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Pripoznava Pisma - Confession Scriptures

Ezrova 9:7 Od očetov naših časa smo v veliki krivdi do tega dne, in 
zaradi krivic svojih smo bili izročeni mi, kralji naši in duhovniki naši 
rokam kraljev dežel, meču, ujetništvu, plenjenju in očitni sramoti, 
kakor je danes.

Ezrova 9:13 Po vsem tem pa, kar je prišlo nad nas za huda dela naša in 
za našo krivdo veliko (ker si ti, Bog naš, nas kaznoval manj, nego 
zaslužijo krivice naše, in si nam dal toliko rešencev tukaj),

Nehemija 9:2 In seme Izraelovo se je ločilo od vseh otrok tujcev, in 
ustopili so se in pripoznavali grehe svoje in očetov svojih kriva 
dejanja.

Psalmi 24:3,4 Kdo pojde na goro Gospodovo in kdo bo stal na mestu 
svetosti njegove? 4 Kdor je nedolžnih rok in srca čistega, kdor ne 
žene za nečimurnostjo duše svoje in ne priseza na goljufijo.

Psalmi 73:13 Res, zastonj sem čistil srce svoje in v nedolžnosti umival 
svoje roke,

Izaija 59:2 ali krivice vaše so postale pregrada med vami in Bogom 
vašim, in grehi vaši so zagrnili obličje njegovo pred vami, da ne sliši.

Izaija 64:6 In ni ga, ki bi klical ime tvoje, ki bi se zbudil, da se poprime 
tebe; kajti skril si obličje svoje pred nami in nas izročil oblasti krivic 
naših.

Jeremija 5:25 Krivice vaše odvračajo to in grehi vaši odganjajo to 
dobro od vas.

Ozej - Ozea 13:8 planem nadnje kakor medvedka, ki so ji vzeli mladiče, 
in raztrgam zaklep njih srca, in tedaj jih požrem kakor lev; poljske 
zveri jih raztrgajo.

Daniela 9:8,9 O Gospod, nam gre osramotitev obraza, našim kraljem, 
našim knezom in očetom, ker smo grešili zoper tebe. 9 Pri Gospodu, 
našem Bogu, je obilo usmiljenje in odpuščenje; kajti uprli smo se mu

Marko 9:24 Precej zavpije dečkov oče in s solzami reče: Verujem, 
Gospod, pomagaj neveri moji!

Luka - Lukež 11:2 On pa jim reče: Kadar molite, recite: Oče [naš, ki si v 



nebesih], posvečeno bodi ime tvoje. Pridi kraljestvo tvoje. [Zgodi se 
volja tvoja kakor v nebesih tudi na zemlji.]  (Matej - Matevž 6:10)

Janez 14:6 Veli mu Jezus: Jaz sem pot in resnica in življenje; nihče ne 
pride k Očetu razen po meni.

Janez 17:15 Ne prosim, da jih vzemi s sveta, ampak da jih obvaruj 
zlega.

Jakob - Jakobov 4:8 Približajte se Bogu, in približa se vam. Očedite si 
roke, grešniki, in očistite si srca, ki ste dvojnih misli.

Rimljanom 6:12-14 Naj torej ne kraljuje greh v vašem smrtnem telesu, 
da poslušate poželenja njegova. 13 Tudi ne dajajte svojih udov grehu
za orožje krivice, temveč dajte sebe Bogu, kakor kateri ste bili mrtvi
in zdaj ste živi, in ude svoje dajte Bogu za orožje pravičnosti. 14 
Kajti greh ne bo nad vami gospodoval, ker niste pod postavo, ampak
pod milostjo.

Hebrejcem 9:28 tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da bi odvzel 
mnogih grehe, v drugič pa se prikaže ne zaradi greha, temveč v 
zveličanje njim, ki ga pričakujejo.

I Janezov 1:9 Če pripoznavamo grehe svoje, je zvest in pravičen, da 
nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice.

Odpuš  čanje   Pisma - Forgiveness Scriptures

Matej - Matevž 6:12-15 In odpusti nam dolge naše, kakor tudi mi 
odpuščamo dolžnikom svojim. 13 In ne vpelji nas v izkušnjavo, 
temveč reši nas zlega. [Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na 
vekomaj. Amen.] 14 Kajti če odpustite ljudem njih pregreške, 
odpusti tudi vam Oče vaš nebeški. 15 Če pa ne odpustite ljudem njih
pregreškov, tudi Oče vaš ne odpusti vaših pregreh.

Matej - Matevž 18:21,22 Tedaj pristopi k njemu Peter in reče: Gospod, 
kolikokrat, ko se pregreši brat moj zoper mene, naj mu odpustim? Ali
do sedemkrat? 22 Jezus mu reče: Ne pravim ti do sedemkrat, 
marveč do sedemdesetkrat sedemkrat.

Matej - Matevž 18:35 Tako bo storil tudi Oče moj nebeški vam, ako ne 
odpustite iz srca svojega vsakteri svojemu bratu.

Marko 11:25,26 In kadar stopite k molitvi, odpustite, če imate zoper 
koga kaj, da tudi Oče vaš, ki je v nebesih, vam odpusti vaše 



pregrehe. [26 Če pa vi ne odpustite, tudi vam ne odpusti Oče vaš, ki 
je v nebesih, vaših pregreškov.]

Luka - Lukež 6:37 In ne sodite, in ne bodete sojeni. Ne obsojajte, in ne 
bodete obsojeni. Odpuščajte, in vam bo odpuščeno.

Luka - Lukež 11:4 In odpusti nam grehe naše, ker tudi mi odpuščamo 
vsakemu dolžniku svojemu. In ne vpelji nas v izkušnjavo, [temveč 
reši nas zlega].

Luka - Lukež 17:3,4 Varujte se! Ako se pregreši brat tvoj, posvari ga; in 
če se izpokori, odpusti mu. 4 In če se pregreši sedemkrat na dan 
zoper tebe, pa se sedemkrat na dan obrne do tebe, rekoč: Žal mi je! 
odpusti mu.

Luka - Lukež 23:34 [A Jezus reče: Oče, odpusti jim! saj ne vedo, kaj 
delajo.] Deleč pa obleko njegovo, vržejo kocko.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 8:22 Izpokori se torej od te 
hudobnosti svoje in prosi Gospoda, če bi se ti morda odpustila 
namera srca tvojega.

Rimljanom 4:7 »Blagor jim, ki so se jim odpustile nepostavnosti in ki so
jim grehi prikriti.

Efežanom 1:7 V katerem imamo odrešenje po krvi njegovi, odpuščenje 
grehov, po bogastvu milosti njegove,

Efežanom 4:32 Bodite pa med seboj blagi, milosrčni, odpuščajte drug 
drugemu, kakor je tudi Bog v Kristusu vam odpustil.

Kološanom 1:14 v katerem imamo odrešenje, odpuščenje grehov.
Kološanom 2:13-15 In vas, ki ste bili mrtvi v grehih in neobrezi mesa 

svojega, tudi vas je oživil z njim vred, ko nam je odpustil vse grehe, 
14 in izbrisal rokopis zoper nas, ki nam je bil po poveljih nasproten, 
in ga je odpravil, pribivši ga z žeblji na križ, 15 in je razorožil 
poglavarstva in oblasti in jih postavil očitno na ogled in slavil zmago 
nad njimi v njem.

I Janezov 1:9 Če pripoznavamo grehe svoje, je zvest in pravičen, da 
nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice.

I Janezov 2:12 Pišem vam, otročiči, ker so vam grehi odpuščeni zaradi 
imena njegovega.
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