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Scriptures

ಕನರನ್ಫೆಷನ ಸಸಸ್ಕ್ರಿಪಪ್ಚರರ್ಫೇ - Confession Scriptures

ಎಜಪ್ರಾನನ 9:7 ನಮತ್ಮಿ ತರಂದರಗಳ ದಿವಸಗಳಳು ಮೊದಲನಗರಗೊ ಂರಂಡನ ಈ ದಿವಸದ ವರರಗರ 
ದರಗೊಡಡ್ಡ ಅಪರಧಧಕರಗೊಸಳಗಧಗಿದರದರವರ. ಇರಂದಿನ ಪಪ್ರಾಕಧರವರರ ನಧವವು ಈ ದರರಶಗಳ 
ಅರಸನಗಳ ಕರಕೈಗರ ಒಪಪ್ಪಿಸಲಪ್ಪಿಟನಟ್ಟು ನಮತ್ಮಿ ಅಕಪ್ರಾಮಗಳಿಗರಗೊರಸಸರ ನಧವವೂ ನಮತ್ಮಿ 
ಅರಸನಗಳಳೂ ನಮತ್ಮಿ ಯಧಜಕರಗೊ ಕತತ್ತಿಗಗೊ ಸರರರಗಗೊ ಕರಗೊಳರಳ್ಳೆಗಗೊ ನಧಚಿಕರಗಗೊ 
ಗನರಿಯಧಗಿದರದರವರ

ಎಜಪ್ರಾನನ 9:13 ನಮತ್ಮಿ ದನಷಸಮರ್ಫೇಗಳಿಗರಗೊರಸಸರವವೂ ನಮತ್ಮಿ ಮಹಧ 
ಅಪರಧಧಕರಗೊಸರಸಸರವವೂ ನಮತ್ಮಿ ಮರಲರ ಬರಂದದರದಲಲ್ಲ ಬರಂದ ತರನವಧಯ ನಮತ್ಮಿ 
ದರರವರಧಗಿರನವ ನರನನ ನಮತ್ಮಿ ಅಕಪ್ರಾಮಗಳಿಗರ ತಕಸಹಧಗರ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದರ ಈಗ 
ಇರನವ ಪಪ್ರಾಕಧರ ನಮಗರ ವಿಮೊರಚನರಯನನನ್ನು ಕರಗೊಟಟ್ಟು ತರನವಧಯ

ನರಹರಮಿಯ 9:2  ಆಗ ಇಸಧಪ್ರಾಯರಲ  ಸರಂತಧನದವರನ ತಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಸಮಸತ್ತಿ ಅನಧ್ಯಾ 
ಜನರಿರಂದ ಪಪ್ರಾತರಧ್ಯಾರಕಿಸಕರಗೊರಂಡನ ನರಂತನ ತಮತ್ಮಿ ಪಧಪ ಗಳನಗೊನ್ನು ತಮತ್ಮಿ ತರಂದರಗಳ 
ಅಕಪ್ರಾಮಗಳನಗೊನ್ನು ಅರಿಕರ ಮಧಡಿದರನ.

ಕಿರತರ್ಫೇನರಗಳಳು 24:3,4 ಕತರ್ಫೇನ ಪವರ್ಫೇತವನನನ್ನು ಹತನತ್ತಿವವನನ ಯಧರನ? ಇಲಲ್ಲವರ ಆತನ 
ಪರಿಶನದದ್ಧ ಸಸ್ಥಳದಲಲ್ಲ ನಲನಲ್ಲವವನನ ಯಧರನ? 4 ಶನದದ್ಧ ಹಸತ್ತಿಗಳಳೂ ನಮರ್ಫೇಲವಧದ ಹಹೃದ
ಯವವೂ ಉಳಳ್ಳೆವನಧಗಿದನದ ತನನ್ನು ಪಧಪ್ರಾಣವನನನ್ನು ವಧ್ಯಾರರ್ಫೇ ತತ್ವಕರಸ ಎತತ್ತಿದರಯಗೊ ಇಲಲ್ಲವರ 
ಮೊರಸದಿರಂದ ಆಣರ ಇಡ ದರಯಗೊ ಇರನವವನರರ.

