
Tilgivelse

Læs lignelsen om den gældbundne tjener i Matt. 18,21-35. 

Ultra kort bibelstudie (ca. 5 min.) Lad teenagerne sidde med bibelteksten 
foran sig og snakke om følgende: 

Find nogle ting i bibelteksten, som I synes godt om. 

Find nogle ting i teksten som I undrer jer over.

Alternativt kan teenagerne også sidde hver for sig og kigge på teksten.

Lederen siger noget i retning af: Den første tjener vi møder i lignelsen 
skyldte sin herre et svimlende beløb. Han har sikkert været henne hos sin 
Herre massevis af gange for at spørge, om han ikke kunne låne af ham. 
Hver gang var det blevet skrevet ned, hvor meget tjeneren nu havde lånt, og 
efterhånden viste gældsbeviset, at tjeneren i alt skyldte dette svimlende be-
løb. Vi er ligesom denne tjener i forhold til Gud. Forestil dig, at du havde et 
gældsbevis, hvor alle de synder, du har gjort både i handling og i tankerne, 
stod skrevet på. Se for dig, at der øverst på listen, står en konkret synd, du 
kan komme i tanke om, du har gjort indenfor de sidste dage. Derefter følger 
en laaang liste af alle de ting, du har gjort forkert tidligere. Det ville blive 
et forfærdelig langt gældsbevis. Din gæld overfor Gud kan du aldrig nogen 
sinde selv få væk. Hvis du derimod beder Gud tilgive dig - beder ham være 
barmhjertig, så vil Gud eftergive dig gælden. Han vil tilgive dig det alt, alt 
sammen. Grunden til han kan gøre det, finder vi i Kolossenserbrevet kap. 2 
v. 14: ”Han (Jesus) slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod 
os; han fjernede det ved at nagle det til korset”. Det er fantastisk, for hvis 
vores gældsbevis ikke blev slettet, kunne vi ikke komme i Himlen, men ville 
i stedet gå fortabt. 

Følgende lille dramastykke opføres nu af lederne:

En præst kommer kørende i sin bil, og bliver vinket ind til siden af en 
politimand.

Politimanden: Hej præst, er det dig? 
Præst: Hej Jørgen 
Politimanden: Ja, jeg har jo altså stoppet dig, fordi du kørte for stærkt. 
Præst: Det er jeg klar over. Det var forkert af mig. 
Politimanden: Du skal egentlig have en bøde på 1500kr, men nu har 
jeg jo tit hørt dig prædike i kirken om at tilgive, så vi lader som om det 
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ikke er sket, og så får du ingen bøde. 
Præst: Det lyder jo rart ikke at skulle betale 1000 kr, men jeg tror ikke 
du helt har forstået, hvad tilgivelse egentlig er! Det ville være tilgi-
velse, hvis det blev indberettet, at jeg havde kørt for stærkt, men DU så 
betalte bøden for mig. Sådan er Guds tilgivelse i hvert fald: Jesus påtog 
sig straffen, så vi kunne gå fri.

Lyt til musik Sangen “Not guilty anymore” af Aaron Keyes, har et rigtig godt 
budskab om tilgivelsen. Man kan finde den som video på YouTube http://
www.youtube.com/watch?v=3uk0Avf-boo hvor den engelske tekst ses 
sammen med billeder. Man kan også finde sangen på Aaron Keyes´ cd ”Not 
guilty anymore”. Da man ikke kan forvente, at alle teenagerne kan forstå 
den engelske tekst, er det vigtigt, at lederen fortæller om teksten på dansk, 
inden sangen bliver spillet. 

Dramastykke opføres af lederne:

Benny sidder ved et bord og venter. Der er dækket bord til to. Frank 
kommer ind af en dør. Man kan se, han har haft travlt. Døren smæk-
ker i efter ham.

