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Vyznania     Písma - Confession Scriptures

Ezdráš 9:7 Odo dní svojich otcov sme vo veľkej vine až do tohoto dňa, a pre
svoje neprávosti boli sme vydaní my, naši kráľovia i naši kňazi do ruky 
kráľov zemí, pod meč, do zajatia, na lúpež a v hanbu tvári, jako je tomu i 
dnes.

Ezdráš 9:13 A či teraz, po tom po všetkom, čo prišlo na nás pre naše zlé 
skutky a pre naše veľké previnenie, lebo ty, náš Bože, si zdŕžal svoj prút 
a netrestal si nás tak, ako by boly zaslúžily naše neprávosti, a dal si nám
takto aspoň vo zbytku uniknúť záhube;

Nehemiáš 9:2 A semä Izraelovo sa boli oddelili od všetkých synov cudziny a
stojac vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov.

Žalmy 24:3,4 Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste 
jeho svätosti? 4 Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto 
nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne.

Žalmy 73:13 Nuž tedy je to daromné, že čistím svoje srdce od zlého a 
umývam svoje ruky v nevine,

Izaiáš 59:2 ale vaše neprávosti spravily priehradu medzi vami a medzi 
vaším Bohom, a vaše hriechy skryly pred vami jeho tvár, aby nepočul.

Izaiáš 64:6 Lebo sme všetci jako nečistý, a všetky naše spravedlivosti sú 
jako ohyzdné rúcho; vädneme všetci jako lístie a padáme, a naše 
neprávosti nás preč odnášajú ako vietor.

Jeremiáš 5:25 Vaše neprávosti to odvrátily, a vaše hriechy zadržujú to 
dobré od vás.

Hozeáš 13:8 stretnem sa s nimi jako osirelý medveď a roztrhám to, v čom
je zavrené ich srdce; a požeriem ich tam ako ľvica, rozkmáše ich poľná
zver.

Daniel 9:8,9 Nám, ó, Pane, zahanbenie tvári, našim kráľom, našim 
kniežatám a našim otcom, lebo sme hrešili proti tebe. 9 Pánu, našemu 
Bohu, milosrdenstvo a mnohé odpustenia, pretože sme sa mu protivili a 
nepočúvali sme na hlas Hospodina,

Marek 9:24 Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal: Verím, 
Pane; pomôž mojej nevere!



Lukáš 11:2 A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si v 
nebesiach! Nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! 
Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak i na zemi! (Matúš 6:10)

Ján 14:6  A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k
Otcovi, len skrze mňa.

Ján 17:15 Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od 
zlého.

Jakubov 4:8 Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a 
očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle.

Rimanom 6:12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, 
aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach 13 ani 
nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu 
jako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu; 14 lebo 
hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod 
milosťou.

Židom 9:28 tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy 
mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú,
na spasenie.

1 Jánov - Prvý Jánov 1:9 Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a 
spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.

Odpustenie     Písma - Forgiveness Scriptures

Matúš 6:12-15  a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim 
vinníkom, 13 a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je 
kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň. 14 Lebo ak odpustíte ľuďom ich 
poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec; 15 ale ak vy neodpustíte 
ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov.

Matúš 18:21,22  Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz 
zhreší proti mne môj brat, a odpustím mu? Či do sedem ráz? 22 Ježiš mu 
rečie: Nehovorím ti, že do sedem ráz, ale až do sedemdesiatsedem ráz.

Matúš 18:35 Tak i môj nebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte jeden 
každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení.

Marek 11:25,26 A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti 
niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše 
poklesky. 11.26 Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v 



nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.
Lukáš 6:37 Nesúďte, a nebudete súdení; neodsudzujte, a nebudete 

odsúdení; prepúšťajte, a budete prepustení.
Lukáš 11:4 A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame 

každému svojmu vinníkovi. A neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav 
zlého!

Lukáš 17:3,4 Vystríhajte sa! A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, potresci ho; 
a jestli sa pokaja, odpusť mu. 4 A keby sedem ráz za deň zhrešil proti 
tebe a sedem ráz za deň by sa obrátil k tebe a povedal: Kajam sa, 
odpustíš mu!

Lukáš 23:34 A Ježiš hovoril: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! A 
deliac si jeho rúcho hodili oň los.

Skutky Apoštolov 8:22 Preto čiň pokánie z tejto svojej nešľachetnosti a 
pros Pána, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca,

Rimanom 4:7 Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti, a ktorých 
hriechy sú prikryté!

Efezským - Efezanom 1:7 v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, 
odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,

Efezským - Efezanom 4:32 Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, 
ľútostiví, odpúšťajúci si, jako aj Bôh v Kristu odpustil vám.

Kolosenským - Kolosanom 1:14  v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, 
odpustenie hriechov,

Kolosenským - Kolosanom 2:13-15 I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v 
neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti 
všetky hriechy, 14 vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v 
rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku 
pribijúc ho na kríž 15 a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich 
verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.

1 Jánov - Prvý Jánov 1:9 Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a 
spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.

1 Jánov - Prvý Jánov 2:12 Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené 
hriechy pre jeho meno.
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