MODUL 2

LEKSJON 9

Å TILGI ANDRE
Av Don Krow

I Matt 18:21-22 står det: «Da kom Peter til Ham og sa: «Herre, hvor ofte skal min bror
kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Så mye som sju ganger? Jesus sa til ham: «Ikke så mye som
sju ganger, sier Jeg deg, men så mye som sytti ganger sju.»» Jeg tror Peter tenkte at han var veldig
sjenerøs da han spurte hvor mange ganger han skulle tilgi noen som syndet mot han: «Sju
ganger om dagen, tror du?» Jesus sa: «Peter, ikke sju, men sytti ganger sju». Det er 490 ganger,
men det betyr ikke at du skal slutte å tilgi etter 490 ganger. Det tallet Jesus sa var et så stort
antall krenkelser mot en person at det umulig kan skje på en dag. Han sa at tilgivelse skal
være kontinuerlig. Det skal bare fortsette og fortsette. Tilgivelse skal være grunnholdningen
for en kristen. Jesus sa i Luk 23:34: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Martyren
Stefanus sa også i Apg 7:60: «Herre, tilregn dem ikke denne synden!». Ikke alle mennesker vil ta
imot tilgivelse, men holdningen i hjertet til en kristen skulle alltid være å tilby det.
Jesus fortalte en lignelse om tilgivelse i Matt 18:23: «Derfor er Himlenes rike å ligne
med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Og da han hadde begynt å gjøre opp
regnskapet, ble det ført til ham en som skyldte ham ti tusen talenter (The Living Bible sier at
det tilsvarer ca. 80 millioner kroner). Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte herren
hans at han skulle bli solgt sammen med sin kone og sine barn og alt han eide, og at gjelden skulle
betales. Da falt tjeneren ned for ham og sa: Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg
alt sammen». (Min parentes). Slik er situasjonen: Det er en mann som faktisk skylder rundt
åtti millioner kroner til sin herre. Han har ingen mulighet til å betale det – han vet at han
ikke kan det og hans herre vet at han ikke kan det. På den tiden kunne du ikke slå deg selv
konkurs slik du kan i dag. De ville selge deg, kona di, barna dine og alt du eide, og alle ville
havne i slaveri. Du ville bli satt i fengsel til alt var betalt, og hvis det ikke ble det, ville du bli
sittende der resten av livet. Denne mannen gjorde det eneste han kunne gjøre: Han falt ned
på sine knær og ropte om nåde: «Å herre, vær tålmodig med meg! Jeg ber deg, vær så snill!
Jeg vil betale tilbake alt. Bare vær tålmodig!» Legg merke til hva som skjer i vers 27. Der står
det at herren hans ble grepet av medlidenhet, og ettergav ham hele gjelda.
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Vi hadde en gjeld vi ikke kunne betale. Bibelen sier i Rom 6:23 at syndens lønn er
døden - adskillelse fra Gud i evighet - og at alt sølv og gull i verden ikke kunne kjøpe oss
fri. Men i Sin medlidenhet og i Sin nåde, sendte Gud Sin Sønn Jesus Kristus til jorden for å
betale gjelden vi ikke kunne betale. Gud så på oss i Sin medlidenhet og barmhjertighet og sa:
«Jeg ettergir dere den gjelden».
Denne mannen som akkurat hadde blitt ettergitt mange millioner, hadde 100 denarer
(1 denar var rundt en dagslønn) til gode hos en medtjener. Han fant ham og sa: «Jeg har
akkurat fått ettergitt mange millioner, og hva betyr noen tusen kroner for meg. Jeg vil at du
skal være like fri som jeg er. Bare glem hele greia! Det er greit, for jeg har blitt ettergitt over
80 millioner kroner.» (Oversetters parentes). Dette er det som skulle ha skjedd, men slik var
det ikke. La oss lese det som virkelig skjedde i versene 28-31: «Men denne tjeneren gikk ut og
fant en av sine medtjenere som skyldte ham hundre denarer. Og han grep ham og tok strupetak på
ham og sa: Betal meg det du skylder! Da falt medtjeneren hans ned for føttene hans og tryglet ham
og sa: Ha tålmodighet med meg, og jeg skal betale deg alt sammen. Men han ville ikke, og gikk bort
og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han være til han kunne betale gjelden. Da medtjenerne hans
så hva som skjedde, ble de meget sorgfulle. Og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt.»
Han kastet denne mannen i fengsel for noen tusenlapper etter at han selv hadde fått ettergitt
over 80 millioner kroner. Kan du fatte det?
Versene 32-34 fortsetter: «Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa han til ham:
Du onde tjener! Jeg etterga deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også ha
barmhjertighet med din medtjener, slik som jeg forbarmet meg over deg? Og hans herre ble vred og
overlot ham til dem som torturerer, helt til han kunne betale alt det han skyldte.» Denne mannen
ble kastet i fengsel på grunn av måten han hadde behandlet sin medtjener på, og dermed
