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Bjarne begynner sin preken med å si at barmhjertighet handler om å gjøre vel mot 
bygda. Han leser Joh 3,16 og viser til at det står at Gud elsket oss så høyt at han gav - 
altså vistes kjærligheten ved handling. Det samme gjelder for oss. Kjærligheten skal 
vises på en eller annen måte. 
 
Bjarne leser fra 1 Joh 4,10 og sammenligner oss og Gud. Siden Gud har elsket oss så 
mye, så skylder vi å elske å hverandre. Vi representerer jo Gud. Selv om vi er fortvilte, så 
elsker Gud oss. Når vi ser noen som vi er uenige med eller har noe uoppgjort med, så 
må vi tenkte på hvordan Gud elsker dem. 
 
Deretter leser han fra 1 Joh 4,19-20, som handler om å elske medvandrere som 
troende. Å være glad i de vi omgås. Vi bekjenner at vi elsker Gud, men det hender at vi 
ikke elsker dem Gud har skapt. Derfor må vi bli flinkere til å snu det - ikke bekjenne så 
høyt at vi elsker Gud, men vise at vi elsker Gud ved å reflektere Hans kjærlighet. 
 
Videre leser han fra Gal 6,9-10 og sier at det er en spesiell velsignelse å gjøre godt mot 
Guds eget folk. I Apg 16 får Paulus et kall om å reise til Makedonia, og i 2 Kor 8 står det 
om å gi til Guds eget folk. Her skriver Paulus om menigheten i Makedonia, at det var 
åndelig glede og dyp fattigdom, som gav en oppriktig godhet. Det var ikke bare en plikt, 
men det var en nåde å få være med på å gi og hjelpe de som er i nød, spesielt de som 
har gitt oss evangeliet. Vi har alltids noe annet å bruke pengene på, og noen ganger 
sliter man med motivasjonen. Motivasjonen kommer fra å søke Herren og be. Spørre på 
hvilken måte vi kan bidra. Norge er det rikeste landet i verden, og det gir oss nok et 
ansvar. Bjarne formaner oss om å la oss oppvigle hverandre til å gjøre gode gjerninger 
(Heb 10,23-24). 
 
Så leser han fra Luk 10,30-35 og sier at forskjellen på de tre personene som gikk forbi 
den sårede ved siden av veien, er at samaritaneren fikk inderlig medynk. Man tar 
skanser selv ved å hjelpe i en slik situasjon, men samaritanerens omsorg for personen 
var sterkere. Han gav den sårede to dagslønner, og er villig til å la det koste for å hjelpe. 
Vi gir av vår overflod, men Jesus ønsker at vi skal vurdere ”hva har verdi for meg?” 
 
Deretter leser han fra Rom 12,17 og 21 og forteller at kjærligheten hindrer en situasjon 
fra å eskalere. Det var det som skjedde i 2 Kong 6 når Elisja sa at de skulle sette brød 
og vann frem for fienden. 
 
Vi skaffer oss venner ved å være raus, og slik kan mennesker komme til å åpne seg for 
evangeliet. Dessuten blir ingen fattige ved å gi til Guds sak. 
 
Videre leser han fra Ordsp 11,24-25 og fortsetter med Ef 1,8 og sier at vi ikke blir frelst 
ved gjerninger, men at vi likevel er skapt til å gjøre gode gjerninger i Jesus. Han sier at vi 
skal vokse i alle god gjerning, vokse i tro og satse mer på å gjøre gode gjerninger (Kol 
1,10). Han avslutter med å lese 2 Tess 2,17: Vi skal få styrke oss i all god gjerning. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvordan kan du vise barmhjertighet til mennesker i bygda i hverdagen? 
 

• Har du noen gang opplevd at kjærlighet har hindret en situasjon fra å eskalere? 
 

• Opplever du at Gud gir av sin kjærlighet til deg, slik at du lettere kan elske andre 
mennesker? 
 

• Hvilken av de tre personene i fortellingen i Luk 10,30-35 tror du at du ville vært? 
 

• Føler du deg oppmuntret ved å være raus og hjelpe andre mennesker? 
 
 

 
	  


