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Som kristne burde vi ikke være i tvivl om Gud elsker os eller ej, for 

når man læser Bibelen så tales der utrolig meget om hvor højt Gud 
elsker os og at intet kan skille os fra Hans kærlighed. Bibelen siger 

klart og tydelig at Gud simpelthen ER kærlighed.

1. Johannes 4:8

Men de, der ikke har kærlighed, kender ikke Gud, 
for Gud er kærlighed.

Det er heller ingen tvivl om at Guds kærlighed strækker sig langt, 

for Romerbrevet gør det tydelig at Han valgte at vise os sin kærlighed 

selv mens vi var syndere.

Romerbrevet 5:8
Men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus 

ofrede sit liv for os, mens vi stadig var syndere,

Læser vi sammenhængen?
Problemet er at vi kristne har blevet så vandt til at læse Bibelen 

efter kapitel og vers at vi ofte ikke engang ved hvad der står lige før 

og lige efter de versene vi så godt kan lige og citere.
 For eksempel om du spørge nogen “Hvad står i Johannes 3:16” så 

vil næsten alle kristne kunne svare dig. Men om du spørger “Hvad 
står i Johannes 3:15” så vil langt færre kunne svare.

Om du læser videre i Romerbrevet 5 så vil du se at Bibelen har mere 
at sige, end at Gud viste sin kærlighed til os mens vi endnu var syndere. 

Romerbrevet 5:9

og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. 

Derfor kan vi trygt regne med, at når Kristus ved sin død forsonede os 
med Gud, vil han også redde os på dommens dag.

Så med andre ord så har Gud vist os kærligheden mens vi endnu var 

syndere, men det betyder ikke at vi automatisk er accepteret af Gud. 

Det bliver vi nu kun gennem Kristi stedfortrædende død.

Hvad med Johannes 3:16

Johannes 3:6
Det, der er født af kødet, er kød, og 
det, der er født af Ånden, er ånd.

Johannes 3:3
Jesus svarede ham: »Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Den, der 
ikke bliver født på ny, kan ikke se 
Guds rige.«



Videre siger Paulus også at der kommer en dommens dag, og at 

det kun er på grund på grundlag af Jesus død at vi kan blive reddet 
fra denne dom.

 Læser vi videre i Romerbrevet 5 finder vi flere vigtig elementer når 
det kommer til forståelsen af Guds kærlighed.

Romerbrevet 5:10
Selvom vi var ender af Gud, blev vi alligevel forsonet med ham, fordi 

hans Søn døde for os. Nu, da vi er blevet Guds venner, kan vi være 
forvissede om, at vi vil få det evige liv, fordi Jesus lever.

Så Paulus skriver til nytestamentlige kristne at det faktisk var et 
tidspunkt hvor Gud anså dem for at være ender, men at de nu på 

grund af Kristi kors har blevet Hans venner.
 Nogle vil måske sige at Paulus her taler om hvorledes Gud så på 

dem som hedninger før Jesus havde åbnet vejen for at også hedninger 

kunne blive frelst. Men tanken om at det faktisk er mennesker som 
er Guds fjender gælder også nytestamentlige kristne. Jakob gør dette 

meget tydelig, for han skriver til nytestamentlige kristne.

Jakob 4:4

Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, som kun 
tænker på at opnå verdslig tilfredsstillelse, kan ikke samtidig gøre 

Gud tilfreds.

Når man læser Guds ord så er det vigtig at man ikke kun plukker ud 

nogle vers man godt kan lige, og ud fra dem former vores Gudsbillede, 
uden at have summen af Guds ord med.

Salme 119:160

Summen af dine ord er sandhed,

Forstår vi egentlig Guds kærlighed?
For at finde sandheden når det kommer til Guds kærlighed så er det 

vigtig at man ikke plukker ud de vers man godt kan lige. Summen av 

hvad Bibelen har at sige, når det kommer til Guds kærlighed, er 
sandheden om Guds kærlighed.

 Men fordi mange kristne har formet deres teologi, når det kommer 
til Guds kærlighed, ud fra de vers de godt kan lige, så har det sneget 

sig ind en grov misforståelse blandt mange kristne på dette området.
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Om man har hørt evangeliet forkyndt i dag, så har man uden tvivl 

hørt det proklameret: “Jesus elsker dig!”, og det er sandt om det 
forståes på rigtig måde, men jeg vil vove at påstå at i de fleste tilfælde 

så gør det ikke det.

Det mest kendte vers når det kommer til Guds kærlighed til en falden 

verden, er nok Johannes 3:16.

Johannes 3:16
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.

Det som er lidt utrolig er at mange læser “For således...” uden en 

gang at spørge sig selv “Hvad menes han egentlig med ‘For således?’”.
 Når det står “For således” så refereres det til noget, og det finder 

man i vers 15. Problemet er at siden vi kun har lært os vers 16, så aner 

de fleste ikke hvad der står i vers 15.

