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Confession Scriptures

، ع زرا از دوران اجداد ما تا به امروز ما، یعنی قوم برگزیدۀ تو 9:7 عع  
گناهان فراوانی را مرتکب شده ایم. بخاطر گناهان ما، پادشاهان و کاهنان و خود ما 

به دست پادشاهان بیگانه اسیر شده ایم. آن ها ما را کشتند، اموال ما را ربودند و خود ما
.را نیز به غلمی گرفتند. بی حرمت شده ایم و رسوائی ما تا به امروز باقی مانده است

زرا حتی بعد از آنهمه مجازات و سختی که بخاطر 9:13 عع  
گناهان و خطایای خود متحمل شده ایم، ما می دانیم که تو، ای خدا، ما را کمتر از آنچه 

.سزاوار بودیم تنبیه کرده ای و به ما رهائی بخشیده ای

9:2 نعحعمیا  

آن ها لباس ماتم بر تن داشتند و بر سر خود خاک ریخته بودند. قوم اسرائیل که خود را از
.تمام بیگانگان جدا کرده بودند، ایستادند و به گناهان خود و اجداد خود اعتراف نمودند

کیست که به کوه خداوند بال رود؟ 24:3,4 مزامیر  
و کیست که به جایگاه مقدس او داخل شود؟ آن کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل پاک 

.داشته باشد. آن کسی که بت پرستی نمی کند و قسم دروغ نمی خورد

73:13 مزامیر  

پس آیا من بیهوده دل خود را پاک ساخته و دستهای خود را از گناه دور داشته ام؟
ما بدانید که گناهان تان بین شما و خدای تان حایل گردیده 59:2 اشعیا  

.و باعث شده است که خدا روی خود را از شما بپوشاند و دعای شما را نشنود .

64:6 اشعیا  

ما همگی با گناه آلوده شده ایم، حتی اعمال نیک ما هم مانند پارچۀ نجس، پاک نیست. همۀ
.ما همچون برگهای درخت پژمرده می شویم و گناهان ما، ما را به باد فنا می سپارد

خطاهای آن ها مانع بخشش های من شد و 5:25 ارمیا  
.گناهان شان آن ها را از نعمت های من محروم کرد .

13:8 هوشع  

همچون خرسی که چوچه هایش ربوده شده باشند بر شما حمله می کنم، پردۀ دل تان را
م، مثل شیری شما را می بلعم و حیوانات وحشی شما را می درند رم .می دم

، بلی، ای خداوند، ما و پادشاهان و بزرگان و پدران ما رسوا شده ایم 9:8,9 دانیال  
زیرا به تو گناه کرده ایم. اما تو خدای بخشنده و مهربان هستی و کسانی را که به تو گناه 

.کرده اند، می بخشی

. آن پدر فورا  با صدای بلند گفت: من ایمان دارم. مرا از بی ایمانی نجات ده 9:24 مرقسس .

: عیسی به ایشان فرمود 6:10 متی (11:2 لوقا  
ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید: هر وقت دعا می کنید بگویید . .

: عیسی به او گفت 14:6 یوحنا  



.من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید 

به درگاه تو دعا می کنم نه برای اینکه آنها را از 17:15 یوحنا  
.دنیا ببری بلکه تا آنها را از شرارت و شیطان محافظت فرمائی .

دیگر نباید گناه بر بدن های فانی شما حاکم باشد و 6:12-14 رومیان  
شما را تابع هوس های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار 

ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود. بلکه خود را به خدا تسلیم نمائید و مانند
کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا
اعضای شما برای مقاصد عدالت به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد.

.چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید

مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار 9:28 عبرانیان  
گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفارۀ گناهان نخواهد آمد،  

.بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید
. خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد 4:8 یعقوب .

،ای گناهکاران، دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک سازید 
1:9 اول یوحنا 1  

اما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم، می توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل
.می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همۀ خطاهای ما پاک می سازد

Forgiveness Scriptures

، خطایای ما را ببخش 6:12-15 متی  
چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند می بخشیم. ما را از وسوسه ها دور 

نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلل تا ابدالباد از تو است.
چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد. آمین

 بخشید.اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید
س پیش عیسی آمده از او پرسید 18:21,22 متی : در این وقت پعترس  

خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا هفت بار؟ 
.عیسی در جواب گفت: نمی گویم هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت بار

ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلم را به زندان انداخت 18:35 متی  
.و امر کرد، که تا وقتی تمام قرض خود را نپرداخته است، آزاد نشود 

، وقتی برای دعا می ایستید اگر از کسی شکایتی دارید 11:25,26 مرقسس  
او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد.  اما اگر شما دیگران را 

.نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید
. دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند 6:37 لوقا  

.ملمت نکنید تا ملمت نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید 



و گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی 11:4 لوقا  
.را که به ما بدی کرده اند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگهدار 

17:3,4 لوقا  

متوجه باشید! اگر برادرت به تو بدی کند او را سرزنش کن و اگر توبه کند او را ببخش.
حتی اگر روزی هفت بار به تو بدی کند و هفت بار پیش تو بیاید و بگوید: توبه کردم،

.او را ببخش
23:34 لوقا  

عیسی گفت: ای پدر، اینها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. بالی لباس های او قرعه
.انداخته میان خود تقسیم کردند

8:22 اعمال  

.از این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد
4:7 رومیان  

.خوشا به حال کسی که سرکشی او آمرزیده و گناه وی پوشیده شده است.

سیان 1:7 اعفعسس  

در مسیح و به وسیلۀ خون او ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر بی حد و
بی اندازه است فیضی که خدا

سیان 4:32 اعفعسس  

نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده
.است شما نیز یکدیگر را ببخشید

1:14 کولسیان  

.خدا به وسیلۀ او ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است

2:13-15 کولسیان  

رده و در جسم خود سنت نشده بودید با مسیح زنده خدا شما را که به علت خطایای خود مس
کرد و همۀ گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی
که برضد ما بود محو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح

بر روی آن صلیب تمام قدرت های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلح کرد و بر
.آن ها پیروز شد و آن ها را پیش همه رسوا ساخت

2:12 اول یوحنا 1  

ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام مسیح آمرزیده
.شده اند
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