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เอสรา 9:7 ขต้าพระองครทมัทั้งหลายมภีการละเมรดยรริ่งใหญญ่ตมัทั้งแตญ่สมมัยบรรพบบุรบุษของขต้าพระองครทมัทั้งหลายจนถถึง
ทบุกวมันนภีทั้ และเพราะความชมัริ่วชต้าของขต้าพระองครทมัทั้งหลาย ขต้าพระองครทมัทั้งหลาย ทมัทั้งบรรดากษมัตรรยรของขต้า
พระองคร และบรรดาปบุโรหรตของขต้าพระองครไดต้ถถูกมอบไวต้ในมมือของบรรดากษมัตรรยรแหญ่งแผญ่นดรนเหลญ่านมัทั้น 
ใหต้แกญ่ดาบ แกญ่การเปป็นเชลย แกญ่การปลต้น และแกญ่การขายหนต้าอยญ่างทภีริ่สบุด อยญ่างทบุกวมันนภีทั้

เอสรา 9:13 และเมมืริ่อขต้าพระองครทมัทั้งหลายรมับโทษเพราะการชมัริ่วรต้ายของขต้าพระองคร และเพราะการ
ละเมรดใหญญ่ยรริ่งของขต้าพระองคร และเมมืริ่อพระองครคมือพระเจต้าของขต้าพระองครทมัทั้งหลายไดต้ทรงลงโทษขต้า
พระองคร เหตบุความชมัริ่วชต้าของขต้าพระองคร นต้อยกวญ่าทภีริ่พถึงควรไดต้รมับ และทรงประทานการชญ่วยใหต้พต้นแกญ่ขต้า
พระองครทมัทั้งหลายอยญ่างนภีทั้

เนหะมภียร 9:2 และเชมืริ่อสายของอรสราเอลไดต้แยกตนออกจากชนตญ่างชาตรทมัทั้งปวง และยมืนสารภาพบาปของ
ตน และสารภาพความชมัริ่วชต้าแหญ่งบรรพบบุรบุษของเขา

สดบุดภี 24:3,4 ผถูต้ใดจะขถึทั้นไปบนภถูเขาของพระเยโฮวาหร และผถูต้ใดจะยมืนอยถูญ่ในทภีริ่บรรสบุทธรธของพระองคร 4 คมือ
ผถูต้ทภีริ่มภีมมือสะอาดและใจบรรสบุทธรธ ผถูต้ทภีริ่มรไดต้ปลงใจในสรริ่งไรต้สาระและมรไดต้ปฏรญาณอยญ่างหลอกลวง

สดบุดภี 73:13 แทต้จรรง ขต้าพเจต้าชคาระใจใหต้สะอาด และชคาระมมือดต้วยความบรรสบุทธรธกป็เปลญ่าประโยชนร
อรสยาหร 59:2 แตญ่วญ่าความชมัริ่วชต้าของเจต้าทมัทั้งหลายไดต้กระทคาใหต้เกรดการแยกระหวญ่างเจต้ากมับพระเจต้าของเจต้า

และบาปของเจต้าทมัทั้งหลายไดต้บมังพระพมักตรรของพระองครเสภียจากเจต้า พระองครจถึงมรไดต้ยรน
อรสยาหร 64:6 ขต้าพระองครทบุกคนไดต้กลายเปป็นเหมมือนสรริ่งทภีริ่ไมญ่สะอาด และการกระทคาอมันชอบธรรมของขต้า

พระองครทมัทั้งสรทั้นเหมมือนเสมืทั้อผต้าทภีริ่สกปรก ขต้าพระองครทบุกคนเหภีริ่ยวลงอยญ่างใบไมต้ และความชมัริ่วชต้าของขต้า
พระองครทมัทั้งหลายไดต้พมัดพาขต้าพระองครไปเหมมือนลม

เยเรมภียร 5:25 ความชมัริ่วชต้าของเจต้าไดต้กระทคาใหต้สรริ่งเหลญ่านภีทั้หมันไปเสภีย และบาปของเจต้าทมัทั้งหลายกป็กมันสรริ่งทภีริ่ดภี
ไวต้เสภียจากเจต้า

โฮเชยา 13:8 เราจะตะครบุบเขาอยญ่างกมับแมญ่หมภีทภีริ่ถถูกพรากลถูก เราจะฉภีกอกของเขาและจะกรนเขาเสภียทภีริ่
นมัริ่นอยญ่างสรงโต สมัตวรปญ่าทบุญ่งจะฉภีกเขา



