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Barmhjertighedens ansigter:  
En time med Benedikt Labre  
De hjemløses helgen 

 

Aktivitet – Barmhjertighedens år/Helgener 

Mål: Benedikt Labre er en ret ukendt helgen i den katolske kirke, men en spændende person, der fik 

prøvet lidt af hvert, før han fandt sin rette hylde. Benedikt Labre valgte at dele de svages plads for at kunne 

leve og dele det glade budskab med dem. ”Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage.” (1 Kor 

9,22) som Paulus skriver.  Benedikt gjorde det med en radikalitet og konsekvens som er sjældent set.  

Gå sammen på opdagelse i en spændende livshistorie. Der vil være forskellige øvelser, du kan vælge 

imellem og dermed også mulighed for at lytte ind til dig selv og spørge: Hvilken vej kan jeg gå? Hvad kalder 

Gud mig til?  

Undervisningsidéerne til denne måneds helgen består af forskellige byggesten. Enten kan du bruge dem 

alle, eller du kan udvælge nogle få. Men husk at fokusere på, at vi - ligesom Benedikt Labre – kan gøre 

noget for andre ved at vise barmhjertighed og gøre os til ét med dem og være solidariske med dem. 
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1. Byggesten: Hvem var den hellige Benedikt Labre? 
 

I den katolske kirke fejrer vi Benedikt Labre (26. marts 1748 - 16. april 1783) den 16. april. Han er ikke ret 

kendt på vore breddegrader. Det skyldes især hans anonyme liv i Europas gader. Men han er en spændende 

person, for han var af de mange mennesker, som havde lagt planer og havde en drøm – og så gik der 

alligevel så meget skævt og kom så meget i vejen, at han måtte tænke om.  

Benedikt Labre er det næste ansigt i rækken af barmhjertighedens mennesker, bl.a. fordi han er 

overraskende anderledes end de fleste andre helgener. Kender du ham allerede? 

Benedikt Labre søger meningen med sit liv 

Benedikt blev født i en fornem familie. Siden han var ung mand, havde han kun ét ønske. Han ville være 

præst. Men desværre var han ikke den boglige type og desuden en dårlig elev. Uddannelsen som præst 

rykkede langt væk; den blev uopnåelig for ham.  

På det tidspunkt syntes Benedikt endnu ikke, at der var grund til at fortvivle, selv om hans fremtid ikke så 

ud til at blive sådan, som han havde drømt om. Han vidste godt, at vi mennesker ikke har fået de samme 

gaver, men at vi alle dog har fået mindst én nådegave. Benedikt lod sig heller ikke kue af det. Han ville tjene 

Gud, og hvis ikke han kunne blive præst, så ville han være munk. Så hans næste mål var at blive karteuser. 

Da han var atten år gammel, ønskede han at indtræde i karteuserklosteret i Neuville. Men også der blev 

han sendt væk.   

Det tog tre år, hvor Benedikt skulle blive ved med at søge og vente. Som 21-årig blev han endelig optaget i 

cistercienserklosteret Sept-Fonts. Men så spillede livets genvordigheder ham igen et puds og ødelagde hans 

planer. Han blev syg og kunne ikke forblive i klosteret.  

Så megen modgang, så mange menneskelige nederlag. Det var til at fortvivle over; men Benedikt holdt fast 

ved sin drøm om at tjene Gud og blev endelig optaget hos trappisterne. Endelig så alt ud til at gå godt. Men 

igen: Denne gang var det ikke ydre omstændigheder, som lagde sig i vejen for Benedikts liv. Denne gang var 

det Benedikts egne dæmoner, hans angst og frygt. Han blev så bange, at han flygtede fra klosteret. Var 

drømmen bristet? Var alt håb ude? 

Benedikts pilgrimsfærd gennem Europa 

I 1777, efter at han var blevet rask, besluttede Benedikt, at han ville tage på valfart. Måske kunne han så 

finde sin plads for at tjene Gud. Og rigtigt nok, mens han vandrede til fods gennem Europa, skrev han et 

brev til sine forældre og fortalte, at han langt om længe havde fundet sin bestemmelse. Uden penge eller 

andre ressourcer vandrede han videre og besøgte den kristne tros vigtigste valfartssteder i Frankrig, Italien, 

Schweiz, Tyskland og Spanien: Han var bl.a. i Rom, Loreto, Assisi, Bari, på Monte Sant'Angelo, og han kom 

også til den sorte Madonna i Klosteret Einsiedeln.  

Da han kom til Rom, valgte han at blive der og levede i flere år på gaden.  Om natten sov han i Colosseums 

ruiner. Tidligere havde Benedikt egentlig skrevet til sine forældre, at han ville forsøge at blive optaget i et 

italiensk koster; men alt tyder på, at han aldrig fik prøvet det på sin pilgrimsvandring. Et eller andet må 
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have vist ham, at det ikke var hans kald at blive munk, sådan som han i så mange år havde troet. Mens han 

vandrede på Europas gader, må Benedikt have forstået, at han skulle bruge sit liv på noget andet. Men 

hvad var det så?   

Benedikt vælger at være hjemløs 

Benedikt Labre fandt ud af, at han skulle leve på gaden. Det var det sted, han hørte til, for heller ikke Jesus 

havde haft et sted, hvor han kunne hvile sit hoved. Det var et radikalt valg, et valg af et fattigt liv, af 

ensomhed, af kulde, af sult og tørst og af forladthed.  

