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Vergeving is een van de eigenschappen van God. Vergeven is om voor een overtreding vergiffenis te doen. Efeziërs 4:30-32
zegt, 'alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt
jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Uit de
bovenstaande verzen kan men zien dat er zonder vergeving bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering en boosheid zal
zijn. En overal waar dit de overhand zal hebben zal de Geest van God bedroefd zijn en kan er in en om ons heen geen realiteit
van de aanwezigheid van de Heilige Geest zijn. Het elkaar van harte vergeven zal grote zegeningen in ons leven brengen.
In Marcus 11:22-26 heeft Jezus duidelijk gezegd dat als we
anderen niet vergeven, onze vader in de hemel ons ook niet zal
vergeven; hoewel Hij ons al door ZIJN kostbaar bloed vergeven
heeft, maar als we weigeren om anderen te vergeven, zal de
vergeving die wij ontvangen hebben ongeldig worden. We hebben
een voorbeeld in Mattheus 18:21-35. Jezus gebood ons hier om
elkaar te vergeven, tot zeventig maal zeven. We zien ook de boze
dienstknecht, waarbij zijn meester zijn schuld vergaf, maar hijzelf
weigerde om zich over zijn mededienstknecht te ontfermen zodat
vervolgens zijn heer zijn vorige schuld wederom op hem legde en
hem aan de beulen overgaf. Veel christenen worden vandaag de
dag gekweld vanwege de geest van onvergeeflijkheid die hen
onderdrukt.
Mattheus 6:12 verklaart; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook
wij vergeven onzen schuldenaren. Zoals Jezus onze zonden vanuit
het verleden, heden en toekomst heeft vergeven als we alleen
maar geloven en ze belijden; dus moeten wij ook verleden en
hedendaagse overtredingen vergeven en de mensen op voorhand
al vergeven.
Als we dit fundamentele gebod kunnen gehoorzamen zal de vrede
en harmonie in de gemeente op aarde groot zijn. Veel christenen (zonen God's) willen vrede en harmonie, maar er zijn vijanden
zoals de duivel, zijn gevallen engelen, demonen, de wet van de zonde en de dood en de werkers der ongerechtigheid die het niet
willen. Zij zijn altijd tegen het doel en de wil van God op aarde. Om deze kwade krachten en de wet te kunnen overwinnen en in
de wil van God te kunnen zijn, hebben we de doop van de Heilige Geest en een vollere maat van de Geest nodig. Zonder dat
kunnen we niets doen. Ons geval zal zijn als het geval van Paulus in Romeinen 7: u wilt graag vergeven maar u ziet
onvergevingsgezindheid in uw vlees tegen uw ziel strijden. (I Petrus 2:11, Romeinen 7:19-25) We hebben de gezalfde Heilige
Geest nodig om de daden van ons lichaam te doden en dat we in de waarheid zullen wandelen. (Ezechiel 36:27, Romeinen 8:113, Rom 6:12).
Vergeving is moeilijk voor zondaren; het is ook moeilijk voor de redding groep gelovigen, maar het is zeer eenvoudig en
gemakkelijk voor de gezalfde Heilige Geest gelovigen.
Daarom wordt deze boodschap gebruikt om de zondaars op te roepen om verlossing te ontvangen door te geloven en Jezus als
hun Heere en Heiland te ontvangen.
De redding groepen (de dwaze maagden) zouden zich naar een vollere maat van de Heilige Geest moeten uitstrekken, terwijl
diegenen met de vollere maat van de Geest altijd gezalfd moeten blijven. Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het
werken, naar Zijn welbehagen. (Filipenzen 2:13) En bestudeer deze schriftgedeelten: Lukas 23:33-34 en Zacharia 4:6-7.
Handelingen 7:54-60.
Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de
ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de
hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods. Maar zij, roepende met grote stemme, stopten hun
oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen
af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang
mijn geest. En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had,
ontsliep hij.
En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard
in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Amen! (I Thessalonicenzen 5:23).

