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KAPITEL 12
LUK 10,25-37; DEN STORE MESTER, KAP.54.

Hvem er din næste?
Hvem er din næste? Er det dem du kender, som er nær ved dig? Jesus siger, at der ligger mere i det, at være en god næste.

n dag hvor Jesus stod og talte til en stor forsamling mennesker, rejste en
lovkyndig sig og spurgte Jesus: ”Hvad skal jeg gøre, for at få evigt liv?”
”Hvad siger loven?” svarede Jesus.
”Loven siger, at man skal elske Gud af hele sit hjerte og hele sin sjæl
og sin næste som sig selv”.
”Sådan er det!” sagde Jesus.
”Men hvem er min næste?” spurgte den lovkyndige igen.
Så fortalte Jesus skaren denne historie:
”Der var en mand, som rejste fra Jerusalem til Jeriko. I ved hvor farlig den vej er at færdes på. Der er mange røvere, der holder til i hulerne og klipperne der.” Folk nikkede. De
vidste alle sammen godt, hvor farlig den vej var.
”Nå, men det gik sådan,” sagde Jesus, ”at røvere overfaldt den rejsende. De hev alt
tøjet af ham, tæskede ham
og stjal både hans
penge og alt
Huskevers:
andet, han
”Du skal elske … din
havde
næste som dig selv.“
med. Og
(LUK 10,27)
så efterlod
Tema:
røverne
Gud vil, at vi skal
ham der,
midt på
være kærlige overfor
vejen, livhinanden.
løs, bløden-

E

53

de og hjælpeløs.” Folk nikkede igen. De vidste ganske nøje, hvor forfærdelige de røvere
på vejen til Jeriko var.
”Så kom der en præst rejsende,” sagde Jesus. ”Han så den stakkels mand, som lå der på
vejen og blødte, helt krøbet sammen af smerte. Men han vendte sit hoved væk og fortsatte hurtigt forbi ham og videre i den anden side af vejen.”
”Lidt senere kom en anden præst forbi,” sagde Jesus. ”Han hørte den stakkels mand
stønne i smerte. Manden var helt beskidt, smurt ind i blod og jord. Præsten rynkede på
næsen og skyndte sig væk.
Kort tid efter kom der en samaritan ridende på et æsel den samme vej.
Samaritaneren skyndte sig over til manden for at se, om der var noget han kunne gøre
for at hjælpe.”
”Samaritaneren knælede ned ved siden af den sårede mand. Han vaskede forsigtigt
mandens sår og forbandt hans sår med forbindinger og plastre. Så hjalp han den stakkels
mand op på sit æsel og begyndte at gå langsomt på vej mod byen.”
”Samaritaneren bragte den stakkels rejsende hen til et vandrehjem. ´Vær venlig at sørge
for denne mand´ sagde han til bestyreren. ´Giv ham noget at spise og tilkald lægen, så
han kan komme og se til ham. Her har du nogle penge til at tage dig af ham for. Hvis der
ikke er nok, så kommer jeg og betaler resten på min vej tilbage´”
Da Jesus havde fortalt historien kiggede han på
manden, som havde stillet spørgsmålet. Jesus
spurgte ham: ”Hvem af de tre synes du, var
en næste for ham, der blev overfaldet af
røvere?”
Det vidste manden godt. Den var
let. ”Det var den mand, som tog sig
af ham”, svarede han.
”Det er rigtigt” sagde Jesus med
et stort smil. ”Gå du hen og vær
ligesådan!”
Det betyder ikke noget, hvordan
andre ser ud, taler eller lugter; Jesus
siger til os, at vi skal hjælpe vores
næste. Vores næste er den, der har
brug for hjælp, uanset hvem de er.
Lad os være ligesom den gode samaritaner. Lad os være ligesom Jesus.
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Leg og lær
og snak om deres forskellige tøjstil, hår og
hudfarve osv. Snak også om deres ligheder
med jer. Bed Jesus om at hjælpe jer med at
have kærlighed til alle, ligegyldig hvor de
bor eller kommer fra.

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv
huskeverset hver dag på følgende
måde:
Du skal elske
kram

Giv jer selv et

din næste

peg på andre

som dig selv

peg på jer selv

(Luk 10,27)

saml håndfladerne og åbn dem
igen, som en bog

O N S D AG

Få dit barn til at nævne forskellige
jobs hvor man hjælper andre mennesker (læger, sygeplejere brandmænd, politi, missionærer, præster osv.).
Lav et rollespil med den karakter dit barn bedst
kan lide. Besøg gerne det sted, hvor den person
arbejder, hvis I har mulighed for det, og sig de mennesker tak, for det arbejde de gør.

SØ ND AG

Læs Luk 10,25-37 sammen. Sig: Vi kalder denne
lignelse for historien om ”Den gode samaritaner”.
Hvorfor var samaritaneren god? Tror du det betød
noget for ham, hvor den sårede mand var fra?
Hjælp dit barn med at remse navne op og tælle
det antal mennesker I kender, som kommer fra
andre lande.

TO R S D AG

Lad dit barn sætte plastre på dig, mens du fortæller ham/hende om en situation, hvor Gud hjalp dig
gennem en person, som ikke kendte dig.
Syng en sang om at elske og hjælpe andre.

F R E D AG

M A ND AG

Hjælp barnet med at opføre et skuespil
om bibelhistorien i aften til jeres
andagt. Brug plastre, forbindinger, tæppe, pude osv. Planlæg
noget I vil gøre sammen for at
hjælpe nogen, I ikke kender.
Det kan f.eks. være at lave
noget mad til nogle hjemløse eller blive besøgsven
for nogle ældre eller et
besøg på et plejehjem.

Hjælp dit barn med at vise og fortælle om sit ”Elsk
din næste” hus til en anden. (Eller hjælp ham/hende
med at lave en tegning af et hus, hvor du skriver huskeverset på.) Lad dem vise det til jeres nabo eller en
anden ”næste” og fortælle bibelhistorien for dem.
Tak Jesus for den kærlighed han har givet jer, som
I kan give af til andre.

T I R SD AG

Kig nogle ugeblade og bøger igennem for at finde
billeder af folk fra forskellige lande. Læg mærke til
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