Johannes 3:14-15
Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneske-

sønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

Hvad i all verden mener Johannes med at sammenligne Guds kærlighed 

og Jesu komme med slangen som Moses ophøjede i ørkenen? Det han 
egentlig siger er at nøglen til forståelsen af Guds kærlighed ligger i 

historien om slangen som Moses ophøjede.

 Da bliver det jo interessant at finde ud af hvad var det egentlig 
der skete den gang i ørkenen.

4. Mosebog 21:4-9

Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden 

om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud 
og mod Moses: »Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i 

ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den 
elendige føde.« Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange 

israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde: »Vi har syndet, 

for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal 
fjerne slangerne fra os!« Moses bad for folket, og Herren sagde til 

Moses: »Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet 



bidt, og som ser på den, skal beholde livet.« Så lavede Moses en 

kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en 
slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet.

Det som er meget interessant at lægge mærke til er at Gud faktisk 

ikke helt giver Moses det han beder om. Moses bad om at Gud måtte 

fjerne slangerne, men det ville ikke Gud. I stedet så sagde Gud at han 
skulle lave en kobberslange, også kunne dem som var blevet bidt se 

på den.
 Så når Johannes siger “For således...” så siger han at det er på denne 

måden Gud elsker menneskeheden på. Det sætter Johannes 3:16 i lidt 

andet perspektiv.
 Mange læser Johannes 3:16 med den forståelse at Gud simpelhen 

er helt vild med verden og elsker mennesker uanset hvad de gør, 
men dette stemmer ikke med Bibelen.

Elsker Gud alle mennesker?
Mange er blevet så indoktrineret med tanken om at Gud elsker alle 
mennesker at med det samme de hører noget andet så lukker de 

med det samme sine ører. Men jeg vil udfordre dig til at undersøge 

om det jeg siger stemmer. Om det jeg siger ikke har sin basis i skriften 
så er du fri til at forkaste det, men ikke forkast det før du i alle fald 

har tjekket efter.
 Bibelen nævner faktisk flere steder mennesker Gud ikke elsker.

Salme 5:5-6
Gud, du hader grusomheder og kan ikke acceptere ondskab. 

Oprørere får ikke adgang til dig, for du hader de onde.

Salme 11:5

Han gennemskuer både de gode og de gudløse. Han hader dem, 
som elsker vold.

Hoseas 9:15

Herren siger: Jeg så al deres ondskab ved Gilgal. Dér begyndte jeg for 

alvor at få afsky for dem. På grund af deres onde handlinger vil jeg 
jage dem ud af mit land.

Romerbrevet 9:13

Der står jo skrevet: »Jeg elskede Jakob, men hadede Esau.«
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For mange kristne er det et stort sjok at det er mennesker Gud hader, 

men det forandrer ikke det faktum at disse vers er en del af den bogen 
vi kalder Guds Ord.

Hvordan kan Johannes 3:16 sige at “For således ELSKEDE gud verden...” 

når det samtidig er mennesker Han hader?

 Egentlig så er det ikke så svært; vi må bare indse at vi måske har 
haft et lidt fejl billede af Guds kærlighed. Både Johannes 3:16 og 

sandheden om at Gud ikke elsker alle mennesker går nemlig meget 
godt sammen om man læser Johannes 3:16 i lys af vers 14-15.

 I 4. Mosebog 21:4-9 var Gud vred på Israels folk, og ville derfor ikke 

fjerne slangerne. Men selv om Han var vred, var Han også nådig. 
Resultatet blev at Han ikke fjernet slangerne, men at Han til-

vejebragte en løsning for dem som var villig til gør som Han sagde.

Bibelen er meget tydelig på at Gud ikke elsker onde mennesker, 

men det forandrer ikke det faktum at Han er en kærlig Gud. Det er 
netop fordi Han er en god og kærlig Gud at Han hader onde mennesker.

 Om en pedofile kommer for domstolen og han der indrømmer sin 
skyld, så bliver han ikke benådet om dommeren er et godt menneske. 

Om dommeren er et godt menneske så vil han netop sørge for at 

den pedofile får sin dom. Jo bedre dommeren er jo mere sikker kan 
den kriminelle være på at få sin fulde dom.

 At Gud er kærlig og at Gud er god betyder ikke at han ser mellem 
fingrene på menneskers synd. Tvært imod så er Guds godhed en 

garanti for at ingen syndere slipper sin fortjente straf.

At Gud elsker alle mennesker betyder ikke at Gud ser ned på Adolf Hitler 

og tænker “hvilken dejlig lille dreng”. Men selv om Gud ikke elsker 
Adolf Hitler så er Hans kærlighed stadig tilgænglig også for ham.

