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Denne prekenserien setter fokus på påskebudskapet gjennom Jesu ord mens Han hang på 
korset. Vi starter med å se på det første Jesus sier etter å ha blitt heng på korset i Luk 23,34: 
«Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». 

OMSTENDIGHETENE 
Jesus hadde undervist om Guds tilgivelse for synder i hele sin tjeneste, og han lærte at vi skal 
tilgi hver eneste synd som gjøres mot oss (Matt 18,21-22). Til og med under sitt siste måltid 
underviste Han om dette (Matt 26,27-28). Men på korset, i ufattelig smerte, mens folkene 
rundt Ham håner Ham, blir det Han underviste om satt på prøve som aldri før. Mens Han 
henger der, ber Han Gud Far om å tilgi dem. 

HVEM ER DET HAN BER OM TILGIVELSE FOR? 
Jesus ber ikke om tilgivelse kun for dem som er angrende og har vendt om fra sin ondhet. 
Jesu tilgivelse gis til de som er syndere: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus 
døde for oss da vi ennå var syndere» (Rom 5,8). Til tross for den smerten og ondskapen de 
påførte Jesus, så ber Han om at Gud skal tilgi dem. Det er en tilgivelse som gis til alle 
mennesker som vil ta imot den, i kraft av Jesu frelsesgjerning på korset. 

NÅR ER DET HAN BER OM TILGIVELSE? 
Aldri før har menneskets synder hengt tyngre på Jesu skuldre enn denne dagen når Han må 
bære disse på sin kropp. Men det står i 1 Peter 2,23-24: «Han skjelte ikke igjen når han ble 
utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han 
bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for 
rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom». Han gjør det mens det smertefulle 
pågår. Han tar ikke igjen. 
	 Hvis Jesus som var uten synd kan tilgi på en sånn måte, hvor mye skal ikke vi være i 
stand til å tilgi andre når vi selv vet at vi er syndere og vi i tillegg har fått oppleve Guds 
grenseløse nåde for våre synder? 

I Matt 18,23-35 leser vi om en tjener som skylder penger til sin herre. Tjeneren trygler om å 
slippe å betale gjelden, og herren viser ham nåde og ettergir gjelden. Men senere møter 
tjeneren en som skylder ham penger. Skyldneren trygler ham om å slippe å betale, men 
tjeneren nekter å ettergi gjelden. Når herren får høre at tjeneren som hadde fått ettergitt 
gjelden gjorde dette, krevde han at tjeneren ble satt i fengsel inntil gjelden var tilbakebetalt. 
Lignelsen avsluttes i vers 35 med at Jesus sier: «Slik skal også min himmelske Far gjøre med 
hver og en av dere som ikke helhjertet tilgir sin bror». 

Tilgivelsen Jesus ba om på korset for oss er for alle. Den er gitt uavhengig om vi ser hva vi 
har gjort eller ikke, om vi angrer og om vi ber om tilgivelse eller ikke. Den er gitt allerede når 
det skjer. Urett mot deg, eller urett du gjør mot noen andre, er også urett mot Gud. Sett deg 
selv litt til side og tenk: «Gud har allerede tilgitt dette. Hva gjør jeg med det?» 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 

• På hvilken måte kan din synd sees på som en gjeld til Gud? Hvordan kan du betale en sånn 
gjeld? Hva er grunnlaget for at Gud kan ettergi denne gjelden?  

• Hvordan bør Guds tilgivelse og Jesu undervisning påvirke måten vi behandler de som 
synder mot oss? 

• Hvilke ord bruker du om Gud når du ber til Ham? Hvorfor?  

• Hvordan kan troen din påvirkes av at du adresserer Gud som «Far» i bønnene dine?


