
 
 

Iklædt kærligheden 
 

Nr. 346 - søndag den 27.11.22 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
Ofte er vi iklædt vores kultur og baggrund, der er med til at forme vores 
gudsbillede, vores meninger om rigtigt og forkert 
 
Eksempler på mennesker der levede og tjente Gud mit i en hedensk kultur 
• Daniel og hans venner i Babylon – spiste intet urent – bøjede sig ikke for 
at tilbede afgud. De blev til en stor velsignelse for det hedenske samfund. 
• Paulus – uden for Israel. Paulus’ breve til hedningerne… 
 
Hvad er kultur for dig, der nødvendigvis ikke er ”bibelsk”? 
 

  Læs: Rom 12, 2 
 

Hvad er ”verden”? Skal vi tilpasse os kulturen omkring os? 
 
Båd i vandet er naturligt, den er skabt til det. 
Vand i båden er et dårligt tegn – kan ende med undergang… 

Kirken er skabt til at være i verden, et lys i verden – jordens salt 
 
Syndere i kirken eller synd i kirken? 
 

  Læs: 1 Kor 5, 9-13 (HvD) 

 
1 Kor 9,19-23 (HvD): 
Fordi jeg således ikke er forpligtet over for nogen bestemt, kan jeg tjene 
alle mennesker, og mit mål er at vinde så mange som muligt for 
Kristus. 20 Når jeg er sammen med jøder, der jo lever under loven, 
gør jeg som dem, selvom jeg ikke selv er underlagt loven. Det gør jeg i 
håbet om at vinde dem for Kristus.  
21 Når jeg er sammen med dem, der ikke kender til loven, bekymrer jeg 
mig ikke om den, for jeg ønsker at vinde dem for Kristus.  
Dog er det ikke sådan, at jeg er uden nogen lov fra Gud,  
for jeg er underlagt Kristi kærlighedslov. 
 
 

 

22 Når jeg er sammen med de svage, opfører jeg mig, som om jeg selv var 
svag, for at jeg kan vinde de svage. På den måde prøver jeg så vidt 
muligt at identificere mig med alle mennesker i håb om, at i det 
mindste nogle af dem vil få det evige liv.  
23 Alt dette gør jeg på grund af det budskab, jeg har fået betroet, og for at 
få del i de velsignelser, det indeholder. 
 

Gik Paulus på kompromis? 
 

  Læs kærlighedsbuddet: John 13, 34-35 
 
Hvad betyder nedenstående vers? 
 

1 Kor 10, 23-24: 23 Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men 
ikke alt bygger op.24 Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, 
som er til bedste for andre. 
 

  Læs: Matt 18, 6-10 (HvD) 
 

Hvordan kan vi bringe andre til fald? 
 

  Læs: Matt 7, 1-5 
 
Hvornår dømmer vi andre uretmæssigt? 
Hvad er forskellen på at dømme og bedømme? 
 

  Læs: Kol 3, 12-14 
 

Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig 
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. 13 Bær over 
med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den 
anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. 
Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er 
fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i vores hjerter; til den blev I 
jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemmelige… 
 
2 Kor 13, 11: I øvrigt, brødre, glæd jer! Bring alt i den rette stand, tag imod 
formaning, vær enige, hold fred! Og kærlighedens og fredens Gud vil 
være med jer. 
 
Hvordan kan vi iføre os kærligheden? 


