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Inledning 
Den vackra festsalen i Marriot Motell i Chicago var fylld av mer än 1.300 studenter 
och medarbetare. De tycktes ta till sig varenda ord, när jag berättade om en av mina 
största upptäckter i det andliga livet: hur man älskar genom tro. 

I åratal hade jag talat över ämnet kärlek, och jag hade haft fyra huvudpunkter i 
mitt budskap. 

För det första: Guds kärlek till oss är villkorslös. 
För det andra: Gud uppmanar oss att älska andra – Gud, våra grannar och våra 

fiender. 
För det tredje: Vi kan inte älska andra i egen kraft. 
För det fjärde: Vi kan älska dem med Guds kärlek. 

Men i likhet med de flesta predikningar som jag hade hört över ämnet kärlek, var det 
något som fattades i mitt budskap. En morgon för några år sedan vaknade jag tidigt 
med en stark känsla av att Herren ville säga något till mig. Jag steg upp ur sängen, 
slog upp min Bibel och böjde knä för att be. Det Herren visade mig under de två 
följande timmarna skulle förvandla mitt och tusentals andra kristna människors liv. 
Han lärde mig att älska. Samtidigt gav han mig också uppdraget att låta andra kristna 
över hela världen få ta del av detta. Det var under den bönestunden som jag fick den 
femte huvudpunkten för min predikan: Vi älskar genom tro. 
 
Den största kraften i världen 
Kärleken är den största kraften som finns i världen och mänsklighetens största 
förmån och tillgång. De första kristnas kärlek förändrade historiens utveckling under 
det första århundradet. Man såg i deras liv något som man inte tidigare hade sett hos 
människor. Greker, romare och judar hatade varandra och blotta tanken på kärlek 
och uppoffring för varandra var främmande för dem. När de såg hur kristna, som kom 
från många olika länder med olika språk och kultur, älskade varandra och gjorde 
uppoffringar för varandra, häpnade de och sade: ”Se, hur de kristna älskar varandra!” 

Jag uppmanade studenterna på motellet att vara med i en tjugonde århundradets 
kärleksrevolution. Jag föreslog att de skulle skriva upp namnen på de personer som 
de hade svårt för att älska och börja älska dem genom tro. 

Tidigt nästa morgon kom en ung flicka till mig och berättade glädjestrålande: ”Igår 
kväll förvandlades mitt liv. I åratal har jag hatat mina föräldrar. Jag har inte träffat 
dem sedan jag var sjutton år, och nu är jag tjugotvå. Jag reste hemifrån för fem år 
sedan, efter ett gräl med mina föräldrar, och har aldrig skrivit till dem, fastän de flera 
gånger har försökt få mig att komma hem, men jag hade bestämt mig för att aldrig 
träffa dem mer. Jag hatade dem. 

Jag vara narkoman, langare och prostituerad, innan jag blev kristen för några 
månader sedan. När du igår kväll talade om hur man kan älska sina medmänniskor, 
kunde jag knappast vänta tills mötet var över, för att ringa mina föräldrar. Kan du fatta 
detta? Jag älskar dem med Guds kärlek och har svårt att vänta tills jag får träffa dem 
igen.” 



Alla vill bli älskade. De flesta psykologer är överens om att människans största 
behov är att älska och bli älskad tillbaka. Det finns inga hinder som inte kan röjas ur 
vägen genom kärlekens mäktiga kraft – Guds kärlek. ”Kärleken upphör aldrig” (1 Kor. 
13:8). 
Eros – Filéo – Agápe 
Det finns tre grekiska ord för vårt ord kärlek. Eros betyder sinnlig kärlek, åtrå. Det 
ordet förekommer inte i Nya Testamentet. Filéo är att tycka om, att ha kärlek till sina 
vänner eller släktingar, och innebär att vi älskar dem som på något sätt är värda vår 
kärlek. Agápe är Guds kärlek. Det är den renaste och högsta kärleken, som inte tar 
sig uttryck bara i känslor, utan i viljebeslut. Denna Guds övernaturliga kärlek till oss 
uppenbarades framför allt genom Jesu död på korset för våra synder. Det är den 
kärleken han vill skapa i oss och han vill också att vi genom den helige Ande skall ge 
den vidare till andra. Agape-kärleken beror av den som älskar och den personens 
sinnelag, och inte av om den som blir älskad är värd denna kärlek. Agape är ofta 
kärlek ”trots”, istället för kärlek ”på grund av”. 
 
Ett nytt bud 
Jesu gav sina lärjungar ett nytt bud, och detta bud gäller också oss: ”Ni skall älska 
varandra så som jag har älskat er.” (Joh. 15:12) Vilken slags kärlek är det? Samma 
kärlek som Fadern har till sin enfödde Son, Jesus Kristus. Det är samma kärlek som 
Jesus älskade oss med när han dog i vårt ställe på korset. Och just denna 
gudomliga, övernaturliga, villkorslösa, eviga och oföränderliga kärlek ställer Gud till 
vårt förfogande när han befaller oss att älska varandra. 

Lärjungarna fick den utlovade kärleken på pingstdagen, när den helige Ande blev 
utgjuten. Resultatet blev att de inte bara älskade sina medkristna, utan också sina 
fiender, de människor som korsfäste Jesus. Samma kärlek – agape – står till vårt 
förfogande. Agape är inte endast en känsla. Den är en gudomlig, övernaturlig kraft, 
som har sitt ursprung i Fadern, och som genom honom når Sonen, apostlarna, oss 
och hela världen. 
 
Kärlekens stora betydelse 
I 1 Kor. 13 betonar Gud, genom sin tjänare Paulus, hur viktig kärleken är. I dessa 
underbara verser påminns vi om att allt som inte görs i kärlek är utan värde. Tänk 
efter vad detta innebär: 

”Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara 
ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla 
hemligheter och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, 
men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter 
bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.” (1 Kor. 13:1-3) 

Det spelar ingen roll vad vi gör för Gud eller andra; om vi inte är motiverade av 
Guds kärlek så har det ändå inget värde. Vad är då agape? Hur visar sig denna 
övernaturliga kärlek? 
 
Kärleken är… 
Paulus fortsätter med att beskriva kärleken som det allra största i världen: 

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och 
inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen 
något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, 
allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 



Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan den skall förgå. Tungotalet, det skall 
tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska 
gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer, skall det begränsade förgå. 

