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Confession Scriptures

9:7 ئەزرا  

ئەجدادلىرىمىز زامانىدىن ھازىرغىچە ئېغىر گۇناھ ئىچىدە ئۆتتۇق. شۇ ۋەجىدىن
بىز، پادىشاھلىرىمىز ۋە روھانىيلىرىمىز ياقا-يۇرتلۇق پادىشاھلرنىڭ قولىغا

چۈشۈپ، قىرغىن، تۇتقۇن، تالن-تاراج قىلىنغان ۋە خورلنغانىدۇق. بۈگۈنكى
كۈندە يەنىل شۇنداق بولماقتىمىز

9:13 ئەزرا  

بىز قۇل ئىدۇق، بىراق ئۇ بىزنى قۇللۇقتا تاشلپ قويمىدى. ئۇ بىزگە پېرسىيە
پادىشاھلىرىنىڭ كۆز ئالدىدا مەڭگۈلۈك مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىپ، يېڭى

ھاياتلىق بەردى، خۇدايىمىزنىڭ ئىبادەتخانىسىنى قايتىدىن بىنا قىلدۇردى ھەمدە
خارابىلىكلەرنى تۈزەتتى. بىزلەرنى يەھۇدىيە ۋە يېرۇسالېمدا قوغداپ قالدى

9:2 نەخەمىيا  

ئۇلر ئاللىبۇرۇن يات خەلقلەردىن ئايرىلىپ كەتكەنىدى. ئۇلر ئورۇنلىرىدىن
.تۇرۇپ ئۆزلىرى ۋە ئەجدادلىرى ئۆتكۈزگەن گۇناھلرغا توۋا قىلىشتى

24:3,4 زەبۇر  

پەرۋەردىگارنىڭ سىئون تېغىغا كىممۇ چىقالر؟
مۇقەددەس ئىبادەتخانىسىدا كىممۇ ئىبادەت قىللر؟

،ئىبادەت قىللر قولى پاك، قەلبى ساپ بولغان
،ساختىغا كۆڭۈل بەرمىگەن

يالغاندىن قەسەم ئىچمىگەن ئىنسان
73:13 زەبۇر  

قەلبىمنى پاك تۇتقىنىم بىھۇدىمۇ؟
گۇناھسىز ياشاش ھاياتتا بىكارمىدۇ؟

59:2 يەشايا  

،لېكىن گۇناھلىرىڭلر سىلەرنى خۇدا بىلەن ئايرىپ تۇرۇۋاتىدۇ
،گۇناھلىرىڭلر تۈپەيلىدىن خۇدا سىلەردىن يۈز ئۆرۈدى

ئۇ سىلەرنىڭ ئىلتىجالىرىڭلرنى ئاڭلىمايدۇ



64:6 يەشايا  

بىز يەنىل قۇتقۇزۇلىمىزمۇ؟
،ھەممىمىز ناپاك ئادەملەرمىز

.بىز قىلغان ھەققانىي ئەمەلرمۇ خۇددى بۇلغانغان كىيىمگە ئوخشايدۇ
،بىز خۇددى يوپۇرماقتەك خازان بولىمىز

گۇناھلىرىمىز شامال بولۇپ بىزنى ئۇچۇرۇپ كېتىدۇ
9:8,9 دانىيال

ئى پەرۋەردىگار، بىز ۋە بىزنىڭ پادىشاھلىرىمىز، يولباشچىلىرىمىز ۋە
ئەجدادلىرىمىز سېنىڭ ئالدىڭدا گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكىمىزدىن نومۇس

قىلماقتىمىز.ئىگىمىز خۇدا، بىز ساڭا ئاسىيلىق قىلساقمۇ، سەن يەنىل رەھىمدىل
.ۋە ئەپۇچان

9:24 ماركۇس  

ئىشەنچىم بار، لېكىن ئاجىز. ئىشەنچىمنى كۈچەيتكەيسىز! - دېدى بالىنىڭ ئاتىسى
.شۇئان

6:10 مەتتا (11:2 لۇقا   

ھەزرىتى ئەيسا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى: دۇئا قىلغىنىڭلردا، مۇنداق دەڭلر:
ئى ئاتىمىز، سېنىڭ نامىڭ ئۇلۇغلنغاي. پادىشاھلىقىڭ يەر يۈزىدىمۇ نامايان

.بولغاي
14:6 يۇھاننا  

ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا: يول، ھەقىقەت ۋە ھاياتلىق ئۆزۈمدۇرمەن. مېنىڭسىز
.ھېچكىم خۇدائاتامنىڭ يېنىغا بارالمايدۇ

17:15 يۇھاننا  

ئۇلرنى بۇ دۇنيادىن ئايرىۋەت دەپ ئەمەس، بەلكى شەيتاندىن ساقل، دەپ 
.تىلەيمەن

4:8 ياقۇپ  

خۇداغا يېقىنلىشىڭلر، خۇدامۇ سىلەرگە يېقىنلىشىدۇ. ئەي گۇناھكارلر، گۇناھتىن
قول ئۈزۈڭلر. ئەي ھەم خۇدانى، ھەم دۇنيانى دوست تۇتىمىز دېگۈچىلەر،

.قەلبىڭلرنى پاك قىلىڭلر
6:12-14 رىملىقلر  

شۇنداق ئىكەن، گۇناھ ھەرگىزمۇ ھامان ئۆلىدىغان تېنىڭلرنى باشقۇرمىسۇن. 



