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Gud är kärlek som världen inte känner 

 
 
MINA TANKAR 
 
Gud är kärlek, och kärlek är Gud. Det är en vanlig uppfattning men ofta misstolkad. I 
dagens samhälle är kärlekens definition att acceptera allt, varje livsstil, och varje annan 
typ av religion. Vår värld lär oss, att älska är att acceptera. Accepterar inte Gud oss som 
vi är, frågar världen? Gud accepterar oss som vi är och vart vi är på väg, vilket gäller i 
hans rike. Gud ger inte tillstånd i sitt ord till att vi accepterar en livsstil utan förlossning (i 
Jesus Kristus). Det finns många bland oss som kämpar med sexuella synder, lust, 
girighet, självgodhet, men om vi fortsätter att agera i dem, då producerar vi inte den frukt 
som Gud kallar oss att producera. Att älska är att acceptera alla de saker som är heliga 
för honom. "Vi älskar personen men inte synden" är ett riktigt påstående, men det är 
mycket mer än så. 
 
Vi måste förakta synden så mycket, att vi på ett kärleksfullt sätt uttrycker för våra vänner 
och familj hoppet som Gud ger oss. Låt inte en synd hålla dig borta från himlen, eller 
många synder. Den enda synd som kommer att hålla dig borta från himlen är otro men 
det finns många synder som leder till den oförlåtliga synden. Att leva som sambo, begå 
äktenskapsbrott, stjäla, åtrå andras tillhörigheter etc. Acceptera inte något mindre än vad 
Gud har planerat för dig. Världen kommer ständigt att förvrida Guds kärlek i en liberal 
acceptans av en livsstil som strider mot Guds Ord. Gud accepterar inte något som driver 
människor bort från honom. Han accepterar människor för vilka de är, så att de kan bli 
sådana som Gud vill att de ska vara. Vår värld är full av falskhet som främjar idén att du 
alltid måste göra så att någon mår bra. Vårt mål är inte att må bra, men att vara heliga. 
Vårt mål i livet är att dyrka och upphöja den ende sanne Guden, inte oss själva. Om vi 
fortsätter i våra synder och accepterar andra människors synder, då lurar vi oss själva 
eftersom vi har blivit vår egen gud som gör våra egna regler. 
 
Lögnen som kommer över hela världen kommer att omfatta tron att vi gör våra egna 
regler och definierar kärlek som vi vill att det ska vara. Det är Gud som definierade kärlek 
och har definierat de regler vi lever efter. Jesus sa att vi ska hålla hans bud, älska 
varandra som du älskar dig själv. Om du inte skulle tillåta dig att göra dessa saker, ska 
du inte låta andra fortsätta i den synden. Problemet är att vi har en värld som är så långt 
bort från Gud att den tjänar en annan gud villigt. Satan har världen just där han vill ha 
den i sitt bedrägeri i sin perversa version av kärlek. Älska istället de gudfruktiga, älska 
Herren, och älska det som är hans. Älska dem som du kommer i kontakt med men led 
dem till en heligare livsstil hedervärd Gud, för deras egen skull och Guds. 
 
Bro. Brian 
 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/854/god_is_love_that_the_world_does_not_know


BIBELORD 
 

Joh 15:9  Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.  

10  Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud 

och förblir i hans kärlek.  

11  Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall 

bli fullkomlig.  

12  Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.  

13  Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.  

14  Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.  

15  Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. 

Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.  

16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och 

bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i 

mitt namn.  

17  Och det befaller jag er att ni skall älska varandra. 


