ute ende, og til 
sist nå frem til den evige stad, der du råder for all tid.  

 

Katekesens forløp 

INNLEDNING 
(10min.) 

- Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
Sist time hørte vi om da Jesus begynte å dra rundt og 
forkynne Guds rike for folk han traff. Han sa at Guds rike er 
som en åker som en sånn sår korn i, og at det er som et 
bittelite sennepsfrø som vokser opp og blir en stor plante i 
hagen. I dag skal vi lære mer om Guds rike og hvordan Jesus 
viste at det er merkbart og til stede i verden allerede i dag.  
 
Guds rike er som et land som ikke er av denne verden. Men 
likevel finnes det her blant oss kristne allerede, på en nesten 
usynlig måte. Men en dag skal Guds rike bli det eneste landet 
som finnes. Og da skal det bli helt synlig for oss. 
 
 
 

Trinn: 4.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(10 min.) 

Bruk teksten i læreboken s. 24-30 til å snakke ut ifra. Sett søkelys på 
det som kjennetegner at Guds rike er iblant oss, som er troen og tilliten 
som den enkelte har til Gud, den kjærligheten vi har mellom oss og som 
vi viser hverandre, at Jesus gjorde mirakler for mennesker han møtte 
for å vise dem og de rundt et stort tegn på guds kjærlighet og omsorg 
for oss. Jesus sa at det er de som er fattige i ånden som skal arve Guds 
rike. Det betyr at det er de som setter sin lit til Gud, og ikke til denne 
verdens goder, som penger og posisjoner, som skal leve videre i det 
landet som kommer i fremtiden (i det hinsidige), når alle landene i 
denne verden en dag kommer til en ende.  
 
På prosjektor eller kopi kan du vise elevene bilder av Jesus som 
helbreder den blinde Bartimeus (Mark 10,47-52) og av Bergprekenen 
(Luk Matt 5, 1-11). Fortell om hva som skjer på bildene, og hør med 
elvene hva de tenker om dette. 

 
 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 
 
 

Elevene jobber individuelt med oppgavene s. 24-28 i arbeidsboken, 
under arbeidsro. Gå rundt og hør om de behøver noe hjelp 

 

OPPSUMMERING 
(5min.) 

La barna fortelle om hva de har lært om at Guds rike er iblant oss. La 
dem komme med eksempler som viser dette.    

 

  

BØNN 

/AVSLUTNING 
 

 
 
 

  

 


