
TILGIVELSE 
I SKÅNE
Tilgivelse gælder ikke 
kun i 80 dage. Et be-
søg i en svensk kirke 
satte tankerne i gang
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Vi var på ferie og havde kørt et pænt 
stykke tid og havde brug for at 
strække benene. Derfor tog vi en 

pause, da vi kom forbi den lille by Dalby, 
der ligger lidt uden for Lund. Så kunne vi 
spise lidt og også få lejlighed til at se Dal-
by Kirke, der er opført i 1000-tallet, og 
som er en af Nordens ældste stenkirker.

Et besøg i kirken
Den pæne, gamle kirke var åben for be-
søgende. Vi så os omkring i kirken og for-
nemmede stemningen i den gamle kirke. 
Der lå en stak kirkeblade, og jeg tog et ek-
semplar med, nysgerrig som jeg var. Efter 
besøget i kirken tog vi videre på vores fe-
rierejse.

 Kirkebladet blev liggende i bilen, og det 
var først efter ferieturen, at jeg fik set 
nærmere i det. I bladet fortalte den lokale 
sognepræst, at det i gamle dage blev sagt, 
at et besøg i Dalby Kirke gav ikke mindre 
end 80 dages syndsforladelse.
 Hvis det, man sagde i gamle dage, 
stemmer, så havde vi altså – helt uden at 
vide det – fået 80 dages syndsforladelse! 
Det var jo ikke så lidt. Hvis det var sandt, 
så havde besøget i kirken pludselig fået en 
langt større betydning.

Helt og aldeles gratis
Men den historie hopper jeg nu ikke på. 
Lykkeligvis har der været en luthersk re-
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Sognepræst Andreas 
Engedal Bøge, Aalborg, 
holder to minutters 
andagt i uge 19

Fo
to

: r
ud

al
l3

0/
iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s



formation i både Danmark og Sverige. Og 
det, Luther indså, var, at selv om et besøg 
i en kirke kan være fint nok, særligt hvis 
der er gudstjeneste, og evangeliet forkyn-
des, så er det ikke kirkebesøg, der giver os 
syndsforladelse. Det samme gælder alle 
de andre gerninger, vi kan finde på.
 Syndsforladelse er ikke noget, vi skal 
fortjene os til. Det er en gave fra Gud, som 
han giver os helt gratis. Han skænker os 
tilgivelse i Jesus. Helt og aldeles gratis. 
Det er godt, for vi har ikke noget, vi kan 
betale med.
 Det er også godt, at den syndsforladel-
se, Gud giver os i Jesus, ikke kun gælder i 
80 dage. Den omfatter alle synder og he-
le vores liv, og vi får lov til at tage imod 
den ved troen på Jesus. Og selv om der er 
dejligt i Skåne, så er det nu rart, at vi ikke 
behøver at rejse hverken til Skåne eller til 
andre valfartssteder, for at få tilgivelse.

Gunner Jensen

Hvordan får man tilgivelse? 
jesusnet.dk/svar/3773

Se de nyeste filmanmeldelser 
på: filmogtro.dk

SAGT OM 
TILGIVELSE
»Når du nu kigger på dit eget liv, så 
kan det godt være, du ved dig selv 
konstaterer, at der er flere grunde til, 
at Gud måske ikke skulle kunne tilgi-
ve et eller andet. Men sådan ser Gud 
heldigvis ikke på det. Og det er trods 
alt det vigtigste.
 Du er i Guds øjne hverken værre 
eller bedre end alle andre mennesker 
på denne jord – blot helt unik og 
med en unik historie. Og Jesus’ død 
på korset havde kun det ene formål, 
at dække dit liv og din historie ind 
under Guds frelse og tilgivelse.«

Brian Thisgaard Olesen 
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/4004)

»Hvis vi bekender vores synder, er 
han trofast og retfærdig, så han til-
giver vores synder og renser os fra 
al uretfærdighed.«

1. Johannesbrev kapitel 1, vers 9
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JEG ER JO 
LIGE HER
Det er noget af en udmelding, Filip kom-
mer med: Jesus, du kan fjerne al vores 
tvivl og angst med en eneste ting: Bare vis 
os Gud, så forlanger vi ikke mere.
 Bliver vi forargede på Filip, eller kan 
vi faktisk godt følge ham? Det ville væ-
re nemmere at være tryg midt i en farlig 
tid; det ville være nemmere at tro på Gud, 
når sygdom rammer, hvis bare vi kunne se 
Gud.
 Jesus svarer Filip uden vrede, men med 
stor kærlighed: Filip, jeg står jo lige her. 

Filip sagde til ham (Jesus): »Herre, vis os Fa-
deren, og det er nok for os.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 14, vers 1-11

VIS OS FADEREN

Selvom du ikke med dine øjne og med din 
forstand kan se eller forstå, at jeg er Gud. 
Jeg står jo lige her.
 Det siger Gud også til os i dag: Jeg er 
lige her med hjælp og trøst til den, der er 
bange, og til den der tvivler. Du kan ikke se 
mig eller gribe mig med din forstand, men 
jeg er her. Grib ud efter mig – ikke med di-
ne hænder, men med din bøn og din tillid. 
Jeg er jo lige her.

Ellen Hessellund Mikkelsen
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