
Der blev startet en debat på FaceBook, om der er undtagelser i Bibelen for ikke at tilgive  

Jeg har samlet, hvad bibelen egentlig siger om dette, og jeg har kun fundet EN ENESTE mulig undtagelse om, 

at man ALTID skal tilgive. Den er på sidste side sammen med nogle af mine egne eksempler. 

Af Børge Laustsen 15.01. 2020 

Link til debatten https://www.facebook.com/groups/1217143425059498/permalink/2782166528557172/ 

som muligvis udvikler sig – Følg med 

 

Kristian Jorgensen 

Administrator ·   

Vi Gud lukke os ind i Himlen , hvis vi har noget imod en , som har gjort os fortred , f.eks bedraget os , 

eller voldtaget os ? gelder Jesu befaling ogsaa i saadanne urimelige overgreb ? Matthæus 5:44 Dette er 

Biblen på dansk (DN1933) 

44 Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som 

hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder, 

Ole Madsen  tag det ikke ilde op at jeg siger dig imod 

 

jeg synes der skal være mere fokus på at hjælpe dem der er fanget i det hul, istedetofr at stille store krav til 

dem som de ikke kan opfylde. har selv kæmpet i årevis så jeg ved et eller andet om dette her. 

Det er ikke bare at tage en beslutning, og så haps, så er alt i orden, der er folk med så dybe sår at de ikke kan 

gøre noget som helst, hver dag er en kamp, det er godt nok for dig der er stærk i troen, men nogle er så 

knækkede at deikkke har viljestyrke eller noget som helst der kan gøre en forskel 

 

Kenneth Gamborg Hos Jesus vil alle kunne slippe ud af vrede, skyld og skam. Tilgivelse er ikke kun for 

synderens skyld men også for offerets skyld. Jesus vil sætte os fri af alle negative tanker. Det er sandt. 

jeg følte mig meget forurettet engang. Og da hørte jeg igen og igen CD'en "A Vision of Heaven" og pludselig 

var al vrede irritation borte. Nu er det ligemeget hvad folk gør imod mig. 

CDén eller rettere filmen/koncerten kan ses og høres på adventist.se/play. Søg fx efter "berdahl". 

nederst på formularen 

Om vrede - Matthæus 5:21-26 

I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af 

domstolen.‹  Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, 

der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til 

Helvedes ild.  Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget 

mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og 

bringe din gave.  Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din 

modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i 

fængsel.  Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. 

 

Skilsmisse - Matthæus 5:31-32 & 19:10 – Markus 10:11-12 

Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹  Men jeg siger jer: Enhver, 

som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, 

og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. 

 

Gængældelse - Matthæus 5:38-42 

 I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹  Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til mod-

værge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.  Og 

vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen.  Og vil nogen tvinge dig til at følge 

ham én mil, så gå to mil med ham.  Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. 
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Fjendekærlighed - Matthæus 5:43-48 – Lukas 6:27-34 

I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, 

og bed for dem, der forfølger jer,  for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op 

over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.  Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, 

hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også.  Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? 

Det gør hedningerne også.  Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen! 

Tilgivelse - Matthæus 6:14-15 – Især denne her er temmelig klar og rammende. 

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.  Men tilgiver I ikke 

mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. 

Den gyldne regel - Matthæus 7:12 

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og 

profeterne. 

 

Note af redaktøren: 

Hvis du har gjort noget forkert mod nogen – Ønsker du så ikke, at de tilgiver dig? 

Så gør du det samme. 

 

Den gældbundne tjener - Matthæus 18:21-35 

men her fremhæver jeg blot versene32-35 

Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om 

det.  Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig?  Og hans 

herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte.  Sådan vil også min 

himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.« 

 

Det største bud i loven: Matthæus 22:37-40 – Markus 30-31 

Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit 

sind.‹  Det er det største og det første bud.  Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din 

næste som dig selv.‹  På de to bud hviler hele loven og profeterne.« 

 

Det nye bud - Johannes 13:34-35 

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.  Deraf kan 

alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.« 

og 15:12-14 

Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.  Større kærlighed har ingen end den at 

sætte sit liv til for sine venner.  I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer 

 

Hører du til dem, der har været udsat for noget meget forfærdenligt og er så såret, at du har svært ved at 

tilgive, selv om du har overgivet dig til Jesus.  

