
Telugu - పప్రారరంభరం పప్రారర్థన గగ రంధములల - Beginning WP Scriptures

ఒపప్పుకొన గగ రంధములల - Confession Scriptures

 ఎజప్రా 9:7,13 మా పితరుల దినములు మొదలుకొన నేటివరకు మేము మికక్కిలి అపరాధులము;
మా దోషములనుబటిట్టి మేమును మా రాజు లును మా యాజకులును అనన్యదేశముల రాజుల 
వశమున కును ఖడడ్గమునకును చెరకును దోపనకును నేటిదినమున నునన్నటట్లు 
అపప్పుగరంపబడుటచేత మిగుల సిగుడ్గనరందినవార మమైతివవ. 13  అయితే మా దుషక్కిష్క్రియలను 
బటిట్టియు మా గొపప్పు అపరాధములను బటిట్టియు ఈ శగ మలనన్నయు మామీదిక వచచ్చిన 
తరువాత, మా దేవుడవమైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షల కొరంచెమే మామీద ఉరంచ, 
మాకు ఈ వధముగా వడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజజ్ఞలను మీర

నెహెమాన్య 9:2 ఇశగ యేలీయులు అనన్య జనులరందరలనురండి పప్రాతేన్యకరంపబడిన వారమై 
నలువబడి,తమ పపములను తమ పితరుల పపములను ఒపప్పుకొనర.

కీరర్తనల గగ రంథము 24:3,4 యెహోవా పరర్వతమునకు ఎకక్కిదగనవాడెవడు? ఆయన పరశుదద్ధ 
సర్థలముల నలువదగనవాడెవడు? 4 వన్యరర్థమమైనదానయరందు మనసస్సు పెటట్టికయు కపటముగా 
పప్రామాణము చేయకయు నరర్దోషమమైన చేతులును శుదద్ధమమైన హహృదయమును కలిగ యురండువాడ.

కీరర్తనల గగ రంథము 73:13 నా హహృదయమును నేను శుదిద్ధచేసికొన యురండుట వన్యరర్థమే నా చేతులు 
కడుగుకొన నరర్మలుడనెమై యురండుట వన్యరర్థమే

యెషయా గగ రంథము 59:2  దోషములు మీకును మీ దేవునకన అడడ్డముగా వచెచ్చిను మీ పపములు 
ఆయన ముఖమును మీకు మరుగు పరచెను గనుక ఆయన ఆలకరంపకునాన్నడు.

యెషయా గగ రంథము 64:6 మేమరందరము అపవతుత్రులవరంటివారమమైతివవ మా నీతికగ యలనన్నయు 
మురకగుడడ్డవలె నాయెను మేమరందరము ఆకువలె వాడిపోతివవ గాలివాన కొటట్టికొనపోవునటట్లుగా
మా దోషములు మముర్మను కొటట్టికొనపోయెను

యిరర్మయా 5:25 మీ దోషములు వాటి కగ మమును తపిప్పురంచెను, మీకు మేలు కలుగకురండుటకు మీ
పపములే కారణము.

దానయేలు 9:8,9 పప్రాభువా, నీకు వరధముగా పపము చేసినరందున మాకును మా రాజుల కును 
మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చనన్న బోవునటట్లుగా సిగడ్గ తగయునన్నది. 9



మేము మా దేవుడెమైన యెహోవాకు వరధముగా తిరుగుబాట చేసితివవ; అయితే ఆయన 
కహృపక్షమాపణలుగల దేవుడెమైయునాన్నడు.

హొషేయ 13:8 (యెహోవా స) పిలట్లులు పోయిన యెలుగుబరంటి యొకనమీద పడు నటట్టి నేను 
వారమీద పడి వార రొముర్మను చీలిచ్చివేయు దును; ఆడుసిరంహము ఒకన మిరంగవేయు నటట్లు 
వారన మిరంగవేతును; దుషట్టిమహృగములు వారన చీలిచ్చివేయును.

మారుక్కి సవారర్త 9:24 వరంటనే ఆ చనన్నవాన తరండిప్రానముర్మచునాన్నను, నాకు 
అపనమర్మకమురండకురండ సహాయము చేయుమన బిగడ్గరగా చెపెప్పును.

