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Confession Scriptures

Матто 6:10 "Малакути Ту биёяд; иродаи Ту, чунон ки дар осмон аст, дар замин
ҳам ба амал ояд;

Марқус 9:24 Дарҳол падари кӯдак фарьёд зада, гирьякунон гуфт: «Имон 
меоварам, эй Худованд! Ба беимонии ман мадад кун».

Луқо 11:2 Ба онҳо гуфт: «Вакте ки дуо мегӯед, чунин бигӯед: "Эй Падари мо, 
ки дар осмонӣ! Исми Ту муқаддас бод; Малакути Ту биёяд; иродаи Ту, 
чунон ки дар осмон аст, дар замин ҳам ба амал ояд;

Юҳанно 14:6 Исо ба вай гуфт: «Ман роҳ ва ростӣ ва ҳаёт ҳастам; касе 
наметавонад назди Падар ояд, магар ин ки ба василаи Ман;

Юҳанно 17:15 «Илтимос намекунам, ки Ту онҳоро аз ҷаҳон бибарй, балки 
онҳоро аз шарорат муҳофизат намой;

Яъқуб 4:8 Ба Худо наздик шавед, ва Ӯ ба шумо наздик хоҳад шуд. Дастҳои 
худро бишӯед, эй гуноҳкорон, ва дилҳои худро пок кунед, эй дудилагон.

Румиён 6:12-14 Пас, бигзор гуноҳ дар ҷисми мирандаи шумо ҳукмрон 
нашавад, то ки ба ҳавасҳои он итоат намоед; 13 Ва андоми худро ба гуноҳ 
насупоред, то ки олати шарорат шавад, балки худро, ҳамчун касони аз 
мурдагон зиндашуда, ба Худо таслим кунед ва андоми худро дар иҳтиёри 
Худо вогузор намоед, то ки олати адолат бошад, 14 Зеро ки гуноҳ дигар 
набояд бар шумо ҳумкронӣ кунад: шумо, охир, тобеи шариат не, балки 
тобеи файз ҳастед.

Ибриён 9:28 Ончунон Масеҳ низ як бор Худро барои бардоштани гуноҳҳои 
бисьёр касон курбонӣ намуда, бори дуюм на аз барои татҳири гуноҳ зоҳир 
хоҳад шуд, балки барои онҳое ки Ӯро интизор доранд, то наҷот ёбанд.

1 Юҳанно 1:9 Агар мо гуноҳҳои худро зътироф кунем, Ӯ амин ва одил аст, ки 
гуноҳҳои моро биомурзад ва моро аз ҳар ноинсофй пок намояд.

Эзра 9:7; Наҳемё 9:2; Дониёл 9:8,9 Confess sins of fathers & rulers. 
Эзра 9:13 God not punish as we deserve.
Забур 24:3,4 clean hands, and a pure heart stand before God.
Ишаъё 59:2 sin separates from God. Ишаъё 64:6 our righteousness as filthy rags.
Ирмиё 5:25 sin withholds blessings.

Forgiveness Scriptures

Матто 6:12-15 "Ва қарзҳои моро бибахш, чунон ки мо низ ба қарздорони ҳуд 
мебаҳшем; 13 "Ва моро ба озмоиш дучор накун, балки моро аз иблис раҳой
деҳ; зеро ки Малакут ва қувват ва ҷалол то абад аз они Туст. Омин". 14 
«Зеро, агар шумо ба мардум ҳатоҳошонро бибаҳшед, Падари шумо, ки дар
осмон аст, ба шумо низ ҳоҳад бахшид; 15 «Ва агар шумо ба мардум 
набахшед, Падари шумо низ ҳатоҳои шуморо ба шумо наҳоҳад бахдшд.

Матто 18:21,22 Он гоҳ Петрус назди Ӯ омада, гуфт: «Худовандо! Чанд бор ба 



бародари худ, ки нисбат ба ман гуноҳ карда бошад, афв намонм? Оё то 
ҳафт бор?» 22 Исо ба вай гуфт: «Ба ту намегӯям: "То ҳафт бор", балки то 
ҳафтод карат ҳафт бор.

