Ingen är som Jesus Kristus!
Inget kan jämföras med
hans agape-kärlek!
Om Guds agape kontra människans eros.
E5 sä5 iden6ﬁera det sanna och det falska!

Apg 4:12: "Hos ingen annan ﬁnns
frälsningen. Inte heller ﬁnns det
under himlen något annat namn,
som givits åt människor, genom
vilket vi blir frälsta!"

1 Kor 13:4-8: ”Kärleken är tålig och mild, kärleken
avundas inte, den skryter inte, den är inte
uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte
si5, den brusar inte upp, den 6llräknar inte det
onda. Den gläder sig inte över oräJärdigheten
men har sin glädje i sanningen. Den fördrar all6ng,
den tror all6ng, den hoppas all6ng, den uthärdar
all6ng. Kärleken upphör aldrig.”

Agape är
lågmäld

tålmodig

osjälvisk

förlåtande

självutgivande

hoppas alltid på det bästa

Fil 2:6-8: ”Fastän han var 6ll i Gudsgestalt,
räknade han inte 6llvaron som Gud såsom
segerbyte utan utgav sig själv genom a5
anta en tjänares gestalt då han blev
människa. Han som 6ll det y5re var som en
människa ödmjukade sig och blev lydig ända
6ll döden – döden på korset.”

1 Kor 13:4-8: ”Kärleken är tålig och mild,
kärleken avundas inte, den skryter inte, den
är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den
söker inte siE, den brusar inte upp, den
6llräknar inte det onda. Den gläder sig inte
över oräJärdigheten men har sin glädje i
sanningen. Den fördrar all6ng, den tror
all6ng, den hoppas all6ng, den uthärdar
all6ng. Kärleken upphör aldrig.”

Apg 17:24-25: ”Gud är den som har skapat
världen och allt som ﬁnns i den. Han som
är Herre över himmel och jord bor inte i
tempel gjorda av människohand. Han låter
sig inte heller betjänas av människohänder
som om han behövde något, han som åt
alla ger liv och anda och allt.”
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spontan

villkorslös

omotiverad

Rom 5:8: ”Men Gud bevisar sin kärlek
6ll oss genom a5 Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare.”
Mark 2:17: ”Jag har inte kommit för a5
kalla räJärdiga, utan syndare.”

Agape är
lågmäld
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förlåtande

självutgivande
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1 Kor 1:27-29: ”Nej, det som för världen var
dårak6gt har Gud utvalt för a5 låta de visa
stå där med skam, och det som för världen
var svagt har Gud utvalt för a5 låta det starka
stå där med skam, och det som för världen
var oansenligt och föraktat, ja, det som inte
var 6ll, har Gud utvalt för a5 göra 6ll intet
det som var 6ll, för a5 ingen människa skall
berömma sig inför Gud.”

Joh 7:38: ”Den som tror på mig, som
SkriRen säger, ur hans innersta ska
strömmar av levande va5en ﬂyta fram.”
1 Joh 4:19: ”Vi älskar därför a5 han
först har älskat oss.”

Eros innebär

Agape innebär

Mänsklig, begärande kärlek

Guds kärlek, Gud ÄR kärlek

Begär, åtrå efter något den saknar

Offer, givande

Den uppåtstigande tendensen

Den nedåtstigande tendensen

Människans väg upp till det gudomliga

Guds väg till människan

Prestation. Den bygger på mänsklig
självfrälsning
Egocentrisk kärlek, handlar om JAG, MIG och
MITT. Jagets välbeKinnande är i centrum.

Nåd. Frälsningen är Guds kärlekshandling
mot människan
Osjälvisk kärlek, ”den söker inte sitt”, den är
självutgivande, enkel

Vill vinna sitt liv, gudomlighet, odödlighet

Lever Guds liv, vågar mista sitt liv

Vill förvärva och äga på grund av brist

Utgivande, skänkande

Motiverad av föremålets värde, inte spontan
Konstaterar/deKinierar värde hos sitt
föremål och älskar/åtrår det
Människan har en gudomlig gnista som
söker sig tillbaka till Gud. Lika söker lika

Spontan, framvällande och omotiverad,
oberoende av föremålets värde
Bara älskar och skapar värde hos sitt
föremål
Jesus ÄR Gud, han uppenbarar och
förkroppsligar Guds agape

Eros-bärare genom historien
som påverkat kristenheten
Mystiker

Kulter

Gnostiska sekter

Ordenssällskap
Klosterväsende
New age

Mysteriekulter

Platon

Gnosticism

Kyrkofäder

Augustinus

Katolska kyrkan

Antiken

≈300 f.Kr.

≈100 e.Kr.

≈200 e.Kr.

≈300 e.Kr.

≈300

EROS

EROS

Idag!

EROS

Luk 5:32: ”Jag har inte kommit för a5 kalla
räJärdiga 6ll omvändelse utan syndare.”
Rom 3:21-22: ”Men nu har det uppenbarats en
räJärdighet från Gud utan lag, en som lagen och
profeterna vi5nar om, en räOärdighet från Gud
genom tro på Jesus Kristus för alla som tror.”
1 Joh 4:10: ”Kärleken består inte i a5 vi har älskat
Gud utan i a5 han har älskat oss och sänt sin Son
6ll försoning för våra synder.”

