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Прызнаюць     Пісаньне     - Confession Scriptures

Мацьвея 6:10 прыйдзі Валадарства Тваё; будзь воля Твая як у небе, так і 
на зямлі.

Марка 9:24 І адразу, загаласіўшы, бацька хлопца сказаў праз сьлёзы: Веру,
Госпадзе! Дапамажы майму недаверству.

Лукi 11:2 Ён жа сказаў ім: Калі моліцеся, кажыце: Ойча наш, Які ёсьць у 
небе! Сьвяціся імя Тваё, прыйдзі Валадарства Тваё; будзь воля Твая, як 
у небе, так і на зямлі.

Янa 14:6 Кажа яму Ісус: Я ёсьць шлях, і праўда, і жыцьцё. Ніхто не 
прыходзіць да Айца, калі не праз Мяне.

Янa 17:15 Не прашу, каб Ты ўзяў іх са сьвету, але каб захаваў іх ад зла.
Якубa 4:8 Наблізьцеся да Бога, і Ён наблізіцца да вас. Ачысьціце рукі, 

грэшнікі, выпраўце сэрцы, двудушныя!
Рымлянaў 6:12-14 Дык няхай не валадарыць грэх у сьмяротным целе 

вашым, каб вам слухацца яго ў пажаданьнях ягоных. 13. І не аддавайце 
граху члены вашыя як зброю няправеднасьці, але аддайце сябе Богу як 
ажыўшых з мёртвых, і члены вашыя [аддайце] Богу як зброю 
праведнасьці. 14. Бо грэх ня будзе панаваць над вамі, бо вы не пад 
законам, але пад ласкаю.

Гебраяў 9:28 гэтак і Хрыстос, раз прынёсшы Сябе [ў ахвяру], каб панесьці 
грахі многіх, другі раз бяз грэху будзе зьяўлены дзеля збаўленьня тым, 
якія чакаюць Яго.

1 Янa 1:9 Калі прызнаем грахі нашыя, Ён верны і праведны, каб дараваць 
нам грахі і ачысьціць нас ад усякае няправеднасьці.

Эзра  9:7; Данііл 9:8,9; Нээмія 9:2 Confess sins of fathers & rulers. 
Эзра  9:13 Бога not punish as we deserve.
Псальмаў 24:3,4 clean hands, and a pure heart stand before Бога.
Ісая 59:2 sin separates from Бога. Ісая 64:6 our righteousness as filthy rags.
Ярэмію 5:25 sin withholds blessings.

Адпушчэньне     Пісаньне     - Forgiveness Scriptures

Мацьвея 6:12-15 І адпусьці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем 
вінаватым нашым; 13. і ня ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. 
Бо Тваё Валадарства, і моц, і слава навекі. Амэн. 14. Бо, калі вы будзеце
адпускаць людзям грахі іхнія, то і вам адпусьціць Айцец ваш, Які ў небе. 
15. А калі ня будзеце адпускаць людзям грахоў іхніх, то і Айцец ваш не 



адпусьціць грахоў вашых.
Мацьвея 18:21,22 Тады Пётар, падыйшоўшы да Яго, сказаў: Госпадзе! 

Колькі разоў брат мой будзе грашыць супраць мяне, і я дарую яму? Ці да
сямі разоў? 22. Кажа яму Ісус: Не кажу табе: да сямі, але да сямідзесяці 
разоў па сем.

Мацьвея 18:35 Так і Айцец Мой Нябесны ўчыніць вам, калі не даруе кожны 
з вас ад сэрца свайго брату свайму грахоў ягоных.

Марка 11:25,26 І калі стаіце ў малітве, даруйце, калі што маеце супраць 
каго, каб і Айцец ваш, Які ў небе, дараваў вам грахі вашыя. 26. Калі ж вы
не даруеце, дык і Айцец ваш, Які ў небе, не даруе вам грахоў вашых.

Лукi 6:37 І не судзіце, і ня будзеце суджаныя; не асуджайце, і ня будзеце 
асуджаныя; даруйце, і вам будзе даравана;

Лукi 11:4 І адпусьці нам грахі нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым; і 
ня ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога.

Лукi 17:3,4 Сьцеражыцеся. Калі ж саграшыць супраць цябе брат твой, 
дакарай яго і, калі навернецца, даруй яму. 4. І калі сем разоў у дзень 
саграшыць супраць цябе, і сем разоў у дзень зьвернецца да цябе, 
кажучы: Каюся, даруй яму.

Лукi 23:34 Ісус жа сказаў: Ойча, даруй ім, бо ня ведаюць, што робяць. А 
тыя, што дзялілі шаты Ягоныя, кінулі жэрабя.

Дэei 8:22 Дык навярніся ад гэтай ліхоты тваёй і прасі Бога, можа, будзе 
адпушчана табе задума сэрца твайго.

Рымлянaў 4:7 Шчасьлівыя тыя, якім адпушчаныя беззаконьні і якім грахі 
прыкрытыя;

Эфэсцaў 1:7  у Якім маем адкупленьне праз кроў Яго, адпушчэньне грахоў, 
паводле багацьця ласкі Яго,

Эфэсцaў 4:32 Будзьце ж адзін да аднаго добрымі, спагадлівымі, 
прабачаючы адзін аднаму, як і Бог у Хрысьце прабачыў вам.

Кaлacянaў 1:14 у Якім мы маем адкупленьне праз кроў Ягоную і 
адпушчэньне грахоў.

Кaлacянaў 2:13-15 і вас, якія былі мёртвыя ў грахах і неабразаньні цела 
вашага, Ён ажывіў разам з Ім, дараваўшы нам усе грахі, 14. сьцёршы 
рукапіс пастановаў, што былі супраць нас; і забраў яго спасярод, 
прыбіўшы да крыжа, 15. распрануўшы начальствы і ўлады, адважна 
аддаў іх на сорам, трыюмфуючы над імі ў Ім.

1 Янa 1:9 Калі прызнаем грахі нашыя, Ён верны і праведны, каб дараваць 
нам грахі і ачысьціць нас ад усякае няправеднасьці.

1 Янa 2:12 Пішу вам, дзеткі, што адпушчаны вам грахі дзеля імя Яго.
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