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Esra 9:7 Fra vore Fædres Tid indtil denne Dag har vor Skyld været stor, og
for vore Misgerninger blev vi, vore Konger og Præster givet til Pris for 
Landenes Konger, for Sværd, Fangenskab, Udplyndring og Vanære, 
således som det er den Dag i Dag."

Esra 9:13 Efter alt, hvad der er vederfaret os på Grund af vore onde 
Gerninger og vor svare Skyld-og endda har du vor Gud ikke i fuldt Mål 
tilregnet os vore Synder, men skænket os en sådan Flok undslupne-

Nehemia 9:2 og de, der var af Israels Slægt, skilte sig ud fra alle 
fremmede og trådte frem og bekendte deres Synder og deres Fædres 
Misgerninger.

Salme 24:3,4 Hvo kan gå op på Herrens Bjerg, og hvo kan stå på hans 
hellige Sted? 4 Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke 
sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk;

Jesaja 59:2 Eders Brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, 
eders Synder skjuler hans Åsyn for jer, så han ikke hører.

Jesaja 64:6(5) Som urene blev vi til Hobe, som en tilsølet Klædning al vor 
Retfærd. Vi visnede alle som løvet, vort Brøde bortvejred os som 
Vinden.

Jeremia 5:25 Eders Misgerninger bragte dem i Ulave, eders Synder 
unddrog eder det gode.

Hosea 13:8 jeg falder over dem som Bjørnen, hvis Unger man tog. Jeg 
sønderriver dem Brystet, Hunde skal æde deraf, Markens Dyr flå dem 
sønder.

Daniel 9:8,9 Herre, vi står med vort Ansigts Blusel, vore Konger, Fyrster 
og Fædre, fordi vi syndede imod dig. 9 Men hos Herren vor Gud er 
Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod

Markus 9:24 Straks råbte Barnets Fader og sagde med Tårer: "Jeg tror, 
hjælp min Vantro!"

Lukas 11:2 Da sagde han til dem: "Når I bede, da siger: Fader, Helliget 
vorde dit Navn; komme dit Rige; (Mattæus 6:10)

Johannes 14:6 Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; 
der kommer ingen til Faderen uden ved mig.



Johannes 17:15 Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af Verden, men 
at du vil bevare dem fra det onde.

Romerne 6:12-14 Så lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, 
så I lyde dets Begæringer; 13 fremstiller ej heller eders Lemmer for 
Synden som Uretfærdigheds Våben; men fremstiller eder selv for Gud 
som sådanne, der fra døde ere blevne levende,og eders Lemmer som 
Retfærdigheds Våben for Gud. 14 Thi Synd skal ikke herske over eder I 
ere jo ikke under Lov, men under Nåde.

Hebræerne 9:28 således skal også Kristus, efter at være bleven een Gang
ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for 
dem, som foruente ham til Frelse.

Jakob 4:8 holder eder nær til Gud, så skal han holde sig nær til eder! 
Renser Hænderne, I Syndere! og lutrer Hjerterne, I tvesindede!

1 Johannes 1:9 Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og 
retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al 
Uretfærdighed.

Forladelse   Skriften - Forgiveness Scriptures

Mattæus 6:12-15 og forlad os vor Skyld, som også vi forlade vore 
Skyldnere; 13 og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; (thi dit 
er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.) 14 Thi forlade I 
Menneskene deres Overtrædelser, vil eders himmelske Fader også 
forlade eder;

Mattæus 6:15 men forlade I ikke Menneskene deres Overtrædelser, vil 
eders Fader ikke heller forlade eders Overtrædelser.

Mattæus 18:21,22 Da trådte Peter frem og sagde til ham: "Herre!hvor ofte 
skal jeg tilgive min Broder, når han synder imod mig? mon indtil syv 
Gange?" 22 Jesus siger til ham: "Jeg siger dig: ikke indtil syv Gange, 
men indtil halvfjerdsindstyve Gange syv Gange.

Mattæus 18:35 Således skal også min himmelske Fader gøre mod eder, 
om I ikke af Hjertet tilgive, enhver sin Broder."

Markus 11:25,26 Og når I stå og bede, da forlader, dersom I have noget 
imod nogen, for at også eders Fader, som er i Himlene, må forlade eder
eders Overtrædelser. 26 Men dersom I ikke forlade, skal eders Fader, 
som er i Himlene, ej heller forlade eders Overtrædelser"



Lukas 6:37 Og dømmer ikke, så skulle I ikke dømmes; fordømmer ikke, så
skulle I ikke fordømmes; forlader, så skal der forlades eder;

Lukas 11:4 og forlad os vore Synder, thi også vi forlade hver, som er os 
skyldig; og led os ikke i Fristelse!"

Lukas 17:3,4 Vogter på eder selv! Dersom din Broder synder, da irettesæt 
ham; og dersom han angrer, da tilgiv ham! 4 Og dersom han syv Gange 
om Dagen synder imod dig og syv Gange vender tilbage til dig og siger: 
Jeg angrer det, da skal du tilgive ham."

Lukas 23:34 Men Jesus sagde: "Fader!forlad dem; thi de vide ikke, hvad 
de gøre." Men de delte hans Klæder imellem sig ved Lodkastning.

Apostlenes 8:22 Omvend dig derfor fra denne din Ondskab og bed Herren, 
om dog dit Hjertes Påfund måtte forlades dig.

Romerne 4:7 "Salige de, hvis Overtrædelser ere forladte, og hvis Synder 
ere skjulte;

Efeserne 1:7 i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes 
Forladelse, efter hans Nådes Rigdom,

Efeserne 4:32 Men vorder velvillige imod hverandre, barmhjertige, 
tilgivende hverandre, ligesom jo Gud har tilgivet eder i Kristus.

Kolossenserne 1:14 i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,
Kolossenserne 2:13-15 Også eder, som vare døde i eders Overtrædelser 

og eders Køds Forhud, eder gjorde han levende tillige med ham, idet 
han tilgav os alle vore Overtrædelser 14 og udslettede det imod os 
rettede Gældsbrev med dets Befalinger, hvilket gik os imod, og han har
taget det bort ved at nagle det til Korset; 15 efter at have afvæbnet 
Magterne og Myndighederne, stillede han dem åbenlyst til Skue, da han
i ham førte dem i Sejrstog.

1 Johannes 1:9 Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og 
retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al 
Uretfærdighed.

1 Johannes 2:12 Jeg skriver til eder, mine Børn!fordi eders Synder ere 
eder forladte for hans Navns Skyld.
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