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Ezra 9:7 Din zilele părinţilor noştri, am fost foarte vinovaţi pînă în ziua de 
azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi, noi, împăraţii noştri 
şi preoţii noştri, în mînile împăraţilor străini, pradă săbiei, robiei, jafului, 
şi ruşinii care ne acopere astăzi faţa.

Ezra 9:13 După tot ce mi s'a întîmplat din pricina faptelor rele şi marilor 
greşeli pe cari le-am făcut, măcar că, Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit 
după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, cînd ne-ai păstrat pe 
aceşti oameni scăpaţi,

Neemia 9:2 Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii,
au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.

Psalmi 24:3,4 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va 
ridica pînă la locul Lui cel Sfînt? - 4 Cel ce are mînile nevinovate şi inima
curată, cel ce nu-ş i dedă sufletul la minciună, şi nu jură ca să înşele.

Isaia 59:2 ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi 
Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă 
să v'asculte!

Isaia 64:6 Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune 
sînt ca o haină mînjită. Toţi sîntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile 
noastre ne iau ca vîntul.

Ieremia 5:25 ,Din pricina nelegiuirilor voastre n'au loc aceste orînduiri, 
păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi.

Osea 13:8 Mă năpustesc asupra lor, ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfîşii 
învelişul inimii; îi înghit pe dată ca un leu, şi fiarele cîmpului îi vor face 
bucăţi.

Daniel 9:8,9 Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, 
nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, şi părinţilor noştri, 
pentrucă am păcătuit împotriva Ta! 9 La Domnul, Dumnezeul nostru, 
însă, este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!

Marcu 9:24 'ndată tatăl copilului a strigat cu lacrămi: ,,Cred, Doamne! Ajută
necredinţei mele!"

Luca 11:2 El le-a zis: ,,Cînd vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în 
ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie 'mpărăţia Ta; facă-se voia Ta, 
precum în cer, aşa şi pe pămînt. (Matie 6:10)



Ioan 14:6 Isus i-a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decît prin Mine.

Ioan 17:15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
Romani 6:12-14 Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru 

muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. 13 Să nu mai daţi în 
stăpînirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci
daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui 
Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. 14 
Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt 
Lege, ci supt har.

Evrei 9:28 tot aşa, Hristos, după ce S'a adus jertfă o singură dată, ca să 
poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea 
păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce-L aşteaptă.

Iacov 4:8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă 
mînile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să 
ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
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Matie 6:12-15 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat
pe ale datornicilor noştri.); 13 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de 
cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! 14 
Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta
greşelile voastre. 15 Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici 
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

Matie 18:21,22 Atunci Petru s'a apropiat de El, şi I-a zis: ,,Doamne de cîte 
ori să iert pe fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea? Pînă la şapte 
ori?" 22 Isus i-a zis: ,,Eu nu-ţ i zic pînă la şapte ori, ci pînă la şaptezeci 
de ori cîte şapte.

Matie 18:35 Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi
nu iartă din toată inima pe fratele său."

Marcu 11:25,26 Şi, cînd staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi 
împotriva cuiva, pentruca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte 
greşelile voastre. 26 Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în 



ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.
Luca 6:37 Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osîndiţi, şi nu veţi fi osîndiţi;

iertaţi, şi vi se va ierta.
Luca 11:4 şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne 

este dator; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău."
Luca 17:3,4 Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte 

împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l! 4 Şi chiar dacă 
păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se 
întoarce la tine şi zice: ,'mi pare rău!' -să-l ierţi.

Luca 23:34 Isus zicea: ,,Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!" Ei şi-au împărţit 
hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi.

Faptele Apostolilor 8:22 Pocăieşte-te dar de această răutate a ta, şi roagă-
te Domnului să ţi se ierte gîndul acesta al inimii tale, dacă este cu 
putinţă;

Romani 4:7 ,,Ferice", zice el, ,,de aceia ale căror fără de legi sînt iertate, şi 
ale căror păcate sînt acoperite!

Efeseni 1:7 'n El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, 
după bogăţiile harului Său,

Efeseni 4:32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe 
altul, cum v'a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Coloseni 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea 
păcatelor.

Coloseni 2:13-15 Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea 
voastră pămîntească netăiată împrejur, Dumnezeu v'a adus la viaţă 
împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşalele. 14 A şters zapisul cu
poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a 
nimicit, pironindu-l pe cruce. 15 A desbrăcat domniile şi stăpînirile, şi le-
a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin 
cruce.

1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să 
ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sînt iertate pentru 
Numele Lui.
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