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Confession Scriptures

زرا آتالریمیزین دؤوروندن بو گونه قدر بؤیوک تقصئر ائچئنده یئک. اونا گؤره 9:7 عز  
ده بوگونکی کئمی بئز، پادشاهلریمیز و کاهئنلرئمئز، تقصئرلرئمئز اوزوندن یادازللی 

.پادشاهلرا تسلئم ادئلئب قیلینجا، اسئرلئیه، تالنا، و روسوایچیلیغا دوچار اولدوق
زرا 9:13 عز  

بوندان سونرا هر شی پئس ائشلرئمئزدن و بؤیوک تقصئرلرئمئزدن اؤتری باشیمیزا گلئب،
لکئن، ای تاریمیز، سن بئزی تقصئرلرئمئزئن جزاسیندان داها آز جزالندیریبسان.

.اسئرلئکدن قورتولوب صاغ قالن بئر نچه آدامی یعنی بونلری بئزه ورئبسن
ائسرایئل اؤولدلری اؤزلرئنی بوتون یادازللی لردن 9:2 نزحزمیا  

.آییریب دوردو و اؤز گوناهلرینی و آتالرینین تقصئرلرئنی اعتئراف اتدی .
س مکانیندا کئم دورا بئلر؟  24:3,4 مزمورلر 4ربسئن داغینا کئم چیخا بئلر؟ اونون موقدس

 او آدام کی، اللری پاکدیر، اوره یی طاهئردئر، اومئدئنی باطئل شیلره باغلماییب،
 .یالنی قاندیرماق اوچون آند ائچمه یئب.

73:13 مزمورلر  

 دوغرودان دا من عبث یره قلبئمی تمئز ساخلمیشام، معصوملوقدا اللرئمی یوموشام.
. عیا .لکئن شر عمل لرئنئز تارینیزل سئزئن آرانیزدا آیریلیق سالیب 59:2 ازشع  

 .گوناهلرینیز سبب اولوب کی، اوزونو سئزدن دؤندع رسئن، ازله کی، اشئتمه سئن.

عیا 64:6 ازشع  

نزه یئر. .هامیمیز نجئس بئری کئمی اولموشوق، بوتون صالح عمل لرئمئز نجئس اعسکئیه بع

.هامیمیز یارپاق کئمی سولوروق، شر عمل لرئمئز بئزی کولعک کئمی سوووروب آپاریر.

میا 5:25 ازرز  

 .تقصئرلرئنئز بونلری سئزدن آلیب، گوناهلرینیز سئزی بو نعمتدن محروم ادئب.
کلرئنئن 13:8 هوشعع باللری اوغورلنمیش آیی کئمی اونلرا هوجوم چکه جیم، اورع

پرده سئنی ییرتاجاغام. دئشی آصلن کئمی اونلری یزیئب قورتاراجاغام، وحشی بئر
 .جاناوار اونلری پارچالیاجاق

یارب، بئزئم، پادشاهلریمیزین، باشچیلریمیزین و آتالریمیزین 9:8,9 دانیال  
ئنه گوناه اتمئشئک.   مرحمت و باغیشلماق9اوزو قارادیر، چونکی سنئن ضئدس
ئنه عوصیان اتمئشئک .پروردئگار تاریمیزا عاییددیر، چونکی بئز اونون ضئدس

9:24 مرقوس  

.اوشاغین آتاسی او آندا باغیریب ددی: ائمان گتئرئرم، منئم ائمانسیزلیغیما ائمداد ات.
6:10 متسا (11:2 لوقا

. س اولسون: عئسا اونلرا ددی: دوعا ادن واخت دیئن سلطنتئن گلسئن. آتا، آدین موقدس . 



: عئسا اونا ددی 14:6 یوحنسا  
.یول، حقئقت و حیات منم. هچ کس آتانین یانینا گله بئلمز، مگر من واسئطه اولم .

، یالوارمیرام کی 17:15 یوحنسا  
سن. یالواریرام کی، اونلری شردن قورویاساناونلری بو دونیادان گؤتوره . .

6:12-14 روملو لرا  

و قویمایین کی، گوناه سئزئن فانی بدنئنئزه حؤکمرانلیق اتسئن، اله کی، اونون هاوا-
بدنئنئزئن عوضولرئنی ده پئسلئک آلتلری اولماق13سئنئز. هوسلرئندن ائطاعت اده

اوچون گوناها تسلئم اتمه یئن. لکئن اؤزونوزو اؤلولردن دئرئلنلر کئمی تارییا، و
گوناه14بدنئنئزئن عوضولرئنی ده صالحلئک آلتلری اولماق اوچون تارییا تسلئم ادئن. 

جک؛ چونکی سئز شرئعت آلتیندا یوخ، فیض آلتینداسینیزسئزه حؤکمرانلیق اتمیه .

