GUD hjælper os med at elske andre mennesker

1. Sådan her er Gud
Gud er kærlighed. (1 Joh 4:8b)
Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte
jer; for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer … . (5 Mos 7:7-8a)
1931)
-

Jeg vil helbrede (Samarias og Israels) frafald og elske dem med glæde. (Hoseas 14:5)
Jeg læger deres frafald, elsker dem frivilligt … . (om Samaria og Israel, Hoseas 14:5a, DO

Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem, der ikke
findes forandring eller skiftende skygge. (Jakob 1:17)
# Herren har glæde ved at være god og give gaver:
Derfor længes Herren efter at vise jer nåde, derfor står han op for at forbarme sig over
eder. (Esajas 30:18, DO 1931)
Du, som ikke bliver ved med at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter
barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb.
(Mika 7:18-19)
2. Efter syndefaldet er vi mennesker fjendtlige over for Gud!
I sin bøn til Gud siger Jesus om jøderne … De hader mig uden grund. (Joh 15;25b)
De uretfærdige og ugudelige … hader Gud (Rom1:8 ,1:30a)
Men genstridighed er som spådomssynd, trods som afgudsdyrkelse. (1 Sam 15:23)
Thi genstridighed er trolddomssynd og egenrådighed er afgudsdyrkelse .
(1 Sam 15:23a, DO 1931)
Alle er fordærvede; ingen gør godt (Rom 3:12)
Du ved inderst inde, at du selv mange gange har forbandet andre. (Præd 7:22)
(2 Kor 12:20)
I de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige…
ukærlige (2 Tim 3:2)
3. Og så siger Gud det, som synes at være helt umuligt
Og Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hale dit sind og af
hele din styrke’. Dernæst kommer: ’du skal elske din næste som dig selv’. (Mark 12:29-31)
Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem. Der forfølger jer. (Matt 5:44)
Alt, hvad I vil, at mennesker skal gør mod jer, skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og
profeterne. (Matt 7:12)
Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. (Matt 5:44b)
4. Skal vi kristne kunne gøre det, må Gud selv hjælpe os - og det gør han
Og her lyder evangeliet: Det Gud forventer af vore liv, giver han selv!
Hvis vi skal til at leve sådan i os selv, er der tale om moral, som fører til lovtrældom!
Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlen åbnede sig over ham, og

-

han så Guds ånd dale ned over sig ligesom en due komme over sig; og der lød en røst fra
himlene: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!” (Matt 3:16-17)
Jeg har gjort dit navn kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal vær i dem og
jeg i dem. (Joh 17:26, den bøn har Gud besvaret)
Jeres himmelske fader er fuldkommen. (Matt 5:48b)
Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed. (Luk 1:78)
Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. (Rom 5:5)
Guds kærlighed er fuldendt i os. (1 Joh 4:12)
Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle.
(1 Thess 3:12)
Den broder, som Kristus døde for. ( 1 Kor 8:11)

Gud kunne have været sådan her – han er helt anderledes:
Hvis han kun havde tanke for sig selv ... . (Job 34:14a. Rom 15:3a)
For heller ikke Kristus tænkte på sig selv. (Rom 15:3a)
[[[[# Nåden er større end vor synd!
Og blev synden større er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden har
hersket ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus vor Herre. (Rom 5:20-21)

5. Mere nåde oveni nåde - betingelsesløs kærlighed altid.
På den dag skal det siges til Jerusalem: Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! Herren din
Gud er hos dig, Herren, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin
kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag!” (Sefenias 3:16-18)
”Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.” (Joh 21:17)
”At tjene Herren din Gud mede glæde og af hjertens lyst.” (5 Mos 28:47)
”Men nu siger Herren, han som skabte dig Jakob, han, som dannede dig, Israel: Frygt ikke, for
jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet,
og jeg elsker dig. (Esajas 43:1-2,4)
Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet,
for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Men Herren lod al vor skyld ramme ham.
Han blev plaget og mishandlet. For mit folks synd blev han ramt. Men han bar de manges synd
og trådte i stedet for syndere (om Herrens lidende tjener, Esajas 53:4-7a,8a,12)
Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29)
Jesus elskede sine egne, som var i verden, han elskede dem indtil det sidste. Så rejser Jesus sig
fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han
vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet (Joh
13:1,4-5)
Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. (Joh 15:13)
6. Til sidst.
Og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer! Hils hinanden med helligt kys! Hilsen fra
alle de hellige. Herren Jesu nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab.
(2 Kor 13:11-12)

-

Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død
eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller
noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i
Kristus Jesus, vor Herre (Rom 8:37-39)
Nåden er større end vor synd!
Og blev synden større er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden
har hersket ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus vor Herre. (Rom 5:20-21)
De kærligste hilsner fra kjh