Frank: Hej Benny. Undskyld jeg kommer for sent. Lad os spise med det 
samme. 
Benny: Nej, jeg vil ikke tilgive dig for at komme for sent. Det behøver 
jeg nemlig ikke!  
Frank: Hvad?  
Benny: Det her er otteoghalvfjerdssindstyvende gang, du har bedt mig 
om at tilgive dig, og nu behøver jeg ikke gøre det flere gange. ”Hvor-
for?”, spørger du måske. Det er fordi Jesus sagde, at det antal gange vi 
skal tilgive er 77 gange.  
Frank: Du har simpelthen holdt regnskab med, hvor mange gange jeg 
har bedt dig om at tilgive mig?  
Benny: Ja! Lige siden du svipsede mig med et håndklæde i 7. klasse i 
omklædningsrummet.  
Frank: Nåh ja. Jeg er virkelig ked af, jeg gjorde det.  
Benny: Jeg accepterede din undskyldning den gang, men nu…  
Frank: Nej, du accepterede ikke min undskyldning. Du tilgav mig ikke  
Benny: Hvad mener du?  
Frank: Hvis du virkelig tilgav mig, ville du ikke have gået og ruget 
over det i alle de år. Jesus fortalte os, at vi skulle tilgive hinanden en 
hel, hel masse – det betød ikke kun 77 gange.  
Benny: Men det du gjorde med håndklædet gjorde altså virkelig ondt!!!  
Frank: Det er jeg meget ked af.  
Benny: Nå men så okay da: Jeg tilgiver dig.  
Frank:Tæller du så den her gang med som nr. 79 eller tilgiver du mig 
virkelig?  
Benny: Jeg har forstået din pointe. Jeg er ked af, at jeg sådan har holdt 
regnskab med det.
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Lederen fortæller: Når Gud tilgiver, tilgiver Han fuldstændigt. Forestil dig 
en dag, hvor der er en masse skyer på himlen. I løbet af dagen begynder det 
at klare op – solen titter frem, og efterhånden forsvinder skyerne. Til sidst 
er der ikke en sky at se. Himlen er bare helt blå. Alle skyerne er fuldstændig 
forsvundet. Sådan er det med Guds tilgivelse: ”Jeg udsletter dine overtræ-
delser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg 
har løskøbt dig” siger Gud (Es. 44,22). Når du er blevet tilgivet for din synd, 
er den fuldstændig væk. Gud kender ikke til den mere.

Visuelt: Fordi Jesus tog straffen for vores skyld, er vores synd nu helt ud-
slettet. Dette kan illustreres vha. forskellige visuelle hjælpemidler, som kan 
købes i netbutikken på følgende hjemmside: www.friluftsmissionen.dk. Der 
er f.eks. et trylletriks, der hedder ”hvid som sne”. Her forvandles rød væske 
til sne for at illustrere Es. 1,18. Der er også noget papir som hedder ”Dissolvo 
papir”. Man beder en person om at skrive en synd på papiret, som herefter 
kommes i vand og forsvinder. 

I lignelsen om den gældbundne tjener, får den første tjener altså eftergivet 
sin svimlende gæld. Men så er det, at han møder en medtjener, der skylder 
ham en lille bitte smule. Den første tjener vil ikke eftergive sin medtjener 
gælden, og det bliver hans Herre meget vred over. Dette er et budskab til 
os om, at Gud ønsker, at vi også skal tilgive hinanden af hjertet, når der er 
brug for det. 

Når der er én, der har syndet overfor dig, så tænk på hvor uendelig meget, 
du har fået tilgivet af Gud. Når du husker på, at Jesus har udslettet dit mega 
lange gældsbevis, så bliver det lettere at tilgive dét, andre har gjort forkert 
overfor dig.

Gruppearbejde Der laves 3 grupper. 

Gruppe 1: Læs Sl. 51,3-11. Tal sammen om, hvad det er, David beder 
Gud om i denne bøn. Find selv på en bøn til Gud om tilgivelse. Skriv 
bønnen ned.  

Gruppe 2: Snak om, hvad det betyder for jer, at I er tilgivet af Gud, når 
I tror på Jesus. Find på en bøn, hvor I takker for tilgivelsen. Skriv bøn-
nen ned.

Gruppe 3: Snak om, hvad I har lært i dag, om hvordan Gud ønsker 
man skal leve sit liv. Find på en bøn, hvor I beder Gud om hjælp til at 
leve efter dét, I har lært. Skriv bønnen ned.

Slut med fællesbøn, hvor en fra hver gruppe læser den pågældende gruppes 
bøn. Bønnerne læses umiddelbart efter hinanden, således at gruppe 1´s bøn 
er først, og der afsluttes med gruppe 3´s bøn.
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Afslutningssnak Stil teenagerne følgende spørgsmål: 

Til det korte bibelstudie til at begynde med fandt I nogle ting i teksten, I 
syntes godt om. Har den her teen-samling handlet om nogle af de ting?

Var der nogle af de ting, I syntes godt om, som vi ellers ikke har været 
inde på? 

Fik I svar på nogle af de ting, I undrede jer over?

4


