
Ekte Kjærlighet 
 
1Kor. 13 (Kjærlighetens verdi (v.1-3), egenskap (v.4-7), varighet (v.8-13)) 
Rom 12,2 (bli ikke dannet på samme måte som verden, bli fornyet) Vi som kristne skal ikke tenke på samme måte 
som verden, men vi skal ha en helt annen tankegang. Du kan ikke forandre ditt liv før du forandrer din tankegang. 
Jesus kom med en helt ny tankegang. 
 
Forelskelse…… (Verdens kjærlighet) 
1. …..Er ikke ekte kjærlighet for det er ikke en viljehandling, eller et bevisst valg. 
2. …..Er ikke ekte kjærlighet for den går over. 
3. …..Er ikke ekte kjærlighet for den krever ingen anstrengelse eller disiplin.  
4. …..Er ikke ekte kjærlighet for den er ikke interessert i å fremme vekst,  
den gir istedenfor en følelse av at en har nådd målet, høydepunktet av lykke. 
5. Vårt mest grunnleggende behov er ikke å bli forelsket, men å bli virkelig elsket av et annet menneske.  
Denne virkelige/sanne kjærligheten krever innsats og disiplin, du kan velge å bruke tid og krefter på å tilfredsstille 
et annet menneske.  
   
Ekte kjærlighet 
1Joh. 4, 7-11 & 18 
1. Er av Gud (1Joh 4,7). 
2. Agape er en viljeshandling. Betydningen av agape er "retning på viljen". 
3. Ekte kjærlighet har omsorg for, vil den andres beste. 
4. Ekte kjærlighet klassifiserer ikke folk, og den tenker ikke på om det er verd å elske. 
5. Den ekte kjærligheten er aktiv, ikke passiv. 
6. Ekte kjærlighet gjør. Hva gjør den ? (1Kor 13,4-7) 
7. Du kan altså velge å tale et kjærlighetsspråk for å fylle et følelsesmessig behov i en annen. 
  
Ypperste kjærlighet 
Åp. 2,4 
Du sier kanskje at det står jo skrevet at vi skal tilbake til den første kjærlighet,  
den følelsesmessige oppstemte forelskelsen/kjærligheten. 
Men det er ikke det dette verset betyr ! 
Luk 15,22 – "…den beste kledningen…" (den beste) 
Mark 10,44 – "…den første blant dere…" (den største) 
1Kor 15,3 – "…det første jeg overgav dere…" (det viktigste) 
Ordet "første" betyr også "det ypperste", "det beste", "det største" eller "det mest viktige".  
I dette verset i Åp 2,4 er det derfor snakk om den ypperste kjærligheten. 
Den ypperste kjærligheten gjør også de ypperste gjerningene (Åp 2,5). 
  
Hvem skal vi elske (agape)? 
1. Herren Gud (Mark 12,28-31) 
    - Holde hans Bud (1Joh 5,3 & Joh 14,21) 
    - Holde hans ord 
    - Vandre etter hans bud (2Joh 6) 
    - Elske hverandre (1Joh 4,7-8) 
Dette er den ypperste kjærlighet og de ypperste gjerningene, men der er noen som er like store. 
2. Vår neste (Mark 12,31). Hvem er vår neste, se lignelsen om den barmhjertige samaritan. 
3. Vår bror (1Joh 4,21), et bevis for verden (Joh 13,35) 
4. Vår hustru (Ef 5,25) og hustruen elske mannen. 
5. Våre fiender (Matt 5,44) 
6. Den fremmede (5Mos 10,19) 
7. Alle (2Pet 1,7) 
 
Gud elsker deg. 
1. Gud er kjærlighet (1Joh 4,8 & Tit 3,4-5). Det er Guds natur. 
2. Gud har åpenbart/vist sin kjærlighet. (1Joh 4,9) (Rom 5,8) (Joh 3,16) 
Mens vi enda var syndere viste han sin kjærlighet mot oss. 
Vi må ta imot hans kjærlighet, så vil vi kjenne den og den får fylle oss (Ef 3,19) 
3. Når du har tatt imot Guds kjærlighet og lever i den, kan ingenting skille deg fra hans kjærlighet (Rom 8,35-39) 
4. Du kan ikke gjøre noe som påvirker hans kjærlighet til deg. 
5. Gud er ikke forelsket i oss. Det var ikke det at han opplevde en god følelse som gjorde at han gav sin sønn, nei 
det kostet han virkelig å gi sin sønn. 
6. Gud vil virke sin kjærlighet igjennom deg. (Joh 17,26) (Rom 5,5) Kjærligheten er en av åndens frukt (Gal 5,22). 


