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Confession Scriptures

Езра 9:7 Ата-бабаларымыздың заманынан бастап қазірге дейін Сенің 
алдыңдағы кінәміз өте зор. Біз патшаларымызбен, діни 
қызметкерлерімізбен бірге теріс қылықтарымыздың кесірінен бөтен 
елдердің патшаларының қолына түстік. Күні бүгінге дейін солардың 
семсерлерінен әрі құлдық, тонау, қорлықтан көз ашпай келеміз.

Езра 9:13 Басымызға түскендердің бәрі өзіміздің зұлым істеріміз бен зор 
кінәміздің кесірінен болды. Сонда да Сен, уа, Құдайымыз, бізді 
күнәларымыз бойынша емес, одан жеңілірек жазаладың. Осылайша 
халқымыздың толығымен қырылып кетуіне жол бермей, бірқатарымызды 
тірі алып қалдың.

Нехемия 9:2 Сол кезде Исраилдің үрім-бұтағы барлық жат жұрттықтардан 
бөлініп шықты. Исраилдіктер (Жаратқан Иенің алдында) тұрып, өз 
күнәлары мен ата-бабаларының теріс қылықтарын мойындады.

Жыры 24:3,4(23:3,4) Жаратқанның тауына кімнің шығуына болады, Оның 
киелі орнында кімнің тұруына болады? 4 Бұл тек қолы мен жүрегі таза 
жанға болады, Жат тәңірге табынбай, жалған айтпайтынға болады.

Жыры 73:13(72:13) Әлде бекерге жүрегімді пәк сақтап, Қолымды күнәдан 
таза ұстадым ба?!

Ишая 59:2 Қайта, өздеріңнің әділетсіз істерің Құдаймен араларыңды 
ажыратып келеді! Жасаған күнәларың Оның бетін сендерден бұрып 
әкетеді. Сондықтан да Құдай Ие мінажаттарыңа құлақ салмайды.

Ишая 64:6 Бәріміз де күнәға батып рухани ластанып кеттік! Күллі әділ 
істеріміздің өзі лас шүберектей жиренішті! Солып қалған жапыраққа 
ұқсаймыз, күнәларымыз бізді желдей ұшырып әкетеді.

Еремия 5:25 Өз әділетсіз істеріңе бола осы жақсылықтардан құр алақан 
қалдыңдар, өз күнәларың сендерді бұл игіліктерден шет қалдырды.

Ошия 13:8 Оларға қонжықтарынан айырылған ұрғашы аюдай бас саламын 
да, кеуделерін жарып тастаймын. Оларды арыстандай жалмап, жыртқыш 
аңдай жыртамын.

Даниял 9:8,9 О, Тәңір Ием, Өзіңе қарсы күнә жасағанымызға бола 
барлығымыз да, патшаларымыз, әміршілеріміз бен ақсақалдарымызды 
қоса, түгелдей қара бет болдық. 9 О, Құдай Иеміз, Сен мейірімді де 
кешірімдісің, ал біз Саған қарсы шығып,

Марқа 9:24 Баланың әкесі (көзіне жас алып) дереу: — Мен сенемін. Сенімім 
жетіспегенде оны нығайта көріңіз! — деп дауыстап жіберді.

Лұқа 11:2 Иса оларға былай деді: — Сендер Құдайға сиынғанда мына іспетті 
мінажат етіңдер: Көктегі Әкеміз! Сенің киелі есімің қастерлене берсін, 
Патшалығың осында орнасын! (Сенің еркің көкте орындалғандай, Жер 



бетінде де орындала берсін!) (Матай 6:10)
Жохан 14:6 Иса оған: — Жол, шындық және шынайы өмір Менмін. Мен 

арқылы болмаса, ешкім де Әкеге бара алмайды.
Жохан 17:15 Сенен оларды осы дүниеден әкете гөр деп емес, әзәзіл 

шайтаннан қорғай гөр деп сұрап тұрмын.
Жақыптың 4:8 Құдайға жақындаңдар, сонда Ол да сендерге жақындайды. Ей,

күнәкарлар, қолдарыңды жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар! Ей, 
екіойлы табансыздар, жүректеріңді орнықтырыңдар!

Римдіктерге 6:12-14 Сондықтан күнә ажалды тәндеріңді билемесін! Яғни 
тәндеріңнің күнәлі құмарлықтарына еріп кетпеңдер! 13 Дене мүшелеріңді 
күнә жасау үшін қолданып әділетсіздіктің құралы етпеңдер! Қайта, сендер 
рухани өлімнен шынайы өмірге өтіп келдіңдер; сондықтан өздеріңді 
Құдайдың қызметіне арнап, дене мүшелеріңді де Оған бағыштап, оларға 
әділ істер істетіңдер! 14 Күнә сендерге билігін жүргізбеуі керек, себебі 
сендер енді Таурат заңына емес, Құдайдың рақымына бағынасыңдар.

