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Hva er synd?

Ubehagelig
ord

Er det noen som synder lenger?

Tilgivelsen er blitt vassen og billig,
fordi synden er blitt tømt for
innhold

Problemet «synd»
er der
Problemet

Verktøyet er
ødelagt

Synd er å
urettmessig
ta kontroll
over noe
som ikke er
ditt

• Guds makt

• Menneskers omdømme

• Guds ære

• Menneskers eiendom

• Guds navn

• Menneskers relasjoner

• Guds rike

• Menneskers seksualitet

• Guds barn

• Andres barn

• Det store oppdraget

• Sannhet

• Guds Ord
• Kirken

For dette er mitt blod, den nye pakts
blod, som utgytes for mange til
syndenes forlatelse. (Matt. 26:28
NBK)

Så står skrevet, at Messias måtte lide
og oppstå fra de døde den tredje dag,
47 og at i hans navn skal omvendelse
og syndenes forlatelse forkynnes for
alle folkeslag, fra Jerusalem av. (Lk.
24:46-47 NBK)

Ham har Gud opphøyet ved sin høyre
hånd til høvding og frelser, for å gi
Israel omvendelse og syndenes
forlatelse. (Acts 5:31 NBK)

Peter sa til dem: Omvend dere, og la
dere alle døpe på Jesu Kristi navn til
syndenes forlatelse, så skal dere få
Den Hellige Ånds gave. (Acts 2:38
NBK)

Han bød oss å forkynne for folket og
vitne at han er den som Gud har satt
til å være dommer over levende og
døde.Ham gir alle profetene det
vitnesbyrd at hver den som tror på
ham, får syndenes forlatelse ved hans
navn. (Acts 10:42/43 NBK)

Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes
syndenes forlatelse for dere. (Acts 13:38 NBK)

Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg
sender deg til, 18 for at du skal åpne deres øyne, så
de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt
til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og
arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.
19 Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det
himmelske syn. (Acts 26:17-19 NBK)

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og
satte oss over i sin elskede Sønns rike. 14 I ham har vi
forløsningen, syndenes forlatelse. 15 Han er et bilde
av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver
skapning. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og
på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er
troner eller herredømmer eller makter eller
myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. 17
Han er før alle ting, og alt består ved ham. (Col. 1:1317 NBK)

I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få
barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes
råd, 6 til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss
i Den Elskede. 7 I ham har vi forløsningen ved hans
blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. 8
Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all
visdom og forstand, (Eph. 1:5-8 NBK)

Håp

Omvendelse

• Synd er ikke religiøst
• Synd er ikke følelser
• Synd er konkret

• I møte med Gud, får synden
destruktiv verdi
• I omgang med mennesker,
ødelegger synden relasjoner
• I eget liv, fratar synden meg
håp om liv med Gud

• Erkjenne svikt og svik med
navn
• Be den som er forurettet
om tilgivelse
• Be Gud om tilgivelse
• Anerkjenn Jesus som
Herre
• Gi ordet makt i livet

