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Confession Scriptures

. تنھنجي مرضي جيئن آسمان ۾ پوري ٿئي ٿي، تيئن زمين تي بہ ٿئي. .۽ تنھنجي بادشاھت اچي 6:10 متي
9:24 مرقس  

آء  ايمان آڻيان ٿو، پر جيڪڏھن منھنجو ايمان ڪامل نہ تنھن تي ڇوڪري جي پيء  ھڪدم واڪو ڪري چيو تہ 
.آھي تہ مدد ڪريو

: عيسي  شاگردن کي چيو تہ جڏھن اوھين دعا گھرو تہ ھيئن چئجو 11:2 لوقا  
.اي بابا! شل تنھنجو نالو پاڪ مڃيو وڃي، ۽ تنھنجي بادشاھت اچي.

، عيسي  کيس وراڻيو تہ رستو 14:6 يوحنا  
.سچ ۽ زندگي آء  آھيان. منھنجي وسيلي کان سواء  ڪوبہ پيء  تائين پھچي نہ ٿو سگھي 

17:15 يوحنا  
.منھنجي دعا اھا نہ آھي تہ تون کين دنيا مان کڻي وٺ، پر اھا دعا آھي تہ کين انھيء  بڇڙي کان بچاء 

4:8 يعقوب  
! پنھنجين دلين کيخدا جي ويجھو وڃو تہ ھو اوھان جي ويجھو ايندو. اي گنھگارو! پنھنجا ھٿ ڌوئو. اي ٻہ دليو!

.پاڪ ڪريو
6:12-14 رومين  

تنھنڪري اوھين پنھنجي ھن فاني جسم ۾ گناھہ کي حڪمراني ڪرڻ نہ ڏيو، متان اوھين گناھہ جي خواھشن
جي تابعداري ڪريو. پنھنجي جسم جي عضون کي گناھہ جي حوالي نہ ڪريو، متان اھي بڇڙائيء  جا ھٿيار
ٿين. پر پاڻ کي مئلن مان جيئرو سمجھي خدا جي حوالي ڪريو تہ جيئن اوھان جي جسم جا عضوا سچائيء 

جو ھاڻي گناھہ جو اوھان تي ڪوبہ اختيار نہ آھي، انھيء  لء  تہ ھاڻي اوھين شريعت جيجا ھٿيار ٿين. ڇالء 
.تابع نہ پر خدا جي فضل جي تابع آھيو

9:28 عبرانين  
تھڙيء  طرح مسيح بہ ھڪڙي ئي ڀيري گھڻن ماڻھن جي گناھن کڻي وڃڻ لء  قربان ٿيو. پر جڏھن ھو ٻيھر ظاھر

.ٿيندو تہ گناھہ کڻڻ لء  نہ، بلڪ انھن کي ڇوٽڪارو ڏيڻ لء  ايندو جيڪي سندس واٽ پيا نھارين
1:9 يوحنا ۱ 1  

پر جيڪڏھن اسين پنھنجا گناھہ باسينداسين تہ خدا پنھنجو واعدو پاڙيندو ۽ انصاف ڪري اسان جا گناھہ معاف
.ڪندو ۽ اسان کي ساري بڇڙائيء  کان پاڪ ڪري ڇڏيندو

عزير-  عز  Ezra 9:7; دانيال Daniel 9:8,9 Confess sins of fathers & rulers. 
عزير-  عز  Ezra 9:13 God not punish as we deserve.

.Nehemiah 9:2 confess sins of fathers نحم
زب - زبور  Psalms 24:3,4 clean hands, and a pure heart stand before God.
يس-  يسعياہ  Isaiah 59:2 sin separates from God. 64:6 our good as filthy rags.

ير-  يرمياہ  Jeremiah 5:25 sin withholds blessings.

Forgiveness Scriptures

15-6:12 متي  
سان جا ڏوھہ اسان کي ائين معاف ڪر، جيئن اسين بہ پنھنجن ڏوھارين کي معاف ٿا ڪريون. اسان کي آزمائش

.  ڇالء  جو جيڪڏھن اوھين ماڻھن کي پنھنجا ڏوھہ بخشيندا تہ۾ نہ وجھہ، پر اسان کي بڇڙائيء  کان بچاء 
.اوھان جو آسمان وارو پيء  بہ اوھان کي پنھنجا ڏوھہ بخشي ڇڏيندو

.پر جيڪڏھن اوھين ماڻھن جا ڏوھہ نہ بخشيندا تہ اوھان جو آسمان وارو پيء  بہ اوھان جا ڏوھہ ڪين بخشيندو
18:21,22 متي  

پوء  پطرس عيسي  وٽ اچي پڇيو تہ خداوند، جيڪڏھن منھنجو ڪو ڀاء  ڀيڻ منھنجو ڏوھہ ڪندو رھي تہ آء 