بولمىسا، ئارزۇ-ھەۋەسلەرگە بېرىلىپ كېتىسىلەر. تېنىڭلرنىڭ ھەرقانداق بىر
ئەزاسىنى يامان ئىشلرغا قورال قىلىپ، گۇناھقا تۇتۇپ بەرمەڭلر. ئەكسىچە،

ئۆزۈڭلرنى خۇداغا ئاتاڭلر. چۈنكى، سىلەر ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلدۈڭلر.
تېنىڭلرنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنى ھەققانىي ئىشلرنىڭ قورالى قىلىڭلر. گۇناھ
سىلەرنىڭ ھۆكۈمرانىڭلر ئەمەس. چۈنكى، سىلەر تەۋرات قانۇنىنىڭ ئىلكىدە
ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ بىزنى گۇناھنىڭ كۈچىدىن خالس قىلىدىغان مېھىر-

.شەپقىتى ئاستىدا ياشاۋاتىسىلەر

9:28 ئىبرانىيلر  

شۇنىڭدەك، ئەيسا مەسىھمۇ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆز ئۈستىگە 
ئېلىش ئۈچۈن، بىرل قېتىم قۇربان بولدى. ئۇ قايتا كەلگەندە، ئىنسانلرنىڭ

گۇناھلىرىنىڭ بەدىلىگە قۇربان بولۇش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۆزىنى
.كۈتكەنلەرنى ئۈزۈل-كېسىل قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كېلىدۇ

1:9 يۇھاننا 1  

گۇناھلىرىمىزنى ئىقرار قىلساق، ئىشەنچلىك ۋە ئادىل خۇدا گۇناھلىرىمىزنى
.كەچۈرۈم قىلىپ، بىزنى بارلىق گۇناھلىرىمىزدىن پاك قىلىدۇ

Jeremiah 5:25 sin withholds blessings.

Forgiveness Scriptures

6:12-15 مەتتا  

بىزگە گۇناھ قىلغانلرنى كەچۈرگىنىمىزدەك، سەنمۇ گۇناھلىرىمىزنى 
كەچۈرگەيسەن. بىزنى ئازدۇرۇلۇشلردىن ساقلپ قالغايسەن. بىزنى

يامانلىقتىن يىراق قىلغايسەن. سىلەر باشقىلرنىڭ سەۋەنلىكلىرىنى
كەچۈرسەڭلر، ئەرشتىكى ئاتاڭلرمۇ سىلەرنى كەچۈرىدۇ. بىراق، سىلەر

باشقىلرنىڭ سەۋەنلىكلىرىنى كەچۈرمىسەڭلر، ئەرشتىكى ئاتاڭلرمۇ سىلەرنى
.كەچۈرمەيدۇ

18:21,22 مەتتا  

بۇ چاغدا، پېترۇس ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ: ئى رەببىم، قېرىندىشىمنىڭ 
مېنىڭ ئالدىمدا ئۆتكۈزگەن قانچە قېتىملىق گۇناھىنى كەچۈرۈشۈم كېرەك؟ يەتتە



قېتىممۇ؟ - دېدى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا: - بىلىپ قويغىنكى، يەتتە قېتىم
.ئەمەس، يەتمىش يەتتە قېتىم

18:35 مەتتا  

شۇنىڭغا ئوخشاش، ئەگەر ھەممىڭلر قېرىنداشلىرىڭلرنى دىلىڭلردىن 
.كەچۈرمىسەڭلر، ئەرشتىكى ئاتاممۇ سىلەرنى كەچۈرمەيدۇ

11:25,26 ماركۇس  

ئورنۇڭلردىن تۇرۇپ دۇئا قىلغىنىڭلردا، بىرەرسىگە قورساق كۆپۈكۈڭلر 
بارلىقى يادىڭلرغا كەلسە، ئۇنى كەچۈرۈڭلر. شۇ چاغدا، ئەرشتىكى

ئاتاڭلرمۇ سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭلرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ. سىلەر باشقىلرنى
كەچۈرۈم قىلمىساڭلر، ئەرشتىكى ئاتاڭلرمۇ سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭلرنى

.كەچۈرۈم قىلمايدۇ

6:37 لۇقا  

باشقىلرنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلىپ يۈرمەڭلر. سىلەرمۇ خۇدانىڭ ھۆكۈمىگە
ئۇچرىمايسىلەر. باشقىلرنى ئەيىبلىمەڭلر، خۇدامۇ سىلەرنى ئەيىبلىمەيدۇ.

