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Tifgivelse
er et kroftfuldt princip,somimegethoj grodpdvirkervonerelotionertilondre
Selvom
mennesker.
tilgivelsens
grundprincipper
er velkendte,
er det ikkealle,der
proktisererdennebibelske
sondhed
i det virkeligeliv.Enkonsekvens
herofkonvere en
stodigkompimodulaselige
pnoblemer.

Sfyrken i denne bog /tgger r, at vi her har ned nogle nennesker of gore, son strir med
erfaringen og har oplevef en international bo/qe of fi/givelse og legedon over deres /iv.
Denne bolge er baseret pd et ,4ndens verk nid for/osning, tilgTvelsi og ltegedon. Arnotts
bog ranmer det mesf eksrsfenttel/e i ef sundt, person/rgt /iv.
Jar/e Tangstad, Ksbenhavns Krrsfne Kulfurcenter
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Praktiskeanvisnrngerfra en, der selv har veret der og op/evef vekkelsenskraft menogsd
hindringernefor vekkelse. utrQivelighedforherder os, oggsr os ufo/sonmeover for
6uds kerlighed og vor dnd forstener, siger Arnott, som viser vejen tr/ velsrgne/se
i stedet
for krav og bebrejdelser. Enaktuel og lettilgengelig bogmedet neget vrgtigt budskab.
Jorgen fulortensen,Aposfolskkirke Kobenhavn
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En /i//e bog,menmedet livsforandrendeindho/d.Dyb bibe/sk forankret undervrsningi et
offe oversefemne- og det bliver nokoldrigef hit at tilgive - menen /ivsopgave,
ndr nan
selv har op/evetat blive tilgivet - 6od lesnrng ned noglespczndendeog udfordrende dage
bageffer.
Erik Hviid Larsen,Betlehemsfe/lesskabetKabenhavn
Ofte kannan fd et indtryk af, af vi nangler en starre forstdelse af, hvordan6uds /oveog
principper for ti/givelsefungerer. Budskabet,son ,fohn og Caro/Arnoft giver i denne/i//e
bog, er personligf og let ttlgengeligt.
E/se Thonsen,Frrkrrkenpd Hovnen

Gledens kilde
Vandtdrnsvej1, 4300 Holbek
rSBN: 87-91395-00-3

!

l

0
I
a

Tilgivelsens
Kroft

Tilgivclt.N Ktpft of JohnArnott
2. oplog,2004

Indholdsfortegnelse

CopyrightO 2003,dledens kilde, Vandtdrnsvel1, DK-4300Holbek, ktn@vestnet.dk

ttlcd tilladclse fro:
Sprcod the Fire

TTAHEDSEJPEP OVEPRETFEPDIaHED
BARtltH,TEP

5

272 Attwell Drive
Toronfo,Ontario./149W6lli3
Canado

Originalfitel:

AT VI'€LOEAT TILATVE

23

SAT FPT FRA DOfiIITENS FPUOTEP

36

TTDENERINDE TTLAT TTLeTVT

46

TheInportance of Forgiveness
Copyright@1997by trohnArnott
All rights reserved

Korte uddragnd gengivesi anneldelser.

Bogenbliver distribueret af Holbek Frikirke.

Bibel citaterne bringesned filladelse fra Det DanskeBibelselskabog er hentet fra den
autoriseredeoversettelse af Bibelenfra 1992.

Onslag: Pandi DialIo-lvladsen.
Overse,ttelse: tresper Serner Pedersenog Stig lrlarling.
Korrektur: Lise Futtrup.
Trykning:5.fu1.OlsensBogtrykkeri
Bysastrede 3, 4300 Holbek

ISBN: 87-91395-00-3

E

Om forfafferen

Sominternotionol
toler og underviser
er JohnArnott kendt
for sin f ornyelsestjeneste.
Hon bor i Toronto,Ontorio,Conodo,
hvor hon blev fadt og
voksedeop,og hvor hon nu er seniorpostori TorontoAirport
ChristionFellowship.
John har ve.ret involvereti mongenye
menigheds-plontningen,medenshqn hqr ve,ret prest i
Ontorio.
John hor gdet pd Ontorio Bible College.
Derefter fulgte en
succesfuld karriere i forretningslivet.Underen t jenesterejse
til rndonesien
i 1980fik Johnet koldfil fuldtidsrjenestef or
Gud.
John og honskone,Corol,plontedederesfarste menighed,
Jubilee ChristionFellowship,i Strotford, Ontorio, i 1981.
Derefter stortede de menigheden
i Torontoi 1988.
Erfaringerne som forretningsmond,e,gtemond, far og
pre.st,har g:et John en rig, blondetIjenesteof 6uds nAde,
helbredelseog udfrielse. Men hon le.gger se,rlig ve,gt pE
6uds Foderhjerte,som hor hoft stor indvirkningpd monge
mennesker
med6uds livsforvondlendeke,rlighed
og nilde.
Siden d. 20. jonuor 1994, hor John og Carol tnvesleret
megentid og mangekrefter pd of videregive6udssolvelsetil
menneskeri mange forskellige byer og notioner. De er
velkomne
og elskede,hvorde endkommen.

I
Barmhjertrghed sejrer over RetferdEhed

Tilgivefse er en nagle til velsignelse.Tilgivelse og
&bnervore hjerter op f or og tilloder6udsf lod ot
omvendelse
tillodelse
til ot mindeos
flydefrit i os.Vi mdgiveHelligdnden
om de ting i vore hjerFer,der behaverqt blivelast.
Der er tre ling, der er vigtige,far vi kon se en megtig
f rigorelseof 6udsAnd i vore liv og i verdenomkringos.
For det farste behovervi en dbenboring,der viser os, hvor
stor 6ud er. Vi md vide,at qbsolutintet er umuligtfor Hom
(Luk.1:37).
of Hons
For det ondet behavervi en dbenboring
ke.rlighed.hvor stor en omsorg Hon hor for os, og hvor
hengiventHonelskeros (Jeremios31:3).tregf ryder migover
at Gud elskerdem precis, som de er
of fortelle mennesker,
og enddoelskerdemfor megettil blot of overlodedemtil den
mdde,de er p8.
qf , hvordonvi konvondre
Til sidst behavervi en dbenboring
i ke.rlighedog give denvidere.Et hjerte, der er frit, hor tid
09 ressourcertil ondre.

Energidrenende sdr
Jeg hor ve,ret prest t over sytten 6r. Noget af det, jeg
hor opdogeter, of sdr og odele,ggelse
i menneskershjerter
o9 liv dre,ner dem for megetaf deres energiog ressourcer.
Menneskerbruger sd meget energi pd of klare hverdagen,at
der kuner megetfidt overskudof giveaf til ondre.
Ndr vi beder menneskerom qt tro Gud for ting som
mission,give ofre eller modtogemirokler, siger mange,,'treg
konddrligt nokse, hvordanjeg skql klore dagenidog og sret
ikke se, hvordonje9 skol kunnesogeGud med min f alelseaf
forlodthed." Noglenfor os, tror jeg, kon findes i hele
sporgsmilf
et om omvendels
e og tilgivelse.
tregtror, ot 6ud profetisktolt hor os pd ,'terskeplodsen',.
Herrenbryder dennehdrdeydre skof og forbereder os p6 ot
blive "f sde" f or notionerne.Ndr hvedener skilt frs ovnerne,
sd er hvedenporot til brug.
Fofk spurgteJohonnesDsberen,om honvor Messiqs,og hon
svarededem:
Jeg dober jer med vand:sd kommer han,
som er sterkere endjeg, ogjeg er ikke
verdrg til at lsse hansskorem. Han ska/
dobejer med HellQdndenog i/d.
(Luk.3,16)

6

t

Elsker vi ikke dette skriftsted? Hvor mangepre,dikener
hor du ikke hart om ot modtogeHelligilnden?Men lod os lese
det ne,stevers.
Han har sin kasfeskovl i hdnden for af
rydde sin terskeplads og samle hveden i
sin lade, men avnerne skal han brende i
en i/d, der aldrrg slukkes.
(v.17)
Herren forte,ller os lige med det sqmme efter vor
overgivelsetil Hom,ot Hqn hor forpligtel sig til qt brende
svne?nei vore liv bort. Er du villig til of lode Hamgare det?
Er du sikker?
Du skal elske Herren din 6ud af hele dit
hjerte og af hele din sjel og af hele dit
sind. Det er def sfsrsfe og def fsrste
bud. l4en der er ef andef, son stdr lrge
med def: Du skal elske din neste son drg
(Mott.22,37- 39)
se/v.
T dennetid fyder der mongeprof etiske ord, som hor med
missionog evongelisotion
at gore.Jegtror, st Herrenhor vist
mig, of de fsrste missionerer gik ud, fordi de blev spredt
gennemf orfolgelse.Mende mission@,rer
og evongelister,
Hqn
sender ud nu, gdr, fordi de spredes of 6uds ubetingede
ke,rlighed.

Det er 6uds ke,rlighed,somf angeros, tvinger os og drager
os med et motiv, som er rent og ret f or Herren. Vi anskerot
96 ud for ot elskeog tjene og se dennestore hsst kommeind,
endetidens host. Ndr vi hor denne krevende opgsve frs
Herren, kon vi ikke bruge energipd ot le,gge169pd personlige
problemerog udestdender.

