Bibel intro:
- Kärlekens apostel, Johannes som skrivit så mycket om Guds kärlek
till oss, vår kärlek till honom och hur vi skall älska varandra.
Han skriver till församlingen i Efesus i Upp 2:2-3 2Jag känner dina
gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla
onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är
det, och du har funnit att de är lögnare. 3Ja, du är uthållig, och du har
uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat.
- Här så har vi en församling som hållit fast vid sanningen av Guds
ord, dom har varit uthålliga i sitt arbete och avslöjat falska lärare.
I den förföljelse och det lidande de har fått genomgå så har dom varit
uthålliga och inte tröttnat.
- Men sen så säger Johannes: ”Men det har jag emot dig, att du har
övergett din första kärlek” (Upp 2:4).
I sitt första brev så uppenbarar Johannes att vår kärlek till varandra hör
ihop med vår kärlek till Gud.
- Det räcker inte om vi har rätt lära och troget håller ut i vårt arbete
för Gud.
Frågan är: Har vi kärlek?
Vidare så säger Paulus till församlingen i Efesus
Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första
gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig
och flytta din ljusstake från dess plats (Upp 2:5).
- Om vi inte har kärlek så spelar det ingen roll om vi talar både
människors och änglars språk.
Om vi inte har kärlek så är det ingenting värt om vi har profetians gåva,
känner alla hemligheter och hade all kunskap och tro så att vi kunde
förflytta berg.

- Om vi inte har kärlek så spelar det ingen roll om vi delade ut allt
vad vi ägde och offrade vår kropp till att brännas.
Om vi inte har kärlek så skall vi ingenting vinna.
- Idag så skall vi utifrån Rom 12:9-21 se hur vi i gensvar till
evangelium ska älska varandra och våra fiender?
Predikanten Kent Hughes berättade vid ett tillfälle om hur han som
tonåring gjorde bekantskap med en man:
- Vars dotter hade blivit brutalt mördad av en ung man som hans
familj tagit in i sitt hem för att hjälpa.
Ska vi som kristna älska en sådan här människa som denna mördare?
Och Hur skall vi älska varandra?
Låt oss gå till Rom 12:9-21 och se.
[Textläsning från Rom 12:9-21, Bön]
- I vår genomgång av Romarbrevet så har vi sätt vad evangelium
innebär och får något resultat i oss som troende.
I Kap 12 så ägde ett skifte rum där Paulus började att tala om hur vi skall
leva i gensvar till evangelium.
- För att kunna förstå kap 12-16 så måste vi först förstå kap 1-11, vad
Gud i frälsningen har gjort för oss.
Utan frälsningen så vore befallningarna i Rom 12-16 död religion.
Rom 12:1-2 ligger till grund för resten av brevet, att vi skall ställa oss
som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer i Guds tjänst.

- Det är detta som är vår logiska tillbedjan, att i gensvar till Guds
frälsningsverk ge oss själva tillbaks till Guds tjänst och inte anpassa
oss efter den här världen.
I v.3-8 så såg vi hur vi skall relatera till Kristi kropp församlingen och hur
vi skall ställa oss i varandras tjänst.
- Idag så skall vi se hur vi i gensvar till evangelium skall älska
varandra och våra fiender.
I detta stycke så nämns ett antal saker som vi som kristna bör tänka på i
hur vi lever gentemot varandra.
- I liknande listor så brukar man börja med det som man vill betona.
Så jag tror inte att det är för inte som Paulus här börjar med kärlek.
- V.9 Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det
goda.
I grekiskan så börjar denna mening ordagrant: Kärleken [skall vara] utan
hyckleri.
Ordet för utan hyckleri, ἀνυπόκριτος, kommer från ordet ὑποκριτής som
användes i den klassiska grekiskan för att spela en roll i en teaterpjäs.
- I dessa teaterpjäser så bar skådespelarna masker och spelade en
roll som skilde sig ifrån hur dom själva var som person.
Det är detta Paulus vill fånga när han säger att kärleken skall vara utan
hyckleri.
- I den här världen så bär människor masker där dom försöker
framstå som något som dom inte är.
Vilka har inte mött detta när människor försöker att ställa sig in för att
kunna få ut något av en annan människa.

