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Tilgivelse 
 

Tilgivelsen er en stor del af kristendommen, men hvad betyder 

tilgivelsen?  

Forbandelserne står beskrevet i 5. Mosebog 28, 15-44 og de skulle 

komme over os, når vi ikke adlyder Herren, vores Gud. Men Gud 

ske tak og lov for Jesus Kristus og Hans værk på korset, som har 

sat os fri af disse forbandelser. Forbandelserne omfatter b.la. 

sygdom, fattigdom, slid og slæb, at alt mislykkes og under-

trykkelse. Forbandelserne er forbundet med gerninger – modsat 

velsignelserne, som jeg vil komme ind på om lidt. Vi er ved troen 

på Kristus blevet sat fri af disse forbandelser, fordi Gud ikke 

tilregner os vores gerninger, men tilregner os Kristi gerninger – og 

Kristus var lydig til døden. 

Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af 

hans blod, ved ham frelses fra vreden. (Rom. 5,9) 

Så pga. Jesu Kristi blod bliver vi frelst fra vreden. Hvilken herlig 

Gud vi har, der i sin kærlighed til os sendte Kristus til at sone for 

vores uduelighed – så Gud kan velsigne os i stedet for at forbande 

os – og endnu engang har det intet at gøre med vores gerninger, 

men det er baseret på Jesu Kristi gerning – og derfor kan det ikke 

rokkes, dvs. Gud vil velsigne os.  

Jesus kom for at opfylde loven, så vi ikke skulle opfylde den! Dvs 

Han satte loven ud af kraft – Kristus er derfor enden på loven 

(Rom. 10,4). Loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, 

er der heller ingen overtrædelse (Rom. 4,15), så det må betyde, at 

vi ikke kan overtræde loven.  

Er der ingen lov, er der ingen overtrædelse og det betyder, at der 

ingen forbandelser er. Altså har vi ikke en Gud, som er imod os, 

men en Gud som er for os. Ingen vred og ingen straffende Gud – 

det er, hvad tilgivelsen bragte os. Tilgivelsen bragte os nær Gud, så 

Han kan være Gud for os.   
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Men det var vore sygdomme, han tog, 

det var vore lidelser, han bar; 

og vi regnede ham for en, der var ramt, 

slået og plaget af Gud. 

Men han blev gennemboret for vore overtrædelser 

og knust for vore synder. 

Han blev straffet, for at vi kunne få fred, 

ved hans sår blev vi helbredt. 

(Es. 53,4-5) 

Esajas fortæller meget kort, hvad der skete på korset. At der står 

skrevet, at ”Kristus blevet regnet for én, der var ramt, slået og 

plaget af Gud”, fortæller os, at det her var et opgør med de 

forbandelser, som kom ved ulydighed overfor Gud. Som Paulus 

skriver, er vi sat fri af lovens forbandelser, og det skyldes ikke os; 

men er Gud beslutning. Gud ser ikke skævt til os eller bliver vred 

på os, for uden lov er der ingen overtrædelser. Den eneste lov, som 

er gældende i dag, er, at Helligånden virker i enhver - som tror - til 

at gøre Guds gode vilje. Og denne lov har intet med vores 

gerninger at gøre, for det er livets ånds lov.  

Jesus viste tilgivelsen allerede, da Han gik på jorden: 

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.« (Luk. 5,18-20) 

Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: 

»Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte 

ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har 

fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn 

som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: 

»Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til 

ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i 

Paradis.« (Luk. 23,39-43) 
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Jesus viste, hvad der var Guds vilje; nemlig at give tilgivelse. 

Tilgivelsen blev givet pga. deres tro, vi bliver retfærdiggjorte ved 

tro – din og min tilgivelse er givet ved tro.  

Gud har valgt dig til at blive tilgivet, Han har valgt dig til at blive 

forsonet med Ham, Han har valgt, at der altid skal være fred 

mellem dig og Ham, så Han kan forkæle dig – som den Far han er. 

Jeg mener: kan velsignelser ikke kaldes forkælelse? – vi har intet 

gjort for dem, så det er ikke fortjent. Så da vi intet gjort for dem – 

må det da være forkælelse.  

Hvor er det fantastisk at være Guds barn – ingen sygdom, ingen 

nød kun velsignelser. Du skal bare holde fast i, hvem Gud er og at 

Han er det for dig! Du skal ikke gøre dig fortjent, for Han har 

tilgivet dig og det er nok for Ham.  

Lad ikke løgne overbevise dig om andet, du skal ikke gøre noget for 

blive velsignet af Ham, du skal ikke være god nok eller leve op til et 

mål. Ingen gerninger kan ophæve, at du er tilgivet ved Jesu blod, 

ingen gerning kan gøre, at Gud ikke vil velsigne dig. Uanset, hvad 

du står i eller overfor, vil Gud velsigne dig. 

Du har friheden til at være dig og Gud elsker dig. Du er Hans valg 

og Jesus gik i døden for at sikre dig freden med Gud - og derved 

også alle velsignelserne.  

Ved, at tage imod dette, vil du vidne om Gud nu – for Gud ønsker 

at velsigne alle Hans børn.  

 

Kærlig Hilsen  

Stephanie Dyreholt 


