
Kærlighed – oplæg til Walk and Talk 

 

I alle religioner er kærlighed et vigtigt emne, det er det også i kristendommen. Her 

tales der meget om næstekærlighed. Ordet næstekærlighed står ikke i Bibelen, og 

Jesus brugte heller ikke ordet. Men på et tidspunkt blev han spurgt, hvad vi 

mennesker skal gøre, og han svarede:  Du skal elske Herren din Gud og din næste 

som dig selv. Det er det, vi kalder det dobbelte kærlighedsbud eller 

næstekærlighedsbuddet. 

Læs sætningen en ekstra gang: Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig 

selv. Hvor mange skal elskes? Svaret er hele tre: Gud, din næste, dig selv.  Det kan 

man tegne som en trekant, sådan her:  

 

 

 

 

 

 

Hvert hjørne i trekanten har betydning. Gud skal elskes. Din næste skal elskes. Du 

skal selv elskes. Kloge mennesker siger, at man skal kunne elske sig selv, før man kan 

elske andre. Tænk lidt over det. Andre siger, at Gud altid er med, når vi elsker. Hvis 

du kikker på trekanten igen, kan du se, hvordan de tre hjørner har forbindelse til 

hinanden.  

Hvem er så min næste? Det er det menneske, vi møder, som har brug for vores 

hjælp. Strengt taget er det ikke nok at hjælpe, vi skal også elske!  Det sidste er 

selvfølgelig svært. Men når Jesus taler om at elske, så taler han ikke om følelser, 

men om handling. At elske sin næste betyder altså at være god og ordentlig overfor 

alle mennesker – også dem man ikke bryder sig om. 

Mange tror, at De Ti Bud er en særlig kristen lov. Det er det ikke. Det er fremfor alt 

en gammel jødisk lov, der siger, at du ikke må lyve, ikke må stjæle og ikke må tage 

andre menneskers liv. Jesus mente, at det var bedre kun at have én regel, nemlig 

den om at elske. 

 

 

Gud 

Din næste 

 

Du selv 

 



Walk and Talk-spørgsmål til emnet kærlighed: 

1. Nævn fem personer du godt kan lide. 
2. Nævn fem personer du elsker. 
3. Er der forskel på at elske og at kunne lide? 
4. Hvorfor er kærlighed vigtig? 
5. Kan man måle kærlighed? 
6. Hvornår føler du dig elsket? 
7. Er kærlighed noget, der sidder i hjernen 

eller i hjertet eller i hænderne? 
8. Hvordan kan man vise kærlighed gennem en handling? 
9. Jesus siger også, at vi skal elske vores fjender,  

synes du det giver mening? 


