
English to Swedish translation: For God so loved the 
world. This is word for word translation that needs final 
proof.  

 

 

Gud har älskat världen så mycket, 

att han gav sin enfödde son, 

 

för att var och en som tror på honom  

inte skall förgås, utan 

ha evigt liv. 

Johannes 3:16 

 

 

 

Ty Gud har älskat världen så mycket 

 

Bibeln säger till den som läser den här broschyren att Gud 
älskar dig. Det spelar ingen roll vilken ålder, kön, rikedom, 
ställning i livet, var du bor eller vilken bakgrund du har, Gud 
älskar dig. Det är mycket betryggande att veta att universums 



skapare älskar dig. Trots all den otroliga makt som Gud har som 
skapare, säger Bibeln att Gud i grund och botten är kärlek. 
Eftersom Gud är kärlek är han mycket intresserad av en 
kärleksrelation med dig. 

 

1 Johannes 4:8 Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är 
kärlek. 

 

Gud skapade oss till sin avbild och likhet. Det betyder att 
eftersom Gud är kärlek har han skapat oss för att ta emot och 
ge sin kärlek. Det finns en plats i vårt inre som är gjord för Guds 
kärlek. 

 

Det finns tre saker som vi fysiskt behöver för att leva, nämligen 
luft, vatten och mat. Utan luft dör vi på några minuter, utan 
vatten på några dagar och utan mat på en månad. Detta gäller 
även andligt. För att leva andligt behöver vi kärlek, tro och 
hopp. Utan kärlek kan människor vara hatiska, grymma, visa 
ingen barmhärtighet och känslolösa, mördare och de som 
avskyr Gud. Dessa människor är andligt döda, men de 
människor som är fyllda av Guds kärlek är fulla av fred, glädje, 
barmhärtighet och vänlighet. 

 



Vad exakt är den kärleksrelation som Gud vill ha med oss? 
Denna relation är den som en kärleksfull far har med sina 
mycket små barn. Detta är mycket ömt när barnen kallar 
honom pappa eller på hebreiska "Abba". Denna kärlek är djup 
och kraftfull och Abba Fader lämnar eller överger aldrig sina 
små barn! 

 

Romarbrevet 8:15 För ni har inte fått en ande av slaveri, som 
återigen leder till rädsla, utan ni har fått en ande av adoption, 
genom vilken vi ropar: "Abba, far!". 

 

Hur kan du vara säker på att Gud älskar dig? Det är lätt att säga 
ord utan verklig mening. Det finns professionella lögnare som 
lätt kan lura dig med ord. Ord i sig själva utan att prövas har 
liten säkerhet. Det bästa sättet att pröva någons ord är att titta 
på deras handlingar. Det är handlingarna som visar den verkliga 
personen. Genom att pröva Guds handling kan vi helt och hållet 
lita på hans ord. Det ultimata beviset är att Gud sände Jesus 
Kristus, sin enfödde son, för att dö på korset för att betala 
straffet för din synd. Det kan inte finnas något större bevis än 
detta! 

 

1 Johannes 4:9 I detta visade sig Guds kärlek till oss, eftersom 
Gud sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva 
genom honom. 



 

Att han gav sin enfödde son 

 

Romarbrevet 5:8 Men Gud har visat sin kärlek till oss genom att 
Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.  

 

Anledningen till att Gud sände Jesus Kristus till världen var att 
han skulle dö på korset och utgjuta sitt blod för att betala 
straffet för vår synd. Gud är helig och hans helighet kommer 
inte att låta oss komma in i himlen utan att straffet för synden 
har betalats. Straffet är separation från Gud på en plats som 
kallas helvetet. Även om Gud är helig så betalade han på grund 
av sin kärlek genom Jesus Kristus straffet för vår synd. Vi kan nu 
ha försäkran om evigt liv i himlen med Abba Fader.  

 

Romarbrevet 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är 
evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.  

 

Den som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. 

 

Det finns ett exempel i Bibeln som verkligen visar att den som 
anropar Jesus kommer att få evigt liv. Det fanns en blind tiggare 
vid namn Bartimaeus som satt vid sidan av vägen. Han hade 



inget jobb eller någonstans att bo. Han var beroende av sitt 
tiggeri för att överleva. En dag hörde han ett stort tumult och 
frågade vad som hände. Han fick höra att Jesus från Nasaret var 
på väg förbi. Han ropade på Jesus, men folkmassan sa åt honom 
att vara tyst. Han skrek högre och kallade Jesus för Messias, 
frälsaren. Jesus stannade och lät föra Bartimaeus till sig. Jesus 
helade då hans ögon och sa att din tro har räddat dig! Guds 
kärlek var på den blinde tiggaren, och med hans bekännelse fick 
han evigt liv! Om Guds kärlek kunde nå ner till Bartimaeus kan 
den säkert nå dig. 

 

Lukas 18:42 Och Jesus sade till honom: "Få synen tillbaka, din 
tro har räddat dig. 

 

Evigt liv 

 

Bibeln säger att Gud älskar världen, men endast den som litar 
på Jesus som frälsare kommer att vara i himlen. I 
Uppenbarelseboken finns det en vers som berättar varför 
människorna är i himlen. De trodde att Jesus dog och utgöt sitt 
blod för dem! Dessa människor kommer från alla stammar, 
språk, alla folk och alla nationer. Detta beror på att Gud älskar 
världen. 

 



Uppenbarelseboken 5:9 ... ty du har dött och genom ditt blod 
förlossat oss till Gud från alla stammar, språk, folk och nationer; 

 

För att få ta emot Guds kärlek och försäkran om evigt liv räcker 
det med en bön som denna:  

 

"Gud, jag ångrar min synd och vänder mig till Jesus Kristus. Jag 
tror att du i kärlek sände Jesus för att dö på korset och utgjuta 
sitt blod för att betala priset för min synd. Jag tror också att han 
uppstod från de döda. Jag bekänner nu Jesus Kristus som min 
Herre och frälsare. Eftersom Jesus är min frälsare har jag nu 
evigt liv, och du är nu min Abba Fader. Tack i Jesu namn." 

 

Fader, du har också sänt Jesus för att läka de som har krossat 
sina hjärtan. Jag ber dig hela alla läsare av ett brustet hjärta: ett 
hjärta som är krossat av att en älskad person har gått bort, av 
våld, fullt av rädsla och depression, av en splittrad familj, av att 
bli ofredad eller utsatt för trauma. Snälla, frigör alla sinnen som 
är bundna till syndens fästen. Fader, befria alla som är 
förtryckta av djävulen och plågas av plågor. Och, med din stora 
kärlek, befria alla som tänker på självmord eller är beroende av 
droger. Må alla få uppleva din stora kärlek, glädje och frid. 

 



Romarbrevet 8:32 Den som inte skonade sin egen son utan 
överlämnade honom för oss alla, hur skulle han då inte också 
kunna ge oss allting? 

 


