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Når 
Gud 

siger, at 
han har 
glemt vores 
synder, så 
mener han 
det!

Har du prøvet at blive jokket rigtig 
godt og grundigt over tæerne? Det 
er ikke særlig rart. Forestil dig, 
at en af dine venner kommer til 
at træde dig over tæerne. Din ven 
siger mange gange undskyld til 
dig og lover, at det ikke var med 
vilje. Selvom din fod gør lidt ondt, 
så siger du til din ven, at det er OK. 
Det er tilgivet og glemt. Det var jo 
ikke med vilje og din ven siger, at 
det ikke kommer til at ske igen.

”AV” 
Men så går der et par minutter, og 
så kommer din ven til at træde helt 
samme sted på din fod. Du siger 
højlydt ”AV” og din ven undskylder 
mange gange og siger, at det virke-
lig ikke var med vilje. Dine stakkels 
tæer er ikke særlig tilfredse, men 
endnu engang siger du til din ven, 
at alt er okay, og at det er tilgivet og 
glemt. Din ven er lettet og takker 
dig, fordi du tager det så pænt. 

TEKST 
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SVENDSEN

Uheldigvis går der ikke længe før 
din ven kommer til at stampe én 
gang mere over din fod. Nu bliver 
du vred og siger hårdt til din ven, 
at det altså er for dårligt! Nu er 
det tredje gang, din ven har trådt 
dig over tæerne, og nu er det bare 
overhovedet ikke okay længere.  

Gud glemmer
Selvom du sagde til din ven, at du 
havde glemt de første par gange, 
så havde du jo ikke rigtig glemt 
det. Sådan kan man sige, at man 
har tilgivet nogen, men ikke rigtigt 
mene det. 
Sådan er Gud ikke. Når Gud siger, 
at han har glemt vores synder, så 
mener han det! Han går ikke og hu-
sker alle de gange, du har gjort den 
samme ting. Selvom du kan huske 
dine synder, så husker Gud ikke på 
dem, når han har tilgivet dem. 

Tilgivelse
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