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Mange mennesker i dag definerer radikal kjærlighet som det å la mennesker være fri til å 
gjøre akkurat hva de vil, så lenge de ikke skader noen andre enn seg selv. De samme 
menneskene kaller det å felle moralske dommer for hat. Dette er en del av en kultur 
som gradvis visker ut konseptet sannhet og gjør det til noe subjektivt og individuelt. 
Derfor skal alle holde «sin sannhet» for seg selv. Den kristne troen derimot er grunnlagt 
på sannheten om at Jesus er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Gud uten 
ved Jesus. Derfor kan det oppfattes som provoserende å si til mennesker i dag, som 
Jesus sier til oss: «Omvend dere».  
	 Jesu liv og lære viser det ultimate eksempelet på radikal kjærlighet, blant annet 
ved at Han kalte mennesker til å vende om, til tross for motstanden Han møtte. Jesus 
sa: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri» (Joh 8,32). Han ble 
drept for å forkynne sannheten, men Hans død var for vår skyld. På korset åpenbarte 
Han sin selvoppofrende kjærlighet ved å dø for våre synder. Ved å vende oss til Ham og 
tro på at Han døde slik at våre synder kan bli tilgitt, settes vi fri fra syndens makt over 
oss. Både frihet fra tidligere synder, men også fra å fortsette å leve i synd, gjennom den 
transformerende kraften som blir gitt oss i Den hellige ånd. Jesus er både Herre og 
frelser: Han har frelst oss fra synden, og vi underkaster oss Hans herredømme i våre liv.  
	 Apostlenes ga villig sine liv for denne troen (se f.eks. Apg 14,19-20; 20,24). I 
Norge i dag er det ikke stor fare for å bli drept for evangeliet, men samfunnet er i 
forandring, og i Vesten ser vi en tendens til at åpenheten for evangeliets sannheter 
svekkes. Derfor bør det være lettere for oss å stå i sannheten enn det var på Jesu tid, 
og det er også noe vi er kalt til. Som Paulus skriver: «Hvordan kan de høre uten at noen 
forkynner?» (Rom 10,14).  
	 Den radikale kjærligheten som verden forkynner i dag er slett ikke radikal, og det 
er heller ingenting annet enn feig kjærlighet, om man kan kalle det kjærlighet. De sier at 
man ikke skal forkynne om ting som synd, omvendelse og rett livsførsel, men dette er å 
legge lokk på Bibelens sannheter.  
	 Radikal kjærlighet kaller oss til å vende om fra umoral, ondskap, urett og løgn (1 
Kor 13,4-6). Radikal kjærlighet er å følge de to største budene i Guds lov: Å elske Gud 
av hele ditt hjerte (Matt 22,37) og din neste som deg selv (Matt 22,39). Å følge disse 
budene er umulig hvis man ikke lever etter Guds hensikt eller ikke deler Jesu invitasjon 
til et evig og hellig liv med andre. Kjærlighet til nesten er å dele sannheten med dem. Ser 
vi en venn som holder på å bli påkjørt av en buss, så drar vi henne ut av veien selv om 
vi risikerer å gi henne nakkesleng. 
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	 Guds kjærlighet er radikal, ikke bare fordi den manifesterer seg i fullstendig 
selvoppofrelse, men fordi den gleder seg i sannheten. Sannheten om ekte kjærlighet 
manifesterer seg i Jesu liv og vitnesbyrdet om Ham i Skriften, som vi også kan oppleve i 
våre egne liv. Ingen andre mennesker enn Jesus lever ut denne kjærligheten på en 
perfekt måte, men det skal aldri ta fra oss frimodigheten til å stå trofast på Guds ord og 
forkynne det til menneskers frelse. 
	  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvordan vet du om din kjærlighet egentlig er med på å legitimere andres 
synd? Kan man elske noen for mye? 

• Hvordan kan du vise Guds kjærlighet til noen som ikke er åpen for det? 

• Hvordan vet du når du skal konfrontere andre? 

• Hvordan kan Gud elske oss og samtidig be oss å vende om?


