MODUL 2

LEKSJON 12

GUDS KJÆRLIGHET – del 1
Av Don Krow

I 1. Kor 13:13 står det: «Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den
største av dem er kjærligheten.» Og i 1. Kor 14:1 står det: «Jag etter kjærligheten og søk med
iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.» Bibelen sier: Følg etter
kjærligheten, jag etter den og gjør den til ditt høyeste mål. Noen oversettelser sier: «Gjør
det til det du søker mest.» Det er det eneste vi tar med oss inn i evigheten fra dette livet. Vi
får ikke med oss bilene våre, hjemmene våre eller pengene våre, men vi vil ta med oss den
kjærligheten som Jesus Kristus har lagt ned i våre liv ved den Hellige Ånd. Kjærlighet er den
eneste ting som har evigvarende verdi og innhold.
Hva betyr egentlig ordet å elske? Jeg sier: «Jeg elsker kona mi. Jeg elsker iskrem. Jeg
elsker eplekake.» På det engelske språket er det bare ett ord for å omtale det å elske, så når
jeg sier at jeg elsker kona mi og deretter sier at jeg elsker katten, gjør det da inntrykk på kona
mi? Ikke i det hele tatt. Skjønner du hva jeg mener? Når vi bruker ordet elsker, så tenker
noen det betyr sex, noen tenker på en intens varm følelse – folk har alle slags definisjoner
av å elske. I det greske språket er det fire hoved-ord. Ett av dem er «eros», som faktisk ikke
er brukt i Bibelen, og det er definert som seksuell tiltrekning eller seksuell kjærlighet. Gud
etablerte den type kjærlighet da Han sa at mannen skulle forlate sin far og mor, og holde seg
til sin hustru, og de to skulle bli ett kjød. Boken i Bibelen med tittelen Salomos Høysang,
handler om seksuell kjærlighet som Gud har begrenset til relasjonen i ekteskapet. Gud sier
at de andre formene for å elske er til fri bruk for alle mennesker, men eros er begrenset til å
brukes innenfor ekteskapets rammer.
En annen form for å elske er kalt «storge» og er de naturlige bånd eller nærheten og
følelsene i en familiær relasjon. Så er det «phileo», hvor roten til ordet kommer fra «philia».
Dette ordet er brukt 72 ganger i Det Nye Testamentet og betyr en varm følelse av ømhet
som kommer og går i intensitet. Mange som snakker om å elske, tenker at dette er hva det å
elske egentlig er, så de sier f.eks: «Jeg er så forelsket, og nå er jeg ikke forelsket mer.» Om ditt
ekteskap er bygd på den måten å elske på, så vil det være tider da du er høyt oppe og tider da
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du er langt nede. Du kan bli forelsket og slutte å være forelsket ved å kun handle på følelsene
basert på det.
Bibelen sier at vi skal elske hverandre på samme måte som Gud elsker oss, som er
«agape». Hva er den måten å elske på? Det har mange aspekter, og i 1. Kor 13 gis den fulle
definisjonen av hva det innebærer å elske med «agape» kjærlighet. I 1. Joh 5:3 står det:
«For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud.» Jesu bud viser oss ulike uttrykk for
å elske, men om jeg skal summere det opp så vil jeg bruke 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.» Det handler ikke om alle de menneskene i menigheten som ikke elsker meg, ikke
bryr seg om meg og så videre. Nei, Bibelen sier at alt det dere vil at noen skal gjøre for dere,
gjør det for dem først. Det er å elske. Det stritter imot kjødet, imot vår naturlige holdning
når vi søker det som er bra og nyttig for andre før oss selv. Gud må hjelpe til. Tro ikke at jeg
sier at dette kan manifesteres uten Gud. Bibelen sier at Åndens frukt er kjærlighet og Gud er
kjærlighet. Han er kjærlighetens kilde og den som vil vise oss hvordan vi skal elske gjennom
Hans bud. Han er den som vil gi oss styrke, til tross for vårt kjød, til å ta de rette valg og
beslutninger og å handle på de rette prinsippene.
En gang ville jeg gå og be slik jeg pleide å gjøre etter jobb. Jeg var i en park og sa:
«Gud, jeg vil så gjerne gjøre noe for noen.» Det var en ganske varm dag, og jeg så en liten
gutt og en liten jente som satt på et huskestativ. Det var en ledig plass, så jeg gikk bort og
satte meg. Jeg snudde meg mot den lille jenta og sa: «Det er en fin dag, ikke sant?» Hun
sa: «Meg ikke snakke engelsk.» Jeg spurte: «Hvor kommer du fra?» Hun sa at hun kom fra
Romania. Jeg visste at det var rumenere i dette området, og jeg la merke til at noen folk så
på meg. De lurte sikkert på hvorfor jeg snakket til barna deres. Jeg gikk bort til dem og sa:
«Jeg vil hjelpe dere.» De sa: «Du vil hjelpe oss? Hvorfor vil du hjelpe oss? Du kjenner oss jo
ikke engang!» Jeg sa: «Fordi Gud ønsker å hjelpe dere.» Jeg hadde meditert på prinsippene
om å elske i 1. Joh 3:18 hvor det står: «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge,
men i gjerning og i sannhet.» Vi skal ikke elske bare med ord, men også med våre handlinger.
Selv om jeg vanligvis ikke går rundt med kontanter på meg, så hadde jeg litt i lomma denne
dagen. Jeg rakte hånden fram og sa: «Det her er til dere», og gav dem pengene. Siden jeg
hadde fastet den dagen, hadde jeg ikke spist opp maten jeg hadde med meg, så jeg sa: «Her er
litt mat til familien.» De ble rørt og spurte: «Hvem er du?» Jeg fortalte dem: «Gud har ordnet
en guddommelig mulighet for oss til å treffes her i dag, og jeg kommer til å se dere igjen.»
Jeg dro hjem og fortalte min kone om mitt møte med disse rumenerne. Jeg tok en
stek ut av fryseren og stekte den. Neste dag kjøpte jeg en eske full av kjøkkenutstyr på et
garasjesalg og dro tilbake til parken sammen med kona mi. Rumenerne og barna deres var
der, og jeg sa: «Jeg kommer med gaver til dere. Det er ganske tungt, så jeg tar bilen og om
dere vil vise meg hvor dere bor, så bringer jeg gavene hjem til dere.» Da vi kom hjem til deres