Krifiske tonker og ord
Negotive ting i vore liv kon hindne os frs of 96 u d i
ke,rlighed for of tjene ondre. Vore tonker og vore ord kqn
forhindreos iot beve,geos frit i Kristi ndde.Poulus
tolte om
vigtighedenof dette:
Vore kampvdben er ikke verdslrge, men
negtQe
6ud ti/ at bryde
for
fesfningsverker
ned. Vi nedbryder
tankebygningerog a/f, som trodsQt
rejser srg mod kundskabenom Gud. vi gor
enhver fanke til en /yd,? fange hos
Krisfus
(2 Kor.70,4-5)
For nogle6r siden hovdevi et kursus, der blev koldt "Et
rent hjerte", skrevetaf Mork Virklerfro Buffolo,New York.
Dette kursus vor livsforvondlendefor mig. Det flyttede

fivsvigtigesporgsmdlf ro det teoretiskeog teologiskeplonlige
ned i hjertet.
Jeg vil oldrig glemmedet ondet kopitel,"At skelnemellem
.Anklogerenog Trasteren." Ddr kommer Mork med denne
oprarendepdstond,ot enhvernegotivting og tonke oltid er
tonke
fro fjenden, og enhverpositiv,livgivende,opbyggende
oltid e? fro Helligdnden.Hon sagde,qt fjenden oltid er
negafiv,og Hellig&nden
oltid er positiv.
Dojeg netoppd det tidspunktvor begyndtot lere, hvordon
monharer Herrensstemme,vor jeg ikke klor ove?,hvor ofte
6ud tofer i vore tonker. Jeg Iroede, at hvis vi vor flittige i
bon, pressedepd og fostede,sd ville vi mdskeengsngimellem
hare Hansstemme.Forhenget ville flenges, tordenenville
56 kunnevi sige:
ruffe; det ville vczre beme,rkelsesve,rdigt.
"Gudtolte til migi dog."
olmindelige
Jeg vidste imidlertidikke,ot Hontolte igennem
tonker.Det vqr oldrigfoldet mig ind,at der vor og er en stille
og ubetydelig stemmebagvedmig, der sogde, "Her er vejen,
den skal f folge" (Es.30,21).
Efterhdndensomvi lerte, at Herrentolte p6 dennem6de,
kom det ikke som nogenstor overroskelseof blive klor over,
ot djevelen ogsd tolte pd den mdde. Du kon nemt hsre
djevelen tqle til dig. Hor du nogensindehsrthomhviskei dit
are? Alligeveltaler 6ud, som er meget sfe,rkere, ogs8til dig
hele tiden.
Mork fortsotte med of forklore hele dette emne.
Anklageren
onkloger,og Trssteren trsster. Enkelt og dog

dybsindigt.
9

Mork hovdeopdageti sit eget hjerte og liv somen troende,
of co. 80% of hons tqnker vor negative, kritiske og
onkfogende,
og kun7O"Lvar positive.80% negotive!
For ot underbyggedissestotistikker hovdehon noglesmd
opgover,vi skulle lose. Det vor ikke bore kursets deltogere,
der bekreftede de 80% negalivetonker, men 80% of mine
egnetonke? va? ogs6 negative.Ddt sved virkelig i mit eget
hjerte. Jeg bad, "Gud,dette er fuldstendig uocceptobeltfufdstendigtl Jeg kqn ikke leve mit liv med 80% of mine
tonkerovergivettil fjenden,onklogeren!"
Hvodmeddig?
Ndr mon sommenlignerkristne somtoler og verdsltge
somtoler, opdagermon, of ondre hor det sommeproblem.
Hvod toler mennesker om? De taler om deres
uretf erdigheder.De forteller, hvodqndrehor gjort ved dem
elfer mod dem. De fortsetter med, hvordqnde er blevet
sdret. De kommermed en god forkloring p6, hvorfor de vor
of re og andrevor skyldigei at s6redemo9 behondle
uskyldige
demddrligt.
5d vi er i den knibe,ot vi 80% of tiden giver efter for
negativeog dammende
tonker - tonker som i virkelighedener
fro fjenden.Og vi undreros over,hvorfor iqlverdenvi ikke
gleder os mereover6udsvelsignelser!
Jeg kon huske,at jeg reageredemed,"Ah,6ud,du v6.djeg
behaverdin hjelp med dette her. Jeg hor brug for, ot du
stikker til mig hver gang,mine tonker begynderot blive
negativeog kritiske ove?f or mennesker,
fordi jeg onskerikke
of gore det her, Herre." Jeg vidste, of jeg ikke hovde
ressourcerneog selvdisciplinen
til of fd overtagetover det.
10

Je9 vor bonge for ot love Hqm, ot jeg ville stoppe. Jeg
et mirqkel,som kunneforvondlemit hjerte o9 mit
b,ehavede
sind,sd minetonker kunneblivepositiveog livgivende.

At velge qt tole liv
f 1. Mosebog3 finder vi fortellingen om to enestilende
treer i Edenshove.Jeg hor undervistom dem i 6revis.Rick
Joyner hor skrevet om dem,og det hor Ted Hoggordogsdi
sin bog"PrimoryPurpose".
I hovenvoksedeto treer: livets tre, og tre.et til kundskob
om godt o9 ondt.Hvilkettre vor det Adomog Evospisteof?
De volgte selvfolgeligtre,et til kundskobom godt og ondt.
Hvorfor? De blev fristet, anskedesf vere som 6ud, kende
godtog ondt.
Vi kunne kqlde detle tre for "dommenstr@." I vor
stolthed og selvtilstrekkelighedtror vi, ot vi hor tilstrekkef ig f orstilelseog informotiontil ot dommeret og
erligt i enhversituation.Vi dommerinstinktivt det mesteaf
tiden, og n6r vi dammer,er vi for det mesle negotive,
f orudindtogedeog urimelige.
kolder os til ot vendeos bort fro
treg tror, ot Helligdnden
of domme.Vi mE of holde os f ra ot dammesituotionero9
dammehinonden,o9 i stedet velsigneog tilgive,sA livet kon
ve)de frem.
Ted Hoggordpdst6r, ot ndr vi er P?czgetof treet til
tr@ - skobesder
om godt og ondt - somer dommens
kundskob
11

oltid onkloger.Ndr vi onkloger,kommervi i overensstemmelse
med Soton,vore bradres onkloger.Det er entenen ondens
feJl eller din egen fejl, men en eller onden kon mon oltid
bebrejde, ndr onklogerneflyver gennemluften. Er det ikke
rigtigt? Det e? de menneskeligebetingelser. Ndr vi oltid
dsmmer hinonden, bfiver vi konstont negative, negative,
negotive.Et uophorligtrdb om retf e.rdighedbliver hele tiden
brogt fremfor Gud.
Nu hvor du og ieg er blevet fodt pd ny og fyldt med
Helligdnden,er livets tre blevet brogt tilboge i vore hjerters
hover.Hvisvi spiserof livetstre, hvodvil der sd ske?Det vil
styrke os, opmuntreos og opbyggeos og ondre.Livetstre vil
give liv tif ondre,ndr vi velsignerog ikke forbonder, tilgiver og
ikkeonkfoger.
Jeg var sommenmed John Kilpotrickfro Brownsville
Assembfyof God i Pensocolo,
Floridq,i moj 1996.Hon fortofte
mig, hvordonhon for 6r tilboge hovdebrugt megettid i bon
for honskirkesbehovfor musikere.Hon
hovdeoftebedt,"Ah
Gud,jeg anskeret orkester."
Hon gik gennemdet tomme orkesteromrdde.Hon hovde
ingentil ot spille pd ondre instrumenter end kloveret. Dog
efter dag beklagedehon sig over tomheden. Hon spurgte
Hercen, hvor de folk vor. "Hvod e? der golt med Kristi
legeme?Hvorfor vif de ikke tjene? Hvoefor kommerde ikke
her og spifler?" Hon forbondede de'fhele med sine dsmmende
og f ordamrnende
ord.
En dog folte Herren til hom,"John,hvorfor vetsignerdu
dem ikke i stedet for?" Tonken overraskedehom, men hon
t2

begyndteof gd igennemstedet og sige,"He??e,ieg velsigner
hele orkestergroven.treg velstgner de folk du vil sende.
deres
Herre,lod6udsyndestkommeover dem.Jegvelsigner
hjerter til ot snskeot spille og tilbede og tiene Kongernes
Kongeog HerrernesHerre."
Det voredeikkelenge,far der komnogletil homog sagde,
"Ved du hvod,jeg hor en trompet,somieg pleledeof spille
lidt p6.Jeg er ikkeserlig god,menieg kunnegodt tenke mig
of spillesommenmed kloveret,hvis du synesdet er i orden."
John blev overrosket,menhon sogde,"Storortet! Bore kom."
Og hon oplevede,of den ene efter den onden kom. Hele
blevfyldt op medmusikere.
orkeslergrqven
Det vigtigstevor, of 6ud le,rte homverdien of ot velsigne
ord. Restener historiemed hensyntil den
og tole livgivende
megtigeve,kkelse,der hqr fundet sted i honskirke.
Det er sd vigtigt ot tole liv og ikke dsd.
Huskordsproget,"det er bedreof tende et lille lys end ot
fonbondemarket?"Er det ikke godt? Vi md gs?e nogetfor qt
toge vore egnetonker til fange.Vi md snskeof forondre os.
Min ban ?r, "He?re, ieg ansker, of forholdet md blive
fuldstendig omvendt.Hjelp mig i det mindste,til kun ot
v@?e20% negotivog 80% positivi stedet for." Det ville jeg
hellere hove.Hvodmeddig?
er oltid positiv,
Tag en beslutningi dit hjerte. Helligdnden
og Sotonen oltid negotiv.Det lsd voldsomti minearer til at
dette
begyndemed.treg vqr nodt til virkeligot gennemte'nke
i flere uger, far jeg til sidst m6tte indramme,ot det vqr
sqndt.Jeg drogdenslutning,ot selvndr 6ud irettesetfer' er
13
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det oltid pA en positiv mdde, og Hons hensigt er oltid
livgivende
og f orlasende.56doner Honshjerte.
Flendener pAdan ondenside set oltid negotiv.,'Tyvenkommer kun for at sfjele og slagfe og odelegge" (Joh. 10,10).
Hon er oltid onklegeren,odele,ggeren.
Hon snskerof bringe
skyld, frygt, hdblushed,synd og beskyldninger.
Hvis vi vil
bringe vore tonker ind i underordnelse og lydrghedmod
Kristus,md vi kommeud of del greb,flendenhor om vore liv
(2 Kor.10,4-5).
Ted Haggordpdstdr,ot det at tage del i livets tre - ot
lade Helligdndenfylde os og flyde igennemos, og velsigneog
tilgivedemomkringos - oltid vil frembringeuskyld.Hvor der
ikke er nogenanklager,er der ingenskyld.
Adomog Evovor uskyldigei hoven,f or de spiste of tre.et
til kundskob om godt og ondt. Haggard beme.rker, ot
Helligdndens
solvelsekun vil flyde gennemuskyld. Det
overrsskedemig,menjeg vidste,of det vor sondt.
Vi gribes ikke sd let i ot tole om folk, vi ikke er ne.rt
forbundet med som f .eks.en eller ondentilf e.ldig mandeller
kvinde.Mennesker,
vi ikke hqr n@,rtfellesskob med, sdrer os
ikkesd lel, ellerga?os ikkesd let virkeligvrede.
Men dem, der virkelig kon chokereeller ryste os, er dem,
vi er tet pd - foreldre, vigtigeoutoritetsfigurer,pre,ster,
le,rere, orbejdsgivere, venner og dem, vi hor hoje
f orventningertil. Dissemennesker
hor muligheden
f or ot sdre
os. Pdgrundof dette, konvi kommeind iet monster,hvor vi
dsmmer dem og 'fe.nker forkerte lonker om dem, hvilket
ef t erhilndenf r embringer anklager.
t4

