
Darija - Beginning WP Scriptures

Confession Scriptures

تىى 6:10 مت  

. ض. تر. لتى ال. ا ع. كى ا هت مت السم. ا ف. مت كوون. كم ك. ي. اد. رت مو جمي، و. ك. ت. ت. لتك. م. مت .و.

قوس. ر. 9:24 مت  

يد. زم انمي ي. اش. إميمت نيي بت او. ! عت ن. آم. ن. : كت ال. ݣت ل.د. و. ال. ال.وت يت ت. ال.بوو د. وم. ة غت اعت يك. السى دم .!و.

11:2 لووقتا  

، . ولوو لييتوو ݣو ا ص. مت ت. ق. : وت وع. ال. لميهوم. يتسو ݣت ا: و. انت جمي! آ بى ك. ت. ت. لتك. م. مت ، و. س. قتدم. تم. ك. ي. م. ا إمس. ينت غم ب.
ا نى 14:6 يووحت  

لت ب. ب. د. ال. ن. جمي ل.عت ر. ي. دت ق. ا ي. د. مت اح. تىى وت ، ح. اة. يت ال.حت قم. و. ال.حت يق. و. رم
وت الطم. ا هو : أتنت وع. ال. لميه. يتسو ݣت و.

.بميى
ا نى 17:15 يووحت  

ان. ن. الشييطت يهوم. م. جي ن. اش. ت. ن. بت لتكم ا، وت يت ن. ن. الدم. م. م. هو د. اخ. اش. تت لييش. بت صت ن. ا كت .مت

قووب. ع. 4:8 يت  

وج. د. م. جو كو د. ن. م. آ الليي عت كو لووب. قييو. ق. ن. ، و. نمبمين. د. م. آ ال.مو يكو دي لوو ي. س. . غ. م. كو نم. ب. م. قترم. ي. وت غت هو . و. ن. اى بوو م. قترم.
اء. ترت .ال.
ا ومت 6:12-14 رو  

ا.  ال.هت يت ات. د. وت هت الشى ا ف. وهت عو ب. تم. ة و. يت م. ال.فتان. ال.كو يت ات. د. الدى موو ف. كم. حت تم. نووب. ي. ش. الدم. لييو. خت ا ت. مت ا13و. مت و.
ير. دم اش. ت. . بت ى م. ل. ال.كو يت ات. د. موو الدى ن. قتدم. لتكم ، وت م. مت. ير. ال. دم اش. ت. نووب. بت م. ل.لدم. ال.كو يت ات. د. مووش. الدى قتدم. ت.

ن. بمين. ال.مووتتى.  توو م. عت ب. تم. ييين. و. م. حت اكو ، حميت. رت يه. ضم ر. ي. م.14الليي كت مووش. فميكو كم. ح. تم. ي. ا غت ا مت كى هت و.
. ة د. اى مت ام. النيع. كت ت. ح. ن. تتح. لتكم ، وت ع. رت ام. الشم. كت ت. ح. ي تتح. اشم تومت مت ، حميت. ن. نووب. .الدم.

ين. انميي رت ب. ل.عم التة ل. ست 9:28 الري  

، اف. د. النىاس. زى ال. ب. يت نووب. د. حمي الدم. م. اش. ي. ة بت دت ح. ة وت رى . مت ى ة ل. بميحت اتوه د. يت م. ح. يح. قتدم. سم تىى ال.مت ا ح. كى هت
او. نى س. تم. ي. ي الليي كت نتجي اش. ي. ن. بت لتكم ، وت نووب. د. الدم. يم. حت اش. ي. ي بت اشم ى مت رت ة خ. رى ع. مت جت ر. ي. اه. غت رت و.

الوه يت جمي د. .ال.م.
ال.; 9:7 عزرا يت ان. 9:8,9 دت  Confess sins of fathers & rulers. 

9:13 عزرا  God not punish as we deserve.

9:2 نحميا  confess sins of fathers.
ير. امم زت 24:3,4 ال.مت  clean hands, and a pure heart stand before God.