، ازله جه ده مسئح کی 9:28 عئبرانئلره  
چوخلرینین گوناهلرینی داشیماق اوچون بئر دفه قوربان اولوب، ائکئنجی دفه، گوناهی 

.داشیماق اوچون یوخ، نئجات اوچون اونا مونتعظئر اولنلرا ظوهور ازده جکدئر

. ارییا یاخینلشین، او دا سئزه یاخینلشار 4:8 یعقوب  
کلرئنئزی طاهئر ادئن . ئدلر، اورع .سئز گوناهکارلر، اللرئنئزی تمئزله یئن؛ سئز موتردس

Forgiveness Scriptures

، و بئزئم بورجلریمیزی بئزه باغیشل 6:12-15 متسا  
13.نجه کی، بئز ده، بئزه بورجلو اولنلری باغیشلییریق

.بئزی ائمتاحانا چکمه، لکئن شردن خئلص ات.
ت ابده کئمی سنئندئر. آمئن چونکی اگر ائنسانلرین14.چونکی سلطنت، قودرت و عئزس

15سئزه اتدئیی گوناهلرینی باغیشلیاسینیز، گؤیلرده اولن آتانیز دا سئزی باغیشلر.  
ا اگر ائنسانلرین سئزه اتدئیی گوناهلرینی باغیشلمایاسینیز، آتانیز دا سئزئن آمس

 .گوناهلرینیزی باغیشلماز

: او زامان پطروس گلئب عئسایا ددی 18:21,22 متسا  
ی دفه؟    22یارب، قارداشیم منئم حاقسیمدا نچه دفه خاطا اتسه، اونو باغیشلمالی یام، یدس

ی دفه! ی دفه یوخ، یتمئش دفه یدس  عئسا اونا ددی: سنه دیئرم: یدس
، گؤیده اولن آتام دا سئزه اله اده جک 18:35 متسا  

کدن باغیشلمایاسینیز . .اگر سئزلردن هر بئرئنئز ده قارداشینیزین خاطاسینی اورع
، دوعایا دوردوغونوز زامان 11:25,26 مرقوس  

ئنه اوره یئنئزده نه ساخلییبسینیز، باغیشلیین کی، گؤیلرده اولن  هر بئر آدامین ضئدس
اگر باغیشلمایاسینیز،26آتانیز دا سئزئن تقصئرلرئنئزی سئزه باغیشلسین. 

.گؤیلرده کی آتانیز دا سئزئن تقصئرلرئنئزی سئزه باغیشلمایاجاق

. حؤکم اتمه یئن، سئزه ده حؤکم اولونماز 6:37 لوقا  



.محکوم اتمه یئن، سئز ده محکوم اولونمازسینیز. باغیشلیین، سئز ده باغیشلنارسینیز 

، گوناهلریمیزی باغیشل 11:4 لوقا  
. بئزی ائمتئحانا چکمه. چونکی بئز ده بئزه بورجلو اولن هر آدامی باغیشلییریق .

17:3,4 لوقا  

دئقستلی اولون. اگر قارداشین سنئن حاقسیندا گوناه اتسه، اونو مزمست ات و اگر تؤوبه اتسه،
ی دفه قاییدیب سنه4اونو باغیشل.  ی دفه سنه گوناه اتسه و گونده یدس و اگر گونده یدس

.«تؤوبه ادئرم» دسه، اونو باغیشلمالی سان

. عئسا ددی: آتا! اونلری باغیشل، چونکی نه اتدئکلرئنی بئلمئرلر 23:34 لوقا  
.و اونون پالتارلرینا پوشک آتیب، آرالریندا پایلدیلر .

، بونا گؤره بو پئسلئیئندن تؤوبه ات و ربسه دوعا ات کی 8:22 حوارئلر  
.بلکه اوره یئنده اولن نئیست باغیشلنسین .

4:7 روملو لرا  

 .خوش او آداملرین حالینا کی، عوصیانلری باغیشلنیر، گوناهلری عفو اولونور.

ز، مسئحده اونون قانینین واسئطه سی ائله خئلصیمیز وار 1:7 ازفزسوسلولرا  
 یعنی اونون فیضئنئن دؤولتلئیئنه گؤره، خاطالرین باغیشلنماسی کی ،

. بئربئرئنئزه مهرئبان و شفقتلی اولون 4:32 ازفزسوسلولرا  
.بئربئرئنئزی باغیشلیین، نجه کی، تاری دا مسئح ده سئزی باغیشلییب 

. اوندا خئلصیمیز وار، یعنی گوناهلرین باغیشلنماسی 1:14 کولوسلولرا .

15-2:13 کولوسلولرا  

سئزلئیئنده اؤلو اولدوغونوز زامان، تاری سئزیو تقصئرلرئنئزده و جئسمئنئزئن ختنه
و امرلره اساسن14اونونل برابر دئرئلتدی و بوتون گوناهلریمیزی بئزه باغیشلییب. 

ئمئزه اولن و بئزئمله دوشمنچئلئک ادن بورجون سندئنی لغو اتدی و اونو آرادان ضئدس
ائقتئدار صاحئبلرئنی سئلحلریندانریاستلر و15قالدیریب چارمیخا میخلدی. 

رک، اونلری آچیقجا روسوایسویوب، مسئحئن واسئطه سی ائله اونلرا قالئب گله
.اتدی

1 ۱ 1:9 یوحنسا  

اگر گوناهلریمیزا اعتئراف ادک، او صادئق و صالحدئر کی، بئزئم گوناهلریمیزی بئزه
.باغیشلسین و بئزی هر یامانلیقدان تمئزله سئن

1 ۱ 2:12 یوحنسا  

 .ای اؤولدلر، سئزه یازیرام،چونکی اونون آدینین خاطئرئنه گوناهلرینیز باغیشلنیب.
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