
Czech -   Po  čá  tku V  á  l  č  en  í   Modl  í     Písmo - Beginning WP Scriptures

V  yznání     Písmo - Confession Scriptures

Ezdráš 9:7 Ode dnů otců našich u veliké jsme vině až do tohoto dne, a 
pro nepravosti naše vydáni jsme my, králové naši i kněží naši v ruku 
králů zemí pod meč, v zajetí a v loupež, a v zahanbení Tváři, tak jakž
se to nyní děje.

Ezdráš 9:13 Po všech pak těch věcech, kteréž na nás přišly pro zlé 
skutky naše, a pro veliké naše provinění, poněvadž ty, Bože náš, 
netrestal jsi nás podlé nepravostí našich, a dal jsi nám vysvobození 
takové,

Nehemiáš 9:2 (Oddělilo se pak bylo símě Izraelské ode všech 
cizozemců), a stojíce, vyznávali hříchy své i nepravosti otců svých.

Žalmy 24:3,4 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě 
svatém jeho? 4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, 
kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.

Izajáš 59:2 Ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem Vaším, a 
hříchové vaši to způsobili, že skryl Tvář před vámi, aby neslyšel.

Izajáš 64:6 Ačkoli jsme jako nečistý my všickni, a jako roucho ohyzdné 
všecky spravedlnosti naše. Pročež Pršíme jako list my všickni, a 
nepravosti naše jako vítr zachvacují nás.

Jeremiáš 5:25 Nepravostiť vaše překážku činí těm věcem, a hříchové 
vaši připravují vás o to dobré.

Ozeáš 13:8 Potkám se s nimi jako nedvěd osiřelý, a roztrhám všecko 
srdce jejich, a sežeru je tam jako lev, jako zvěř divoká roztrhující je.

Daniel 9:8,9 Námť, ó Hospodine, Sluší zahanbení Tváři, králům našim, 
knížatům našim a otcům našim, neboť jsme zhřešili proti tobě, 9 
Pánu Bohu pak našemu milosrdenství a slitování, poněvadž jsme se 
protivili jemu,

Marek 9:24 A i hned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: Věřím, 
Pane, spomoz nedověře mé.

Lukáš 11:2 I řekl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče náš, kterýž jsi v 
nebesích, posvěť se jméno tvé. Přiď království tvé. Buď vůle tvá, 



jako v nebi tak i na zemi. (Matouš 6:10)
Jan 14:6 Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný 

nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 17:15 Neprosímť, abys je vzal z světa, ale abys je zachoval od toho

zlého.
Římanům 6:12-14 Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, abyste 

povolovali jemu v žádostech jeho. 13 Aniž vydávejte oudů svych za 
odění nepravosti hříchu, ale vydávejte se k službě Bohu, jako byvše 
mrtví, již živí, a oudy své za odění spravedlnosti Bohu. 14 Nebo hřích
nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod zákonem, ale pod 
milostí.

Židům 9:28 Tak i Kristus jednou jest obětován, k shlazení mnohých lidí 
hříchů; podruhé bez hříchu Ukáže se těm, kteříž ho čekají k spasení.

Jakubův 4:8 Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, 
hříšníci, a očisťte srdce vy, kteříž jste dvojité mysli.

1 Janův 1:9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh 
a spravedlivý, aby námodpustil hříchy, a očistil nás od všeliké 
nepravosti.

O  dpuštění     Písmo - Forgiveness Scriptures

Matouš 6:12-15 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme 
vinníkům našim. 13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen. 14 Nebo 
jestliže odpustíte lidem poklésky jejich, odpustíť i vám nebeský 
Otec váš. 15 Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec 
váš odpustí vám pádů vašich.

Matouš 18:21,22 Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát 
zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmi-likrát? 22 I dí
mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát 
sedmkrát.

Matouš 18:35 Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte 
jeden každý bratru svému z srdcí svých provinění jejich.

Marek 11:25,26 A když se postavíte k modlení, odpouštějte, máte-li co 
proti komu, aby i Otec váš nebeský odpustil vám hříchy vaše. 26 



Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, 
odpustí vám hříchů vašich.

Lukáš 6:37 Nesuďte, a nebudete souzeni. Nepotupujte, a nebudete 
potupeni. Odpouštějte, a budeť vám odpuštěno.

Lukáš 11:4 I odpusť nám hříchy naše, nebo i my odpouštíme všelikému 
vinníku svému. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Lukáš 17:3,4 Šetřte se. Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, potresci 
ho, a bude-liť toho želeti, odpusť mu. 4 A byť pak sedmkrát za den 
zhřešil proti tobě, a sedmkrát za den obrátil se k tobě, řka: Žel mi 
toho, odpusť mu.

Lukáš 23:34 Tedy Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. A 
rozdělivše roucho jeho, metali los.

Skutky 8:22 Protož čiň pokání z této své nešlechetnosti, a pros Boha, 
zda by odpuštěno bylo tobě to myšlení srdce tvého.

Římanům 4:7 Blahoslavení, jichž odpuštěny jsou nepravosti, a jejichž 
přikryti jsou hříchové.

Efezským 1:7 V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění 
hříchů, podlé bohatství milosti jeho,

Efezským 4:32 Ale buďte k sobě vespolek dobrotiví, milosrdní, 
odpouštějíce sobě vespolek,jakož i Bůh v Kristu odpustil vám.

Koloským 1:14 V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž 
odpuštění hříchů,

Koloským 2:13-15 Ano i vás, mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, 
spolu s ním obživil, odpustiv vám všecky hříchy, 14 A smazav proti 
nám ten zápis záležejícív ustanoveních, kterýž byl odporný nám. I 
vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži; 15 A obloupiv knížatstva i 
moci, vedl je na odivu zjevně, triumf slaviv nad nimi skrze něj.

1 Janův 1:9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh 
a spravedlivý, aby námodpustil hříchy, a očistil nás od všeliké 
nepravosti.

1 Janův 2:12 Píši vám, Synáčkové, žeť jsou vám odpuštěni hříchové pro
jméno jeho.
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