.باشقىلرنى كەچۈرۈڭلر، خۇدامۇ سىلەرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ
11:4 لۇقا  

بىزگە گۇناھ قىلغان ھەركىمنى كەچۈرگىنىمىزدەك، سەنمۇ گۇناھلىرىمىزنى 
.كەچۈرگەيسەن. بىزنى ئازدۇرۇلۇشلردىن ساقلپ قالغايسەن

17:3,4 لۇقا  

شۇڭا، سىلەرمۇ نېمە قىلىۋاتقىنىڭلرغا پەخەس بولۇڭلر! بىراق، قېرىندىشىڭلر 
گۇناھ قىلغان بولسا، نەسىھەت قىلىڭلر. ئۇ توۋا قىلسا، ئۇنى كەچۈرۈم

قىلىڭلر. مۇبادا ئۇ بىر كۈن ئىچىدە سىلەرگە يەتتە قېتىم گۇناھ سادىر قىلىپ،
.ھەر قېتىم كېلىپ توۋا قىلسا، گۇناھلىرىنىڭ ھەممىسىنى كەچۈرۈم قىلىڭلر

23:34 لۇقا  

ھەزرىتى ئەيسا: ئى ئاتا، ئۇلرنى كەچۈرۈم قىلغىن، چۈنكى ئۇلر ئۆزىنىڭ نېمە
قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ، دېدى. لەشكەرلەر چەك تاشلىشىپ، ھەزرىتى

.ئەيسانىڭ كىيىملىرىنى بۆلۈشۈۋالدى
8:22 ئەلچىلەر  

شۇڭا، يامان نىيىتىڭدىن يېنىپ، خۇدادىن كەچۈرۈم تىلە! شۇنداق قىلساڭ، خۇدا 
.سېنى كەچۈرەر



4:7 رىملىقلر  

!سەۋەنلىكلىرى كەچۈرۈم قىلىنغان، گۇناھلىرى ئەپۇ قىلىنغانلر نەقەدەر بەختلىك

1:7 ئەفەسلىكلەر  
ئەيسا مەسىھنىڭ قۇربانلىق قېنى گۇناھلىرىمىز بەدىلىگە تۆكۈلگەچكە، بىز

.گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن ئەركىن بولدۇق
4:32 ئەفەسلىكلەر  

بىر-بىرىڭلرغا مېھرىبان، مۇليىم بولۇڭلر. خۇدا سىلەرنى ئەيسا مەسىھ 
.ئارقىلىق كەچۈرگىنىدەك، سىلەرمۇ بىر-بىرىڭلرنى كەچۈرۈڭلر

1:14 كولوسىلىقلر  
بىز ئۇنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلى ئارقىلىق گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن ئەركىن بولدۇق، 

.يەنى گۇناھلىرىمىز كەچۈرۈم قىلىندى
2:13-15 كولوسىلىقلر  

سىلەر بۇرۇن گۇناھ ئىچىدە ياشىغانلىقىڭلر ۋە گۇناھكار تەبىئىتىڭلرنىڭ ئىلكىدىن 
قۇتۇلمىغانلىقىڭلر ئۈچۈن، روھىي جەھەتتە ئۆلۈك ئىدىڭلر. بىراق، خۇدا

سىلەرنى ئەيسا مەسىھكە باغلپ، يېڭى ھاياتقا ئېرىشتۈردى ۋە پۈتۈن
گۇناھلىرىڭلرنى كەچۈرۈم قىلدى. ئەيسا مەسىھ كرېستكە مىخلنغاندا، خۇدا

بارلىق گۇناھلىرىمىز خاتىرىلەنگەن، بىزگە قارشى بولغان ھېساب-كىتابىنى شۇ
كرېستكە مىخلپ، بىكار قىلدى. شۇنداق قىلىپ، خۇدا روھىي كۈچلەر

دۇنياسىدىكى يامان ھۆكۈمرانلر ۋە ھوقۇقدارلرنى قورالسىزلندۇرۇپ،
ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقى ئارقىلىق ئۇلر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىش

.بىلەن ئۇلرنى پۈتكۈل ئالەم ئالدىدا نومۇستا قالدۇردى
2:12 يۇھاننا 1  

ئەزىز بالىلىرىم، مەن بۇ خېتىمنى سىلەرگە يېزىۋاتىمەن، چۈنكى گۇناھلىرىڭلر 
.ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق كەچۈرۈم قىلىندى
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