Men for Benedikt var det en stor lettelse, at han nu vidste, hvad han skulle bruge sit liv til, og hvordan han 

kunne efterfølge Jesus. Langt om længe havde han fundet frem til sit kald og sin opgave på jorden.  

I tretten år levede han på gaden som Guds tigger og pilgrim. I Einsiedeln kan man den dag i dag se det pas, 

der gav Benedikt tilladelse til at rejse videre til Rom. I denne by blev Benedikt ét med alle dem, der lever på 

gaden. Han delte deres vilkår, kunne ikke soignere sig og så fattig og hærget ud. Han var ikke smuk at se på, 

og han duftede heller ikke godt, var plaget af lus og blev det, man i dag ville kalde en hjemløs, en posemand 

… Han spiste, hvad han fandt på gaden og i skraldespandene.  

Han gjorde sig til nar for Kristus; men han var hverken tosset eller psykopat. Han var bare tosset med Gud. 

Når han åbnede sin mund, var hans tale meget klar, selv om han ikke talte meget.  

Det fortælles, at Benedikt engang fortalte en præst om sin tro og nævnte treenigheden. Præsten blev 

utålmodig og snerrede: ”Hvad forstår du dog af det? Du er da ikke dannet.” 

”Ja, jeg forstår slet intet; men jeg er fascineret!”, svarede Benedikt beskedent.    

Maleren Antonio Cavalucci malede Benedikt Labre som en from tigger.  

Men hvordan så hans liv som hjemløs og helgen ud? Ikke anderledes end livet for enhver anden hjemløs, 

med al den usikkerhed og fattigdom, et sådant liv indebærer. Om natten sov Benedikt i Colosseum, i 

ruinerne, som dengang slet ikke var en turistattraktion, og om dagen vandrede han fra den ene kirke til den 

anden og bad ofte i timevis derinde.  

Han var underernæret og klarede lige vinteren 1782 / 1783. Den 16. april 1783 brød han sammen på 

trapperne til kirken Madonna dei Monti. En slagter bar Benedikt, som nu ikke vejede mere end et lille barn, 

til sit hus. Der døde Benedikt Labre, 35 år gammel.  

Med sit liv fortæller han os: For(an) Gud er vi alle sammen tiggere, og vi kan ikke blive mere end det. Vi er 

tiggere, fordi vi har brug for Gud, vi alle er dermed alle ”fattige” foran Gud. Når man er fattig, så har man 

ingen ressourcer, ikke noget man kan bygge på, man er hjælpeløs. Det var det, Benedikt var. Han vidste, at 

han, over for Gud, var et menneske, som havde tomme hænder. En tigger er en, som kan bukke sig ned i 

støvet og række hånden frem. Men hvis tiggeren modtager noget, så er det en gave, det er ren og skær 

barmhjertighed, at han får noget. Er du fattig? Er jeg fattig? Måske har vi nok at spise og et sted at sove. Vi 

er ikke fattige som Benedikt Labre, som skulle tigge sig til sin mad. Men vi er afhængige af Gud. Alle 

sammen. Vi har brug for Gud. Det er Jesu og også Benedikts gode besked til os: Gud giver dig alt.  
Benedikt Labre stolede som et lille barn på, at Gud ved bedst. Derfor kunne Benedikt føle sig tryg, selv om 
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meget gik skævt. Benedikt levede og døde som en fattig tigger og hjemløs. Men da han døde, råbte 

børnene i Rom: ”Vor helgen er død! Den hellige mand er død!” 

Det er nu mærkeligt, at børnene råbte sådan. Bare fordi Benedikt havde valgt at leve som hjemløs var han 

naturligvis ikke hellig. Han var hellig, fordi han valgte at stole på Gud. Han gjorde det samme som Jesus. 

Han valgte at dele fattige menneskers liv.  

Der er mange måder at blive hellig på. Man behøver ikke være hjemløs. Men for Benedikt var det den 

bedste måde at vise sin tillid til Gud på og blive ven med dem, ingen ville være venner med. På den måde 

gjorde han ligesom Jesus, der blev menneske og delte livet med os mennesker. 

Benedikt blev begravet i den kirke, hvor han brød sammen: Madonna dei Monti. Til hans begravelse kom så 

mange mennesker i kirken som aldrig før. Efter hans død bad folk til ham, som man ville bede til en helgen. 

Mange bad ham gå i forbøn for dem i forskellige svære situationer, for eksempel, hvis nogen var blevet 

syge. Det tog kun tre måneder, før der var talt 136 helbredelser efter forbøn til Benedikt. 

Benedikts skriftefar, Josef Marconi, nedskrev fire år efter hans død Benedikts liv. Benedikt blev den 20. maj 

1860 saligkåret af pave Pius IX og den 8. december 1881 helgenkåret af Pave Leo XIII.  
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2. Byggesten: Test din viden om Benedikt – tip en tier   
 

Kan du svare rigtigt?    

Udskriv kopiark fra side 16  i materialet.   

Løs opgaven ved at finde frem til de efterlyste ord i teksten, og skriv et for et bogstaverne ind i kassen 

nederst på siden. Når du har udfyldt alle felterne, får du noget at vide om Benedikt Labre.  

