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Confession Scriptures

എസസസ 9:7 ഞങ്ങളളുടടെ പപിതസക്കനസരരുടടെ കസലലംമരുതൽ 
ഇനരുവടരയരുലം ഞങ്ങൾ വലപിയ കരുറ്റക്കസരസയപിരപിക്കരുനരു; 
ഞങ്ങളളുടടെ അകകൃതത്യങ്ങൾനപിമപിതലം ഞങ്ങളളുലം ഞങ്ങളളുടടെ 
രസജസക്കനസരരുലം പരുരരസഹപിതനസരരുലം ഇനരുള്ളതരുരപസടല 
വപിരദേശരസജസക്കനസരരുടടെ കയപിൽ വസളപിനരുലം സപവസസതപിനരുലം 
കവർടച്ചെക്കരുലം അപമസനതപിനരുലം ഏലപപിക്കടപ്പെടപിരപിക്കരുനരു.

എസസസ 9:13 ഇരപ്പെസൾ ഞങ്ങളളുടടെ ദേരുഷ്സപവകൃതപികളളുലം 
മഹസപസതകവരുലം രഹതരുവസയപി ഇടതലലസലം ഞങ്ങളളുടടെ രമൽ 
വനരശഷലം ഞങ്ങളളുടടെ ദദേവരമ, നനീ ഞങ്ങളളുടടെ 
അകകൃതത്യങ്ങൾക്കരു തക്കവണലം ഞങ്ങടള ശപികപിക്കസടത 
ഞങ്ങൾക്കരു ഇങ്ങടന ഒരരു രശഷപിപ്പെപിടന തനപിരപിടക്ക

ടനടഹമത്യസവരു 9:2 യപിസസസരയൽസന്തതപിയസയവർ സകല 
അനത്യജസതപിക്കസരപിൽനപിനരുലം രവറരുതപിരപിഞരു നപിനരു തങ്ങളളുടടെ 
പസപങ്ങടളയരുലം തങ്ങളളുടടെ പപിതസക്കനസരരുടടെ 
അകകൃതത്യങ്ങടളയരുലം ഏറ്റളു പറഞരു.

സങനീർതനങ്ങൾ 24:3,4 യരഹസവയരുടടെ പർവ്വതതപിൽ ആർ 
കയറരുലം? അവനടറ വപിശരുദ്ധസ്ഥലതരു ആർ നപിലക്കരുലം? 4 
ടവടെപിപ്പെളുള്ള കയളുലം നപിർമ്മലഹകൃദേയവരുലം ഉള്ളവൻ. 
വത്യസജതപിനരു മനസളുടവക്കസടതയരുലം കള്ളസതത്യലം ടചെയസടതയരുലം
ഇരപിക്കരുനവൻ.

സങനീർതനങ്ങൾ 73:13 എനസൽ ഞസൻ എനടറ ഹകൃദേയടത 
ശരുദ്ധനീകരപിച്ചെതരുലം എനടറ ദകകടള കരുറ്റമപിലലസയമയപിൽ 
കഴരുകപിയതരുലം വത്യർത്ഥമരസത.

ടയശയസ 59:2 നപിങ്ങളളുടടെ അകകൃതത്യങ്ങൾ അരസത നപിങ്ങടളയരുലം 
നപിങ്ങളളുടടെ ദദേവടതയരുലം തമ്മപിൽ ഭപിനപിപ്പെപിച്ചെപിരപിക്കരുനതരു; 
നപിങ്ങളളുടടെ പസപങ്ങൾ അരസത അവൻ രകൾക്കസതവണലം 
അവനടറ മരുഖടത നപിങ്ങൾക്കരു മടറക്കരുമസറസക്കപിയതരു.

