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Rrëfim     Shkrimi   - Confession Scriptures

Esdra 9:7 Nga ditët e etërve tanë deri në ditën e sotme kemi qenë shumë 
fajtorë, dhe për shkak të paudhësive tona ne, mbretërit tanë dhe 
priftërinjtë tanë u lamë në duart e mbretërve të kombeve të huaja, nën 
kanosjen e shpatës, të internimit, të plaçkitjes dhe të turpit, ashtu si po 
ndodh tani.

Esdra 9:13 Por mbas gjithë asaj që na ra mbi krye për shkak të veprimeve 
tona të këqija dhe të fajeve tona të mëdha, duke qenë se ti, o Perëndia 
ynë, na dënove më pak nga sa e meritonin fajet tona dhe na le një pikë si
kjo,

Nehemia 9:2 Ata që i përkisnin fisit të Izraelit u ndanë nga gjithë të huajt 
dhe u paraqitën për të rrëfyer mëkatet e tyre dhe paudhësitë e etërve të 
tyre.

Psalmet 24:3,4 Kush do t'i ngjitet malit të Zotit? Kush do të qëndrojë në 
vendin e tij të shenjtë? 4 Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga 
zemra, që nuk e ngre shpirtin për t'u dukur dhe nuk betohet në mënyrë të
rreme.

Isaia 59:2 Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe 
Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej 
jush, që të mos ju dëgjojë më.

Isaia 64:6 Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të 
drejtësisë janë si një rrobe e ndotur; po fishkemi të gjithë si një gjethe 
dhe paudhësitë tona na çojnë larg si era.

Jeremia 5:25 Paudhësitë tuaja i kanë përmbysur këto gjëra dhe mëkatet 
tuaja mbajnë larg jush begatinë.

Osea 13:8 do t'i sulmoj si një arushë që ia kanë marrë këlyshët dhe t'u çaj 
kafazin e kraharorit; do t'i ha si një luaneshë, bishat e fushave do t'i 
shqyejnë.

Danieli 9:8,9 O Zot, turpi i fytyrës është për ne, për mbretërit tanë, për 
krerët tanë dhe për etërit tanë, sepse kemi mëkatuar kundër teje. 9 
Zotit, Perëndisë tonë, i përkasin mëshira dhe ndjesa, sepse jemi rebeluar
kundër tij,

Marku 9:24 Menjëherë babai i fëmijës, duke bërtitur me lot, tha: "Unë besoj,
o Zot, ndihmo mosbesimin tim''.



Luka 11:2 Dhe ai u tha: "Kur të luteni, thoni: "Ati ynë që je në qiej, u 
shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt si në qiell 
edhe në tokë. (Mateu 6:10)

Gjoni 14:6 Jezusi i tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen 
tek Ati përveçse nëpërmjet meje.

Gjoni 17:15 Unë nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti t'i mbrosh 
nga i ligu.

Romakëve 6:12-14 Le të mos mbretërojë, pra, mëkati në trupin tuaj të 
vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. 13 As mos i jepni 
gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete paudhësie, por tregoni 
veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja 
si mjete drejtësie për Perëndinë. 14 Në fakt mëkati nuk do të ketë më 
pushtet mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir.

Hebrenjve 9:28 kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm njëherë për të marrë 
mbi vete mëkatët e shumëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata 
që e presin për shpëtim.

Jakobit 4:8 Afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve; pastroni duart 
tuaja, o mëkatarë; dhe pastroni zemrat o njerëz me dy mendje!

1 Gjonit 1:9 Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të 
na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.

Faljen     Shkrimi   - Forgiveness Scriptures

Mateu 6:12-15 Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë. 
13 Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja 
është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. Amen". 14 Sepse në qoftë 
se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'jua falë edhe 
juve; 15 por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati 
juaj nuk do t'ua falë juve gabimet tuaja.

Mateu 18:21,22 Atëherë Pjetri iu afrua dhe tha: "Zot, në se vëllai im 
mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri shtatë herë?''. 22 Jezusi
i tha: "Unë nuk të them deri shtatë herë, por deri shtatëdhjetë herë 
shtatë.

Mateu 18:35 Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se 
secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij''.

Marku 11:25,26 Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, 
faleni, që edhe Ati juaj që është në qiejt, t'ju falë mëkatet tuaja. 26 Por 



në se ju nuk falni, as Ati juaj, që është në qiejt, nuk do t'jua falë mëkatet 
tuaja''.

Luka 6:37 Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni; mos dënoni dhe nuk do të 
dënoheni; falni dhe do të jeni të falur.

Luka 11:4 Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë; 
dhe mos lejo të biem në tundim, por na shpëto nga i ligu"''.

Luka 17:3,4 Kini kujdes veten tuaj! Në se yt vëlla mëkaton kundër teje, 
qortoje; dhe në se pendohet, fale. 4 Edhe sikur të mëkatonte shtatë herë 
në ditë kundër teje, dhe shtatë herë në ditë do të kthehet te ti duke 
thënë: "Pendohem," fale''.

Luka 23:34 Dhe Jezusi tha: "O Atë, fali ata sepse nuk dinë ç'bëjnë''. Pastaj, 
pasi i ndanë rrobat e tij, hodhën short.

Veprat e Apostujve 8:22 Pendohu, pra, për këtë ligësi që ke dhe lutju 
Perëndisë që, po të jetë e mundur, të të falet mendimi i zemrës sate.

Romakëve 4:7 "Lum ata të cilëve u janë falur paudhësitë dhe të cilëve 
mëkatet u janë mbuluar.

Efesianëve 1:7 në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e 
mëkateve sipas pasurivë së hirit të tij,

Efesianëve 4:32 Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njeri me tjetrin, duke e 
falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin.

Kolosianëve 1:14 në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij 
dhe faljen e mëkateve.

Kolosianëve 2:13-15 Dhe bashkë me të Perëndia ju dha jetë ju, që kishit 
vdekur në mëkate dhe në parrethprerjen e mishit, duke jua falur të gjitha
mëkatet. 14 Ai e zhvlerësoi dokumentin e urdhërimeve, që ishte kundër 
nesh dhe ishte kundërshtar, dhe e hoqi nga mesi duke e mbërthyer në 
kryq; 15 dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit 
njerëzve, duke ngadhnjyer mbi ata në të.

1 Gjonit 1:9 Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të 
na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.

1 Gjonit 2:12 Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur nëpërmjet emrit 
të tij.
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