Guds kjærlighet og vår.
BibelgruppeBibelgruppe-opplegg over Johannes´ første brev
Utarbeidet av Gunnar Elstad

Rembrandt: Den fortapte sønns hjemkomst.

1. Lev i lyset
Lys er noe trygt og godt som både mennesker og dyr tiltrekkes av. I lyset slipper vi å fomle oss fram, for vi ser hvor veien går. Når det er lyst er vi ikke lenger så redd for å bli overfalt av ville dyr eller mennesker med dårlige hensikter. Lyset er
altså noe positivt. Men selvfølgelig avslører det også.
Ordet synd kommer av et ord som betyr "bomme på målet" eller "vike av fra veien". Vi går bort fra Gud i stedet for å
nærme oss. Det er derfor vi trenger å korrigere kursen, eller omvende oss.
Ordet bekjenne kommer av et ord som betyr "være enig i" eller "si ja til". Vi bekjenner våre synder når vi gir Gud rett
når han påpeker at noe i livet vårt er i strid med hans vilje.

1,1-10
Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det
vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. Og livet ble åpenbaret, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos
Faderen og ble åpenbaret for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også
for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen
og hans Sønn Jesus Kristus. Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen.
Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham
finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket,
da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv
er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss
for all synd.
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir
oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham
til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
Personlig bibelstudium.
Bruk ca 5 minutter til å lese igjennom teksten hver for dere. Strek under de ordene og setningene dere opplever som viktige og som dere særlig synes det er verdt å merke seg.
Finn dessuten ut hva teksten sier om disse spørsmålene: Hvordan får vi del i syndenes forlatelse? Hva må til
for at fellesskapet mellom de kristne skal bli godt? Hva vil det si å leve i lyset?

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre etter tur en av de tingene dere la særlig merke til da dere studerte teksten på egen hånd.
Men ta ikke fram mer enn en ting når du får ordet, for ellers kan teksten være "utbrukt" når det blir sistemanns
tur. Gå heller flere runder dersom noen av dere har mer på hjertet.

Samtale.
Teksten sier at det ikke er noen av oss som ikke har syndet. Hvilke av Guds bud tror dere det er vi har særlig
lett for å bryte? Tror dere at ikke-kristne også er klar over at de ofte gjør noe som er galt? Hvordan tror dere folk
flest reagerer når de får høre at de er syndere som trenger Guds tilgivelse?
Ole opplever at han synder gang på gang, og det er de samme syndene han strever med hele tiden. Noen ganger føler han nesten at han synder med vilje. Kan han likevel regne med at Gud tilgir ham?
Hva innebærer det at Gud er lys? Johannes sier i denne teksten at vi som er kristne bare kan ha et godt fellesskap med hverandre når vi lever i lyset. Hvorfor er det slik? Hva er forskjellen på et godt fellesskap blant kristne
og et godt fellesskap blant mennesker som ikke bekjenner den kristne tro? Hvordan ønsker dere at fellesskapet i
bibelgruppa skal være? Hva kan dere gjøre for at det skal bli det dere ønsker det skal være?
I dag skal vi ikke be høyt sammen. Men hvordan opplever dere det når dere skal be høyt sammen? I hvilke
situasjoner er det vanskelig å be høyt? Hvordan kan dere hjelpe hverandre slik at det blir mindre vanskelig?

Bønn.
Stille bønn. Prøv å glemme de menneskene som er rundt deg. Tenk på Gud som er lys og ønsker å komme
nært deg med sin kjærlighet og fred. Fortell han hva du tenker og føler når han sier at han ønsker å komme nært
deg. Bekjenn for ham de syndene han minner deg om. Takk ham for at han har lovet å tilgi deg når du bekjenner.
Be ellers om det som ligger deg på hjertet.

