
Den første kjærlighet 
 

Åp 2:4 
Men jeg har imot deg at du har forlatt 
din første kjærlighet. 
 
Det blir ofte sagt om den første kjærlighet at 
det er snakk om den første brusende forelskelsen. 
Men dette verset kan tolkes på en annen måte. 
 
Det greske ordet for ”første” er Protos. 
Som kan bety først i tid, sted eller verdighet/rangering.  
 
Akkurat den samme formen av dette ordet i Åp 2,4, brukes også i Luk 15:22: 
”…Ta fram den beste kledningen og ha den på ham.…” 
Det ordet er oversatt med det norske ordet ”beste”, som altså kan oversettes 
med ”den første kledningen”. Det er altså snakk om den kledningen som er den 
fineste, først i rang eller verdighet. 
 
Igjen blir den samme formen av dette ordet brukt i Matt 22:37‐38: 
”… Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
forstand. Dette er det største og første bud.” 
Første her har nok flere betydninger. Det var det første bud i loven, først i tid 
kan en si, men det var også det viktigste bud, først i rang altså. Å elske Herren 
av hele ditt hjerte er det viktigste budet. 
 
Flere bibeltolkere mener også at det her i Åp 2,4 ikke er snakk om først i tid, 
altså den første forelskelsen, men at det er snakk om først i rang. At de hadde 
forlat den ypperste kjærlighet, som altså er å elske Gud over alt, av hele ditt 
hjerte og sjel..”  
Det er vel muligens første når forelskelsens tid er over at den ekte kjærligheten 
vil vise seg, at det å elske koster noe. At kjærligheten blir et valg. 
 
Jeg tro at det her i Åp 2,4 er snakk om å elske Gud over alt, selv om det koster 
deg mye og det ikke alltid føles så godt. Det er snakk om å legge ned sitt eget 
liv, og lever for Gud. 
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