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Xүлээн Судрууд - Confession Scriptures

Езра 9:7 Бидний эцэг дээдсийн өдрүүдээс энэ өдрийг хүртэл бид үлэмж 
буруутай байсаар, бидний гэм нүглийн улмаас бид болон манай хаад, 
тахилч нар дэлхийн хаадын гарт, сэлмэнд, олзонд, мөн дээрэм тонуул 
болон илт гутамшигт өнөөдрийнх шиг өгөгдсөн билээ.

Езра 9:13 Бидний бузар муу үйлс хийгээд асар их гэм буруугийн улмаас 
бидний дээр ирсэн бүхний дараа бидний Бурхан Та биднийг бидний 
хууль бус үйлд хавьгүй хөнгөн шийтгэж, бидэнд энэ мэт зугтсан 
үлдэгсдийг өгснөөс хойш

Нехемиа 9:2 Израилийн үр удмынхан өөрсдийгөө бүх харийнхнаас 
тусгаарлан, зогсож, өөрсдийн нүглийг болон өвөг дээдсийнхээ гэмийг 
наманчилав.

Дуулал 24:3,4 ЭЗЭНий уул өөд хэн авирч болох вэ? Түүний ариун газарт 
хэн зогсож болох вэ? 4 Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй, Хуурмаг байдалд 
сэтгэлээ өргөөгүй, Худал тангараг тавиагүй хүн тэгэх юм.

Дуулал 73:13 Үнэндээ би дэмий л зүрхээ цэвэр байлгаж, Гараа гэмгүй 
байдал дотор угаалаа.

Исаиа 59:2 Харин та нарын гэм буруу нь та нарыг Бурханаас хагацуулан, та
нарын нүглүүд Бурханы нүүрийг та нараас далдалжээ. Тийм учраас Тэр 
сонсдоггүй.

Исаиа 64:6 Бид бүгдээрээ бузар нэгэн мэт болсон бөгөөд бидний бүх зөв 
үйлс нь бохир хувцас мэт байдаг. Бид бүгдээрээ навч мэт хатаж, бидний 
нүгэл нь биднийг салхи мэт хийсгэнэ.

Иеремиа 5:25 Та нарын гэм буруу эдгээрийг эргүүлсэн бөгөөдта нарын 
нүгэл өөрсдөөс чинь сайныг нуув.

Хосеа 13:8 Бамбаруушнуудаа булаалгасан баавгай шиг Би тэдэнтэй 
тулгарч, тэдний цээжийг нь яран тастах болно. Зэрлэг араатан тэднийг 
тастчихтай адил тэнд Би бас эм арслан мэт тэднийг залгина.

Даниел 9:8,9 Эзэн минь, бид Таны эсрэг нүгэл үйлдсэн учраас ичгүүр нь 
биднийх, манай хаад, манай жононгууд, манай өвөг дээдсийнх. 9 Учир нь
бид Түүний эсрэг тэрсэлсэн учир энэрэл уучлал нь бидний Бурхан Эзэнд
бий.

Марk 9:24 хүүгийн эцэг тэр дороо хашхирч — Би итгэж байна. Итгэлгүй 
байгаад минь туслаач гэсэнд,

Лук 11:2 Тэр тэдэнд — Та нар залбирахдаа, “Эцэг, Таны нэр ариунаар 



дуурсгагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. (Матай 6:10)
Иохан 14:6 Есүс — Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр

Эцэгт хүрэхгүй.
Иохан 17:15 Би Танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй, харин тэднийг

муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна.
Иаков 4:8 Бурханд ойртогтун. Тэгвэл Тэр та нарт ойртоно. Нүгэлт хүмүүс та 

нар гараа цэвэрлэ. Хоёр санаатай хүмүүс та нар зүрхээ ариусга.
Ром 6:12-14 Тиймээс биеийнхээ тачаангуй хүслүүдэд дуулгавартай байх 

ёстой хэмээдэг үхлийн биед чинь нүгэл бүү ноёрхог. 13 Биеийнхээ 
эрхтнүүдийг зөвт бус байдлын зэвсэг болгон нүгэлд бүү өргө. Харин 
Бурханд өөрсдийгөө үхэгсдээс амьд болгогсод мэт, мөн биеийнхээ 
эрхтнүүдийг зөвт байдлын зэвсэг болгон Бурханд өргө. 14 Учир нь нүгэл 
та нарыг захирахгүй. Яагаад гэвэл та нар хуулийн дор байгаа бус, харин 
нигүүлслийн дор байдаг.

Еврей 9:28 тийнхүү Христ мөн олны нүглүүдийг үүрэхийн тулд нэг удаа 
өргөгдсөн бөгөөд хоёр дахиа үзэгдэхдээ нүглийн талаар бус, харин 
Өөрийг нь тэсэн ядан хүлээгсдийг аврах болно.

1 Иохан 1:9 Хэрэв бид нүглээ хүлээн зөвшөөрвөл Тэрээр итгэмжит, зөвт 
бөгөөд бидний нүглийг уучилж, бүх л зөвт бус байдлаас биднийг 
цэвэрлэнэ.

