
Den største 

kærlighed



Guds kærlige tilbud

For således elskede Gud verden, 

At han gav sin enbårne søn, 

For at enhver, 

Som tror på ham, 

Ikke skal fortabes, 

Men have evigt liv. 

Bibelen – Johannes 3:16

Dette fundamentale skriftsted fra 

bibelen opsummerer hele Guds 

evangelium, som en diamant ville 

gøre det. 

Dette er til dig personligt!

 Det største eksempel på nåde nogensinde

 Den højeste, mulige pris at betale

 Det størst mulige antal

 Det enkleste krav man kan tænke sig

 Den største frelse man kan forestille sig

 Den bedste gave man kan modtage

Bibelens evangelium er sandelig 

gode nyheder for enhver, der tør at 

stå ansigt til ansigt med det lys, det 

kaster på dem.



For således elskede Gud verden…

Dette giver os en forståelse af, hvor højt Gud 

længes efter sine skabninger. Vi kan kun undre 

os over Guds ufattelige kærlighed til os, Ham, 

som vi både har vanæret, givet den kolde 

skulder og fornærmet. Men han tog alligevel 

det første skridt for at frelse det fortabte.

… at han gav sin enbårne søn …

Dette var prisen, som Guds kærlighed måtte 

betale: Jesus Kristus – Guds uudsigelige gave. 

Han var beviset på den retfærdige Guds 

kærlighed. Han sendte sin elskede søn til jorden, 

og lod ham dø ved korsfæstelse. Det var på 

denne måde, vor kærlige Gud kom de fortabte i 

møde! Hvilken nåde!

… For at enhver, som tror på ham …

Dette gælder ethvert menneske, uden 

nogen undtagelse. I stedet for ordet 

”enhver” kan du indsætte dit eget navn. 

Hvad behøver vi at gøre for at gå fortabt? 

Overhovedet ingenting! Men noget må 

gøres, hvis vi vil frelses!

Gud kræver ikke gode gerninger; men 

han befaler, at vi personligt tror på Jesus 

Kristus, som oplevede Guds dom på grund 

af vore synder.

Hvis du opfylder Hans ønske, kan du sikre 

dig frelsen fra evig straf, og modtage det 

evige liv som gave i al sin fylde.



… ikke skal fortabes …

Her taler Gud om den frygtelige 

skæbne, der venter dem, som siger nej 

til hans tilbud: de vil gå evigt tabt, og 

vil opleve mørke og pine langt borte 

fra Guds nærhed, ”hvor deres maddiker 

ikke dør, og ilden ikke slukkes.” 

Bibelen – Markus 9:44

Du må ikke misforstå dette: Guds 

budskab er ikke ment som en trussel. 

Han ønsker ikke, at syndere skal dø, 

men at de må omvende sig og leve.

Det ville være forkert af os, hvis vi her 

forblev tavse, og ikke fortalte om Guds 

oprigtige advarsel, at mennesker kan 

gå fortabt.

… men have evigt liv …

Dette går længere end blot at ”få noget ud af 

livet,” eller at ”nyde livet,” som kun ville være 

middelmådigt. Her tales der om et ægte, 

glædesfyldt, evigt liv med Jesus Kristus. Bibelen 

beskriver det på denne måde:

”Syndens løn er død, men Guds 

nådegave er evigt liv i Kristus Jesus.”

”Den, der har Sønnen, har livet.” 

Bibelen – Romerne 6:23 / 1. Johannes 5:12

Hvornår begynder så det evige liv? Det gør det i 

det øjeblik, du tror på frelseren Jesus Kristus, og 

oprigtigt bekender dine synder for Gud. Det kan 

ske lige nu og her!



”Deri består kærligheden: 
ikke i at vi har elsket Gud, 

men i at han har elsket os og 
sendt sin søn som et sonoffer 

for vore synder” 

1. Johannes 4:10

Læs bibelen – Guds Ord!
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