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Tilgivelse en gang til 
 

Jeg vil takke prof. Jarl Henning Ulrichsen for viktige spørsmål for avklaring vedr. mitt 

svarinnlegg om “Tilgivelse” i Adressa 26.4.10. 

 

Prof. Ulrichsen etterlyser en bredere bruk av bibeltekster i mitt ovennevnte svarinnlegg, 

og han ønsker at jeg skulle ha svart mer omfattende enn det som var min intensjon. 

Det er viktig for meg å understreke at også jeg oppfatter Jesu tale om tilgivelse som 

absolutt og radikal, i likhet med det som prof. Ulrichsen påpeker i de utvalgte tekster han 

etterlyser anvendt. Mennesket tilgir og får selv tilgivelse fra Gud. Dette er et 

grunnmønster som tilhører den klassiske teologi, som også står sentralt i min tenkning. 

Tilgivelse er avgjørende for å opprettholde fellesskap mellom Gud og mennesker, og 

mennesker i mellom.     

 

Nå var mitt innlegg ment å være et utdypende svar knyttet til min preken 1. påskedag i 

Havstein kirke, som bla omhandlet tilgivelsen i forhold til barn som er blitt dypt seksuelt 

krenket, og gjennom det har fått sitt liv fullstendig ødelagt. Hva med deres forhold til 

Gud når krenkelsen er så dyp at de ikke er i stand til å tilgi overgriperen? Skal de da 

holdes utenfor fellesskapet med Gud? Dette er et stort tankekors i møte med Bibelens 

tekster, og som tilhører noen av de største og alvorligste teologiske spørsmål i moderne 

tid. Spørsmålet jeg reiser er utvilsomt beslektet med de voldsomme diskusjoner som ble 

ført bla etter siste verdenskrig; “Hvor var Gud da 6. mill jøder ble gasset ihjel i 

konsentrasjonsleirene?” “ Kan vi kreve at de som opplevde og overlevde holocaust skal 

tilgi de som utførte de meste bestialske handlinger mot dem og deres familiemedlemmer 

som mistet livet?” Mitt innlegg handlet om de dypt smertefulle og eksistensielle spørsmål 

som utfordrer kirken hver gang mennesker forgriper seg på de svakeste på det mest 

alvorlige og groveste. Hvor er Gud i dette, og hvem sin forsvarer er han?  

 

Det kristne perspektiv må være at Guds kjærlighet og nåde forkynnes den krenkede før 

håpet om å nå fram til tilgivelse. 

 

Ikke alle livssituasjoner kan møtes og beskrives gjennom enkeltvers og tekster fra 

Bibelen. Ikke sjelden må vi fortolke livet i lys av Bibelens Ånd. Det handler bla om hva 

som ”driver oss til Kristus” i vår nød. Jeg er ikke i tvil om at Jesus Kristus tar hånd om 

alle som vender seg til ham i sin hjelpeløshet og fortvilelse, også de som er så ødelagt i 

sitt liv av andre, at de ikke makter å tilgi overgriperen. Rom. 8.31 ff, lest inn i vår 

kontekst i vår tid, er viktige ord for meg som favner et helt liv, andres og mitt eget.  

 

Jeg har valgt å stå på de dypt krenkedes side. Det er et så alvorlig spørsmål for meg 

personlig, at det ikke står til videre diskusjon. 

 