Er du i tvivl, kan du finde svarene i teksten til 1. Byggesten Hvem var den hellige Benedikt Labre? 
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3. Byggesten. Refleksion og samtale: ”Hvem var Benedikt Labre”  
 

Du har brug for: Udskriv kopiark fra side 18 i materialet, og skriveredskaber. 

Sådan gør du: 

Del refleksionsark samt skriveredskaber ud til alle deltagere.  Opgaven går ud på, at deltagerne skal 

færdiggøre refleksionssætningerne.  

 Da jeg hørte om Benedikt Labre, blev jeg overrasket over … 

 Jeg kom især til at tænke på, at … 

 Da jeg hørte om Benedikts liv, kom jeg især til at tænke på … 

 Da jeg hørte om Benedikts liv, undrede jeg mig over, at … 

 Når jeg tænker på Benedikt, vil jeg altid huske, at … 

Alle gør sætningerne færdige hver for sig. Del herefter deltagerne ind i små grupper på 2-3, før de vender 

deres tanker i det store plenum. Sådan kan de også blive inspireret af hinandens tanker og refleksioner. 
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4. Byggesten: Bibelarbejde (til firmander og dem, der er lidt ældre) 

Benedikt oplevede mange nederlag og blev afvist ved forskellige lejligheder, før han fandt sit endelige 

kald. Han har meget til fælles med den besatte fra Gerasa. Denne mand blev helbredt af Jesus og 

ønskede at kunne blive hos ham. Men Jesus sendte ham væk og gav ham en anden opgave.  

Læs beretningen om den besatte fra Gerasa, og prøv at dykke ned i teksten ved at læse mellem 

linjerne. Brug #hashtag for at understrege det, som teksten har fokus på. På den måde kan de unge 

sætte en overskrift på eller ganske kort udtrykke, hvad meningen med denne tekst er.  

#hashtag er en kommunikativ genvej, som unge bruger til daglig på de sociale medier og er fortrolige 

med. Det kræver ikke dybe forklaringer om fortolkning og analyse over for de unge. De fleste unge 

ved, hvad et #hashtag er, og er vant til at bruge det. 

Hvis du er i tvivl om, hvad et #hashtag er og hvordan du kan bruge det i undervisningen, kan du se en 

video om det her.  https://www.youtube.com/watch?v=CepDv4NGnfs  

Tanker og inspiration til Mark 5,1ff. 

Den besatte fra Gerasa virker som et af de få mennesker i evangeliet, som ikke ønsker helbredelse. 

Mon den sindssyge har brug for sin sindssyge? Han er bange for at se sandheden om sit liv i øjnene. 

Ville det så ikke være mere barmhjertigt at lade ham være i fred? Han tigger jo: ”Pin mig ikke!” 

Han er ikke så meget anderledes end de pæne mennesker, som ikke vil omgås ham. Den besattes 

sygdom virker ligesom et forstørrelsesglas på det, mange oplever.  

Det er altid vanskeligt at følge sit hjertes stemme. Mange ønsker at give deres liv et større indhold, at 

gøre en forskel, at bryde ud af et overfladisk liv og prioritere anderledes. Men det kræver desværre 

også, at man træder ud af sit gamle liv. Hvem vover det? Hvem gør det? Hvor mange klamrer sig ikke 

til deres fortid? Hvor mange er ikke gift med deres vrede? Hvor mange er ikke fanget i deres smerte? 

Spørgsmålet er tidløst og til alle tider den samme: Vinder længslen efter frihed eller angsten for den? 

Sådan gør du:  

 Udlever en kopi af Markus 5,1-20 (Teksten findes som kopiark på side 19 i materialet.)  

Deltagerne læser teksten to og to, sætter #hashtag på teksten/eller samler #hashtag på tavlen.  

 Tal i plenum om jeres forslag til #hashtag og begrund, hvorfor I har valgt det. 

 Du kan som underviser afslutte med dit eget #hashtag og begrunde dit valg. 

Ekstra opgave: 

 Find et billede, der passer til, og upload tekst, #hashtags og billede på Instagram.  

https://www.youtube.com/watch?v=CepDv4NGnfs
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5. Byggesten: Tilbedelse (sakramentsandagt) og kaldsmeditation  

 

Forbered en sakramentsandagt også kaldet tilbedelse. Det må gerne foregå om aftenen i en mørk kirke, 

som er oplyst med levende lys, og hvor Det allerhelligste sakramente er udstillet i monstransen på alteret. 

Katolikker tror, at Gud er virkelig til stede i det konsekrerede brød og den konsekrerede vin. Derfor 

opbevarer vi det indviede brød med den største ærefrygt.   

Hvis der efter menighedens fejring af eukaristien er nogle indviede hostier tilbage, opbevarer katolikker 

dem i tabernaklet, og det betyder, at Jesus Kristus personligt er nærværende. Derfor bøjer vi knæ foran 

tabernaklet. Det er en fin ide, at finde tid til stille tilbedelse i kirken, lytte og være i Jesu nærvær og måske 

også lægge sine anliggender og spørgsmål frem. Husk – det er stilheden og Jesus selv, som taler til dem, der 

er til stede. - Så mindre er i hvert fald mere. 

