
Khmer - ដដំបបូង វវញញ្ញាណ តយយុទទ ការអធធិសស្ឋាន គមមម្ពីរ - Beginning WP Scriptures

Confession Scriptures

អអសររ៉ា 9:7 តដំងពម្ពីជដំនាននដបូនតរបសនយយយើងខខខដំ រហបូតដលនសពពថថថ្ងៃ យយយើងខខខដំមានកដំហយុសធថ្ងៃននណាសន។ យដោយ សរអត
អដំយពយើអាកកកនយននយហយើយ បានជកពន អងងកបគលនយយយើងខខខដំ យសស្ដេចរបសនយយយើងខខខដំ នធិងបបូជ ចារររបសនយយយើងខខខដំយទកកខង
កណាស្ដេបនថដយសស្ដេចរបសនកបជ ជតធិនានា។ ពពួកយគកាបនសមាម្លាបនយយយើងខខខដំយដោយមយុខដោវ យកកៀរយយយើងខខខដំយកយទជយឈម្លាយើយ 
ររឹបអបូសយកកទពរសមម្បតតធិរបសនយយយើងខខខដំ យធពយើឲរយយយើងខខខដំកតត្រូវអាមាម៉ាសនដបូចសពពថថថ្ងៃ។

អអសររ៉ា 9:13 ឱកពនថនយយយើងខខខដំយអយើយ យយយើងខខខដំរងទយុកកយវទនាអបបយនន យកពនអតអដំយពយើបាប នធិងកដំហយុសដដធថ្ងៃននរបសនយយយើង
ខខខដំ។ បម៉ាយុអនត កពន អងងពយុដំបានដោកនយទោសយយយើងខខខដំឲរសមននឹងកដំហយុសរបសនយយយើងខខខដំយឡយើយ គគកពន អងងបានទយុកឲរពពួកយយយើង
ខខខដំមពួយចដំនពួនយនយសស សលន។

យនយហ មា 9:2 អសនអកកអដលជពបូជ ពងងអយុម្ពីកស អអល បានអញែកខម្លាខ្លួនយចញែពម្ពីសសននដថទទោដំងបម៉ាយុនាន្មាន យហយើយនាដំគកចបូល
មកសរភាពអដំយពយើបាបរបសនខម្លាខ្លួន នធិងកដំហយុសដបូនត។

ទដំនយុកតយមមយើង 24:3,4 យតយើនរណាអាចយឡយើងយទយលយើភកដំ របសនកពន អមាម្ចាសនបាន? យតយើនរណាអាចឈរយនកកខងកពន វវហារ 
ដដ វវសយុទទរបសនកពន អងងបាន? 4 មានអតអកកកបកពនឹតតអដំយពយើកតនឹមកតត្រូវ នធិងមានចធិតតបរវសយុទទបម៉ាយុយណាណន យទយើបយឡយើងយទបាន 
គគអកកអដលមធិនបយណាស្ដេយខម្លាខ្លួនយទថពយ បងងដំ កពនអកម្លាង កាម្លាយ នធិងនធិយាយសម្បថ អសម្បបដំពន។

ទដំនយុកតយមមយើង 73:13 ររីឯទបូលបងងដំវវញែ ទបូលបងងដំខដំកបនឹងកាននចធិតតបរវសយុទទ យហយើយយចកៀសវាងកបកពនឹតតអដំយពយើបាប អតឥតបាន
ផលអពម្ពីយសន!

យអសយ 59:2 តមពធិត គគអដំយពយើអាកកកនរបសនអកករលនគកយទយតយើ អដលខណណអកករលនគកពម្ពីកពនរបសនអកករលនគក អដំយពយើ
បាបរបសនអកករលនគក យធពយើឲរកពន អងងលាកនកពន ភភ័កកត មធិនកពមសស្ដេបនឮពកររបសនអកករលនគក

យអសយ 64:6 គន្មាននរណាមាកកនអងពររកកពន នាមកពន អងងយទ គន្មាននរណាមាកកនភាខកនរឭក យហយើយជដំពកនចធិតតននឹងកពន អងង



យឡយើយ ដម្បធិតកពន អងងបានលាកនកពន ភភ័កកតននឹងយយយើងខខខដំ កពន អងងបយណាស្ដេយឲរចធិតតអាកកកន របសនយយយើងខខខដំ ដនឹកនាដំយយយើង
ខខខដំ។

យយយរមា 5:25 កដំហយុសរបសនអកករលនគកយធពយើឲរ ធាតយុអាកាសអកប កបខ្លួល អដំយពយើបាបរបសនអកករលនគកយធពយើឲរ អកករលនគក
បាតនបងនពរទោដំងយនាន។

ហបូយស 13:8 យយយើងននឹងកបហារពពួកយគយាម៉ាងសហាវ ដបូចខម្លា ឃន្មាខដំញែម្ពីបាតនកបូន។ យយយើងននឹងអហកកទត្រូងពពួកយគ យយយើងអហក
ពពួកយគសយុម្ពី ដបូចសធិងងញែម្ពីកតបាកនយលប យហយើយសតពថកពននឹងមកអហកសយុម្ពីសក សព របសនពពួកយគ។