ടയശയസ 64:6 ഞങ്ങൾ എലലസവരരുലം അശരുദ്ധടനരപ്പെസടല 



ആയതനീർ നരു; ഞങ്ങളളുടടെ നനീതപിസപവർ തപികൾ ഒടക്കയരുലം 
കറപപിരണ്ട തരുണപിരപസടല; ഞങ്ങൾ എലലസവരരുലം ഇലരപസടല 
വസടെപിരപ്പെസകരുനരു; ഞങ്ങളളുടടെ അകകൃതത്യങ്ങൾ ഞങ്ങടള 
കസറ്റളുരപസടല പറപ്പെപിച്ചെളുകളയരുനരു.

യപിരരമത്യസവരു 5:25 ഇവ മസറപിരപ്പെസകരുവസൻ നപിങ്ങളളുടടെ 
അകകൃതത്യങ്ങൾ അരസത കസരണലം; നപിങ്ങളളുടടെ പസപങ്ങളസൽ ഈ
നടനക്കരു മരുടെക്കലം വനപിരപിക്കരുനരു.

രഹസരശയ 13:8 കരുടപികൾ ടപസയരപസയ കരടെപിടയരപ്പെസടല ഞസൻ 
അവടര എതപിരപിടളു അവരരുടടെ ഹകൃദേയതപിനടറ ടനയ വല 
കനീറപിക്കളയരുലം; അവപിടടെടവച്ചെളു ഞസൻ അവടര ഒരരു 
സപിലംഹലംരപസടല തപിനരുകളയരുലം; കസടളുമകൃഗലം അവടര 
കടെപിച്ചെളുകനീറരുലം.

ദേസനനീരയൽ 9:8,9 കർതസരവ, ഞങ്ങൾ നപിരനസടെരു പസപലം 
ടചെയതപിരപിക്കയസൽ ഞങ്ങളളുലം ഞങ്ങളളുടടെ രസജസക്കനസരരുലം 
സപഭരുക്കനസരരുലം പപിതസക്കനസരരുലം ലജപിരക്കണ്ടതരു തരന. 9 
ഞങ്ങരുടടെ ദദേവമസയ കർതസവപിനടറ പക്കൽ കരരുണയരുലം 
രമസചെനവരുലം ഉണ്ടരു; ഞങ്ങരളസ അവരനസടെരു മത്സരപിച്ചെളു.

മർടക്കസസ് 9:24 ബസലനടറ അപ്പെൻ ഉടെടന നപിലവപിളപിച്ചെളു: 
കർതസരവ, ഞസൻ വപിശശ്വസപിക്കരുനരു; എനടറ 
അവപിശശ്വസസതപിനരു സഹസയപിരക്കണരമ എനരു പറഞരു.

ലലൂരക്കസസ് 11:2 അവൻ അവരരസടെരു പറഞതരു: “നപിങ്ങൾ 
സപസർത്ഥപിക്കരുരമസൾ ടചെസരലലണ്ടപിയതരു: (സശ്വർഗ്ഗസ്ഥനസയ 
ഞങ്ങളളുടടെ) പപിതസരവ, നപിനടറ നസമലം 
വപിശരുദ്ധനീകരപിക്കടപ്പെരടെണരമ; നപിനടറ രസജത്യലം വരരണരമ; 
(നപിനടറ ഇഷലം സശ്വർഗ്ഗതപിടലരപ്പെസടല ഭലൂമപിയപിലരുലം ആരകണരമ;)
(മതസയപി 6:10)

രയസഹനസൻ 14:6 ഞസൻ തരന വഴപിയരുലം സതത്യവരുലം ജനീവനരുലം 
ആകരുനരു; ഞസൻ മരുഖസന്തരമലലസടത ആരരുലം പപിതസവപിനടറ 
അടെരുക്കൽ എതരുനപിലല.

രയസഹനസൻ 17:15 അവടര രലസകതപിൽ നപിനരു എടെരുരക്കണലം 
എനലല, ദേരുഷനടറ കയപിൽ അകടപ്പെടെസതവണലം അവടര 
കസതരുടകസരള്ളണലം എനരസത ഞസൻ അരപകപിക്കരുനതരു.