ಕಿರತರ್ಫೇನರಗಳಳು 73:13 ನಶಪ್ಚಯವಧಗಿ ನನನ್ನು ಹಹೃದಯವನನನ್ನು ವಧ್ಯಾರರ್ಫೇವಧಗಿ ನಮರ್ಫೇಲ 
ಮಧಡಿಕರಗೊರಂಡನ ನನನ್ನು ಕರಕೈಗಳನನನ್ನು ನರಪರಧಧ ದಲಲ್ಲ ತರಗೊಳರದಿದರದರನರ.



ಯಶಧಯ 59:2 ನಮತ್ಮಿ ಅಕಪ್ರಾಮಗಳರರ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ನಮತ್ಮಿ ದರರವರಿರಂದ ಅಗಲಸಯವರ; 
ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳರರ ಆತನನ ಕರರಳದ ಹಧಗರ ಆತನ ಮನಖವನನನ್ನು ನಮಗರ 
ಮರರಮಧಡಿಯವರ.

ಯಶಧಯ 64:6 ನಧವರಲಲ್ಲರಗೊ ಅಶನದದವಧದದದರ ಹಧಗರ ಇದರದರವರ; ನಮತ್ಮಿ ನರತ 
ಕಧಯರ್ಫೇಗಳಳು ಮಕೈಲಗರ ವಸಸ್ತ್ರದ ಹಧಗಿವರ; ನಧವರಲಲ್ಲರಗೊ ಎಲರಯ ಹಧಗರ ಬಧಡನತರತ್ತಿರವರ; 
ನಮತ್ಮಿ ಅಕಪ್ರಾಮಗಳಳು ಗಧಳಿಯರಂತರ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಎತತ್ತಿಕರಗೊರಂಡನ ಹರಗೊರಗಿವರ.

ಯರರಮಿಯ 5:25 ನಮತ್ಮಿ ಅಕಪ್ರಾಮಗಳಳು ಇವವುಗಳನನನ್ನು ತಪಪ್ಪಿಸ ಅವರ; ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪ ಗಳಳು
ಒಳರಳ್ಳೆಯವವುಗಳನನನ್ನು ನಮಿತ್ಮಿರಂದ ಹರಂದರಳರದಿವರ.

ಹರಗೊರಶರರ 13:8 ಮರಿಗಳನನನ್ನು ಕಳರದನಕರಗೊರಂಡ ಕರಡಿಯರಂತರ ನಧನನ ಅವರನನನ್ನು 
ಎದನರನಗರಗೊಳಳುಳ್ಳೆವರನನ; ಅವರ ಹಹೃದಯದ ಪೊರರಯನನನ್ನು ಹರಿದನಬಿಡನವರನನ. ಅಲಲ್ಲ 
ನಧನನ ಸರಂಹದ ಹಧಗರ ಅವರನನನ್ನು ನನರಂಗನವರನನ; ಕಧಡನಮಹೃಗವವು ಅವರನನನ್ನು 
ಸರಳಿಹಧಕನವದನ.

ದಧನಯರಲನನ 9:8,9  ಓ ಕತರ್ಫೇನರರ, ನನಗರ ವಿರನದದ್ಧವಧಗಿ ನಧವವು 
ಪಧಪಮಧಡಿದದರಿರಂದ ನಮತ್ಮಿ ಅರಸರಿಗಗೊ ಪಪ್ರಾಧಧ ನರಿಗಗೊ ಮತನತ್ತಿ ನಮತ್ಮಿ 
ತರಂದರಗಳಿಗಗೊ ನಮಗಗೊ ನಧಚಿಕರಯ ಮನಖಗಳಿವರ. 9 ನಧವವು ಆತನಗರ ವಿರನದದ್ಧ ವಧಗಿ
ತರನಗಿಬಿದಿದದದರಗೊ ಕತರ್ಫೇನಧದ ನಮತ್ಮಿ ದರರವರ ಕರನಣರಯಗೊ ಮತನತ್ತಿ ಕ್ಷಮಯಗೊ 
ನಮಗಿದರ.

