
Tilgivelsen i Ordet og ved Nadverbordet. 
12. søndag e. trinitatis, 4. sep. 2022 i Aarhus og København. LGJ
Salmer: 677; #3; #4; 678 // #5; 430; 5v4-7
Evangelium: Matthæus 12,31-42
Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden 
skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler 
imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ: 
Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. 
For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For
hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode 
forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens
dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du 
frikendes, og på dine ord skal du fordømmes." Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til 
ham: "Mester, vi vil se dig gøre et tegn." Men han svarede dem: "En ond og utro slægt kræver tegn,
men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i 
tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. 
Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de 
omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå 
ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for
at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo."

1.
Kan man rejse bort fra himlens og jordens skaber? Det tænkte Jonas, da Gud kaldte ham til at 
prædike i den ugudelige by Ninivel.  Han ville flygte bort fra Herrens ansigt. Og det var tydeligt, at 
han vidste, at han handlede direkte imod Guds vilje. Så tåbelig kan en kristen være. Sådan var 
Jonas. Forkastede Gud ham for det? Sådan så det ud. Gud sendte en storm. Jonas indså, at det var
ude med ham. Han blev kastet i havet. Og Gud sendte et havdyr som slugte ham. Var alt håb ude? 
Nej. Jonas fortæller i sin bøn fra fiskens mave, at han kom Herrens ord til Jonas i hu. Han bad og 
sagde: Frelsen kommer fra HERREN! Var der tilgivelse for den bevidste synd, vanære og spot? JA. 
Og Jesus det i evangeliet: ”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker!” Det var Jonas’ redning.

Og indbyggerne i den store by Ninive var en by fyldt af ondskab, vold, selviskhed og 
undertrykkelse af de svage. Og de kendte ikke Himlens og jordens Skaber. Ville Gud dømme den?
Ja. Det skulle Jonas forkynde for dem, at om 40 dage ville Herren dømme byen. Men hvad skete? 
Herren prædikede det for byen gennem sin ulydige profet, og de lyttede og råbte til Gud om nåde. 
Tilgav Gud dem? JA. Igen blev det bekræftet: ”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker.” 
Gud er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. Og han fortryder ulykken (Jonas 4,2). 
Det fortæller Jonas, at han vidste om Gud. Sådan er vores Gud og Herre! 

2.

Hvad så med det næste, Jesus siger i evangeliet i dag: ”Men bespottelse mod Ånden skal ikke 
tilgives?” Hvordan skal det forstås? Det forklarer Jesus os, når vi hører ham fortælle om, hvordan 
Ninives indbyggere blev reddet ved Jonas’ prædiken, og at han med dette eksempel advarer 
farisæerne og de skriftkloge mod at afvise Jesus’ prædieken. 

Redningen for indbyggerne i Ninive var profetens prædiken. Var de blevet reddet, hvis de oven 
i deres ugudelighed og synd havde afvist sandheden om deres synd og Guds nåde? Var der da 
tilgivelse? Ja. Hos Gud. Men var der tilgivelse, hvis de forkastede den ved at forkaste profetens 
prædiken? Nej. Det da var byen gået under. Alt det var jo Helligåndens arbejde gennem Jonas i 
Ninive. Guds Ånd taler til os vores synder og om Jesus, som er vores redning. – Hvis vi ryster ordet
af os og mener, at vi er da gode nok, og at vi ikke behøver tilgivelse, selv om vi er onde i hjertet, 



tænker ondt, taler ondt, handler ondt, hvordan skal vi da blive frelst? Hvis menneskene afviser 
tilgivelsen, er der da tilgivelse? Ja, den er der, men mennesker afviser den. Er der da nogen anden 
slags tilgivelse? Er der en anden måde at blive frelst på, end når Helligånden fortæller os om vore 
synder og om Jesus, der døde for vore synder? 

Hvis der var en anden måde at blive frelst på, ville det ikke så slemt at forkaste Guds ord, da 
ville det heller ikke farligt at afvise at vi er syndere. Da kunne vi roligt ringeagte vandet og ordet i 
dåben og brødet og vinen og Jesu ord i nadveren. Da kunne vi roligt forkaste og se bort fra den 
kristne tros indhold. For der var jo en anden måde at blive frelst på. … Så ville det også være lige så
godt ikke at være kristen. For du kunne klare vælge andre religioner, psykologi, filosofi, yoga, 
østlig religion. Eller du kunne du tage dig sammen og blive et lidt bedre menneske – og få det bedre
med dig selv. Eller du kunne påstå, at du skal stå til regnskab for noget, fordi Gud ikke findes? Og 
du kunne du roligt afvise Jesus, som farisæerne og de skriftkloge gjorde. – Det var dem, han 
advarede mod at afvise Guds ord, som Ånden talte til dem og til os.  

Det er søndagens advarsel til os. Og det er dybest set det samme, som han sagde som det sidste i 
Markus-evangeliet: Den, som tror og bliver døbt, skal frelses, men den, som ikke tror, skal dømmes.

3.

Alle tekster i dag bekræfter, hvor total frelsen er, og hvordan den omslutter alle vore synder, al 
døden i os, al ondskab og ulydighed. Jonas siger: ”Frelsen kommer fra HERREN!” Jakob siger, at 
”ingen af os kan styre tungen, og at den er sat i brand af helvede.” Alligevel siger Jakob også i sit 
brev, ”at ordet, som er indplantet i jer, har magt til at frelse jeres sjæle”. Og Jesus fortæller, at al 
synd og bespottelse skal tilgives menneskene.

Så fantastisk og omfattende er frelsen. Jesus siger: ”Gør ved mig, hvad I vil. Kald mig alt det 
mest frygtelige I vil. Del mine klæder mellem jer. Korsfæst mig. Begrav mig. Sig bare: Stig ned fra 
korset, så vil vi tro! Bare gør det. Vær onde imod hinanden, og slå ihjel, bagtal og tænk ondt i jeres 
hjerter. Men lige meget hvad I gør, så gælder det: Jeg dør for jeres synder og for al jeres bespottelse.
…. 

Der er bare én ting, I ikke skal gøre: Afvis ikke, når I hører om jeres synder og om min frelse! 
For jeg er den eneste! Jeg er vejen, sandheden og livet! Jeg er jeres offer. Jeg er Guds lam. Jeg er 
den gode hyrde, som sætter sit liv til for jer. 

Derfor er det virkelig sandt, hvad Jesus siger i evangeliet i dag: ”Her er mere end Jonas!” 
Jonas’ redning var enestående. Og hans prædiken var stærk og reddede folk i Ninive. Men Jesus er 
mere end Jonas. Han er Guds egen søn fra evighed af. Han blev kastet i døden på grund af Jonas 
bevidste ulydighed, på grund af ondskaben i Ninive, på grund af al synd, der begås i dit hjem og i 
den by, hvor du bor, på grund af alle synder du begår i tanke, ord og handling. Jesus blev ramt af 
den dom, som ellers skulle have ramt os.

Og Jesus sendte sine apostle ud med den prædiken, som afslører og tilgiver os. Den må vi høre 
om søndagen i kirken og lade os bære af hele ugen igennem. Den, som har øre, skal høre! Salig er 
den, som hører Guds ord og bevarer det. Ved høstgudstjenesten samler vi ind, så det kan blive 
prædiket for andre. Skulle vi så ikke selv lytte til det – og blive ved at lytte til Guds ord og Guds 
frelse. Skulle vi så ikke gå til nadver og modtage Jesu legeme og blod? Jo. Amen. 
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