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W  yznanie     Pismo   - Confession Scriptures

Ezdrasza 9:7 Ode dni ojców naszych byliśmy w wielkim grzechu aż do dnia 
tego, a przez nieprawości nasze wydaniśmy, królowie nasi i kapłani nasi, 
w ręce królów ziemskich pod miecz, w niewolę, i na łup, i na zawstydzenie
twarzy naszej, jako się to dziś dzieje.

Ezdrasza 9:13 A po tem wszystkiem, co przyszło na nas dla spraw naszych 
złych i dla grzechu naszego wielkiego, ponieważeś ty, Boże nasz! 
zawściągnął karania, abyśmy nie byli potłumieni dla nieprawości naszej, 
aleś nam dał wybawienie takowe;

Nehemiasza 9:2 A odłączyło się nasienie Izraelskie od wszystkich 
cudzoziemców, a stanąwszy wyznawali grzechy swe i nieprawości ojców 
swych.

Psalmów 24:3 Któż wstąpi na górę Pańską? a kto stanie na miejscu świętem 
jego?

Psalmów 24:4 Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku
marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie.

Izajasza 59:2 Ale nieprawości wasze roździał uczyniły między wami i między 
Bogiem waszym, a grzechy wasze sprawiły, że ukrył twarz przed wami, 
aby nie słyszał.

Izajasza 64:6 Aczkolwiek jesteśmy jako nieczysty my wszyscy, i jako szata 
splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze; przetoż wszyscy 
opadamy jako liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas.

Jeremiasza 5:25 Ale nieprawości wasze odwróciły to, a grzechy wasze 
zahamowały to dobro od was.

Ozeasza 13:8 Zabierzę im jako niedźwiedż osierociały, a roztargam zawarcie 
serca ich, i pożrę ich tam jako lew, jako zwierz dziki szarpając ich.

Daniela 9:8,9 Panie! namci należy zawstydzenie twarzy, królom naszym, 
książętom naszym i ojcom naszym, bośmy zgrzeszyli przeciwko tobie: 9 
Ale Panu, Bogu naszemu, miłosierdzie i litość; ponieważeśmy mu odporni 
byli,

Marka 9:24 A zarazem zawoławszy ojciec onego młodzieńca, ze łzami rzekł: 
Wierzę, Panie! ty ratuj niedowiarstwa mego.

Lukasza 11:2 I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w 
niebiesiech! Święć się imię twoje; przyjdź królestwo twoje; bądź wola 



twoja, jako w niebie tak i na ziemi. (Mateusza 6:10)
Jana 14:6 Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie 

przychodzi do Ojca, tylko przez mię.
Jana 17:15 Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode 

złego.
Rzymian 6:12-14 Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnem ciele 

waszem, żebyście mu posłuszni byli w pożądliwościach jego. 13 Ani 
stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi: ale 
stawiajcie siebie samych Bogu, jako z umarłych żywi, i członki wasze 
orężem sprawiedliwości Bogu. 14 Albowiem grzech panować nad wami nie
będzie; bo jesteście nie pod zakonem, ale pod łaską.

Hebrajczyków 9:28 Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu 
grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku 
zbawieniu.

Jakuba 4:8 Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam. Ochędóżcie ręce 
grzesznicy i oczyście serca, którzyście umysłu dwoistego,

1 Jana 1:9 Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i 
sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej 
nieprawości.

O  dpuszczenie     Pismo   - Forgiveness Scriptures

Mateusza 6:12-15 I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom; 13 I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; 
albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. 14 Bo jeźli 
odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski; 15 A 
jeźli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam 
upadków waszych.

Mateusza 18:21,22 Tedy przystąpiwszy do niego Piotr, rzekł: Panie! wielekroć
zgrzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu? czyż aż do siedmiu 
kroć? 22 I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiu kroć, ale aż do 
siedmdziesiąt siedmiu kroć.

Mateusza 18:35 Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeźli nie odpuścicie 
każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich.

Marka 11:25,26 A gdy stoicie modląc się, odpuśćcież, jeźli co przeciw komu 
macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam upadki 
wasze. 26 Bo jeźli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w 



niebiesiech, nie odpuści wam upadków waszych.
Lukasza 6:37 Nie sądźcie, a nie bądziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 

będziecie potępieni, a będzie wam odpuszczono.
Lukasza 11:4 I odpuść nam grzechy nasze; bo też i my odpuszczamy każdemu

winowajcy naszemu. A nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od 
złego.

Lukasza 17:3,4 Miejcież się na pieczy. A jeźliby zgrzeszył przeciwko tobie 
brat twój, strofuj go, a jeźliby się upamiętał, odpuść mu. 4 A choćby 
siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedmkroć przez dzień się 
do ciebie nawrócił, mówiąc: Żal mi tego; odpuść mu.

Lukasza 23:34 Tedy Jezus rzekł: Ojcze! odpuść im: boć nie wiedzą, co czynią.
A rozdzieliwszy szaty jego, los o nie miotali.

Dzieje Apostolskie 8:22 Przetoż pokutuj z tej twojej złości, a proś Boga; ować
snać będzie odpuszczony ten zamysł serca twego.

Rzymian 4:7 Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości, a których 
zakryte są grzechy;

Efezjan 1:7 W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie
grzechów, według bogactwa łaski jego,

Efezjan 4:32 A bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, 
odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił.

Kolosan 1:14 W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest 
odpuszczenie grzechów;

Kolosan 2:13-15 I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i nieobrzezce ciała
waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. 14 
Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący, 
który nam był przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża; 15
I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł je na podziw, jawnie tryumfując z nich 
sam przez się.

1 Jana 1:9 Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i 
sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej 
nieprawości.

1 Jana 2:12 Piszę wam, dziatki! iż wam są odpuszczone grzechy dla imienia 
jego.
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