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Ezra 9:7 Mula ng mga kaarawan ng aming mga magulang ay naging
totoong salarin kami hanggang sa araw na ito; at dahil sa aming
mga kasamaan, kami, ang aming mga hari, at ang aming mga 
saserdote ay nangabigay sa kamay ng mga hari ng mga lupain, 
sa tabak, sa pagkabihag, sa pagkasamsam, at sa kahihiyan ng 
mukha, gaya sa araw na ito.

Ezra 9:13 At pagkatapos ng lahat na dumating sa amin dahil sa 
aming masamang mga gawa, at dahil sa aming malaking sala, 
sa paraang ikaw na aming Dios ay nagparusa sa amin, ng 
kulang kay sa marapat sa aming mga kasamaan, at binigyan mo
kami ng ganitong nalabi.

Nehemias 9:2 At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat na 
taga ibang bayan, at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang 
mga kasalanan, at ng mga kasamaan ng kanilang mga 
magulang.

Mga Awit 24:3,4 Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong 
tatayo sa kaniyang dakong banal? 4 Siyang may malinis na mga 
kamay at may dalisay na puso; na hindi nagmataas ang 
kaniyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumumpa na 
may kabulaanan.

Mga Awit 73:13 Tunay na sa walang kabuluhan ay nilinis ko ang 
aking puso, at hinugasan ko ang aking mga kamay sa 
kawalaang sala;

Isaias 59:2 Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo 
at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang 
nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag 
makinig.

Isaias 64:6 Sapagka't kaming lahat ay naging parang marumi, at 
ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang 
marumi: at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat; at 
tinatangay kami ng aming mga kasamaan, na parang hangin.

Jeremias 5:25 Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng 
mga bagay na ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil 
sa inyo ng kabutihan.



Hosea 13:8 Aking sasalubungin sila na gaya ng oso na ninakawan 
ng kaniyang mga anak, at aking babakahin ang lamak ng 
kanilang puso; at doo'y lalamunin ko sila ng gaya ng leon; 
lalapain sila ng mabangis na hayop.

Daniel 9:8,9 Oh Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng 
mukha, sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, at sa aming 
mga magulang, sapagka't kami ay nangagkasala laban sa iyo. 9 
Sa Panginoon naming Dios ukol ang kaawaan at kapatawaran; 
sapagka't kami ay nanganghimagsik laban sa kaniya;

Marcos 9:24 Pagdaka'y sumigaw ang ama ng bata, at sinabi, 
Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng 
pananampalataya.

Lucas 11:2 At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y 
nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang 
pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. (Mateo 6:10)

Juan 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang 
katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa 
Ama, kundi sa pamamagitan ko.

Juan 17:15 Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, 
kundi ingatan mo sila mula sa masama.

Santiago 4:8 Magsilapit kayo sa Dios, at siya'y lalapit sa inyo. 
Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga 
makasalanan; at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong 
mga may dalawang akala.

Mga Taga-Roma 6:12-14 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa 
inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa 
kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang
inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng 
kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad
sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na 
pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. 14 Sapagka't ang 
kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo
sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya.

Mga Hebreo 9:28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na 
minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa 
ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng 
mga nagsisipaghintay sa kaniya.

1 Juan 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay 
tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga 
kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.



Kapatawaran Banal na Kasulatan - Forgiveness Scriptures

Mateo 6:12-15 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya
naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. 13 At 
huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa 
masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at 
ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa. 14 Sapagka't 
kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, 
ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. 15 
Datapuwa't kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang 
mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong 
Ama ng inyong mga kasalanan.

Mateo 18:21,22 Nang magkagayo'y lumapit si Pedro at sinabi sa 
kaniya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid 
laban sa akin na siya'y aking patatawarin? hanggang sa 
makapito? 22 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa 
iyo, Hanggang sa makapito; kundi, Hanggang sa 
makapitongpung pito.

Mateo 18:35 Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama 
na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga
puso, ng bawa't isa ang kaniyang kapatid.

Marcos 11:25,26 At kailan man kayo'y nangakatayong 
nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong
anomang laban sa kanino man; upang ang inyong Ama naman 
na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. 26 
Datapuwa't kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo 
patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa 
mga langit.

Lucas 6:37 At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo 
hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo 
parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain:

Lucas 11:4 At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; 
sapagka't aming pinatawad naman ang bawa't may utang sa 
amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso.

Lucas 17:3,4 Mangagingat kayo sa inyong sarili: kung magkasala 
ang iyong kapatid, sawayin mo siya; at kung siya'y magsisi, 
patawarin mo siya. 4 At kung siya'y makapitong magkasala sa 
isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na 



sasabihin, Pinagsisisihan ko; patawarin mo siya.
Lucas 23:34 At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka't 

hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa 
pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang 
pinagsapalaranan.

Mga Gawa 8:22 Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, at 
manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang
pagiisip ng iyong puso.

Mga Taga-Roma 4:7 Na sinasabi, Mapapalad yaong ang kanilang 
mga pagsalangsang ay ipinatawad, At ang kanilang mga 
kasalanan ay nangatakpan.

Mga Taga-Efeso 1:7 Na sa kaniya'y mayroon tayo ng ating 
katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, na kapatawaran 
ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang 
biyaya,

Mga Taga-Efeso 4:32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga
mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman 
ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.

Mga Taga-Colosas 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating 
katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan:

Mga Taga-Colosas 2:13-15 At nang kayo'y mga patay dahil sa 
inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay 
kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin 
ang ating lahat na mga kasalanan: 14 Na pinawi ang usapang 
nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon 
sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 15 
Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan 
sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na 
nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito.

1 Juan 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay 
tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga 
kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

1 Juan 2:12 Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, 
sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil 
sa kaniyang pangalan.
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