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TILGIVELSE ER
SVÆR I PRAKSIS
Wessam Youssef lærte på en tragisk
baggrund, hvor svær tilgivelsen kan
være, men også hvor vigtig den er
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n helt særlig oplevelse fra hjemlan
det Egypten står klart i erindringen
for Wessam Youssef, der for år tilba
ge flyttede til Danmark.
»Da jeg stadig boede i Egypten, blev en
af kirkerne der bombet; omkring 72 krist
ne blev slået ihjel, og flere blev såret. Det
var et stort chok for os, og vi var meget
bange og vrede på samme tid. Det var en
meget hård oplevelse, da medierne bragte
alle de billeder og historier om mennesker,
der havde mistet livet,« fortæller han.

Hvad Jesus ville have gjort
Da hans menighed mødtes til bedemøde i
deres egen kirke, kaldte kirkens leder dem
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To minutters
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sammen og bad dem udtrykke, hvad de
følte.
»Vi gav alle udtryk for, at vi var bange
og vrede. Han svarede: ’ja, men ved I, hvad
vi burde gøre? Vi burde bede og tilgive
dem, der bombede kirken, og vi bør bede
om, at de lærer Jesus at kende,’« husker
Wessam Youssef.
Det var han og de andre i kirken ikke in
teresseret i.
»Vi sagde: ’Ikke tale om; det vil vi ikke.’
Vores tanker var stadig fyldt af de blo
dige billeder, og vi var meget vrede, men
dybt nede vidste vi, at det var, hvad Jesus
ville have gjort. Han tilgav dem, der kors
fæstede ham, og når vi beder fadervor,
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siger vi altid ’forlad os vor skyld, som og
så vi forlader vore skyldnere’, men det var
ekstremt svært at omsætte Jesus’ befa
linger i praksis på det tidspunkt,« fortæller
han.

Fred
Men stille og roligt begyndte tingene at
ændre sig for dem.
»Jeg husker, at vores leder begyndte
at opmuntre os, dels fra Bibelen, og dels
ved at hjælpe os til at dele vores oplevel
ser med hinanden, og efter to timers bøn
kunne vi endelig sige: ’Okay, vi ønsker at
bede for dem og tilgive dem’.«
I det øjeblik oplevede Wessam Youssef
for alvor den fred, som Bibelen taler om.
»Da vi gjorde det, følte jeg personligt,
at Jesus’ fred fyldte mig. Jeg var kommet
til mødet ekstremt vred og bange og fyldt
af negative tanker, men efter at vi havde
kæmpet sammen i bøn i to timer og be
sluttet at tilgive og bede for, at de måtte
lære Jesus at kende, følte jeg, at en stor

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG
FOR AT SNAKKE
MED NOGEN?

vægt blev løftet af mine skuldre. Det var
der, jeg bogstaveligt talt oplevede, at Je
sus’ fred fyldte mine tanker og mit hjerte.
Det var ikke nemt for Wessam Youssef
og menigheden at tilgive. Men han har op
levet, at der sker noget, når Jesus’ ord bli
ver omsat i praksis.
»Det er nemt at tale om tilgivelse, men
det er langt sværere at omsætte i praksis
– men når vi gør det, oplever vi Guds og
Jesus’ fred og hører hans ord,« understre
ger han.
Morten Stubkjær Klausen
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Fred efterlader jeg jer, min fred giver
jeg jer; jeg giver jer ikke som verden
giver
Jesus (Johannesevangeliet
kapitel 14, vers 27)
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VIRKELIG FRIE

(Jesus sagde): »Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl.
Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Søn
nen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får
gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 8, vers 28-36

SOM PÅ SKABELSENS MORGEN
Vi kan som danskere være taknemmelige
for den frihed, som vi oplever i vores land.
Frihed til at tro og tale om det, vi er over
bevist om. Politisk og religiøst. Politisk kan
vi vælge mellem mange partier, og vi kan
opdrage vores børn efter vores overbevis
ning. Hvilken glædelig frihed. Det er mange
år siden, vi var under et andet lands magt
og overherredømme. Vi har stor frihed.
Men Jesus peger på en afgørende fri
hed, som vi ikke har. Vores vilje til at gøre
det gode overtrumfes af vores egoistiske
natur. Vi er trælle i eget hus og har ikke
status af at være frie. Vi er lukket ude.
Kampen mod vores synder, døden i os
og fortabelsens konsekvens er tabt for os.
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Vi er trælle. Vi kan sprælle, lige så meget
vi vil.
Derfor siger Jesus: »Hvis altså Sønnen får
gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«
Vores frihed ligger i at være knyttet
sammen med Jesus. Han kan give os sta
tus af at være sønner og ikke trælle. Gen
nem sit ord tilgiver han vores synder, så
de ikke har krav på os. Han giver os liv, så
vi altid skal være sammen med ham. Han
lukker fortabelsen og åbner livsfællesskab
med os.
Det er en frihed, som gør os til børn af
Gud. En frihed som på skabelsens morgen.
Kurt Ejvind Nielsen