2-61

LEKSJON 12

GUDS KJÆRLIGHET – del 1

lille ett-roms leilighet, tok jeg fram alle tallerkenene og bestikket – alt passet sammen – ut
av esken og begynte å gi tingene til dem, en ting om gangen. Idet jeg ga det til dem, begynte
tårene å trille nedover ansiktene deres, og damen sa: «Meg vil gråte! Meg vil gråte!» Jeg sa:
«På mandag har vi en bibelstudiegruppe hjemme hos oss, og jeg vil gjerne invitere dere dit.»
De sa: «Vi vil komme», men jeg sa: «Jeg vil ikke at dere skal komme på grunn av at jeg ga
dere gaver.» Men de sa: «Nei, vi vil komme og møte dine venner.»
Siden de ikke hadde transport, hentet jeg dem og tok dem med hjem. Det gikk ikke
lenge før Gud begynte å røre ved dem. De kunne ikke snakke så godt engelsk, men Han
rørte ved dem da vi ba for dem. Guds kjærlighet var blitt synlig for dem. Ikke lenge etter
møtte vi et annet rumensk par, og jeg sa til det første paret: «Vil dere bli med og hjelpe
meg å møte et annet rumensk par?» Det ville de og en dag ringte det andre rumenske paret.
«Mr Don, vi har hørt om deg. Vi er så ensomme og vil gjerne møte deg.» Så jeg tok mine
rumenske venner og dro for å møte dem. Jeg tok med gaver, mat og alle slags ting til dem. Da
jeg gjorde det, og begynte å besøke dem var alt helt fint inntil det første rumenske paret sa:
«Dere må bli med på bibelstudier. De snakker om Jesus, og det er fantastisk.» De sa: «Vent
litt! Vi kommer fra et kommunistisk land og vet ikke om det finnes en Gud. Vi vil ikke ha
disse Jesus greiene.» Jeg sa: «La meg være en venn.» Jeg begynte å ta dem med ut i helgene
og kjøpte klær, jakker og ting de trengte. De ble forlegne, var motvillige og ville ikke ta imot.
«Vel, trenger du ikke en jakke?» «Jo, jeg gjør det, men...» «Så la oss ta denne jakka til deg da.»
Jeg begynte å elske dem ved handlinger, men de ville ikke komme til bibelstudiet før jeg sa:
«Det er kanskje noen amerikanere der som kan hjelpe dere med å få arbeid.» Da kom de med
en gang. På bibelstudiet den kvelden sa jeg noe veldig enfoldig til Herren: «Herre, du må
gi meg ekte tungetale-gave i kveld! For vi kan ikke engang kommunisere så veldig bra med
hverandre.» Det var noen amerikanere der den kvelden som delte sine vitnesbyrd. Når jeg
begynte å tale, så lysnet kona fra det andre rumenske paret opp og jeg visste at noe skjedde.
Etter vi var ferdige sa jeg: «La meg be for deg.» Og da vi ba, rørte Gud plutselig ved dem og
fylte hele atmosfæren i rommet med Sin kjærlighet. Da sa damen: «Vet du, da amerikanerne
snakket, så forstod jeg ikke noe av det de sa, men da du sto opp og begynte å snakke om
Jesus, Hans kjærlighet til oss og hva Han har gjort for at vi kan ha en relasjon med Han,
så forstod jeg hvert ord du sa! Jeg forstod alt helt perfekt! Det må være Gud. Det må være
Gud!» Som et resultat av dette ble alle våre liv forandret, ikke bare de rumenske.
Mitt hjem begynte å fylles på mandagskveldene med folk fra mange nasjoner rumenere, bulgarere og folk fra Russland. Gud forandret livene deres, og de visste at vi
elsket dem. Vi hadde til og med folk fra Afrika. Selv om vi knapt kunne snakke sammen,
så visste de en ting: Når vi ba, så ville Gud vise Seg for dem. De visste også at jeg ville gjøre
hva som helst for dem og at jeg elsket dem. Gud forandret livene deres og livet til mange
andre mennesker. Det skjedde fordi jeg en dag i en park så noen mennesker med en annen
farge og av en annen nasjonalitet. Jeg hadde ingen varme følelser av ømhet, men jeg visste
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at dette var kjærlighet: Alt det du vil at noen skal gjøre for deg, gjør det for dem. Jeg søkte
det som var bra og nyttig for dem uavhengig av hva jeg følte for dem, og vet du hva som
skjedde? De satte så pris på det jeg gjorde, at det som begynte å vokse i dem overfor meg var
«philia» kjærlighet, den kjærlighet som har følelser. De begynte å si: «Jeg elsker deg!» til meg