ดาเนภียล 9:8,9 ขต้าแตญ่องครพระผถูต้เปป็นเจต้า ความขายหนต้าควรแกญ่พวกขต้าพระองคร แกญ่กษมัตรรยรของขต้า
พระองครทมัทั้งหลาย เจต้านาย และบรรพบบุรบุษ เพราะขต้าพระองครทมัทั้งหลายไดต้กระทคาบาปตญ่อพระองคร 9 
พระกรบุณา และการอภมัยโทษเปป็นขององครพระผถูต้เปป็นเจต้าพระเจต้าของขต้าพระองครทมัทั้งหลาย ถถึงแมต้ขต้า
พระองครทมัทั้งหลายไดต้กบฏตญ่อพระองคร

มาระโก 9:24 ทมันใดนมัทั้น บรดาของเดป็กกป็รต้องทถูลดต้วยนคทั้าตาไหลวญ่า "ขต้าพระองครเชมืริ่อ พระองครเจต้าขต้า ทภีริ่ขต้า
พระองครยมังขาดความเชมืริ่อนมัทั้น ขอพระองครทรงโปรดชญ่วยใหต้เชมืริ่อเถรด"

ลถูกา 11:2 พระองครจถึงตรมัสกมับเขาวญ่า "เมมืริ่อทญ่านอธรษฐานจงวญ่า `ขต้าแตญ่พระบรดาของขต้าพระองครทมัทั้งหลาย 
ผถูต้สถรตในสวรรคร ขอใหต้พระนามของพระองครเปป็นทภีริ่เคารพสมักการะ ขอใหต้อาณาจมักรของพระองครมาตมัทั้ง
อยถูญ่ นคทั้าพระทมัยของพระองครสคาเรป็จในสวรรครอยญ่างไร กป็ใหต้สคาเรป็จบนแผญ่นดรนโลกเหมมือนกมันอยญ่างนมัทั้น 

(มมัทธรว 6:10)

ยอหรน 14:6 พระเยซถูตรมัสกมับเขาวญ่า "เราเปป็นทางนมัทั้น เปป็นความจรรง และเปป็นชภีวรต ไมญ่มภีผถูต้ใดมาถถึงพระบรดา
ไดต้นอกจากมาทางเรา

ยอหรน 17:15 ขต้าพระองครไมญ่ไดต้ขอใหต้พระองครเอาเขาออกไปจากโลก แตญ่ขอปกปต้องเขาไวต้ใหต้พต้นจาก
ความชมัริ่วรต้าย

ยากอบ 4:8 ทญ่านทมัทั้งหลายจงเขต้าใกลต้พระเจต้า และพระองครจะสถรตอยถูญ่ใกลต้ทญ่าน คนบาปทมัทั้งหลายเออ๋ย จง
ชคาระมมือใหต้สะอาด และคนสองใจเออ๋ย จงชคาระใจของตนใหต้บรรสบุทธรธ

โรม 6:12-14 เหตบุฉะนมัทั้นอยญ่าใหต้บาปครอบงคากายทภีริ่ตต้องตายของทญ่าน ซถึริ่งทคาใหต้ตต้องเชมืริ่อฟมังตมัณหาของ
กายนมัทั้น 13 อยญ่ายกอวมัยวะของทญ่านใหต้แกญ่บาป ใหต้เปป็นเครมืริ่องใชต้ในการอธรรม แตญ่จงถวายตมัวของทญ่าน
แดญ่พระเจต้า เหมมือนหนถึริ่งคนทภีริ่เปป็นขถึทั้นมาจากความตายแลต้ว และจงใหต้อวมัยวะของทญ่านเปป็นเครมืริ่องใชต้ใน
การชอบธรรมถวายแดญ่พระเจต้า 14 เพราะวญ่าบาปจะมภีอคานาจเหนมือทญ่านทมัทั้งหลายตญ่อไปกป็หามรไดต้ 
เพราะวญ่าทญ่านทมัทั้งหลายมรไดต้อยถูญ่ใตต้พระราชบมัญญมัตร แตญ่อยถูญ่ใตต้พระคบุณ 

ฮภีบรถู 9:28 พระครรสตรจถึงตต้องถวายพระองครเองหนหนถึริ่ง เพมืริ่อจะไดต้ทรงรมับเอาความบาปของคนเปป็นอมัน
มาก แลต้วพระองครจะทรงปรากฏครมัทั้งทภีริ่สองปราศจากความบาปแกญ่บรรดาคนทภีริ่คอยพระองครใหต้เขาถถึง
ความรอดฉมันนมัทั้น

