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13. søndag i treenighetstiden – 4. september 2022 

Prekentekst: Joh 15, 13-17 
Lesetekst I:   2 Mos 18, 13-24 
Lesetekst II: Apg 6, 1-7  
 
 
Kjærlighet er mer enn ord 
Innledning 
Treenighetstiden er tiden da vi konsentrerer oss om kirkens og kristenlivets vekst og utvikling. 
De tre tekstene fra GT og NT har dette til felles: Det er arbeidsoppgaver knyttet til tjeneste for 
andre mennesker som trengs å gjøres, og det er viktig at de som skal gjøre oppgaven er fylt av 
Ånden, har kjærlighet til Gud og sine medmennesker. De som skal utføre slike tjenester må 
frykte Gud og være pålitelige. Alle tekstene gir også en veiledning om at vi som 
enkeltmennesker har begrensninger, og at det er viktig at arbeidsoppgaver blir fordelt for 
fellesskapets beste.  

Dagens prekentekst 

Jesus er midt i den siste talen til disiplene. Han skal forberede dem på tidene som skal komme. 
At han skal dø – og ja, de vil minnes ordene «Ingen har større kjærlighet enn at han gir sitt 
liv..» De skal også gjennom denne talen få veiledning til livet etter døden og oppstandelsen. 
Hva er det som ligger Jesus på hjertet? I denne lange talen er det to ord som stadig går igjen: 
«Be» og «Elsk hverandre». Det er som om Jesus sier; om du skulle glemme alt annet, dette 
må du huske. Dagens tekst handler om kjærlighet og frukten av kjærlighet – ja, for det kan vel 
neppe kalles kjærlighet om den ikke bærer med seg tydelige tegn på at kjærligheten er levende 
og ekte? 

På Jesu tid kjente de godt til slavehold, og slaver og herre var dagligdagse begreper. Ordet 
«tjener» i teksten er det samme som for ordet «slave», og kanskje hadde det passet bedre som 
oversettelse her. En herre kunne herse som han ville med slavene sine. De hadde ingen rett til 
å få vite noe, og et fortrolig forhold mellom slave og herre var nok svært sjelden. Det er helt 
annerledes mellom Gud og de troende, understreker Jesus. Han som er den høyeste, Herren 
selv, inviterer oss inn i sin nærmeste relasjon. Han kaller Gud for vår far og oss for Guds barn. 
Og han kaller oss sine fortrolige venner som han deler alt med.  

 



Prekenteksten i praksis - Budet er: Elsk hverandre! 

Det palestinske bibelselskapet var samlet til stabsmøte for noen år siden. Det er ikke lett å få 
palestinere til å lese bibelen, blant annet fordi språket i den arabiske bibelen er litt 
gammeldags og stivt. Skriftlig arabisk er ganske forskjellig fra muntlig arabisk. Så hvordan 
skulle de få palestinere til å bli kjent med bibelen og forstå budskapet, drøftet de. Daværende 
generalsekretær Labib Madanat utfordret dem: «Vi må leve bibelen for dem, slik at de blir 
kjent med Jesus Kristus gjennom oss». Det berørte dem dypt og det ble en kreativ og åpen 
samtale om hva Jesus selv ville ha gjort og sagt i dagens moderne palestinske samfunn for å 
gjøre hans budskap kjent. Deres motto ble: “To live and give, to serve and proclaim the Word 
of God.” Jesus er ikke fysisk til stede nå, men vi er Hans legeme og nettopp fordi vi er mange 
som utgjør Kristi legeme, kan vi nå ut til mange.  

Labib Madanat fortalte at Gud måtte handle på dypet i hans eget hjerte, for å gjøre han klar 
for tjenesten. Som arabisk kristen var han oppvokst med å hate muslimer. Han kunne snakke 
vennlig om dem og med dem, og han kunne leve greit med dem som naboer og til og med ha 
noen som venner – men i sitt hjerte bar han på et hat mot alt som var muslimsk. Mens han 
arbeidet i Irak grep Gud inn og han ble fylt med kjærlighet til alle muslimer.  

Det samme skjedde i forhold til jøder. Han hadde smertelig erfart at jøder hadde skadet og 
drept palestinere, og tatt fra dem land som de elsket. Han flyttet til Jerusalem, og bodde i en 
jødisk bydel. Han lærte seg hebraisk; fast bestemt på at han ville lære å elske disse menneskene 
som også var skapt og elsket av Gud. På den tiden var det mange palestinske selvmordsangrep 
i Jerusalem, og sammen med sine jødiske naboer opplevde han hvor skremmende og fryktelig 
det var. Kjærligheten og forståelsen også for jødene, vokste fram. Gud ga ham et hjerte også 
for det jødiske folk.  

«Å vokse i kjærlighet for både muslimer og jøder ble en viktig utrustning til arbeid for 
bibelselskapet i Midtøsten», sa han. Han døde i november 2021, og sjelden har noen fått så 
mange takkeord og minneord fra jøder, muslimer og kristne fra store deler av verden.  

«Jeg har satt dere til å gå ut og bære frukt» - og frukten kommer som resultat av at vi selv har 
tatt imot Guds uendelige kjærlighet, og at vi gir den videre. Også til mennesker det er vanskelig 
å elske. Også til mennesker det er lett å hate.  

Forslag til salmer: 

NoS 712: «Himmelske Far, du har skapt oss» 

NoS 665: «Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære» 

 

Kilde: avsnittet om tjener, slave og venn er inspirert av en tekst av Rolf Kjøde. 
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