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Guds rikes lov – det dobbelte kjærlighetsbud 

 

TROSMÅL Elevene er farer at også Guds rike har sine lover og ønsker å leve etter 
disse lovene. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet hva det dobbelte kjærlighetsbudet handler om. 

EVNEMÅL Elevene kan si hvem det dobbelte kjærlighetsbudet retter seg mot. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, fargelegging (klipp og lim). 

HJELPEMIDLER Læreboken «Nærmere deg» s. 69, Bibelen, kopier på A5 ark, 
fargeblyanter, (klipsrammer/annen ramme/papirramme)   

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for kjærlighet til Gud og vår 
neste: Vår Gud, vi elsker deg over alle ting, av hele vårt hjerte og av 
hele vår sjel og av alle våre krefter, fordi du er fullkommen og din 
kjærlighet er uten grenser. For din skyld elsker vi vår neste, både venn 
og fiende, som oss selv. 

 

Katekesens forløp 

INNLEDNING 
(5 min.) 
 
 
 
 

- Hilse på alle og ønske velkommen 
 - Bønn 
 
Fortell: Forrige time hadde vi om det Jesus har lært oss om 
Guds rike og hvordan vi vil få del i det fullt ut i kraft av Guds 
frelse i det hinsidige. Vi lærte også at Guds rike finnes her på 
jorden allerede, selv om vi ikke kan se det med øynene våre. 
Det finnes mellom oss mennesker når vi lever sammen i 
Kristus. Med troens øye kan vi oppdage dette og se det.  
 
Som alle andre riker har også Guds rike sine lover – noen 
regler vi følger og lever etter, slik at Guds rike skal utspille 
seg og vokse i verden. Og Jesus har sagt at de som tror på 
ham og lever i Guds rike først og fremt bærer disse lovene 
inni hjertet sitt. Det er heldigvis ikke så mange regler vi må 
pugge og huske på, for dette er noe vi har og tar frem av vårt 
hjerte i kraft av vår tro på Kristus.  
 
  
 
 
 

Trinn: 5.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(30 min.) 

Før Jesus kom til jorden som et menneske for om lag 2000 år siden, 
kjente ikke vi mennesker Gud i hans andre person som Sønnen, 
Kristus. Menneskeheten visste derfor mye mindre om Gud den gang da 
Jesus ennå ikke var blitt født. For vår lære om Gud, teologien, var Gud 
ennå mye mer uklar enn det han er for oss når vi kjenner ham som 
Jesus Kristus. For det er i troen på Jesus Kristus at Gud åpenbarer seg 
selv og sitt rike for oss. En gang, i det hinsidige, vil Gud åpenbare seg 
selv og sitt rike fullt og helt for alle, slik at det vil bli overalt og i alle. 
Dette er ennå ikke skjedd. 
 
Men Gud Faderen har allerede i lang tid før Jesus ble inkarnert til 
verden, forberedt sitt rikes komme for oss mennesker på jorden. Fordi 
de mørke kreftene og djevelens makt var blitt så stor i verden, måtte 
Gud sette i gang en stor redningsaksjon for menneskene ved å la sitt 
rike komme til oss litt etter litt. Den gammeltestamentlige fortelling 
handler om skapelsen av verden, syndefallet (da ondskapen kom inn i 
verden) og Guds forberedelse av Jesu komme til verden. Han valgte ut 
Noa, Abraham, Moses og hele israelsfolket til å bære hans ord og 
forberede Guds Sønns komme til verden. Israelsfolket var det folket 
som Jesus skulle bli født inn i, slik at Gud selv skulle kunne komme til 
verden og vise oss mennesker sitt ansikt, slik at vi skulle kunne bli kjent 
med ham, og han med oss.  
 
Gud gav, gjennom Moses, israelsfolket de ti bud og Moseloven, som de 
skulle følge mest mulig etter Guds vilje. Egentlig kunne Gud heller sagt 
til Moses at israelsfolket skal leve i min kjærlighet med hverandre. Men 
fordi at Jesus ennå ikke var kommet til verden og vist oss hva Guds 
kjærlighet er, ville det ikke gitt noen mening for noen som helst. Ingen 
kjente ennå Kristus og Guds kjærlighet slik han har vist oss den. Men i 
Moseloven gav Gud israelsfolket en forsmak på hvem Kristus er og en 
forsmak på tegene på Guds rike som ville komme for å utbre seg i 
verden i Kristi komme. Israelsfolket fikk bud om å følge Moseloven til 
punkt og prikke, så godt de overhodet kunne – av all sin kraft. Det var 
presteskapet som skulle sørge for at folket oppfylte Lovens bokstav så 
tett opp mot fullt ut som det overhodet lot seg gjøre. Og Moseloven 
skulle garantere at det felleskapet som medlemmene av israelsfolket 
delte med hverandre var et godt, trygt, forutsigbart og retterferdig 
samfunn for alle – og at tilbedelsen av Herren Gud (Jahve) ble 
opprettholdt i folket gjennom presteskapets offerkult for ham. [Vis frem 
Bibelen, Det gamle testamentet og bla opp på lovtekstene til Moseloven 
som du finner fra andre Mosebok og utover i Pentateuken, slik at 
elevene kan ta en kikk på disse gamle lovtekstene.] 
 
