






Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, 

ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og 

går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. 

Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg 

vender jeres skæbne

Jeremias 29,11



Jeg er kommet for at de skal have liv, ja liv i overflod! 

Johannes 10,10



Jesus didn’t come to make bad people good, but to 

make dead people alive!

C. S Lewis





Tilgive    

Det er okay.. 



Tilgive    

Det er okay..                   versus       “Aphiemi” = tage bort



Det er ikke så rart at indrømme, men jeg har længe været opslugt af en 

kæmpe sorg og bitterhed, pga svigt fra mennesker. Den slags sorg og 

bitterhed, som man kan mærke helt fysisk i kroppen og som jeg nok 

havde affundet mig med, altid ville have en plads et sted.

Men i den korte bøn under gudstjenesten i dag, blev jeg sat fri af al den 

tyngde. En overvældende fysisk følelse af at kunne trække vejret igen 

og se op, og som stadig er der. Bare sådan. Rimelig stort for mig, og 

det kan kun være Gud.



36En af farisæerne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. 37En kvinde fra gaden, 

en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos farisæeren, og hun gik 

derhen med en alabastkrukke fyldt med aromatisk olie. 38Da hun var kommet indenfor, 

knælede hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på 

hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske 

olie ud over dem. 39Da farisæeren, som havde indbudt Jesus, så, hvad kvinden gjorde, 

tænkte han ved sig selv: »Det her viser, at Jesus ikke er en profet fra Gud. Ellers ville han 

være klar over, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide, at hun 

er prostitueret.«

40»Simon,« sagde Jesus, »jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig.«

»Hvad er det, mester?« spurgte farisæeren.

41»Der var to, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte 500 denarer, 

mens den anden kun skyldte 50. 42Ingen af dem kunne imidlertid betale deres lån, så 

manden eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af de to, tror du, var mest 

taknemmelig?«

43»Mon dog ikke det var den, som fik eftergivet mest?« svarede Simon.

»Jo, du har ret,« svarede Jesus.



44Så vendte han hovedet mod kvinden og fortsatte: »Simon, har du set, hvad den kvinde 

har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, sørgede du ikke for vand til mine fødder. Men hun 

har vasket dem med sine tårer og tørret dem med sit hår. 45Du gav mig heller ikke det 

sædvanlige kys på kinden til velkomst, men hun bliver ved med at kysse mine 

fødder. 46Du kom ikke med olivenolie til mit hoved, men hun kom med aromatisk olie til 

mine fødder. 47Det siger jeg dig: Hun har fået sine mange synder tilgivet, for hun har vist 

stor kærlighed. Den, som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke megen kærlighed.«

48Derefter sagde Jesus til kvinden: »Dine synder er tilgivet!«

49Der blev uro omkring bordet. »Hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk 

deres synder?« sagde de andre gæster til hinanden.

50Men Jesus fortsatte henvendt til kvinden: »Det er din tro, der har frelst dig. Du kan gå 

nu – med fred i hjertet!«

Lukas 7, 36