När jag var barn, talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett 
barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull 
spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då 
skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och 
kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” (1 Kor. 13.4-13) 

Den helige Ande uppmanar oss genom Paulus att ”sträva efter kärleken” (1 Kor. 
14:1). Det finns fem saker som vi alla behöver veta om kärleken. 
 
I. Guds kärlek till oss är villkorslös 
För det första: Gud älskar oss. Han älskar oss med agape-kärlek, den kärlek som 1 
Kor. 13 talar om. Han älskar oss så mycket, att Han lät sin son dö på korset för oss, 
för att vi skulle få evigt liv (Joh. 3:16). Han mäter inte sin kärlek till oss efter vår 
förtjänst. Nej, Jesus älskar oss så högt att han dog för oss, medan vi ännu var 
syndare (Rom. 5:8). Hans kärlek är villkorslös och oförtjänt. 

Gud älskar oss trots vår olydnad, vår svaghet, vår synd och vår själviskhet. Han 
älskar oss tillräckligt för att ge oss möjlighet att nå det överflödande eviga livet. 
Korset är det främsta uttrycket för denna villkorslösa kärlek. När Kristus hängde på 
korset utropade han: ”Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör.” (Luk. 23:34) Om Gud 
älskar syndare så högt, hur stor måste då inte hans kärlek vara till dem, som vill 
förhärliga honom i sina liv? 

 
Kärleken väntar 
Liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15, illustrerar Guds kärlek till sina barn. En 
man hade två söner. Den yngre av sönerna bad fadern om sin del av arvet, packade 
ihop sina tillhörigheter, reste till ett främmande land och slösade bort alla pengarna 
på fester och kvinnor. När hans pengar var slut, rådde hungersnöd i landet, och han 
fick svälta. Så småningom tog han sitt förnuft till fånga och beslöt att återvända hem, 
eftersom hans faders tjänare åtminstone hade mat för dagen. Han beslutade sig för 
att säga: ”Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att 
kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.” (Luk. 15:18-19) 

Medan han ännu var på långt avstånd hemifrån, såg fadern honom och blev 
uppfylld av medkänsla för honom. Han sprang emot sin son, omfamnade och kysste 
honom. 

Jag tror att orsaken till att fadern såg sin son på så långt avstånd var, att han 
ständigt bad om att sonen skulle återvända hem. Därför spanade han dagligen åt det 
håll varifrån han väntade att sonen skulle återvända. Fadern till och med avbröt 
sonens bekännelse, för att be sina tjänare slakta den gödda kalven och göra i 
ordning en festmåltid. Hans son hade ångrat sig och återvänt hem för att bli en del av 
familjen igen. 

Gud visade sin kärlek till oss innan vi var kristna. Men denna berättelse visar 
tydligt att Gud också fortsätter att älska det barn som har vandrat långt bort ifrån 
honom. Han väntar med spänning på att barnet skall återvända till den kristna 
familjen och gemenskapen. Trots vår olydnad älskar han oss och väntar på att vi 
skall ta emot hans kärlek och förlåtelse. 

Paulus säger i Rom. 5:9-10: ”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, 
skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds 



fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu 
är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv.” 

 
Mer än tillräckligt 
Det berättas om en förlorad son i vår tid, som åkte hemifrån i ren ilska efter ett gräl 
med sina föräldrar. Efter att ha ”levt rullan” tog han en dag tåget hem. Då tåget 
närmade sig den bondgård där hans föräldrar bodde, talade han om för en reskamrat 
att han skrivit ett brev till sina föräldrar, där han bett om förlåtelse och frågat om han 
kunde få komma hem igen. Om föräldrarna gick med på detta, skulle de binda en vit 
trasa i den gamla almen, som stod på gården. ”Jag vågar inte titta”, sa han till sin 
reskamrat. ”Vill du se efter? Jag törs inte”. När tåget passerat kurvan stack 
reskamraten ut huvudet genom fönstret och när han fick syn på almen på gården, 
ropade han: ”Det finns inte bara en trasa i trädet, utan hundratals! Det finns en trasa 
på varje gren!” Kan Gud älska mindre, då jordiska föräldrar älskar på det sättet? 

Guds kärlek till oss är mer än tillräcklig! Inre ens om vi syndar behöver vi, som 
Guds barn, vara rädda för att han skulle ha upphört att älska oss. 1 Joh. 17:21,23 ber 
Jesus till Fadern: 

”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, 
också de skall vara i oss. …jag i dem och du i mig. … Då skall världen förstå att du 
har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.” 

 
Kärleken fostrar 
Gud älskar oss som tror på Jesus Kristus lika mycket som han älskar Jesus själv! 
Kan du tänka dig in i detta? Denna sanning är så överväldigande stor, att vi nästan 
inte kan fatta den. Vi behöver inte frukta en som älskar oss med fullkomlig kärlek (1 
Joh. 4:16-19). Och eftersom han älskar oss, behöver vi aldrig vara rädda för att 
överlåta oss helt åt honom. Han älskar oss också när vi har varit olydiga. Det låter 
nästan otroligt, men det är sant! Detta gäller också på det mänskliga planet. Jag 
älskar mina söner lika mycket när de har varit olydiga som när de har varit lydiga, 
men ibland tycker jag att det är nödvändigt att visa dem tillrätta. Detta gör jag för 
deras egen skull, därför att jag älskar dem. Så är det också i vårt förhållande till 
Herren. När vi är olydiga, hjälper han oss till lydnad därför att han älskar oss. 
 