- Med trycket från den här världen så kan vi lätt bli frestade att ta på
oss en mask där vi ger skenet av att älska människor.
Istället för att ta på oss en mask av förkonstlad kärlek så skall vi som
Folkbibeln översätter det med: ”älska varandra uppriktigt”.
- Det är viktigt att vi har genuin kärlek för varandra.
Jesus säger att ”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni
är mina lärjungar” (Joh 13.35).
- Betyder det om vi har kärlek att vi inte kan hata?
Nej, sann kärlek innebär också att man hatar eller avskyr det som är ont
och håller fast vid det som är gott.
- Som kristna så skall vi hata de orättvisor och det onda vi ser i vår
omgivning och istället hålla fast vid det goda.
Hur skall vår kärlek vidare ta sig till utryck?
V.10 Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa
varandra i ömsesidig hedersbevisning.
I denna vers så används två familjetermer:
- Ordet för innerligt tillgivna φιλόστοργος kommer från två olika
grekiska ord för kärlek φιλός och στοργη som är familjekärlek.
Nästa ord: broderlig kärlek φιλαδελφία är det ord som används i
grekiskan för att utrycka kärlek mellan bröder och systrar som har
samma föräldrar.
- Av detta lär vi oss att vi i Guds församling skall älska varandra på
samma sätt som vi älskar våra närmaste familjemedlemmar.
I församlingen så är vi en Guds familj. Detta är någonting som vi måste
växa i.

- Vi i Sverige med vårt individualistiska samhälle förstår inte riktigt
vad detta betyder.
Fråga någon från Mellanöstern så fattar dom poängen. Där betyder
familjen allt.
- Att här med likställa den kärlek som ska vara inom den naturliga
familjen med den kärlek som skall vara inom församlingen är något
revolutionerande.
Det är därför Paulus kan säga: överträffa varandra i ömsesidig
hederbevisning.
- Denna fras kan också betyda: ”i heder föredra varandra”
På samma sätt som man i Mellanöstern värderar sin familj på samma
sätt skall vi älska varandra i Kristikropp och se till varandras bästa.
- Detta påminner oss om Fil 2:3-4 3Var inte självupptagna och stolta.
Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Se inte på
ert eget bästa utan tänk på andras.
Församlingen skall inte fungera som i arbetslivet där människor tävlar
om att bli befordrade.
- Istället så skall det fungera som i en familj där vi gläder oss över att
andra familjemedlemmar hedras.
Livet i församlingen är ingen tävling utan likt en familj så skall vi lida med
de lämmar som lider och glädjas över de som hedras.
- Efter att läst uppmaningar om hur vi skall älska varandra så kan det
tyckas att vi är ljusår härifrån.
Vad vi måste ha klart för oss är att dessa uppmaningar är grundade i
evangelium.

- Utan att evangelium blivit en verklighet i våra liv så är det omöjligt
för oss att älska varandra utan hyckleri likt en familj.
I Markus 9 så sa pappan till en son med en dövstum ande:
- ”Jag tror. Hjälp min otro”
Låt oss likt honom säga: ”Jag älskar. Hjälp min likgiltighet”
- Må vi alla be att vi växer i vår kärlek till varandra så att vi uppriktigt
kan älska varandra såsom en familj.
Hur bör vår kärlek vidare manifestera sig?
- Jo, i vår flit och ihärdighet för Gud.
V.11 Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna
Herren.
- Som kristna så skall vi inte vara lata utan flitigt tjäna Herren.
När Paulus här talar om att vara brinnande i anden så kan det endera
tala om vår ande eller den HA.
- Oavsett, så hör dom ihop. Vad är viktigt för att hålla en eld
brinnande?
Jo, att man lägger på ved. På samma sätt om vi i kärlek skall kunna tjäna
Herren så måste vi se till att vi har bränsle.
- Detta bränsle får vi genom vår relation med Gud. Genom att i ordet
och bönen umgås med Gud så håller vi elden brinnande.
Själva grunden till att i nit tjäna Gud kommer ifrån att vi håller oss
brinnande i anden.
- När vi lever för Gud så är vi inte immuna mot svårigheter. Det är
därför Paulus säger i V.12

