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Esra 9:7 Från våra fäders dagar ända till denna dag hava vi varit i stor 
skuld, och genom våra missgärningar hava vi, med våra konungar och 
präster, blivit givna i främmande konungars hand, och hava drabbats av 
svärd, fångenskap, plundring och skam, såsom det går oss ännu i dag.

Esra 9:13 Skulle vi väl nu, efter allt vad som har kommit över oss genom 
våra onda gärningar och genom den stora skuld vi hava ådragit oss, och 
sedan du, vår Gud, har skonat oss mer än våra missgärningar förtjänade,
och låtit en skara av oss, sådan som denna, bliva räddad-

Nehemja 9:2 Och de som voro av Israels släkt avskilde sig från alla 
främlingar och trädde så fram och bekände sina synder och sina fäders 
missgärningar.

Psaltaren 24:3,4 Vem får gå upp på HERRENS berg, och vem får träda in i 
Hans Helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den 
som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt.

Jesaja 59:2 Nej, det är edra missgärningar, som skilja eder och eder Gud 
från varandra, och edra synder dölja Hans ansikte för eder, så att Han 
icke hör eder.

Jesaja 64:6 Vi blevo allasammans lika orena människor, och all vår 
rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad. Vi vissnade allasammans 
såsom löv, och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden.

Jeremia 5:25 Edra missgärningar hava nu fört dessa i olag, och edra synder
hava förhållit för eder detta goda.

Hosea 13:8 Jag kommer över dem såsom en björninna från vilken man har 
tagit ungarna, jag river sönder deras hjärtans hölje; jag uppslukar dem 
på stället, lik en lejoninna, lik ett vilddjur som söndersliter dem.

Daniel 9:8,9 Ja, Herre, vi med våra konungar, furstar och fäder måste 
blygas, därför att vi hava syndat mot dig. 9 Men hos Herren, vår Gud, är 
barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från

Markus 9:24 Strax ropade gossens fader och sade:» Jag tror! Hjälp min 
otro.»

Lukas 11:2 Då sade han till dem:» När I bedjen, skolen I säga så: 'Fader, 
helgat varde ditt Namn; tillkomme ditt rike; (Matteus 6:10)



Johannes 14:6 Jesus svarade honom:» Jag är vägen och sanningen och 
livet; ingen kommer till Fadern utom genom Mig.

Johannes 17:15 Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan 
att du skall bevara dem från det onda.

Romarbrevet 6:12-14 Låten därför icke synden hava väldet i edra dödliga 
kroppar, så att I lyden deras begärelser. 13 Och ställen icke edra lemmar
i syndens tjänst, att vara orättfärdighetsvapen, utan ställen eder själva i 
Guds tjänst, såsom de där från döden hava kommit till livet, och edra 
lemmar i Guds tjänst, att vara rättfärdighetsvapen. 14 Ty synden skall 
icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.

Hebreerbrevet 9:28 så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för 
att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av 
dem som bida efter honom, till frälsning.

Jakobsbrevet 4:8 Nalkens Gud, så skall Han nalkas eder. Renen edra 
händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I människor med delad 
håg.

1 Johannes 1:9 Om vi bekänna våra synder, så är Han trofast och rättfärdig,
så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Förlåtelse   Skrift   - Forgiveness Scriptures

Matteus 6:12-15 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss 
skyldiga äro; 13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. 
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.' 14 Ty om I 
förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske 
Fader förlåta eder; 15 men om I icke förlåten människorna, så skall ej 
heller eder Fader förlåta edra försyndelser.

Matteus 18:21,22 Då trädde Petrus fram och sade till honom:» Herre, huru 
många gånger skall jag förlåta min broder, om han försyndar sig mot 
mig? Är sju gånger nog?» 22 Jesus svarade honom:» Jag säger dig: Icke 
sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger.

Matteus 18:35 Så skall ock Min himmelske Fader göra med eder, om I icke 
av hjärtat förlåten var och en sin broder.»

Markus 11:25,26 Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något 
emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta 
eder edra försyndelser.» 26 Men om I icke förlåten, så skall ej heller 



eder Fader, som är i himmelen, förlåta edra försyndelser.
Lukas 6:37 Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda; fördömen icke, så 

skolen I icke bliva fördömda. Förlåten, och eder skall bliva förlåtet.
Lukas 11:4 och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåta var och en som är 

oss något skyldig; och inled oss icke i frestelse.'»
Lukas 17:3,4 Tagen eder till vara! Om din broder försyndat sig, så 

tillrättavisa honom; och om han då ångrar sig, så förlåt honom. 4 Ja, om 
han sju gånger om dagen försyndar sig mot dig och sju gånger kommer 
tillbaka till dig och säger: 'Jag ångrar mig' så skall du förlåta honom.»

Lukas 23:34 Men Jesus sade.» Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de 
göra. Och de delade Hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

Apgostlagärn 8:22 Gör fördenskull bättring och upphör med denna din 
ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta 
må, om möjligt är, bliva dig förlåten.

Romarbrevet 4:7 »Saliga äro de vilkas överträdelser äro förlåtna, och vilkas
synder äro överskylda.

Efesierbrevet 1:7 I Honom hava vi förlossning genom Hans Blod, förlåtelse 
för våra synder, efter Hans nåds rikedom.

Efesierbrevet 4:32 Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och 
förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

Kolosserbrevet 1:14 I Honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra 
synder,

Kolosserbrevet 2:13-15 Ja, också eder som voren döda genom edra synder 
och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har Han gjort levande 
med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder. 14 Han har nämligen
utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg 
oss i vägen; den har Han skaffat undan genom att nagla den fast vid 
korset. 15 Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och 
låtit dem bliva till skam inför alla, i det att Han i honom har triumferat 
över dem.

1 Johannes 1:9 Om vi bekänna våra synder, så är Han trofast och rättfärdig,
så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1 Johannes 2:12 Jag skriver till eder, kära barn, ty synderna äro eder 
förlåtna för Hans Namns skull.
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