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Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er 
fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og 
kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for 
Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet 
åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til 
verden for at vi skulle leve ved ham. 

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at 
han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre 
synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder 
også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. 
Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans 
kjærlighet er fullendt i oss.



At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av 
sin Ånd. Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt 
Sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er 
Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært å 
kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. 
Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og 
Gud i ham.

I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har 
frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i 
denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den 
fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer 
straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i 
kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. 

1.Joh 4,7-19



Maslows behovspyramide 
(1943):



Tre typer kjærlighet:



Eros:

• Kom, la oss drikke dypt av kjærligheten, 
fryde oss i elskov til morgenen gryr.
(Ordsp7,18)

• Kjærligheten er sterk som 
døden, lidenskapen er ubøyelig som 
dødsriket. Den brenner som flammende ild, 
en Herrens brann. (Høys 8,6-7)

• Alt hos deg er vakkert, min elskede, du er 
uten feil. (Høys 4,7)

Tre typer kjærlighet



Filos 

• Menneskesønnen er kommet, han spiser 
og drikker, og dere sier: ‘Se, for en storeter 
og vindrikker, venn med tollere og 
syndere!’ (Luk 7,34)

• Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de 
andre høyere enn dere selv. (Rom 12,10)

Tre typer kjærlighet



Agape

• Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er 
velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er 
ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, 
søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og 
gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg 
ikke over urett, men har sin glede i 
sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror 
alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar 
aldri slutt. (1.Kor 13,4-8)

Tre typer kjærlighet



Agape – elsket av Guds godhet:
• Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte 

han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud 
velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, 
fyll jorden og legg den under dere!”

Filos – til felles:
• Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være 

alene. … Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, 
bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen.

Eros – kroppslig tiltrekning:
• Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast 

ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.
1.Mos 1
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