V.12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.
- Att tjäna Gud är inte alltid en dans på rosor. Vi får möta
svårigheter, lidande och förföljelse.
Det är därför det är viktigt att vi är glada i hoppet.
- Tidigare så har Paulus i Kap 5 och 8 lyft fram om hoppet om den
härlighet som väntar oss som kristna.
Så oavsett vad vi får möta här i livet så kan vi vara glada i hoppet och
tåliga i lidandet för vi är ännu inte hemma hos Gud.
- Därför så kan vi stämma in med Paulus i 2 Kor 4:17-18:
17
Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett
oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 18Vi
riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga
är förgängligt, men det osynliga är evigt.
- Har du det jobbigt i nuet: Glöm inte vad som väntar dig precis som
en maratonlöpare håller ut med mållinjen i tankarna.
Ha blicken fest vid den härlighet som väntar oss som Guds barn att njuta
av Gud i all evighet.
- Låt oss inte heller glömma bort slutet på v.12 att vi skall vara
uthålliga i bönen.
När det gäller att tjäna Herren så låt oss likt någon sagt gå fram på våra
knän.
- Låt oss inte springa ifrån Herren utan att vara beroende av honom i
bön.
Hur bör då vår kärlek till varandra ta sig för något utryck?
- I de kommande verserna så nämner Paulus ett antal saker.

V.13 Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.
- Ordet för att hjälpa κοινωνοῦντες har att göra med att dela med
sig. Som kristna så skall vi dela med oss materiellt till våra bröder
och systrar som lider nöd.
Aposteln Johannes säger
1 Joh 2:17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida
nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i
honom?
- Ett annat sätt att visa kärlek till våra bröder och systrar är att visa
gästfrihet.
Det grekiska ordet för gästfrihet här φιλοξενίαν kommer från orden för
kärlek och främling.
- Under Nya Testamentets tid så var det stort behov av att Kristna
var villiga att ge andra kristna så som t.ex. missionärer som kom
resande tak över huvudet och mat.
Man var mycket fattiga och det fanns få härbärgen där man kunde bo.
- Likväl idag så är det viktigt att vi som kristna är gästfria. Dels mot
dom som reser men också att vi har öppna hem där vi välkomnar
varandra.
Om vi i församlingen skall kunna älska varandra som en familj så är det
viktigt att vi inte bara träffas här på söndagarna utan att vi tar oss tid att
umgås med varandra i vår vardag.
- Det står inte bara att vi skall vara gästfria, utan att vi skall vara
ivriga att visa gästfrihet.
Det betyder att vi själva aktivt söker att vara gästfria. T.ex. om du ser
någon som är ensam eller behöver uppmuntran, bjud hem dom för att
visa Kristikärlek.

- Låt oss inte bara bjuda hem dom som verkar ha ett behov utan
varandra för att umgås och visa varandra omsorg.
Vidare så kan vi visa kärlek till våra bröder och systrar genom att ha
medlidande.
v.15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.
- Här så har vi verkligen någonting att lära oss som svenskar. Med
våra stenansikten där vi är dåliga på att visa känslor.
Kärlek innebär att vi tar del av varandras glädje och sorg. Låt oss inte
bara avsides se på när våra syskon har ett glädjeämne eller sorg.
- Låt oss visa att vi bryr oss även om vi måste kliva ur vår
bekvämlighetszon!!!
Som avslutning till hur vi skall älska varandra så säger Paulus i v.16:
V.16 Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan
håll er till det som är ringa. Var inte självkloka.
- Denna vers är ganska svår att översätta. Ordagrant så börjar den:
”tänkande samma gentemot varandra.”
Ofta så översätts det i engelska översättningar med att vi skall vara ett
till sinnes.
- Detta betyder inte att vi inte måste tänka precis på samma sätt
eller tänka samma i varje fråga, utan att vi lever i harmoni med
varandra.
Den största fienden som hindrar oss från att leva i harmoni är stolthet.
- Det är därför Paulus adresserar detta i fortsättningen på versen.
Även denna del är svåröversatt: ordagrant så står det

- ”Tänk inte arrogant/högmodigt utan associera er med de ringa eller
de som är ringa. Var inte visa i era egna ögon.”
Så istället för att vara högmodiga och självkloka så skall vi identifiera oss
antingen med det som är ringa eller med människor som är ringa.
Illustration:
- Ett exempel på hur vi skall identifiera oss med människor som ringa
och inte tänka för högt om oss själva var USAs chefsdomare Charles
Evan Hughes.
När han hade blivit tilldelad jobbet som chefsdomare så flyttade han till
Washington DC och lämnade över ett flyttningsbetyg för att bli medlem i
en baptistkyrka.
- I denna församling så hälsade man alla nya medlemmar välkomna
genom att de fick introduceras framför församlingen.
Först att introduceras var en kinesisk klädtvättare vid namn Ah Sing som
ställde sig långt bort på ena sidan av talarstolen.
- När andra kallades fram så ställde dom sig alla på motsatt sida av
talarstolen.
Efter att ett dussintal människor hade kallats fram så stod Ah Sing
fortfarande ensam kvar.
- När det var chefsdomaren Charles tur att introduceras så gick han
upp och ställde sig bredvid klädtvättaren Ah Sing.
Låt oss ta Charles som ett exempel för oss att inte tänka för högt om oss
själva utan att umgås och associera oss med alla i Kristikropp.
- Är du villig att associera dig med och umgås med dina bröder och
systrar även om ni är väldigt olika och har helt olika intressen.