Матто 18:35 «Ҳамин тавр Падари Ман, ки дар осмон аста бо шумо низ амал 
хоҳад кард, агар ҳар яке аз шумо гуноҳҳои бародари худро аз самими қалб 
афв накунад».

Марқус 11:25,26 «Ва ҳангоме ки дар дуо меистед, агар аз касе ранҷу озоре 
кашида бошед, гуноҳи вайро афв намоед, то ки Падари шумо низ, ки дар 
осмон аст, гукоҳҳои шуморо биомурзад; 26 «Аммо агар афв накунед, 
Падари шумо низ, ки дар осмон аст, гуноҳҳои шуморо наомурзад».

Луқо 6:37 «Доварӣ накунед, ва ба доварӣ дучор нахоҳед шуд; маҳкум накунед,
ва маҳкум наҳоҳед шуд; бибахшед ва бахшида хоҳед шуд;

Луқо 11:4 "Ва гуноҳҳои моро биомурз, зеро ки мо низ ба ҳар қарздори худ ме-
бахшем; ва моро ба озмоиш дучор накун, балки моро аз иблис раҳоӣ деҳ"».

Луқо 17:3,4 «Ба худ назорат кунед. Агар бародарат ба ту гуноҳ кунад, ба ӯ гап 
зада, фаҳмон, ва агар тавба кунад, ӯро афв намо; 4 «Ва агар рӯзе ҳафт 
карат ба ту гуноҳ кунад ва рӯзе ҳафт карат руҷӯънамуда, гӯяд: "Тавба 
кардам", - ӯро афв намо».

Луқо 23:34 Исо гуфт: «Эй Падар! Инҳоро биомурз, зеро ки намедонанд чӣ 
мекунанд». Ва либоси Ӯро қуръа партофта, тақсим карданд.

Аъмоли 8:22 «Акнун аз ин шарорати худ тавба кун ва ба Худо дуо гӯй: шояд, 
ин қасди дилат омурзида шавад;

Румиён 4:7 "Хушо касоне ки ҷиноятҳошон омурзида ва хатоҳошон пӯшида 
шудааст;

Эфсӯсиён 1:7 Дар Ӯ мо бо Хуни Ӯ фидияе ва омурзиши гуноҳҳоро бар ҳасби 
сарвати файзи Ӯ пайдо кардаем,

Эфсӯсиён 4:32 Балки ба якдигар меҳрубон ва дилсӯз бошед ва якдигарро афв
намоед, чунон ки Худо низ моро дар Масеҳ афв намудааст.

Қӯлассиён 1:14 Ки дар Ӯ мо фидияе ба воситаи Хуни Ӯ ва омурзиши 
гуноҳҳоро пайдо кардаем,

Қӯлассиён 2:13-15 Ва шуморо,_ки дар гуноҳҳо ва дар номахтунии ҷисми худ 
му рда будец, бо Ӯ зинд а карда, ҳамаи гуноҳҳотонро ому рзид. 14 Ва он 
дастнавксро, ки_бо фароизаш моро маҳкум менамуд ва бар зидди мо буд, 
Ӯ хат зада, аз миён бардошт ва бар салиб мехкӯб кард, 15 Ва сарварону 
ҳукуматдоронро аз қувваташон маҳрум сохта, гирифтори шармандагй кард 
ва бар онҳо дастболо шуд.

1 Юҳанно 1:9 Агар мо гуноҳҳои худро зътироф кунем, Ӯ амин ва одил аст, ки 
гуноҳҳои моро биомурзад ва моро аз ҳар ноинсофй пок намояд.

1 Юҳанно 2:12 Ба шумо, эй фарзандон, менависам, чунки гуноҳҳои шумо ба 
хотири исми Ӯ омурзида шудааст.
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