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Сповідь     Писання   - Confession Scriptures

Ездра 9:7 Від днів наших батьків ми в великій провині аж до дня цього, 
а за наші беззаконня були віддані ми, наші царі, наші священики в 
руку царів цих країв на меча, на полон, і на грабіж, і на 
посоромлення обличчя, як цього дня.

Ездра 9:13 А по тому всьому, що прийшло на нас за наші злі чини та за 
нашу велику провину, бо Ти, Боже наш, стримав кару більше від гріха
нашого, і дав нам таку рештку,

Неемія 9:2 А Ізраїлеве насіння відділилося від усіх чужинців, і 
поставали й визнавали гріхи свої та провини своїх батьків.

Псалми 24:3,4 Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці 
святому Його? 4 У кого чисті руки та щиреє серце, і хто не нахиляв на
марноту своєї душі, і хто не присягав на обману,

Ісая 59:2 бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і 
ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув,

Ісая 64:6 І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша немов 
поплямована місячним одіж, і в'янемо всі ми, мов листя, а наша 
провина, як вітер, несе нас...

Єремія 5:25 Ваші провини оце відхилили, а ваші гріхи від вас стримали 
цеє добро.

Осія 13:8 Нападу Я на них, немов та ведмедиця, що дітей загубила, і те 
розірву, у що серце їхнє замкнене, і їх, як левчук, пожеру там, 
шматуватиме їх польова звірина.

Даниїл 9:8,9 Господи, сором на обличчя нам, нашим царям, князям 
нашим та нашим батькам, що згрішили перед Тобою! 9 А Господеві, 
нашому Богові, милість та прощення, бо ми бунтувалися проти Нього,

Марк 9:24 Зараз батько хлоп'яти з слізьми закричав і сказав: Вірую, 
Господи, поможи недовірству моєму!

Лука 11:2 Він же промовив до них: Коли молитеся, говоріть: Отче наш, 
що єси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство
Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. (Матвій 6:10)

Іван 14:6 Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця 



не приходить ніхто, якщо не через Мене.
Іван 17:15 Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від 

злого.
Римлян 6:12-14 Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, 

щоб вам слухатись його пожадливостей, 13 і не віддавайте членів 
своїх гріхові за знаряддя неправедности, але віддавайте себе Богові, 
як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведности. 
14 Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під Законом, а під 
благодаттю.

Євреїв 9:28 так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб 
понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, 
хто чекає Його на спасіння.

Якова 4:8 Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистьте 
руки, грішні, та серця освятіть, двоєдушні!

1 Івана 1:9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої.

Прощення     Писання   - Forgiveness Scriptures

Матвій 6:12-15 І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям 
нашим. 13 І не введи нас у випробовування, але визволи нас від 
лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. 14 Бо як 
людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний 
Отець. 15 А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не 
простить вам прогріхів ваших.

Матвій 18:21,22 Петро приступив тоді та запитався Його: Господи, 
скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати 
йому? Чи до семи раз? 22 Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до 
семи раз, але аж до семидесяти раз по семи!

Матвій 18:35 Так само й Отець Мій Небесний учинить із вами, коли 
кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх 
прогріхів.

Марк 11:25,26 І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти 
кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. 26 Коли 



ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам 
прогріхів ваших.

Лука 6:37 Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте, щоб і 
вас не осуджено; прощайте, то простять і вам.

Лука 11:4 І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному 
боржникові нашому. І не введи нас у випробовування, але визволи 
нас від лукавого!

Лука 17:3,4 Уважайте на себе! Коли провиниться твій брат, докори йому,
а коли він покається, то вибач йому. 4 І хоча б сім раз денно він 
провинивсь проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи: Каюся, 
вибач йому!

Лука 23:34 Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять
вони!... А як Його одіж ділили, то кидали жереба.

Дії 8:22 Тож покайся за це лихе діло своє, і проси Господа, може 
прощений буде тобі замір серця твого!

Римлян 4:7 Блаженні, кому прощені беззаконня, і кому прикриті гріхи.
Ефесян 1:7 що маємо в Ньому відкуплення кров'ю Його, прощення 

провин, через багатство благодаті Його,
Ефесян 4:32 А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи 

один одному, як і Бог через Христа вам простив!
Колосян 1:14 в Якім маємо відкуплення і прощення гріхів.
Колосян 2:13-15 І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого 

тіла, Він оживив разом із Ним, простивши усі гріхи, 14 знищивши 
рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини 
взяв його та й прибив його на хресті, 15 роззброївши влади й 
начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на 
хресті!

1 Івана 1:9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої.

1 Івана 2:12 Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради 
Ймення Його.
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