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Jesu bud 

 

TROSMÅL Elevene tror det nye bud Jesus gav er Guds eget bud. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet at Jesu nye bud er helt sentralt for kristen tro og liv, og taler 
om en kjærlighet som krever mer enn følelser. 

EVNEMÅL Elevene kan med egne ord beskrive fire kjennetegn på Guds kjærlighet. 

 

METODER Fortelling, dramatisering, oppgaver fra læreboken 

HJELPEMIDLER Læreboken «Nærmere deg» s. 55 – 54, prosjektor, (enkle 
rekvisitter/kostymer), krusifiks og et polarbrød 

BØNN Korstegnet, Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for nestekjærlighet: 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. Amen. 

 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(5 min.) 
 
 
 
 

- Hilse på alle 
- Reis dere opp og be åpningsbønn 
 
Fortell: Forrige time hadde vi om samvittigheten, som er det 
som hjelper oss å gjøre det gode og ikke det onde. Det å 
kjenne godt til hva Jesus har lært oss om kjærlighet, å kjenne 
De ti bud og å kjenne til kardinaldydene og å vite hva som er 
alvorlige synder, hjelper samvittigheten vår som kristne til å 
leve rett og å være med å bygge opp Guds rike. 
 
Denne timen skal vi se nærmere på det Jesus lærte oss om 
den kjærligheten som han ville skulle prege hans disipler i 
kirken som han grunnla her på jorden. Det er i evangeliene i 
Bibelen vi kan lese om dette. 
 
  

 

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

Vi kristne tror på Treenigheten. Det betyr at vi i tror at Gud har åpenbart 
seg selv for oss mennesker her på jorden i tre skikkelser: Faderen, 
Sønnen og Den Hellige Ånd.  
 
Sønnen er Jesus Kristus, og vi tror at han var et menneske som var 
sent til oss av Gud, men samtidig var han også Gud selv. Han er Gud 
som inkarnerte seg som et menneske her hos oss. I Jesus har Gud vist 
oss hvem han virkelig er. I Jesus sitt ansikt, er det Guds ansikt vi ser. 
Alle Jesu ord og handlinger, som vi kan lese om i evangeliene, er Guds 
egne ord og handlinger for oss mennesker. Og den som kjenner Jesus 
Kristus kjenner Gud, fullt ut slik han har gitt seg til kjenne for oss.  
 
Jesus gikk reiste rundt i det hellige land i tre år og samlet disipler og 
andre tilhørere rundt seg. Han hjalp veldig mange mennesker han 
møtte, han trøstet dem med kloke ord, han helbredet syke, han drev ut 
onde ånder, han reiste opp folk som var døde til livet igjen, han gav 
tilgivelse for synder som hadde forårsaket store skader på den som 
hadde gjort dem og han utførte store under der han forvandlet vann til 
vin, mettet mange tusen mennesker ved hjelp av noen få brød og fisker.  
 
Han var uendelig gavmild og han gjorde alt som sto i hans makt, når 
han møtte noen som trengte hans hjelp. Og han hadde makt til å gjøre 
alt, for han er Gud selv, derfor kunne han også utføre under, noe vi 
mennesker under vanlige omstendigheter jo ellers ikke kan.   
 
Jesus ble også korsfestet og døde. Dette gjorde han for at våre synder 
skal bli tilgitt og for å vise oss at Hans rike er verdt for oss å tro på. Han 
gjorde dette av kjærlighet til oss. Vi tenker ofte på kjærlighet som noe 
som gir oss veldig positive følelser. Med ordet kjærlighet tenker mange 
på hygge, kos og glede sammen med familie og venner – eller på en 
mann og en kvinne som har funnet sammen og forelsket seg i 
hverandre. Og ja, det er også kjærlighet. Men Gud har vist oss 
mennesker en kjærlighet som går enda mye videre enn de gode 
følelsene. Da Jesus ble korsfestet på Golgata og døde, viste han oss 
en kjærlighet som ofrer seg. Det var på ingen måte hygge, kos eller 
andre varme følelser. Det sies, den dag i dag, at korsfestelse var en av 
de aller vondeste og vanskeligste måter å dø på. Likevel tok Jesus 
dette på seg. Han sparte seg ikke, ved å velge en enklere utvei av den 
situasjonen de skriftlærde hadde satt ham i.  
 