Loven om of damme
Helligdndensnsker of ronsogeog orbejde dybt r vore
hjerler.
Dom rkke, for af f ikke selv skal
dsmnes. For den don, f dsmmer med,
skal f selv dsmmesned, og def m6/,f
m6ler ned, skal f selv fd ti/n6/t
ned.(Molt.7,7- 2)
Tror du pE dette skriftsted? Jesus sogdedet, ieg tror pd
det, del af gar sagen- ikke?Hvodhonsiger her er, of hvis du
f orlonger retf erdighed og genge,ldelse f or synd og
uretfe.rdighed,der er beg&eIover for dig, sd vil du blive
med dine egne regler- Den
behondlet i overensstemmelse
m6dedu behondlerondre pA,er den mAde,du selv vil blive
behondletefter.
tenkte ieg,Herce,1eg
Dojeg f orstod dennesommenheng,
vil ve.reden mesttilgivende
,ke,rligeo9 forstdendepersonp6
hefejorden. treg vil ikke hove,hvodjeg for'liener - ikke of
Gud,ikkeof Sotonogikkeof livet.
Herrentolte til mig f or monge8r sidenom dette principi
skriften: Retferdighed er godt, men ndde er bedre.
Retferdigheder Gudslov.Det betyder,qt hvisdu sdrer mig,
sE kon jeg silre dig. Hvis du gar nogel f orkert, s8 md der
r8des bod pE det. Vores relferdighedssonsforstdr defie.
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@je f or aje, og tond for tond, et liv f or et liv. Meget, meget
retf e,rdigt.
Hvisdu forlongerretfe,rdighed,vil du selvblivebehondlet
efter sommemfilestok'Det er 6uds lov, o9 den er god og
retferdig, men det er ogsSet omrSde,hvor Soton virkelig
Problemete?, of ikke en
brillerer. Hon er mesteronklogeren.
enesle of os ville hove nogel hab for evigheden,hvis vi
modtog den retferdighed, vi fortjente. Der er imidlertid et
sted o1 gd hen, hvor Sotan ikke kon falge efter og onkloge.
Det sted er i Herren Jesu Kristi ndde. Stedet for
bormhj ert i ghed,ke,rli ghedog t il givelse'
Det er et haiere og bedre sted. Hvis vi lever i n6de o9
bormhjertighed,kon Soton ikke f alge os der. Hon hor ingen
rettigieder der. Vidste du det? Men hvis du bruger 80% of
din tid pd ot damme/kreve retferdighed, sd hor hon ret til
at prygltedig 80%of tiden. Mit r6b er dette, "Gud,hjelp mig
til ot levemerei 6udsn8de."
Hvorfor ser du splinten i din broders aie,
men legger ikke merke til bielken i dit
egef oje? Eller hvordan kan du sige fil din
broder: Lad mig fage splinfen ud af dit
oje! og sd er der en bielke i dit egef oie?
Hykler, fag farsf bielken ud af dif eget
oje; sd kan du se klart nok til af fage
splinten ud af din broders sie

Det ser ud, som om vi hor rontgensyn,ndr det ge'lder
ondresfejl, mensvi er blinde,nar det ge,ldervore egne.At
dig
forstd deite er en vigtig
-rntk,nagletil frihed. Jesus siger dam
nSde for dine egnesynder, s8
selv farst. Hvis du
streb efter ikke of v@,refor hSrd ved ondre. Begyndot
velsigneogikke forbonde.Det vil give dig megtig f rigarelse'
vi bruger meget energi p8 of undertrykke vor vrede,
i
sfirethedog frygt. Vi er ofte ikke i beraringmed disseting
os selv. Men efterhanden som vi lever i nade og
befrier o9 tilgiver andre,opdogervi' of Hqns
bormhjertighed,
&ger godt,og Honsbyrdeer leI (Mqtt' 11,30)'

Loven om of si o9 hoste
Lodos hare Herrensord:
Dsm ikke, sd skal f ikke selv dsmmes"
fordsm ikke, sd skal f ikke fordonnes'
Trlgiv, sd skal I fd filgivelse. 6iv, sd skal
der gives ier. Ef godf, pressef, rysfef,
topfyldt mdl skal man give ier i favnen'
For def mdl, f ndler med, skal f selv fd
tilndlt ned.

(Luk.6,37- 3B)

(Mott. 7,3 -5)
l6
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Er det ikke forbavsende,hvor ofte vi betrogter dette med
ot sE og hostei forbindelsemedol giveog i forbindelsemed
Og dog sd toler dette ikke bore om
skonomiskvelsignelse?
akonomi,
mendet ge.lder i olle forhold. Det er for ot forlose
6udsfontostiskenilde.
f 2. Mos.20,4 f&r vi ot vide,of f e,drenessynder nedarves
pd barnene til tredje og fjerde generation. Ndr vi se?
gentagnemanst?eaf negative ting, der sker for os, kqn vi
ogsdse, hvordqnfjenden hor hoft odgongog indgangeind i
vore liv. Hon onsker or beholde dennetilgong ned gennem
sle,gteni mongegenerationer.
Tenk pd f.eks. hvordonen far, som er olkoholiker,f6r en
san, som bliver olkoholiker,der fdr en san, som bliver
olkoholiker.
Eller en ung kvinde,der vokserop i et olkoholisk
hjem,loversig selv,"Jeg vil oldriggifte migmeden mondsom
er olkoholiker."
Fem6r efter brylluppetsiger hun,"Jeg kon ikke holdeud
al levesommenmed hom mere.Hon er qlkoholiker,hon sl6r
mig;honer ond overf or bsrnene.Honer pre,cissomminfor."
Og vi siger,"Kere 6ud, hvod er der golt i hovedetpd disse
mennesker?
Kunnede ikke se detfe komme?"
s8,de
tiltrekning" drogermennesker,
En utrolig"mognetisk
gdr fjendense,rinde.Det er lovenom 6uds retfe.rdighed,og
Sotoner en mesterjurist.Hon benytter sig of lovenom of sd
og haste (Gal.6,7 - 8). Menneske?dammerderes foreldre,
dommesom giver f jendenden lovmessigeret til at f orevige
forbrydelsen. Alligeveler det 6uds hjerte ot tilgive og
helbrede.

Jesustog stroffen,vi hovdefortjent, pd korset.Hvis en af
-os siger:"Jeg hoderminfordruknefor," oltsd hvisdu ellerjeg
(med rette) onklogerog beskylderhom for noget,hon hor
gjort eller sagt;sd kre,ver vi i virkelighedenretfe,rdighed. Vi
fe,lder en dom,somudspringerof sdrethedog bitterhed. N6r
vi krever retfe,rdighed, sd vendervi foktisk tilboge til et
retssystem,som krever retfe,rdighed og betolingfor vore
synder.Det er det sommesomot givedjevlen en nogletil dit
hus.
Denenestebetryggendereoktioner, "Herre, lad der vere
bormhjertighed,lod bormhjertighedtriumfere over dom(Jok.
2,13). Du hqr tilgivet mig hele min store ge,ld. Nu vil jeg
tifgive enhver,somskylder mig nogeteller som hor sdret mi9
p8,nogenmdde."
Te,nk p6 beretningeni Mottheus Evongeliett8,23 - 35
hvor Jesusfortolte om kongen,som l6nte pengetil en of sine
ge,ldlabop i mongemillionerkroner.
t jenere.Mondens
En dog tilkqldte kongen hom og sagde: "Betol hvod du
skylder mig." Monden sagde: " Det kon ieg ikke. Hov
t8fmodighedmed mig, sd skol jeg belale dig det olt sommen
tilbage."Men kongensogde,"N"j. Det skol vczre nu. Selg
hom.Se,lghonsfomilie.5e,lg olt, hvodhonhor. Vi vil proveal
gendrivege,ldenbedst muligt."
Men tjeneren kastede sig ned for homog bod: "Hov bormhjertighed."5A sagdekongen,"Det er i orden,du vil alligevel
oldrig kunnebetalege,ldentilboge,s8 glemdet. Forset bare
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Retferdighed eller Bormhjertighed?

med dine garemill.Jeg loser dig fra ge,lden."Hvor md den
mondhaveve,ret lettet og toknemlig.
Imidlertid beskriverJesus,hvordonden sommemondkort
tid efter gik ud og greb sin medtjener i struben og sogde,
"Betol mig de 300 kr., du skylder migl" Hons medtjener
svoredemed de sommeord. "Hov tSlmodighed
med mig.Giv
mig tid og ieg vil betoleolt, hvqdjeg skylder dig."Men hon
sagde,"Tkketqle om!"og f ik homkoste'fi f e,ngsel,indtil hon
fik betolt,hvodhonskyldte.
Do kongenharte dette, koldte hon mondentil sigog sagde:
"Du ondetjener, ol den ge,ld eftergavjeg dig,do du bod mig
om det. Burde du sd ikke ogsd forborme dig over din
medtjener,ligesomjeg forbormedemigover dig?"
Selv om jeg kendte beretningen,var Jeg fristet til ot
te,nke,at jeg ikke syndedelige sd slemt somolle qndre.Der
vor en dobbelthedi mit hlerIe. treg onskedebormhjer'tighed
for mit eget vedkommende,
menretfe,rdighed i mit forhold
qndre.
"De sdredemig,de sogdedelte, de gjordesddon,de
til
skylder mrg,og jeg onskerretf e.rdighed."Men hvodongikmig
jeg n&deog bormhjertighed.
selv,anskede
Vi kon ikke fd beggedele. Hvis jeg krever retfe.rdighed,
fordi der er en, der hor sdret mig,konjeg ikkesomtidigbede
om bormhjertighedfor migselv.Det er, hvod den ondellener
gjorde.Men hvisjeg insistererpd al kreve retf erdighed,er
jeg faldet ud qf nddensog bormhjertighedens
stilling,trlbage
til retf erdighedenssti IIing.
Sondhedene?, qt menneskersdrer mennesker.
Fore.ldre
sdrer deres 6srn. Bsrn sdrer deres fore.ldre. Monge

I
I
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menneskerer blevet sdret of prester. Monge pre.sfer er
bfevetsdret sf deresmedlemmer.
Dette sker overolti Kristi
legeme.
Vi spargerfolk, "Hvordonvqr din f or? Hvordonvor din
mor?Hvodmed dinee.ldre \rsdre, hvordonvor de moddig?"
Vi opdoger ofie ot folk sle,ber rundt pd drs bagogeof
fordsmmelse,for det meste ting, de slet ikke er klor over.
Somtidig undrer de sig ove?, hvorfor de oplever
lilbagevendendemanst?eof
smerreo9 forkostelsei deresliv.
Jeg har tolt med mennesker,der hor oplevel tre eller fire
bilulykkerpd stribe 09 som te.nker, Hvod sker der?G\r jeg
rundt med et skilt, hvor der stdr, "Ksr ind i mig"?Nej, men
det er lovenom "ot sd og hoste", der finder sted.
Herren siger,of barnenevil blive stroffet for fe.drenes
syndar. (2. Mos. 20,5) Dette er en sf 6uds love - en
retf e.rdighedenslov,en lov om qt sd og haste.Sotonvil sorge
for, of dennelov,som6ud hqr givet,bliveroverholdt,ndr hon
kon bruge den for of adele.gge.Derfor indtreffer den
sommeeller lignendehendelserigenog igen.Det eneslesikre
tif f lugtssteder i HerrenJesu Kristi nildeog bonmhjertighed.

