Livet med Gud - Tilgivelse
Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens
inspirationsvideo:
● Hvad har gjort indtryk på dig? (hvad ”hænger fast”/ træder frem lige nu?) og hvorfor?
Spørgsmål til samtale (tal ud fra dine personlige erfaringer) :
●
●
●
●

Hvilke erfaringer har du gjort dig med at give tilgivelse og med at få tilgivelse? Det kan
både være i forholdet til Gud og mennesker.
Hvorfor er tilgivelse så vigtig i Bibelen? Hvad betyder det at vi skal tilgive andre 77
gange (se vers herunder)?
Hvad tænker du om at bekende dine synder over for nogen? (én du har tillid til, en præst
osv.)
Hvis I har lyst til at dele dette, så tal om hvis I har oplevet at tilgivelse har været svær
(måske umulig) at give… Hvad gør man så?
Lidt refleksioner til at starte snakken: Skal vi altid tilgive alt? Er tilgivelse det samme som
accept af det en anden har gjort? Er tilgivelse et valg? En proces? Er det knyttet op på
følelser? osv.

Citater om "tilgivelse':
”Uden tilgivelse er der ingen fremtid”, Desmond Tutu
”Tilgiv altid dine fjender intet irriterer dem mere”, Oscar Wilde

Tip:
Lyt til radioudsendelsen/ interviewet med Casper Christensen, hvor han blandt andet deler sin
oplevelse af, at Jesus fjernede hans skyldfølelse. "Tal til mig" på DR.

Bibelvers om emnet:
Efeserbrevet kap. 1 vers 7-8:
I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt
mål med al visdom og indsigt.
Matthæusevangeliet kap. 6 vers 14-15:
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.
Første Johannesbrev kap. 1 vers 9:

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for
al uretfærdighed.
Matthæus kap. 18 vers 21-22:
Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han
forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men
op til syvoghalvfjerds gange.
Esajas’ Bog kap. 43 vers 25:
Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder.

Har du brug for at komme i kontakt med en præst, så kontakt Simon Hoel:
simonhoel@vineyard.dk eller se flere informationer på www.roskildevineyard.dk

