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HISTORIEN OM DEN GÆLDBUNDNE TJENER
(FRA DET NYE TESTAMENTE I BIBELEN)

Jesus havde mange mennesker, der fulgte ham. Nogle af dem som fulgte med ham alle steder, 
var hans disciple. En af dem hed Peter. En dag stillede Peter et spørgsmål til Jesus. 
“Hvor mange gange skal jeg tilgive en, der gør noget forkert imod mig? Skal jeg gøre det syv 
gange?”
Jesus svarede: “Nej, ikke syv gange, men 77 gange”. 
Peter blev forbavset. Når Jesus sagde 77 gange, så mente han jo, at man skulle blive ved og ved 
med at tilgive. Det ville godt nok blive svært, tænkte Peter. 
Jesus kunne godt se, at Peter så noget undrende ud. 

“Jeg kan fortælle dig en historie,” sagde Jesus, “så tror jeg, du endnu bedre forstår, hvorfor at Gud 
mener, at vi skal tilgive andre”.
Der var engang en konge, som ville sørge for at få alle sine penge fra de tjenere, der havde lånt 
penge af ham. Man førte en tjener hen foran ham, som skyldte ham en virkelig stor sum penge: 
over 500.000 kr. Tjeneren havde ikke nogle penge, så kongen besluttede, at både tjeneren og 
hans kone og børn og alt hvad de ejede skulle sælges. 
Tjeneren blev meget ulykkelig og kastede sig ned på knæ og bønfaldte kongen om at få lidt tid 
til at skaffe pengene. Kongen fik medlidenhed med ham og slettede hele hans gæld uden at få 
noget til gengæld.
Udenfor slottet mødte tjeneren en han kendte, en mand som skyldte ham penge. Tjeneren greb 
fat i manden, tog kvælertag på ham og råbte: “Du skal betale, hvad du skylder mig”. 
Manden bønfaldte tjeneren: “Giv mig lidt tid, så skal jeg nok skaffe pengene.” Men det ville tjene-
ren ikke høre tale om, og han fik i stedet for sendt manden i fængsel. 
Nogle andre mænd havde set, hvad der var sket, og fortalte det videre til kongen. Kongen blev 
meget vred, og fik mændene til at hente tjeneren. “Du er et ondt menneske,” sagde kongen. “Jeg 
har lige slettet hele din gæld, burde du ikke gøre det samme over for dem, der skylder dig?”
Kongen ventede ikke på hans svar, men smed ham i fængsel.”

Jesus var færdig med historien men kunne se, at Peter stadig ikke helt forstod, så han forklarede: 
“Gud i himlen tilgiver dig, når du gør noget dumt. Ligesom kongen slettede gælden. Derfor skal 
du også prøve at tilgive mennesker, som gør noget dumt imod dig. Og ligesom du håber på 
Guds tilgivelse, hver gang du gør noget dumt, må du også selv tilgive igen og igen, når andre 
gør noget dumt mod dig”.
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