Ind i niden
Hvorfor ikke kommedertil, hvonvi srger,"He?re jeg tilgiver enhver olt," og give of kold pd vore retf e,rdighedsog
genge.ldefses
krqv.Uretfe.rdighedernebliver logt ved korset,
og Kristi n&deog bormhjertighedkon sd flyde ind i vore liv.
Ke.rligheden
skjuler sd mongesynder(1.Pet.4,8).
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6uds rige drejer sig ikke om ot overholdereligioseloveog
regler: det drejer sig om retfe,rdighed, fred og gle,de i
Helligdnden(Rom. 14,77). Den gle,de er noget du og ieg
erf srer medensvi levero9 forbliver i ndden.

Af velge at filgive

Er det ikke en vidunderligtid, vt lever i? Gud velsigneri
overflod.Jeg ser mongemennesker,der tilgiver hinondeno9
fdet de gor det, f orlasesde til en
f orliger sig med hinonden.
megtig frihed: frihed til ot fuldfsre deres bestemmelsei
6udsRige.

Frigjort gennemtilgivelse
Do Corol og ieg begyndtevores fsrste menighedi Strotford ontorio, conodo(corols hjemby med omkring27.00O
indbyggere,hvor alle kender hinonden),blev vi koldt for en
novneaf nogleofde ondrekirker.Vi
sekt og forskelligeandre
vor det nye born i byen.Omkringtolv 6r senere,hovdeieg det
fra
ot blivebedt om ot tole til en gruPPe
privilegium,
Pr@,ster
omradetomkringTorontovedet af deresomrildemsder.
En prest kom hen til mig og sogde,"John,jeg vil 6ede dig
om tilgivelse,fordi jeg tog f eil. treg menle,vi ligesomeiede
et hjorneof 6uds Rige.treg troede,ot hvis nogetikke skete
hos os, vqr det ikke nogetsom helst verd. treg er s6 ked of
'),)
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det, og jeg vil gernebededig om tilgivelse."Dennemondvor
tidligerepre,st veden kirke i Strotford,og hovdefordomt os
fro sin predikestol.
Do jeg fortolte dette til et tidligere medlemof honsmenighed,en mondsom nu vor sommenmedos i Toronlo, brsd
hqn sommenog gre.d, mens Herren lod sin helbredelse
ind i dennesituotion.
st?smme
For nylig vor der en p?@stf ra en af de stsrste menigheder
i Toronto, der henvendtesig til mig. Hon sagde,"John, jeg
kommer for of bede dig om tilgivelse."Jeg spurgte hom
hvorfor, og hon sogde, "jeg hor sogt modbydelige,
f orf e,rdeligeting omdig og omdin menighed
og,endnuve?re,
om denneudgydelseof Hellig&nden."
Hon fortolfe mig,ot do jeg farste gsngringedetil homog
inviteredehomtil of besogevor menighed,
f ordi Gudbesagte
os,?eagerede
honnegotivtog villeslet ikke hovenogetmedos
ot gare. Hon hovdefordamt denneudgydelsefra Gud igenog
igen.Senerehsrte hon om ve,kkelseni Pensocolo,
Floride,og
rejste helt derned for of opleveden.Gud rarte honshjerte
sd sterkt og overbevistehomom,of honvor nadt til of tole
medmig.
Hon vqr s& beve.get,at honogsdkomtil vores sondagf ormiddogsgudstjeneste,som er specieltfor vore medlemmer,
og bod om deres tilgivelse,for of hovetqlt ddrligt om dem og
denneudgydelsefro 6ud. Hon sogdetil mig,"John, vi hor sd
desperot brug for ve.kkelse.Jeg v6.d,ieg hor \edravet
Helligdndenved ot kritisere dig, og ieg onske?ikke ot hove
nogenubetqlt ge.ld i det himmelske.
treg anskerikke, qt 6ud
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med mig. Jeg ansker
skol hove noget mellemvtr_,rende
ve,kkelsefor minsjel og ve.kkelsei min kirke. Jeg ansker,ot
ot
Det er unsdvendigt
skol blive tilge,ngelig."
6uds velsignelse
sige,at der komen me.gtighelbredelsemellernvore to kirker.
Undrer du dig over, hvorfor situotionersom dennebliver
lsst? Gud kqlder hele sin kirke til denne omvendelseog
tilgivelse. Himlene6bnes, fordi menneskerfinder ud of ot
bormhjertighedsejrer over retfe,rdighed.De er villigetil ot
gare, hvod Jesus sogde:tilgiv hinqnden,ver bormhjertige
mod hinondenog elsk hinonden.Vi snsker ot se tilgivelse
stromme til enkeltpersoner,fomilier, menigheder,byer og
notioner.
Jokob 3 minderos om, of tungener virkelig me,gtig.Smd
ting somtungenkon hovestor betydning.En hest kon styres
medet lille bidsel,og el skib konstyres medet lillebitteror.
gift. Vi kon sige
Vore uregerltgetungerer som dad5ringende
er blevet
ting, somtil en vis grod er uopretlelige.Mennesker
dybt sdret of ord, somer blevetudtolt imoddem.Min bsn er,
"8h 6ud, se,t et ve.?nover min mund.Set et v(prnover mine
tonker. treg anskerikke of sdre eller f ornerme."
skol hovedenslogsmellemtreg anskerikke,ot Helligdnden
ve,rendemed mig. En of de ling, der bedraverGudshierte
mest,er al denkritik, der er i kristnesliv. Der er intet som
kritik, der er i stondtil ot stondseve.kkelse.Gudkolderos til
of v@,?e i en sejrende stilling, en position hvor
bormhjentighed sejrer ove? retfe,rdighed. Husk pd den
eno?mege.ld du hovde,som Jesus Kristus kerligt betolte
helt og fuldt.
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Vores geld til Jesus Kristus
Tenk pd den slorste forbrydelse,der nogensinde
e? ove?gilet menneskeheden,
den ve.rste grusomhedof olle. Det vor
ikke Hitler, Stolin eller nogenondendespot,som vor skyld i
Densfsrste tragedie,den
mordenepd millioneraf mennesker.
sfsrste forbrydelse som nogensindeer blevet begilet of
vor do vo?e forfedre, joder og ?omere,
menneskeheden,
myrdedeGudsSonp&de rd plonkerfor to tusinde8r siden.
Tenk pd hvemJesusvirkeligvor. Honvar ikke bareet godt
Hon vor 6uds son, som kom til jorden, hvor hqn
menneske.
helbredte, underviste, velsignede,gev og tamte sig selv.
Ugudeligehe.nder nagledeHomtil et kors, idel de spottede
Homi sekstimer, mensHonblodtetil dsde.Honudholdtdet,
fordi der mdtte findes en forsonendebetolingsted for vore
synder,og denuskyldigebetqlte denskyldigesge.ld.
Det er din og mingeld, Honhor betolt.Det vor voresynder
- dine og mine- somnodvendiggjorde
Honshenrettelse.Vi er
onsvorligef or GudsSsnsdsd.Voresynderkrevede Honsdsd,
o9 vi er 6srn af de, der myndedeHam.De fleste of os hqr
mindsten eller to drdberjodiskeller romerskblod i os.
Til den ge.ld hqr vi derudoverfajet vore egneumorqlske
liv, vore hemmeligepornogrofiske synder og syndigeseksuelle
forbindelser,vo?etyverier og logneog mord og bagtalelse.
Ovenpd det hor vi dyngetslodderogtige
og onklogend
e tunger
og vore egnebif re onklogerimodos selvog ondre.
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56 vi hovdesomleten umddelig
stor ge.ld.Derpdkomvi til
Jesusog sagde,"Herce,jeg vil gernehoveordnet dennesag.
Jeg onsker ikke qt vente til dommensdog og f8, hvod jeg
fortjener ddr. Jeg stdr i en umddelig
stor ge.ldtil dig, og ieg
er udeof stondtil ot betqledig. Vil du forborme dig over mig
og tilgive mtg?"Og Hon sagde," Minssn, min dotter, tred op
p&et hajere niveou,hvor nddeog bormhjertighedr6der,givet
til dig of JesusKristus.Min Ssn tog din plods,din skylder
betolt."
Der kom sddonen tilgivelsenslettelse.Det vor, som om vi
ofdrig hovde syndet. Fuldstendig de,kket. Jesus dade i
stedet for os og indfriedeal geld, du og jeg nogensinde
hor
hoft. Det vqr den storste overbetolingi universetshistorie,
der fqndt sted.6uds 5on byttedesit fuldkomneog uskyldige
liv med den skyldige.Gud Sannenselv indfriede, hvod du
skylder, og hvod jeg skylder. Der er ingen, der bore lige
klarer ot kommei himlen;vi er enten helt inde eller helt
udenfor.
Derfor siger 6ud s6, "Hvisdu onskeral levei den stilling,
hvor du modtogermin fulde tilgivelse,md du lilgrve."Det er
betingelsen.Med ondre ord, kon jeg ikke bede om nddefor
mig sefvog retf e,rdighedover for dig. Det er alt eller intet.
Det er nSde uden retfe,rdtghed, eller retfe.rdighed uden
ndde. Kon du se det indlysende i det? Du kon fA
bormhjer'fighedeller du kon fd retfe.rdighed, men du kon
ikke fd beggedele.
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Velg ot tilgive
Vor Fader, du som er i himlenel Hellrget
blive dif navn, komme dif rQe, ske din
vilje som i hin/en sflledes ogsdpd jorden:
giv os i dag vorf daglrgebrsd, og forlad os
vor skyld, som ogsd vi forlader vore
skyldnere, og led os ikke ind i frrstelse,
men fri os fra det onde.
(Mott. 6,9-t3 , f orf otlerens
f remhevelse)
Hqr du bemerket hvodder stdr d6,rfar? Forlod(tilgiv) os
"som ogsd vi forlqder." Pd sommemdde som vi forlader/
tilgiver,Herre, f orlad/tilgivos.
Beme,rkiser hvodJesusfortsetter medat sige,
filgiver
f
For
mennesker deres
overfredelser, vil jeres himnelske fader
ogsd tiQive jer. rl4en tilgiver f ikke
mennesker, vi/ jeres fader heller ikke
t ilgive j eres overf re delser.
(Mott. 6,14-15)
Valget er tydeligt: bormhjertighed eller retferdighed.
Hvodville du foretre,kke?@nskerdu bormhjentighed?

