
 
 

Tilgivet og helbredt 
Nr. 263 – søndag den 29.09.19 / Dan Ahlmann Kristensen  
 
 
2. mosebog 15: 26  
Han sagde: »Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i 
hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke 
påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er 
Herren, der læger dig.«  
 
Salme 103: 1-5  
Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn.  
Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger!  
Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. 
Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og 
barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver, 
du bliver ung igen som en ørn.  
 
Lukas 5: 17-26  
En dag, da Jesus underviste, sad der nogle farisæere og lovlærere, som 
var kommet fra alle landsbyerne i Galilæa og Judæa og fra Jerusalem. Og 
han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Og se, der kom nogle 
mænd med en lam på en seng, og de forsøgte at få ham ind for at lægge 
ham foran Jesus.  
 
Men da de ikke kunne finde nogen steder at gå ind med ham for de 
mange mennesker, gik de op på taget, og gennem tegltaget firede de ham 
og sengen ned midt foran Jesus. 
Da han så deres tro, sagde han: »Menneske, dine synder er tilgivet dig.« 
Da begyndte de skriftkloge og farisæerne at tænke: »Hvem er han? Han 
spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end Gud alene?«  
Jesus kendte deres tanker og sagde til dem: »Hvad er det, I tænker i jeres 
hjerte? 
 
 
 
 
 

 
Hvad er det letteste, at sige: Dine synder er tilgivet dig, eller at sige: 
Rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har 
myndighed på jorden til at tilgive synder« – sagde han til den lamme: »Jeg 
siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem!« Straks rejste han sig for 
øjnene af dem, tog sengen, han havde ligget på, og gik hjem, mens han 
priste Gud. Alle blev ude af sig selv og priste Gud, og fyldt af frygt sagde 
de: »I dag har vi set det utrolige!«  
 
Romerne 5: 12  
Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, 
og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.  
 
Romerne 5: 17  
Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal 
endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få 
herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus.  
 
Jakob 5: 14-16  
er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal 
salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil 
frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået 
synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for 
hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En 
retfærdiges bøn formår meget, stærk, som den er.  
 
Johnnes 9: 1-3  
På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans 
disciple spurgte ham: »Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans 
forældre, siden han er født blind?« Jesus svarede: »Hverken han selv 
eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal 
åbenbares på ham.  
 
 
Forslag til samtale  
 
Hvad er det letteste, at sige: Dine synder er tilgivet dig, eller  
at sige: Rejs dig og gå?  
1. Kan det være svært at modtage tilgivelse fra synd?  
2. Kan det være svært at modtage helbredelse?   
     
Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger!  
3. Har du nogle velgerninger du kan se tilbage på - og takke Gud for?  