mistet han sin opprinnelige tilgivelse. Jesus sier i vers 35: «Slik skal også Min himmelske Far
gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser.»
Er ikke det tåpelig, etter å ha fått tilgitt all vår synd - hvis lønn er død og adskillelse fra Gud
i all evighet - å nekte å tilgi? Vi bønnfaller Gud og sier: «Tilgi meg og ha barmhjertighet
med meg gjennom Jesus Kristus», vi tar imot tilgivelse, og så snur vi oss og nekter å tilgi noen
for en liten ting som vi synes er så stor - etter å ha mottatt tilgivelse for alt det vi har gjort.
Gud sier at det er ondskap.
Jeg var pastor for en menighet en tid tilbake, og det var en ung kvinne i forsamlingen
som var i stand til å se ting i framtiden. Hun kom til meg en dag og sa: «Er det Den Hellige
Ånd som forteller meg ting som kommer til å skje og som viser meg hva som skal skje i
framtiden? Jeg vet når mennesker vil komme til å dø og når noen kommer til å vrake bilen
sin, og slike ting.» Jeg sa: «Du vil ikke like svaret mitt, men jeg tror ikke at dette er Den
Hellige Ånd. Jeg tror dette er en spådomsånd, den samme ånd som fulgte apostelen Paulus
omkring i Apostlenes Gjerninger kapitel 16. Til slutt irettesatte han ånden og befalte den å
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forlate jenta, og hun mistet evnen til å spå.» Jeg sa videre at jeg ikke var Gud, og sa: «Jeg vil
at du skal gå til Jesus og spørre Ham: Herre, hva er det som forteller meg ting og gir meg
informasjon, til og med før jeg ble frelst? Er det den Hellige Ånd, eller er det noe annet?»
Hun kom tilbake til meg en dag og sa: «Jeg snakket med Gud om det, og jeg tror det er helt
greit». Jeg sa: «Alt som Gud sier er greit – jeg er ikke Den Gode Hyrde.»
Dette var tidlig i 1986, og vet du hva som skjedde i 1986? Vi hadde en romferge
som het Challenger, og 8 mennesker gikk ombord i den. En av dem var en kvinnelig lærer.
Da denne unge kvinnen så på TV, så hun denne læreren som sa: «I morgen går jeg til værs
med Challenger» og som så snakket videre om utskytningen. En ånd talte til den unge
kvinnen og sa: «Hun kommer til å dø, hun kommer til å dø!» Neste dag da Challenger ble
skutt opp, eksploderte den mens hele verden så på, og hele mannskapet omkom. Den unge
kvinnen kom tilbake til meg og sa: «Broder Don, jeg tror det som taler til meg og gir meg
informasjon kanskje ikke er den Hellige Ånd. Vil du be for meg?» Etter gudstjenesten den
kvelden, da alle var gått, holdt jeg hendene hennes og sa: «Du urene spådomsånd, kom ut
av henne!» Ingenting skjedde. Jesu disipler prøvde en gang å kaste en uren ånd ut av en ung
gutt uten å klare det. Jesus sa: «Kom hit med gutten!» Så jeg sa: «Herre, jeg trodde jeg visste
hva som foregikk her, men jeg kommer med denne unge kvinnen til deg. Vis oss hva som
foregår.» Kona mi bad sammen med oss, og Gud gav henne et kunnskapsord. Hun sa: «Det
har noe med hennes mor å gjøre». Jeg sa til kvinnen: «Vil du tilgi din mor?» I det øyeblikket
jeg sa det, ropte en stemme ut av henne: «NEI! Hun avslørte meg!» Da sa jeg: «Jeg binder
deg, du urene ånd!» og spurte henne igjen om hun ville tilgi sin mor. Da tilgav hun og løste
sin mor og lot henne gå ved Guds nåde og hjelp. Hun var i stand til å gi slipp ved å ta en
bestemmelse om å tilgi, og da tok hun imot sin utfrielse og frihet.
Akkurat som Jesus sa i lignelsen i Matteus kapittel 18, så sier jeg at hvis vi ikke tilgir
av hjertet etter at vi selv har blitt tilgitt slik en stor gjeld fra vår himmelske far, blir vi overgitt
i hendene til plageånder. Hvem er de som plager? De kan være alle mulige ting - demoniske
festningsverk, undertrykkelse, sykdom, depresjon, lidelser og mange andre ting. Roten er
utilgivelse. Det å ikke tilgi etter selv å ha blitt tilgitt, gir Satan fotfeste i våre liv. Bibelen sier
at vi må bestemme oss for å tilgi. I «Fadervår» (Matt 6:9-11), sier Jesus at vi skal tilgi slik vi
har blitt tilgitt.
I Mark 11:25-26 står det at når vi ber, hvis vi har noe imot noen, så skal vi tilgi.
Hva betyr det? Hvor lenge kan utilgivelse forbli i hjertene våre? Ikke lengre enn det tar
oss å gå til Herren og be. Og hvis vi har den minste bit av utilgivelse mot noen, skal vi
løse dem og si: «Gud, jeg lar dem gå i dag. Jeg tilgir dem. Jeg gjør et valg fordi Du tilgav
meg en så stor gjeld.»
«Herre, jeg ber for alle som leser denne undervisningen, som har utilgivelse i sitt liv, at
de tar en beslutning akkurat nå om å la den personen gå, å tilgi personen om den er levende
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eller død. Jeg ber om at de vil la det gå, og la såret bli leget ved din kraft og nåde i dag, Herre.
Jeg takker deg, i Jesu navn. Amen»