ا يت عم 59:2 إمش.  sin separates from God.
ا يت عم 64:6 إمش.  our righteousness as filthy rags.
ا يت مم 5:25 إمر.  sin withholds blessings.



Forgiveness Scriptures

تىى 6:12-15 مت  
12

، ا. نت قم. حت بوو ف. ن. دت ي. وك. الليي كت ادو و ل.هت رو ف. غت ن. ا كت مت ا كم نت نووب. ا د. فتر. لمينت غ. و.
13

. ان. ن. الشييطت ا م. ينت جي ن. ة، و. بت رم التىج. وش. ف. يحو طم ا ن. اش. مت ا بت نت فتض. ح. .و.
14

. م. ال.كو يت ات. د. ل.طت ا ال.غت مت السم. م. الليي ف. اكو م. بى فتر. لميكو غ. ي. ، غت ال.هوم. يت ات. د. ل.طت توو ل.لنىاس. ال.غت فتر. حميت. إملت غ.
م. الليي15 اكو م. بى ش. لميكو فتر. غ. ي. ا غت تومت مت تىى ن. ، ح. ال.هوم. يت ات. د. ل.طت تووش. ل.لنىاس. ال.غت فتر. ا غ. ن. إملت مت لتكم وت

م. ال.كو يت ات. د. ل.طت ا ال.غت مت السم. .ف.
تىى 18:21,22 مت  

21

ليي ا م. ويت ح. خو ام. ست نمي ن. اصم. ة خت رى ن. مت ال. م. حت ي! ش. يدم لوه: آ سم وم. س. وع. و. سو د. يت ن. س. عت رو ب. بوط. قترم. و.
؟ ات. رى ة د. ال.مت عت ب. تىى ل.ست اش. ح. قيي؟ وت نتب. ف.حت د. ي. .كت

22
ات. رى ال. ال.مت يت ة د. عت ب. ة س. رى ين. مت عم ب. ن. س. لتكم ، وت ات. رى ال. ال.مت يت ة د. عت ب. ير. س. ي غم اشم : «مت وع. ال. لميه. يتسو ݣت .و.

تىى 18:35 مت  

ل.بوه لم. قت ن. كو وه. م. م. ل.خو د. فميكو اح. لم. وت ش. كو ح. مت ا س. ا إملت مت مت السم. ا الليي ف. م. بى ير. لميكو دم ي ي. ادم ا غت كى اه. هت .رت

قوس. ر. 11:25,26 مت  

م. الليي اكو تىى بى اش. ح. ة، بت اجت ي حت هوم. شم بمين. م. و. كو و ل.لنىاس. إملت بمين. رو ف. ، غ. لييو. صت اش. ت. فوو بت ق. وت ليي ت. م. و.
  . م. كو نووب. م. د. فتر. لميكو غ. ا ي. مت السم. ا26ف. تومت مت تىى ن. ، ح. ال.هوم. يت ات. د. ل.طت تووش. ل.لنىاس. ال.غت فتر. ا غ. إملت مت و.

م. ال.كو يت ات. د. ل.طت ا ال.غت مت السم. م. الليي ف. اكو م. بى ش. لميكو فتر. غ. ي. .غت

6:37 لووقتا  

و، رو ف. . غ. م. لميكو ش. ع. م. كت ح. تم. ي. ا غت مت ، و. دم. لتى حت موو ع. ك. حت ا ت. . مت مووش. اك. حت تم. ا غت مت ، و. دم. موو حت اك. حت ا ت. مت
م. فتر. لميكو غ. تم. ي. غت .و.

11:4 لووقتا  

ا نت نووب. ا د. فتر. لمينت غ. ،و.
ا نت قم. حت بوو ف. ن. دت ي. وك. الليي كت ادو و ل.هت رو ف. غت ن. ا كت مت .كم

ة بت رم التىج. وش. ف. يحو طم ا ن. اش. مت ا بت نت فتض. ح. .و.

