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Pagsugid Mga Kasulatan - Confession Scriptures

Esdras 9:7 Sukad sa mga adlaw sa among mga amahan kami 
hilabihang pagkamakasasala hangtud niining adlawa; ug tungod sa 
among mga kasal-anan, kami, ang among mga hari, ug ang among 
mga sacerdote, gipanugyan ngadto sa kamot sa mga hari sa 
kayutaan, ngadto sa pinuti, ngadto sa pagkabinihag, ug sa pagkain-
ilugan, ug ngadto sa kaulawan sa nawong, hangtud niining adlawa.

Esdras 9:13 Ug sa tapus nianang tanan nga nanghitabo kanamo tungod
sa among mga dautang buhat, ug tungod sa among dakung sala, 
sanglit nga ang among Dios nagasilot kanamo sa diyutay ra kay sa 
angay sa among kasal-anan, ug naghatag kanamo sa maong usa ka 
salin,

Nehemias 9:2 Ug ang kaliwat sa Israel mingbulag sa ilang kaugalingon 
gikan sa tanang mga lumalangyaw, ug nanagtindog ug nanagsugid 
sa ilang mga sala, ug sa mga kadautan sa ilang mga amahan.

Mga Salmo 24:3,4 Kinsa ang mosaka ngadto sa bungtod ni Jehova? Ug 
kinsa ba ang motindog sa iyang dapit nga balaan? 4 Siya nga malinis
ug mga kamot ug may usa ka putli nga kasingkasing; Siya nga wala 
magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kabakakan, Ug wala 
makapanumpa sa malimbongon.

Mga Salmo 73:13 Sa pagkamatuod kawang lamang ang paghinlo ko sa 
akong q2 kasingkasing, Ug ang paghunaw sa akong mga kamot sa 
pagka-inocente;

Isaias 59:2 Apan ang inyong mga kasal-anan maoy nakapahamulag 
kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa 
iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog.

Isaias 64:6 Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga 
mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarung ingon sa usa ka 
saput nga nahugawan; ug kaming tanan mangalaya ingon sa usa ka 
dahon; ug ang among mga kasal-anan, sama sa hangin, nagapalid 
kanamo.

Jeremias 5:25 Ang inyong kasal-anan maoy nakapahilayo niining mga 



butanga, ug ang inyong mga sala maoy nakapugong gikan kaninyo 
sa mga kaayohan.

Oseas 13:8 Sugaton ko sila ingon sa oso nga nawad-an sa iyang mga 
itoy, ug gision ko ang habol-habol sa ilang kasingkasing; ug didto 
sila pagalamyon ko ingon sa leon nga baye; ang mananap nga ihalas
maoy magawatas-watas kanila.

Daniel 9:8,9 Oh Ginoo, naangkon namo ang kalibug sa nawong sa 
among mga hari, sa among mga principe, ug sa among mga amahan,
tungod kay nanagpakasala kami batok kanimo. 9 Iya kang Jehova 
nga among Dios ang mga kalooy ug ang pagpasaylo; kay kami 
mingsukol man kaniya;

Marcos 9:24 Dihadiha ang amahan sa bata mituwaw nga nag-ingon, 
Nagatoo ako; tabangi ang pagtoo ko nga nakulangan!"

Lukas 11:2 Ug siya miingon kanila, Sa inyong pag-ampo, ingnon ninyo: 
(Mateo 6:10)

Juan 14:6 Si Jesus mitubag kaniya, “Ako mao ang dalan, ug ang 
kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa 
Amahan, gawas kon pinaagi kanako.

Juan 17:15 Dili ako mangamuyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan,
kondili hinoon nga imo unta silang ilikay gikan niadtong dautan.

Santiago 4:8 Dumuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Mga 
makasasala, hugasi ang inyong mga kamot! Mga maduhaduhaon, 
putlia ang inyong mga kasingkasing!

Roma 6:12-14 Busa, ayaw ninyo tugoti ang sala sa paghari diha sa 
inyong may kamatayon nga mga lawas aron sa paghimo kaninyo nga
masinugtanon sa mga pangibog niini. 13 Ayaw ninyo itugyan ang 
mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala aron kini himoong 
mga galamiton sa pagkadili matarung, hinonoa itugyan ninyo ang 
inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga mga tawo nga 
nangabuhi gikan sa kamatayon, ug itugyan ninyo ang mga bahin sa 
inyong mga lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa 
pagkamatarung. 14 Kay ang sala dili magagahum diha kaninyo, 
sanglit dili man kamo ilalum sa kasugoan kondili ilalum sa grasya.