og de klemte meg og kysset meg. Det skapte den samme typen følelser i meg overfor dem.
Dersom du ønsker å ha en kjærlighet med følelser i livet ditt, så praktiser «agape» måten å
elske på. Søk det som er bra og nyttig for andre uavhengig av hva du føler, så vil det skape en
kjærlighet i deg som har følelser.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Joh 5:3. Guds kjærlighet er vist gjennom hans ________.
2. Les Rom 13:9-10. Forklar hvordan budet i disse versene uttrykker kjærlighet.
3. Les Rom 12:19-21. Hvordan kan vi elske våre fiender, selv når vi ikke føler for det?
4. Les Tit 2:4. Hva viser dette skriftstedet oss om å elske?
5. Les 1. Kor 13:4-8 (contemporary english version oversatt). Beskriv kjærlighetens
prinsipper i detalj.
6. Les 1. Joh 3:18. Hvordan skal vi praktisere det å elske?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
Rom 13:9-10 - For budene: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal
ikke vitne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet
i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste.
Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.
Rom 12:19-21 - Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden! For det står skrevet:
«Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde,» sier Herren. Derfor, Hvis din fiende er sulten, gi ham mat.
Hvis han er tørst, gi ham å drikke! For ved å gjøre det samler du glødende kull på hodet hans. Bli
ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode!
Tit 2:4 - for at de skal oppmuntre de unge kvinnene til å elske sine ektemenn, elske sine barn
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Tit 2:4 - så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, (Bibelen 1978/85, Det Norske
Bibelselskap).
1. Kor 13:4-8 - Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig.
Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar
seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten.
Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort.
1. Kor 13:4-8 - Kjærligheten er vennlig og tålmodig, aldri sjalu, skrytende, stolt eller frekk.
Kjærligheten er ikke egoistisk eller snarsint. Den skriver ikke opp det gale andre gjør. Kjærligheten
gleder seg i det som er sant, men ikke i det som er ondt. Kjærligheten er alltid støttende, trofast,
håpefull og tillitsfull. Kjærligheten faller aldri bort. (Contemporary English Version, oversatt).
1. Joh 3:18 - Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet.

FASIT.
1. Les 1 Joh. 5:3. Guds kjærlighet er vist gjennom hans ________.

Bud.
2. Les Rom 13:9-10. Forklar hvordan budet i disse versene uttrykker kjærlighet.

Å elske gjør ikke andre noe ondt. Hvert bud viser hvordan vi skal elske ved å
vise hvordan vi skal oppføre oss overfor vår neste.
3. Les Rom 12:19-21. Hvordan kan vi elske våre fiender, selv når vi ikke føler for det?

Om våre fiender er sultne, kan vi gi dem mat, er de tørste, kan vi gi dem noe å
drikke. Vi kan søke det som er bra og nyttig for andre uavhengig av hva vi føler.
4. Les Tit 2:4. Hva viser dette skriftstedet oss om å elske?

Å elske kan læres. Det er ikke bare en følelse.
5. Les 1. Kor 13:4-8 (Contemporary English Version, oversatt). Beskriv kjærlighetens
prinsipper i detalj.

Kjærligheten er vennlig og tålmodig, aldri sjalu, skrytende, stolt eller frekk.
Kjærligheten er ikke egoistisk eller snarsint. Den skriver ikke opp det gale
andre gjør. Kjærligheten gleder seg i det som er sant, men ikke i det som
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er ondt. Kjærligheten er alltid støttende, trofast, håpefull og tillitsfull.
Kjærligheten faller aldri bort.
6. Les 1. Joh 3:18. Hvordan skal vi praktisere det å elske?
La oss ikke elske med bare ord, men også i handling.
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