లూకా సవారర్త 11:2 అరందు కాయనమీరు పప్రారర్థన చేయునపప్పుడుతరండప్రా, నీ నామము 
పరశుదద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజన్యము వచుచ్చిను గాక, (మతత్తయి సవారర్త 6:10)

యోహాను సవారర్త 14:6 యేస నేనే మారడ్గమును, సతన్యమును, జీవమును; నా దార్వరానే తపప్పు 
యెవడును తరండిప్రాయొదర్దోకు రాడు.

యోహాను సవారర్త 17:15 నీవు లకములనురండి వారన తీసికొనపొమర్మన నేను పప్రారర్థరంచుటలేదు 
గాన దుషట్టిననురండి వారన కాపడు మన పప్రారర్థరంచుచునాన్నను.

రమీయులకు 6:12-14 కాబటిట్టి శరర దురాశలకు లబడునటట్లుగా చావునకు లనెమైన మీ 
శరరమరందు పపమును ఏలనయన్యకుడి. 13  మరయు మీ అవయవములను దురన్నతి 
సాధనములుగా పపమునకు అపప్పుగరంపకుడి, అయితే మహృతులలనురండి సజీవులమనుకొన, 
మిముర్మను మీరే దేవునక అపప్పుగరంచు కొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా 
దేవునక అపప్పుగరంచుడి. 14 మీరు కహృపకే గాన ధరర్మశసత్తష్క్రిమునకు లనెమైనవారు కారు గనుక 
పపము మీ మీద పప్రాభుతర్వము చేయదు.

హెబప్రాయులకు 9:28 ఆలాగుననే కీగ సత్తకూడ అనేకుల పపములను భరరంచుటకు ఒకక్కిసారే 
అరప్పురంపబడి, తనకొరకు కనపెటట్టికొన యురండువార రక్షణ నమితత్తము పపములేకురండ 
రరండవసార పప్రాతన్యక్ష మగును.

యాకోబ 4:8 దేవునయొదర్దోకు రరండి, అపప్పుడాయన మీయొదర్దోకు వచుచ్చిను పపలారా మీ చేతు-
లను శుభప్రాముచేసికొనుడి; దిర్వమనసక్కిలారా, మీ హహృదయములను పరశుదద్ధపరచుకొనుడి.

1 యోహాను 1:9 మన పపములను మనము ఒపప్పుకొనన యెడల, ఆయన నమర్మదగనవాడును 
నీతిమరంతుడును గనుక ఆయన మన పపములను క్షమిరంచ సమసత్త దురన్నతినురండి మనలను 



పవతుత్రులనుగా చేయును.

క్షమాపణ గగ రంధములల - Forgiveness Scriptures

మతత్తయి సవారర్త 6:12-15 మా ఋణసర్థలను మేము క్షమిరంచయునన్న పప్రాకారము మా 

ఋణములు క్షమిరంచుము. 13 మముర్మను శోధనలక తేక దుషట్టిననురండి1 మముర్మను 

తపిప్పురంచుము. 14 మనుషన్యల అప రాధములను మీరు క్షమిరంచనయెడల, మీ పరలకప 

తరండిప్రాయు మీ అపరాధములను క్షమిరంచును 15 మీరు మనుషన్యల అపరాధములను 

క్షమిరంపక పోయినయెడల మీ తరండిప్రాయు మీ అపరాధములను క్షమిరంపడు.

మతత్తయి సవారర్త 18:21,22 ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదర్దోకు వచచ్చి పప్రాభువా, నా 
సహోదరుడు నాయెడల తపిప్పుదము చేసిన యెడల నేనెనన్నమారులు అతన క్షమిరంపవలెను? 
ఏడు మారులమటట్టికా? అన అడిగెను. 22 అరందుకు యేస అత నతో 
ఇటట్లునెనుఏడుమారులుమటట్టికే కాదు, డెబబ్బది ఏళట్లు మారులమటట్టికన నీతో చెపప్పుచునాన్నను.

మతత్తయి సవారర్త 18:35 మీల పప్రాతివాడును తన సహోదరున హహృదయపూరర్వక ముగా 
క్షమిరంపనయెడల నా పరలకప తరండిప్రాయు ఆ పప్రాకారమే మీయెడల చేయుననెను.

మారుక్కి సవారర్త 11:25,26 మీకు ఒకనమీద వరధ మేమమైనను కలిగయునన్న యెడల, మీరు 
నలువబడి పప్రారర్థన చేయునపప్పుడెలట్లును వాన క్షమిరంచుడి. 26 అపప్పుడు పరలకమరందునన్న మీ 
తరండిప్రాయు మీ పపములు క్షమిరంచును.