28

Fsr du nu helt mister modet, husk p&, of 6uds n&deer
.blevetgivet til dig for ot hje,lpedig med at leve dette ud.
treg tror, of det e? en proces.Menjeg tror ogs6,at der er sd
megensdrethed, frygt og smerte, der er overgilel Kristi
legeme,of det gor processenvonskelig.Af og til er smerten
sd voldsom,of vi fsler os berettiget til ot holde fost ved
voressdrethedog vrede.

S elvr et f er diggarelsensf el de
Mottheus 5,23 f orteller os, of ndr vi kommerog bringer
vore gaver Iil Herren, og ddr kommeri tonke om,of vi hor
nogetimodvoresbror, skullevi f arst f orligeos med homog
sd vendetilboge og bringe vore gaver.Sd vil vi have rene
hjerter.
Jesusf orteller os om forise,erenog tolderen.Forise.eren
sagde,"Gud,jeg takker dig, fordi jeg ikke er som tolderen
d6r. leg foster og ieg giver tiende.treg gar olle disse gode
ting for dig."
Tolderenkomi hdblasfortvivlefse og bod,"Herre,ve.r mig
synder nddig."Uden of sqmmenlignesig med nogenondre,
bekendtehon bqre sin egenskyld (se Lukos 18,10).Herren
sogde,ot monden,som kom i ydmyghed,gik relfe,rdiggjort
bort, mendenselvretfe,rdigegjorde ikke.
Lod mig onskueliggsre
dette. Jeg vor i Winnipeg,Conodo,
hvor jeg pre,dikedeom 6uds nddeog kroften i tilgivelse.En
mondkomhen til mig efter msdet.Hon rystede og vor megel

oprart. Hon sogdetil mig, "John,du v6d ikke, hvodjeg hor
ve.ret udefor."treglyttede,menshonfortolte sin historie.
" Minegenf ar f orgreb sigolvorligtpd mintre &r gamledotter.
Myndighederneblev involveret,og det hor adelagt vones
fomilie.Voreslille pige hor moreridt hele tiden nu. Desuden
bene.gtermin for det. Alle i min fomilie er vrede pd mig.Det
er en ubetinget tragedre,og nu siger du, of jeg skol tilgive
hom."
Jeg sagde,"Jeg stger ikke, of du skol tilgive hom.tr"g
f orte,ller dig of den enesleveJud of dit fengsel er tilgivelse
og omvendelse
fraf ordammelse.
Du konfd retf e,rdighed,hvis
det er, hvod du anske?,men hvis du gar det sd husk p6, ot
f lendenvilsargefor, of du ogsdfdr, hvoddu fortjener. Hvis
du kon orbejde dig igennemdissehe.ndelserog blive villig til
ot tilgive,sd vil Gudgivedig nddeog hle,lpedig, mensdu fdr
udredt al dennesmerle.56 kon du forblive i Hons n&deog
bormhjertighed."
Nogfe menneskerhor veret ude for de mest utrolige
Irogedier i deres liv. De er klor over, at de var ofre. De
forstdr ikke, ot deres egne tilbogevendendeproblemerhor
nogetat gare medderessynder,det of dammeondre.Det er
d6r, manbliver norref.
Ndr menneskersynder, synder de som regel mod ondre.
Andre bliver s8ret derved.Det er ikke retf erdigl, er de|
vel? Vi sparge?mdske,"Hvorfor tilloder Gud dette?" Hon
tilloderdet foktisk, fordi Honhor givet os en fni vilje. Vi hor
tiffodelsetil ot foretoge rigtige eller forkerle valg.Vi kon
ve.lge,om vi vil elske,eller om vi vil synde.Den frie vilje er

grundle.ggendefor ke.rhgheden. For ot ke,rligheden kon
hovefrihed til ot ve,lge.De konve,lgeat
flyde,mdmennesker
have ne.rhedog velsignehinonden,mendet er af deres egen
frie vilje.Ellerser vi borerobotter.
Vi kon oltsd ve.lgeof velsigne,eller vi kon velge ot sdre
(selviskhed
og synd).Vi konspredeliv,eller vi konsprededad.
Det volger onsvorel,der falger meddenfrie vilje. Hver gang
nogentreff er et f orkert volg eller gar nogel, der ikke
udspringerof ke.rlighed,skqder det enten homselv eller en
onden- eller begge.56 hor vi det, jeg plejer qt koldefor
"synderen"(den som hor syndet) og "den forurettede" (den
der er blevetsyndetimod).
minderos
Ndr det er os, der er "synderen"
, og Helligdnden
om det, anskervi bormhjerlighed,ikke sondt?Men hvis vi er
"den forurettede", rdber vi pd retf e.rdighedog bliver ofte
bitre. Vi forstdr ikke, ot dette er en of f lendenssnedige
f elder. Hvis Soton kon narre os gennemdette: hvis hon kon
fd os tif of kreve retfe.rdighed,sd vil hon v@.rei sin fulde
ret til qt lqdeos hasteol denstrof , vi fortjener.
Dette er flendens plon. Det er sddon,hon fdr mogt og
herredammeove?os. Jesus, mod hvemdenstarste forbrydelse af alle blev begilet, sagdejo ikke,"Foder,fd fot i disse
mordereog giv dem,hvodde f orljener."Hvodvor det sidste
r&b, der kom fro hons leber? "Fader,trlgiv den, for de vdd
ikke hvadde gor"(Luk.23,34).
Det er derfor Hebre.erbrevet72 siger,ot Jesu blod rdber
om megetbedreting end Abelsblod (v.24).Abelsblod rdber,
"Gudhevn mig.Min bronhor myrdetmigog foget mit liv."(1.
3l

Mos. 4,10) Men Jesu blod rdber, "V@?bormhjerfig,tilgiv
dem, for de vdd ikke hvod de gar." Bormhjertighedsejrer
over retf e,rdighed(Jqkob 2,13).

Terskeplodsen
Jeg tolte for nyligt meden ven om, hvonsvert det er for
nogle,somhor ve.ret kristne i le.ngeretid, qt bfive helbredt:
hvorimodvi oplever,of det ofte er forholdsvistnemmereal
bede for ikke-kristneog se, ot 6ud hellreder dem og gar
mirqklerfor dem.Mon kon bedefor orbejdskommeratereller
monkon bedefor folk pd goden,6ud vil gare allemuligeslogs
mirokler som svor pd 6on for mennesker,der ikke kender
Herren. Menen ker gommelkristen, som hor tjent Herren i
6revis,vil ikke opleve,of der sker noget,ndr mqn beder for
hom eller hende til helbredelse.Hvordon kon det ve,re?
Mdske er der ting, der behsver tilgivelse eller omvendelse,
som 6ud gentagnegangehor mindet om. Alligevelhar f rygt,
stofthed, vrede eller smerte gjort , ot det ikke er blevet lsst.
Dette kanve,re en nagletif hjelp for os. Der f indeset svor
pd dette spargsmdli 1. Korintherbrev11.Men husk p6, dette
er kun6n af foktorerne,sd komikke underf ordsmmelseherl
For jeg har modtaget fra Herren og ogsd
overleveref fil jer, af Herren Jesus i den
nat, da han blev forrddf, fog ef brsd,
fakkede, brod def og sagde: >>Deffe er
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mif legeme,som gives for jer: gor deffe
fil ihukonmelseaf mQ!<<
Lgesd tog han ogsd begeref efter
mdltidet og sagde: >>Detfebeger er den
nye pagf ved mif blod; gor detfe, hver
gang f drikker det, fil ihukonmelse af
mgk, For hver gang f spiser defte brsd
og drikker begeret, forkynder f Herrens
dod, indfil han kommer.
Den, der spiser Herrens brsd eller
drikker hans beger pd en uverdg mdde,
forsynder srg derfor inod Herrens
legemeog blod. Enhver skal prove srg selv,
og sd spise af brsdef og drikke af
begeret. For den, der spiser og drikker
uden af agfe pd legemef. spiser og
drikker srg en don ti/.
(vers 23-29,f orf stterensfremhevning)
Jeg har lest dette skriftstykke i Srevis,idet jeg tenkte,
of det kun hqvdemed nodverelementerne
at gore. Men det
henviserikke kun til Herren Jesu Kristi brudte legeme.Det
henviserogs8til hanslegeme,kirken!Vi er honsbrud,og hons
legemeer ve.rdifuldt for hom.Det smerter homdybt, n6r vi
toler imod Herren Jesu Kristi legemeved of tole ondt om
hinonden.
Poulusf ortsetter:
aa
JJ

Derfor er der mangesyge og svage hos
jer, og ikke sd fd sover hen. Hvrs vi
agfede pd os selv, ville vi ikke blive donf.
(1 Kor.11,30- 31)
of vo?eegne
Hvilket kroftfuldt ord. Hvis vi indrommen,
synder dammerolt og alle,og beder6ud om ot tilgive os,vil vi
ikke kommeunder dom. Men fordi mongeaf os kristne
dammerog fordammer $O"Lof iiden, tror ieg, ol Herren
Jegtror, vi nuer i"gar deI eller
bringeros til terskeplodsen.
ds" -tiden En krisetid.Vore liv kong& entendeneneeller den
Det er et krisested.
ondenvej pdterskeplodsen.
Johonnes sagde:" Han skal dobe jer ned Hel/rgdndog i/d"
klor, o9
(Mott. 3,11).Du skol vide, ot hqn hor renseble'seren
honvil rensesin terskeplods gennemgribende.