Du har brug for: levende lys, instrumentalmusik, Lovsang (den katolske sangbog), fyrfadslys, lighter og en 

bakke med sand, hvori lysene kan stilles, bibeltekster. Udskriv kopiark med bibelske tekster samt liturgi fra 

side 20 og side 23. 

Alle finder en plads i kirken, gerne sådan, at de føler sig godt tilpas. Sørg for, at deltagerne ikke sidder klods 

op ad hinanden, men kan sidde uforstyrrede og private.  På gulvet ligger forskellige bibeltekster.  

Spil stille instrumentalmusik, mens I finder plads. Jeres fælles andagt indledes nu med, at hostien tages ud 

af tabernaklet og anbringes i monstransen, som stilles midt på alteret mellem blomster og lys.  

  



Aktiviteter til Benedikt Labre, Barmhjertighedens år ©Pastoral-Centret april 2016                         Side 9 
 

6. Byggesten: Besøg ud af huset 
 

Barmhjertighed skal leves og opleves. Und en gang imellem dine deltagere en erfaring ud af huset, som kan 

sætte tingene i et andet perspektiv.  Benedikt Labre levede på gaden.  Besøg et suppekøkken, en 

varmestue, eller inviter en person, som arbejder der eller hjælper til som frivillig. Brug kopiarket med 

spørgsmål på side 26 bag i materialet for at tænke over jeres oplevelser og sætte ord på dem.   

 Hvad er anderledes?  

 Hvordan udøver man barmhjertighed her?  

 Hvad gør man konkret?  

 Hvem arbejder her? Hvorfor engagerer frivillige sig her?   

I mødet med disse mennesker – brugere som medarbejdere og frivillige - får de unge sat andre 

perspektiver på livet, vort samfund og kristendommen.  

  



Aktiviteter til Benedikt Labre, Barmhjertighedens år ©Pastoral-Centret april 2016                         Side 10 
 

7. Byggesten: Lav en collage om hjemløshed 
 

Hvis I ikke har mulighed for at besøge et sted, så kan I samle viden om hjemløshed fra nettet. 

Lav en collage omkring hjemløshed.  

 Hvad indebærer det, at være hjemløs?  

 Hvad betyder det for menneskers liv? 

 Hvordan ser deres dagligdag ud? 

 Hvordan har du det, hvis du møder en hjemløs? 

 

Nyttige links, før I går i gang:   

Viden om liv på gaden:  Tre unge hjemløse fra ungdomsherberget RG60 har skildret en dag i livet. Brug 
7 minutter på at få indblik i livet fra deres perspektiv. Filmen er produceret i samarbejde mellem 
Missionen blandt Hjemløse og Mastiff TV. Find filmen ved at søge ”En dag i livet” på Youtube.  

Find ideer til at gøre noget for hjemløse her:  

http://www.ravnsholtskolen.skoleintra.dk/Faelles/NytFra/88/avis.pdf  

https://www.folkeskolen.dk/53686/klogere-paa-gadens-folk  

  

http://www.ravnsholtskolen.skoleintra.dk/Faelles/NytFra/88/avis.pdf
https://www.folkeskolen.dk/53686/klogere-paa-gadens-folk
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8. Byggesten: At vove sig ud (bibelarbejde) 

Aktivitet: 

Forbered to "følekasser". Den ene skal ”føles” dejlig, f.eks. med en blød pels, uld eller en håndvarmer. 

Den anden skal være lidt overraskende eller uhyggelig, f.eks. med noget slimet stads eller noget koldt 

indeni. En for en stikker deltagerne hånden ned i det to kasser og føler sig frem.  Del nu jeres 

oplevelser med hinanden:  

 Hvordan var det?  

 Væmmeligt? Spændende? Ulækkert? Sjovt?  

 Hvordan føltes det, at I ikke vidste, hvad I ville møde og røre ved i kassens dyb? 

Alle finder nu et sted, hvor de ikke bliver forstyrret.  

Del teksten (kopiark s. 25) af Peters kaldelse (Luk. 5,4-11) ud.  

 Læg mærke til, hvordan personerne reagerer?  

 Hvad føler de?  

 Hvilket vers rører dig? Så lær det udenad ved at gentage det stille og roligt 

Eller:   

Lev dig ind i hændelsen: Underviseren læser teksten op med gode pauser og tid til at lytte efter. Imens 

sidder deltagerne med lukkede øjne. De skal bruge deres fantasi og forestille sig, at det, der fortælles 

om, sker omkring dem. De kan med deres fantasi gå ligesom direkte ind i beretningen. F.eks. kan de 

stille sig ved siden af Jesus i tankerne og se på ham, lytte til ham og leve sig ind i tekstens atmosfære.  

Husk, at vi mennesker er forskellige. Nogle af os er øjenmennesker, andre er øremennesker og andre 

igen føler og fornemmer sig bedst ind i atmosfæren, der omgiver Jesus. Det vigtigste er, at deltagerne 

modtager deres egne personlige indtryk af Jesus.  
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9. Byggesten: Fremstil din egen dødsmaske 
 

En maske kan du allerede lave med yngre børn, dvs. førstekommunikanter. Så denne aktivitet egner sig for 

alle aldersgrupper, dog nok bedst til 10-13 årige. Der blev lavet en dødsmaske af Benedikt Labre, som kan 

ses i kirken Santa Maria dei Monti. Skikken med dødsmasker er meget gammel.   

