Bibeln som:
Guds Kärleksbrev

Varför skriver någon ett kärleksbrev?

Bibeln, - ett kärleksbrev?

”Så älskade Gud världen att han utgav sin
enfödde Son, för att var och en som tror på
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt
liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för
att döma världen, utan för att världen ska
bli frälst genom honom”. (Joh 3:16-17)

1 Joh 4:7-21
Kärleken från Gud
”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer
från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner
Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom
Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han
sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom
honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan
att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer
för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska
varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar
varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin
fullhet i oss. Han har gett oss sin Ande, och därför vet vi
att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan
vittna om att Fadern har sänt sin Son 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.
Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder,
då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han
har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och
detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar
Gud också skall älska sin broder”.

… Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud,
och den som älskar är född av Gud och känner Gud…
… Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han
har älskat oss och sänt sin Son som försoningsoffer för
våra synder…
… Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i
Gud och Gud i honom…

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i
Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens
andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev
lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och
fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus
Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn,
enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som
han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom är
vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra
synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda
över oss, med all vishet och insikt”. (Ef 1:3-8)

….I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt
att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt
beslut…

Sådan är vår Gud!

Bibeln är Guds Kärleksbrev till oss!

Rom 5:1-11
Frid med Gud
”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid
med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom
har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi
jublar i hoppet om Guds härlighet.
Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden,
eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet
fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss
inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den
helige Ande, som han har gett oss.

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe,
när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig
människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är
god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus
dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur
mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta
från vredesdomen.

Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med
Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då
inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är
försonade. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud
genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har
tagit emot försoningen”.

”Det största behovet i en kristen
gemenskap är människor som vet
att de är älskade av Gud”.
– Magnus Malm

Svårt att tro på Guds kärlek och ta
den till sig? Hur gör man då?
Steg ett:
- Upphör med att säga emot. Du
kanske inte kan hålla med ännu.
Men du kan välja att låta bli att
säga emot – Det Gud säger om sig
själv, om dig, i Bibeln!

