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Guds kärlek bevisas praktiskt. 
 
 
 
 
 
 

1. Guds bud & lag är att älska varandra 
 
 
(Joh 15:17) 
Jesus säger:  Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.  
[ Jesus befallning = älska varandra ] 
 
(Joh 13:34) 
Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall 
också ni älska varandra. 
[ bud = älska varandra ] 
 
(1 Joh 3:23) 
Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska 
varandra så som han har befallt oss.  
[ bud = tro + älska varandra ] 
 
(Rom 13:8) 
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin 
medmänniska har uppfyllt lagen.  
[ uppfyllt lagen = älskar sin medmänniska (i Guds kraft) ] 
 
(Rom 13:10) 
Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.  
[ lagens uppfyllelse = kärleken ] 
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(1 Pet 1:22) 
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek 
till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta.  
[ älska varandra av hela ert hjärta med uppriktig kärlek] 
 
(1 Pet 4:8) 
Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder 
blir förlåtna.  
[ älska varandra hängivet ] 
 
 
 

2. Kärlek ger glädje 
 
 
(Joh 15:9-14)  Jesus säger: 
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni 
håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och 
förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er 
och för att er glädje skall bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni skall älska 
varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv 
för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 
[ fullkomlig glädje = att vara kvar i Jesus kärlek + att älska varandra ] 
 
(Apg 2:44-46) 
Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina 
egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en 
behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt 
de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 
[ kärleksfull gemenskap → jublande innerlig glädje ] 
 
 

3. Guds kärlek blir synbar genom Hans barn 
 
 
(1 Joh 4:7-8) 
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. 
[ älskar varandra = känner Gud ] 
[ inte älskar varandra = känner inte Gud ] 
 
(1 Joh 4:11-12) 
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.  
[ älskar varandra = Gud i oss ] → [ Gud synliggörs genom vår kärlek] 
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(Joh 13:35 ) 
Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." 
[ kärlek till varandra → alla förstår att ni är Jesu lärjungar ] 
 
(Luk 10:25-37) Den barmhärtige samariern 
En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall 
jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder 
orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och 
med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din 
nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” För att 
visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På 
den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och 
blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, 
och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma 
samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma 
sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och 
gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, 
och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren 
och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett 
värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt 
värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på 
återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” 
Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du 
och gör som han!”  
[ Din nästa = alla människor med behov ] 
[ Älska = medlidande + barmhärtighet → praktisk handling ] 
 
1 Petr 3:8  
Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var 
barmhärtiga och ödmjuka.  
[ visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka ] 
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