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Confession Scriptures

Ezra 9:7 Atalarımızın dövründən bu günə qədər böyük günah içindəyik. 
Ona görə də hər zaman bugünkü kimi biz, padşahlarımız, kahinlərimiz 
təqsirlərimiz üzündən yadelli padşahlara təslim edilib qılınca, əsirliyə, 
talana, rüsvayçılığa düçar olduq.

Ezra 9:13 Hər şey pis işlərimizdən və böyük günahlarımızdan ötrü başımıza
gəldi, lakin, ey Jehovahımız, Sən bizi təqsirlərimizin layiq olduğundan az 
cəzalandırdın. Əsirlikdən qurtulub sağ qalan bir neçə adamı – bunları 
bizə verdin.

Nehemya 9:2 İsrail övladları nəsli bütün yadellilərdən ayrılaraq durub öz 
günahlarını və atalarının şər işlərini etiraf etdi.

Zəbur 24:3,4 Rəbbin dağına kim çıxa bilər? Müqəddəs məskəninə kim girə 
bilər? 4 – Əlləri pak, qəlbi təmiz, Hiyləyə könül verməyən, Yalandan and 
içməyən insan. 

Zəbur 73:13 Məgər mən boş yerə qəlbimi təmizləmişdim, Günahsızlıq 
içində əllərimi yumuşdum? 

Yeşaya 59:2 Lakin şər əməlləriniz Jehovahınızla sizin aranızda ayrılıq saldı.
Günahlarınıza görə Onun üzü sizdən döndü, O səsinizi eşitmir. 

Yeşaya 64:6 Hamımız elə bil ki murdarlandıq, Bütün saleh əməllərimiz 
murdar əskiyə bənzəyir. Hamımız yarpaq kimi soluruq, Şər əməllərimiz 
bizi külək tək sovurub-aparır. 

Yeremya 5:25 Təqsirləriniz bunları sizdən aldı, Günahlarınız sizi bu 
nemətdən məhrum etdi.

Huşə 13:8 Balalarından məhrum olmuş ayı kimi Onlara hücum çəkəcəyəm, 
Ürəklərinin pərdəsini yırtacağam. Dişi aslan kimi onları yeyib-
qurtaracağam, Vəhşi canavar onları parçalayacaq.

Daniel 9:8,9 Ya Rəbb, bizim padşahlarımızın, başçılarımızın və atalarımızın
üzü qaradır, çünki Sənə qarşı günah etmişik. 9 Mərhəmət və bağışlamaq
isə Xudavənd Jehovahımıza məxsusdur, çünki biz Ona qarşı üsyan 
etmişik.

Mark 9:24 Uşağın atası dərhal fəryad qopararaq dedi: «İman edirəm,† 
kömək et ki, imansızlığım yox olsun!»

Luka 11:2 İsa onlara dedi: «Dua edəndə belə deyin: Göylərdə olan Atamız, 
Adın müqəddəs tutulsun, Padşahlığın gəlsin. Göydə olduğu kimi yerdə 



də Sənin iradən olsun. (Matta 6:10)
Yәhya 14:6 İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Mənim vasitəm 

olmadan heç kim Atanın yanına gələ bilməz.
Yәhya 17:15 Onları dünyadan götürməyi deyil, şər olandan qorumağı 

Səndən xahiş edirəm.
Yaqub 4:8 Jehovaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, 

əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, ürəklərinizi saflaşdırın!
Romalilara 6:12-14 Ona görə də qoymayın ki, günah sizin fani bədəninizə 

hökmranlıq etsin və siz də bədəninizin ehtiraslarına itaət edəsiniz. 13 
Bədəninizin üzvlərini də haqsızlıq aləti olmaq üçün günaha təslim 
etməyin; əksinə, özünüzü ölülər arasından dirilənlər kimi Jehovaha, 
bədəninizin üzvlərini də salehlik aləti olmaq üçün yenə Jehovaha təslim 
edin. 14 Günah sizə hökmranlıq etməyəcək, ona görə ki siz Qanun 
altında deyil, lütf altındasınız.

Ibranilәrә 9:28 eləcə də Məsih bir çoxlarının günahını Öz üzərinə götürmək 
üçün bir dəfə təqdim edilmişdir və ikinci dəfə günahın öhdəsindən 
gəlmək üçün deyil, xilas gətirmək üçün Onu gözləyənlərə zühur edəcək.