En dødsmaske er et aftryk eller en form, som man laver i gips eller voks af den afdødes ansigt. Denne form 

anvender man herefter til at lave en afstøbning ansigtet og til selve masken. Skikken er som sagt meget 

gammel. Allerede egypterne brugte dødsmasker som modeller for portrætter, og i etruskernes anekult 

spillede dødsmasker også en rolle, fordi man dyrkede forfædrene. I dag vælger nogle sørgende også at få 

lavet en dødsmaske af et elsket menneske for at have et minde og samtidig en hjælp til at bearbejde deres 

sorg.  Sådanne dødsmasker har i tidens løb haft mange funktioner.  

Benedikts dødsmaske viser os hans fredelige ansigtstræk, som på denne måde er blevet bevaret for 

eftertiden  

Du har brug for: Gipsgaze (den kan købes på apoteket eller i Matas, men hvis du gerne vil spare 
penge, kan du bare strimle gammelt stof og dyppe i gips – men pas på – vær sikker på, at gipsen 
ikke er af den type, der udvikler varme, da det kan lede til alvorlige skoldninger), vaseline, 
underkop, vand, små malerpensler og maling.  

Sådan skal du gøre:  

1. Arbejd sammen to og to. Aftal hvem, der skal have lavet en maske, og hvem, der skal lave den. 

Den, som skal have lavet masken, lægger sig på gulvet, mens den anden laver aftrykket. Bind 

håret op, og få det væk fra ansigtet. Derefter smøres ansigtet godt ind i vaseline. Vær særligt 

omhyggelig med at beskytte øjenbryn og evt. skæg. Brug evt. små stykker frysefolie her.  

2. Klip derefter gipsgazen til i passende stykker, sådan som du efterhånden får brug for dem. Dyp 

dem i underkoppen med vand, og lad dem dryppe af.  

3. Så lægger du dem en for en på din partners ansigt. Læg dem sådan, at du dækker hele ansigtet. 

Husk, at du til næsen skal bruge mindre stykker som er lettere at forme, og også, at øjnene er 

frie. Vær omhyggelig, og pas på ikke at dække næseborene, så din partner kan trække vejret.  

4. Det er vigtigt, at modellen ikke bevæger ansigtet, mens masken tørrer.  

5. Tørretiden er ca. 10 minutter. Når masken føles tør og hård, kan den tages af. Start med at 

løsne masken i siderne og hårkanten. Din partner kan også gøre grimasser - så slipper 

dødsmasken lettere. Vask til sidst ansigtet med lunkent vand.  

6. Masken kan herefter males efter egen fantasi. 

Ideen er bearbejdet efter inspiration fra de danske spejdere. Du kan finde mange gode 

undervisningsideer på deres hjemmeside. Klik her for se deres opslag om at lave en maske.  

http://dds.dk/aktiviteter/aktivitet/157 

  

http://dds.dk/aktiviteter/aktivitet/157
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10. Byggesten: Jeg har kaldt dig ved dit navn. Du er min.  
 

Du har brug for: 

Es 43,1-3 (se på s. 26) til alle deltagere; skriveredskaber, evt. meditativ musik. (Se kopiark på side 28 

bagerst i dette materiale). 

 

Sådan gør du:  

Forklar, at navne har en særlig betydning. Vore forældre har valgt vore navne. Når nogen tilslutter sig et 

klosterfællesskab, vælger de ofte et nyt navn. Dette symboliserer et nyt liv, en ny opgave, et kald. Også vor 

nuværende pave valgte som mange af hans forgængere et nyt navn efter sit valg til pave. Et nyt navn er 

samtidig et program, et motto, en ledetråd for den fremtidige gerning, måske også noget i stil med en slags 

trosbekendelse, det man vil sætte fokus på i ens virke og kommende liv.    

Gud kalder enhver af os ved navn. Han kalder os som de mennesker og de personer, vi er. 

Det vidste Bibelens forfattere allerede. Profeten Esajas var en af dem, der satte ord på det.  

Del nu teksten og skriveredskaberne ud, så enhver kan sætte sit navn ind. 

Gør sådan: 

 Find en partner, og læs din partners tekst op for ham/hende. 

 Lyt til hinandens ord og tilsagn.  

Tal sammen: 

 Hvad rører sig i dig, når du hører dette tilsagn/denne tekst? 

 Hvordan har du det, når Gud kalder dig ved navn? 

 Hvad betyder det for dig, at Gud kalder dig ved navn? 
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11. Byggesten:  Billedbetragtning af Antonio Cavaluccis maleri  

Se på billedet af Benedikt labre. Du enten finde billedet på din smartphone ved at søge ”Cavalucci 

Benedict Labre” eller printe det ud.  

Benedikt Joseph Labre malet af maleren  

Antonio Cavallucci (1752–1795). 

Spørgsmål til overvejelse: 

 Minder billedet dig om nogen du kender?  

 Hvad synes du, hans ansigt udtrykker?  

 Hvad tror du, de ejendele Benedikt har på dette billede, betyder for ham?  
 Hvis du så Benedikt Labre på gaden, hvad kunne du tænke dig at sige til ham? 

