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Confession Scriptures

، بل پاشایەتیا تە بهێت، بل حەزا تە ب جهـ بهێت 6:10 مزگینیا مەتتای  
9:24 مزگینیا مەرقۆسی  

!د جهـ دا بابێ كوڕكی گازی كر: من باوەریا هەی، هاریكاریا بێباوەریا من بكە
، بابۆ: ئینا گۆتە وان: دەمێ هوین نڤێژێ دكەن، بێژن 11:2 مزگینیا لوقای  

14:6 مزگینیا یوحەننای  
.ئینا عیسای بەرسڤ دا: ئەزم رێك و راستی و ژیان. كەس ناهێتە نك بابی، ئەگەر ب رێیا من نەبیت

17:15 مزگینیا یوحەننای  
بپارێزی ئەز داخوازێ ناكەم كو تۆ وان ژ جیهانێ ببەی، لێ تۆ وان ژ خرابكاری .

. خۆ نێزیكی خودێ بكەن، ئەو ژی دێ خۆ نێزیكی هەوە كەت 4:8 یەعقوب .
.دەستێن خۆ پاقژ بكەن، گەلی گونەهكاران. دلێ خۆ پاك بكەن، گەلی دوودلن 

6:12-14 رۆما  
دا دەستهەلتێ بكەت، دا هوین ملكەچی حەزێن وی نەبن ئەڤجا نەهێلن گونەهـ د لەشێ هەوە یێ مربار     .

ئەندامێن لەشێ خۆ ژی وەك چەكێن خرابیێ پێشكێشی گونەهێ نەكەن. لێ خۆ وەك یێن ژ ناڤ مریان رابووین    
.پێشكێشی خودێ بكەن، ئەندامێن لەشێ خۆ ژی وەك چەكێن راستداریێ پێشكێشی خودێ بكەن

.گونەهـ دەستهەلتێ ل سەر هەوە ناكەت، چنكو هوین نە د بن دەستووری دانە، لێ هوین یێن د بن كەرەمێ دا    
9:28 عیبرانی  

وەسا مەسیح ژی ژ بەر راكرنا گونەهێن گەلەكان ب تنێ جارەكێ هاتە پێشكێش كرن. ئەو دێ بۆ جارا دوویێ دیار
.بیت، نە ژ بەر راكرنا گونەهان، لێ ژ بەر قورتالكرنا وان یێن چاڤەڕێیا وی دكەن

1:9 یوحەننا 1  
و راستدارە، لەوما دێ ل گونەهێن مە بوریت و مە ژ ئەگەر ئەم دانپێدانێ ب گونەهێن خۆ بكەین، ئەو یێ دلسۆز

.هەمی خرابیان پاقژ كەت

9:8,9 دانیێل; 9:7 عە زرا  Confess sins of fathers & rulers. 
9:13 عە زرا  God not punish as we deserve.

9:2 نە حە میا  confess sins of fathers.
24:3,4 زه بوور  clean hands, and a pure heart stand before God.

59:2 ئیشایا  sin separates from God.
64:6 ئیشایا  our righteousness as filthy rags.
5:25 یەرمیا  sin withholds blessings.

Forgiveness Scriptures

. ، هەروەكو ئەم ل قەردارێن خۆ دبورین ل قەرێن مە ببورە   6:12-15مزگینیا مەتتای   
قورتال بكە، چنكو پاشایەتی و هێز و مەزناهی هەروهەر یێن مە نەئێخە د تاقیكرنێ دا، لێ مە ژ خرابكاری      

ئامین. .تەنە ..



ئەگەر هوین ل گونەهێن خەلكی یێن د دەرهەقا هەوە دا دهێنە كرن ببورن، بابێ هەوە یێ ئەسمانی ژی دێ ل       
،گونەهێن هەوە بوریت

.لێ ئەگەر هوین ل گونەهێن خەلكی نەبورن، بابێ هەوە ژی ل گونەهێن هەوە نابوریت    
18:21,22 مزگینیا مەتتای  

دەربارەی من گونەهان بكەت، پاشی پەترۆس هاتە نك و پرسیار ژێ كر: هەی خودان، چەند جاران برایێ من    
ئەز لێ ببورم؟ ئەرێ هەتا حەفت جاران؟