ಮಧಕರ್ಫೇನನ 9:24 ತಕ್ಷಣವರರ ಮಗನವಿನ ತರಂದರಯನ--ಕತರ್ಫೇನರರ, ನಧನನ ನರಂಬನ ತರತ್ತಿರನರ; 
ನನಗರ ಅಪನರಂಬಿಕರ ಇಲಲ್ಲದರಂತರ ನರನನ ಸಹಧಯ ಮಧಡನ ಎರಂದನ ಕಣಣರರಿನರಂದ 
ಕಗೊಗಿ ಹರರಳಿದನನ.

ಲಗೊಕನನ 11:2 ಆತನನ ಅವರಿಗರ--ನರವವು ಪಧಪ್ರಾರರ್ಫೇನರ ಮಧಡನವಧಗ--
ಪರಲರಗೊರಕದಲಲ್ಲರನವ ನಮತ್ಮಿ ತರಂದರ ಯರ, ನನನ್ನು ನಧಮವವು ಪರಿಶನದದ್ಧವಧಗಲ, ನನನ್ನು 



ರಧಜಧ್ಯಾವವು ಬರಲ, ನನನ್ನು ಚಿತತ್ತಿವವು ಪರಲರಗೊರಕದಲಲ್ಲ ನರರವರರರನವರಂತರ ಭಗೊಮಿಯಲಲ್ಲಯಗೊ
ನರರವರರರಲ. (ಮತಧತ್ತಿಯನನ 6:10)

ಯರಹಧನನನ 14:6 ಯರಸನ ಅವನಗರ--ನಧನರರ ಮಧಗರ್ಫೇವವೂ ಸತಧ್ಯಾವವೂ ಜರವವವೂ 
ಆಗಿದರದರನರ; ನನನ್ನು ಮಗೊಲಕವಧಗಿ ಹರಗೊರತನ ಯಧರಗೊ ತರಂದರಯ ಬಳಿಗರ ಬರನವದಿಲಲ್ಲ.

ಯರಹಧನನನ 17:15 ನರನನ ಅವರನನನ್ನು ಲರಗೊರಕದರಗೊಳಗಿರಂದ ತರಗರಯಬರರಕರರಂತಲಲ್ಲ; 
ಅವರನನನ್ನು ಕರರಡಿನರಂದ ಕಧಪಧಡಬರರಕರರಂದನ ನಧನನ ಕರರಳಿಕರಗೊಳಳುಳ್ಳೆ ತರತ್ತಿರನರ.

ಯಧಕರಗೊರಬನನ 4:8 ದರರವರ ಸವಿಧಪಕರಸ ಬನನ್ನುರಿ, ಆಗ ಆತನನ ನಮತ್ಮಿ ಸವಿಧಪಕರಸ 
ಬರನವನನ. ಪಧಪಗಳರರ, ನಮತ್ಮಿ ಕರಕೈಗಳನನನ್ನು ಶನಚಿ ಮಧಡಿಕರಗೊಳಿಳ್ಳೆರಿ; ಎರಡನ 
ಮನಸನಸ್ಸುಳಳ್ಳೆವರರರ, ನಮತ್ಮಿ ಹಹೃದಯಗಳನನನ್ನು ನಮರ್ಫೇಲ ಮಧಡಿಕರಗೊಳಿಳ್ಳೆರಿ.

