MODUL 2

LEKSJON 13

GUDS KJÆRLIGHET – del 2
Av Don Krow

Jesus Kristus var det aller største uttrykket for kjærlighet som noensinne har kommet
til jorden. Til tross for dette, så langt som Bibelen refererer det, sa Han aldri ordene: «Jeg
elsker deg.» Er ikke det forbausende? Det aller største uttrykket for kjærlighet sa aldri: «Jeg
elsker deg.» Vet du hvorfor? Det er fordi kjærlighet er mer enn ord, det er handling. Se for
deg at jeg sier til kona mi «Jeg elsker deg» og så går ut og er utro mot henne. Vil hun tro
ordene mine, eller vil hun tro handlingene? Hun vil tro på meg ut fra mine handlinger, fordi
95 % av kjærlighet er ikke verbal. Den er ikke i det du sier, men i det du gjør.
I 1. Joh 3:18 leser vi: «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge (La oss ikke
elske bare med ordene fra vår munn), men i gjerning og i sannhet» (min parentes). Å elske er
et handlings-ord . I Matt 25:35-36, beskrev Jesus det å elske ved den handling som beskrives.
Han sier: «For Jeg var sulten, og dere ga Meg mat. Jeg var tørst, og dere ga Meg drikke. Jeg var
en fremmed , og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte
Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.» Så i vers 40 sier Han, fritt referert: «Ved å gjøre
dette mot en av disse Mine brødre, så har du gjort det mot Meg.» Du skjønner, det å elske er
en handling, det er noe du gjør. I Heb 6:10 står det: «For Gud er ikke urettferdig, så Han skulle
glemme deres arbeid og strev i kjærlighet, som dere har vist overfor Hans navn ved at dere har
tjent de hellige og ennå tjener dem.» I Matteus kapittel 22, da Jesus ble spurt om hva som er det
største budet, sa Han at det var å elske Gud og elske din neste. Disse to budene er egentlig
ett bud dersom man forstår det korrekt. Når du elsker en av disse mine minste brødre, sier
Jesus, så viser du det egentlig til Ham. Bibelen lærer at vi har en fantastisk mulighet til å elske
Jesus Kristus på praktiske måter, ved å elske andre.
I forrige leksjon fortalte jeg om rumenerne jeg møtte i en park. Deres liv ble forandret
fordi jeg søkte å oppfylle deres velferd og nytte uavhengig av hva jeg følte. De var av en
annen hudfarge og nasjonalitet, men jeg vet at Guds kjærlighet uttrykker seg når vi rekker ut
en hånd til folk og søker velferd og nytte for andre slik Jesus gjorde. Jesus følte ikke for å gå
til korset. Han sa: «Far, om det er en annen vei, så la det skje, likevel ikke Min vilje, men la
Din vilje skje.» Jesus søkte vår velferd og nytte uavhengig av hvordan Han følte det.
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En dag ble jeg oppringt av rumenerne. De gråt. De hadde vært i Statene i sju og et
halvt år. De bodde nå i Kansas og hadde arbeid. De sa: «Vi har endelig fått en kjennelse på
vår politiske asylsøknad. De har gitt oss en 30 dagers ankefrist, og så vil vi bli utvist.» Det er
normalt sett bare mellom 2 til 5 % sjanse for å få innvilget politisk asyl i USA. Rumenerne
dro til en advokat og han sa at de i realiteten ikke hadde en sjanse. Jeg sa at vi ville be for dem
og forsøke å hjelpe. Jeg ante ikke hvordan. Jeg mente at det ville være en stor urett å sende
dem tilbake – særlig siden barna deres bare såvidt kunne snakke rumensk.
En venn av meg ringte kongressmedlemmet vårt for Colorado, som anbefalte å ta
kontakt med Senator Sam Brownback i Kansas, siden rumenerne nå bodde i Kansas. Det var
flott for jeg hadde en venn ved navn Kim som jobbet for Senator Brownback. Jeg kontaktet
Kim og hun fikk satt fire personer i Washington D.C. på saken. Samfunnet i Sublette,
Kansas, stilte seg bak rumenerne med en underskriftskampanje som sa at de ønsket disse
rumenerne der. «Det er bra folk, de betaler skatt, og de jobber hardt. Vi vil ha dem her.» Det
var en helsides nyhetsartikkel i avisen om hva som hadde skjedd. Det var et mirakel, og fordi
det var høytstående medlemmer i vår regjering som forstod det som skjedde, fikk rumenerne
et brev som sa at kjennelsen var reversert og de fikk bli i Statene.
Jeg dro til Sublette, Kansas. Mine venner visste ikke at jeg kom, og da jeg kom dit,
snakket de på telefonen og takket Senator Brownback for hjelpen med deres politiske asyl.
Han kunne ikke være der personlig fordi det var siste dagen av høringen i President Clinton’s
riksrettstiltale, men ABC og NBC News var der med sine kameraer. Så snart de hadde
avsluttet telefonsamtalen, løp de over til meg og omfavnet meg, og kameraene ble vendt rett
mot meg. De sa: «Hvem er du, og hvordan kjenner du disse folkene?» Jeg fortalte dem hele
historien, hvordan jeg hadde møtt dem og søkt deres velferd og nytte på grunn av Gud og
det Jesus sier i Matt 7:12.
Vi dro så over til idrettshallen hvor det var røde, hvite og blå ballonger overalt
og det ble sunget patriotiske sanger. Da mine venner kom inn, begynte alle å rope og de