2. Det nye bud
2,1-11
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen
synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.
Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.
Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den
som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud
fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik
Jesus levde.
Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg gir dere, men et gammelt, et bud dere
har fra begynnelsen av. Dette gamle bud er det ord dere har hørt. Likevel er det et
nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkeliggjort i ham og blant dere. For mørket
viker, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyset, men hater
sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, han blir i lyset, og han
bringer ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i
mørket. Han vet ikke hvor han går hen, for mørket har blindet hans øyne.
Personlig bibelstudium.
Bruk ca 5 minutter til å lese igjennom teksten hver for dere. Strek under de ordene og setningene dere opplever som viktige og som dere særlig synes det er verdt å merke seg.
Når du tenker over ditt eget liv, kan du da finne eksempler på at du lever slik denne teksten sier du skal leve?
Kan du finne eksempler på det motsatte.

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre etter tur en av de tingene dere la særlig merke til da dere studerte teksten på egen hånd.
Heller ikke denne gangen skal du ta fram mer enn en ting når du får ordet, for ellers kan teksten være "utbrukt"
når det blir sistemanns tur. Gå heller flere runder dersom noen av dere har mer på hjertet.

Samtale.
Kan dere finne eksempler på at kristne mennesker ikke elsker hverandre? Kan dere finne eksempler på at de
gjør det? Uttrykket "Hate sin bror", hører litt drastisk ut. Hva tror dere det betyr? Hvordan kan dere i gruppa
hjelpe hverandre til å elske hverandre.
"Dere kristne har det så lett", er det mange som sier. "Dere kan gjøre akkurat som dere vil, for om dere synder, er det bare å be Gud om tilgivelse etterpå". Har de rett de som sier dette? Hva sier dagens tekst om saken?
Ole, som vi hilste på forrige gang, sliter fortsatt med synder han stadig faller i. Han blir litt skremt når han i
dagens tekst leser: "Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner". Betyr det at Ole
ikke kjenner Gud?
Snakk litt sammen om hvordan dere praktiserer dette med Bibel og bønn. Er det vanskelig å lese Bibelen og
be? Har dere mulighet til å hjelpe hverandre til å få det til.

Bønn.
Stille bønn: Prøv å bli stille så du glemmer dem som sitter rundt deg. Fortell Gud hvilke mennesker du har
vanskelig for å elske, og be ham om å gi deg kjærlighet til disse menneskene. Be ellers om alt det andre som
ligger deg på hjertet. Bruk fem minutter til dette.
Felles bønn: Denne gangen skal vi nøye oss med å be ganske korte bønner. Bruk bare en eller to setninger.
Har dere mer å be om eller takke for, kan dere heller ta ordet flere ganger. Be sammen til det naturlig stilner av i
gruppa. Dette blir ofte kalt samtalebønn.

3. Elsk ikke verden!
2,12-17
Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns
skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen.
Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde.
Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere
fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge
fordi dere er sterke; Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.
Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har
ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden - sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom - det er ikke av Faderen, men av
verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til
evig tid.
Personlig bibelstudium.
Bruk ca 5 minutter til å lese igjennom teksten hver for dere. Strek under de ordene og setningene dere opplever som viktige og som dere særlig synes det er verdt å merke seg.
Når du tenker over ditt eget liv, kan du da finne eksempler på at du lever slik denne teksten sier du skal leve?
Kan du finne eksempler på det motsatte.

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre etter tur en av de tingene dere la særlig merke til da dere studerte teksten på egen hånd.
Heller ikke denne gangen skal du ta fram mer enn en ting når du får ordet.
Ta også gjerne en runde der dere forteller hverandre hva dere ikke skjønner i denne teksten.