Guds kärlek förändras inte 
De första kristna gick igenom förföljelser och ofattbara lidanden. Ändå kunde Paulus 
skriva till dem: 

”Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, 
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen 
lång, vi har räknats till slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som 
har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller 
andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden 
eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.” (Rom. 8:35-39) 

Den natt då vår Frälsare föddes, fick ängeln, som själv hade sett något av djupet i 
Guds oändliga kärlek, ge de förskräckta herdarna ett fantastiskt budskap: ”Jag bär 
bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i 
Davids stad, han är Messias, Herren.” (Luk. 2:10-11) 
 



II. Gud uppmanar oss att älska 
För det andra: Gud uppmanar oss att älska. En laglärd ställde följande fråga till 
Jesus: ”’Mästare vilket är det största budet i lagen?’ Han svarade honom: ’Du skall 
älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt 
förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du 
skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och 
profeterna.’” (Matt. 22:36-40) 
 
Varför skall vi älska Gud? 
Kanske frågar vi oss varför Gud vill att vi skall älska honom. Är det inte själviskt av 
honom? Gud har i sin allmakt skapat människan sådan, att hon känner störst glädje 
och tillfredställelse i livet när hon älskar Gud av allt i sitt hjärta, all sin själ och allt sitt 
förstånd, och sin nästa som sig själv. Budet att älska Gud så helt och fullt oroade mig 
mycket när jag var nykristen. Hur skulle jag någonsin kunna leva upp till det budet? 
På två sätt har jag blivit hjälpt att älska Gud alltmer och att alltmer förhärliga honom i 
mitt liv. 

Det första är att den helige Ande har fyllt mitt hjärta med Guds kärlek, enligt löftet i 
Rom. 5:5: 

”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att 
han har gett oss den heliga anden.” 

Det andra är att min kärlek till Gud växer ju mer jag mediterar över det han har 
gjort och gör för mig. Jag älskar honom därför att han först älskade mig (1 Joh. 4:19). 

Hur kunde Gud älska mig så högt att han var villig att dö för mig? (Rom. 5:8) 
Varför skulle jag bli utvald av Gud till det barnaskap som Joh. 15:16 talar om? Vad är 
det som har gjort mig förtjänt av att som hans ambassadör gå ut i världen med 
budskapet om hans kärlek och förlåtelse? Varför har jag fått förmånen att ständigt ha 
honom i mitt hjärta? Varför har jag fått löftet att han skall fylla alla mina behov ”med 
sin härliga rikedom”? (Fil. 4:19). Varför har jag det privilegiet som flertalet människor, 
som inte har gemenskap med Herren, saknar: att varje morgon få vakna upp med en 
lovsång på mina läppar till honom som så genröst ger av sin kärlek och frid till dem 
som sätter sin förtröstan till hans älskade son, Herren Jesus Kristus? 

 
Älska Gud först 
Jag var nykristen när jag friade till Vonette, som sedan blev min hustru. Hon hade 
varit aktiv församlingsmedlem, trots att hon – som jag senare kom underfund med – 
då inte var avgjord kristen. Kan du föreställa dig hur hon måste ha känt sig när jag 
talade om för henne, brinnande som jag var, att jag älskade Gud mer än jag älskade 
henne, och att han alltid skulle ha främsta platsen i mitt liv. Jag förklarade då inte 
heller för henne att det var just på grund av min kärlek till Gud, som jag kunde älska 
henne så mycket. Innan vi gifte oss blev hon också Guds barn, genom att ta emot 
hans kärlek och förlåtelse. 

Så småningom har Herren blivit den främste också i hennes liv. Eftersom han nu 
är den främste för oss båda, är vår kärlek till varandra djupare än någonsin. Fastän vi 
ofta tvingas vara skilda åt, genom att jag måste göra långa resor i Herrens tjänst, har 
vi vår glädje och tillfredställelse hos Gud. De stunder vi får vara tillsammans som 
familj blir desto rikare, därför att vi alla älskar honom och han älskar oss. 

Du kan vara förälder eller barn, chef eller anställd, men om du inte har lärt dig att 
älska Gud och fråga efter honom mer än allt annat, så är det synd om dig, eftersom 
du då går miste om alla de välsignelser som väntar dem som älskar Gud av allt i sitt 
hjärta, av all sin själ och av allt sitt förstånd. 



 
Bevisad kärlek 
Johannes, den lärjunge som Jesus älskade, fick uppleva Guds kärlek och trofasthet. 
Han skriver om detta i sitt första brev: 

”Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son för att rädda världen. 
Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och 
vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och 
den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin 
fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, 
sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga 
kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har 
inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh. 4:14-19) 
 
Förlorad första kärlek 
De kristna som bygger sin tro på sitt samfunds dogmer, sin kristet-etiska livsstil eller 
sitt engagemang i sociala frågor, skulle göra väl i att meditera över de första verserna 
i Uppenbarelsebokens andra kapitel. Bibelavsnittet innehåller Guds hälsning till 
församlingen i Efesos. Sedan Herren har berömt dem för nio olika saker, säger han: 

”Men det har jag emot dig, att du har övergett din först kärlek. Tänk på varifrån du 
har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till 
dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig” (Upp. 2:4-5). 

Ett liknande budskap har Herren till församlingen i Laodikeia i det tredje kapitlet: 
”Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall 

eller varm! Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut 
dig ur min mun. … Visa iver och vänd om!” (Upp. 3:15,16,19b) 

 
Älska din nästa 
Det är naturligt för oss att älska vår nästa som oss själva, om vi först älskar Gud av 
allt vårt hjärta, av all vår själ och av allt vårt förstånd. Om vi har ett rätt förhållande 
uppåt, till Gud, så kommer också vårt förhållande utåt, till våra medmänniskor, att bli 
riktigt. 

Vi kan ta ett exempel: om vi låter några biljardbollar rulla fritt på ett bord, kommer 
de helt naturligt att stöta bort varandra. De är helt enkelt så konstruerade. Men om vi 
knyter snören i bollarna, lyfter upp dem från bordet, och låter dem pendla fritt i luften, 
då dras bollarna till varandra. När en kristen kommer i ett rätt förhållande till Kristus 
och därmed i ett rätt förhållande till Gud, när han vandrar i Anden och älskar Gud av 
allt sitt hjärta, av all sin själ och av allt sitt förstånd, då uppfyller han Guds befallning 
om att älska sin nästa som sig själv. 

Paulus förklarar detta med orden: ”Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt 
lagen. Buden ’Du skall inte bryta ett äktenskap’, ’Du skall inte dräpa’, ’Du skall inte 
stjäla’, ’Du skall inte ha begär’ och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: ’Du skall 
älska din nästa som dig själv.’ Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är 
alltså lagen i dess fullhet.” (Rom. 13:8b-10) 

Det är kärleken till Gud och människor som leder till rättfärdighet och till att Kristus 
blir förhärligad. 

