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Visste du? 
At 4 engler kommer med viktige 

budskaper like før Jesus 

kommer? 

At det finnes både engler og 

demoner? 

At ondskapen oppsto i himmelen? 

At en treenig Gud er fremmed for de 

som skrev Bibelen? 

Disse og flere traktater: 

Bestilling@kainos.no  

At kjærlighet til andre er 

det største bevis på at 

du er Guds barn? 

VISSTE DU …….? 

                 «Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi els-

ker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er blitt 

gjort fullkommen i oss», 1. Joh. 4:12. «Elskede! La oss 

elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver 

den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den 

som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at 

Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal 

leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har els-

ket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til 

soning for våre synder. 

Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å 

elske hverandre», 1. Joh. 4:7-11. 

Jesus sa: «Dette er Mitt bud, at dere skal elske hver-

andre som Jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlig-

het enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. 

Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler 

dere», Joh. 15:12. 

Kristus i deg, håpet om herlighet! Kol.1:27 Hvis Kristus 

får lov til å bo i deg, leve sitt liv gjennom deg ved sin 

Ånd, da vil du bli mer og mer lik ham.  

Hvordan var Jesus? Han var full av inderlig medfølelse 

og han gikk alltid en ekstra mil, eksemplene er  mange. 

«Kom nå med meg avsides til et øde sted og hvil dere 

ut litt», sa han til sine disipler, Mark 6:31. De hadde 

vært ute og evangelisert i dagevis. De tok en båt og 

dro til et stille sted på den andre siden av Genesaret-

sjøen. Men da de kom dit sto det tusenvis av mennes-

ker og ventet. Sendte han dem hjem? Nei. Han ga dem 

det de kom for.  

Jesus refset dem som ikke viste kjærlighet til sine for-

eldre. Matt 15:5 Han var opptatt av at de sultne ikke 

måtte sendes hjem før de hadde fått mat. Jesus glemte 

seg selv. Da han hang på korset, full av sår og smerter, 

tenkte han på sin mor og hvordan det skulle gå med 

henne. Han ventet tålmodig i 3 ½ år på at Judas skulle 

omvende seg. Han elsket også sin kjødelige bror Jakob, 

og viste seg spesielt for ham etter oppstandelsen. Han 

elsket også den tvilende Thomas. Han var glad i barn 

og ba disiplene om å ikke hindre dem når de ville kom-

me til ham. Han var ikke opptatt av bitterhet og hevn 

og lærte disiplene det samme da menneskene i en 

landsby ikke ville ta imot dem, Luk. 9:54:55. Han tilga 

Peter som nektet for å hatt noe med ham å gjøre, Joh. 

21:16. Han tilga også dem som korsfestet ham, 

Luk.23:34.  

Har du lyst til å vite mer? 

Bestill boken “Slektenes Håp”  

Les et bibelstudium om tilgivelse: 

www.mensviventer.com/?p=435  og                        

ekte Kristendom: www.mensviventer.com/?p=760 

mailto:Bestilling@kainos.no


Å kunne dele sin sorg er en forutsetning for å komme gjennom 

den, men da må man ha mange å dele den med. Vær ører, øyne 

og hender for den sørgende, ikke deleger en slik oppgave. Den er 

din når du er oppmerksom på den. Når noen har noe å glede seg 

over, et barn, en eksamen, en ny jobb, har de også behov for å 

dele. Å være et slikt medmennesker er en oppfordring fra Guds 

Ord! 

«Ha samme sinn overfor hverandre! Trakt ikke etter det høye, 

men hold dere gjerne til det lave!», vers 16. Dette gjelder særlig 

hvem du liker å omgås. Å ikke gjøre forskjell på folk nevnes flere 

steder i Bibelen. 

«Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som er 

godt overfor alle mennesker!», vers 17.  Vil andre være i strid 

mot deg, trenger du ikke å ta igjen. Med guddommelig hjelp kan 

du avskjære alle sårende ord og la de falle til jorden. Med Guds 

rustning på kan du være trygg på at Gud har akseptert deg. Du 

har tatt på Jesu kledning og hans skjold vil slukke alle brennende 

piler, slik at de ikke sårer deg. 

«Hvis det er mulig, og så langt det står til dere, skal dere leve 

fredelig med alle mennesker!», vers 18. Det er altfor lett å yppe 

til strid. En krass tone, en uheldig og unødvendig bemerkning. 

Sårende ord dreper et menneskes selvrespekt, og er ifølge Jesus 

det samme som å slå i hjel, Matt 5:22. 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», Ord.25:21-22. 

Da kan det hende fienden opplever sine egne holdninger.           

Kjærlighet er å stille opp. Når du ser og hører om noen som 

trenger deg. Kanskje du får en telefon fra noen. Kanskje noen ber 

deg om en tjeneste. Bruk tid på andre. Sett av tid til besøk eller å 

invitere.  