Samtale.
De første versene er ikke så lette å skjønne. Johannes taler til barna (de nye kristne), til de unge og til fedrene.
Hva er det som preger disse gruppene? Føler dere dere hjemme i noe av det han sier til dem?
Alle mennesker er på jakt etter identitet og trygghet. Spørsmålet er bare hva vi gjør for å bli trygge på oss
selv og få et godt liv. Satser vi på å få det ved hjelp av penger, materielle goder, et fin kropp og et flott utseende,
det å bli mest mulig lik folk flest? Eller tror vi at vi kan få trygghet og et godt liv ved å leve nært Gud og gjøre
det han vil? Snakk litt sammen om når det er lettere å gjøre som folk flest, eller å gjøre som en selv vil, i stedet
for å gjøre det Gud vil.
"La dere ikke lenger prege av den nåværende verden", sier Paulus i Rom 12,2. Hvordan skal en kristen være
forskjellig fra andre mennesker? Hvordan tenker en om dette i ulike kristne miljøer? Hva er menneskelige regler
som vi ikke behøver å ta så nøye, og hva er Guds bud som vi ikke kan vike bort fra? Hva er de viktigste forskjellene på den måten en kristen lever på og den måten en ikke-kristen lever på?
La oss gå litt utenom dagens tekst og minne hverandre om at ordet "verden" kan ha tre forskjellige betydninger i Bibelen. For det første kan det betegne den konkrete verden, altså skaperverket, universet. For det andre
kan det betyr alle jordens mennesker. For det tredje kan det bety de menneskene som står Gud imot. Hvilke av
disse tre betydningene har ordet i dagens tekst? Hvilken betydning har det i Joh 3,16? Hvordan skal vårt forhold
til verden være når vi snakker om de to første betydningene av dette ordet?

Bønn
Stille bønn: Snakk med Gud om det som ligger deg på hjertet. Nevn for ham de tankene du har gjort deg under dagens bibelstudium.
Felles bønn: Bruk fem minutter til samtalebønn slik dere gjorde sist.

4. Fornektelse og bekjennelse
Kanskje det er på plass å si et par ord før vi går løs på denne teksten.
Denne teksten virker nemlig ikke noe særlig oppmuntrende. Den taler om Antikrist, en ond makt som står Jesus imot,
som allerede har fått prege mange mennesker, og som i de siste tider særlig skal prege ett bestemt menneske som vil oppkaste
seg selv til verdenshersker. Det er verken godt eller hyggelig å lese slikt. Men det er nyttig at vi vet litt om hva Bibelen sier
om saken.

2,18-27
Mine barn, nå er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, ville de blitt hos oss. Slik
skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Men dere er blitt salvet av Den Hellige,
og alle har dere kunnskap. Det er ikke fordi dere ikke kjenner sannheten jeg skriver, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og
hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus. Han er Antikrist,
han som fornekter Faderen og Sønnen. Den som fornekter Sønnen, har heller ikke
samfunn med Faderen; den som bekjenner Sønnen, har også samfunn med Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen, få bli i dere. Dersom det dere har
hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere være i Sønnen og i Faderen. Og
dette er det han har lovt oss: det evige liv.
Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vill. Men dere har mottatt salving av ham; den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For
den lærer dere om alt, og er sannferdig uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving
har lært dere.
Personlig bibelstudium
Som vanlig bruker vi ca fem minutter til å streke under de tingene vi ønsker å merke oss i teksten.

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre etter tur en av de tingene dere la særlig merke til da dere studerte teksten på egen hånd.
Ta også gjerne en runde der dere forteller hverandre hva dere ikke skjønner i denne teksten.

Samtale.
Som sagt, versene er vanskelige. La oss trekke fram noen av de utsagnene som brukes når Antikrist skal beskrives. Drøft hva som menes med uttrykk som: "De er utgått fra oss, men de var ikke av oss", "Mange antikrister har alt stått fram", og "Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen".
Over til noe mer positivt. Hva betyr: "La det som dere har hørt fra begynnelsen, få bli i dere. Dersom det dere har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere være i Sønnen og i Faderen. Og dette er det han har lovt
oss: det evige liv". Hvilke praktiske konsekvenser bør et slikt vers få for oss?
Svært mange mennesker vil nok fremdeles si at de tror på Gud, men at Jesus var noe mer enn en stor profet,
et åndsutrustet menneske eller en betydelig leder, vil de benekte. Hva sier dagens tekst til disse?
Hva tror dere Johannes mener når han sier at de kristne har tatt imot salving?

Bønn
Stille bønn: Snakk med Gud om det som ligger deg på hjertet. Be om at Gud gir deg kraft til å holde fast på
kristentroen også i de situasjonene der du kjenner at det er vanskelig.
Felles bønn: Bruk fem minutter til samtalebønn slik dere gjorde sist. Be for kristne som dere vet møter motstand. Be for misjonen. Be ellers for alt det som ligger dere på hjertet.