Moseloven var altså en forsmak på Kristus og Guds rike til en verden 
som ennå ikke kjente ham. Da Jesus ble født og kom til verden var han 
selve oppfyllelsen av hele Moseloven. I ham ble det åpenbart for oss 
hva Guds kjærlighet virkelig er, og hva Guds mening med Moseloven 
var – hva som var grunnen til at den var blitt gitt.   
 
Kristus har vist oss hva nestekjærlighet er gjennom sin forkynnelse her 
på jorden, ved sin offerdød på korset og sin oppstandelse fra de døde. 
Og vårt liv i Kristus (som er vårt trosliv) er oppfyllelsen av Guds vilje for 
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oss og hele Moselovens intensjon.  
 
Friserne var en av de største og mest toneangivende fløyene i det 
jødiske presteskapet med hovedsete i Jerusalem på Jesu tid. Som 
presteordener flest var de – ikke overraskende – svært opptatt av 
Moseloven og at folk måtte følge den til punkt og prikke, slik at Guds 
vilje skulle oppfylles og hans navn ikke skulle vanæres av noe 
menneske. Fariseerne fulgte nøye med på hva Jesus sa og gjorde 
mens han reiste rundt i jødenes land og forkynte i tre år. Fariseerne var 
svært skeptiske til alt Jesus sa og gjorde. De så ikke på ham med blide 
øyne, for de var redde for at han skulle bryte ned deres makt over 
folket. Flere ganger prøvde friserne å sette Jesus fast, i et forsøk på å 
bevise at Jesus underviste feilaktige påstander om Moseloven og at 
han dermed vanæret Guds navn.  
 
Nå skal vi lese hva som hendte en gang i en ordveksling mellom 
fariseerne og Jesus, der de prøvde å angripe ham. Men svaret Jesus 
gir er helt sentral for oss kristne og vår forståelse av Kristus og Guds 
rike.  
 
[Les høyt Matt. 22, 37-40 for elvene.] 
 
Her sier altså Jesus at den måten vi tjener Gud er å elske ham av all 
vår kraft, samt at vi også skal elske andre mennesker på akkurat 
samme måte.  
 
Jesus sier og viser at dette er kort og godt alt vi trenger å vite og kunne 
for å tjene Gud og utbre hans rike i verden. Hvis vi har Kristi kjærlighet i 
vårt liv og deler av denne med alle andre, da lever vi etter Guds vilje og 
hans rike i verden vokser ut av oss og vår tro. Da har vi oppfylt hele 
Moseloven, uten at vi trenger å lære oss og pugge en eneste av dens 
paragrafer. (PS: Det er likevel lurt for oss å kjenne De ti bud.) Dette 
som Jesus sa til fariseerne kaller vi for Det dobbelte kjærlighetsbudet, 
for det handler om to måter vi skal ha kjærlighet – til Gud og til 
mennesker – men de to er egentlig ett. For begge deler handler om å 
elske Kristus – som Gud og som menneske. Når vi elsker ham lever vi 
hans liv, og lever livet i Guds rike. Da er vi alle ett i ham.  
 
For oss katolikker betyr dette at vi tjener Gud ved å ta del i det 
sakramentale livet, først og fremst i messen og eukaristien - og ved å 
vise vår neste (andre mennesker) den kjærligheten som Jesus har vist 
oss. Vi tjener Kristus best gjennom andre mennesker vi møter, fordi 
Kristus har vist oss at det er iblant oss mennesker han lever. I vår tro 
kan vi i andre menneskers ansikt, se hans ansikt også.  
 
Aktivitet: Del nå ut A5 kopier til alle elvene, der du har skrevet sitatet: 
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.”  

 

Elevene skal bruke fargeblyanter og tegne en bord rundt teksten og 
dekorere arket pent. Sett så kopiene inn i rammer. (Klipsramme eller 
annen ramme, som du har kjøpt inn på forhånd eller laget selv.) Elvene 
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skal ta disse med seg hjem. Si til dem at dette er en enkel og grei 
huskeregel som oppsmmuerer hva hele vår tro egentlig handler om, og 
at de kan sette den på nattbordet sitt eller henge den ved sengen sin, 
for å minne seg selv på vår tro hver morgen når de står opp. Når man 
leser denne hver morgen, så kan man samtidig gjøre korsets tegn.  

ELEVOPPGAVER 
(5 min.) 
 
 
 

Elevene skal lese teksten og gjøre oppgaven på s. 69 i læreboken. Det 
skal være arbeidsro. Tilby hjelp til dem hvis det trengs.  
 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elvene forklare med egne ord hva det dobbelte kjærlighetsbud 
handler om. 
- La elevene med egne ord forklare hvem det dobbelte kjærlighetsbud 
retter seg mot.  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avlutt timen med å stå i ring sammen og be bønnen dere innledet 
timen med en gang til. 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 


