Hebr. 8,12 Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd.
1 Kor 13,5: ”Kærligheden bærer ikke nag”

Tilgivelse - et generøst liv

Nag: nære en skjult, vedvarende vrede, had, bitterhed over for én
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Din tilgivelse – skaber en fremtid for en ny generation
Ex. Josef – tilgav sine brødre og alle dem der forbrød sig imod ham
DETTE var testen for ham - ingen bitter mand…

Frihed eller fængsel - Matt 18, 21-35
vers 21: Tilgivelse er ikke noget man tæller…

Det mål du måler med
Med denne hentydning til 1 Mose 4, 24 antyder Jesus, at den næsten
grænseløse hævn, man finder i GT, skal afløses af den nye pagts princip
om grænseløs tilgivelse.
[ ]

* 10.000 talenter – 20 tons guld / sammenlignet med en dagsløn
* 100 denarer – beløbet her er 600.000 gange mindre end det første

[ ]

• Dommen - han kunne ikke komme ud af gælden selv, noget langt større
skulle til, og langt mere generøst end ham selv…
• En bøn der ændrede alt
• Den generøse konge
• Friheden
Grænseløs/ubetinget tilgivelse! Tilgivelse uden vedhæftede betingelser.
Ordsp. 16, 6 (HvD): Ubetinget kærlighed tilgiver synd…
Det danske ord ”Frelse” betyder: ”Fri hals” - oprindelig om aftagelse af
halslænke efter at en anklaget er frikendt eller en træl frigivet.
Den ”gældbundne” tjener – tog kvælertag på sin medtjener

Når du tilgiver, siger du ikke, at det de gjorde var rigtigt
Det du siger er, at dette ikke længere skal have indflydelse på mig!
Tilgivelse er en gave du giver til dig selv
Så jeg er fri til at modtage det, som Gud har for mig
Straffer dig selv ved ikke at tilgive (overgives til bødlerne)
Matt 6,12 ”og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”
Tilgivelse er en beslutning

Luk 6, 37-42: ”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal
I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. v38 Giv, så skal der gives
jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det
mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«
Luk 6, 41-42: Splinten og bjælken
Ofte ser vi andres fejl først - leder vi efter hinandens fejl…

Din tilgivelse – sætter andre fri, til at modtage nåde…
Jesus er vores største eksempel – Stefanus fulgte i sammen spor,
hans tilgivelse satte Saulus fri til at tjene
ApG. 7, 54-60 Stefanus vers 60: »Herre, tilregn dem ikke denne synd!«
Ef. 4, 32: ”men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv
hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.”
Barmhjertigheden går rundt og leder efter nogen, den kan vise
barmhjertighed

Til samtale:
• Hvad blev levende for dig i Matt 18, 21-35?
• Hvad vil det sige at blive overgivet til ”bødlerne” vers 34 aut oversæt.?
• Har du oplevet noget, hvor det har været svært at tilgive?
• Har du oplevet frihed ved at tilgive?
• Hvad tænker du, når du læser Luk 6, 37-42?
• Bed for hinanden, at vi alle må kunne TILGIVE og leve i NÅDEN!

