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Vallást Írás - Confession Scriptures

Ezsdrás 9:7 A mi atyáink napjaitól fogva nagy vétekben vagyunk mi mind e 
mai napig, és a mi álnokságainkért adattunk vala mi, a királyaink és a mi
papjaink a földi királyok kezébe, fegyver által rabságra és ragadományra
és orczapirulásra, a mint ez a mai nap is van.

Ezsdrás 9:13 Mindazok után pedig, a mik reánk jövének gonosz 
cselekedeteinkért és nagy vétkünkért, hiszen te, mi Istenünk, jobban 
kedveztél nékünk, sem mint bűneink miatt érdemeltünk volna, s adád 
nékünk e maradékot.

Nehemiás 9:2 És elválának az Izráel magvából valók minden idegenektől, 
és előállván, vallást tőnek az ő bűneikről és atyáik hamisságáról.

Zsoltárok 24:3,4 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő 
szent helyén? 4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét 
hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

Ézsaiás 59:2 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és 
bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Ézsaiás 64:6 S nem volt, a ki segítségül hívta volna nevedet, a ki 
felserkenne és beléd fogóznék, mert orczádat elrejtéd tőlünk, és 
álnokságainkban minket megolvasztál.

Jeremiás 5:25 A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek 
fosztottak meg titeket e jótól!

Dániel 9:8,9 Miénk, oh Uram, orczánk pirulása, a mi királyainké, 
fejedelmeinké és atyáinké, a kik vétkeztünk ellened. 9 A mi Urunké 
Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene;

Hóseás 13:8 Rájok rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve, és 
széttépem szívök borítóját, és felfalom ott őket, mint egy nőstény 
oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket!

Márk 9:24 A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda:
Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.

Lukács 11:2 Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jőjjön el a
te országod. Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, 
azonképen e földön is. (Máté 6:10)

 János 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához, hanemha én általam.



 János 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól.

Rómaiakhoz 6:12-14 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, 
hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: 13 Se ne szánjátok oda a ti 
tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda 
magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti 
tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. 14 Mert a bűn ti rajtatok 
nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Zsidókhoz 9:28 Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak 
bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a 
kik őt várják idvességökre.

Jakab 4:8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok
meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti 
kétszívűek.

1  János 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa 
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Máté 6:12-15 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is 
megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek; 13 És ne vígy minket 
kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és 
a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! 14 Mert ha megbocsátjátok
az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei 
Atyátok. 15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő 
vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Máté 18:21,22 Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az 
én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer
is? 22 Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, 
hanem még hetvenhétszer is.

Máté 18:35 Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha 
szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

Máté 11:25,26 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki
ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa 
néktek a ti vétkeiteket. 26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei
Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Lukács 6:37 Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem 



kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;
Lukács 11:4 És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is 

megbocsátunk mindeneknek, a kik nékünk adósok. És ne vígy minket 
kisértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.

Lukács 17:3,4 Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik 
ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki. 4 És ha egy 
napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, 
mondván: Megbántam; megbocsáss neki.

Lukács 23:34 Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem 
tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájok 
sorsot.

Apostolok 8:22 Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha
talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja.

Rómaiakhoz 4:7 Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és 
a kikenek elfedeztettek az ő bűneik.

Efézusiakhoz 1:7 A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek 
bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Efézusiakhoz 4:32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, 
megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban 
megengedett néktek.

Kolosséiakhoz 1:14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek 
bocsánata;

Kolosséiakhoz 2:13-15 És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti 
testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, 
megbocsátván minden bűnötöket, 14 Az által, hogy eltörölte a 
parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt 
nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; 15 
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran 
mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

1  János 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa 
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

1  János 2:12 Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak 
az ő nevéért.
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