
På baggrund af dine svar vil et konfirmandord om tilgivelse passe godt til 
dig. 

• Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at 
bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Kol. 3,13 

• Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at 
bebrejde den anden. Kol. 3,13 

• Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Kol. 3,13 
• Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Luk. 6,37 
• Tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også 

tilgive jer. Matt. 6.14 
• Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Matt. 6.12 
• Du, Herre, er god og tilgiver gerne. Ps. 86.6 
• Hos dig er der tilgivelse. Ps. 130.4 
• Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Luk. 23.34 
• Lykkelige de hvis overtrædelser er tilgivet. Rom. 4.7 
• Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom 

Gud har tilgivet jer i Kristus. Ef. 4.31 
• Du, som, har tændt millioner af stjerner 

Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, 
Tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt 

 
Det er umuligt at leve et menneskeliv uden at komme til at sige eller gøre 
noget, der gør andre kede af det. 
Derfor er det vigtigt, at man kan finde ud af at sige undskyld og at tilgive 
hinanden, for ellers kan vi ikke leve sammen uden at være uvenner, hade 
hinanden eller slås. Det er ikke altid nemt, hverken at skulle sige undskylde eller 
at kunne tilgive. Men det er vigtigt at huske, at vi også selv kan gøre noget 
forkert og have brug for tilgivelse - så hvis vi gerne selv vil tilgives, må vi også 
prøve at tilgive andre. Men det kan være helt umuligt, og der er ingen, der kan 
kræve af en, at man skal tilgive, og man kan heller ikke forlange det af sig selv. 
Men hvor vi ikke kan tilgive, kan Gud. Det løfte får vi i dåben. Det kan måske 
virke uretfærdigt, at Gud også tilgiver dem, der har gjort noget meget forkert. 
Men hvis det en dag er os selv, der har brug for tilgivelse, kan det have stor 
betydning for ens videre liv, at der er et sted, hvor kærligheden til os er større, 
end det forkerte vi har gjort. 
Tilgivelse er vigtigt, det ved du, fordi du har svaret, som du har. 

 