ರರಗೊರಮಧಪವುರದವರಿಗರ 6:12-14  ಹರಗಿರನವದರಿರಂದ ಸಧಯತಕಸ ನಮತ್ಮಿ ದರರಹದ 
ಮರಲರ ಪಧಪವನನನ್ನು ಆಳಗರಗೊಡಿಸ ನರವವು ಅದರ ದನರಧಶರಗಳಿಗರ ಒಳಪಡಬರರಡಿರಿ; 
13 ಇಲಲ್ಲವರ ನರವವು ನಮತ್ಮಿ ಅರಂಗಗಳನನನ್ನು ಪಧಪಕರಸ ಒಳಪಡಿಸನವವರಧಗಿದನದ 
ಅನರತಯನನನ್ನು ನಡಿಸನವ ಸಧಧನಗಳಧಗಮಧಡಬರರಡಿರಿ; ಆದರರ ಸತತ್ತಿವರರಗೊಳಗಿರಂದ 
ಜರವಿಸನವವರರಗೊರ ಎರಂಬರಂತರ ನರತಕಧಯರ್ಫೇಗಳನನನ್ನು ನಡಿಸನವ ಸಧಧನಗಳನಧನ್ನುಗಿ 
ನಮತ್ಮಿ ಅರಂಗಗಳನನನ್ನು ದರರವರಿಗರ ಒಳಪಡಿಸರಿ. 14 ಯಧಕರಂದರರ ಪಧಪವವು ನಮತ್ಮಿ 
ಮರಲರ ಪಪ್ರಾಭನತತ್ವ ನಡಿಸಬಧರದನ; ಕಧರಣವರರನರಂದರರ ನರವವು ನಧಧ್ಯಾಯಪಪ್ರಾಮಧಣಧಧರನ
ರಲಲ್ಲ, ಕಹೃಪರಗರ ಅಧರನರಧಗಿದಿದರರಿ.

ಇಬಿಪ್ರಾಯರಿಗರ 9:28 ಹಧಗರಯರ ಕಿಪ್ರಾಸತ್ತಿನನ ಬಹನ ಜನರ ಪಧಪಗಳನನನ್ನು 
ಹರಗೊತನತ್ತಿಕರಗೊಳಳುಳ್ಳೆವದಕರಗೊಸರಸಸರ ಒರಂದರರ ಸಧರಿ ಸಮಪರ್ಫೇತ ನಧದನನ. ತನನ್ನುನನನ್ನು 
ನರಿರಕ್ಷಿಸ ಕರಗೊರಂಡಿರನವವರಿಗರ ರಕ್ಷಣರ ಯನನನ್ನುರಂಟನ ಮಧಡನವದಕರಗೊಸರಸಸರ 
ಪಧಪವಿಲಲ್ಲದವನಧಗಿ ಎರಡನರಯ ಸಧರಿ ಕಧಣಸಕರಗೊಳಳುಳ್ಳೆವನನ.

1 ಯರಹಧನನನ 1:9 ನಧವವು ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳನನನ್ನು ಅರಿಕರ ಮಧಡಿದರರ ಆತನನ 



ನರಂಬಿಗಸತ್ತಿನಗೊ ನರತವರಂತನಗೊ ಆಗಿರನವದರಿರಂದ ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಿಟನಟ್ಟು
ಸಕಲ ಅನರತಯರಂದ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಶನದಿದ್ಧ ಮಧಡನವನನ.

ಕ್ಷಮ ಸಸಸ್ಕ್ರಿಪಪ್ಚರರ್ಫೇ - Forgiveness Scriptures

ಮತಧತ್ತಿಯನನ 6:12-15 ನಮತ್ಮಿ ಸಧಲಗಧರರನನನ್ನು ನಧವವು ಕ್ಷಮಿಸನವರಂತರ ನಮತ್ಮಿ 
ಸಧಲಗಳನನನ್ನು ನಮಗರ ಕ್ಷಮಿಸನ. 13 ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಶರಶರಧನರಯಳಗರ ನಡಿಸದರ 
ಕರರಡಿನರಂದ ತಪಪ್ಪಿಸನ. ಯಧಕರಂದರರ ರಧಜಧ್ಯಾವವೂ ಬಲವವೂ ಮಹಮಯಗೊ ಎರಂದರರಂದಿಗಗೊ
ನನನ್ನುವರರ. ಆಮನ . 14 ಆದದರಿರಂದ ನರವವು ಮನನಷಧ್ಯಾರ ಅಪರಧಧ ಗಳನನನ್ನು 
ಕ್ಷಮಿಸನವದಧದರರ ಪರಲರಗೊರಕದ ನಮತ್ಮಿ ತರಂದರಯನ ಸಹ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸನವನನ. 
15 ನರವವು ಮನನಷಧ್ಯಾರ ಅಪರಧಧಗಳನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದರ ಹರಗೊರದರರ ನಮತ್ಮಿ ತರಂದರಯಗೊ 
ನಮತ್ಮಿ ಅಪರಧಧಗಳನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸನ ವದಿಲಲ್ಲ.