N8densplods

llI

Herren ansker of bonke vore avner af og sefte os f ri,
brende de uanskedeting op, sd ot vi med et rent hjerte kon
flyde i 6uds nilde,ke.rlighedo9 bormhjertig.
Forst6r du, relferdighed er godr,og verdenforsoger al
leve ved den. tr"g tokker Gud for retfe,rdigheden, for
politiet,domstolene
og lovene.Mender er et haiereog bedre
niveou.Der er et sted,hvor Sqtonikke kanf algedig. Stedet
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er HerrenJesu Kristi ndde.Det er det, som kristendommen
ggentlig dreler sig om. Det er her, qt liv og bormhjertighed
flyder for os selvog qndre.
indtil
Vidstedu,of ndr du leveri n6den,er du uovervindelig,
Gud er ferdig med dig? Fjendenkon ikke falge efter dig.
Hvordonkon Sotonfalge dig ind, hvor 6uds ndde regerer?
Homtilkommeringenndde.Honer bundetof loven.Menvi kon
evne
leve i nddenog vere obsolut ofhengig of Hellig8rndens
til of bevqreos.
Jesuser totolt og obsolutsejrende tndenf or olleomrdder.
Honhor fuldste,ndigbesejretSoton.Jesusvor 6ud,somkom
men som et menneskebemyndigetof og
som et menneske,
fordi honhovdeAndenudenm6l(Joh.3,34).
medHelligilnden,
Hon beselrede egenhe,ndig Soton og hons helvedsflokke
fufdste,ndig.fntet er forondret. De er stodig beseyet. Og
dog giver vi Soton mogt, ndr vi ve.lger retfe,rdrgheden
f remfor bormhjertigheden.
fortolte mig,of som kristenhor ieg
Der vor 6n, der engong
ikke le,ngererettigheder.Dette er obsolutsondt.Deneneste
rettighed,vi hor, er af blive fuldstendig tilgivet, of kommei
himlen, ndr vi dsr, of v@?e Herren Jesu Kristi
og ot stole fuldstendig pd homi olt.
ke,rhghedsstove
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Dom, fadt ud of sir

Sat fri fra dommensfrugfer
(Carol Arnott)

5e fi/, af ingengdr glip af 6uds ndde,af
ingenbitfer. skadelrgrod fdr lov at
seffe skud, sd mangeforgiffes af den
Hebr. 12,15
Hvilkenrollespillerdette i voreliv?
Do jeg blev kristen,lerte jeg om tilgivelse.58 je9 tilgov
min mor, som hovdes&ret mi9 sd dybt, for olt o9 hvodsom
helst. Men jeg opdagede,at jeg stodig ikke elskedehende.
Jeg gik igennemdet hele igen,kun for ot finde ud qf , ot jeg
stodig ikke elskedehende.56 gjorde jeg det igen,og igen,og
jeg elskedehendestodig ikke.Jeg tenkte: Gud, der m8 vere
nogelgolt. Hvoder der golt medmintilgivelse?
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Min mor vor den sidste of otte born og den sjette pige.
Fomilienhqvdehdbet ot fd flere drengetil qt hje,lpe med
orbejdet pd gdrden,sd min mor vor ikke engangonsket Hun
vor blot endnuen pige.
Do hendesfore.ldre ofte arbejdedei morken,forventedes
det, of hendessaslre opdroghende.Menbarn er nu barn,og
de vor ofte megel ondemod hende.De kunne finde pd ot
vuggehende voldsomti vuggen.Ndr hun gre.d som et lille
bqrn, kunnede lukke hendeinde i et skob. Du kon foreslille
dig de sdr, disse oplevelserf orilrsagedei hendeshjerte.
Do jeg voksedeop, forstod i"g ikke min mors smerteog
forkostelse. Jeg forstod lkke dybden of hendessdr. J.g
skuffe 6are leve med denmAde,hun vor pd over for mig.Ndr
barn gor nogel forkert, ndr de er ondeog virkelig fortjener
en endefuld, ved de det. Men n6r bsrn er stroffet f or ting,
som de ikke hor gjort, er de meget opmerksommepd
urelfe,rdigheden.De gar mdske ikke synligt oprar, men i
deres hjerter dsmmer de deres foreldre som onde og
urelf erdige.
Det vor det, som sketefor mig.Jeg vor olt for bangetil ot
gore et ydre op?ar,fordi jeg ville f8 en ordentligendefuld.
Min mor villetageminfqrs be,lteo9 bonkemig.f dogvilledet
blive koldt mishondling.
Jeg hqvde bl6 og gule merker og
striber pd min krop, mende dybere merker vqr indvendig.
f
3t

mit hjente hadedejeg hende,indvendigdamte ieg hendeog
forogtede hende.
der
Dojeg blevkristen,forstod ieg,ot je9 hovdeen masse,
ikke vor tilgivet i mit hlerle, og som der vor behovfor ot
blive last op for. Jeg arbejdedemig igennemolt det, jeg
mogtede,men det syntes ikke of forondre minef slelserover
for min mor. Jeg tenkte: Gud, der er nogef galt her' treg
f orsagteigenog igen,menmit hjerte blev ikke forondret. Det
var f srst, do John og PouloSondfort le.rle mig nogetom dom
medradderi bitterhed,of jeg forstod mereog mere'
Skriften siger,ot du skole.re din for 09 mor,dog kun hvis
de er godekristne,o9 hvis de gar olting ret. Hov' Nej, det
det?....Nej,densiger:
sigerden ikke,vel? Villedu a,nske
Er din far og drn nor, sddan som Herren
din 6ud har befalef dig, for af du nd fd
ef langt /iv, og det nd gd dig godt pd den
iord, Herren din 6ud vilgive dig.
(5 Mos.5,76)
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omvendtvil det ikke 98 dig godt p8 de omr6der,hvor du
vancilre?dem. vi dsmmer dem selvfolgelig ikke p8 olle
dem p6 de omr6der,
omr6der.Men vi dsmmerdemog van@.re?
hvor vi er blevets8ret og forsamt.
treg tenkte: Gud,jeg forstar det ikke. Jeg hor tilgivet
hende.Hvod f oreg&r der? Hon svorede: "Du hqr tkke e'ret
din mor." Hon begyndte
hende.Du hor syndet ved of vsn@,re
of vise mig, of der er to sider of sommesog. vi 5ehsver
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ot tilgive, menvi hor o9s8beho-vfor of ongrevor
selvfalgehg
P8 denene side hor
.g.n sind'pa gtrna of vor f ordammelse'
jJg behovf or ot tilgive hende,og det gjorde jeg' Men pd den
hsdede
onden side erede jeg hende ikke i mit hjerte. Jeg
hende.Jeg fordamtehende'
hende
Det vor minsynd,ikke hendes.Min opfarselover for
- som holder
vor syndig, og dtogkunne ieg ikke se deI' Soton
"Corolhor
s,g sir"nit til lo;ns bogstov,gik til Gudog sogde:
of sin mor
,ynd"t her. Hun hor ikke angretsin fordommelse
ot bringe
som en synd,sE jeg hor den lovformeligeret til
lovenomof sEo9 hssle ind i Corolsliv'"

Haste, hvod jeg hor s6et
Hordunogensindepossetenhoveogp|ontelfraf'eks.
monge
mojskonn?Tenk en gong p8 en mojsplonte'Hvor
et og f8
molskornf6r du igeni Eiz N".i, i hundredvis'58
r, det., f or^.ringenslov'56 if algeminbedammelse
hundrede
ofendominerendeogkontro||erendemoder,horjeghgst
kontrollerendekvinderi mit liv.
dominerende,
gennemondre
udnyttet o9 sSretof
tregblevkontrollereto9 monipuleret,
' der lurede
dissekvinder,og kunneoldrig se de problemer
hvod
rundt om hjornei. 09 ndr de kom,ville jeg tenke: 6ud'
skilt pE
hor jeg gjort, ,o^irr, qt dette sker? Har ieg et
bsre'
,ygg"i, som srger: "Kom bore, kontroller mig? Kom
dominermig?
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Og dog: jeg havdeet sddontskilt. f den Sndeligeverden
bor jeg et skilt, fordi jeg domtemin mor.Lovenom ot sd o9
hsste blevpdlogtmigof f jenden.
Endeligbesagteje9 min mor.Hunvor nu blevetkristen,og
1eg sagde:"Mor, jeg hor lige filet nogetundervisning,
og jeg
hor forstdet, ot je9 hor syndetmoddig. Jeg hor f ordamtdig.
Jeg har hodet dig i mit hlerte, og ieg anskervirkeligat le.gge
det bagmig."
Hunsogde:"Cerol,jeg onskerikkeof snokkeom det. f,eg er
for gommel.Der er sket for meget.Jeg snskerikke, of du
skol nevne dette f or migigen.
56 tenkt e JegiHvodskoljeg nu gare?

Gud er den, der helbreder
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Herren sogde:"Corol, anskerdu of blive helbredt?" Jeg
sagde:" Je, He?re, jeg anskerof blive helbredt."
Honsogde:"Givmigtillodelsetil at gravei dit hjertes hsve.
tr"g ansker ikke, of du skol rode i jorden, begynde ot
novfebeskueeller vendeoft op og ned og v@re bekymret og
fuld of anstrengelser.Giv mig tillod else til at bringede sager
frem, hvor du har fordsmt,og hvor der er brugfor hondring."
"Ok, Herre, jeg giver dig tillodelse".
Jeg sagde'.
Derpdbodjeg en generelbsn:"GtJd,jegforstdr, of jeg hor
syndet ved ot f ordammemin mor og ikke e.re hende.Herre,
jeg tilgiver hendefor olt det, somhun hor giort modmig.Hun
skyfder mig intet. Jeg 6eder Digom tilgivelse,og jeg giverDig
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tillodelsetil ot vise mig de omrdder,hvor der er brug for
genoprettelse".
Dennebon stortedeen reise over tre og eI holvt 6r, hvor
de slore omrdderblev behondlet.Hercenkunnebringe ti og
nogle gangef emlen tilfelde af f ordammelseoP om dagenting, som jeg for lengst hovde glemt. Jeg arbejdedemig
igennemdisse situotioner,som 1eg ikke hovdetenkt over,
sidende skete.
Jeg kunne bede sddon:"Herre, ieg hor syndet ved ot
fordammemin mor. Tilgiv hende for denne he.ndelse.Jeg
e,redehendeikke her. treg domtehendeog ieghadedehende.
Herre, jeg tilgiver hende.Herre, tilgiv ogsdmig f or denne
Jeg bod udennogenstore falelser i mit hjerte.
fordammelse."
syntesqt ske.
Intet falelsesme,ssigt
Jeg sd min mor mdsketo gongeom ugen,mdskeme?e,og
efter bedste evneforsagte ieg ot elske hende.treg fortolle
hende,ot jeg elskedehendeog gsv hendeet knus.Jeg giorde
det sd godt,somjeg nu kunne.
Omkringtre 6r indei denneprocesbesagtejeg mor en dog.
Do jeg skulletil ot 98, gov ieghendeet knusog sagde,ot jeg
elskedehendeog sagdeforvel. Men denne gangve'ldede der
og vidunderlig kerlighed op i mit hierte f or
en ove??sskende
min mor.Jeg vidste,ot jeg vor helbredt.Jeg vidste,st Gud
hovdegjort et orbejdei mit hjerte.
Og ved du hvod?6ud ikke bore helbredtemig,mendo jeg
forlaste min mor, sqtte det ogsd hende fri. Hun hor det
meget bedre. Hun er meget me?efri og megel me?ekerlig.
Min helbredelsetillod 6ud ot gore et vidunderligtorbejde i
4l

hendesfiv, skant hun ikke vor i stond til qt arbejde sig
tgennemdisse sageraf sigsefv,pd grund af hendessmerteog
mongelpd kundskobog onvendels
e of bibelensord.

