
Minibog vil fortælle 
om Guds gave

Han er så begejstret for 
sin tro på Jesus, at han 
umuligt kan holde den 
for sig selv. Derfor har 
direktør for den kristne 
tv-kanal GOD TV afdeling 
i Norden, Simon Jacobsen, 
fortalt både naboer, for-
retningsforbindelser og 
andre bekendte om Guds 
gave til menneskeheden: 
Evigt liv og relation til 
Gud gennem tro på Guds 
søn, Jesus Kristus.
Nu har han så skrevet 
og selv udgivet en kort 
og overskuelig bog, Guds 
gave til dig, som med 
få, hverdagsdanske ord 
forklarer kernen i den 
kristne tro.

- Den er lavet, så den passer lige ned i en skjortelomme, så man altid kan have 
et par stykker i lommen eller tasken, forklarer han.
Idéen er, at hvis man har haft en snak med en person, hvor man har fortalt 
om sin kristne tro, så kan man give personen minibogen med hjem til videre 
læsning. Jacobsen har fået en række teologer og ikke-troende til at læse bogen 
igennem, så han er sikker på, at teksten er skarp, præcis og forståelig. For 
indholdet skal kunne forstås af enhver dansker.
- Det er meningen, at man skal forære bogen væk – og hvis for eksempel en 
kirke køber 500 eksemplarer, kan den få sine kontaktoplysninger trykt i bogen, 
fremhæver han.
For Simon Jacobsen har designet af bogen været et fokuspunkt i produktionen 
af bogen, som er trykt i et førsteoplag på 6.000 eksemplarer. 
- Den præsenterer kernen i den kristne tro i en flot og nutidig indpakning. I 
dag kan man ikke give papirtraktater til folk – de vil have kvalitet, og denne 
bog er af sådan en kvalitet og så lækker at have i hånden, at jeg garanterer, at 
ingen vil smide den ud, siger han.
Bogen er oversat til flere nordiske sprog samt til engelsk og spansk, og den 
danske udgave kan læses online på gudsgavetildig.dk.
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