 Prøv at forstille dig en dag i Benedikt labres liv som hjemløs. Hvad tror du, du ville opleve? 
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12. Byggesten:  Lav dit eget bønskort 

Et bønskort er et lille kort med et billede af fx. en helgen og en lille tanke, tekst eller bøn, som man kan have 

liggende i sin bibel, bønnebog eller pung eller som man kan hænge op et sted.  

Du har brug for:  Kopier af billedet herunder til hver deltager. Sakse, lim, tykt papir, evt. en 

lamineringsmaskine.   

Sådan gør du: Alle får en kopi af billedet, farvelægger det og klipper det ud. Derefter foldes kortet på 

midten og limes. I stedet for bibelverset herunder, kan man også selv lave en bagside, som man synes 

bedre om. Det kan være med et bibelcitat, man kan lide, eller med en bøn til den hellige Benedikt Labre. 

Hvis du har mulighed for at laminere kortet på en lamineringsmaskine, holder kortet lidt længere og bliver 

flottere.  

 

 

 
Sankt Benedikt Labre 1748-1783 

De hjemløses helgen 
Festdag 16. april 

 

Vær ikke bekymrede for jeres liv, 

hvordan I får noget at spise og drikke, 

eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er 

livet ikke mere end maden, og legemet 

mere end klæderne? Se himlens fugle; de 

sår ikke og høster ikke og samler ikke i 

lade, og jeres himmelske fader giver dem 

føden. Er I ikke langt mere værd end de? 

Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv 

ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer 

I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan 

markens liljer gror; de arbejder ikke og 

spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke 

Salomo i al sin pragt var klædt som en af 

dem. 

Matthæusevangeliet 6, 25-29 
 
 
 

Hellige Benedikt Labre, bed for os. 

  



Aktiviteter til Benedikt Labre, Barmhjertighedens år ©Pastoral-Centret april 2016                         Side 16 
 

Test din viden om Benedikt – tip en tier   
 

Kan du svare rigtigt?    

 

Løs opgaven ved at finde frem til de efterlyste ord i teksten, og skriv dem et for et ind i felterne nederst på 

siden. Når du har udfyldt alle felterne, får du noget at vide om Benedikt Labre. Er du i tvivl, kan du finde 

svarene i teksten til 1. Byggesten Hvem var den hellige Benedikt Labre?   

 

 

1. I hvilket land blev Benedikt født? 

 Italien (a) 

 Spanien (e) 

 Frankrig (v) 

 

2. Hvad var Benedikts største ønske? 

 At blive gift (b) 

 At rejse (n) 

 At blive præst (i) 

 

3. Hvorfor kunne Benedikt ikke blive præst? 

 Han kunne ikke betale studiepenge (a) 

 Han havde svært ved skolen (e) 

 Der var ikke plads i præsteseminariet (p) 

 

4. Hvilke steder besøgte Benedikt (fem svar!) 

 Einsiedeln (r) 

 Rom (a) 

 Vadstena (k) 

 Assisi (l) 

 Loreto (l) 

 Monte S’Angelo (e) 

 Trondhjem (j) 

 

5. Hvor kan man i dag se Benedikts pas? 

 Einsiedeln (t) 

 Rom (b) 

 Paris (e) 

Fortsæt på næste side  
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6. Hvilket bibelvers inspirerede Benedikt til at leve på gaden? (Der kræves tre svar!) 

 Matthæusevangeliet 18,20: ”Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men 

Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.” (i) 

 Mikas Bog 6,8: ”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af 

dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.” (x) 

 Matthæusevangeliet 6, 26: ”Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i 

lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?” (g) 

 Apostlenes Gerninger 4,12: ”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet 

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (j) 

 Apostlenes Gerninger 1,8: ”I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal 

være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” 

(o) 

 1 Korinther 9,22: ”Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for 

alle for i det mindste at frelse nogen.” (g) 

 

7. Hvor boede Benedikt, da han var i Rom? 

 i et kloster (u) 

 i Colosseum (e) 

 hos nogle venner (m) 

 

8. Hvad sagde børnene, da Benedikt døde? 

 Nu er han død, den gamle vagabond (b) 

 Den hellige mand døde (r) 

 Ej, holdt han så længe? (j) 

 

9. Hvor er Benedikt begravet? 

 Jerusalem (l) 

 Rom (e) 

 Paris (t) 

 

Sankt Benedikt Labre lærer os: 

□□ □□ □□□□ □□□□□□□ 
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Refleksion og samtale: ”Hvem var Benedikt Labre”  
 

Færdiggør disse sætningerne.  

 

Da jeg hørte om Benedikt Labre, blev jeg overrasket over … 

 

 

 

 

Jeg kom især til at tænke på, at … 

 

 

 

 

Da jeg hørte om Benedikts liv, kom jeg især til at tænke på … 

 

 

 

 

Da jeg hørte om Benedikts liv, undrede jeg mig over, at … 

 

 

 

 

Når jeg tænker på Benedikt, vil jeg altid huske, at … 
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Bibelarbejde Mark 5,1-20 Den besatte i gerasenernes land 
 

v1 Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land. v2 Og da Jesus steg ud af 

båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne; han var besat af en uren 

ånd. v3  Han holdt til i gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet; 

v4  for han var ofte blevet lagt i fodjern og lænker, men lænkerne havde han revet af sig, og 

fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham; v5 hele tiden, både nat og 

dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte og skreg og slog sig selv med sten. 