gråt. Byens ordfører sa: «I dag, den 12. februar, skal være vår «Jucan Familie Dag», til ære
for disse rumenerne.» Han tok et amerikansk flagg som senatoren hadde fløyet med over
hovedstaden Washington D.C. til deres ære og gav det til dem. Han kom også med papirer
som viste at de hadde juridisk rett til å bli - for resten av sine liv. De delte alle et vitnesbyrd
og ba så meg om å be. Jeg sa: «Det er en person vi ikke har takket nok i dag, og det er Gud
den Allmektige. I en park i Colorado Springs, Colorado, for sju og et halvt år siden, så
søkte jeg Gud og sa til Ham at jeg ønsket å nå ut med Hans kjærlighet til noen den dagen.
Jeg ble ledet til disse rumenerne.» Jeg fortalte deretter historien igjen og sa: «Gud vil hjelpe
dere – velkommen til USA.»
Måten det hele skjedde på var et mirakel. Jeg kjente de rette folkene på de rette
stedene til den rette tiden. Min venninne Kim hadde arrangert det slik at Senator Brownback
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skulle komme og møte meg i lokalet til «Andrew Wommack Ministries» et år før dette
skjedde. Hun sa til ham: «Du bare må møte Don Krow.» Jeg ante ikke hvorfor og jeg var
veldig ukomfortabel. Ikke visste jeg at Gud satte det hele i scene for å hjelpe en familie Han
hadde åpenbart Seg selv og Sin kjærlighet til, helt enkelt ved det budet Jesus gav om at det
du vil at noen skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem. Det er et mirakel de aldri vil glemme,
og de vil fortelle det til deg den dag i dag: «Det er på grunn av Gud.» Anka, den rumenske
kvinnen, sa: «Min tro sviktet, men Gud er trofast, og Han lot oss få bli i USA.»
Det er mange mennesker akkurat nå som roper ut etter å bli elsket. Den eneste
måten de kan få oppleve det på er ved at du og jeg tar en bestemmelse om å forstå
kjærlighetens prinsipper fra Guds ord. Kjærligheten er vennlig og søker det beste for andre
– akkurat slik som Jesus søkte vårt beste da Han gikk til korset og led for våre synder. Må
Gud velsigne deg i dag når du ser mer på disse prinsippene om hva det egentlig betyr å
elske på den måten Gud elsker.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 7:12. Fortell med dine egne ord hva den gylne regel er.
2. Les Matt 7:12. På leting etter å oppdage kjærligheten, prøver mange å finne den rette
personen. Skal du prøve å finne den rette personen eller å bli den rette personen?
3. Les 1. Joh 5:3. Er kjærlighet en følelse, eller er kjærlighet noe man gjør?
4. Les 1. Joh 3:18. Hvis du fortalte din kone eller mann «Jeg elsker deg», men gikk ut og var
utro, ville hun eller han tro dine ord eller handlinger?
5. Les Rom 5:6-8. Tror du Jesus følte for å dø?
6. Les Gal 5:22. Kan vi egentlig elske om ikke Gud er sentrum for vårt liv?
7. Les 1. Joh 4:8. Grunnen til at vi trenger Guds hjelp til å elske er fordi Han er den Eneste
som er ________________.
8. Les 1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt) Velg fra de følgende ord og beskriv
hva kjærlighet ikke er: Uforskammet, egoistisk, utilgivende.
9. Les 1. Kor 13:8 (New Living Translation, oversatt) Hva er det eneste du vil ta med deg
fra dette livet inn i det neste, eller forbi graven?
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10. Les Ord 10:12..
1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt) sier: «Kjærligheten holder ikke regnskap
over når den har blitt krenket.» Hvor mye synd vil kjærligheten skjule?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 7:12 - Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for
dem, for dette er loven og profetene.
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
1. Joh 3:18 - Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet.
Rom 5:6-8 - For da vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For det er
neppe noen som vil dø for en rettferdig. Skjønt for en som er god, ville kanskje noen våge å dø. Men
Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
Gal 5:22 - Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet,
trofasthet,
1. Joh 4:8 - Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
1. Kor 13:5 - Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke
ut noe ondt.
1. Kor 13:5 - Eller uforskammet. Kjærligheten krever ikke sin egen vei. Kjærligheten er ikke
irritabel, og den fører ikke regnskap over når den har blitt krenket. (New Living Translation,
NLT, Oversatt)
1. Kor 13:8 - Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om
det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte.
1. Kor 13:8 - Kjærligheten er evigvarende, men profeti og tale i fremmede tunger og spesiell
kunnskap vil alle forsvinne. (NLT, Oversatt)
Ord 10:12 - Hat egger til stridigheter, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.
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FASIT.
1. Les Matt 7:12. Fortell med dine egne ord hva den gylne regel er.