 
Kärlek i handling 
Vi uppmanas att älska varandra också därför att detta vittnar om vårt förhållande till 
Fadern. Vi visar att vi tillhör Kristus genom att älska andra. Johannes sätter i det 
närmaste likhetstecken mellan vår frälsning och vår kärlek till andra, när han säger 



att vi inte känner Gud, om vi inte älskar våra medmänniskor, eftersom Gud är 
kärleken (1 Joh. 4:8). Johannes skriver också: 

”Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men 
stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt 
oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” (1 Joh. 3:17-18) 

Jesus sade: ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat 
er.” (Joh. 15:12) Varje kristen skall älska sin nästa, eftersom denne är en Guds 
skapelse, gjord till Guds avbild, och eftersom Gud älskar honom och Jesus har dött 
för honom. Vi skall följa Jesu exempel genom att älska våra medmänniskor på 
samma sätt som han har älskat oss. Vi skall göra allt för att de skall få lära känna 
Guds kärlek och förlåtelse. 

 
Älska dina fiender 
Jesus har också sagt: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata 
din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir 
ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och 
låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga… Och om ni hälsar vänligt på era 
bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt?” (Matt. 5:43-45.47) 

Du kanske frågar dig hur kärlek till nästan kan påverka sådana problem som krig, 
rasism, valutakriser och arbetslöshet? Svaret är så uppenbart och så enkelt att vi har 
gått förbi det i vår jakt efter lösningar. Om vi som är kristna börjar leva som kristna 
och älskar Gud över allting och vår nästa som oss själva, d.v.s. fiender såväl som 
kristna syskon, alla utan tanke på hudfärg, ras eller ställning, kommer vi, liksom de 
första kristna, att få uppleva hur samhället förändras och likaså människors 
förhållande till varandra. Människor kommer att bli så förvånade över de kristnas 
sinnelag och gärningar, att de säger, som man sade om de första kristna: ”Se, hur de 
älskar varandra.” 

 
Att älska sig själv 
Många tycker att det är svårt att förstå vad Gud menar med att vi skall älska vår 
nästa som oss själva. Vad menas med att älska sig själv, frågar de. I 2 Tim. 3:2-4 
varnar Bibeln för sådana som under de yttersta dagarna kommer att älska sig själva 
mer än Gud. 

Vi förstår att det här måste vara en fråga om två olika sorters kärlek. I 2 Tim. talas 
om kärlek till sitt eget jag, den köttsliga naturen. En sådan människa söker sina egna 
intressen på grund av själviskhet och frågar inte efter Guds vilja. Guds kärlek – 
agape – gör det möjligt för den kristne att äga de egenskaper som omtalas i 1 Kor. 
13, och han kan tillämpa dessa sanningar i sitt eget liv och i sitt förhållande till andra. 
Eftersom Gud är tålmodig och mild och förlåtande mot oss, skall vi också genom 
Guds kraft vara sådana mot oss själva och mot våra medmänniskor. 

Jag träffar ofta studerande ungdomar och äldre kristna, som har svårt att 
acceptera sig själva. En del har skuldproblem på grund av obekänd synd, andra har 
inte lärt sig att bära sitt fysiska handikapp eller går omkring med 
mindervärdeskomplex. Jag ger ett och samma råd till alla dessa: ”Gud älskar dig och 
accepterar dig precis sådan som du är. Det måste du själv också göra. Sluta upp 
med att se på dig själv! Låt Jesus och dina medmänniskor få din uppmärksamhet 
istället. Gå så helt in i din tjänst för Herren, att du glömmer dig själv”. 

 
Kärleken förenar 
Guds kärlek är den förenande kraften mellan alla dem som tror! Paulus skriver: 



”Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.” (Kol. 
3:14) 

”Jag vill att deras hjärtan skall styrkas och att de skall bindas samman i kärlek och 
få uppleva hela Guds hemlighet, Kristus.” (Kol. 2:2, enl. Giertz’ övers.) 

Endast Guds kärlek kan bryta ner de murar som har rests på grund av att 
människor är olika. Det är bara när människor överlämnar sig åt Jesus, han som är 
kärlekens källa, som spänningar kan upplösas, misströstan utplånas och öppenhet 
skapas, så att de bästa sidorna hos människor lockas fram och alla blir rustade att 
tjäna Kristus på ett fruktbärande sätt. 

En mor berättade om hur denna kärlek gjorde det möjligt för henne att ha större 
tålamod och kärlek till maken och barnen: ”Jag trodde att jag skulle bli tokig av 
barnens tjat. Jag var ständigt ledsen och irriterad och tjatade på min man. Jag är inte 
alls förvånad över att han ofta ursäktade sig med att han måste arbeta över på 
kvällarna. Men nu är allt annorlunda. Guds kärlek har fått genomsyra vårt hem.” 

En man berättade så här: ”Min hustru och jag är som nyförälskade, och jag har en 
helt annan glädje i arbetet, sedan jag har lärt mig att älska dem som jag förut inte 
tyckte om.” 
 
III. Vi kan inte älska i egen kraft 
För det tredje: Vi kan inte älska i egen kraft. ”De som är kvar i sin köttslige natur kan 
inte behaga Gud” (Rom. 8:8). Lika omöjligt är det för oss att älska i egen kraft. Vi 
upplever inte ofta att Guds kärlek verkligen har fått ta sig i uttryck i och genom 
människors liv. De flesta av oss har bekanta som vi har svårt att älska. Vi älskar dem 
som vi har lätt för att älska. Men varför älskar vi inte dem som är ointressanta; 
konstiga och motsträviga, dem som inte tycker som vi eller inte tycker om oss? 
Orsaken är att vi inte har vare sig kraft, förmåga eller motivation för att älska dem. Vi 
kan inte själva producera agape – Guds villkorslösa kärlek. Hur många gånger har du 
lyckats älska i egen kraft? Hur många gånger har du lyckats uppbringa någon positiv 
och kärleksfull känsla mot någon som du inte tycker om? Det är omöjligt, eller hur? 
Men om du har Guds kärlek inom dig, så är det inte omöjligt. Vi är inte tålmodiga och 
milda av naturen. Tvärtom är vi avundsjuka, hämndlystna, hårda och vill gå vår egen 
väg. Vi kan omöjligt älska andra så som Gud älskar oss! Men när Kristus kommer in i 
våra liv och vi blir Guds barn, ger Gud oss kraft och förmåga att bli nya människor. 
Han ger oss kraft och förmåga att älska om vi önskar det och han fyller oss med en 
kärlek som vi inte har haft förut. 
 