Rom 5:1-11: ”Då vi alltså har förklarats räOärdiga av
tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Genom honom har vi också 6llträde 6ll den nåd som vi
nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men
inte bara det, vi jublar också mi5 i våra lidanden,
eRersom vi vet a5 lidandet ger tålamod, tålamodet
fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss
inte, ty Guds kärlek [agape] är utgjuten i våra hjärtan
genom den helige Ande, som han har ge5 oss.
Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudak6gas ställe,
när 6den 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 [agape] Rll oss genom
aE Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

När vi nu står som räJärdiga 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.”
Joh 3:3: ”Jesus svarade: ’Jag säger dig sanningen: Den
som inte blir född på ny5 kan inte se Guds rike.’ ”

Luk 17:20-21: (SFB 1998) ”Då Jesus blev 6llfrågad
av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade
han dem: ”Guds rike kommer inte så a5 man kan
se det med ögonen. Inte heller skall man kunna
säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds
rike är miE ibland er.’ ”
1917: ”Ty se, Guds rike är invärtes i eder.”
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Bill Johnson - eros i ny förpackning
”Allt som Adam ägde, inklusive lagfarten över
planeten med dess 6llhörande maktposi6on, blev
en del av djävulens byte.”
(När himmelriket tränger fram, sid 31)

”I Adam och Evas uppdrag a5 underkuva jorden
hade de inga sjukdomar, ingen facgdom och
ingen synd. Nu när vi är återupprä5ade 6ll hans
ursprungssyRe, skulle vi då förvänta oss något
mindre?”
(När himmelriket tränger fram, sid 33)

Bill Johnson - eros i ny förpackning
”…Jag vill fortsä5a där vi liksom slutade för några veckor
sedan… serien jag påbörjade om Tronlivet, den uppsRgna
livssRlen…”
”…Liksom Fadern har sa5 Jesus vid sin högra sida, på samma
sä5 har han saE dig vid sin högra sida, därför a5 du är i
Kristus…”
”Jesus stod inför sina lärjungar, inför Nikodemus […] och han
gjorde det här u5alandet, han sa, ’Ingen har uppsRgit 6ll
Fadern utom han som steg ned’. Nu var det här innan hans
död, innan hans uppståndelse; så han beskrev här en livss6l av
in6mitet med Fadern där han fastän han stod på jorden hade
uppsRgit Rll himmelska dimensioner i sin rela6on med Gud.
Poängen är, a5 deEa är en inbjudan Rll varje troende…”

Bill Johnson - eros i ny förpackning
”… Paulus myntade e5 u5ryck […] när han talade om a5
varje troende si5er i himmelska höjder, i Kristus. Så
föreställ er de5a: Jesus blev uppväckt från de döda genom
uppståndelsens Ande. När han blev uppväckt, så steg han
upp 6ll himlen, och sa5e sig på Faderns högra sida, och
var sedan förhärligad. Okej? Så vi har också uppstå5,
upps6git och förhärligats…”
”… Och jag känner som om Herren, 6ll och med just nu,
bjuder in oss […] drar in oss i möten som justerar vårt
perspek6v […] den som har mö5 Gud ser från hans
perspek6v, ser genom hans ögon, inbjudan a5 varje
troende måste komma högre upp…”

Bill Johnson - eros i ny förpackning
”För a5 vi ska bli allt som Gud hade tänkt
måste vi komma ihåg a5 Jesu liv var en
modell av vad mänskligheten kan bli,
om vi vore i rä5 rela6on 6ll Fadern.”
(När himmelriket tränger fram, sid 138)

Bill Johnson - eros i ny förpackning
”…Kris6 död är även döden för din gamla
natur. Kris6 uppståndelse är fak6skt din
uppståndelse. Hans uppsRgande är fak6skt
di5 lagliga 6llträde 6ll de himmelska sfärerna.
Och hans förhärligande är den posi6on där
den nytestamentlige troende träder in i Guds
härlighet. Vi lever i denna atmosfär av
närvaro…”

Bill Johnson - eros i ny förpackning
”…den grundläggande deﬁni6onen av
ordet ’apostel’ är a5 gå 6ll e5 annat
territorium och återskapa den kultur där,
som du levde i på hemmaplan [alltså i
himlen, på Guds tron]… så det är en bön om
aE återskapa på jorden en kultur som
existerar i himlen…”

Bill Johnson - eros i ny förpackning
”Den näst största anledningen 6ll
väckelsens upphörande är när Kyrkan
börjar hoppas på Herrens återkomst i
stället för a5 sträva eRer e5 större
genombro5 i det Stora Uppdraget.”
(När himmelriket tränger fram, sid 161)

1 Kor 13:1-3: ”Om jag talade både människors
och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag
endast en ljudande malm eller en skrällande
cymbal. Och om jag ägde profe6sk gåva och
kände alla hemligheter och hade all kunskap, och
om jag hade all tro så a5 jag kunde ﬂy5a berg
men inte hade kärlek, så vore jag ingen6ng. Och
om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag
oﬀrade min kropp 6ll a5 brännas, men inte hade
kärlek, så skulle jag ingenRng vinna.”

Ingen är som Jesus Kristus!
Inget kan jämföras med
hans agape-kärlek!