v6 Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham v7 og 

råbte med høj røst: »Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud den Højestes søn! Jeg 

besværger dig for Guds skyld: Pin mig ikke!« v8 Jesus havde nemlig sagt til ham: »Du urene ånd, 

far ud af manden.« v9 Og han spurgte ham: »Hvad er dit navn?« Han svarede ham: »Legion er 

mit navn, for vi er mange.« v10 Og de tiggede og bad ham om ikke at sende dem bort fra 

egnen. 

v11 Dér ved bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde; v12 og dæmonerne bad ham: »Send 

os over i svinene, så vi kan fare ind i dem.« v13 Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fór 

ud af manden og ind i svinene; og flokken på omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i 

søen og druknede. v14 Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen og på landet, 

og folk kom for at se, hvad der var sket. v15 De kommer hen til Jesus og ser den 

dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og ved sin fulde fornuft, og de 

blev grebet af frygt. v16 Men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den 

dæmonbesatte, og fortalte om det med svinene. v17 Så bad de ham om at forlade deres egn. 

v18 Da Jesus var ved at gå om bord i båden, bad manden, der havde været besat, om lov til at 

komme med ham. v19 Men det afslog han og sagde til ham: »Gå hjem til dine egne, og fortæl 

dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig.« v20 Så gik han 

hen og gav sig til at prædike i Dekapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede 

sig. 

Venligst lånt af: http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx  
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Tekster til tilbedelse (sakramentsandagt) og kaldsmeditation  
 

BIBELTEKSTER 

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal 

fortabes, men have evigt liv”.  

Johannes’ Første Brev 3,16 

 

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer 

en fremtid og et håb.”  

Jeremias’ Bog 29,11 

 

”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.”  

Paulus’ Brev til Romerne 8, 28 

 

”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.”  

Paulus’ Brev til Filipperne 4, 13 

 

”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine 

veje, så vil han jævne dine stier.” 

Ordsprogenes Bog 3,5f  

 

”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse 

med tak.”  

Paulus’ Brev til Filipperne 4,6 

 

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.”  

Paulus’ Brev til Efeserne 2,8 

 

”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed.”  

Paulus’ Brev til Galaterne 5,22 

 

”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, 

der elskede mig og gav sig selv hen for mig.”  

Paulus’ Brev til Galaterne 2,20 

 

"Jesus sagde til ham: 'Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.'”  

Johannesevangeliet 14,6 

 

”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”  

Matthæusevangeliet 28,20 
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”Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din 

Gud er med dig overalt, hvor du går.”  

 Josvabogen 1, 9 

 

”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.”  

Matthæusevangeliet 6, 33 

 

”Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”  

Peters Første Brev 5,7 

 

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”  

Matthæusevangeliet 11, 28 

 

”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.”  

Brevet til Hebræerne 11, 1 

 

”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har 

selv sagt: 'Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.'”  

Brevet til Hebræerne 13, 5 

 

”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra 

de døde, skal du frelses.”  

Paulus’ Brev til Romerne 10, 9 

 

”I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele 

Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” 

Apostlenes Gerninger 1, 8   

 

”Jesus sagde til hende: 'Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.'”  

Johannesevangeliet 11, 25 

 

”For mit åg er godt, og min byrde er let.”  

Matthæusevangeliet 11,30 

 

”Over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro.”  

Johannes’ Første Brev 3, 16 

 

”Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.”  

Johannesevangeliet 15, 13 
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”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle 

retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.”  

Mikas Bog 6, 8 

 

 

”I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed.”  

Jakobs Brevt 1, 3 

 

”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget 

kommende … kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”  

Paulus’ Brev til Romerne 8, 38f 

 

”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.”  

Johannesevangeliet 3, 17 

 

”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, 

som vi kan blive frelst ved.”  

Apostlenes Gerninger 4, 12 

 

 

”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren.”  

Esajas’ Bog 55, 8 

 

 

”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.” 

 Johannesevangeliet 13, 35 
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LITURGI 
 

Indledning: Lad os begynde vor bønnetid foran det Allerhelligste ved, at vi sammen slår korsets tegn:  

I Faderens og Sønnens … 

Forklar: Vi tror på, at Jesus er til stede her i Det allerhelligste sakramente, dvs. Det indviede brød. Vi er nu 

her hos ham og i hans nærvær.  

Vi ser ham, og han ser os.   

Vi kan sige alt til ham og komme med vore spørgsmål, vor angst, vor frygt, vor taknemlighed, vore 

skuffelser og bære vore ønsker og vort håb frem til ham.  

Når vi er samlet her foran Det allerhelligste sakramente, handler det ikke om at gøre noget. Det handler 

nærmere om at lade ske.  

Vi behøver ikke at kunne noget. Vi bør bare være til stede her foran Jesus. Det handler ikke om at se noget, 

men om at blive set af en, som elsker dig: Jesus Kristus.  At være til stede foran ham handler mere om at 

modtage end om at give, om at lytte end om at tale. 

Her handler det om at se det store i det små.  

Vi kan bede stille: Vis mig din vej, Herre.   

Sang: Lovsang: nr. 610: Laudate omnes gentes 

Alle trækker eller vælger en bibeltekst. Afspil stille musik, mens de har ti minutter til at læse og tænke over 

teksten.  