ಮತಧತ್ತಿಯನನ 18:21,22 ತರನವಧಯ ಪರರತಪ್ರಾನನ ಆತನ ಬಳಿಗರ ಬರಂದನ--ಕತರ್ಫೇನರರ, 
ನನನ್ನು ಸಹರಗೊರದರನನ ನನಗರ ವಿರರಗೊರಧ ವಧಗಿ ಪಧಪಮಧಡಿದರರ ನಧನನ ಎಷನಟ್ಟು ಸಧರಿ 
ಅವನಗರ ಕ್ಷಮಿಸಬರರಕನ? ಏಳಳು ಸಧರಿಯರ ಎರಂದನ ಕರರಳಿದನನ. 22 ಯರಸನ 
ಅವನಗರ--ಏಳಳು ಸಧರಿಯಲಲ್ಲ, ಆದರರ ಏಳರಪಪ್ಪಿತನತ್ತಿ ಸಧರಿ ಎರಂದನ ನಧನನ ನನಗರ 
ಹರರಳಳುತರತ್ತಿರನರ;

ಮತಧತ್ತಿಯನನ 18:35 ಅದರರಂತರಯರ ನಮತ್ಮಿಲಲ್ಲ ಪಪ್ರಾತಯ ಬಬ್ಬನನ 
ಹಹೃದಯಪವೂವರ್ಫೇಕವಧಗಿ ತನನ್ನು ಸಹರಗೊರದರನ ತಪವುಪ್ಪಿಗಳನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದರಹರಗೊರದರರ 
ಪರಲರಗೊರಕದಲಲ್ಲರನವ ನನನ್ನು ತರಂದರಯಗೊ ನಮಗರ ಹಧಗರಯರ ಮಧಡನವನನ ಅರಂದನನ.

ಮಧಕರ್ಫೇನನ 11:25,26 ನರವವು ನರಂತನ ಕರಗೊರಂಡನ ಪಧಪ್ರಾರರ್ಫೇಸನವಧಗ ಯಧವನಗಧದರಗೊ 
ವಿರರಗೊರ ಧವಧದದನದ ನಮತ್ಮಿಲಲ್ಲದದರರ ಕ್ಷಮಿಸರಿ; ಆಗ ಪರಲರಗೊರಕ ದಲಲ್ಲರನವ ನಮತ್ಮಿ 
ತರಂದರಯನ ಸಹ ನಮತ್ಮಿ ಅಪರಧಧಗಳನನನ್ನು ನಮಗರ ಕ್ಷಮಿಸನವನನ. 26 ನರವವು 



ಕ್ಷಮಿಸದಿದದರರ ಪರ ಲರಗೊರಕದಲಲ್ಲರನವ ನಮತ್ಮಿ ತರಂದರಯಗೊ ನಮತ್ಮಿ ಅಪರಧಧ ಗಳನನನ್ನು 
ಕ್ಷಮಿಸನವದಿಲಲ್ಲ.

ಲಗೊಕನನ 6:37 ತರಪವುರ್ಫೇ ಮಧಡಬರರಡಿರಿ; ಆಗ ನಮಗಗೊ ತರಪಧರ್ಫೇಗನವದಿಲಲ್ಲ. 
ಖರಂಡಿಸಬರರಡಿರಿ; ಆಗ ನಮಗಗೊ ಖರಂಡನರಯಧಗನವದಿಲಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸರಿ; ಆಗ ನಮಗಗೊ 
ಕ್ಷಮಿಸಲಪ್ಪಿಡನವದನ.

