
 
 
 

SAMLINGEN ER HENTET FRA NØKLER TIL LIVET AV NORGES KFUK-KFUM 
 

HIMMELRIKET 

Tidsbruk: 45 minutter. 
Rom: egnet til gruppearbeid og bevegelse på gulvet. 

Utstyr: utskrift av bibeltekster og refleksjonsspørsmål. 
Andre forberedelser: -  

Antall: 9 (tre grupper på tre personer)til 36 (seks grupper på seks personer). 
Medarbeidere: Ved bruk med konfirmanter bør det som regel være en frivillig eller ansatt for hver 
gruppe. 

Redskap: metaforer for å skape mening rundt hvem Gud er. 

Mål: bli kjent med og reflektere rundt ulike metaforer for himmelriket. 

DEL 1: GRUPPEARBEID 

TIDSBRUK: 10 MINUTTER. 

Del i grupper på tre til seks deltakere. I denne samlingen er det mulig med seks forskjellige grupper 

basert på seks forskjellige Gudsbilder. Har du flere enn 36 deltakere, må noen av gruppene jobbe 

med det samme Gudsbildet. Gi gruppene beskjed om at de jobber med forskjellige Gudsbilder, og 

at de siden skal presentere gruppas person for medlemmer fra andre grupper. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 

Kopier opp til gruppe 1: 

Les Matteusevangeliet, kapittel 18, vers 23-34: Kongen gjør regnskap.  

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne 

sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde 
ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og 
gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så 

skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham 

fri og etterga ham gjelden. 
Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt 
i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: 

‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet 
ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. 

Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt 
som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden 
etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din 

medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli 
mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kopier opp til gruppe 2: 

Les Matteusevangeliet, kapittel 13, vers 45-46: Perlen 

Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull 

perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopier opp til gruppe 3: 

Les Matteusevangeliet, kapittel 13, vers 31-32: Sennepsfrøet 

En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren 

sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre 

hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Kopier opp til gruppe 4: 

Les Matteusevangeliet, kapittel 13, vers 33: Surdeigen 

Enda en lignelse fortalte han dem: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre 

mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kopier opp til gruppe 5: 

Les Matteusevangeliet, kapittel 20, vers 1 til 16: Arbeiderne i vingården  

For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i 

vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til 

vingården.  Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på 

torget.  Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’  Og de gikk. 

Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved 

den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele 

dagen uten å arbeide?’ ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, 

dere også.’ 

Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! 

Begynn med de siste og gå videre til de første.’  De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk 

en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. De tok imot 

den, men murret mot jordeieren og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller 

dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’ Han vendte seg til en av dem og sa: 

‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå! Men jeg vil gi 

ham som kom sist, det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? 

Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?’ Slik skal de siste bli de første og de første de siste.» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Kopier opp til gruppe 6: 

Les Matteusevangeliet, kapittel 13, vers 44: Skatten i åkeren.  

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin 

glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. 
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DEL 2: NYE GRUPPER 

TIDSBRUK: 20 MINUTTER. 

En deltaker fra hver gruppe går sammen i en ny gruppe. Alle gruppene skal da inneholde deltakere 

som har jobbet med ulike Gudsbilder. I den nye gruppa presenterer hver av deltakerne et 

Gudsbilde og legger fram svarene på spørsmålene de jobbet med i den første gruppa. 

DEL 3: VELG DITT BILDE 

TIDSBRUK: 10 MINUTTER. 

Rydd vekk stoler og bord i rommet. Definer en plassering i rommet for hver av metaforene. 

Oppgaven til deltakerne er nå å velge hvilken metafor som de opplever at gir mest mening.  

Når alle deltakerne har valgt en plassering, lar du noen fra hver gruppe fortelle om sitt valg: 

 Hvorfor valgte du denne metaforen? 

 Hva likte du ved bildet? 

 Var det noe du ikke likte ved bildet? 

AVSLUTNING 
Etter lokal utforming. 

 


