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Jeg er ikke 
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«For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, 

da skal også deres himmelske Far tilgi dere.»             

Matt 6:14 (NB88)  
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Tilgivelse gir frihet 

 

Takk gode Gud for tilgivelsen som er tilgjengelig 

gjennom Jesu verk på Golgata! Takk for at du har lært 

meg å tilgi. Jeg er ikke ferdiglært, men i en prosess. Det 

har gitt meg fred og frihet. Måtte denne korte 

fremstillingen bli til velsignelse for dem som leser den. 

Innholdet er ment for å kunne henvende seg til alle. 

Likevel har dette en tydelig kristen vinkling. Utilgivelse 

er et stort problemen som rammer mange mennesker over 

hele verden. Uansett tro. Tilgivelse er definert av Store 

Norske Leksikon på følgende måte: «Tilgivelse er en 

intensjonal og frivillig beslutning om å endre ens 

holdning til en urett ved å redusere negative følelser, 

tanker og atferd til fordel for positive. Tilgivelse betyr 

ikke at man unnskylder eller fritar for ansvar; tilgivelse 

angår personens holdning til urett, konflikt og skuffelse. 

Tilgivelse kan angå andre, men også en selv.» (Kilde: 

https://snl.no/tilgivelse). I Bibelsk setting er det bare 

Herren som kan tilgi våre synder. Men som mennesker er 

vi kalt til å tilgi hverandre:  

https://snl.no/tilgivelse


3 
 

«…Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi 

hverandre.» Kol 3:13 (NB88). Personlig ser jeg på 

tilgivelse som et valg. Ikke en følelse. Når vi tilgir en 

person gir vi avkall på vår rett til sinne og bitterhet. Vi 

gir avkall på hevn og selvrettferdighet. «Hevn dere ikke 

selv, mine kjære, men gi rom for vreden*. For det står 

skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier 

Herren.» Rom 12:19 (NB88). Tilgivelse kan sees på som 

en tillit til at Gud vil ta seg av vår sak. Det er dette som 

gir oss frihet. Tilgtivelse er ikke det samme som tillitt. 

Det kan hende at vi må beskytte oss og våre nærmeste 

resten av våre liv mot visse personer. Det har jeg opplevd 

flere ganger. Opplever du at du ikke klarer å tilgi en 

annen? Da vil jeg oppfordre deg til å be Gud om hjelp. 

Du kan også ta kontakt med noen du stoler på. Dersom 

du er ikke er kristen, kan du be om hjelp av en du har full 

tillit til. Husk: Du må kunne stole 100% på den du 

forteller dine hemmeligheter til. Sladder og baktaling 

gjør alt mye verre. Det kan gjøre prosessen med 

tilgivelse mye vanskeligere. Men hos Gud er det alltid 

tilgivelse å få når vi oppriktig ber om det:  
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«Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige 

sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han 

forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne 

forlate alt.» Jes 55:7 (NB88, understrekning av meg).  

Denne korte fremstillingen er bare en innledning om 

temaet tilgivelse. Jeg kan anbefale deg å lete videre i 

Bibelen. Uansett håper jeg at du ved å tilgi vil kunne få 

fred i dine relasjoner med andre. Om ikke annet, så for 

din egen del. 

 

 

 


