
På baggrund af dine svar vil et konfirmandord om kærlighed passe godt til 
dig.  

• Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Joh 13,34 
• Du skal elske næsten som dig selv. Gal. 5, 14 
• Jesus sagde: Et nyt bud giver jeg jer; I skal elske hinanden! Joh. 13.34 
• Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er 

kærligheden. 1. Kor. 13.13 
• Størst af dem er kærligheden. 1. Kor. 13.13 
• Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod 

dem. Matt 7,12 
• Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. Matt. 6,21 
• Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Ord. bog. 4.23 
• Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud .1 Joh 4,16 
• Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, den 

praler ikke, bilder sig ikke noget ind. 1 Kor. 13,4 
• Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 1. Kor. 13.7 
• Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al 

kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, 
er jeg intet. 1. Kor.13.2 

• Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner. 
Joh.15,13 

• Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. Sl. 
91,11 

• Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort 
mod mig. Matt. 25,40 

• Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Joh 6,37 
• Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. 1 .Joh. 4,8 
• For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller 

noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det 
høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds 
kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Rom. 8,38 

• 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. Joh 3,16 

• Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at 
tjene og give sit liv som løsesum for mange. Matt 20:28 

• Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Matt 28:20 

Kærlighed er det vigtigste i livet; det er vigtigt, man har mennesker i sit liv, der 
elsker en, og som man selv elsker. 



Men selvom kærlighed er vigtig, kan kærligheden også være svær. Det gør 
ondt, hvis ens kærlighed ikke bliver gengældt, eller hvis man bliver svigtet af en, 
man elsker. 
Jesus vidste, hvor vigtig kærligheden er. Faktisk sagde han både, at ”størst af alt 
er kærligheden,” og at den vigtigste forudsætning for, at vi mennesker kan leve 
med hinanden er, at ”du skal elske din næste som dig selv”. 
Men Jesus talte ikke kun om kærlighed, han viste også den største kærlighed til 
mennesker, han mødte på sin vej. Uanset hvor fattige, syge og beskidte de var. 
Faktisk elskede han os mennesker så højt, at han gav sit liv for os. Så langt 
behøver vi ikke at gå for kærligheden. Men at kærligheden er vigtig at gå langt 
for, ved du, siden du har svaret som du har. 

 