Еврейлерге 9:28 Сол секілді Мәсіх бір рет көптеген адамдардың күнәларын 
өз мойнына алып құрбан болды. Ол дүниеге қайта оралған кезде тағы да 
күнәнің құнын өтеу үшін емес, Өзін аңсап күтіп жүргендерді түгелдей 
құтқару үшін келеді.

1 Жоханның 1:9 Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де 
әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден 
тазартады.

Forgiveness Scriptures

Матай 6:12-15 Бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, Сен де 
күнәларымызды кешіре гөр. 13 Азғырылуымызға жол бермей, Бізді 
жамандықтан сақтай гөр. (Патшалық, құдірет және ұлылық Мәңгі бақи 
Сенікі! Аумин.) 14 Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда 
көктегі Әкелерің сендерді де кешіреді. 15 Ал егер басқалардың күнәларын 
кешірмесеңдер, онда көктегі Әкелерің сендердің де күнәларыңды 
кешірмейді.

Матай 18:21,22 Сонда Петір Исаның қасына жақындап: — Мырза, егер 
бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, оны неше рет кешіруім керек?
Жеті ретке дейін бе? — деп сұрады. 22 Иса: — Саған айтамын: жеті емес, 
жеті қайтара жетпіс ретке дейін, — деп жауап берді.

Матай 18:35 Міне, егер сендер бауырластарыңның күнәларын шын жүректен 
кешірмесеңдер, көктегі Әкем әрқайсыларыңа да солай істемек!

Марқа 11:25,26 Ал сиынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны 
кешіріңдер! Сонда көктегі Әкелерің сендердің де күнәларыңды кешіреді. 
26 (Егер өздерің кешірмесеңдер, көктегі Әкелерің сендердің де 
күнәларыңды кешірмейді.)



Лұқа 6:37 Басқаларға үкім айтпаңдар, сонда сендерге де үкім 
шығарылмайды. Айыптамаңдар, әйтпесе өздерің де айыпталасыңдар. 
Кешіріңдер, сонда сендер де кешірілесіңдер.

Лұқа 11:4 Бізге күнә жасаған әркімді кешіргеніміздей, Сен де күнәларымызды 
кешіре гөр. Азғырылуымызға жол бермей, (Бізді жамандықтан сақтай гөр. 
Аумин.)

Лұқа 17:3,4 Сондықтан сақтаныңдар! Егер бауырласың күнә жасаса, оған 
ескерт. Егерде өкініп, теріс жолдан қайтса, кешірім ет! 4 Ол тіпті күніне 
жеті рет саған қарсы күнә жасап, жеті рет келіп, «өкініп, теріс жолдан 
қайттым» десе, кешірім ет!

Лұқа 23:34 Сонда Иса (көктегі Әкесіне сиынып): «Әке, оларды кешіре гөр! 
Олар не істеп жатқандарын түсінбейді», — деді. Ал жасақшылар Исаның 
киімдерін жеребе тастап өзара бөлісіп алды.

Елшілердің Iстері 8:22 Сондықтан осы жаман қылығыңа өкініп, Құдай Иеге 
сиынып жалбарын! Мүмкін, Ол жүрегіңдегі қара ниетіңді кешірер.

Римдіктерге 4:7 «Әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған 
қандай бақытты әрбір жан!

Ефестіктерге 1:7 Мәсіхтің құрбан болып, қаны төгілуімен төлеміміз өтеліп, 
біздер жамандықтың құлдығынан азат етіліп, күнәларымыз кешірілді. 
Осылайша Құдай Өзінің шексіз зор рақымын

Ефестіктерге 4:32 Қайта, бір-біріңе мейірімді де жанашыр болыңдар; Мәсіхтің
арқасында өздеріңді Құдай кешіргендей, сендер де өзара кешірімді 
болыңдар!

Қолостықтарга 1:14 Оның құрбандық өлімі арқылы күнәларымыздың құны 
өтеліп, кешірімге ие болдық.

Қолостықтарга 2:13-15 Бұрын сендер Құдайдың бұйрықтарын бұзып, «рухани
сүндеттелмеген», яғни күнәкар болмыстарыңа тәуелді болып, рухани 
тұрғыдан өлі едіңдер. Алайда Құдай сендерді Мәсіхпен бірге қайта тірілтіп 
алды. Ол күллі күнәларымызды кешірді: 14 бізге айып тағып, үкім 
белгілейтін «құжатты» Мәсіх құрбан болған айқышқа «шегелеп іліп қойып»,
күшін жойды. 15 Осылайша Құдай рухани билеушілер мен әміршілердің 
күш-қуатын талқандап, оларды бүкіл әлем алдында әшкерелеп, Мәсіхтің 
істегендері арқылы жеңіп шықты.

1 Жоханның 1:9 Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де 
әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден 
тазартады.

1 Жоханның 2:12 Балаларым менің, Исаның құрбандығы арқасында 
күнәларың кешірілгендіктен сендерге осыны жазып отырмын.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