5. Hvem er Guds barn?
På gresk har verbene en del former vi ikke har på norsk. På gresk markerer presens og imperfektum at en handling strekker seg ut i tid eller at den gjentar seg stadig vekk. En annen form som kalles aorist, markerer at det dreier seg om en enkelthendelse. Når Johannes snakker om at en kristen ikke synder, bruker han presens og imperfektumsformer. Sammenlign 1,82,2.

2,28 - 3,10
Ja, mine barn, dere må bli i ham. Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer. Dere vet at han er rettferdig, og da skjønner dere også at det er den som lever rett, som er født av ham.
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er
det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå vet vi at
vi er Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når
han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Enhver som
har dette håp, renser seg, likesom Kristus er ren.
Den som synder, bryter loven, for synd er lovbrudd. Og dere vet at han åpenbarte seg for å ta bort vår synd, han som selv er uten synd. Den som er i ham, lever ikke i synd. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.
Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig. Den som synder, er av Djevelen, for Djevelen har
syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på Djevelens gjerninger at
Guds Sønn åpenbarte seg. Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud
har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av
Gud. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er Djevelens barn:
Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.
Personlig bibelstudium
Som vanlig bruker vi ca fem minutter til å streke under de tingene vi ønsker å merke oss i teksten. Hvordan
begrunner teksten at en kristen ikke kan leve i synd? Hvordan definerer Johannes synd? Hvilket vers synes du er
mest oppmuntrende i teksten?

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre etter tur en av de tingene dere la særlig merke til da dere studerte teksten på egen hånd.

Samtale.
Johannes snakker om å være "født av Gud". Hva betyr egentlig det? Hvordan kan en kristen vite at han eller
hun er født av Gud?
Det sies at så mange i dag er så skuffet over sine egne foreldre og så sinte på dem at de reagerer med aggresjon når de får høre at Gud er vår Far. Hvordan vil dere forklare en som er skuffet over sin jordiske far hva Bibelen egentlig mener når den sier at Gud er vår Far? Hvordan er Gud forskjellig fra jordiske fedre? "Gud er far til
alle", synger vi i en sang. Er dette sant, eller er det ikke slik?
Vi sier ofte at det er forskjell på å falle i synd og det å bli liggende i synd. Tenk deg en hissigpropp som gang
på gang lar sinnet sitt gå ut over familien sin på tross av at han egentlig ikke vil at det skal være slik. Faller han i
synd, eller blir han liggende? Hva med vår egen egoisme og materialisme. Faller vi, eller blir vi liggende?

Bønn
Stille bønn: Snakk med Gud om det som ligger deg på hjertet.
Felles bønn: I dag skal vi be på en ny måte. Sitt slik at dere danner en ring. Fortell hverandre om én glede og
én sorg dere har som dere ønsker at dere skal takke for og be over i gruppa. Gruppelederen begynner. Når alle
har delt en glede og en sorg med hverandre, ber en for hverandre slik at hver enkelt ber for den som sitter til
høyre for seg. Da opplever alle at de blir bedt for, og alle er med og ber for en annen. Skulle noen synes at det er
vanskelig å be høyt når turen kommer til dem, kan de be stille inne i seg og så si et høyt Amen når de har avsluttet bønnen. Da skjønner nestenmann at det er hans eller hennes tur.

6. Frimodighet for Gud
Når psykologene skal beskrive de menneskene det er størst sannsynlighet for at vi kommer til å like, sier de at det er de
som har de samme meningene som oss, de som er fysisk tiltrekkende, de som liker oss igjen og de det følger litt prestisje med
å være sammen med.
Den bibelske kjærligheten, agape, er helt annerledes. Den retter seg mot mennesker som i utgangspunktet ikke er elskverdige, den er villig til å ofre seg, og den er handling mer enn ord.

