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TILGIVELSE
I SKÅNE
Tilgivelse gælder ikke
kun i 80 dage. Et besøg i en svensk kirke
satte tankerne i gang
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i 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 Dalby 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 besøgende. Vi så os omkring i kirken og fornemmede stemningen i den gamle kirke.
Der lå en stak kirkeblade, og jeg tog et eksemplar med, nysgerrig som jeg var. Efter
besøget i kirken tog vi videre på vores ferierejse.

Sognepræst Andreas
Engedal Bøge, Aalborg,
holder to minutters
andagt i uge 19

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-

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362
Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år
Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen
Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk
Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk
Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelmose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/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 forkyndes, 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 syndsforladelse, Gud giver os i Jesus, ikke kun gælder i
80 dage. Den omfatter alle synder og hele 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

CI
TAT 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 tilgive 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)
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   video og lyd
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Hvordan får man tilgivelse?
jesusnet.dk/svar/3773

»Hvis vi bekender vores synder, er
han trofast og retfærdig, så han tilgiver vores synder og renser os fra
al uretfærdighed.«
1. Johannesbrev kapitel 1, vers 9

Se de nyeste filmanmeldelser
på: filmogtro.dk

VIS OS FADEREN

Filip sagde til ham (Jesus): »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 14, vers 1-11

JEG ER JO
LIGE HER
Foto: pcess609/iStock/Getty Images Plus

Det er noget af en udmelding, Filip kommer 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 være 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.

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 dine hænder, men med din bøn og din tillid.
Jeg er jo lige her.
Ellen Hessellund Mikkelsen