യസരക്കസബ് 4:8 ദദേവരതസടെരു അടെരുതരു ടചെലലളുവപിൻ; എനസൽ 



അവൻ നപിങ്ങരളസടെരു അടെരുതരുവരരുലം. പസപപികരള, ദകകടള 
ടവടെപിപ്പെസക്കരുവപിൻ; ഇരരുമനസളുരള്ളസരര, ഹകൃദേയങ്ങടള 
ശരുദ്ധനീകരപിപ്പെപിൻ;

രറസമർ 6:12-14 ആകയസൽ പസപലം നപിങ്ങളളുടടെ മർതത്യശരനീരതപിൽ 
അതപിനടറ രമസഹങ്ങടള അനരുസരപിക്കരുമസറരു ഇനപി വസഴരരുതരു, 
13 നപിങ്ങളളുടടെ അവയവങ്ങടള അനനീതപിയരുടടെ ആയരുധങ്ങളസയപി 
പസപതപിനരു സമർപ്പെപിക്കയരുലം അരരുതരു. നപിങ്ങടളതരന 
മരപിച്ചെപിടളു ജനീവപിക്കരുനവരസയരുലം നപിങ്ങളളുടടെ അവയവങ്ങടള 
നനീതപിയരുടടെ ആയരുധങ്ങളസയരുലം ദദേവതപിനരു 
സമർപ്പെപിച്ചെളുടകസൾവപിൻ. 14 നപിങ്ങൾ നത്യസയസപമസണതപിനലല, 
കകൃടപക്കടസത അധനീനരസകയസൽ പസപലം നപിങ്ങളപിൽ കർതകൃതശ്വലം
നടെതരുകയപിലലരലലസ.

എസബസയർ 9:28 സകപിസ്തരുവരുലം അങ്ങടന തരന അരനകരരുടടെ 
പസപങ്ങടള ചെരുമപ്പെസൻ ഒരപിക്കൽ അർപ്പെപിക്കടപ്പെടളു തനപിക്കസയപി 
കസതരുനപിലക്കരുനവരരുടടെ രടകക്കസയപി അവൻ പസപലം 
കലൂടെസടത രണ്ടസമതരു സപതത്യകനസകരുലം.

1 രയസഹനസൻ 1:9 നമ്മരുടടെ പസപങ്ങടള ഏറ്റളുപറയരുനരു എങപിൽ 
അവൻ നരമ്മസടെരു പസപങ്ങടള കമപിച്ചെളു സകല അനനീതപിയരുലം 
രപസക്കപി നടമ്മ ശരുദ്ധനീകരപിപ്പെസൻ തക്കവണലം വപിശശ്വസ്തനരുലം 
നനീതപിമസനരുലം ആകരുനരു.

Forgiveness Scriptures

മതസയപി 6:12-15 ഞങ്ങളളുടടെ കടെക്കസരരസടെരു ഞങ്ങൾ 
കപിമപിച്ചെപിരപിക്കരുനതരുരപസടല ഞങ്ങളളുടടെ കടെങ്ങടള ഞങ്ങരളസടെരുലം
കമപിരക്കണരമ; 13 ഞങ്ങടള പരനീകയപിൽ കടെതസടത 
ദേരുഷങൽനപിനരു ഞങ്ങടള വപിടെരുവപിരക്കണരമ. രസജത്യവരുലം 
ശകപിയരുലം മഹതശ്വവരുലം എരനക്കരുലം നപിനക്കരുള്ളതരലലസ. 14 നപിങ്ങൾ
മനരുഷത്യരരസടെരു അവരരുടടെ പപിഴകടള കമപിച്ചെസൽ, സശ്വർഗ്ഗസ്ഥനസയ
നപിങ്ങളളുടടെ പപിതസവരു നപിങ്ങരളസടെരുലം കമപിക്കരുലം. 15 നപിങ്ങൾ 
മനരുഷത്യരരസടെരു പപിഴകടള കമപിക്കസഞസരലസ നപിങ്ങളളുടടെ 