3,11-24
For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. Vi må ikke ligne Kain; han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor
drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.
Det må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. Vi vet jo at vi er gått
over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker, er fremdeles
i døden. Den som hater sin bror, er en morder; og dere vet at ingen morder har
evig liv i seg. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så
skylder vi også å gi vårt liv for brødrene.
Men den som ser sin bror lide nød og lukker hjertet til for ham når han selv
har mer enn nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg?
Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Slik
skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn.
For selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.
Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud.
Og det vi ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje. Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi
navn og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud, blir i
Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.
Personlig bibelstudium
Som vanlig bruker vi ca fem minutter til å streke under de tingene vi ønsker å merke oss i teksten.

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre etter tur en av de tingene dere la særlig merke til da dere studerte teksten på egen hånd.

Samtale.
Fortell hverandre om en gang da dere ble møtt med sann nestekjærlighet. Det er når vi hører hverandre fortelle vi får de beste tipsene til hva vi selv kan gjøre for andre.
Paulus snakket om at vi skal være sannheten tro i kjærlighet. Det betyr at vi ikke må være kjærlige på den
måten at vi lyver i stedet for å si sannheten. Hvordan tror dere vi best kan formane og rettlede hverandre i kjærlighet?
"Det er så lite kjærlighet blant de kristne", sies det ofte. Hva synes dere er sant og usant i en slik påstand.
Hvorfor er det så viktig at kristne elsker hverandre?
Kjærlighet er Åndens frukt, sier Paulus i Gal 5,22. Hva tror dere det betyr?

Bønn:
Stille bønn: Kanskje du vet om noen mennesker du synes det er vanskelig å møte med kjærlighet. Snakk med
Gud om disse menneskene, og be ham om hjelp til å bli glad i dem.
Felles bønn: Be for hverandre slik dere gjorde på forrige samling.

7. Gud er kjærlighet
4,1-21
Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det har gått mange falske
profeter ut i verden. Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er
kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det
er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn
han som er i verden. De er av verden, derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem. Men
vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og
villfarelsens ånd.
Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av
Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds
kjærlighet ble åpenbaret blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv
ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn
til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Vi har sett og vitner
om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i
ham blir Gud, og han selv blir i Gud. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har
trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.
Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik han er,
midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærligheten driver frykten
ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. Vi elsker
fordi han elsket oss først. Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en
løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke
har sett. Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

Personlig bibelstudium
Denne teksten er ganske lang, så det kan hende vi trenger litt mer tid enn vanlig for å komme igjennom den.
Hva er det som ifølge denne teksten tenner kjærlighetens gnist hos oss? Hvordan har Gud helt konkret vist oss at
han elsker oss? Beskriver denne teksten kjærligheten som følelser eller som handlinger?

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre om en av de tingene dere har understreket, og si litt om hvorfor dere synes at akkurat dette
er viktig.

Samtale
"Vi elsker fordi han elsket oss først"; sier Johannes. Kjenner dere noen andre eksempler på at kjærligheten
tennes hos mennesker som selv har møtt kjærlighet?
Gud er kjærlighet, er overskriften over dette avsnittet. I dag er det mange mennesker som tviler på at Gud er
kjærlighet. Hva er det som gjør at vi kan tvile på dette? Hva skal vi si til dem som synes at Gud er heller ukjærlig? Hvordan er ifølge dagens tekst Guds kjærlighet til oss.
"Den som elsker Gud, må også elske sin bror", var avslutningsordene i teksten. Hvorfor går det ikke an å elske Gud og hate sin bror samtidig?
Hva betyr det når Johannes sier: "I kjærligheten finnes det ikke frykt".

Bønn:
Stille bønn: Kanskje du vet om noen mennesker du synes det er vanskelig å møte med kjærlighet. Snakk med
Gud om disse menneskene, og be ham om hjelp til å bli glad i dem.
Felles bønn: Be for hverandre slik dere gjorde på forrige samling.

8. Vitnesbyrdet om Sønnen
5,1-12
Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud,
elsker også det som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om
vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud
er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.
Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn? Han er den som
kommer med vann og med blod, Jesus Kristus - ikke bare med vannet, men med vannet og blodet.
Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. For det er tre som vitner: Ånden og vannet og
blodet, og disse tre samstemmer. Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er
sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn. Den som tror på Guds Sønn,
har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har
trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig

liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke
har Guds Sønn, eier ikke livet.
Personlig bibelstudium
Som vanlig bruker vi ca fem minutter til å streke under de tingene vi ønsker å merke oss i teksten. Hvem kan
ifølge denne teksten si at han er en kristen? Hvordan viser vi at vi er glad i Gud?

