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Sannhet

■ Mennesket bærer på en syndebyrde:
– Vonde minner
– Vond samvittighet
– Sorg
– Fastlåste relasjoner
– Hemmelige historier





To grusomme system:

Tilgivelse er overflødig
■ Skyldsekken fylles

■ Et ærlig liv blir stadig 
vanskeligere

■ Samvittigheten herdes

Hybrid-tilgivelse
■ Ord uten konsekvens

■ Umulig å leve i tilgivelsen



Tilgivelse koster

■ Den som gir tilgivelse, må ta omkostningene

■ Tilgivelsen er for utøver

■ Gjenopprettelse er for offer

■ Tilgivelse krever først omvendelse

■ Tommelfingerregel: Å tilgi uten omvendelse, er å overlate sin bror/søster til 
Guds vrede



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

og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra 
Jerusalem av. (Lk. 24:47 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)

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

Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved 
hans navn. (Acts 10:43 NBK)

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



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. 
(Acts 26:18 NBK) 

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. (Eph. 1:7 
NBK)

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. (Col. 1:14 NBK)

Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal 
komme og slå landet med bann. (Mal. 4:6 NBK)



FORDI TILGIVELSEN ER KRAFTFULL, 
ER DEN OGSÅ KOSTBAR. 
DEN ER KREVENDE Å GI

DEN KREVER YDMYKHET Å TA IMOT


