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Guds rike 

 

TROSMÅL Elevene tror at Guds rike er i himmelen, men også er i oss og blant oss 
her på jorden. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet at Guds rikes komme var sentralt i Jesu forkynnelse. 

EVNEMÅL Elevene kan fortelle med egne ord om forskjellen på Guds rike og andre 
riker på jorden. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, oppgaver 

HJELPEMIDLER Læreboken «Nærmere deg» s. 65-66 og 70-75, Bibelen, 
prosjektor/skjerm, internett, globus og bilder) 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for Guds kirke i himmelen 
og på jorden: Vi takker deg, du vår Gud og Far, for at 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 uten ende, og til sist nå frem til den evige stad, der du 
råder for all tid.  
Amen. 

 

Katekesens forløp 

INNLEDNING 
(10 min.) 
 
 
 
 

- Hilse på alle og ønske velkommen 
- Bønn 
 
Fortell: Forrige gang i katekesen hadde vi om 
nestekjærligheten, som Jesus har gitt oss kristne å alltid ha i 
vårt hjerte og alltid vise andre mennesker. Da Jesus reiste 
rundt i Judea og Galilea med disiplene sine i tre år før han ble 
korsfestet, kom det mange slags mennesker både bare for å 
se ham, men også for å høre ham tale. Veldig mange vanlige 
folk hadde hørt så mye positivt om ham og hans lære. De 
syntes han var så god og så vis.  
 
Budskapet som Jesus forkynte traff mange mennesker midt i 
hjertet. Verden og tiden de levde var vanskelig. Det var mye 
lidelse i samfunnet og i folks liv. Det var sykdommer, 
fattigdom, synd, onde krefter og maktmennesker som forgrep 
seg på uskyldige. Dessverre vet vi godt at det er slik i verden 
i dag også. Men Jesus snakket om en verden som er mye 
bedre enn den vi lever i her på jorden, som vi ikke kan se 
med øyet, men som likevel finnes iblant oss mennesker og 

Trinn: 5.  
Tid: 45 min. 



 

Oslo katolske bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo – tlf. 23 21 95 00 

den katolske kirkes ressursbank 
undervisningsopplegg 
 

som vi kan erfare. Det var Guds rike han snakket om, og 
blant annet brukte han da lignelser for å vise for disiplene og 
folk hva Guds rike egentlig er for noe. I evangeliene finner vi 
Jesu forkynnelse om Guds rike og hans lignelser om det. Og 
det Jesus forkynte om Guds rike utgjør en veldig sentral og 
viktig del av alt han talte om, og det han selv også viste med 
sitt liv da han ofret seg selv for oss på korset for oss, og vant 
over synden og døden i sin oppstandelse fra de døde. 

UTDYPING 
(15 min.) 

Fortell: Når Jesus snakket om Guds rike, så mente han det landet som 
er i himmelen der Gud regjerer og er konge, og som vi som tror på 
Kristus og følger ham skal få del i, i det hinsidige livet – som er etter 
vårt liv her på jorden. I vårt evige liv i frelsen hos Gud, finnes ikke noe 
synd, ondskap, sorg og lidelse. I vårt liv hos Gud i himmelen vil Guds 
kjærlighet og godhet, slik Jesus Kristus har vist oss hva dette i 
virkeligheten er, være det eneste som finnes mellom oss og Gud. Der 
vil Kristus være alt i alle.  
 
Her på jorden er det i det store og hele sett ikke Gud som regjerer. Vi 
ser på kartet eller på globusen at det finnes mange land her i verden. 
[Vis frem en globus til elevene, eller et verdenskart på skjerm.] 
Heldigvis er det mye godt i mange land, og mange får lov til å leve liv 
der de får både oppleve andres kjærlighet og vise andre mennesker 
kjærlighet. Men dessverre er ikke alt bare rosenrødt. Det finnes krig, 
synd og lidelse. Ikke alle lands regjeringer gjør gode ting for 
menneskene i landet. Og det finnes kriminelle organisasjoner og 
nettverk, som opererer i det skjulte, drar mennesker inn i synd og 
kriminalitet og ødelegger deres og andres liv. Mafiaen i Italia er et slikt 
kriminelt nettverk, men lignende maktstrukturer finnes også i mange 
andre land. Slikt er det motsatte av Guds rike – det er djevelens rike, og 
resultatene av dets virksomhet ser vi godt her i verden, når vi ser synd 
og mennesker som lider.  
 
Likevel lærer vi av Jesus at Guds rike også finnes her på jorden 
allerede. Det finnes der hvor vi mennesker lever i nestekjærlighet og 
godhet med hverandre. Det er slikt som at syke får behandling og pleie, 
barn får god omsorg, fattige får mat og hjelp, fengselinsatte og andre 
ensomme får besøk, og kristne kommer sammen i kirken og mottar 
eukaristien. Jesus har sagt og vist oss at når vi handler mot hverandre i 
kjærlighet, da kommer han selv og står midt iblant oss, selv om vi ikke 
kan se ham med øynene våre. Men med troens øye kan vi likevel se 
ham når han kommer til oss. I eukaristien i messen er der vi kan se 
ham aller mest tydelig, når han kommer til oss rent fysisk som brød og 
vin. For oss katolikker er det i eukaristien i messen vi kan se Guds rike 
aller tydeligst her på jorden. 
 
Jesus har sagt at vi skal se Guds rike bare vokse og vokse her på 
jorden. Og når Guds rike finnes iblant oss og vokser, så fortrenger det 
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alt det som er djevelens rike, synd og ondskap. Guds rike lever iblant 
oss og vokser når vi kristne lar troen og kjærligheten prege og 
gjennomsyre hele vårt liv her på jorden.  
 
Nå skal vi lese høyt noen av Jesu lignelser om Guds rike. [Les høyt 
lignelsen om såmannen (Luk. 8, 4-15), lignelsen om surdeigen (Luk. 13, 
20-21) og lignelsen om sennepsfrøet Luk. 13, 18-1). [Vis gjerne 
tekstene på skjerm samtidig. Du kan også vise noen illustrasjoner eller 
bilder til på skjerm.]  

 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 
 
 

Elevene skal jobbe individuelt med oppgavene s. 66, 71, 71 og 75. Det 
skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om elevene trenger noe hjelp av 
deg.   
 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La barna forklare med egne ord hva Jesus har lært oss om 
hvordan Guds rike er, og hvordan vi kan gjenkjenne det og «få 
øye på det», selv om det er usynlig for øyet vårt.  

La elvene med egne ord forklare forskjellen på Guds rike og de andre 
rikene (maktstrukturene) som finnes her på jorden 

BØNN 

/AVSLUTNING 
- Avslutningsvis kan dere stå sammen i en ring og be en 

gang til de samme bønnene som dere startet timen med.   

 
 
 

  

 
 
 
 
 