IV. Vi kan älska med Guds kärlek 
För det fjärde: Vi kan älska med Guds kärlek. Det var Guds kärlek som förde oss till 
Kristus. Samma kärlek bevarar och uppehåller oss varje dag. Tack vare Guds kärlek 
inom oss kan vi leda andra till Kristus och tjäna våra syskon i Kristus, som Herren har 
befallt oss att göra. Gud har bevisat sin kärlek till oss framför allt genom Jesus 
Kristus. 

Guds kärlek har tagit sig uttryck på ett fullkomligt sätt i Jesu födelse, personlighet, 
lära, liv, död och uppståndelse. Hur kan den kärleken bli en del av våra liv? I samma 
ögonblick som vi tar emot Jesus Kristus, tar Gud sin boning i våra liv genom den 
helige Ande. Bibeln säger: ”Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har 
gett oss den helige anden.” (Rom. 5:5) Gud är kärleken och Andens frukt är – enligt 
Gal. 5:22 – kärlek. När Guds Ande leder våra liv, kan vi älska med Guds kärlek. 



Men hur blir kärleken en praktisk verklighet för oss? Hur älskar man? Genom att 
besluta sig för det? Genom att försöka tvinga sig till att göra det? Nej, det enda sätt 
på vilket vi kan lära oss att älska, skall vi tala om under vår sista huvudpunkt: 
 
V. Vi älskar genom tro 
För det femte: Vi älskar genom tro. Allt i det kristna livet sker genom tro! Genom tro 
älskar vi, genom tro tar vi emot Kristus, genom tro lever vi som kristna, genom tro blir 
vi uppfyllda av den helige Ande. 

Vi kan fråga oss om det inte är nog att vara uppfylld av den helige Ande, eftersom 
Andens frukt är kärlek. Detta är sant från Guds sida sett, men behöver inte 
nödvändigtvis vara sant för oss. Det finns ju många kristna som har älskat med Guds 
kärlek och burit Andens frukt utan att medvetet ha tagit Guds kärlek i anspråk genom 
tro. De har redan älskat i tro utan att veta om det, och har därför inte behövt ta Guds 
kärlek i anspråk genom ännu en troshandling. Men för oss andra är det 
livsförvandlande att få ta Guds kärlek i anspråk genom tro. 

 
Kraft att älska 
För dem som har svårt att älska andra, kan det vara bra att påminna om Jesu 
befallning i Johannes 15:12: ”Ni skall älska varandra så som jag har älskat er.” Vi vet 
alltså att det är Guds vilja att vi skall älska varandra. Vi vet också att Gud inte 
uppmanar oss att göra något som han själv ger oss förmåga till. I 1 Joh. 5:14-15 
lovar Gud att han skall höra våra böner och svara på dem om vi ber enligt hans vilja. 
Om vi sätter detta löfte i samband med Guds befallning, kan vi i tro ta Guds kärlek i 
anspråk. 

Gud har ställt obegränsade tillgångar av agape – sin övernaturliga kärlek – till vårt 
förfogande. Dessa tillgångar får vi ta i anspråk, växa till i och sprida till andra. På så 
sätt kan vi nå hundratals, ja, tusentals människor med den kärlek som övervinner allt, 
och så föra människor till Kristus. Men vi måste ta kärleken i anspråk genom tro, om 
vi skall få erfara dess kraft och kunna dela med oss av den till andra. Detta innebär 
att vi litar på Guds löfte om att ge oss allt vi behöver för att göra hans vilja, på 
grundval av den befallning och det löfte han har gett oss. 

Detta är ingen ny princip. Den är 2000 år gammal. Ändå upptäckte jag den tidigt 
en morgon för bara några år sedan och har sedan fått dela med mig av den till 
tusentals andra kristna. Så snart jag började praktisera kärlek genom tro, löstes 
problem och spänningar mellan mig och andra på ett ofta mirakulöst sätt. 

 
Ta Guds kärlek i anspråk 
Jag minns ett tillfälle då jag hade verkligt svårt att älska en av våra medarbetare. 
Detta bekymrade mig. Jag visste att jag borde lyda Guds befallning och älska den 
mannen. Men jag hade svårt för det på grund av att han och jag var så olika. Men 
Herren påminde mig om sin befallning i 1 Petr. 5:7, där han säger att vi skall kasta 
alla våra bördor på honom. Jag gjorde detta och började älska mannen genom tro. 
När jag kastade mina bekymmer på Herren och tog hans kärlek i anspråk, försvann 
problemet. 

En timme senare, när jag kom till mitt rum, fann jag under dörren ett brev som var 
skrivet av mannen ifråga. Han kunde omöjligt veta om vad jag hade upplevt på 
morgonen. Brevet var faktiskt skrivet redan dagen innan. Gud hade förutsett min 
förvandling. Sedan träffade jag mannen och vi hade en underbar stund tillsammans i 
bön och gemenskap. Vårt förhållande till varandra hade förvandlats på grund av att vi 
hade lärt oss a älska genom tro. 



 
Nya familjeförhållanden 
Jag skulle kunna ge många exempel på hur Guds kärlek fått lösa till synes olösliga 
konflikter. Guvernörens assistent besökte en gång vårt kontor och tog vid det tillfället 
emot Jesus. Sedan Jesus hade blivit hans Frälsare och Herre, upptäckte han att det 
var möjligt att älska genom tro. Hans son hade åkt hemifrån efter ett gräl med sin far. 
Fadern insåg nu när han tänkte över situationen att han aldrig hade talat om för sin 
son att han älskade honom. Under hemresan bad han att Herren skulle låta hans son 
komma hem så att han skulle kunna ställa allt tillrätta igen. Fadern ville tala om för 
sin son att han älskade honom. När han kom hem fick han se att ljuset lyste på andra 
våningen där sonen bodde. Det dröjde inte länge förrän far och son hade omfamnat 
varandra, förlåtit varandra och fått ett nytt förhållande till varandra. 
 
