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Refleksion 

Kærlighed er at ofre. 
”Jeg har fundet ud ad at kærlighed er meget tættere knyttet til arbejde end leg. Det har 
meget mere at gøre med at tjene end at være en helt. Når jeg ser på kærligheden opgaver, 
ender jeg som regel op med at give, i stedet for at modtage. Kærlighed vil uundgåeligt koste 
mig noget, som regel de 3 ting som er mest kostbare for mig – min tid, min energi og mine 
penge. Jeg deler ikke let disse 3 ressourcer, fordi at jeg har dem i begrænset omfang. 
 
Hvis du fortæller mig hvordan jeg skal vise kærlighed uden at bruge tid, energi eller penge 
så jeg vil med glæde melde mig.  Hvis du derimod Fortæller mig at kærlighed betyder at 
ofre, så vil jeg tøve med at forpligtige mig. Måske er det derfor at nogle kristne fremhæver 
det sjove, fællesskabet og de givende aspekter ved kristendommen uden nogensinde at 
nævne det at ofre. Det er på høje tid at smide den falske glimmer væk, som verden - og 
nogen gange kirken – forbinder med kærlighed. Det er på tide at fortælle sandheden. At 
sand kærlighed handler om at ofre. 
 
Det mest berømte vers i Bibelen, Johs.3:16 giver den bibelske definition på kærlighed: ”For 
således elskede Gud verden, at han gav enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke 
skal fortabes. men have evigt liv.” Fordi at Gud bryder sig om menneskers ve og vel, fordi at 
mennesker er dyrebare for ham, gav han – ofrede han sin søn. Og når du bryder dig om 
menneskers ve og ve,l må du normalt også ofre noget. Du må måske bruge din tid, din 
energi eller dine penge på dem. Du må måske opgive dine planer, uafhængighed eller 
privatliv.  
At elske som Gud elsker, må du måske dele det som er mest dyrebart for dig, for andre 
menneskers skyld.” Bill Hybel. ”Who you are when no one are looking”. 
 
For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. 
Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. 

Esajas 9:5. 
 
Refleksion 
Vi har fået en gave – kærlighedens gave. Gud som gav os sin  søn i gave ,som er 
kærlighed, er i stand til at skabe en kærlighed i os, som fremdrager en villighed til at betale 
de omkostninger, som er forbundet med det at elske. Vores tid, vores energi og vores 
penge. En kærlighed som skaber mine planer og gør mig parat til at betale prisen. 
 
Bøn 
Herre, du har fyldt os så meget med kærlighed. Vi beder om at vi ikke vil leve som et uelsket 
og som ikke elskende folk, som ikke er klar til at tage imod, eller fornægter din 
kærlighedsgave. Vi beder dig om, at din kærlighed vil blive så virkelig i os, at vi lever med 
tillid i dit nærvær, vel vidende at i din kærlighed, er vi sikker og i stand til at være 
eventyrlystne og tager udfordringen op i en verden der er krævende og til tider skuffende, 
eller som frembringer vores vrede. Må vi blive kanaler for din kærlighed i vores tid, og være 
parate til at betale prisen. 
 

Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var 
syndere. Rom.5:8 

 
Bøn 
Herre, du forventede ikke af mig, at jeg var perfekt, eller uden synd, heller ikke en god 



opførsel af mig, før du sendte din søn til verden for min skyld. Du kom ikke for at leve på 
jorden, kun som et barn, men også for at dø – dø for mig – og alt dette før jeg kendte eller 
anerkendte dig. Herre, når din store kærlighed var i stand til dette utrolige udtryk, så hjælp 
mig til at huske og vise min kærlighed, uanset hvor lille sammenligning, at du ikke kun døde 
for mig, men for hele verden, og at bevidstheden af din kærlighed for andre, selv før de 
kendte dig, bør påvirke mig på den måde jeg ser på dem. Herre, gør mig modig og stærk til 
at bruge din kærlighedsgave til at se din verden, med alle dens kompleksiteter og fejl, og at 
vide at når du pines over det, kan jeg påvirke det til det gode – selvom det kun er i et 
begrænset omfang. 
 
Brødre, I blev  kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men 
tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord:” Du skal elske din 
næste som dig selv”. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på at I ikke æder 

hindanden helt. Gal.5:13-15. 
 
Bøn til eftertanke 
Herre, det er let at elske den elskelige – den som viser mig kærlighed! Men du, kræver ikke 
kun det af mig. Hvordan, Herre, kan jeg elske den u elskelige eller den foragtet eller den 
som er fornægtet? Behøver jeg at gøre det? Der er så meget synd – forlanger du af mig at 
jeg skal elske synderen? Selv nogle af dem som der er syndet imod er svære at elske. 
Herre, skal jeg elske den u-elskelige? 
 
Tid til eftertanke 
Sid i Guds nærvær og tag en rejse i tanker med disse svære spørgsmål. Bed Gud om at 
give dig indsigt og visdom. Lad det påvirke din livsstil gennem dagen. 
Med stor kærlighed kommer stor visdom. 
 
Han sagde til ham: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl 
og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står 
lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de 2 bud hviler hele loven og 

profeterne”. Matt. 22:37-40. 
 

Bøn 
Herre, tak for ”den store kærlighed som gjorde dig til min”.  lær mig at leve i kærlighed og af 
kærlighed, med den tillid af en som er elsket. Lad mig blive en katalysator for forandringer i 
en verden der både har fornægtet og beskadiget kærligheden. Tak Gud for gaven, din søn 
Jesus – kærlighedens gave. Amen.  