!عیسای بەرسڤا وی دا: ئەز دبێژمە تە: نە هەتا حەفت جاران، لێ هەتا حەفتێ جاران حەفت    
، هۆسا بابێ من یێ ئەسمانی ژی دێ ڤێ ب سەرێ هەوە ئینیت 18:35 مزگینیا مەتتای  

.ئەگەر هەر ئێك ژ هەوە ژ دل ل برایێ خۆ نەبوریت 
هەر دەمێ هوین بۆ نڤێژێ رادوەستن و هەوە  11:25,26 مزگینیا مەرقۆسی  

.تشتەك ل سەر ئێكی هەبیت، لێ ببورن، داكو بابێ هەوە ژی ئەوێ ل ئەسمانان ل گونەهێن هەوە ببوریت    
.لێ ئەگەر هوین لێ نەبورن، بابێ هەوە ژی ئەوێ ل ئەسمانی ل گونەهێن هەوە نابوریت    

. دادكرنێ نەكەن، هوین ناهێنە دادكرن 6:37 مزگینیا لوقای .
.گونەهباركرنێ نەكەن، هوین ناهێنە گونەهباركرن. لێبورینێ بكەن، دێ ل هەوە هێتە بورین 

، ل گونەهێن مە ببورە 11:4 مزگینیا لوقای  
.چنكو ئەم ژی ل وان هەمی كەسان دبورین، یێن گونەهـ د دەرهەقا مە دا كرین

17:3,4 مزگینیا لوقای  
.هشیاری خۆ بن: ئەگەر برایێ تە گونەهەك كر، لێ بحەیتینە و ئەگەر ل خۆ زڤڕی، لێ ببورە    

ئەگەر رۆژێ حەفت جاران گونەهـ دژی تە كرن و هەر حەفت جاران ل تە زڤڕی و گۆت: ئەز یێ پەشیمانم›    
.دڤێت تۆ ل وی ببوری

: ئینا عیسای گۆت 23:34 مزگینیا لوقای  
.بابۆ، ل وان ببورە، چنكو ئەو نزانن چ دكەن. پاشی ب هاڤێتنا پشكێ جلكێن وی ل سەر خۆ لێكڤەكرن 

8:22 كارێن هنارتیان  
،ئەڤجا ژ خرابیێن خۆ ڤەگەڕە و داخوازێ ژ خودانی بكە، بەلكو ل مەرەما دلێ تە ببوریت

. .خوزیكێن وان یێن ل سەرپێچیێن وان هاتیە بورینو گونەهێن وان هاتینە نخافتن 4:7 رۆما .
ژ دەولەتسەرێ وی، مە ب خوینا وی رزگاری وەرگرت 1:7 ئەفەسۆس  

، ئانكو مە لێبورینا گونەهان هەیە. ئەڤ چەندە ل دویڤ كەرەما خودێ یا دەولەمەندە ،
4:32 ئەفەسۆس  

.ل گەل ئێكودوو د دلنازك و دلۆڤان بن، ل ئێكودوو ببورن، هەروەكو خودێ ژی ب رێیا مەسیحی ل هەوە بوری
. ئەوێ ب وی مە رزگاركرن، ئانكو لێبورینا گونەهان، هەی 1:14 كۆلۆسی .

2:13-15: كۆلۆسی  
هوین ژ بەر گونەهێ و سونەتنەكرنا لەشێ خۆ د مری بوون، لێ خودێ هوین ل گەل وی ڤەژاندن، دەمێ ل    

 .هەمی گونەهێن مە بوری
وی تۆمارا قەرێن مە ژێ بر، ئەوا ل گۆر رێسایێن دەستووری ل دژی مە هاتیە نڤیسین. وی ئەو تۆمار ب    

 .خاچێ ڤە بزماردا و هۆسا راكر
ژ چەك كرن و ل بەر چاڤێن هەمیان شەرمزار كرن، ب رێكا خاچێ سەركەفتن ل سەر سەروەر و دەستهەلتدار    

.وان ئینا
2:12 یوحەننا 1  

.ئەز بۆ هەوە دنڤیسم، گەلی زاڕۆكان، چنكو ل سەر خاترا ناڤێ وی ل گونەهێن هەوە هاتیە بورین.
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