Lösning på rasproblem 
En ung universitetsstudent som jag träffade, hade växt upp i ett samhälle där svarta 
inte var accepterade och hade därför lärt sig att hata dem. Han var med en kväll när 
jag talade över ämnet att älska genom tro. Bland åhörarna fanns olika raser 
representerade. Därför talade jag särskilt om kärlek till människor av annan ras. 

”Medan du bad”, berättade han senare, ”tog jag Guds kärlek till de svarta i 
anspråk. Det första jag såg när jag kom ut från lokalen var en svart som talade med 
en vit flicka. Man kunde knappast ha tänkt sig en mer laddad situation för en som 
hatar svarta. Men mitt hjärta greps av kärlek till den unge mannen! Hade den här 
situationen inträffat tidigare, hade jag antagligen klått upp honom, men Gud hade 
hört min bön.” 

Samma kväll mötte jag ett ungt svart par i hotellets sällskapsrum. De strålade av 
glädje. ”Det har hänt något underbart i kväll”, sa den unga kvinnan. ”Jag har blivit 
befriad från mitt hat till vita. Jag har hatat vita sedan jag var liten. Jag visste att jag 
borde älska dem, men jag hatade dem ändå och ville hämnas på dem. I kväll har jag 
tagit Guds kärlek till dem i anspråk, och det fungerade verkligen!” Hennes pojkvän 
tillade. ”Det fungerar för mig också. Nu kan jag älska vita. Tack för att du lärde ut 
hemligheten att älska genom tro.” 

Raskonflikter mellan svarta och vita har lösts genom att man har upptäckt Guds 
kärlek. Troende gifta par med problem har tagit Guds kärlek i anspråk genom tro och 
under har skett. Problem i föräldrars förhållande till sina barn har lösts och 
generationsklyftor har överbryggats genom att man har lärt sig att älska genom tro. 
Problem på arbetsplatser har lösts. Fiender upphör att vara fiender när de lär sig att 
älska genom tro. Guds kärlek har förmåga att rasera alla fördomar och överbrygga 
klyftor. 

 
Kärlekens kraft 
Kärleken är den största kraft som finns. Kärleken förändrade förhållanden under det 
första århundradet och Gud använder kärleken för att revolutionera förhållanden 
även under det tjugonde århundradet. Kärleken tar aldrig slut. Inget kan besegra 
Guds kärlek. Under det första århundradet hade kärleken och tron förenats, men den 
föreningen upphörde under den mörka tidsåldern. Reformationen kom sedan som ett 
resultat av att Martin Luther och hans medarbetare  återupptäckt ”rättfärdiggörelse 
genom tro”, men det fanns mycket lite av kärlek i reformationen. Den 
kännetecknades tvärtom av stora konflikter. 

En missionär som hade tillbringar mer än 20 år på ett svårarbetat missionsfält, 
sade så här om min predikan över ämnet att älska genom tro: ”Jag har inte talat om 



Guds kärlek sedan jag lämnade bibelskolan. Jag har betonat ämnet ’tro’ eftersom jag 
är en konservativ bibeltroende. Kärleksbudskapet har jag överlåtit åt 
liberalteologerna.” Vilken tragik! Varje sant troende borde förkunna budskapet om 
Guds kärlek och förlåtelse. 

Idag påminner Gud oss om att tro och kärlek är oupplösligen förenade med 
varandra. Genom tron kommer Guds övernaturliga, underbara kärlek att nå ut, där 
ingenting annat går, och vinna män och kvinnor för Kristus. Den kärlek som tron ger 
kan fånga in människor överallt, så att om vi lever och älskar genom tro, kommer vi 
att utbreda Guds kärlek över hela världen. Kärleken är smittsam, attraktiv och 
energisk. Den skapar en hunger efter Gud. Den är aktiv, ser ständigt nya uppgifter, 
människor som behöver uppmuntran, liv som behöver förvandlas. 

 
Börja älska 
Börja älska genom tro. Skriv upp namnen på alla dem som du inte älskar och börja 
älska dem genom tro. Kanske kommer ditt eget namn att finnas med på listan. Har 
du tänkt på att ta 1 Kor. 13 i anspråk för dig själv genom tro? Be Gud om hjälp att se 
dig själv så som han ser dig. Du har ingen anledning att inte acceptera dig själv som 
du är, eftersom din Skapare har förlåtit dig och uppenbarat sin villkorslösa kärlek till 
dig, genom att låta Jesus dö för dig på korset. 

Om Jesus bor i dig är du fullkomlig, eftersom Jesus själv är fullkomlig kärlek, 
fullkomlig frid, fullkomligt tålamod och fullkomlig godhet. Han är godheten själv och 
han bor i dig. Så snart Satan försöker attackera dig genom att påminna dig om 
synder som du redan har bekänt eller genom att förstora upp dina svagheter och 
misslyckanden, då kan du i tro ta Guds förlåtelse och rättfärdighet i anspråk genom 
hans Ord och behöver inte lyssna till Satans anklagelser. Tacka Gud för att du är 
hans barn och för att dina synder är förlåtna. Tacka Herren för att Satan inte kan 
bestämma över ditt liv. Kasta dina bekymmer på Herren enligt 1 Petr. 5:7. 

 
Be för andra 
Kanske kommer chefen, arbetskamraterna, dina föräldrar eller dina barn att finnas 
med bland de namn du har skrivit upp. Be för var och en. Be att den helige Ande 
skall fylla dig med Jesu kärlek till var och en av dem. Älska dem med Guds 
obegränsade, outtömliga och överväldigande kärlek, och när du träffar dem nästa 
gång, låt då Gud verka genom dig. Låt honom få använda ditt leende, dina ord och 
ge dig tålamod att älska var och en av dem. 

Försök samma sak med alla dina ”fiender”, alla som gör dig irriterad, alla dem 
som inte bryr sig om dig, som tråkar ut dig eller gör dig besviken. Människor väntar 
på att bli älskade med Guds kärlek. 

En hemmafru var efter en lång, kall vinter så trött och utsliten att hon till slut tyckte 
att hon inte orkade längre. Hennes barn hade haft påssjuka och mässlingen, ett av 
dem hade krossat näsbenet, babyn hade fått tre nya tänder och mycket annat hade 
inträffat. Till slut böjde hon sina knän för att protestera och säga till Herren att det var 
nog nu. Hon tänkte säga: ”Herre, jag har så mycket att göra!” Men döm om hennes 
förvåning när hon hörde sig själv be: ”Herre, jag har så mycket att älska!” Vi kommer 
aldrig att sakna tillfällen att älska. 