At give Soton legole rettigheder
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John og ieg hor virket som prestepor i to kirker. vores
f arste kirke vor i strqtford. Fork kom tit mig og beklagede
sig, menoldrig tif John.De f arte sig oversetellerforkostede.
De vilfe koste al deres negativitetud over mrg.treg fortalte
John, hvordqnde behondledemig, men hon ville eller kunne
ikke hare, hvod jeg sagde
Hvis nogenhor hsrt John tore om mig, s6 ved T, qt hqn
tilbeder mig.Hon elsker mig,og jeg ved, of hvis nogensnsker
qt s6re mig,vil hanve.re der f or of forsvore
mig.Men ndr det
drejer sig om menneskene
i kirken,syneshon of v@.reudeaf
stondtil det.
Jeg kom til hom og fortolte hom,hvodder blev sogt,og
noglegangesogdehon: "Ah, du er 6are joloux,,,eller ,,Du
ove??eagerer
bsre igen",eller "Det er ikke s6 olvorligt,,.Det
vor adele.ggende.
Je9 spurgle:"es/, hvoder der galt?',
Do vi sd stqrtede t menigheden
i roronto, get-sg hvodfotk
gjorde?De gik ikke til John medderesbeklagelser,
de komtil
mig.treg gik til John,menhonvifteikke ststte mig.Honville
ikke engangtage mit porti eller hare, hvod jeg sagde.Det
drev migtil vonvid.
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Til slut rdbte jeg "Gud,hvodi olverdener der galt? Hvod
er det, jeg sdr her?" Og Herrensogde:"Hvqdmed din for?"
Jeg var chokeret."Min fqr? Min for er vidunderlig.Jeg elsker
Hon er
min fqr. Min for er en skot. Han er en gentlernon.
elskve.rdigog venlig.Jeg hor ingenf ordammelsei mit hierte
overf or minfor."
Herren sogde:"Ah 1o,du hor." treg sogde:Hor jeg? Hvilken
Hansogde:"Du domte din for, fordi hqn ikke
f ordammelse?"
beskyttededig moddin mor."
gov f jendenen legalret, som f ik indDissef ordammelser
flydelsepE mondeni mit liv, John,somikke vor i stondtil ot
beskyttemig mod"modef'-kirken.Kirkenvor derfor i stond
til ot kqsteol sit skroldpd mig.John vonude of stondtil ot
forsvore mig. Lovenom dom og lovenom of sd og hasle gav
fjenden, hvodhon anskede.
Jeg te,nkte: Wow, Herre, er det muligt? Det vor stodig
forholdsvis nyt f or mig qt te.nke sddon. Det lad
fremmedortet.58 jeg gtk til en venrndeog sagde:"Jeg lror,
of dette er, hvod Hercentoler til mig om. Jeg anskerat
bekendedet f or dig.Jeg vil ikke gd til John meddet."
"Jegvil blot tilgiveminfor for ikkeof forsvoremigog ikke
ot beskytte mig mod min mors vrede.Jeg vil lase hom og
ttlgive hom og sd vil ieg tilgive John, fordi hon ikke
forsvorede mtg, ikke beskyttede mig mod folkene i kirken.
Jeg vil 6edeHerrenom of tilgivemigfor ot dsmmeminfor og
John."
Jeg bod Herren om of sette Jesu kors mellemmit hjerte
og lovenom of s6 og hsste,og jeg efterlod olt sqmmender.
Aa
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To mdnedersenereskete der nogetondet.En domekomtil
mig og klogedesin nad over f or mig.Jeg gik til John og hon
sagdestrqks: "Vi kolder hende ind pd kontoret." Hon bod
hende komme,forsvorede mig og tog sig of sagen.Det vor
forblsffende.Honhor gjort sddonhge siden.
Min f ordammelsehovdegivet Soton legalret til ot holde
Johni lenker o9 forhindrehomi aFve,reminbeskytter.
Hvis der er omrdderi dit liv, hvor genlagne,negativeting
sker,hvisder er omrdder,hvor du er udeof stondtil of elske
vil du vise
nogen,
somdu skulle,sd se tilbogeog sig Hellig8nd,
mig det? Vil du dbenboredet for mig, hvis jeg har damt en
vigtigpersoni mit liv?Hvisjeg hor voneret homeller hende?"
Du f sler mdskeikke nogenonger,silr eller f slelser.Du hor
of havedsmt nogen,men
m8skeingenerindringof nogensinde
hvis gentogne,negstivefrugter dukker op i dit liv, sd er der
normolten rod of bitterhed, vrede eller sdr, som tilloder
f jendenot fd odgong.Husk p6, ot det ikke vil ve.re i olle
omrdderof dit liv, mendet vil v@,repd omrdder,hvordu er
blevetkre,nketog sdret.

ot skjule dennesondhedfor
tilgivelseklor. Soton forsager
,,Deter ude ned nif folk, fordi
fiisti legeme:Bibelen sigei
def ikke har kundskab."(flos' 4,6)
end en
I mit eget liv hor dennesondhedbetydet mere
helbredelseog
milliondollors kunne gare.Det hqr betydet
befrielse'
f rihed.6ud hor sot migf ri' Det e? enherlig

Sot fri
Herren er kommet for ot frigive fanger og helbrede
ssnderbrudteog 6bne fongedare(Es. 61,1).Hon er kommet
for of gare del, ikke 6oref or mig,menf or os olle.
Jeg tror, ot fjendenhor holdt os i lenker og holdt meget
of Kristi legeme i marke, skant Herren hor udfrielse og
45
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Tiden er inde til at tilgive

(trohn Arnotf)

Nu konvi forst6, hvodskriften betyder,n&r den siger:Jeg
vil give dg naglerne fil Himmerrgef, og hvad du binder pd
jorden, ska/ vere bundef i himlene, og hvad du loser pd
jorden, ska/ vere losf i him/ene.(Mott. 16,19).
Det er pd tide a'f togedisse noglervek f rq fjenden ved ot
erkende,hvor vi hor disse problemer,disse ge,ldsbeviser,
disse ubetoltedomme,som er dybt rodfestef i smerteog
bitterhed.Vi hor behovfor ot af d@.kkedisseomrdder,hvor
vi rdber pd 6uds retf e.rdighedog gare op med dem gennem
tilgivelse,angerog omvendelse.
Det e? en luksusof holdefost
ved sdr ogfordammelse,
som du ikke hor rdd til. Det er som
at giveSqtonen nagletil dit hus.

Frigivefseof ondre gennemtilgivelse
Vi hor f &et en skot. Do vi gavvo?eliv til Jesus,gik vi fro
intet til olt. Vi er blevet tilgivet en ke,mpeskyld of synd,og

GudsigernutiIos:,,Detmindstedukonga?eerotti|givedine
medt;-nere, dinef oreldre, dinebradre'"
l.gkenderkvinder,hvisbrgdrebogstove|igttorturerede
'
dig s& megeF
dem under deresopvekst. Der kon v@re sket
der hor betydet,otdu hqdermend eller kvinder'
et lafle i
Do mit f arstee,gteskab9ik i stykker' aflagdeieg

m i t h j e r t e , o t i n g e n k v i n d e n o g e n s i n d e m- e ? e s k u l l e s 6 r e m i g
o9 med Corols
sSdonigen.Det iog mig et godt stykke tid
gennemborede
hjelp - ot nediryd" deite lsfte' Corol
hungjordedeI'
sllrirtg.tig mit forsvor,o9 tok til 6ud for' ot
bitterhed,der var
J"g uori itond til ot blivehelbredtf or en
og se bormhjertighedsejrer over
rolfe,stet j f ordammelse
dom(Jok.2,L3).
ofteer|ivetstrogediersSolvor|igeo9h&rde,otviikkekon
en simpel ban' Ind
forestille os ot slippe dem, iser ved
imellemer silreIsd f risk,of vi behavermeretid'
hovdes6donen
En of &rsogernetil, ot opostlenPoulus
ved novn
talnefoldendeomvendelse,skyldtes of en mond

