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• Når ein unngår kvarandre
• Når ein irriterer seg på kvarandre
• Det vert stille
• Ein byggjer alliansar
• Ein utøver «terror»



• Ignorere
• Angripe person i staden for sak
• Manipulere
• Involvere feil menneske
• Snakke for mykje
• Vere ufølsom
• Feie under teppet



«Ein krenkt bror er ein festningsby; krangel er 

som bommen på ein borgport.» (Ord.18:19)



«Det var Gud som i Kristus forsona verda med 

seg, så han ikkje tilreknar dei misgjerningane 

deira, og han tiltrudde oss ordet om 

forsoninga.» (2.Kor.5:19)



Guds veg til deg

«I dette vart Guds kjærleik 

openberra mellom oss, at han sende 

sin einborne Son til verda så vi skulle 

ha liv ved han. Ja, dette er 

kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, 

men at han har elska oss og sendt 

sin eigen Son til soning for syndene 

våre.» (1.Joh.5:9-10)
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Guds veg til deg

«Då han stod fram som menneske, 

fornedra han seg sjølv og vart lydig 

til døden, ja, døden på krossen.» (Fil 

2:8)
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Guds veg til deg

«For Kristus sjølv leid for synder, éin 

gong for alle, den rettferdige for 

urettferdige, for å føra dykk fram til 

Gud. Med kroppen døydde han, men 

ved Anden vart han gjord levande» 

(1.Pet.3:18)
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Guds veg til deg

«Og han kom og forkynte den gode 

bodskapen om fred for dykk som var 

langt borte, og fred for dei som var 

nær. Ved han har både de og vi 

tilgang til Far i éin Ande.» (Ef 2:17-

18)
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Guds veg til deg

«I han har vi fridomen, kjøpt med 

hans blod, tilgjeving for syndene. For 

så rik er Guds nåde,» (Ef.1:7)
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Å lære av Guds veg

«Ja, likna Gud, de som er hans kjære born. Lev i 

kjærleik, liksom Kristus elska oss og gav seg sjølv for 

oss som ei gåve og eit offer, ein velluktande ange for 

Gud.» (Ef 5:1-2)

Du AndreKjærleik

«Men Andens frukt er kjærleik, glede, fred, tolmod, 

mildskap, godleik, truskap» (Gal 5:22)

«Din hyklar! Ta først bjelken ut av ditt eige auge! Då 

ser du klårt og kan ta flisa ut av auget til bror din.» 

(Matt 7:5)



Å lære av Guds veg

«Når du går fram til altaret med offergåva di, og du 

der kjem i hug at bror din har noko imot deg, så lat 

gåva di liggja framfor altaret og gå først og forlik 

deg med bror din. Så kan du koma og bera fram 

offeret ditt!» (Matt 5:23-24)

Du AndreKjærleik



Å lære av Guds veg

«Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for 

Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det 

kallet de har fått: mildt, audmjukt og tolmodig, så de 

ber over med kvarandre i kjærleik. Gjer alt de kan for 

å ta vare på einskapen i Anden, i den fred som bind 

saman.» (Ef 4:1-3)

Du AndreKjærleik Audmjuk



Å lære av Guds veg

«Ved den nåden eg har fått, seier eg til kvar og ein 

av dykk: Tenk ikkje for store tankar om deg sjølv, men 

bruk forstand og ver sindig! – kvar og ein etter den 

trua som Gud har tilmålt han.» (Rom 12:3)

Du AndreKjærleik Audmjuk



Å lære av Guds veg

«Når Kristus no har lide i kroppen, skal de væpna 

dykk med denne tanken: Den som har lide i kroppen, 

har gjort seg ferdig med synda.» (1.Pet 4:1)

Du AndreKjærleik Audmjuk Lide



Å lære av Guds veg

«Syndar bror din mot deg, så gå til han og still han til 

ansvar på tomannshand! Høyrer han på deg, har du 

vunne bror din.» (Matt 18:15)

Du AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere



Å lære av Guds veg

«Ver gode mot kvarandre og vis medkjensle, så de 

tilgjev kvarandre, liksom Gud har tilgjeve dykk i 

Kristus.» (Ef 4:32)

Du AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere Tilgi

«Ta dykk i vare! Syndar bror din, så tal han til rette, 

og angrar han, så tilgjev han. Ja, om han syndar mot 

deg sju gonger same dagen og sju gonger kjem til 

deg og seier: ‘Eg angrar’, så skal du tilgje han.» (Luk 

17:3-4)



Å lære av Guds veg

«De er Guds utvalde, heilage og elska av han. Kled 

dykk difor i inderleg medkjensle og ver gode, milde, 

audmjuke og tolmodige, så de ber over med 

kvarandre og tilgjev kvarandre om den eine har noko 

å klaga den andre for. Som Herren har tilgjeve dykk, 

skal de tilgje kvarandre.» (Kol 3:12-13)

Du AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere Tilgi



Å lære av Guds veg

«Men Andens frukt er kjærleik, glede, fred, tolmod, 

mildskap, godleik, truskap, audmjukskap og 

sjølvdisiplin. Slike ting er ikkje lova imot! Dei som 

høyrer Kristus til, har krossfest kjøtet med 

lidenskapane og dei vonde lystene. Lever vi ved 

Anden, så lat oss òg vandra i Anden. Lat oss ikkje 

vera drivne av æresjuke så vi utfordrar og misunner 

kvarandre.» (Gal 5:22-26)

Du AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere Tilgi



Guds veg til oss og vår veg til andre

Kvar kjem han frå, all denne striden og 

ufreden blant dykk? Er det ikkje frå lystene 

som fører krig i lemene dykkar?» (Jakob 

4:1)
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AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere Tilgi



Kva om det ikkje fungerer?

Ikkje klandre på deg sjølv. 
«Altfor lenge har eg budd mellom folk som 

hatar fred. Eg er fred, men om eg talar, går 

dei til krig.» (Salme 120:6-7)
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AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere Tilgi



Kva om det ikkje fungerer?

Stol på at Gud kan endre menneske: «Ein 

Herrens tenar må ikkje liggja i strid. Nei, 

han skal vera venleg mot alle, god til å 

undervisa og villig til å tola vondt, så han er 

mild når han talar til rette dei som seier 

imot. For kanskje vil Gud ein gong gje dei å 

venda om, så dei lærer sanninga å kjenna.» 

(2.Tim 2:24-25).
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AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere Tilgi



Kva om det ikkje fungerer?

Gjer som Onesimus: Få hjelp av andre
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AndreKjærleik Audmjuk Lide Invitere Tilgi



«The best way to destroy your enemy is 
to make him your friend»

Abraham Lincoln