Något som jag lider av är när människor sätter sig själva på så höga
hästar så att dom inte kan umgås med andra människor för att dom är
för enkla.
- eller inte tillräckligt intellektuella, från en annan folkgrupp, har
andra ekonomiska förutsättningar eller inte är lika trendiga.
För en del av oss så kräver detta att vi stiger ur våran bekvämlighetszon.
- Älskar du din broder och syster?
Efter att mötet är klart drar du dig enbart till de människor som delar
dina teologiska intressen, eller har barn som du, eller kommer från
samma land eller bakgrund.
- För några söndagar sedan när vi fick besök av några nya så
upptäckte jag att besökarna stod för sig själva både innan och efter
mötet medans många av oss pratade med varandra.
Förmodligen så var det ingen som tänkte på det. Detta är bara ett
exempel där vi behöver växa i vår kärlek gentemot varandra.
- Låt oss vara lyhörda så vi ser varandras behov och visar varandra
omsorg och kärlek till varandra i Kristi kropp.
Om vi skall kunna älska varandra som en familj utan hyckleri så är det
viktigt att vi är ödmjuka.
- Ett av mina många favoritcitat kommer från Jonathan Edwards som
sa:
”Ingenting håller en människa så mycket borta från djävulens räckvidd
som ödmjukhet”
- Jag skulle speciellt vilja varna dom av oss som har ett stort
teologiskt intresse och stor Bibeln kunskap.
1 Kor 8.2 säger: kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger.

- I den tid vi lever i då massa villoläror får florera så är det lätt att vi
blir som församlingen i Efesus som hade förlorat sin första kärlek.
Dom kunde sin teologi utan och innan men den var långt ifrån deras
hjärtan.
- Deras kärlek till Gud och deras medmänniskor hade kallnat.
Må inte någon av oss falla i detta dike.
- Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen, samtidigt som vi visar
kärlek till våra medmänniskor.
I torsdags på Bibelstudiet så såg vi hur Paulus i 1 Thessalonikibrevet,
flödar av kärlek som han uppenbarar för Tessalonikerna.
- Detta innan han tillrättavisar dem för felaktig lära som hade smugit
sig in i församlingen.
Låt oss lära oss av Paulus när vi förmannar och tillrättavisar varandra så
att människor tydligt ser att vi gör det av kärlek.
- Vi har i dessa versar sätt hur vi i gensvar till evangelium skall älska
varandra.
Men hur skall vi då älska våra fiender? Det är det resten av Romarbrevet
12 handlar om.
- Hur skulle du och jag gensvaret om vi likt Kent Hughes bekant fått
reda på att vår dotter hade blivit mördad av en man som vi försökt
hjälpa?
Vi har nog alla blivit svikna, sårade och utnyttjade av människor. Hur ska
vi handskas med detta?
- Paulus säger i v. 14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och
förbanna inte.

Här så har vi ett exempel när människor förföljer oss för vår tro. Det
skulle då vara lätt att förbanna, och önska dem illa.
- Vi skulle även kunna tillämpa det på någon som har sårat oss eller
gjort oss illa.
Om vi då i våra hjärtan eller våra munnar önskar denna personen illa så
har vi inte rätt attityd och behöver omvända oss.
- Dessa ord påminner oss mycket om Jesu ord i Bergspredikan och i
hans slättpredikan.
Jesus sa följande i Bergspredikan: Matt 5:44 Jag säger er: Älska era
fiender och be för dem som förföljer er.
- På slättpredikan sa han i Luk 6:27-28
Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott
mot dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för
dem som förorättar er.
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- Att välsigna sina fiender och ovänner är något som riktigt tar emot
för oss.
Med detta så innebär det att man önskar dem gott och vill deras bästa.
- Att välsigna är något som nästan har försvunnit i vårt allmänna
språkbruk i Sverige.
Annorlunda var det när vi bodde i Syrien. T.ex. när du gick ur en taxi så
var det i kulturen vanligt att man som tack och adjö önskade välsignelse
över förraren.
- På liknande sätt fungerade det i Bibeln där man hälsade varandra
med att önska varandra frid och välgång.
Låt oss ha detta i tankarna och enligt Rom 12:17 Löna inte ont med ont,
sträva efter det som är gott inför alla människor.