ಲಗೊಕನನ 11:4 ನಮಗರ ಸಧಲಗಧರ ರಧಗಿರನವ ಪಪ್ರಾತಯಬಬ್ಬನನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸನವರಂತರಯರ 
ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳನನನ್ನು ನಮಗರ ಕ್ಷಮಿಸನ; ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಶರಶರಧನರ ಯಳಗರ ಸರರರಿಸಬರರಡ;
ಆದರರ ಕರರಡಿನರಂದ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ತಪಪ್ಪಿಸನ ಎರಂದನ ಹರರಳಿರಿ ಅರಂದನನ.

ಲಗೊಕನನ 17:3,4 ನರವವು ನಮತ್ಮಿ ವಿಷಯದಲಲ್ಲ ಎಚಪ್ಚರಿಕರಯನನನ್ನು ತರಗರದನಕರಗೊಳಿಳ್ಳೆರಿ; ನನ 
ಸಹರಗೊರದರನನ ನನಗರ ವಿರರಗೊರಧವಧಗಿ ತಪವುಪ್ಪಿ ಮಧಡಿದರರ ಅವನನನನ್ನು ಗದರಿಸನ; 
ಅವನನ ಮಧನಸಧರಂತರಪಟಟ್ಟುರರ ಅವನನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸನ. 4 ಅವನನ ಒರಂದನ ದಿನದಲಲ್ಲ 
ಏಳಳು ಸಧರಿ ನನಗರ ವಿರರಗೊರಧವಧಗಿ ತಪವುಪ್ಪಿ ಮಧಡಿ ಅದರರ ದಿನದಲಲ್ಲ ಏಳಳು ಸಧರಿ ನನನ್ನು
ಕಡರಗರ ತರನಗಿಕರಗೊರಂಡನ-- ನಧನನ ಮಧನಸಧರಂತರಪಡನತರತ್ತಿರನರ ಎರಂದನ ಹರರಳಿದರರ 
ನರನನ ಅವನನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬರರಕನ ಅರಂದನನ.

ಲಗೊಕನನ 23:34 ಆಗ ಯರಸನ--ತರಂದರಯರ, ಅವರನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸನ; ಯಧಕರಂದರರ ತಧವವು 
ಏನನ ಮಧಡನತರತ್ತಿರವರರಂದನ ಅವರನ ಅರಿಯರನ ಅರಂದನನ. ಅವರನ ಆತನ ಉಡನಪನನನ್ನು 
ಪಧಲನ ಮಧಡಿ ಚಿರಟನ ಹಧಕಿದರನ.

ಅಪೊಸತ್ತಿಲರ ಕಹೃತಧ್ಯಾಗ 8:22 ಆದದರಿರಂದ ಈ ನನನ್ನು ಕರಟಟ್ಟುತನದ ವಿಷಯವಧಗಿ 
ಮಧನಸಧರಂತರಪಟನಟ್ಟು ದರರವರನನನ್ನು ಬರರಡಿಕರಗೊರ, ಆಗ ನನನ್ನು ಹಹೃದಯದ 
ಆಲರಗೊರಚನರಯನ ಕ್ಷಮಿಸಲಪ್ಪಿಡಬಹನದನ.

ರರಗೊರಮಧಪವುರದವರಿಗರ 4:7 ಹರರಗರಂ ದರರ--ಯಧರ ಅಪರಧಧಗಳಳು 
ಕ್ಷಮಿಸಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟುವರಯರ ಯಧರ ಪಧಪಗಳಳು ಮನಚಿಪ್ಚವರಯರ ಅವರರರ ಧನಧ್ಯಾರನ;



ಎರರಸದವರಿಗರ 1:7 ಆತನ ಕಹೃಪಧ ಐಶತ್ವಯರ್ಫೇ ಕಸನನಸಧರವಧಗಿ ಆತನ ರಕತ್ತಿದ ಮಗೊಲಕ
ಆತನಲಲ್ಲ ನಮಗರ ವಿಮೊರಚನರಯನ ಅರಂದರರ ಪಧಪಗಳ ಕ್ಷಮಧ ಪಣರಯನ 
ಉರಂಟಧಯತನ.