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 18:21. Hvor mange ganger mente Peter man burde tilgi?
2. Les Matt 18:22. Hvor mange ganger sa Jesus at vi skulle tilgi?
3. Les Matt 18:23-24. Hvor mye skyldte denne tjeneren sin Herre?
4. Les Matt 18:25. Siden tjeneren ikke kunne slå seg konkurs, hva ville skje?
5. Les Matt 18:26. Hva var tjenerens spørsmål? Kunne han ha tilbakebetalt gjelden?
6. Les Matt 18:27. Hvilken holdning viste herren mot sin tjener? Hvilken holdning viste
Gud mot oss og vår gjeld (synd)?
7. Les Matt 18:28. Tjeneren som ble tilgitt, hadde en medtjener som skyldte ham hvor
mye?
8. Les Matt 18:28. Hva var tjenerens holdning mot sin medtjener?
9. Les Matt 18:29-30. Hva gjorde tjeneren mot sin medtjener?
10. Les Matt 18:31-33. Hva kalte herren tjeneren som ikke vil tilgi?
11. Les Matt 18:33. Hva sa herren at tjeneren burde ha gjort?
12. Les Matt 18:34. Når herren fant ut hva som hadde skjedd, hvordan påvirket det hans
følelser?
13. Les Matt 18:34. Forspilte tjeneren ved sin handlemåte (eller beslutning) den tilgivelsen
han først hadde fått?
14. Les Matt 18:35. Hva er poenget med denne lignelsen?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 18: 21-27 - Da kom Peter til Ham og sa: «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot
meg, og jeg tilgi ham? Så mye som sju ganger?» Jesus sa til ham: «Ikke så mye som sju ganger,
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sier Jeg deg, men så mye som sytti ganger sju. Derfor er Himlenes rike å ligne med en konge som
ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Og da han hadde begynt å gjøre opp regnskapet, ble
det ført til ham en som skyldte ham ti tusen talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med,
befalte herren hans at han skulle bli solgt sammen med sin kone og sine barn og alt han eide, og at
gjelden skulle betales. Da falt tjeneren ned for ham og sa: Herre, ha tålmodighet med meg, så skal
jeg betale deg alt sammen. Da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri
og etterga ham gjelden.
Matt 18: 28-35 - Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte ham
hundre denarer. Og han grep ham og tok strupetak på ham og sa: Betal meg det du skylder! Da falt
medtjeneren hans ned for føttene hans og tryglet ham og sa: Ha tålmodighet med meg, og jeg skal
betale deg alt sammen. Men han ville ikke, og gikk bort og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han
være til han kunne betale gjelden. Da medtjenerne hans så hva som skjedde, ble de meget sorgfulle.
Og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt. Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa
han til ham: Du onde tjener! Jeg etterga deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også
ha barmhjertighet med din medtjener, slik som jeg forbarmet meg over deg? Og hans herre ble vred
og overlot ham til dem som torturerer, helt til han kunne betale alt det han skyldte. Slik skal også
Min himmelske Far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av sitt hjerte tilgir sin bror
hans overtredelser.»
Matt 18: 32-35 - Kongen kalte inn mannen og sa: «Du onde tjener! Jeg etterga deg hele gjelden
da du ba meg om nåde. Burde ikke du være tvingende overbevist om å være barmhjertig med din
medarbeider som ba om nåde?» Kongen var rasende og puttet skruene på mannen helt til han betalte
tilbake hele sin gjeld. Og det er akkurat slik min Far i himmelen vil gjøre med hver og en av dere
som ikke tilgir betingelsesløst den som ber om nåde. (The Message, oversatt).

