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Ezra 9:7 Atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içinde 
boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızla kâhinlerimiz 
de yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtan geçirildik, sürgüne 
gönderildik. Yağmalandık. Bugün de olduğu gibi aşağılandık.

Ezra 9:13 Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuz 
neden oldu. Sen, ey Tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha az 
cezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın.

Nehemiya 9:2 İsrail soyundan gelenler bütün yabancılardan ayrılmıştı. 
Günahlarını ve atalarının yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler.

Mezmurlar 24:3,4 RAB'bin dağına kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim 
durabilir? 4 Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara 
kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen.

Yesaya 59:2 Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlarınızdan 
ötürü O'nun yüzünü göremez, Sesinizi işittiremez oldunuz.

Yesaya 64:6 Hepimiz murdar olanlara benzedik, Bütün doğru işlerimiz 
kirli âdet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz, Suçlarımız rüzgar gibi 
sürükleyip götürüyor bizi.

Yeremya 5:25 Bunları uzaklaştıran suçlarınızdı, Bu iyilikten sizi yoksun 
bırakan günahlarınızdı.

Hosea 13:8 Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi Karşılarına çıkacak, 
Yüreklerinin zarını yırtacağım, Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip 
bitireceğim, Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları.

Daniel 9:8,9 Evet, ya RAB, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız 
sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. 9 Sana karşı 
geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin.

Markos 9:24 Çocuğun babası hemen, İman ediyorum, imansızlığımı 
yenmeme yardım et! diye feryat etti.

Luka 11:2 İsa onlara, Dua ederken şöyle söyleyin dedi: Baba, adın 
kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. (Matta 6:10)

Yuhanna 14:6 İsa, Yol, gerçek ve yaşam Ben'im dedi. Benim aracılığım 
olmadan Baba'ya kimse gelemez.



Yuhanna 17:15 Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan 
korumanı istiyorum.

Romalilar 6:12-14 Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için 
günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. 
13 Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. 
Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedeninizin 
üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.14 Günah size 
egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetimi altında değil, 
Tanrı'nın lütfu altındasınız.

Ibranililer 9:28(27) Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların
kaderiyse, Mesih de  birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez
kurban edildi. İkinci  kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş 
getirmek için kendisini  bekleyenlere görünecektir.

Yakup 4:8 Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, 
ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.

1 Johanna 1:9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan 
Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

 Kutsal Kitap   - Forgiveness Scriptures

Matta 6:12-15 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de 
bizim suçlarımızı bağışla. 13 Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü 
olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek 
senindir! Amin'. 14 Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel 
Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. 15 Ama siz başkalarının 
suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.

Matta 18:21,22 Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, Ya Rab dedi, 
Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 
Yedi kez mi? 22 İsa, Yedi kez değil dedi. Yetmiş kere yedi kez derim 
sana.

Matta 18:35 Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel 
Babam da size öyle davranacaktır.

Markos 11:25 Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz 
varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı 
bağışlasın.



Luka 6:37 Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu 
çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de
bağışlanırsınız.

Luka 11:4 Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen 
herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme.

Luka 17:3,4 Yaşantınıza dikkat edin! Kardeşiniz günah işlerse, onu 
azarlayın; tövbe ederse, bağışlayın. 4 Günde yedi kez size karşı 
günah işler ve yedi kez size gelip, `Tövbe ediyorum' derse, onu 
bağışlayın.

Luka 23:34 İsa, Baba, onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını 
bilmiyorlar. O'nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.

Elci Isleri 8:22 Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar, yüreğindeki 
bu düşünce belki bağışlanır.

Romalilar 4:7 Ne mutlu suçları bağışlanmış, Günahları örtülmüş 
olanlara!

Efesliler 1:7 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun 
zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, 
suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

Efesliler 4:32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi 
Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Koloseliler 1:14 O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
Koloseliler 2:13-15 Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği 

yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. 
Bütün suçlarımızı O bağışladı. 14 Kurallarıyla bize karşı ve 
aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak 
ortadan kaldırdı. 15 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki 
silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

1 Johanna 1:9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan 
Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

1 Johanna 2:12 Yavrularım, size yazıyorum, Çünkü Mesih'in adı uğruna 
günahlarınız bağışlandı.
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