 
Problem blir lösta 
Under en konferens för pastorer och lekmän, talade en av pastorerna om för mig att 
en djupgående personkonflikt i hans församling hade lösts efter det att han tidigare 



hade hört mig tala om hur man älskar genom tro och sedan tillämpat principerna i sitt 
eget liv och i sin tjänst. 

Kom ihåg att vi älskar genom tro! Vi kan ta Guds kärlek i anspråk för den ena 
personen efter den andra. ”Andens frukter är kärlek…” Kärleken växer som frukten 
gör. För att det skall bli frukt krävs ett frö, en blomma, pollination, solsken, regn, och 
till och med hårda vindar ibland. Så kommer också kärleken att värmas av glädjen, 
vattnas med tårar och spridas vidare genom omständigheternas vindar. Gud 
använder alla våra erfarenheter för att genomföra sin vilja i våra liv. Han är den som 
får vår kärlek att växa. Kärleken tillväxer mer och mer i all oändlighet. Paulus skriver: 
”Måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och 
överflödande.” (1 Thess. 3:12) 

 
Kärlek och evangelisation 
Hur kan kärleken motivera oss till intensiv personlig evangelisation och på det sättet 
bidra till fullbordandet av missionsbefallningen? 

Svaret är givet. När vi börjar att verkligen älska Gud av allt vårt hjärta, av all vår 
själ, av allt vårt förstånd, av all vår kraft och våra medmänniskor som oss själva, då 
kommer vi att få samma syn på dem som Gud har. Vi kommer att se dem som 
människor som Jesus har dött för. Vi kommer att vara motiverade av kärleken på 
samma sätt som Paulus, när han skrev: ”Honom förkunnar vi genom att vägleda alla 
människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som 
fullvuxna i Kristus” (Kol. 1:28). 

Den gudomliga kärleken gör missionsbefallningen till ett personligt ansvar och 
privilegium. Dessutom kommer de icke-kristna att häpna och säga om oss som man 
sade om de första kristna: ”Se, hur de älskar varandra”, och de kommer att vilja ta 
emot Jesus och tillbe honom tillsammans med oss. 

Tänk, hur fantastiskt det är att en sådan dynamiskt glädjefylld kraft står till vårt 
förfogande! Allt kommer från vår älskade Herre, Jesus Kristus, som i sitt ord 
uttryckligen har lovat oss allt vad vi behöver. Vi behöver inte gissa oss till det, inte 
bara hoppas på det och inte heller bara önska oss det. Vi kan just nu, genom tro, ta 
Guds kärlek i anspråk. 

Be gärna följande bön: 
”Herre, du skulle aldrig ha befallt mig att älska, om du inte samtidigt hade velat ge 

mig kraft till det. Jag tar just nu i anspråk den kärlek som 1 Kor. 13 talar om. Detta 
gör jag i kraft av din befallning om att älska, och ditt löfte om att du svarar om jag ber 
om något efter din vilja.” 

En av de saker som Gud lade på mitt hjärta den morgonen då jag lärde mig att 
älska genom tro var, att jag skulle dela med mig av denna sanning överallt och 
uppmuntra andra att göra detsamma. 

När du har börjat älska genom tro kommer du säkert också att vilja hjälpa andra 
att få göra samma upptäckt i sitt andliga liv. 
 
FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ 

1. Hur högt älskar Gud dig? (Joh. 17:23) Vad är det yttersta beviset på denna 
kärlek? (1 Joh. 4:10) 

 
2. Om Gud älskar en icke-kristen lika högt som han älskar sina barn, varför 

upplever då de senare mer av Guds kärlek? 
 

3.   Varför är kärleken till de kristna trossyskonen så viktig i lärjungaskapet? 



 
4. Vad menas med att kärleken är lagens uppfyllelse? 

 
5.   Vilket är förhållandet mellan vår kärlek till Gud och vår kärlek till våra  
medmänniskor? (Matt. 22:34-40) I vilket förhållande står kärlek och lydnad till 
varandra? (Joh. 14:21) 

 
6.  Hur kan Bibelns befallning om att vi skall älska varandra (Joh. 15:17) sättas i   
samband med löftet i 1 Joh. 5:14-15, när det gäller att älska genom tro? 
7.  Om nu kärleken är en Andens frukt, och om man vet hur man blir uppfylld av 
Anden och vandrar i Anden, varför behöver vi då lära oss att älska genom tro? 

 
8.  I vilket förhållande står Andens frukt och andlig mognad till varandra? Varför 
kan kärleken ta sig starkare uttryck i en mogen kristen människas liv än i en 
nykristens liv? 

 
9. Jämför Guds kärlek i 1 Kor. 13 med vad världen kallar för kärlek. 

 
10. Tänk ut olika situationer som kan inträffa där en sådan kärlek som 1 Kor. 13 
talar om är i funktion (t.ex. rasproblem, familjeproblem, samhällsproblem). 

 
11. Vilken betydelse har sanningen om att älska genom tro i förhållande till att 
vittna och efterkomma missionsbefallningen? 

 
STUDIEHANDLEDNING 
1. Läs det här häftet under flera dagar i rad. Om du tillämpar principerna i häftet, så 
kan du ta Guds kärlek i anspråk genom tro så att de så småningom blir ett med dig. 
2. Lär dig följande bibelverser utantill: 
”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek.” (Joh. 13:35) 
”Han (Jesus) svarade honom: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta 
och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första 
budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.” 
(Matt. 22:37-39) 
Det blir lättare för dig att lära dig dessa verser utantill, och det du har lärt sitter kvar 
längre, om du repeterar dem varje dag under veckan, istället för att försöka lära dig 
allt på en dag. 
3. Studera frågorna under rubriken ”FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ”. 
4. Studera frågorna i grupp. Om du inte är med i någon studiegrupp, kan du själv 
bilda en grupp. Tala med varandra i gruppen om vad Gud genom detta material vill 
lära er om att älska genom tro, och hur ni skulle kunna tillämpa det i era egna liv, och 
ge budskapet vidare till andra. 
5. Gör sanningen om hur man älskar genom tro till en del av ditt liv på det här sättet: 
a) Studera 1 Kor. 13 grundligt. Skriv upp alla egenskaper hos kärleken som du kan 
finna i avsnittet. Be Gud visa dig vilken av dessa egenskaper du saknar mest. Lita på 
att Gud kan göra dessa egenskaper till en verklighet i ditt liv. Ditt liv kommer att 
förvandlas samtidigt som du kommer till större mognad i kärleken. (Använd en 
konkordans för att finna ytterligare bibelställen som kan komplettera ditt studium.) 
b) Skriv upp namnen på de människor som brukar irritera dig och som du har svårt 
för att älska. Bekänn ditt misslyckande och ta Guds förlåtelse i anspråk. Ta sedan 
Guds kärlek i anspråk för var och en av dem. Be Gud om vishet i hur du skall gå till 



