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Trinn: 4.
Tid: 45 min.

Jesus forkynner Guds rike
TROSMÅL

Elevene skal få en større forståelse av Jesus sin forkynnelse av Guds
rike, og den betydningen Guds rike har i vår katolske tro.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene skal kjenne til evangelienes beretning om da Jesus i en alder
av 30 år begynte sitt virke som forkynner i Galilea og fikk følgesvenner
og tilhørere. Jesus talte til dem om «Guds rike», som er et land, som i
motsetning til alle andre land vi kjenner «ikke er av denne verden».
Guds rike er for mennesker som tror på Jesus. Elevene skal kjenne til
Jesu lignelser om Såmannen (Matt 13, 3-9) og Sennepsfrøet (Mark. 4,
30-20).

EVNEMÅL

Elevene skal kunne gjengi i korte trekk evangelienes beretning om
begynnelsen av Jesus sitt virke som forkynner i Galilea i 30 års alderen.
De skal også vite hva en lignelse er og kunne gjengi med egne ord
lignelsene om Såmannen (Matt 13, 3-9) og Sennepsfrøet (Mark. 4, 3020).

METODER

Fortelling, arbeidsoppgaver

HJELPEMIDLER

Klasserommet, læreboken s. 21- 24, arbeidsboken s. 19 - 21 korn/frø,
kart, Bibelen.

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

(10 min.)

- Hilse på alle.
- Bønn.

- Innlede tema
Sist time hørte vi om da Jesus ble døpt av Johannes i
Jordanelven, for at det skulle bli åpenbart hvem han er,
nemlig Messias, Guds Sønn. I dag skal vi høre om da han,
etter dette, begynte som forkynner i Galilea. Han flyttet da fra
Nasaret til en annen by i Galilea som heter Kapernaum. Det
ligger ved Genesaretsjøen. Han pleide å tale i synagogen der
på sabbaten, jødenes helligdag. (Vis på kart med prosjektor,
gjerne fra Google Maps.) Jesus begynte da å få følgesvenner
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og folk som kom og lyttet til ham, mange var fiskere av yrke
og det var derfor de bodde rett ved Galileasjøen. Noen av
disse han traff da, ble etter hvert hans disipler. Jesus talte til
dem om «Guds rike», som er et land, som i motsetning til alle
andre land vi kjenner «ikke er av denne verden». Guds rike
er for mennesker som tror på Jesus.
Vis frem Bibelen og repeter for elevene i all korthet hva en lignelse
er. (Det er en fortelling som der det gis et bilde av noe som egentlig
handler om noe annet, og som det ligner på. I lignelsen
sammenligner man noe større, som vi ikke helt forstår, med noe
mindre, som vi forstår og kjenner, slik at vi bedre kan forstå det
store. I disse lignelsene er det Guds rike, som er det store som vi
ikke helt forstår, som sammenlignes med noe som folk kjente godt
til fra livet sitt, nemlig det å så og plante i åkerne sin slik at de skulle
ha mat å spise. Alle familier i Galilea drev med slik matauke, så
dette var velkjente bilder for folk der.)

UTDYPING
(10 min.)

Les høyt de to lignelsene om Såmannen (Matt 13, 3-9) og om
Sennepsfrøet (Mark. 4, 30-20). Hvis du får tak i noen hvetekorn og
sennepsfrø, så ta de med til undervisningen på glass og la de gå
rundt blant elevene, slik at du kan konkretisere for elevene hva
lignelsene handler om.

ELEVOPPGAVER
(15-20 min.)

-

OPPSUMMERING
(5 min.)

-

BØNN
/AVSLUTNING

La barna tegne en tegning av de to lignelsene dere har lest i
dag. Del ut ark (og fargeblyanter).
Elevene jobber individuelt med oppgavene i arbeidsboken s. 19
– 21. Det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om de trenger
hjelp.

La elvene fortelle hva de har lært om Jesu forkynnelse av Guds
rike.
La elvene gjenfortelle med egne ord de to lignelsene om Guds
rike, som dere har jobbet med denne timen.

Be til avslutning den samme bønnen som denne timen ble åpnet
med, eller be sammen med elevene en Fader vår og en Hill deg
Maria.
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