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre om en av de tingene dere har understreket, og si litt om hvorfor dere synes at akkurat dette
er viktig.

Samtale
De versene vi har satt med en annen skrifttype enn den vanlige, er blant de aller vanskeligste versene i Det
nye testamente. Men bruk noen minutter til å prøve å trenge inn i dem og se om dere finner mening i dem. Hva
tror dere er den mest sannsynlige betydningen?
De aller siste linje i avsnittet brukes ofte i evangelisering. Hvorfor tror dere disse versene gir så god hjelp når
vi skal fortelle ikke-kristne hva kristendom er? Hva er egentlig kristendom ut fra disse versene?
I starten av teksten sier Johannes at dersom vi elsker Gud, er vi lydige mot ham. Hvordan reagerer vi i dag
når vi hører et ord som lydighet? Hva menes det når det sies at Guds bud ikke er tunge?
Nå har vi lest mange avsnitt der det sterkt og kraftig understrekes for oss at vi som kristne både skal vise
kjærlighet og lydighet. Hvordan kan dette henge sammen med alle de bibelordene som så klart sier at vi blir
frelst ved tro alene?

Bønn
Stille bønn: Bruk et par minutter til å be for det som ligger dere spesielt på hjertet.
Felles bønn: Vi har før praktisert dette med samtalebønn, det vil si at vi har bedt korte bønner på bare et par
setninger. Har vi hatt mer på hjertet, har vi heller bedt flere ganger.
I dag gjør vi det nesten på samme måte, men når én har begynt å be for en bestemt ting, fortsetter et par andre
å be for akkurat den samme tingen. Så trekken en annen fram et nytt tema, og så er det et par stykker som fortsetter å be for det. Osv. en kan også nevne takke og lovprisningsemner.

9. Bønn og forbønn
5,13-21
Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som
tror på Guds Sønns navn. Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss
når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi
enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Dersom noen ser
sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham, og Gud skal
gi ham liv - så sant han ikke er en av dem som synder til døden. Det finnes synd
som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. All urett er synd, men ikke
all synd fører til død.
Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder; for han som er født av Gud, bevarer ham, og den onde rører ham ikke.
Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Vi vet at Guds Sønn
er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i ham,
Den Sanne, vi som er i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det
evige liv. Mine barn, vær på vakt mot de falske guder!
Personlig bibelstudium
bibelstudium
Som vanlig bruker vi ca fem minutter til å streke under de tingene vi ønsker å merke oss i teksten.

Vi deler med hverandre.
Fortell hverandre om en av de tingene dere har understreket, og si litt om hvorfor dere synes at akkurat dette
er viktig.

Samtale
Hvordan kan et menneske vite at det har evig liv? Bør vi vite om vi er frelst eller ikke?
Dagens tekst har mange sterke vers om bønnhørelse. Likevel er det jo mange ganger vi ikke får det vi ber om.
Hva kan grunnen være til det?
Denne teksten snakker også om synder det ikke finnes tilgivelse for. Hva slags synder er det? Hva skal vi si
til kristne som lurer på om de har begått slike synder?
"Den som er født av Gud, synder ikke", sier Johannes. Hva betyr dette verset? Sammenhold med avsnittet
1,8-2,2. Er det andre avsnitt i dette brevet som har vært inne på noe av det samme?

Bønn
Stille bønn: Bruk et par minutter til å be om det som særlig ligger dere på hjertet.
Felles bønn: Vi har egentlig mye å takke Gud for. Tenk om vi i dag kunne bruke hele bønnestunden til å
bringe Gud korte takkebønner. Vi kan takke for alt det han gir oss av daglige velsignelser som helse, mat og
klær. Vi kan takke for fellesskapet. Vi kan takke for evner og nådegaver. Vi kan takke for alt det Gud gjør gjennom misjonen. Vi kan takke for mennesker vi vet Gud har hjulpet.

