
Amharic - Beginning SW Prayers Scriptures

Confession Scriptures

መጽሐፈ ዕዝራ። 9:7 ፤ ከአባቶቻችን ዘመን ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ እጅግ በድለናል፤ 
ዛሬም እንደ ሆነው ስለ ኃጢአታችን እኛና ንጉሦቻችን ካህናቶቻችንም ለሰይፍና 
ለምርኮ ለብዝበዛና ለእፍረት በምድር ነገሥታት እጅ ተጣልን።

መጽሐፈ ዕዝራ። 9:13 ፤ ስለ ክፉ ሥራችንና ስለ ታላቁ በደላችን ካገኘን ነገር ሁሉ በኋላ፥
አንተ አምላካችን እንደ ኃጢአታችን ብዛት አልቀሠፍኸንም ነገር ግን ቅሬታን ሰጠኸን።

መጽሐፈ ነህምያ። 9:2 ፤ የእስራኤልም ዘር ከእንግዶች ሁሉ ራሳቸውን ለዩ፥ ቆመውም 
ኃጢአታቸውንና የአባቶቻቸውን ኃጢአት ተናዘዙ።

መዝሙረ ዳዊት 24:3,4 ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል? በቅድስናውስ ስፍራ 
ማን ይቆማል? 4 እጆቹ የነጹ፥ ልቡም ንጹሕ የሆነ፥ ነፍሱን ለከንቱ ያላነሣ፥ 
ለባልንጀራውም በሽንገላ ያልማለ።

መዝሙረ ዳዊት 73:13 እንዲህም አልሁ። በውኑ ልቤን በከንቱ አጸደቅሁ፥ እጆቼንም 
በንጽሕና በከንቱ አጠብሁ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 59:2 ፤ ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል 
ለይታለች፥ እንዳይሰማም ኃጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ ሰውሮታል።

ትንቢተ ኢሳይያስ 64:6 ፤ ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል፥ ጽድቃችንም ሁሉ እንደ 
መርገም ጨርቅ ነው፤ ሁላችንም እንደ ቅጠል ረግፈናል፥ በደላችንም እንደ ነፋስ 
ወስዶናል።

ትንቢተ ኤርምያስ 5:25 በደላችሁ እነዚህን አስቀርታለች፥ ኃጢአታችሁም መልካምን 
ነገር ከለከለቻችሁ።

ትንቢተ ሆሴዕ 13:8 ፤ ልጅዋ እንደ ተነጠቀባት ድብ እገጥማቸዋለሁ፥ የልባቸውንም ስብ
እቀድዳለሁ፤ በዚያም እንደ አንበሳ እበላቸዋለሁ፥ የምድረ በዳም አውሬ 
ይነጣጠቃቸዋል።

ትንቢተ ዳንኤል 9:8,9/10 ፤ ጌታ ሆይ፥ በአንተ ላይ ኃጢአት ስለ ሠራን ለእኛና 
ለነገሥታቶቻችን ለአለቆቻችንና ለአባቶቻችንም የፊት እፍረት ነው። 9/10 ፤ በእርሱ 
ላይ ምንም እንኳ ያመፅን ብንሆን፥ በባሪያዎቹም በነቢያት እጅ በፊታችን ባኖረው 
በሕጉ እንሄድ ዘንድ የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ምንም እንኳ ባንሰማ፥ ለጌታ 
ለአምላካችን ምሕረትና ይቅርታ ነው።

የማርቆስ ወንጌል 9:24 ወዲያውም የብላቴናው አባት ጮኾ። አምናለሁ፤ አለማመኔን 
እርዳው አለ።

የሉቃስ ወንጌል 11:2 አላቸውም። ስትጸልዩ እንዲህ በሉ። በሰማያት የምትኖር አባታችን 



ሆይ፤ ስምህ ይቀደስ፤ መንግሥትህ ትምጣ፤ ፈቃድህ በሰማይ እንደ ሆነች እንዲሁ 
በምድር ትሁን፤ (የማቴዎስ ወንጌል 6:10)

የዮሐንስ ወንጌል 14:6 ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር 
ወደ አብ የሚመጣ የለም።

