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Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek 
Mats Nyholm I Evangeliet till alla folk I Del 1 av 13 

Sammanfattning 
Du är jätteviktig för Gud. Det vet vi eftersom Fadern inte skonade sin egen son utan utlämnar 
honom för att rädda oss alla. I 1 johannesbrevet 4:10 står det att kärlek består i att Gud älskat oss 
och sänt sin son till försoning för våra synder. Abraham fick en prövning att lyda honom i allt. Han 
skulle ge upp sin ende son Isak. Abraham bestod provet och behövde inte offra Isak. Men Gud gick 
hela vägen. Genom att offra Jesus gjorde Gud något åt människans tre största problem: synden, 
döden och jävulen. Vi behöver prata om dessa tre för att människor ska få bli av med dem. Få ta 
emot upprättelse, förlåtelse och kärlek. Jesus säger att ingen har större kärlek än den som ger sitt 
liv för sina vänner. Och inget kan skilja oss från Guds kärlek. Hur mkt är du beredd att satsa på 
påståendet att Jesus älskar människor? Det kommer avgöra din framtid. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Mats undervisa, är det något specifikt som sticker ut för dig? 
- Vad innebär det för dig att inget kan skilja oss från Guds kärlek? 
- Mats säger att om vi är beredda att satsa på det är sant att Jesus älskar människor, kommer det 

avgöra vår framtid. Vad innebär det tror du? På vilket sätt? 
- Vad innebär det att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner? Vad innebär 

det för dig i ditt liv idag? 
- Upplever du att du fått ta emot Guds kärlek i ditt liv? Berätta. 

Bibelställen 
- 1 Mosebok 22:1-14 
- Psaltaren 23:6 
- Johannesevangeliet 15:13 
- Apostlagärningarna 8:37-39 
- Romarbrevet 8 
- 1 Korinterbrevet 13 
- 1 Johannesbrevet 4:10 
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