Afslut med Taizésang: Lovsang nr. 611: Lovpris Gud min sjæl 

Lystænding og litani: Lad deltagerne gå frem ved hvert vers for at tænde et lys, mens en voksen langsomt 

læser litaniet op. Ved hver rubrik svarer de unge, mens de tænder lys. 

Herre Jesus Kristus, du er vejen og du kalder enhver af os.  

Du kender vore navne, vore historier, vore drømme og vor frygt. Du har lovet os, at du altid vil være ved vor 

side, som Gud med os, som Emmanuel.  

Tak for det.  Deltagernes svar: Tak, Herre, 

 Tak for livets gave.  Alle: Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

 Tak for dåben. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand)  

 Tak for vor tro. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

 Tak, fordi du kalder os. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

Ja, Herre, vi takker dig.  
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 Tak for dit ord. Alle: Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

 Tak for alle dine fingerpeg.  Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

 Tak for alle vore erfaringer. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

 Tak for din nærhed. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

 Tak for din trofasthed. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

 Tak for det, du viser os i vort daglige liv. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i 

bakken med sand) 

 Tak for dit glade budskab. Tak, Herre (og en tænder et fyrfadslys og stiller det i bakken med sand) 

Herre, vore hjerter er urolige, fordi du kalder os. 

 Vi er søgende og spørgende – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er udfordret af dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er ledsaget af dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er taget alvorligt af dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er valgt af dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er spurgt af dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er usikre – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er famlende – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi er dine disciple og venner – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi søger samtalen med dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi søger din nærhed her – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi søger dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi vil forstå dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi vil følge dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi vil lære af dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi vil leve med dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

 Vi vil lade os inspirere af dig – fordi du kalder os. (Tænd et fyrfadslys og stil det i bakken med sand) 

Afspil instrumental musik eller syng Lovsang nr. 617 Tænd din kærligheds flamme 

Afsluttende bøn: 

Bøn om styrke (fra: Bønnebog s. 722) 

Herre, jeg vil leve som kristen, og jeg har brug for din hjælp. Tag mig, som jeg er med min gode vilje og med 

mine svage sider. Styrk mig, Herre, på den vej, jeg skal gå. Amen. 

Eller 

Herre, vor Gud og Fader, tak for at du ser mig og følger mig hvert skridt, jeg tager. Du ser mine inderste 

tanker, før jeg når at udtale dem. Jeg takker dig for, at det er dig, som har lagt min vej til rette, og ikke 

tilfældighederne, ikke stjernerne, og ikke en blind og kold skæbne, men en som kender og elsker mig. Jeg 

tager imod hver eneste dag som en gave fra dig, for jeg ved, at du vil mit bedste. Amen.  
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Eller: (s.718) 

Herre, du kalder ethvert menneske til at elske og tjene dig. Vi beder dig vække troens og styrkens ånd i din 

Kirke. Kald værdige præster til at tjene dig ved alteret og forkynde dit budskab for alle mennesker. Lad 

dem, der i ordenslivet skal være et synligt tegn på dit rige, opfyldes af en hellig længsel efter 

fuldkommenhed. Styrk alle, som du kalder til at leve i ægteskab, så deres indbyrdes kærlighed og troskab 

vidner om din kærlighed til kirken. Amen.  
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Besøg ud af huset 
 

Brug refleksionsarket til at tænke over dine oplevelser og sæt ord på dem.   

Sted: 

 

 

Da jeg var der, oplevede jeg … 

 

 

 

 

Jeg blev overrasket over de ansatte/de frivillige/brugerne, fordi … 

 

 

 

Jeg kom især til at tænke på, at barmhjertighed … 

 

 

 

 

Jeg vil altid huske, at … 
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At vove sig ud (bibelarbejde) 

 

Peter bliver kaldt af Jesus, Lukasevangeliet 5,4-11 

 v4 Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, 

og kast jeres garn ud til fangst!« v5 Men Simon svarede: »Mester, vi har 

slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene 

ud.« v6 Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres 

garn var ved at sprænges. v7 De gjorde tegn til deres kammerater i den 

anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte 

begge både, så de var lige ved at synke. v8 Da Simon Peter så det, faldt 

han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en 

syndig mand.« v9 For han og alle de, som var med ham, var grebet af 

rædsel på grund af den fangst, de havde fået v10 – ligeså Jakob og 

Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men 

Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« 

v11 Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. 

 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx 
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Herren kalder dig ved navn  
Sæt dit navn ind i teksten og læs den for dig selv. 

 

____________,  

 Herren, som skabte dig,  

 siger nu til dig:  

 »Vær ikke bange _______,  

 for jeg har købt dig fri!  

 Jeg kalder dig ved navn, ___________   

 - du er min!  

 Når du går gennem fortvivlelsens dybe vande,  

 er jeg med dig,_____________.  

 Når modgangen skyller ind over dig,

 _____________,  

 skal du ikke drukne i sorg.  

 Når du går gennem prøvelsens ild,  

 skal du ikke brænde op,  

 for flammerne vil ikke skade dig. 

 Jeg er Herren,  

 din Frelser,  

 Israels hellige Gud! 

 (Teksten er let bearbejdet efter profeten Esajas’ Bog  43,1-3) 