1 ยอหรน 1:9 ถต้าเราสารภาพบาปของเรา พระองครทรงสมัตยรซมืริ่อและเทภีริ่ยงธรรม กป็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชคาระเราใหต้พต้นจากการอธรรมทมัทั้งสรทั้น
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มมัทธรว 6:12-15 และขอทรงโปรดยกหนภีทั้ของขต้าพระองคร เหมมือนขต้าพระองครยกหนภีทั้ผถูต้ทภีริ่เปป็นหนภีทั้ขต้า
พระองครนมัทั้น 13 และขออยญ่านคาขต้าพระองครเขต้าไปในการทดลอง แตญ่ขอทรงชญ่วยขต้าพระองครใหต้พต้นจาก
ซถึริ่งชมัริ่วรต้าย เหตบุวญ่าอาณาจมักรและฤทธรธเดชและสงญ่าราศภีเปป็นของพระองครสมืบๆไปเปป็นนรตยร เอเมน 14 
เพราะวญ่าถต้าทญ่านยกการละเมรดของเพมืริ่อนมนบุษยร พระบรดาของทญ่านผถูต้ทรงสถรตในสวรรครจะทรงโปรดยก
โทษใหต้ทญ่านดต้วย 15 แตญ่ถต้าทญ่านไมญ่ยกการละเมรดของเพมืริ่อนมนบุษยร พระบรดาของทญ่านจะไมญ่ทรงโปรดยก
การละเมรดของทญ่านเหมมือนกมัน

มมัทธรว 18:21,22 ขณะนมัทั้นเปโตรมาทถูลพระองครวญ่า "พระองครเจต้าขต้า หากพภีริ่นต้องของขต้าพระองครจะ
กระทคาผรดตญ่อขต้าพระองครเรมืริ่อยไป ขต้าพระองครควรจะยกความผรดของเขาสมักกภีริ่ครมัทั้ง ถถึงเจป็ดครมัทั้งหรมือ" 22 
พระเยซถูตรมัสตอบเขาวญ่า "เรามรไดต้วญ่าเพภียงเจป็ดครมัทั้งเทญ่านมัทั้น แตญ่เจป็ดครมัทั้งคถูณดต้วยเจป็ดสรบ

มมัทธรว 18:35 พระบรดาของเราผถูต้ทรงสถรตในสวรรครจะทรงกระทคาแกญ่ทญ่านทบุกคนอยญ่างนมัทั้น ถต้าหากวญ่าทญ่าน
แตญ่ละคนไมญ่ยกโทษการละเมรดใหต้แกญ่พภีริ่นต้องของทญ่านดต้วยใจกวต้างขวาง"

มาระโก 11:25,26 เมมืริ่อทญ่านยมืนอธรษฐานอยถูญ่ ถต้าทญ่านมภีเหตบุกมับผถูต้หนถึริ่งผถูต้ใด จงยกโทษใหต้ผถูต้นมัทั้นเสภีย เพมืริ่อ
พระบรดาของทญ่าน ผถูต้ทรงสถรตในสวรรคร จะโปรดยกการละเมรดของทญ่านดต้วย 26 แตญ่ถต้าทญ่านทมัทั้งหลายไมญ่
ยกโทษใหต้ พระบรดาของทญ่าน ผถูต้ทรงสถรตในสวรรคร จะไมญ่ทรงโปรดยกการละเมรดของทญ่านเหมมือนกมัน"

ลถูกา 6:37 อยญ่าวรนรจฉมัยโทษเขา และทญ่านทมัทั้งหลายจะไมญ่ไดต้ถถูกวรนรจฉมัยโทษ อยญ่ากลญ่าวโทษเขา และทญ่าน
ทมัทั้งหลายจะไมญ่ถถูกกลญ่าวโทษ จงยกโทษใหต้เขา และทญ่านจะไดต้รมับการอภมัยโทษ

ลถูกา 11:4 ขอทรงโปรดยกบาปผรดของขต้าพระองครทมัทั้งหลาย ดต้วยวญ่าขต้าพระองครยกความผรดของทบุกคนทภีริ่
ทคาผรดตญ่อขต้าพระองครนมัทั้น ขออยญ่าทรงนคาขต้าพระองครเขต้าไปในการทดลอง แตญ่ขอใหต้ขต้าพระองครพต้นจากสรริ่ง
ชมัริ่วรต้าย'"