Hebreo 9:28 mao man usab si Cristo, tapus makahalad sa makausa 
aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tawo, motungha sa 
ikaduha dili labut sa sala, kondili sa pagluwas hinoon kanila nga sa 
matinguhaon gayud nagapaabut kaniya.

1 Juan 1:9 Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makat-



arunganon nga tungod niana mopasaylo siya sa atong mga sala ug 
magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.

Pagpasaylo Mga Kasulatan - Forgiveness Scriptures

Mateo 6:12-15 ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga 
kami usab nakapasaylo, man sa mga nakautang kanamo; 13 ug 
ayaw kami itugyan sa panulay. kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, hangtud sa 
kahangturan. Amen. 14 Kay kon mopasaylo kamo sa mga tawo sa 
ilang mga paglapas, pasayloon usab kamo sa inyong langitnong 
Amahan; 15 apan kon dili man kamo mopasaylo sa mga tawo sa 
ilang mga paglapas, ang inyong Amahan dili usab mopasaylo sa 
inyong mga paglapas.

Mateo 18:21,22 Unya miduol si Pedro ug miingon kaniya, Ginoo, 
hangtud ba makapila makasala ang akong igsoon batok kanako, ug 
pasayloon ko siya? Makapito ba?" 22 Si Jesus mitubag kaniya, Wala 
ako mag-ingon kanimo nga makapito, kondili kapitoan ka pito.

Mateo 18:35 Ingon usab niana ang pagabuhaton kaninyo sa akong 
Amahan nga langitnon kon ang matag-usa kaninyo dili sa 
kinasingkasing magapasaylo sa iyang igsoon."

Marcos 11:25,26 ug inigtindog ninyo aron sa pag-ampo, kon aduna 
kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasayloa kini; aron ang 
inyong Amahan nga anaa sa langit mopasaylo usab kaninyo sa 
inyong mga paglapas. 26 Apan kon dili kamo mopasaylo, ang inyong 
Amahan nga anaa sa langit dili usab mopasaylo sa inyong mga 
paglapas."

Lukas 6:37 Ayaw kamo pagpanghukom sa uban, ug kamo dili nila 
pagahukman; ayaw ninyo sila pagpakasad-a, ug kamo dili nila 
pagapakasad-on; pagpasaylo, ug pagapasayloon kamo.

Lukas 11:4 ug pasayloa kami sa maong mga sala, kay kami gayud usab
nagapasaylo man sa tanang nakautang kanamo; ug ayaw kami 
itugyan ngadto sa panulay.

Lukas 17:3,4 Magbantay kamo; kon ang imong igsoon makasala, 
badlonga siya, ug kon siya maghinulsol, pasayloa siya; 4 ug kon sa 
usa ka adlaw makasala siya sa makapito batok kanimo, ug sa 



makapito magabalig siya kanimo ug magaingon, Nagbasol ako, 
kinahanglan pasayloon mo siya."

Lukas 23:34 Unya si Jesus miingon, Amahan, pasayloa sila, kay wala 
sila makasabut sa ilang ginabuhat." Ug ilang giripahan ang iyang 
mga bisti aron sa pagbahinbahin niini.

Mga Buhat 8:22 Busa hinolsuli kining imong pagkadautan, ug 
pangamuyo sa Ginoo basin pa, kon ugaling mahimo man, pasayloon 
ka niining pagdahum sa imong kasingkasing.

Roma 4:7 Malipayon sila kinsang mga kala-pasan gipasaylo na, ug 
kinsang mga kasal-anan napapas na;

Efeso 1:7 Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may 
kapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa 
grasya sa Dios,

Efeso 4:32 Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot
ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, 
maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo.

Colosas 1:14 kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos, sa 
kapasayloan sa mga sala.

Colosas 2:13-15 Ug sa mga patay pa kamo diha sa mga kalapasan ug 
sa pagkawalay sirkunsisyon sa inyong unod, uban kaniya kamo 
gibuhi sa Dios sa napasaylo niya kita sa tanan tang kalapasan, 14 sa
napapas niya ang sulat nga nagbabag batok kanato pinaagi sa 
ipatuman niini; ug kini iyang gikuha sa atong agianan ug gilansang 
sa krus. 15 Ang mga pamunoan ug kagamhanan iyang gihuboan sa 
mga hinagiban ug iyang gipasundayag sa kadaghanan, diha sa iyang 
pagdaug batok kanila pinaagi sa krus.

1 Juan 1:9 Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug 
makatarunganon nga tungod niana mopasaylo siya sa atong mga 
sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili 
makatarunganon.

1 Juan 2:12 Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay ang inyong mga 
sala gipasaylo na tungod sa iyang ngalan.
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