പപിതസവരു നപിങ്ങളളുടടെ പപിഴകടളയരുലം കമപിക്കയപിലല.
മതസയപി 18:21,22 അരപ്പെസൾ പടസതസസ് അവനടറ അടെരുക്കൽ 
വനരു: കർതസരവ, സരഹസദേരൻ എസതവടലം എരനസടെരു 
പപിടഴച്ചെസൽ ഞസൻ കമപിരക്കണലം? 22 ഏഴരുവടലം മതപിരയസ 
എനരു രചെസദേപിച്ചെളു. രയശരു അവരനസടെരു: “ഏഴരുവടമലല, എഴരു 
എഴരുപതരു വടലം എനരു ഞസൻ നപിരനസടെരു പറയരുനരു” എനരു 
പറഞരു.

മതസയപി 18:35 നപിങ്ങൾ ഓരരസരരുതൻ സരഹസദേരരനസടെരു 
ഹകൃദേയപലൂർവ്വലം കമപിക്കസഞസൽ സശ്വർഗ്ഗസ്ഥനസയ എനടറ 
പപിതസവരു അങ്ങടന തരന നപിങ്ങരളസടെരുലം ടചെയളുലം.”

മർടക്കസസ് 11:25,26 നപിങ്ങൾ സപസർത്ഥപിപ്പെസൻ നപിലക്കരുരമസൾ 
സശ്വർഗ്ഗസ്ഥനസയ നപിങ്ങളളുടടെ പപിതസവരു നപിങ്ങളളുടടെ പപിഴകടളയരുലം
കമപിരക്കണ്ടതപിനരു നപിങ്ങൾക്കരു ആരരസടടെങപിലരുലം വലലതരുലം 
ഉടണ്ടങപിൽ അവരനസടെരു കമപിപ്പെപിൻ. 26 നപിങ്ങൾ 
കമപിക്കസഞസരലസ സശ്വർഗ്ഗസ്ഥനസയ നപിങ്ങളളുടടെ പപിതസവരു 
നപിങ്ങളളുടടെ പപിഴകടളയരുലം കമപിക്കയപിലല.

ലലൂരക്കസസ് 6:37 വപിധപിക്കരരുതരു; എനസൽ നപിങ്ങടളയരുലം 
വപിധപിക്കയപിലല; ശപിടകക്കരു വപിധപിക്കരരുതരു; എനസൽ നപിങ്ങൾക്കരുലം
ശപികസവപിധപി ഉണ്ടസകയപിലല; വപിടെരുവപിൻ; എനസൽ നപിങ്ങടളയരുലം 
വപിടെരുവപിക്കരുലം.

ലലൂരക്കസസ് 11:4 ഞങ്ങളളുടടെ പസപങ്ങടള ഞങ്ങരളസടെരു 
കമപിരക്കണരമ; ഞങ്ങൾക്കരു കടെലംടപടപിരപിക്കരുന ഏവരനസടെരുലം 
ഞങ്ങളളുലം കമപിക്കരുനരു; ഞങ്ങടള പരനീകയപിൽ കടെതരരുരത: 
(ദേരുഷങൽനപിനരു ഞങ്ങടള വപിടെരുവപിരക്കണരമ.)

ലലൂരക്കസസ് 17:3,4 സലൂകപിച്ചെളുടകസൾവപിൻ; സരഹസദേരൻ പപിഴച്ചെസൽ 
അവടന ശസസപിക്ക; അവൻ മസനസസന്തരടപ്പെടസൽ അവരനസടെരു 
കമപിക്ക. 4 ദേപിവസതപിൽ ഏഴരുവടലം നപിരനസടെരു പപിടഴക്കയരുലം 
ഏഴരുവടവരുലം നപിനടറ അടെരുക്കൽ വനരു: ഞസൻ 
മസനസസന്തരടപ്പെടെരുനരു എനരു പറകയരുലം ടചെയതസൽ അവരനസടെരു
കമപിക്ക.

