
Arabic - Beginning Warfare Prayer Scriptures

Confession Scriptures

   منذ ايام آبائنا نحن في اثم عظيم الى هذا اليوم.ولجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا9:7عزرا 
.وكهنتنا ليد ملوك الراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم

   وبعد كل ما جاء علينا لجل اعمالنا الردية وآثامنا العظيمة.لنك قد جازيتنا يا الهنا اقل9:13عزرا 
.من آثامنا واعطيتنا نجاة كهذه

.  وانفصل نسل اسرائيل من جميع بني الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب آبائهم9:2نحميا 
.  من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه24:3مزامير 
.  الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ول حلف كذبا24:4مزامير 
   بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى ل59:2اشعياء 
.يسمع
   وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل اعمال برنا وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح64:6اشعياء 
تحملنا
.  آثامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم5:25ارميا 

  اصدمهم كدبة مثكل واشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة يمزقهم وحش البرية13:8هوشع 
.  يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولبائنا لننا اخطأنا اليك9:8دانيال 
.  للرب الهنا المراحم والمغفرة لننا تمردنا عليه9:9دانيال 

.  فللوقت صرخ ابو الولد بدموع وقال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني9:24مرقس 
   فقال لهم متى صلfيتم فقولوا ابانا الذي في السموات.ليتقدس اسمك ليأت11:2لوقا 

.ملكوتك.لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الرض
  ( 6:10متى  )

.  قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياة.ليس احد يأتي الى الب ال بي14:6يوحنا 
.  لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير17:15يوحنا 
.  اذا ل تملكنf الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته6:12رومية 
   ول تقدموا اعضاءكم آلت اثم للخطية بل قدموا ذواتكم للfه كاحياء من الموات6:13رومية 

.واعضاءكم آلت بر للfه
  فان الخطية لن تسودكم لنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة6:14رومية 

   هكذا المسيح ايضا بعدما قدfم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بل9:28عبرانيين 
خطية للخلص للذين ينتظرونه

.  اقتربوا الى ال فيقترب اليكم.نقوا ايديكم ايها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين4:8يعقوب 
.  ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم1:9يوحنا  1



Forgiveness Scriptures

.  واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا6:12متى 
   ول تدخلنا في تجربة.لكن نجنا من الشرير.لن لك الملك والقوة والمجد الى6:13متى 

.البد.آمين
.  فانه ان غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي6:14متى 
  وان لم تغفروا للناس زلتهم ل يغفر لكم ابوكم ايضا زلتكم6:15متى 
   حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ اليf اخي وانا اغفر له.هل الى18:21متى 

.سبع مرات
.  قال له يسوع ل اقول لك الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سبع مرات18:22متى 
  فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لخيه زلته18:35متى 

   ومتى وقفتم تصلfون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا11:25مرقس 
.ابوكم الذي في السموات زلتكم

  وان لم تغفروا انتم ل يغفر ابوكم الذي في السموات ايضا زلتكم11:26مرقس 
.  ول تدينوا فل تدانوا.ل تقضوا على احد فل يقضى عليكم.اغفروا يغفر لكم6:37لوقا 
   واغفر لنا خطايانا لننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا.ول تدخلنا في تجربة لكن نجنا11:4لوقا 

من الشرير
.  احترزوا لنفسكم.وان اخطأ اليك اخوك فوبخه.وان تاب فاغفر له17:3لوقا 
   وان اخطأ اليك سبع مرات في اليوم ورجع اليك سبع مرات في اليوم قائل انا تائب17:4لوقا 

.فاغفر له
   فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لنهم ل يعلمون ماذا يفعلون.واذ اقتسموا ثيابه اقترعوا23:34لوقا 

عليها
.  فتب من شرك هذا واطلب الى ال عسى ان يغفر لك فكر قلبك8:22اعمال 
.  طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم4:7رومية 

  الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته1:7افسس 
   وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم ال ايضا في4:32افسس 
المسيح

.  الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا1:14كولوسي 
   واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع2:13كولوسي 

.الخطايا
   اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط2:14كولوسي 

.مسمرا اياه بالصليب
  اذ جرد الرياسات والسلطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه2:15كولوسي 

.  ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم1:9يوحنا  1
  اكتب اليكم ايها الولد لنه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه2:12يوحنا  1
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