Så er der håb her, ved at du lader Helligånden / Sandhedens Ånd  / Talsmanden vejlede og hjælpe dig til at 

tilgive og derved undgå Helvedet og komme ind i Himlen 

Talsmandens gerning - Johannes 16:5-15 

 Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen?  Men fordi jeg har talt 

sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg.  Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går 

bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til 

jer.  Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.  Om synd: at 

de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne 

verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu.  Men når han kommer, 

sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han 



hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.  Han skal herliggøre mig, for han skal 

tage af mit og forkynde det for jer.  Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og 

forkynde det for jer.  

Der findes sikkert flere, men det er dem, jeg lige kunne finde 

 

En mulig undtagelse 

Skilsmisse - Matthæus 5:31-32 & 19:10 – Markus 10:11-12 

Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹  Men jeg siger jer: Enhver, 

som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, 

og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. 

 

Jeg vil påstå, at selv om man lader sig skille, så skal den utro ægtefælde alligevel tilgives, så man ikke render 

rundt med et dumt had inden i – men har fred med det. 

Min hustru og jeg har selv været skilt i 1994 og haft hver vores kæreste men alligevel fundet sammen i 1998 

og gift igen i 1999 – Vi har virkelig tilgivet hinanden. 

Læs vores vidnesbyrd her: http://www.fullgospel.dk/Svidne7_Laustsen_kort.shtml (Den korte udgave) 

Den lange udgave http://www.fullgospel.dk/mirakel.pdf - I dem står der, hvordan jeg lærte at tilgive 

Der ud over har vi været udsat for adskillige grove tasketyverier – Ved det ene fik jeg en skalle. 

Og et groft overfald i vores hjemby efter en uoverensstemmelse mellem min hustru og en ung pige – Pigens fader gik 

bag ved og heppede på sin datter – Jeg blev pacificeret af pigens veninder med tåregas, mens pigen overfaldt min 

hustru. Heldigvis blev pigen stoppet af forbipasserende, som kendte os – Men alt dette er tilgivet dem alle – Vi har 

ingen had til dem. - Og de sidste bor endda i samme lille by som os. 

Der ud over har/havde jeg flere familiemedlemmer, der har slået hånde af os, fordi vi talte for meget om Jesus og Gud 

– Der er kun én nulevende tilbage, men de er alle tilgivet. 

 

Jeg mener at bibelen er klar og tydelig – Der findes ingen undskyldninger for ikke at tilgive – Uanset, hvad 

man har været udsat for, hvor hårdt såret man er, og hvor stor et trauma, man har. 

Og uanset hvor stor ens tvivl, tro eller mangel på tro er. 

Der er altid hjælp at finde hos Jesus, Helligånden og selvfølgelig også hos kristne brødre og søstre. 

 

Og selvfølgelig skal vi i ren næstekærlighed hjælpe dem, der ikke selv er i stand til at finde ud af at hente 

hjælp hos Jesus – Hjælpe og vejlede dem i, hvordan de får Jesus hjælp til at komme af med deres syndige 

utilgivelighed samt bede for og med dem. Denne hjælp kan selvfølge kun virke, hvis de virkelig erkender 

deres synd og vil ud af den – Uden denne erkendelse og ønske om hjælp er det tit nyttesløst. 

Folk, ja endda tit kristne, der hårdnakket bekender, at de har ret til at hade og ikke vil tilgive og tit kommer 

med ret kraftige vredesudbrud over og til dem, de ikke kan lide. – Dem er det næsten håbløst at hjælpe – 

Dem kan vi kun bede for i håb om, at Gud selv vil kalde på dem til omvendelse. 

Den type kristne har jeg mødt temmelig mange af rundt omkring. Desværre !!!! 

Denne vrede skyldes tit, at de har været udsat for noget, de ikke kan tilgive – og det går så ud over andre, 

men det kan blive en lang psykologisk udredning, som der ikke er plads til her. Men jeg ved det, for jeg har 

selv været der – Læs derfor mit og min hustrus vidnesbyrd, som der er link til længere oppe 

 

Et facebooklink til en artikel (på norsk)  om at Guds sandhed skaber fjender og forfølgelse. 
https://www.facebook.com/notes/tor-h-hunshammer/den-amerikanske-invasjonen/2460022430772769/ 

Undre jer ikke over, at den hedder ”Den amerikanske invasion” – Det samme sker i hele verden. 

 

Med de kærligste hilsner og Guds fred 

Børge Laustsen  

Webmaster for: 

www.fullgospel.dk – www.gadekirker.dk  - www.evangeliser.nu og www.evangelizenow.eu  
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