ലലൂരക്കസസ് 23:34 എനസൽ രയശരു: “പപിതസരവ, ഇവർ ടചെയളുനതരു
ഇനതരു എനരു അറപിയസയകടകസണ്ടരു ഇവരരസടെരു 
കമപിരക്കണരമ” എനരു പറഞരു. അനന്തരലം അവർ അവനടറ



വസ്സതലം വപിഭസഗപിച്ചെളു ചെനീടപിടളു.
സപവകൃതപികൾ 8:22 നനീ ഈ വഷളതശ്വലം വപിടളു മസനസസന്തരടപ്പെടളു 
കർതസവപിരനസടെരു സപസർത്ഥപിക്ക; പടക നപിനടറ ഹകൃദേയതപിടല
നപിരലൂപണലം കമപിച്ചെളുകപിടളുമസയപിരപിക്കരുലം.

രറസമർ 4:7 “അധർമ്മലം രമസചെപിച്ചെളുലം പസപലം മടറച്ചെളുലം കപിടപിയവർ 
ഭസഗത്യവസനസർ.

എടഫെസത്യർ 1:7 അവനപിൽ നമരുക്കരു അവനടറ രകതസൽ 
അതപിസകമങ്ങളളുടടെ രമസചെനടമന വനീടണ്ടടെരുപ്പെളു ഉണ്ടരു.

എടഫെസത്യർ 4:32 നപിങ്ങൾ തമ്മപിൽ ദേയയരുലം 
മനസലപിവരുമരുള്ളവരസയപി ദദേവലം സകപിസ്തരുവപിൽ നപിങ്ങരളസടെരു 
കമപിച്ചെതരുരപസടല അരനത്യസനത്യലം കമപിപ്പെപിൻ.

ടകസടലസസസ്സ്യർ 1:14 അവനപിൽ നമരുക്കരു പസപരമസചെനടമന 
വനീടണ്ടടെരുപ്പെളു ഉണ്ടരു.

ടകസടലസസസ്സ്യർ 2:13-15 അതപിസകമങ്ങളപിലരുലം നപിങ്ങളളുടടെ ജഡതപിനടറ 
അസഗചെർമ്മതപിലരുലം മരപിച്ചെവരസയപിരരുന നപിങ്ങടളയരുലം അവൻ, 
അവരനസടെരുകലൂടടെ ജനീവപിപ്പെപിച്ചെളു; 14 അതപിസകമങ്ങൾ ഒടക്കയരുലം 
നരമ്മസടെരു കമപിച്ചെ ചെടങ്ങളസൽ നമരുക്കരു വപിരരസധവരുലം 
സപതപികലൂലവരുമസയപിരരുന കടയഴരുതരു മസയപിച്ചെളു സകലൂശപിൽ 
തടറച്ചെളു നടെരുവപിൽനപിനരു നനീക്കപിക്കളഞരു; 15 വസഴചെകടളയരുലം 
അധപികസരങ്ങടളയരുലം ആയരുധവർഗ്ഗലം ടവപ്പെപിച്ചെളു സകലൂശപിൽ 
അവരരുടടെരമൽ ജരയസത്സവലം ടകസണ്ടസടെപി അവടര പരസത്യമസയ 
കസഴചെയസക്കപി.

1 രയസഹനസൻ 1:9 നമ്മരുടടെ പസപങ്ങടള ഏറ്റളുപറയരുനരു എങപിൽ 
അവൻ നരമ്മസടെരു പസപങ്ങടള കമപിച്ചെളു സകല അനനീതപിയരുലം 
രപസക്കപി നടമ്മ ശരുദ്ധനീകരപിപ്പെസൻ തക്കവണലം വപിശശ്വസ്തനരുലം 
നനീതപിമസനരുലം ആകരുനരു.

1 രയസഹനസൻ 2:12 കരുഞരുങ്ങരള, നപിങ്ങൾക്കരു അവനടറ നസമലം 
നപിമപിതലം പസപങ്ങൾ രമസചെപിച്ചെപിരപിക്കയസൽ ഞസൻ നപിങ്ങൾക്കരു 
എഴരുതരുനരു.
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