Å gjøre for andre det du vil at noen skal gjøre for deg.
2. Les Matt 7:12. På leting etter å oppdage kjærligheten, prøver mange å finne den rette
personen. Skal du prøve å finne den rette personen eller å bli den rette personen?

Bli den rette.
3. Les 1. Joh 5:3. Er kjærlighet en følelse, eller er kjærlighet noe man gjør?

Det er noe vi gjør ved å vandre etter Guds prinsipper (bud).
4. Les 1. Joh 3:18. Hvis du fortalte din kone eller mann «Jeg elsker deg», men gikk ut og var
utro, ville hun eller han tro dine ord eller handlinger?

Dine handlinger. Handlinger taler høyere enn ord.
5. Les Rom 5:6-8. Tror du Jesus følte for å dø?

Nei, likevel søkte han det som var nyttig og til fordel for oss alle, uavhengig av
hva Han følte.
6. Les Gal 5:22. Kan vi egentlig elske om ikke Gud er sentrum for vårt liv?

Nei.
7. Les 1. Joh 4:8. Grunnen til at vi trenger Guds hjelp til å elske er fordi Han er den Eneste
som er ________________.

Kjærlighet.
8. Les 1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt). Velg fra de følgende ord og beskriv
hva kjærlighet ikke er: Uforskammet, egoistisk, utilgivende.

Alle disse ordene (uforskammet, egoistisk og utilgivende) beskriver hva
kjærlighet ikke er.
9. Les 1. Kor 13:8 (New Living Translation, oversatt). Hva er det eneste du vil ta med deg
fra dette livet inn i det neste, eller forbi graven?

Kjærlighet. Den vil vare for evig.
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10. Les Ord 10:12.
1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt) sier: «Kjærligheten holder ikke regnskap
over når den har blitt krenket.» Hvor mye synd vil kjærligheten skjule?

All synd.
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