Уучлал Судрууд - Forgiveness Scriptures

Матай 6:12-15 Бид өртөнгүүдээ уучилсны адил бидний өрийг мөн уучлаач. 
13 Биднийг сорилтод бүү оруулаач, Харин бузар муугаас гэтэлгээч. 
[Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд Таных. Амен]” 14 Учир нь, 
хэрэв та нар хүмүүсийн алдааг уучилбал тэнгэрлэг Эцэг тань та нарыг 
мөн уучилна. 15 Харин хэрэв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол Эцэг тань 
мөн та нарын алдааг уучлахгүй.

Матай 18:21,22 Дараа нь Петр ирж Түүнд — Эзэн, ах дүү маань миний 
эсрэг нүгэл үйлдэхэд би хэдэн удаа түүнийг уучлах вэ? Долоон удаа юу?
гэхэд нь 22 Есүс айлдсан нь — Би чамд долоон удаа гэж хэлэхгүй. Харин
дал дахин долоон удаа гэж хэлье.

Матай 18:35 Түүнчлэн хэрэв та нарын нэг бүр чинь ах дүүгээ зүрх 
сэтгэлээсээ уучлахгүй бол Миний тэнгэрлэг Эцэг ч та нарт мөн тэгж 
хандах болно гэлээ.

Марk 11:25,26 Та нар залбиран зогсохдоо, хэрэв хэн нэгний эсрэг ямар 
нэгэн юм чамд байгаа бол уучил. Тэгвэл тэнгэр дэх Эцэг чинь мөн та 



нарын хилэнцийг уучлах болно. 26 [Харин хэрвээ та нар уучлахгүй бол, 
тэнгэр дэх Эцэг чинь мөн та нарын хилэнцийг уучлахгүй гэв].

Лук 6:37 Шүүгдэхгүйн тулд бусдыг бүү шүү. Яллагдахгүйн тулд бусдыг бүү 
ялла. Уучлагтун, тэгвэл та нар ч мөн уучлагдана.

Лук 11:4 Бидний нүглийг уучлаач. Учир нь бид ч мөн бидэнд өртэй алив 
нэгнийг уучилдаг. Биднийг сорилт уруу бүү удирдаач” гэж хэл гэв.

Лук 17:3,4 Болгоомжтой бай! Хэрэв ах дүү чинь нүгэл үйлдвэл, түүнийг 
зэмлэ. Хэрэв тэр гэмшвэл, түүнийг уучил. 4 Хэрэв тэр чиний эсрэг өдөрт 
долоон удаа нүгэл үйлдчихээд, чам уруу долоон удаа эргэж ирж, “Би 
гэмшиж байна” гэвэл, түүнийг уучил гэв.

Лук 23:34 Есүс—Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа 
мэдэхгүй байна гэв. Тэд шодоод, Түүний хувцсыг хуваан авчээ.

Үйлс 8:22 Энэ хар санаархалдаа гэмшиж Эзэнд залбир. Магадгүй зүрхэн 
дэх хар санаа чинь зайлуулагдаж болох юм.

Ром 4:7 «Хууль бус явдал нь уучлагдаж, Нүглүүд нь далдлагдсан хүмүүс 
ерөөлтэй.

Ефес 1:7 Түүний нигүүлслийн баялгийн дагуу Түүний дотор цусаар нь 
золилт, гэм нүглийн маань төлөөх уучлал бидэнд байдаг.

Ефес 4:32 Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биеэ уучлан, 
нэг нэгнээ энэрэн уян зөөлөн сэтгэлээр ханд.

Колоссай 1:14 Хүүгийнх нь дотор бидэнд нүглийн уучлал болох золилт 
байна.

Колоссай 2:13-15 Та нар гэм нүглүүд болон махан биеийн хөвч хөндөх 
ёслолоосоо болж үхсэн байхад Тэр бидний бүх гэм нүглийг уучлаад, та 
нарыг Түүнтэй хамт амьд болгосон бөгөөд 14 бидний эсрэг зарлигуудаас
бүрдсэн, бидэнд дайсагнаж байсан өрийн дансыг хүчингүй болгов. Тэр 
үүнийг загалмайд хадаж, замаасаа зайлуулжээ. 15 Захирагчид болоод 
эрх баригчдыг зэвсэггүй болгоод, Тэр тэднийг загалмай дээр ялж, 
тэднийг нийтэд үзүүлэн болгов.

1 Иохан 1:9 Хэрэв бид нүглээ хүлээн зөвшөөрвөл Тэрээр итгэмжит, зөвт 
бөгөөд бидний нүглийг уучилж, бүх л зөвт бус байдлаас биднийг 
цэвэрлэнэ.

1 Иохан 2:12 Бяцхан хүүхдүүд ээ, нүгэл чинь Түүний нэрийн учир 
уучлагдсан тул би та нарт бичиж байна.
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