FASIT.
1. Les Matt 18:21. Hvor mange ganger mente Peter man burde tilgi?

7 ganger.
2. Les Matt 18:22. Hvor mange ganger sa Jesus at vi skulle tilgi?

490 ganger (eller uten stans, kontinuerlig).
3. Les Matt 18:23-24. Hvor mye skyldte denne tjeneren sin Herre?

Ti tusen talenter, eller rundt 80 millioner kroner (et beløp som sannsynligvis
aldri kunne betales tilbake).
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4. Les Matt 18:25. Siden tjeneren ikke kunne slå seg konkurs, hva ville skje?

Han, hans kone, hans barn og alt han eide ville bli auksjonert bort på et
slavemarked for å betale hans gjeld.
5. Les Matt 18:26. Hva var tjenerens spørsmål? Kunne han ha tilbakebetalt gjelden?

Han ba om at herren hans skulle ha tålmodighet med ham og at han ville betale
alt tilbake. Sannsynligvis kom han aldri til å gjøre det.
6. Les Matt 18:27. Hvilken holdning viste herren mot sin tjener? Hvilken holdning viste
Gud mot oss og vår gjeld (synd)?

En holdning av medfølelse og tilgivelse.
7. Les Matt 18:28. Tjeneren som ble tilgitt, hadde en medtjener som skyldte ham hvor
mye?

Hundre denarer (1 denar var ca. 1 dagslønn).
8. Les Matt 18:28. Hva var tjenerens holdning mot sin medtjener?

En holdning av utålmodighet, vold og utilgivelse.
9. Les Matt 18:29-30. Hva gjorde tjeneren mot sin medtjener?

Kastet han i fengsel til han kunne betale gjelden.
10. Les Matt 18:31-33. Hva kalte herren tjeneren som ikke vil tilgi?

Du onde tjener.
11. Les Matt 18:33. Hva sa herren at tjeneren burde ha gjort?

Hatt medfølelse med sin medtjener slik herren hadde hatt det med han. Han
skulle latt han gå og tilgitt han.
12. Les Matt 18:34. Når herren fant ut hva som hadde skjedd, hvordan påvirket det hans
følelser?

Han ble sint.
13. Les Matt 18:34. Forspilte tjeneren ved sin handlemåte (eller beslutning) den tilgivelsen
han først hadde fått?

Ja.
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14. Les Matt 18:35. Hva er poenget med denne lignelsen?

Og det er akkurat slik min Far i himmelen vil gjøre med hver og en av dere som
ikke tilgir betingelsesløst den som ber om nåde (Matt 18:35, oversatt fra The
Message).
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