የዮሐንስ ወንጌል 17:15 ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው 
አልለምንም።

የያዕቆብ መልእክት 4:8 ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል። እናንተ 
ኃጢአተኞች፥ እጆቻችሁን አንጹ፤ ሁለት አሳብም ያላችሁ እናንተ፥ ልባችሁን አጥሩ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 6:12-14 እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት 
አይንገሥ፤ 13 ብልቶቻችሁንም የዓመፃ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ፥ 
ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር 
አቅርቡ፥ ብልቶቻችሁንም የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ። 14
ኃጢአት አይገዛችሁምና፤ ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁምና።

ወደ ዕብራውያን 9:28 እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ፥ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ
ከተሰዋ በኋላ፥ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት 
ይታይላቸዋል።

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 1:9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን 
ከዓመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው።

Forgiveness Scriptures

የማቴዎስ ወንጌል 6:12-15 እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር 
በለን፤ 13 ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን፤ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም
ክብርም ለዘለዓለሙ፤ አሜን። 14 ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ፥ የሰማዩ 
አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፤ 15 ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር 
ባትሉ፥ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም።

የማቴዎስ ወንጌል 18:21,22 በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ። ጌታ ሆይ፥ 
ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ ሰባት ጊዜን? አለው። 22 ኢየሱስ 
እንዲህ አለው። እስከ ሰባ ጊዜ ሰባት እንጂ እስከ ሰባት ጊዜ አልልህም።

የማቴዎስ ወንጌል 18:35 ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ፥ እንዲሁ 
ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል።

የማርቆስ ወንጌል 11:25,26 ለጸሎትም በቆማችሁ ጊዜ፥ በሰማያት ያለው አባታችሁ 
ደግሞ ኃጢአታችሁን ይቅር እንዲላችሁ፥ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር 
በሉት። 26 እናንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማያት ያለው አባታችሁም ኃጢአታችሁን 



ይቅር አይላችሁም።
የሉቃስ ወንጌል 6:37 አትፍረዱ አይፈረድባችሁምም፤ አትኰንኑ አትኰነኑምም። ይቅር 

በሉ ይቅርም ትባላላችሁ።
የሉቃስ ወንጌል 11:4 ኃጢአታችንንም ይቅር በለን፥ እኛ ደግሞ የበደሉንን ሁሉ ይቅር 

ብለናልና፤ ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን።
የሉቃስ ወንጌል 17:3,4 ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ወንድምህ ቢበድልህ ገሥጸው፥ ቢጸጸትም

ይቅር በለው። 4 በቀንም ሰባት ጊዜ እንኳ ቢበድልህ በቀንም ሰባት ጊዜ። ተጸጸትሁ 
እያለ ወደ አንተ ቢመለስ፥ ይቅር በለው።

የሉቃስ ወንጌል 23:34 ኢየሱስም። አባት ሆይ፥ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር 
በላቸው አለ። ልብሱንም ተካፍለው ዕጣ ተጣጣሉበት።

የሐዋርያት ሥራ 8:22 እንግዲህ ስለዚህ ክፋትህ ንሰሐ ግባ፥ ምናልባትም የልብህን አሳብ
ይቅር ይልህ እንደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ለምን፤

ወደ ሮሜ ሰዎች 4:7 ዓመፃቸው የተሰረየላቸው ኃጢአታቸውም የተከደነላቸው ብፁዓን 
ናቸው፤

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 1:7 በውድ ልጁም፥ እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን፥ በደሙ 
የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:32 እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ፥ እግዚአብሔርም 
ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ።

ወደ ቆላስይስ ሰዎች 1:14 እርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን፥ ቤዛነቱንም እርሱንም 
የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት አፈለሰን።

ወደ ቆላስይስ ሰዎች 2:13-15 እናንተም በበደላችሁና ሥጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን 
በሆናችሁ ጊዜ፥ ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ። በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ። 14
በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት 
ደመሰሰው። እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። 15 አለቅነትንና 
ሥልጣናትን ገፎ፥ ድል በመንሣት በእርሱ እያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው።

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 1:9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን 
ከዓመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው።

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:12 ልጆች ሆይ፥ ኃጢአታችሁ ስለ ስሙ ተሰርዮላችኋልና 
እጽፍላችኋለሁ።
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