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At give det videre Heine Holmgaard Hent PDF Forlaget skriver: Hjertesagen i denne bog er Bibelens to svar
på spørgsmålet: »Hvad er det største, Gud har gjort?«

Ofte hører vi blot ét svar: »At Gud sendte Jesus for at frelse os.« Men forud for det er der et andet svar: »At
Gud skabte os som det største og mest værdifulde af alt!«. Guds kærlighed møder vi først i skabelsens

evangelium, dernæst i frelsens evangelium. Og vi må have begge evangelier med for rigtigt at forstå, hvem
Gud er.

Ud fra de to svar udfolder bogen, hvordan Gud har skabt os til at leve et diakonalt liv. Ved selve det, at vi er
skabt med øjne, ører, hænder og mund, har vi alle fået evner, hvormed vi kan række værdifulde dråber af

Guds kærlighed videre til andre.

Bogen rummer også et studiemateriale med korte oplæg, øvelser og spørgsmål. Materialet er både egnet til
personlig refleksion og til brug i bibel- og studiekredse, hvor man ønsker at vide mere om og praktisere

diakoni i en moderne kontekst.
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