ลถูกา 17:3,4 จงระวมังตมัวใหต้ดภี ถต้าพภีริ่นต้องทคาการละเมรดตญ่อทญ่าน จงเตมือนเขา และถต้าเขากลมับใจแลต้ว จงยก
โทษใหต้เขา 4 แมต้เขาจะทคาการละเมรดตญ่อทญ่านวมันหนถึริ่งเจป็ดหน และจะกลมับมาหาทญ่านทมัทั้งเจป็ดหนในวมัน
เดภียวนมัทั้น แลต้ววญ่า `ฉมันกลมับใจแลต้ว' จงยกโทษใหต้เขาเถรด"



ลถูกา 23:34 ฝญ่ายพระเยซถูจถึงทรงอธรษฐานวญ่า "โอ พระบรดาเจต้าขต้า ขอโปรดอภมัยโทษเขา เพราะวญ่าเขาไมญ่รถูต้
วญ่าเขาทคาอะไร" เขากป็เอาฉลองพระองครจมับสลากแบญ่งปมันกมัน

กรจการของอมัครทถูต 8:22 เหตบุฉะนมัทั้น จงกลมับใจใหมญ่จากการชมัริ่วรต้ายของเจต้านภีทั้ และอธรษฐานขอพระเจต้า
ชะรอยพระองครจะทรงโปรดยกความผรดซถึริ่งเจต้าครดในใจของเจต้า

โรม 4:7 วญ่า `คนทมัทั้งหลายซถึริ่งพระเจต้าทรงโปรดยกความชมัริ่วชต้าของเขาแลต้ว และพระเจต้าทรงกลบเกลมืริ่อน
บาปของเขาแลต้วกป็เปป็นสบุข

เอเฟซมัส 1:7 ในพระเยซถูนมัทั้น เราไดต้รมับการไถญ่โดยพระโลหรตของพระองคร คมือไดต้รมับการอภมัยโทษบาปของ
เรา โดยพระคบุณอมันอบุดมของพระองคร

เอเฟซมัส 4:32 และทญ่านจงเมตตาตญ่อกมัน มภีใจเอป็นดถูตญ่อกมัน และอภมัยโทษใหต้กมันเหมมือนดมังทภีริ่พระเจต้าไดต้ทรง
โปรดอภมัยโทษใหต้ทญ่าน เพราะเหป็นแกญ่พระครรสตร

โคโลสภี 1:14 ในพระบบุตรนมัทั้นเราจถึงไดต้รมับการไถญ่โดยพระโลหรตของพระองคร คมือเปป็นการทรงโปรดยกบาป
ทมัทั้งหลายของเรา

โคโลสภี 2:13-15 และทญ่านทภีริ่ตายแลต้วดต้วยความบาปทมัทั้งหลายของทญ่านและดต้วยเหตบุทภีริ่เนมืทั้อหนมังของทญ่าน
มรไดต้เขต้าสบุหนมัต พระองครไดต้ทรงใหต้ทญ่านมภีชภีวรตดต้วยกมันกมับพระองครและทรงโปรดยกโทษการละเมรดทมัทั้ง
หลายของทญ่าน 14 พระองครทรงลบกรมธรรมรในขต้อบมัญญมัตรตญ่างๆทภีริ่ตญ่อตต้านเราอยถูญ่ ซถึริ่งขมัดขวางเราและ
ไดต้ทรงหยรบเอาไปเสภียใหต้พต้น โดยทรงตรถึงไวต้ทภีริ่กางเขนของพระองคร 15 พระองครทรงปลดเทพผถูต้ครอง
และศมักดรเทพเสภีย พระองครไดต้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนมัทั้น

1 ยอหรน 1:9 ถต้าเราสารภาพบาปของเรา พระองครทรงสมัตยรซมืริ่อและเทภีริ่ยงธรรม กป็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชคาระเราใหต้พต้นจากการอธรรมทมัทั้งสรทั้น

1 ยอหรน 2:12 ลถูกเลป็กๆทมัทั้งหลายเออ๋ย ขต้าพเจต้าเขภียนจดหมายถถึงทญ่าน เพราะวญ่าไดต้ทรงยกบาปของทญ่าน
แลต้วดต้วยเหป็นแกญ่พระนามของพระองคร
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