کيس ڪيترا دفعا بخشي ڇڏيان؟ ڇا ست دفعا بخشي ڇڏيانس؟  عيسي  وراڻيو تہ ”ست دفعا تہ آء  ڪونہ ٿو
.چوان، پر ستھتر دفعا

18:35 متي  
 طرح منھنجو آسمان وارو پيء  بہ اوھان سان ڪندو، جيڪڏھن اوھين پنھنجي ڀاء  ڀيڻ کي سچيء  دلاھڙيء 

.سان نہ بخشيندء 
11:25,26 مرقس  

جڏھن بہ اوھين دعا گھرڻ لء  بيھو، تڏھن جيڪڏھن اوھان جو ڪنھن تي رنج آھي تہ ا ن کي معاف ڪري ڇڏيو
.تہ اوھان جو پيء  جيڪو آسمان ۾ آھي سو بہ اوھان جا ڏوھہ اوھان کي بخشي ڇڏي

6:37 لوقا  
ٻين کي ڏوھي نہ ٺھرايو تہ اوھان کي بہ ڏوھي نہ ٺھرايو وڃي. ٻين کي نہ ننديو تہ اوھان کي بہ نہ ننديو وڃي.

.ٻين کي معاف ڪريو تہ اوھان کي بہ معاف ڪيو وڃي
11:4 لوقا  

. جو جيڪي اسان جا ڏوھي آھناسان جا ڏوھہ اسان کي معاف ڪر، ڇالء 
. ان کان علوہ اسان کي آزمائش ۾ نہ وجھہ. تن کي اسين بہ معاف ٿا ڪريون .

17:3,4 لوقا  
ياد رکو تہ جيڪڏھن اوھان جو ڪو ڀاء  ڀيڻ اوھان جو گناھہ ڪري تہ کيس ھدايت ڪريو ۽ جيڪڏھن ھو توبھہ

ڪري تہ بخشوس. جيڪڏھن ھو ڏينھن ۾ ست دفعا اوھان جو گناھہ ڪري ۽ اوھان وٽ اچي ست دفعا چوي
.تہ ’آء  توبھہ ٿو ڪريان‘ تہ اوھان کي کيس بخشڻ کپي

23:34 لوقا  
تہ ھي نہ ٿا ڄاڻن تہ ھو ڇا ڪري رھيا آھن.“ اھي ھن جا ڪپڙاعيسي  چيو تہ اي بابا! ھنن کي بخش، ڇاڪاڻ

کا وجھڻ لڳا .پاڻ ۾ ورھائڻ لء  پ 
8:22 رسولن جا ڪم  

تنھنڪري پنھنجي انھيء  بڇڙائيء  تي توبھہ ڪر ۽ خداوند کان دعا گھر تہ شل تو کي تنھنجي دل جي انھيء 
.بڇڙي خيال جي معافي ملي

.سڀاڳا آھن ا ھي، جن جا ڏوھہ خدا معاف ڪيا ۽ سندن گناھہ ڍڪي ڇڏيائين 4:7 رومين .
1:7 ا فسين  

.اسان کي مسيح جي رت جي وسيلي ڇوٽڪارو ملي ٿو، يعني اسان جا گناھہ معاف ڪيا وڃن ٿا
4:32 ا فسين  

ھڪ ٻئي تي مھربان ۽ نرم دل ٿيو ۽ جھڙيء  طرح خدا مسيح جي وسيلي اوھان کي معاف ڪيو، تھڙيء  طرح
.اوھين بہ ھڪ ٻئي کي معاف ڪندا رھو

. جنھن جي وسيلي اسان کي ڇوٽڪارو، يعني گناھن جي معافي ملي آھي 1:14 ڪلسين .
15-2:13 ڪلسين  

طھريل ھجڻ ڪري مئل ھئا،جڏھن اوھين پنھنجي گناھن جي ڪري ۽ پنھنجي گناھن سان ڀريل فطرت جي اڻ
تڏھن خدا اوھان کي مسيح سان گڏ جيئرو ڪيو. ھن اسان جا سڀيئي گناھہ بخشي ڇڏيا،  ۽ پنھنجي حڪمن

جي انھيء  دستاويز کي رد ڪري ڇڏيائين جيڪو اسان بابت ۽ اسان جي خلف ھو. ھن انھيء  کي صليب تي
ڪوڪا ھڻي پري ڪري ڇڏيو. خدا حڪومتن ۽ اختيار وارن کان ھٿيار کسي کين کليو کليو تماشو بڻايو ۽

.صليب جي وسيلي انھن تي، جيڪي قيدين وانگر ھئا، فتحيابيء  جو شادمانو وڄايائين
2:12 يوحنا ۱ 1  

! آء  اوھان ڏانھن انھيء  لء  ٿو لکان، جو مسيح جي نالي جي ڪري اوھان جا گناھہ معاف اي منھنجا پيارا ٻارو!
.ڪيا ويا آھن
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