17:3,4 لووقتا  

ال. لتى بت ا كوونوو ع. !إميوت



 . فتر. لميه. ، غ. اب. إملت تت . و. لميه. م. ع. اص. ، خت قم.ك. حت وك. ف. نتب. خو ات.4إملت د. رى ة د. ال.مت عت ب. قم.ك. س. حت نتب. ف. إملت د. و.
فتر. لميه. ، غ. ت. ب. انمي تت : رت ال. لميك. ݣت ة و. رى لم. مت ك. كو د. ن. ع. ل.عت جت ر. ، و. ار. هت النم. .ف.

23:34 لووقتا  

و يرو دم ي. نوو كت فووش. أتش. ر. عت ي. ا كت مت مت اهو قىاش. رت ح. لت ، ع. اد. النىاس. فتر. ل.هت ا غ. : آ بى ال. وع. ݣت ن. يتسو لتكم .وت

ال. مت تع. 8:22 ال.  

ك. ل.بت قت ار. الليي ف. كت تف. فتر. لميك. ال. غ. ى ي. ست عت لى وت بم. لتعت لتب. الرى ط. ، و. ال.ك. يت اد. الشىرم. د. ن. هت ا تووب. م. .إميوت
ا ومت 4:7 رو  

هوم. نووب. و د. رو ت. ست تم. ، و. ال.هوم. يت م. د. مت. فتر. ال. غ. ات. الليي تم. دت ع. .س.

س. التة. أتفتسو ست 1:7 رم  

ة تميرت . ال.ك. ة د. اى مت اب. النيع. ست لتى ح. ا ع. نت نووب. و د. رو ف. غت تم. ا، و. ينت دم ف. الوه تم. يت م. د. الدم. ،الليي ب.
س. التة. أتفتسو ست 4:32 رم  

يح. سم ال.مت وت ف. تىى هو . ح. م. اى كو ح. ام. ا ست مت حمين. كم ام. ست ت. م. ، و. ان. نت ح. ، و. م. كو ات. يى ضم ع. عت ب. اف. م. كوونوو ل.طت .و.

التة. كوولووسيي ست 1:14 رم  

ا نت نووب. و د. رو ف. غت تم. ا، و. ينت دم ف. .الليي بميه. تم.
التة. كوولووسيي ست 2:13-15 رم  

13

لتى ا ع. نت ح. ام. ست ، و. يح. سم عت ال.مت م. م. اكو يت . ح. اى ، و. ات. الدى ش. ف. نمين. تم. خت ا م. مت نووب. و. اب. الدم. بت س. تمين. ب. يم. توو م. ن. ك. و.
ا نت نووب. اع. د. .ݣت

14

، . لميب. لتى الصم. ا ع. هت ر. مم. ست ا، و. لم.هت ا كو هت د. يم. ا، حت نت دم. ت. ض. ان. اي.ض. الليي كت رت ال. ال.ف. يت ة د. جى ا ال.حو حت ليي م. م.
15

. لميب. الصم. هوم. ب. لتب. غ. ي، و. لم.شم ام. كو هوم. قودى ح. ف.ضت ال.هوم. و. يت ة د. ،ال.قووى وحمييين. ات. الرو لوطت السو ا و. ست ؤت د. ل.لرو يم. حت .و.

لتى 1 ا اللم.وم. نى 1:9 يووحت  
لم. ن. كو ا م. نت ر. هم. طت ي. غت ا و. نت نووب. ا د. فتر. لمينت غ. ي. غت ، و. ل. د. ال.عت م. ب. كت ح. ي. كت ين. و. . أتمم اه. اى ا رت نت نووب. د. ا ب. نت ف. ر. تت إملت ع. و.

م. .إمت.
لتى 1 ا اللم.وم. نى 2:12 يووحت  

يح. سم م. ال.مت ل. إمس. ف.ضت م. ب. كو نووب. فتر. د. . غ. قىاش. اى ح. لت ، ع. ات. لميدت م. آ ال.و. تتب. لميكو ك. ن. .كت
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