- Eller som det ordagrant står: tänk på vad som är gott inför alla
människor.
Att inte bara sträva efter att göra gott utan att tänka vad som är gott
inför alla människor.
- Det är lätt att lägga upp ett sken inför människor och bete sig på
ett vist sätt men det vi tänker om andra människor det uppenbarar
vad som finns i våra hjärtan.
Här så uppenbaras det för oss själva om vi älskar med en mask på eller
om vi uppriktigt älskar människor.
- Vad är det vi i våra hjärtan önskar för människor. Enligt Bibeln så
skall vi önska dem gott.
Ett av de bästa sätten vi kan göra detta på är att följa Jesu anvisning och
be för dom som förföljer oss.
- När det gäller ickekristna som förföljer oss eller behandlar oss illa
så låt oss primärt be för deras frälsning.
Vi var en gång precis som dom utan Gud och slavar i våra synder.
- Låt oss be för dem som förföljer oss att det må gå dem väl och dom
må komma till omvändelse.
När vi hamnar i konflikter så är det oerhört viktigt att vi inte bara utgår
ifrån att vi har rätt utan rannsakar våra hjärtan.
- Beror detta på mig? Har jag bidragit på något sätt till denna
konflikt?
Som kristna så skall vi inte bara sträva efter att löna ont med gott, utan
som

V.18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på
er.
- Tyvärr får man säga att många kristna befinner sig i ouppklarade
konflikter både med andra kristna och icke kristna där det beror på
dom själva.
T.ex. har jag hört kristna säga som är i en konflikt som dom själva har del
i att detta kommer inte att bli löst på denna sidan evigheten.
- Detta är att leva i synd gentemot V.18.
Samtidigt så kan vi inte kompromissa evangeliets sanningar eller vår
överlåtelse till Kristus för att ha frid med dom som står emot sanningen.
- Har vi något ouppklarat med en människa där det beror på oss så
måste vi försöka få till stånd en försoning eller förlåtelse.
Skillnaden är där man har försökt och en annan människa inte är villig
eller i fall av t.ex. församlingsdisciplin där en människa inte vill omvända
sig från sin synd.
- Vad jag har mött bland vissa kristna är en sjuklig tendens att villa
hamna i konflikter. Detta är inte vad vi är kallade till utan att sträva
efter frid så långt det beror på oss.
Detta betyder inte att man inte får stå upp för sanningen och tydligt ta
avstånd från det som är fel.
- Men frågan är: Strävar vi för att ha frid och fred med andra
människor så långt det beror på oss.
Hur uppfattas du av dina arbetskamrater på jobbet, personerna i
idrottsföreningen eller av dina klasskamrater i skolan?
- I förra veckan så pratade vi med en person som berättade hur
positivt hon uppfattades av människorna runt om henne som hon
utövade sport tillsammans med.

En person kom fram till henne och frågade. Varför är du så annorlunda?
- Jag har märkt att du aldrig är med när vi talar illa om någon annan
person.
Är det på detta sätt dina jobbakompisar och skolkamrater uppfattar dig,
då är du ett utryck för Kristi kärlek vilket ger dig en tydlig plattform att
dela evangelium med dom.
- Jesus sa: Matt 5:9 Saliga är de som skapar frid, de skall kallas
Guds barn.
Som Kristna så är vi kallade till att vara fredsmäklare att skapa frid
emellan människor.
- Men det viktigaste av allt är att genom att berätta evangelium
verka för att människor får fred med Gud.
När vi berättar evangelium, gör vi detta i kärlek? Uppfattar människor
att vi älskar dom eller uppfattar dom oss som arga och kalla.
- Låt oss rannsaka oss själva.

Hur skall vi då hantera när människor gör oss illa? Ska vi hämnas?
Hur ofta hör vi inte folk säga: ”hämnden är ljuv”?
- Att hämnas är i mångas ögon nästan något självklart.
När jag gick på gymnasiet så hände en mycket tråkig händelse i vilken en
narkotikapåverkad person körde ihjäl en ung man.
- Familjen som drabbades av denna sorg blev uppringd av kriminella
som erbjöd sig att döda personen som vållat denna unge mans
död.

