”Sandheden” må ikke stå alene – men hånd i hånd med kærligheden

Kendetegn på Guds nærvær: kærlighed
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Vi må lade Kristus/Guds Ord definere hvad kærlighed er
1 John 4, 10-12: ”Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud,
men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore
synder…” Han startede – Hans kærlighed er vores udgangspunkt
Kærlighedens kendetegn – den tvinger ingen

Læs: 1 Kor 13 sammen J
Brevet er skrevet til en meget åndelig menighed der havde alle
gaverne. Det største bud er ikke at gøre store ting, men at elske!
Det vi gør, må udspringe af kærlighed til Gud og til mennesker.

”Agape” - det græske ord for kærlighed brugt i 1 Kor 13:
• elsker alle
• gives som en fri gave
• ubetinget kærlighed
• svigter ikke
• elsker på trods af
• ophører aldrig
13

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb (forventningen) og
kærlighed, men størst af dem er kærligheden.
Gud ER kærlighed – fundamentet i hans rige! ikke toppen – men det
der bærer. Kærlighed er selve fundamentet på det rige vi tilhører – ALT
ANDET hviler på det…Det blivende og det største

Budet
Forsæt med at læse i 1 John 4, 11-12:
”…Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske
hinanden. 12 Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker
hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.
John 15, 12 + 17 / 1 Joh 3, 11

Gennemgå og samtal omkring de forskellige punkter
I vers 4-8: hvad kærlighed er og hvad det ikke er

Tal om hvordan vi kan leve i kærligheden og erfare
mere af Guds kærlighed i og gennem vores liv…

vers 5 : ”kærligheden er ikke selvisk…”
Relationer og ægteskab der fungerer, må indeholde uselvisk kærlighed
Eksempel: Tjek mit kontoudtog J bruger jeg kun penge på mig og mit?

Kærligheden er udgydt i dit indre
Læs - Rom 5,5: for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved
Helligånden, som er givet os.

Når du bliver såret i din relation – luk ikke ned for din kærlighed
Kærligheden mister aldrig modet. Kærlighed er på mange måder et
valg. Jesus valgte at give sig selv for os – elske os

Kilden / ressourcen - kilden til kærlighed kommer fra Gud som er i
dig...Du kan IKKE producere dette af dig selv - derfor drag fra
Helligånden. Kærlighed er en frugt af Guds Hellige ånd i vores indre

”Hun ser ikke muslimer, hun ser mennesker”

Hold fast ved ham, hans ord. Ham som elsker dig

Jesus så ikke en tolder, en prostitueret – han så et menneske
Kærligheden ser mennesker og ser mennesket bag ved.
Den der har fået meget tilgivet, elsker meget
Mennesker ønsker én der forstår dem…
forståelse ud af kærlighed og medmenneskelighed

Joh 14, 23-24

Intet kan skille os fra hans kærlighed
Rom 8, 35+37-39