లూకా సవారర్త 6:37 తీరుప్పు తీరచ్చికుడి, అపప్పుడు మిముర్మను గూరచ్చి తీరుప్పు తీరచ్చిబడదు; నేరము
మోపకుడి, అపప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు;

లూకా సవారర్త 11:4 మేము మాకచచ్చియునన్న పప్రాతి వానన క్షమిరంచుచునాన్నము గనుక మాప-
పములను క్షమిరంచుము; మముర్మను శోధనలనక తేకుము అన పలుకు డన వారతో చెపెప్పును.

లూకా సవారర్త 17:3,4 మీ వషయమమై మీరే జగగ తత్తగా ఉరండుడి. నీ సహో దరుడు తపిప్పుదము 
చేసినయెడల అతన గదిర్దోరంచుము; అతడు మారుమనసస్సు పొరందిన యెడల అతన 
క్షమిరంచుము. 4 అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్పుదము చేసి యేడు 
మారులు నీవమైపతిరగమారుమనసస్సు పొరందితి నననయెడల అతన క్షమిరంపవలెననెను. 

లూకా సవారర్త 23:34 యేస తరండప్రా, వీరేమి చేయుచునాన్నర వీరరుగరు గనుక వీరన 



క్షమిరంచుమన చెపెప్పును. వారు ఆయన వసత్తష్క్రిములు పరంచుకొనుటకమై చీటట్లువేసిర.
అపొసత్తలుల కారన్యములు 8:22 కాబటిట్టి యీ నీ చెడుతనము మానుకొన మారు మనసస్సునరంది 

పప్రాభువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హహృదయాలచన క్షమిరంపబడవచుచ్చిను;
రమీయులకు 4:7 ఏలా గనగా తన అతికగ మములకు పరహారము నరందినవాడు తన 

పపమునకు పప్రాయశిచ్చితత్తము నరందినవాడు ధనున్యడు.
ఎఫెసీయులకు 1:7 దేవున కహృపమహదమైశర్వరన్యమునుబటిట్టి ఆ పిప్రాయునయరందు ఆయన 

రకర్తమువలన మనకు వమో చనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు 
కలిగయునన్నది.

ఎఫెసీయులకు 4:32 ఒకన యెడల ఒకడు దయగలిగ కరుణాహహృదయులెమై కీగ సత్తనరందు దేవుడు 
మిముర్మను క్షమిరంచన పప్రాకారము మీరును ఒకరనకరు క్షమిరంచుడి.

కొలొసస్సుయులకు 1:14 ఆ కుమారునయరందు మనకు వమోచనము, అనగా పపక్షమాపణ 
కలుగుచునన్నది.

కొలొసస్సుయులకు 2:13-15 మరయు అపరాధముల వలనను, శరరమరందు సనన్నతిపొరందక 
యురండుటవలనను, మీరు మహృతులెమై యురండగా, 14 దేవుడు వాప్రాతరూపకమమైన ఆజజ్ఞలవలన 
మనమీద ఋణముగాను మనకు వరధముగాను నురండిన పతత్రుమును మేకులతో సిలువకు 
కొటిట్టి, దానమీది చేవాప్రాతను తుడిచవేసి,మనకు అడడ్డములేకురండ దానన ఎతిత్త వేసి మన 
అపరాధములననన్నటిన క్షమిరంచ, 15 ఆయనతోకూడ మిముర్మను జీవరంపచేసెను;ఆయన 
పప్రాధానులను అధికారులను నరాయుధులనుగాచేసి, సిలువచేత జయోతస్సువముతో వారన పటిట్టి
తెచచ్చి బాహాటముగా వేడుకకు కనుపరచెను.

1 యోహాను 1:9 మన పపములను మనము ఒపప్పుకొనన యెడల, ఆయన నమర్మదగనవాడును 
నీతిమరంతుడును గనుక ఆయన మన పపములను క్షమిరంచ సమసత్త దురన్నతినురండి మనలను 
పవతుత్రులనుగా చేయును.

1 యోహాను 2:12 చనన్న పిలట్లులారా, ఆయన నామముబటిట్టి మీ పప ములు క్షమిరంపబడినవ 
గనుక మీకు వాప్రాయుచునాన్నను.
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