Man såg det som deras rätt att få hämnd, men familjen tackade nej till
erbjudandet.
- Bibeln i kontrast till de kriminella säger:
V. 19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen.
Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger
Herren.
- När du blir orättvist behandlad och människor har gjort dig illa så ta
inte lagen i dina egna händer och hämnas utan lämna hämnden till
Herren.
Han kommer en dag att döma alla i rättvisa, så när du får lida och bli
orättvist behandlad så kan du vara förvisad om att det inte får gå
ostraffat.
- Detta betyder inte att vi inte kan tillrättavisa, förmana, förlåta och
verka för försoning med dom som behandlar oss illa.
Samtidigt betyder det inte att man inte skall rapportera brott. Det är vår
skyldighet att rapportera lagöverträdelse till myndigheten.
- I nästa predikan så kommer vi se hur myndigheten i Rom 13:4 är en
Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.
Men som kristna så är vi befallda att inte hämnas utan lämna över
hämnden åt Gud.
- Vad skall vi då göra istället:
V.20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är
törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på
hans huvud.
- Så istället för att hämnas så skall vi göra gott mot våra fiender.
Men vad betyder detta att samla glödande kol på vår fiendes huvud?

- Normallt så förs två tolkningar fram:
Den vanligaste tolkningen är att det betyder att personen får skämmas
och känna ånger då dom behandlar oss fel.
- Problemet med denna tolkning är att glödande kol när det beskrivs
i GT alltid är något negativt och brukar anspela på dom.
I den icke Bibliska boken 2 Ezra så används en liknande beskrivning som
kan hjälpa oss förstå vad Paulus menade:
- Det står i 2 Ezra 16:53 ”Syndare skall inte säga att de inte har
syndat, för Gud kommer att bränna glödande kol på huvudet på var
och än som säger, ’ jag har inte syndat inför Gud och hans ära’”
Jag menar inte att denna bok är Guds inspirerade ord, men den är en
hjälpa för oss för att förstå vad detta utryck betydde för Paulus samtida.
Utifrån användandet i GT och i denna skrift så verkar det som om Paulus
med utrycket att vi samlar glödande kol talar om Guds dom.
- När vi gör gott mot våra fiender så lämnar vi över dem till Guds
dom om dom inte omvänder sig.
Det är viktigt här att vi inte gör detta av ett felaktigt motiv utan att vi
tänker på vad som är gott inför alla människor.
- Vårt mål måste ytterst vara att vi önskar att personen skall bli
frälst.
v.21 Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det
goda.
När det gäller att älska våra fiender så blir Kent Hughes bekant ett så
stort exempel för oss.

- Hans dotter hade just blivit mördad av en ung man som han och
hans fru låtit bo i deras hem för att försöka hjälpa.
Den här mannen inte bara förlät mördaren utan började regelbundet
besöka sin dotters mördare i fängelset.
- Detta ledde till att den unge mannen omvände sig och kom till tro.
Vidare så fortsatte han att regelbundet besöka den unge mannen.
- Vilket exempel på kärlek!!!
Detta är något som vi omöjligt skulle kunna göra i oss själva! För att
kunna göra detta krävs Gudomlig kärlek!
- Vi har sett hur vi i gensvar till evangelium skall älska varandra och
våra fiender.
Du kanske tänker: ”Jag kan omöjligt älska varken min nästa eller min
fiende”.
- Då är det viktigt att du lär känna kärlekens upphovsman, Gud själv.
Jesus är det största exemplet för oss om kärlek. Han kom ner till jorden,
blev hånad, misshandlad och brutalt mördad på ett kors.
- När han hängde där på korset så sa bad han, ”Fader, förlåt dem, ty
de vet inte vad de gör” (Lukas 23:34).
Det var där när han hängde på korset som han dog i sitt folks ställe.
- För att kunna älska varandra och våra fiender så måste vi först
gensvara till Jesu kärleksförklaring på korset.
Där blev Jesus betalningen för var och än som omvänder sig och tror
evangelium.

- För att över huvudtaget kunna älska så som Paulus här beskriver
det så måste vi först ha tagit emot Jesu kärlek.
Det är han som är orsaken till varför vi kan älska på det sätt som Rom 12
beskriver.
- Precis som vi inledde med att citera Aposteln Johannes så skall vi
också avsluta med att citera honom.
Han säger i 1 Joh 4:16-21
Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud
förblir i honom.
17
I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens
dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.
18
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut
rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte
fullkomnad i kärleken.
19
Vi älskar därför att han först har älskat oss.
20
Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en
lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte
älska Gud som han inte har sett.
21
Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud
också skall älska sin broder.

