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Tunnustus   Raamattu - Confession Scriptures

Esra 9:7 Isiemme päivistä aina tähän päivään asti on meidän syyllisyytemme 
ollut suuri; ja rikkomustemme tähden on meidät, meidän kuninkaamme ja 
pappimme annettu maan kuningasten käsiin miekan, vankeuden, ryöstön 
ja häpeän alaisiksi, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.

Esra 9:13 Kaiken sen jälkeen, mikä on meitä kohdannut pahojen tekojemme 
ja suuren syyllisyytemme tähden–ja kuitenkin sinä, Jumalamme, olet 
jättänyt huomioon ottamatta meidän rikkomuksiamme ja olet sallinut 
meistä tämmöisen joukon pelastua–

Nehemia 9:2 Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja
tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset.

Psalmit 24:3,4 Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä 
paikassansa? 4 Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei 
halaja turhuutta eikä vanno väärin.

Jesaja 59:2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja 
teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.

Jesaja 64:6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli 
kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin 
lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.

Jeremia 5:25 Teidän pahat tekonne käänsivät nämä pois, ja teidän syntinne 
estivät teitä saamasta hyvää.

Hoosea 13:8 Minä käyn heidän kimppuunsa kuin karhu, jolta on riistetty 
poikaset, revin heidän sydänkalvonsa ja syön heidät siinä paikassa kuin 
naarasleijona. Metsän pedot raatelevat heidät.

Daniel 9:8,9 Herra, meidän on häpeä, meidän kuninkaittemme, 
ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua 
vastaan. 9 Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksiantamus, sillä 
me olemme olleet hänelle uppiniskaiset;

Markus 9:24 Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta minun 
epäuskoani".

Luukas 11:2 Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty 
olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; (tapahtukoon sinun 
tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;) (Matteus 6:10)

Johannes 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei 
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.



Johannes 17:15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan 
että sinä varjelisit heidät pahasta.

Roomalaisille 6:12-14 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa 
ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 13 älkääkä antako 
jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista 
eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi 
Jumalalle. 14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla,
vaan armon alla.

Hebrealais 9:28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien 
synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka 
häntä odottavat.

Jaakob 4:8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa 
kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.

1 Johannes 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja 
vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä.

Anteeksianto   Raamattu - Forgiveness Scriptures

Matteus 6:12-15 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin 
annamme anteeksi meidän velallisillemme; 13 äläkä saata meitä 
kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, <sillä sinun on valtakunta ja 
voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.> 14 Sillä jos te annatte anteeksi 
ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös 
antaa teille anteeksi; 15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei 
myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Matteus 18:21,22 Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, 
kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo 
minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" 22 Jeesus vastasi hänelle: 
"Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä 
kertaa seitsemän.

Matteus 18:35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna 
kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."

Markus 11:25 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos 
kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka 
on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

Luukas 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää 



kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. 
Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Luukas 11:4 ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme 
anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; (vaan 
päästä meidät pahasta)."

Luukas 17:3,4 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin 
nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. 4 Ja jos hän 
seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa
kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: ‘Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi."

Luukas 23:34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät 
tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja 
heittivät niistä arpaa.

Apostolien 8:22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile 
Herraa–jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.

Roomalaisille 4:7 "Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden
synnit ovat peitetyt!

Efesolaisille 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten 
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Efesolaisille 4:32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, 
hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin 
on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

Kolossal 1:14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
Kolossal 2:13-15 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne 

ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen 
kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, 14 ja pyyhki pois sen 
kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän 
vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 15 
Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän 
alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

1 Johannes 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja 
vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä.

1 Johannes 2:12 Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille 
anteeksi annetut hänen nimensä tähden.
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