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Ekte frihet (2) 
 
I kapittelet ”Ekte frihet (1)” så vi på hva vi var fri fra, nemlig fra kravet om å oppfylle loven, fra synden og fra 
fortapelsen. Nå forlater vi det og vender blikket rundt 180°, der vi vil fokusere på hva vi er fri til. 
 
Fri til kjærlighet 
 
... til å bli elsket av Gud. 
Friheten Gud har gitt deg setter deg i stand til å motta kjærlighet fra han. Er det noe problem? Ja, faktisk. Det er 
mange som bærer på synd de selv har gjort eller sår som er blitt påført av andre, og som ligger der som et hinder 
for å motta Guds kjærlighet. 
 
Synd – stenger veien til Gud (Les Jes.59,1-2). For å åpne veien trengs erkjennelse og bekjennelse, for så å motta 
tilgivelse. 
Sår – her trengs det ikke bekjennelse, men helbredelse. Hva slags sår er det snakk om? Det kan være at du ikke 
ble elsket som barn, hendelser i menigheten din som ødela ditt Gudsbilde eller andre opplevelser som gav deg 
sår. Sår påføres deg utenfra, og er dessverre ofte til hinder for at du klarer å motta Guds kjærlighet. Kanskje du 
bærer på en skyldfølelse, du ber om tilgivelse igjen og igjen, men til ingen nytte. Veien til gjenopprettelse går 
gjennom at Gud helbreder de sår du er blitt påført. 
 

 
Les 1.Joh.4,7-10 og Rom.5,6-8 

 
 

1. Hva sier disse versene om kjærlighetens kilde? Har du møtt den, og i tilfelle hvordan? 
2. Gud har allerede gitt oss sin kjærlighet (v.10). Hva er det som kan hindre oss i å motta den? 

(PS! Vær så personlig som du våger, men ikke føl at du må utlevere deg selv. Det er enkelte 
           ting som er bedre å dele med en sjelesørger. ) 

 
 
... til selv å elske. 
Kjærligheten fra oss er ikke en ta-seg-sammen-og-skjerpe-seg-handling. Det er et gjensvar, en naturlig refleks, 
på Guds kjærlighet til oss. Denne kjærligheten har tre ”retninger”: 

 
 
Les Matt.22,37-40  

 
1. ... Herren din Gud 
Å bli møtt med en så ufattelig kjærlighet som Gud viste oss da Jesus døde for våre synder, vil skape i oss et 
ønske om å kunne gjengjelde den. Det skjer først gjennom lovprisning og tilbedelse. Deretter vokser det fram et 
ønske om å bli bedre kjent med Han, bruke mer tid med Han og sette Han foran våre egne liv. Tenk på din siste 
forelskelse. Hvordan preget det ditt forhold til den personen? 
2. ... din neste 
Å elske sin neste handler om å elske hele spekteret av mennesker - fra våre medkristne og til våre fiender. Det er 
ikke enkelt, men ”har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.” (1.Joh.4,11) Jesus gir oss et 
konkret eksempel i Matt.25,31ff  (v.35-40) på hvordan det er mulig. 
3. ... som deg selv 
Åjåj! Dette høres ikke bra ut! Bibelen sier jo at selvhevdelse er synd (Gal.5,20). Kan vi da elske oss selv? Og 
hva med Matt.16,24, der Jesus sier at vi må fornekte oss selv for å følge ham? Her er det viktig å holde tunga rett 
i munnen (eller hjernen i det rette hodet). Du skal fornekte, ikke forakte, deg selv. Selvhevdelse er synd, men å 
glede seg over hva Gud har skapt deg til, er definitivt ikke det. For å elske andre, må du først våge å elske deg 
for den du er – et ufattelig verdifullt menneske, skapt i Guds bilde! 
 

3. I hvilken av disse retningene opplever du at det er vanskeligst å elske? 
4. Hvilke konkrete skritt tror du er nødvendig for at kjærligheten til  

a) Gud,  
b) din neste og   
c) deg selv skal vokse? 
Utfordring: Utfør de konkrete skrittene! 


