
6. Betingelsesløs kærlighed  
Udtrykket “betingelsesløs kærlighed” er af afgørende betydning for et barn, men hvad menes der 
egentligt med det? 

Skal børn bare have lov til at gøre, som det passer dem? Nej, bestemt ikke! Og hvad menes med 
kærlighed? Skal vi være forelskede i vores børn og have et romantisk forhold til dem? Absolut 
NEJ. Forelskelse og romantik hører voksenlivet til! Betingelsesløs kærlighed til børn er noget helt 
andet: 

Kærlighed til børn viser sig først og fremmest gennem gode gerninger og handlinger over for 
barnet.  

Når vi gør noget godt over for et barn, så ligner vi giraffen, der opdrager, hjælper, advarer og 
kæmper for sine føl.  

Det bedste forbillede vi har på, at kærlighed først og fremmest viser sig i gode gerninger og 
handlinger, har vi ikke fra giraffer, men fra Jesus.  

Gennem hele sit liv på jorden gjorde Jesus alt for at lede os på ret vej ved sin tilgivelse, trøst og 
formaning og ved at helbrede syge, mætte sultne og meget andet godt. Han beviste definitivt, at 
han elskede vi mennesker fuldstændig betingelsesløst, da han gav sit liv på korset for at frelse hvert 
eneste menneske, der vil tage imod hans frelse.                    

Det er kærlighedshandlingen, der står over alle andre kærlige gerninger!                                     

På grund af Jesu fuldbragte værk på Golgata ved vi, hvad betingelsesløs kærlighed er. Kort før sin 
død sagde Jesus til disciplene: “Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min 
kærlighed” (Joh 15,9). 

At blive i Jesu kærlighed er at have ham som centrum i livet.                                                          

Derfor er den kristne aldrig alene men sammen med Jesus. Han er der også, når vi er sammen med 
andre mennesker. Jesus er ved sin Ånd til stede under alle forhold i vores liv. Man kan derfor sige, 
at der er et slags velsignet forhold mellem dig, dit medmenneske og Jesus. Hvordan viser du som 
kristen en betingelsesløs kærlighed over for dit medmenneske?  

Det gør du ved at hjælpe din næste til at elske Jesus. På samme måde kan du selv blive elsket af 
dine medmennesker, når de hjælper dig til at elske Jesus. Jesus må være centrum i alt, hvad vi 
gør. 

De kærlige handlinger, der kan hjælpe dit medmenneske til at elske Jesus, er meget forskellige alt 
efter, hvem det er, du står overfor. Der er nemlig stor forskel på de måder, som du kan give 
betingelsesløs kærlighed på alt efter om det er til din ægtefælle, dine børn, dine forældre, 
bedsteforældre, søskende, din syge nabo, din chef, din kollega eller hvem, du ellers har kontakt med 
i din dagligdag.                                                                                                                                                     



Alle, du møder på din vej, har brug for, at du gennem dine ord og handlinger hjælper dem til at elske 
Jesus. Du må derfor under alle forhold bede Jesus om, at han vil lade dig gå i de gerninger, som han 
forud har lagt til rette for dig hver eneste dag, så du ser og mærker, hvad din næste har brug for. 

 

Hvordan familierelationer hjælper barnet til at forstå og elske Jesus 
Lad mig give nogle praktiske eksempler på, hvad jeg mener med, at dine kærlige handlinger skal 
hjælpe din næste til at elske Jesus:  

1. Som jeg skrev tidligere, er forholdet til ægtefællen det tætteste forhold, vi kan have til et andet 
menneske. Ægtepar har lovet hinanden at leve sammen i medgang og modgang hele livet. Men i 
denne syndens verden er det umuligt at undgå modgang og konflikter i ægteskabet.  

Nogle oplever den store sorg at miste et barn eller at få et barn med en medfødt sygdom eller et 
handicap. Andre slås selv med sygdom, dårlig økonomi, problemer på arbejdspladsen, fristelse til 
utroskab og meget andet, der kan tage modet fra dem.                                                                     

Især i modgangstider må ægtefæller rykke tæt sammen. Det er vigtigt at kunne tale med hinanden 
om de ting, der trykker, så man ikke lukker af for sin ægtefælle men i stedet sammen kan bede Jesus 
om hjælp til at komme igennem den aktuelle nød. Hvis ægtefællers sorger og kriser kan føre dem 
nærmere til Jesus og til hinanden, er det en kæmpe velsignelse midt i alt det, der er svært! På denne 
måde kan ægtefæller også hjælpe hinanden til at elske Jesus og styrke hinanden i troen på ham. 

2. Der er ingen tvivl om, at børn trives bedst, hvis de har en far og en mor, der som et godt girafpar 
giver dem kærlighed og faste rammer. Far og mor må stå sammen i alle ting - ikke mindst i deres 
kærlighed til hinanden og i opdragelsen af deres børn.  

Børn bliver trygge, når de ved sig elsket, set og værdsat. De ved, at de kan komme til deres forældre 
og få hjælp, hvis der noget, der trykker dem. Børn og forældre kan sammen bede og læse Guds Ord. 
Den daglige andagt i en god atmosfære hjælper både børn og voksne til at vokse i troen på og i 
kærligheden til Jesus. Børnene i familien kan herudover indbyrdes knytte stærke bånd til hinanden, 
som kan være til stor velsignelse gennem hele deres liv.   

3. Det er ligeledes en stor velsignelse for børn at have giraflignende bedsteforældre, som måske i 
dagligdagen har mere tid end travle forældre. Det er dog ikke godt, hvis bedsteforældre blander sig 
i forældres indbyrdes forhold eller blander sig for meget i deres opdragelse af børnene - med mindre 
forældrene selv spørger ind til de ældres erfaringer med forskellige spørgsmål. Mange 
bedsteforældre er gode til at fortælle historier – også bibelhistorie, hvilket kan være til stor 
velsignelse for alle parter.  

4. Mange børn har ud over forældre, søskende og bedsteforældre måske også en række andre 
familiemedlemmer, som bor i nærheden, og som de lærer at kende allerede som små. Der kan f.eks. 
være fastre og mostre, onkler og tanter, fætre og kusiner. I storfamilien er det også godt at være 
der for hinanden og hjælpe til under sygdom, barsel og andre begivenheder. Et godt 
familiesammenhold er mere værd end guld. 



5. Desværre ser vi mennesker tit helt forskelligt på tingene, og vi kan blive uenige om, hvad der er 
bedst at gøre i en given situation. Nogle gange kan det være svært i en uenighed at finde ud af, hvad 
man skal gøre. Jeg har imidlertid et “fif”, som jeg prøver at huske på, når jeg står i sådanne 
udfordringer: Jeg spørger mig selv: Hvad ville Jesus have gjort i mit sted?  Når jeg overvejer dette 
spørgsmål, får jeg som oftest en god idé, der løser op for problemet og genopretter forholdet til 
den, som jeg var uenig med. 

 
 


