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Nestekjærlighet 

 

TROSMÅL  Elevene ønsker å vise nestekjærlighet gjennom ord og handling. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner innholdet i lignelsen om den barmhjertige samaritan, og 

knytter det til budet om nestekjærlighet og barmhjertighetsgjerningene. 

EVNEMÅL Elevene kan skille mellom de syv åndelige og syv legemlige 

barmhjertighetsgjerninger. 

 

METODER Fortelling, bibeltekster, bilder, arbeid parvis, dramatisering.   

HJELPEMIDLER Klasserommet, projektor, læreboken s. 21 – 22, kopi av bibelteksten Luk 14, 

12-14, små lapper med hver av barmhjertighetsgjerningene. 

BØNN Korstegnet, Bønn for nestekjærligheten: Herre la din kjærlighets ild rense oss 

og ta bolig i våre hjerter, så vi kan tilbe deg og lovsynge ditt navn. Gud, du 

som er vår Far, selv før vi kunne elske deg, har du elsket oss, og du åpenbarte 

for oss din kjærlighets makt da du gav oss din Sønn. Vi bekjenner: vi har ikke 

elsket hverandre med den kjærlighet vi ser i Kristus. Far, forlat oss vår 

egenkjærlighet og vår manglende omtanke for andre. Tilgi at vi gjør så lite for 

ditt rikes vekst. Fyll vårt liv med din kjærlighet, så ingen tjeneste blir for tung, 

intet offer for krevende, ingen motgang for tung å bære. Skjenk oss vilje til å gi 

alt, slik Kristus i sin kjærlighet gav alt for oss.  

Fader vår … Amen. 

 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

Hilse på alle.   
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: Dette året jobber vi mye her i katekesen med 
det hellige livet – som er det å følge Jesus sitt eksempel for å 
bli bedre mennesker og komme nærmere Gud og hans plan 
og vilje for våre liv her på jorden. Derfor lærer vi i år om livet 
til mange av Kirkens helgener.  
 
Vi mennesker og kristne må alltid hjelpe og støtte hverandre 
på den veien vi går mot Gud, og Jesus har understreket at 
det er det vi gjør for å hjelpe hverandre som er det aller 
viktigste vi gjør hvis vi ønsker å ligne ham og komme til Guds 
rike. Denne hjelpen vi gir til hverandre er det vi kaller for 
nestekjærlighet. Det er ingen av oss som kan gå på 
hellighetens vei, uten at vi har nestekjærlighet. Så hvis vi skal 
følge Kristus, da er faktisk nestekjærligheten nummer én: det 
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er å gi av oss selv til de andre – hvem enn de andre måtte 
være og hvor enn de måtte befinne seg på den hellige veien. 
Dette betyr også at hvis noen kristne tror at de kan gå den 
hellige veien, uten å bry seg om de andre og vise 
nestekjærlighet, da tar de feil av Gud. Jesus har vist oss at 
han selv er i vår neste. Og den som glemmer å vise sin neste 
kjærlighet, har i virkeligheten glemt Jesus. Da kan de ikke gå 
videre på den hellige veien, før de finner igjen Jesus, som er i 
deres neste.   
 
I dag skal vi se nærere på de viktige tingene Jesus sa om 
nestekjærligheten, og hvordan vi i Kirken kan bruke dette i 
våre hverdager som katolikker på den hellige veien som vi 
går på.  

 

UTDYPING 
(25 min.) 

Les høyt lignelsen om Den barmhjertige samaritan, Luk 10, 30 – 37.  

 

Forklar: Spør, hvem er i virkeligheten Den barmhjertige samaritan? Svaret på 

det er at det kan både være oss selv og vår neste. Og hvem er mannen, som var 

overfalt og skadet og lå hjelpetrengende i veikanten? Svaret på det er at det kan 

også både være oss selv, eller vår neste. Vi vet aldri hvem av oss det er som 

trenger hjelp eller skal gi noen hjelp på den hellige veien som vi går på 

sammen.  

 

Videre: Jesus har også gitt oss disse to kjærlighetsbudene:  

 

Det største bud 

Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all 

din kraft og all din hu og din neste som deg selv. 

Det nye bud Jesus gav 

Dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. 

 

Vis frem en slide på prosjektor med disse to budene.  

 

Fortell videre: Men hvordan skal vi katolikker leve ut nestekjærligheten i våre 

hverdager? Vi vet jo at alle de ulike situasjonene vi kommer opp i livet kan 

være kompliserte og vanskelige å forstå. Hva skal vi gjøre for å kunne vise 

nestekjærlighet? Heldigvis har Kirken i årenes kløp laget noen enkle 

leveregler, eller bud, vi kan følge for å slippe å stå å lure og være usikre på 

dette hele tiden. Når det gjelder dette med nestekjærlighet har Kirken 

utarbeidet de fjorten barmhjertighetsgjerningene. Det er syv åndelige 

barmhjertighetsgjerninger og syv legemlige.  

 

Vis frem slides med:  

 

De syv åndelige barmhjertighetsgjerninger 

1. Gi råd til de tvilende. 

2. Undervise de uvitende. 
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3. Rettlede syndere. 

4. Trøste de sorgfulle. 

5. Tilgi fornærmelser. 

6. Bære urett tålmodig. 

7. Be for levende og døde. 

De syv legemlige barmhjertighetsgjerninger 

1. Gi mat til de sultne. 

2. Gi drikke til de tørste. 

3. Gi klær til de nakne. 

4. Gi husly til de husløse. 

5. Besøke de syke. 

6. Besøke dem som er i fengsel. 

7. Begrave de døde. 

  

Sett elevene i par på to og to, som skal jobbe med å dramatisere disse 

barmhjertighetsgjerningene. Avhengig av hvor mange elever du har, får hvert 

par ett eller to bud å jobbe med (Gi dem gjerne budene skrevet på en 

papirlapp.) Gi parene noen minutter til å snakke sammen og finne ut hvordan 

de vil dramatisere budene sine og øve på dette. Understrek at dramatiseringen 

av hvert bud ikke skal vare mer enn tretti sekunder. Alle parene fremfører i 

plenum etter dette.  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(5 min.) 

Elevene skal jobbe med spørsmålene s. 22 i læreboken. Del ut kopiene med 

bibelteksten Luk 14, 12-14 på forhånd. Det skal være arbeidsro. Går rundt og 

hør om de trenger noe hjelp.  

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elevene med egne ord gjengi lignelsen om den barmhjertige 

samaritan. 

- La dem stikkordsmessig komme med eksempel på hvordan vi kan 

utøve hver av de syv åndelige og de syv legemlige 

barmhjertighetsgjerninger, ved at du viser frem de to slidesene med de 

syv barmhjertighetsgjerningene. 

BØNN /AVSLUTNING Dere kan stå i ring og ta om igjen de samme bønnene som dere åpnet 

timen med. 

 
 
 


