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Confessa  Escriptures - Confession Scriptures

Esdres 9:7 Des dels temps dels nostres pares fins avui no hem parat 
d'ofendre't; i, per les nostres culpes, tant nosaltres com els nostres reis i
sacerdots hem estat deixats a mercè dels reis estrangers: hem sofert 
guerres, captivitats, pillatges i humiliacions. I això fins al dia d'avui.

Esdres 9:13 »Déu nostre, per les nostres accions dolentes i per la nostra 
gran culpa hem sofert moltes desgràcies. Però tu no ens has castigat 
tant com mereixíem pels nostres pecats, sinó que ens has concedit que 
en quedéssim una resta.

Nehemies 9:2 Els qui eren de nissaga israelita se separaren de tots els 
estrangers i es congregaren per confessar els seus pecats i els dels 
seus avantpassats.

Salms 24:3,4(23:3,4) Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? Qui pot estar-
se en el seu temple sant? 4 El qui té el cor sincer i les mans sense 
culpa, que no confia en els déus falsos ni jura per ganes d'enganyar.

Salms 73:13(72:13) Què en traiem, de guardar pur el cor i de rentar-nos les 
mans en senyal d'estar nets de culpa,

Isaïes 59:2 Són les vostres culpes que han obert un esvoranc entre 
vosaltres i el vostre Déu; els vostres pecats li tapen la cara i no us pot 
sentir.

Isaïes 64:6 Ningú no invoca el teu nom ni es desvetlla per recórrer a tu. Ens
amagues la teva mirada i permets que ens fonguem per les nostres 
culpes.

Jeremies 5:25 »Les vostres culpes destorben tot això, els vostres pecats 
us priven d'aquests béns.

Osees 13:8 Els ataco com una óssa a qui han robat la cria, els destrosso el 
pit que tanca el cor, els devoro com una lleona allà mateix. Els animals 
ferotges els destrossaran.

Daniel 9:8,9 A nosaltres, Senyor, als nostres reis, als nostres governants, 
als nostres pares, tan sols ens queda la vergonya que passem, perquè 
hem pecat contra tu; 9 en canvi, tu, Senyor, Déu nostre, ets 
misericordiós i perdones les nostres rebel·lions.



Marc 9:24 A l'instant el pare del noi exclamà: --Crec, però ajuda'm a tenir 
més fe.

Lluc 11:2 Ell els digué: --Quan pregueu, digueu: Pare, santifica el teu nom, 
vingui el teu Regne. (Mateu 6:10)

Joan 14:6 Jesús li respon: --Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no 
arriba al Pare si no és per mi. 7 Si m'heu conegut a mi, també 
coneixereu el meu Pare. I des d'ara ja el coneixeu i l'heu vist.

Joan 17:15 No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis 
del Maligne.

Jaume 4:8 Acosteu-vos a Déu, i Déu s'acostarà a vosaltres. Renteu-vos les 
mans, pecadors; purifiqueu els vostres cors, homes de cor dividit!

Romans 6:12-14 Ara, per tant, no deixeu regnar més el pecat en el vostre 
cos mortal, no us sotmeteu a les seves passions. 13 No poseu els 
membres del vostre cos al servei del pecat com a instruments per a fer 
el mal; més aviat oferiu-vos a Déu com qui ha passat de mort a vida, i 
poseu els vostres membres al servei de Déu com a instruments per a fer 
el bé. 14 El pecat ja no tindrà cap domini damunt vostre. Vosaltres ja no 
esteu sota la Llei, sinó sota la gràcia.

Hebreus 9:28 semblantment, Crist, que es va oferir una sola vegada i 
prengué damunt seu els pecats de tots, apareixerà per segona vegada, 
no ja per raó dels pecats, sinó per salvar els qui viuen esperant-lo.

1 Joan 1:9 Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, 
ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal.

Perdó  Escriptures - Forgiveness Scriptures

Mateu 6:12-15 perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem 
els qui ens ofenen; 13 no permetis que caiguem en la temptació, i 
allibera'ns del mal. 14 »Perquè, si perdoneu als altres les seves faltes, el
vostre Pare celestial també us perdonarà a vosaltres; 15 però si no els 
les perdoneu, el vostre Pare no us perdonarà les vostres. 

Mateu 18:21,22 Aleshores Pere preguntà a Jesús: --Senyor, quantes 
vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? Set 
vegades? 22 Jesús li respon: --No et dic set vegades, sinó setanta 
vegades set.

Mateu 18:35 »Igualment us tractarà el meu Pare celestial si cadascú no 



perdona de tot cor el seu germà.
Marc 11:25,26 I quan pregueu, si teniu res contra algú, perdoneu-ho, i així 

també el vostre Pare del cel us perdonarà les vostres faltes.
Lluc 6:37 »No judiqueu, i no sereu judicats; no condemneu, i no sereu 

condemnats; perdoneu, i sereu perdonats.
Lluc 11:4 perdona els nostres pecats, que nosaltres també perdonem tots 

els qui ens han ofès, i no permetis que caiguem en la temptació.
Lluc 17:3,4 Estigueu alerta! »Si el teu germà et fa una ofensa, reprèn-lo, i si

se'n penedeix, perdona'l. 4 I si t'ofèn set vegades al dia i set vegades 
torna per dir-te: "Me'n penedeixo", tu l'has de perdonar.

Lluc 23:34 Jesús deia: --Pare, perdona'ls, que no saben el que fan. Després 
es repartiren els seus vestits i se'ls jugaren als daus.

Fets Apòstols 8:22 Penedeix-te de la teva maldat i prega al Senyor: potser 
ell et perdonarà aquest intent.

Romans 4:7 Feliços els qui han vist perdonades les seves faltes i coberts 
per un vel els seus pecats!

Efesis 1:7 En ell, per la seva sang, hem obtingut la redempció, el perdó dels
nostres pecats. La riquesa de la gràcia de Déu 

Efesis 4:32 Sigueu bondadosos i afectuosos els uns amb els altres, i 
perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist

Colossencs 1:14 en qui tenim la redempció, el perdó dels nostres pecats.
Colossencs 2:13-15 Vosaltres éreu morts per culpa dels vostres pecats i 

pel fet de ser incircumcisos, però ara Déu us ha donat la vida juntament 
amb Crist. Déu ens ha perdonat tots els pecats 14 i ha invalidat el 
document que ens acusava del nostre deute amb els preceptes de la 
Llei; l'ha anul·lat clavant-lo a la creu. 15 Així ha desarmat les potències i
les autoritats i les ha exposades públicament en espectacle, afegint-les 
com a presoneres en el seu seguici triomfal.

1 Joan 1:9 Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, 
ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal.

1 Joan 2:12 Fills, us escric a vosaltres: Us han estat perdonats els pecats 
gràcies al nom de Jesucrist.
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