ಎರರಸದವರಿಗರ 4:32 ದರರವರನ ನಮಗರ ಕಿಪ್ರಾಸತ್ತಿನಲಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ ದರಂತರಯರ ನರವವು 
ಒಬಬ್ಬರಿಗರಗೊಬಬ್ಬರನ ಉಪಕಧರಿಗಳಧ ಗಿಯಗೊ ಕರನಣರಯನಳಳ್ಳೆವರಧಗಿಯಗೊ ಕ್ಷಮಿಸನವವ 
ರಧಗಿಯಗೊ ಇರಿಪ್ರಾ.

ಕರಗೊಲರಗೊಸರಸ್ಸುಯವರಿಗರ 1:14 ಆತನಲಲ್ಲ (ಆ ಕನಮಧರನಲಲ್ಲ) ಆತನ ರಕತ್ತಿದ ಮಗೊಲಕ 
ನಮಗರ ವಿಮೊರಚನರಯನ ಅರಂದರರ ಪಧಪಪರಿಹಧರವವು ಉರಂಟಧಯತನ.

ಕರಗೊಲರಗೊಸರಸ್ಸುಯವರಿಗರ 2:13-15 ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳಲಲ್ಲಯಗೊ ಸನನನ್ನುತಯಲಲ್ಲದ ಶರಿರರ 
ಭಧವದಿರಂದಲಗೊ ಸತತ್ತಿವರಧಗಿದದ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ದರರವರನ ಆತನರಗೊರಂದಿಗರ ಬದನಕಿಸ ನಮತ್ಮಿ 
ಅಪರಧಧಗಳನರನ್ನುಲಧಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸದಧದನರ. 14 ನಮಗರ ವಿರರಗೊರಧವಧಗಿಯಗೊ ಪಪ್ರಾತ 
ಕಗೊಲವಧಗಿಯಗೊ ಇದದ ಕರಕೈಬರಹದ ಶಧಸನಗಳನನನ್ನು ಅಳಿಸ ಅದನನನ್ನು ತನನ್ನು ಶಿಲನಬರಗರ 
ಜಡಿದನ ಇಲಲ್ಲದರಂತಧಗ ಮಧಡಿದನನ. 15 ಆತನನ ದರಗೊರರತನಗಳನಗೊನ್ನು ಅಧಕಧರ 
ಗಳನಗೊನ್ನು ಕರಡಿಸ ಶಿಲನಬರಯಲಲ್ಲ ಅವವುಗಳ ಮರಲರ ವಿಜಯ ಗರಗೊರಂಡನ ಅವವುಗಳನನನ್ನು 
ಬಹರರಂಗವಧಗಿ ತರಗೊರರಿಸದನನ.

1 ಯರಹಧನನನ 1:9 ನಧವವು ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳನನನ್ನು ಅರಿಕರ ಮಧಡಿದರರ ಆತನನ 
ನರಂಬಿಗಸತ್ತಿನಗೊ ನರತವರಂತನಗೊ ಆಗಿರನವದರಿರಂದ ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಿಟನಟ್ಟು
ಸಕಲ ಅನರತಯರಂದ ನಮತ್ಮಿನನನ್ನು ಶನದಿದ್ಧ ಮಧಡನವನನ.

1 ಯರಹಧನನನ 2:12 ಚಿಕಸ ಮಕಸಳರರ, ಆತನ ಹರಸರಿನ ನಮಿತತ್ತಿ ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳಳು 
ಕ್ಷಮಿಸಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟುರನವದರಿರಂದ ನಧನನ ನಮಗರ ಬರರಯನತರತ್ತಿರನರ.
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