 At Gud er kærlighed betyder ikke at han ikke er i stand til at 

hade, for så måte Han jo også elske ondskab. Men Gud er ikke kun 
kærlig, Han er også nådig, og derfor har han tilvejebragt en løsning, 

sådan at de som er villig til at adlyde Ham kan få del i Hans kærlighed.

Elsker Gud syndere?
Vi har alle hørt citater som “hat synden - ikke synderen” og mange 

kristne tror ærlig og oprigtig at dette er et citat i fra Bibelen. Men 
faktisk så er det et citat Gandhi og passer bedre ind i New Age filosofi 

end det gør i Bibelen.



Bibelen skiller nemlig ikke synden fra personen og det er derfor vi 

mennekser behøver frelse. Det er ikke sådan at Gud kan tage synden 
og sende den til Helvede og lade personen blive frelst.

 Når du læser Romerbrevet, ser du at det ikke er det at mennesket 
synder som gør det til en synder, men det gør synd fordi det allerede 

er en synder. Synden har trængt igennem til alle mennesker og 

blevet en del af vores natur. Johannes går faktisk så langt at han 
siger at den som GØR synd ER af djævelen.

1. Johannes 3:8-9

Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra 

begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre 
Djævelens gerninger.

Det er derfor det ikke er nok for Gud at kun fikse på det gamle. 

Vores eneste håb om frelse er at synderen dør, bliver korsfæstet 

sammen med Jesus og begravet i dåben. Så kan vi bliver født på ny 
så vi ikke længere er en synder.

Romerbrevet 6:4-6

Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme 

måde er vores gamle liv dødt, og det blev begravet, da vi blev døbt, for 
at vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev ét med Jesus i dåben. Da vi altså 

er ét med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være ét med ham 
i et liv, der ligner hans. Vi ved jo, at vores gamle levevis er korsfæstet 

med Kristus, så synden ikke længere har ret til at regere over os. 

Derfor er vi ikke længere slaver af synden.

2. Korinterbrev 5:17
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 

Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! 

Gud elsker ikke syndere, fordi synden og personen er blevet et og 

derfor behøver syndere frelse. De kan nemlig ikke selv løsrive sig fra 
deres syndige handlinger og behøver derfor nåde.

 Fordi Gud er en nådig Gud har Han valgt at give mennesker en 

løsning, sådan at dem som følger den løsning Han har givet stadig 
kan få opleve at få del i Hans kærlighed - ufortjent og af nåde. Om 

Gud allerede elsker alle mennesker, så er det jo ikke nåde at jeg får 
opleve Hans kærlighed, for Han elsker jo da også Adolf Hitler. Men 

Guds kærlighed er noget vi får del i fuldstændig ufortjent og af nåde.

6

J E S U S A C A D E M Y 2 0 1 3



J E S U S A C A D E M Y 2 0 1 3

7

Troens lydighed
Johannes 3:16 sammenligner Guds kærlighed med hændelsen 

i ørkenen, hvor Moses løftet op en slange. Dem som derefter adlød 
Moses og fæstet sit blik på slangen blev helbredet, men dem der 

ikke adlød Moses fik ikke del i velsignelsen.

 På samme måde er det med den frelse Gud tilbyder. Den er til-
gængelig for dem der adlyder hans anvisning om hvorlede du kan få 

del i den. De som heller ønsker at følge sin egen går glip af den.

Johannes 3:36

Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, 
skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«

At sige til en person som er ulydig imod Sønnen at “Gud elsker dig” 

er faktisk ikke rigtig. Sandheden er at dem som ikke adlyder Jesus 

faktisk er under Guds vrede og at de derfor er i et akut behov for 
frelse/redning.

 Bibelen er tydelig på at der kommer en dom og at det kun er dem 
der har accepteret Jesus som kan blive stående ved denne dom.

Romerbrevet 5:9
og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. 

Derfor kan vi trygt regne med, at når Kristus ved sin død forsonede os 
med Gud, vil han også redde os på dommens dag.

Et andet problem er at vi i dag har gjort tro til noget mentalt. Men i 
Bibelen så er ikke tro noget passivt. Tro i Bibelen er altid noget aktivt. 

Derfor var det Abrahams handling der gjorde ham til troens far og 
derfor siger Jakob at tro uden gerninger er død tro.

 Tro på Jesus bliver derfor ikke noget passivt men noget aktivt. 

Derfor bliver det heller ikke noget modestning når Johannes 1:12 
siger alle som tror på Ham bliver Guds børn, og Johannes 3:36 taler 

om at vi må være lydige mod Sønnen.

Om du står midt på vejen og jeg råber til dig: “Flydt dig! Der kommer 

en bil”. Hvorledes kan jeg se om du tror på mig eller ikke? Jo, på om 
du flytter dig eller ikke.

 På samme måde kan tro ses på hvorledes vi reagerer på hvad Jesus 
siger. At tro på nogen er jo at tro på hvad de siger.