1 Yәhya 1:9 Amma günahlarımızı etiraf ediriksə, Jehovah sadiq və ədalətli 
olduğu üçün günahlarımızı bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan 
təmizləyəcək.

Forgiveness Scriptures

Matta 6:12-15 Bizə borclu olanları bağışladığımız kimi Bizim borclarımızı da
bağışla. 13 Bizi sınağa çəkmə, Lakin bizi şər olandan xilas et. Çünki 
padşahlıq, qüdrət və izzət Əbədi olaraq Sənindir. Amin”. 14 Əgər başqa 
insanların təqsirlərini bağışlasanız, Səmavi Atanız da sizi bağışlayar. 15 
Amma siz başqa insanları bağışlamasanız, Atanız da sizin təqsirlərinizi 
bağışlamaz. 

Matta 18:21,22 O zaman Peter gəlib İsaya dedi: «Ya Rəbb! Qardaşım 
mənə qarşı günah işlədərsə, neçə dəfə mən onu bağışlamalıyam? Yeddi
dəfəmi?» 22 İsa ona dedi: «Sənə deyirəm: yeddi dəfə yox, yetmiş dəfə 
yeddi.

Matta 18:35 Hər biriniz qardaşlarınızı ürəkdən bağışlamasanız, Səmavi 
Atam da sizə elə edər».

Mark 11:25,26 Durub dua edəndə kimdən narazılığınız varsa, bağışlayın ki, 
göylərdə olan Atanız da təqsirlərinizi bağışlasın». 26 Əgər siz 



bağışlamasanız, göylərdə olan Atanız da sizin təqsirlərinizi bağışlamaz.
Luka 6:37 Mühakimə etməyin, siz də mühakimə olunmazsınız. Hökm 

çıxarmayın, sizə də hökm çıxarılmaz. Başqalarını bağışlayın, siz də 
bağışlanacaqsınız.

Luka 11:4 Bizə borclu olan hər adamı bağışladığımıza görə Bizim 
günahlarımızı da bağışla. Bizi sınağa çəkmə».

Luka 17:3,4 Özünüzə fikir verin. Əgər qardaşın sənə qarşı günah edərsə, 
ona xəbərdarlıq et. Əgər o tövbə edərsə, onu bağışla. 4  Əgər gündə 
yeddi dəfə sənə qarşı günah etsə və gündə yeddi dəfə yanına gəlib sənə
“tövbə edirəm” deyərsə, onu bağışla».

Luka 23:34 Amma İsa deyirdi: «Ata! Onları bağışla, çünki nə etdiklərini 
bilmirlər». Onlar püşk ataraq paltarlarını aralarında bölüşdürdülər.

Hәvarilәrin Işlәri 8:22 Bu pisliyin üçün tövbə et, Rəbbə yalvar. Bəlkə 
ürəyinin bu niyyəti bağışlanar.

Romalilara 4:7 «Üsyankarlığı bağışlanan, Günahı əfv olunan insan Nə 
bəxtiyardır! 

Efeslilәrә 1:7/8 Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi Öz zəngin 
lütfünə görə biz Oğlunda, Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya – 
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.

Efeslilәrә 4:32 Amma bir-birinizə qarşı xeyirxah, rəhmli olun və Jehovah 
Məsihdə sizi bağışladığı kimi siz də bir-birinizi bağışlayın.

Kolosselilәrә 1:14 Oğlunda satınalınmaya – günahlarımızın bağışlanmasına
malikik.

Kolosselilәrә 2:13-15 Siz təqsirləriniz və cismani sünnətsizliyiniz üzündən 
ölü ikən Jehovah sizə Məsihlə birgə həyat verdi və bütün təqsirlərimizi 
bağışlayıb 14 tələbləri ilə əleyhimizə və zərərimizə olan borc sənədini 
ləğv etdi, onu çarmıxa mıxlayaraq qarşımızdan götürdü. 15 Jehovah 
başçıları və hakimləri tərk-silah edib, onlara çarmıxda qələbə çalaraq 
aləmdə rüsvay etdi.

1 Yәhya 1:9 Amma günahlarımızı etiraf ediriksə, Jehovah sadiq və ədalətli 
olduğu üçün günahlarımızı bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan 
təmizləyəcək.

1 Yәhya 2:12 Ey övladlar, sizə yazıram, çünki Onun adı naminə 
günahlarınız bağışlanıb.
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