väga för att visa dem att du älskar dem med Guds kärlek. Be för dem. Be Gud 
välsigna dem. När du kommer i en situation då du frestas att handla på samma 
kärlekslösa sätt som förut, kan du på nytt ta Guds kärlek i anspråk. Kom ihåg hur 
Jesus reagerade på människors hat och hån. Tacka Gud för att han bor i dig. 
c) Använd sammanfattningen i slutet av häftet, när du skall ge det här budskapet 
vidare till någon annan. Tag varje tillfälle du får under veckan att ge budskapet vidare 
till andra. Ge dem ett häfte så att de också kan studera denna sanning och sedan i 
sin tur tala om för andra vad de har lärt sig. 
 
SAMMANFATTNING 
Inledning 
a) Kärleken är den mäktigaste kraften i världen (1 Kor. 13:8). 
b) Det finns tre olika ord i grekiskan för vårt ord kärlek: 
1) Eros betyder sinnlig kärlek, åtrå. 
2) Filéo betyder att tycka om, att hysa kärlek, vänskap. 
3) Agápe är Guds övernaturliga kärlek till oss, uppenbarad genom Jesu död på 
korset för våra synder (Joh. 3:16). 
c) Jesus gav sina lärjungar ett nytt bud: ”Ni skall älska varandra. Så som jag har 
älskat er skall också ni älska varandra.” (Joh. 13:34) 
1) När den helige Ande blev utgjuten på första pingstdagen, fick lärjungarna denna 
utlovade kärlek. 
2) Samma gudomliga kärlek, agape, finns tillgänglig för oss idag! 
d) Gud har genom sin tjänare Paulus beskrivit denna kärlek i 1 Kor. 13. 
 
I. Guds kärlek till oss är villkorslös 
a) Gud älskar oss med agape-kärlek, den kärlek som beskrivs i 1 Kor. 13. 
1) Gud älskar oss så mycket att han sände sin Son för att dö för oss (Joh. 3:16). 
2) Jesus älskar oss så mycket att han dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom. 
5:8). 
b) Liknelsen om den förlorade sonen illustrerar Guds kärlek till dem som är hans barn 
(Luk. 15:11-32). 
c) Gud älskar oss alla lika mycket som han älskar Jesus själv (Joh. 17:23). 
d) Vi behöver inte känna fruktan inför Gud (1 Joh. 4:18). 
e) Vilka omständigheter vi än hamnar i så förändras inte Guds kärlek till oss (Rom. 
8:35-39). 
 
II. Gud uppmanar oss att älska 
a) Gud uppmanar oss att älska honom (Matt. 22:37). 
1) Den helige Ande ger oss denna kärlek (Rom. 5:5). 
2) Vi älskar honom därför att han först älskade oss (1 Joh. 4:19). 
b) Gud uppmanar oss att älska våra medmänniskor (Matt. 22:39). 
1) Då vi älskar våra medmänniskor, uppfyller vi Guds lag (Rom. 13:9). 
2) Genom vår kärlek till våra medmänniskor visar vi att vi känner Gud (1 Joh. 4:8). 
c) Gud uppmanar oss också att älska våra fiender (Matt. 5:43-47). 
d) Gud väntar sig att vi skall älska och acceptera oss själva sådana som vi är, 
eftersom han älskar och accepterar oss sådana som vi är (Matt. 22:39). 
 
III. Vi kan inte älska i egen kraft 
a) De flesta älskar bara dem som det är lätt att älska. 
b) Vi är inte tålmodiga och vänliga av naturen och inte heller fria från avund. 



 
IV. Vi kan älska med Guds kärlek 
a) Eftersom Gud är kärlek, kan allt det som sägs i 1 Kor. 13 tillämpas på Gud. 
b) Det var den kärlek som 1 Kor. 13 talar om som förde oss till Kristus och som 
kommer att föra andra till Kristus. 
c) Jesu liv vittnar om en sådan kärlek. 
d) Denna kärlek kom in i våra liv i samma ögonblick som vi tog emot Jesus Kristus 
och Gud tog sin boning i oss genom den helige Ande. 
 
V. Vi älskar genom tro 
a) Allt i det kristna livet bygger på tro. 
b) Räcker det inte att vara fylld av den helige Ande eftersom kärleken är Andens 
frukt? 
1) Från Guds sida sett är detta sant. 
2) Många kristna bär ju redan Andens frukt utan att medvetet ha tagit Guds kärlek i 
anspråk genom tro, men för oss andra är denna troshandling livsförvandlande. 
c) Sanningen om att vi kan älska genom tro bygger på en befallning och ett löfte: 
1) Gud befaller oss att älska (Joh. 15:12). 
2) Gud lovar att han hör oss och vill svara på våra böner om vi ber efter hans vilja (1 
Joh. 5:14-15). 
d) Gud har obegränsade tillgångar av agape som vi i tro kan ta i anspråk. 
e) Raskonflikter, äktenskapsproblem, familjeproblem etc. kan lösas när man lär sig 
att älska genom tro. 
f) Vi behöver hålla samman i tro och kärlek lika bra som det första århundradets 
kristna gjorde. 
g) Ett praktiskt sätt att börja tillämpa den här sanningen, är att skriva upp namnen på 
dem du inte älskar och i tro börja älska dem med den kärlek som 1 Kor. 13 talar om. 
h) Vår kärlek till människor kommer ständigt att växa, ju mer vi älskar genom tro. 
I ) Denna sanning motiverar oss att ta del i intensiv, personlig evangelisation.        
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