Stefonus,somdestenedeti|dade,forstoddelteprincipog
(ApG'7 '60)'
r6bte: " Herre, filregn den ikke dennesynd'
M6skefikhonojenkontoktmeddenungeSou|usfroTqrsu
ingen bSnd i
i det ojeblik. Stlfonus tilgov, og der vor
rettigheder til
himmelen, tngen overgivelsest nagler og
ungemondSoulus
f jenden,s8 o1 hon legolt kunneholde den
o9 Soulushovde en
fost. Senere greb Gud krqftfuldt ind'
som Poulus'
dromqtisk omvendelse.I dog kender vi hqm
oPostel.
hedningernes
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Vi skolgive ondreen gave,somde ikke fortjener, sksnt der
ikke er nogentvivl om,of de hor syndet, hor sdret og kre.nket
os.Jo, der er en udestEende
skyld.De skylderos, menvi kqn
give dem en ufortjenf gave vor tilgivelse.Vi kon gd ind i
6uds bormhjertighedog sige: treg anskerqt bormhjertighed
skof sejre over eetfe,rdigheden."Det er det, som 6ud beder
os om.
Herren Jesu Kristi nildeer mere end nok fon mig.treg vil
give tilgivelsensgove til dem, som hqr sdret mig og syndet
imod mig. Jeg vil give demen gave,som de ikke fortjener min tilgivelse- ligesommin himmelskeFqr hor givel mig en
gsve, som jeg ikke fortjener - Hons tilgivelse.treg ansker
bormhjertighedfon mig selv, ikke denretfe,rdrghed,somje9
fortjener. Derfor ve,lgerjeg ot tilgiveolle ondre.Det er den
(Mott. 5,7).
bormhjertige,
somopndrbormhjertighed.
fnd imellemtager det el stykke tid qt give Hellig8rnden
tillodelsetil ot sf de,kkedette, sddonsomCorolfortqlte. Men
Gud snsker ot omdonneos til frie, glade, gledesfyldte
Vi hqr ikke tid og energitil ot le.gge169pd ol den
mennesker.
fortred, vrede og frygt, som fjenden bringer ind i vore liv
igennemlovenom of sd o9 hsste.
Glemikke, ot Soton vil operere gennemlegalerettigheder.
Vi bsr opgivevore reltrghederog overgiveos og sige:"Herce,
jeg onskerof gare trngenepd din mdde."Vi kon blive som
Jesusog Stefonus,somsogde:"L*g ikke dennesyndpd deres
skuldre."Lod os sige til Gud:"tregtilgiver dem,og jeg beder
Dig om ot tilgive mig for ot fordsmmedem i bitterhed og
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of der skol ske noget i den
kre've'
of
or
f
og
krenkelse,
onledning."
situotioner'hvor en kerlig o9
Huskp8,ot Segikketoler om
treg toler om ting' som
postorol irettesettelse er nadv2ndig'
hvor du i bogstovelig
hor forgiftet dit hierte' omrdder'
i
odgongtil dit liv o9 gjort hom
ioton
givet
hor
forstond
adele'ggelse'n6r som helst
stond til ot kommeind o9 bringe
honsnskerdet.
Gudshjerte' Der er et sled
Dereret stille hvilested noa,r
Der er et sted ved Jesu Kristi
under den Alme'gligesskygge'
komme
d seyer over domo9 du kon
Kors,hvor bormhjertighe
bsnnhor' Det er n8denso9
6uds
som
herligeirin"i'
den
i
ind
sted'
bormhjertighedens
dit hovedog sige'ot du skol
Jeg vil ikX" sette en pistolfor
olle oplevet'ot der er blevet
tilgive.Det virker ikke' Vi hor
er ligeglodmed'hvodde
sogt til os s8aon"^*"it"^'."f4' Jeg
skol du tilgive!"Nej' du
hor gjort. Hvis du er en kristen'
tilgive' Du kon holdefost i din
ot
naawnJiguis
iUUu
behaver
fordamme|se,menforst6dynomikkenidet.s8 vil du ogsd
men
til
Du er berettiget
"tfn'Jightd'
OgsStdu - vil .modtoge den
haste, som du hot s&et'
i stJdet for bormhjertighed'Do
retf erdighed,du f ortlener
do hon
vidste jeg' hvod Jesus mente'
dette,
forstod
ieg
for de skal msde
'Salige er de baiihiertige'
sogde:
birnhi ertighed' (Mqtt' 5'7)
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Lod tilgivelsen flyde
dit hjerte som et
Jeg tror, of Jesu ord hor gennemboret
hor logt dig pd te,rskeplodsen,
hvor
sverd, o9 ot Hellig&nden
han snskerof terske nogleof ovnerneud af dit liv. Er der
noglefd mennesker,
du hqr behovfor of ttlgive?
Lod mig lede dig ind i en bsn. Lod v@re med ot anstrenge
dig. Du kunnejo sige: "N6, jeg vil sige nogleord, menjeg
menerdem ikke virkelig."Det er o.k.sd le.ngedu i dit hjerte
siger:"Herre, hjelp migtil of orbejdedette igennem.
Gar mig
villigtil al ve.revilli9."Gude.rer dette.Vi bar ogslbedeGud
om of tilgive os, of vi hor fordsmt ondre og bede Hom om
nddigtot mindeos om det, ndr vi folder i og begynderqt
tenke negotivtigen.
Lod os velsigneog ikke forbondeog give ufortjente gaver
tif mennesker,sd qt vi kon v@.re et kor for ere og
bormhjertighed.
Blivet nyt vinskind,som kon bevoredennye
vin og Helligilndens
olie, somgsr os i stond til ot vondre i
f rihed og ke,rlighed.
Menf ar jeg leder dig i denneban,lod os s8 tage et ojeblik
og venle pd 6ud. Boddi9 i Helligdndens
ne,rve,r.fnviter hom
til ot kommetil dig pd ny. Anstrengdig ikke pd ot gore det i
en religiasstyrke eller ud af kraften fro din egenvilje. Jeg
snsker,of du skol vide,of udenHelligilndens
medvirken,vil du
ikke ve.re i stond til ot fortse,tte. Nogleaf de forbrydelser,
der er begilet mod dig, e? ganskeenkelt f or ekstreme.
du hor
Nogleaf jer er blevetmisbrugt.Omstendighederne
gennemlevet
og de ting, som er he,ndt dig, kom oldrig fro
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den synd' somherskeri
Foderenshjerte' De vor fsdt ud of
verdenogstommerfrodineegneforkerlevo|gs&ve|somfro
'ondremennesker,somhors8retdig.6uderikkeonsvor|i9for

synd.
menneskets
os' ot f edrenes
Vi kon besejre Djev elen'Vi kon sikre
og f lerde led' Men
synderikke gives viJeretil bsrn i tredje
hvisduikketogerh6ndomdine|ego|istiskedommeogrrede
udin6deogbormhjertighed,sSsigerBibelen'otproblemern
2O'5)'Det vil den
bliver givet videretil dine barn (2' Mos'
Sotqnsorgef or'
lovkyndige
Lodos bedesommen:
dig og erkender
Vi tilbeder Dig, Foder'Vi kommertil
mEvere os n@r
vort behov.Vi bederom din HelligSnd
i stedet for
og hjelpe os. Vi velger bormhjertighed
govetil dem'somhor
dom.Vi anskerot givetilgivelsens
det' Vi anske?
s8ret os og til dem,som ikke fortjener
hons legole
ot beseii fjenden og fratoge hom
rettighedertil ot skqdeos'
hor s8ret mig sd
For, jeg ve'lgerof tilgive dem,som
min mor'
ayUt oi ro^ hor"syndetmodmig'Jeg tilgiver
bradre' Jeg
J'egtilgiver min fqr. Jeg tilgiver mine
tilgiver
tilgiverminessstre-tregtilgiverminmond'treg
og min prest
min kone.Jeg tilgiver mineorbejdsgivere
imodmig'Je9
og mine venneroi "nhvtr, som.horsyndet
gove uden nogen
g:*., dem tilgiv ilr"nt betingelseslase
5l

form for bdnd.De skyldermig intet. treg tror, of 6ud
vif vendedet til det gode(Rom.8,28).
Herre, jeg tilgiver ogsdmig selv for mineegnefejl og
f ejltagelser.treg slipper det hele.
Herre, nu anskenjeg at bekendemin synd. Jeg hor
f ordamtdisse,somjeg hor ne,vnt i bitterhed og vrede.
Jeg onskerat blive fri. Tilgiv mig, Far, for ot hove
vane,rel minefore.ldre, min prest, minevenner.Tilgiv
migf or at ve,re blevet en del of problemeti stedet f or
en del af lasningen.Det vor mit eget hovmod, der
krev ede r et f e,rdi ghed.
Herre, jeg anskerof blivefri. treg anskerot bryde det
fodfeste, f jendenhor i mit liv. Jeg le,ggerJesu Kristi
kors mellemmit hjerte og olt det, som jeg var ved ot
hsste udfro loven om ot sd og haste. Jeg giver dig
tillodelse,Helligdnd,
til ot bringeet hvilket som helst
emnef rem,du snskerot bringe frem, sd jeg kontilgive
den enkelte,og angrebestemteting, fordi jeg nu hor
volgt bormhjertighedi stedet for dom.
treg loser olle de bdnd, jeg har til disseomrdder,hvor
jeg tidligere hor sogt: du skylder mig, og jeg kqster
demved fodenof korsef.J.g siger,qt Din nddeer nok
for mig. Hvod som helst jeg laser pd jorden er last i
himmefen,
og jeg le,ggerdet hele i dine he,nder,somer
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i stond til qlt. Herre, 1eg giver dig nu tillodelsetil ot
beve.gedig mogtfuldti migliv.f Jesunovn- omen.
erende6sn medqutoritetover
Lodmignu bedeen proklom
dig:
For, i.g fratoger fjendens retligheder ove? disse
liv. Soton, iegbryder det tog, du hor hqft i
menneskers
generotione?over 6uds folk. Jeg befaler dig at lose
dem o9 lode dem gE i Jesu Kristi me.gttgenovn,6uds
hellige San. Jeg befrier dig, du 6uds bqrn.
seJrernu overfordommelsen.
Bormhjertighed
J"g bryder olle disse kontrollerende e,ngstelse?,
kontrotlerendevrede, forkqstelser og ethvert greb,
fjenden hor i Jesu Kristi nqvn.Jeg bef rier dig,s8 ot du
kon udvikleolt det potentiole,du hor i Jesus Kristus,
din Frelserog Herre. Judq stommesLave hor sejret
over hele fjendes mogt. Vi le,ggerf lendenunder dine
fsdder og tre.der ud i 6uds n8de.I Jesu megtige og
krqftfulde novn.Amen.
Og forlod os vor skyld, som ogs8 vi forloder vore
(Mott. 6,12)
skyldnere.
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serlig tok til

Om forloget
,Underudorbejdefsen
of denneboger f orlagetGledens
kifdeopstdet.LogoetstommerfroZakoriosbog13.

gjort orbejdet
Gudf or at le,ggedet heletil rette o9 hor
let.

i HolbekFrikirkefor godopbokning.
Lederskobet

Kildenspringefrem - denkilde, son kollekfivt'skal

Med|emmerneiK|ub-5O0forrisikovi||igkopito|.
o9 5ti9 Morlingfor
JesperSernerPedersen

renselandetsledere og byensindbyggerefra synd

oversettelsen.

"Pddendag,"erklerer denalnegfige 6ud, "skal

og afgudsdyrkelse.Daer det tid af fjerne de

n LiseFflttrupfor korrekturlesning'

sidste levnaf afgudsdyrkelsei landet,og fra da

*RgndiDio||o.Modsenforudorbejde]seofforsideog|o
f or et
{. Johnog CarolArnottsomt Steenog ElseThomsen

af er afguder,spdnend og falskeprofeter ef
overstdetstadiun. (Bibelenpd h verdagsdansk)

godtsomorbejde.

Alt dette udspringerfra bsnneni ZakariasBog12,10.
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