Kjærlighet er å gi. I dagens verden kan vi se sultne og syke barn 

lide. En film gikk rundt på internett for en stund siden. Den viste 

tre barn i et afrikansk land som var i ferd med å sulte i hjel. De 

hadde ikke engang en seng å ligge i. De rullet forsiktig rundt på 

bakken.  De hadde ikke krefter til hverken å sitte eller stå. En litt 

større søster vasket dem med litt vann hun hadde hentet. Turiste-

ne som var tatt med dit og som filmet, knakk sammen i gråt. Er 

det en slik film Jesus vil vise oss i dommen? I landet vårt har 

mange 3-4 ganger mer enn de trenger for seg selv og sine. Hvor 

mange sofaer har du? Har du både hus og hytte? Trenger du nytt 

kjøkken sa du? Kanskje noen trenger mat, 

husrom og hjerterom. Be til Gud og han vil 

vise deg hvor og hva du skal gi. «Det er 

vanskelig for en rik å komme inn i himme-

lens rike», sa Jesus. La dine penger blir til 

velsignelse for andre og ikke en forbannelse 

for deg selv.  

«Størst av alt er kjærligheten», sa Paulus, 

1.Kor.13:13. Den er større enn alle gaver, og det er en gave du 

kan be om å få, for Gud vil velsigne en slik bønn. Be om kjærlighet 

til et menneske du ikke bryr deg særlig om. Be om kjærlighet til 

din ektefelle du kanskje ikke liker så mye som før, be om kjærlig-

het til en syndig verden. En mann begynte å be Gud om å få en 

byrde for andre mennesker, mye skjedde, som etter hvert ledet 

en rekke mennesker til Gud.   «Den som ikke elsker, kjenner ikke 

Gud, for Gud er kjærlighet»,1. Joh. 4:8. 

  

 
Det har en enormt helbredende virkning på sinnet. Hjelp 

mot depresjon er å tjene andre. Som hjelp for angst og 

smerte, sa Jesus: «Kom til meg alle som stre-

ver…..Matt.11:28.  Mange har opplevd den fred Gud gir når 

vi legger alt i Hans trygge hender og lar han styre det som 

skjer. Å dø fra selvet er det samme som å oppgi egne be-

hov. Det kan være behovet for flere materielle ting, men 

også behovet for anerkjennelse, forståelse, sympati eller 

makt, eller behovet for å vinne og være best. 

Å tjene Gud er å tjene andre. «Det du har gjort mot en av 

mine minste, det har du gjort mot meg», sa Jesus, 

Matt.25:40. 

Å vise kjærlighet er ikke bare å gi en klem og komplimenter, 

det er å stille opp når mennesker lider. Det innebærer å 

besøke mennesker som er syke, som sørger eller sitter i 

fengsel. Det betyr å tåle mennesker som både baksnakker 

deg og snakker stygt til deg. «Mine barn, la oss ikke elske 

med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet», 1. 

Joh. 3:18.  Det betyr at vi ikke avviser mennesker som sliter 

og ikke får til livene sine. Et velstående ektepar hadde en 

sønn som var alkoholisert. En julaften ringte han på foreld-

renes dør i den vakre boligen oppi åsen. Det var langt å gå 

fra nærmeste T-bane stasjon. Han var ikke helt edru, men 

hadde tatt seg fram til foreldrenes hus denne julaften. Han 

ble bryskt avvist av sin far. Neste morgen fant de ham død i 

snøen utenfor huset. Dette er det motsatte av kjærlighet.  

Kunne han ikke fått sove ut i en varm seng?  

Paulus har gitt oss noen gode leveregler i Rom. 12.          

«La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det som er 

ondt! Hold dere til det som er godt!», vers 9. Å hykle er det 

samme ordet på grunnteksten som å være en skuespiller. Å 

spørre med et stort smil hvordan noen har det, for deretter 

å snu seg vekk og spørre nestemann om det samme, er 

hykleri.  

«Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjær-

lighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!», vers 10. 

Begynn selv, dersom du ønsker at andre skal vise deg ære. 

«Vær ikke sene i å vise iver, vær brennende i Ånden og tjen 

Herren!», vers 11  Å tjene Herren er å tjene andre, i ord og 

handling. 

«Gled dere i håpet, vær tålmodige i trengselen og vær fast 

utholdende i bønnen!», vers 12. Livet kan gi ennå flere 

trengsler enn dem vi har opplevd til nå. Det er da vi må hus-

ke å be og være tålmodige, for Gud har en løsning. 

«Del ut etter som de hellige trenger, legg vinn på gjestfri-

het!», vers 13. Hvor ofte inviterer vi hjem dem som ikke 

har mulighet til å be deg tilbake? Hvor ofte deler vi mat, hus 

og goder vi er velsignet med? 

«Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke!, 

vers 14. Det samme sa Jesus i Bergprekenen, Matt.5:44.  

«Gled dere med dem som gleder seg, og gråt med dem 

som gråter!», vers 15.   