Vi skal nå se på de fire kjennetegnene ved Guds kjærlighet. [Nå tar du 
og viser frem et krusifiks og et polarbrød til elvene.] Korset er et symbol 
på Guds kjærlighet til oss, fordi han ofret seg selv og gav sitt liv for oss 
på korset, til syndenes forlatelse. Polarbrødet skal liksom forestille en 
hostie. Brødet som vi for ta del og spise, viser oss også Guds 
kjærlighet. I eukaristien gir Gud seg selv som mat for oss. På denne 
måten lever Gud i oss troende mennesker her på jorden, og vi som tror 
på ham blir ett i ham. Gud vil at vi skal ta imot ham slik, i eukaristien. Da 
kan han være hos oss og leve iblant oss.  
 
[Vis frem på skjerm de fire kjennetegnene ved Guds kjærlighet, som 
finnes på s. 57 i læreboken. Les dem opp ett og ett, høyt for elevene. 
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Etter dette kan du dele opp polarbrødet i biter og dele det ut til de 
elevene som vil ha. Poengter at dette er som et symbol på det vi gjør 
under kommunionen i messen – da tar vi del i den kjærligheten Gud gir 
oss og etterpå kan vi dele den videre med andre mennesker.] 
 
Videre: Dette er budet som Jesus gav til sine disipler og til oss: «Dere 
skal elske hverandre som jeg har elsket dere.» (Joh. 15, 12) [Vis det 
frem på skjerm.] 
 
Dramatisering i grupper:  
Nå skal vi jobbe litt med dramatisering i grupper. Vi skal se på hvordan 
vi kan vise hverandre en kjærlighet som ligner mest mulig på Guds 
kjærlighet, slik Jesus har gitt oss bud om å gjøre. [Del elevgruppen inn i 
fire mindre grupper. Hvor mange som da er i hver gruppe, vil avhenge 
av hvor mange elever du har i undervisningsgruppen. Gi hver av 
gruppene en lapp med punktene fra læreboka s. 58. Disse punktene 
gjelder den kristne nestekjærligheten, som ekvivalent til de fire 
kjennetegnene på Guds kjærlighet til oss.] 
 

Forklar: Hver av gruppene har nå fått en oppgave. De skal først sette 
seg ned sammen og finne eksempler på hvordan vi kan vise de ulike 
sidene av nestekjærlighet som de har fått i oppgave på lappen de har 
fått. Skriv forslagene ned som stikkord. Deretter skal gruppene sammen 
dramatisere eller visualisere de ulike forslagene de har kommet med. 
Hver dramatisering skal kun to ett minutt. Alle elvene i gruppen skal 
kunne delta i dramaet. (Hvis dere har noen enkle rekvisitter /kostymer 
tilgjengelig i menigheten, kan gruppene eventuelt benytte dette.) 
 
[Hver av gruppene fremfører i plenum til slutt. Du leder fremføringen, og 
avbryter hvis den går utover tiden dere har til rådighet.]  

 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 

Elevene skal jobbe med oppgavene på s. 55 og 59 i læreboken. Det 
skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen av dem trenger noe 
hjelp. 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

 
- La elevene med egne ord forklare hva det innebærer at den 

kjærligheten Jesus viste oss mennesker er mer enn bare 
følelser. 

- La elevene med egne ord beskrive de fire kjennetegnene på 
Guds kjærlighet. 

BØNN 

/AVSLUTNING 

Som avslutning kan dere be en gang til de samme bønnen som dere 
innledet med. Stå gjerne oppreist sammen i en ring. 

 
 
 

  

 
 