ដោនម្ពី អយម៉ាល 9:8,9 បពធិកតកពន អមាម្ចាសន យយយើងខខខដំទោដំងអសនគក ទោដំងយសស្ដេច ទោដំងនាមយុគន ទោដំងបយុពពបយុរស កតត្រូវអាមាម៉ាសនមយុខ 
យកពនអតយយយើងខខខដំបានកបកពនឹតតអដំយពយើបាបទោសនននឹងកពន ហឫទភ័យរបសនកពន អងង។ 9 កពន អមាម្ចាសនជកពនថនយយយើងខខខដំ
យអយើយ! យយយើងខខខដំបានបន យបារកបឆដំងននឹងកពន អងង អតកពន អងងកបកបយដោយកពន ហឫទភ័យអាណធិត អាសបូរ យហយើយ
យលយើក អលងយទោសឲរយយយើងខខខដំជ នធិចម្ចា។

មាម៉ាកយុស 9:24 24 ឪពយុករបសនយកន្មាងបនម្លាគសដំយឡងយឡយើងភាម្លាមថ៖ «ខខខដំកបបាទយជជយហយើយ! សបូមយមតតជពួយឲរខខខដំកបបាទ 
អដលជអកកមធិនយជជយននផង!»។

លបូកា 11:2 កពន យយសសបូមានកពន បននត្រូលយទពពួកយគថ៖ «យពលអកករលនគកអធធិសស្ឋាន កតត្រូវយពលថ: ឱកពន បធិតយអយើយ 
សបូមសអមតងកពន នាមដដ វវសយុទទ របសនកពន អងង ឲរមនយុសងយលាកសងលន សបូមឲរកពន រជរ*កពន អងងបានមកដលន។ 

(មាម៉ាថយ 6:10)

យម៉ាបូហាន 14:6 កពន យយសសបូមានកពន បននត្រូលយទគតនថ៖ «ខខខដំហកនឹងយហយើយជផម្លាត្រូវ ជយសចកស្ដេម្ពីពធិត នធិងជជម្ពីវវត។ គន្មាន
នរណាមាកកនអាចយទកាននកពន បធិតបានយឡយើយ យលយើក អលងអតយទតមរយយខខខដំ។

យម៉ាបូហាន 17:15 ទបូលបងងដំមធិនអងពរកពន អងងឲរយកយគយចញែពម្ពីយលាកយននយឡយើយ គគសបូមកទងនយមតតការពរយគពម្ពីអដំណាច
មារ*កដំណាចវវញែ។

យាម៉ាកយុប 4:8 សបូមចបូលយទជធិតកពន ជមាម្ចាសន យនានកពន អងងននឹងយាងមកជធិតបង បបត្រូនវវញែអដរ។ មនយុសងបាបយអយើយ ចបូរ
ជកមនខម្លាខ្លួនឲរបានបរវសយុទទ*យទ! មនយុសងមានចធិតតពម្ពីរយអយើយ ចបូរជកមនចធិតតគដំនធិតឲរបានសបតយឡយើង!



ររ៉ាបូម 6:12-14 ដបូយចកន មធិនកតត្រូវទយុកឲរបាបយសយរជរយលយើខម្លាខ្លួនបង បបត្រូនអដលអតងអតសម្លាបន យដយើមម្បម្ពីសស្ដេបនតមតណាង
យលាភ លននរបសនខម្លាខ្លួនយនានយឡយើយ 13 យហយើយកដមធិនកតត្រូវកបគលនសររី រងង កាយរបសនបង បបត្រូនឲរយទបយកមយើបាប នធិងយធពយើ
ជឧបករណនសកមាបនកបកពនឹតតអដំយពយើទយុចម្ចារវតអដរ គគកតត្រូវថពយខម្លាខ្លួនយទកពន ជ មាម្ចាសន ដបូចមនយុសងអដលបានរសនយឡយើងវវញែ 
យហយើយកបគលនសររី រងង កាយរបសនបង បបត្រូនយទបយកមយើកពន ជ មាម្ចាសន នធិងយធពយើជឧបករណនសកមាបនកបកពនឹតតអដំយពយើសយុចរវត។ 
14 បាបននឹងអលងកតខ្លួត កតយលយើបង បបត្រូនយទកៀតយហយើយ យកពនបង បបត្រូនមធិនសសធិតយនយកកាមអដំណាចរបសនកកនឹតរ វវនភ័យយទ 
គគសសធិតយនយកកាមកពន គយុណវវញែ។

យហយកពយើរ 9:28 កពន កគធិសស្ដេកដបានថពយកពន ជនន្មារបសនកពន អងងអតមពួយដង យធពយើជយញញ្ញា បបូជ យដយើមម្បម្ពីដកបាបយចញែពម្ពីមនយុសង
ទោដំងអសនយាម៉ាងយនានអដរ។ កពន អងងននឹងយាងមកមស្ដេងយទកៀត អតយលយើកយនន គន្មានទោកនទោមអពម្ពីននឹងបាបយទ គគកពន អងង
យាងមកសយកងងនអសនអកកអដលទនននឹងរងន ចាដំកពន អងង។

1 ១ យម៉ាបូហានទម្ពី 1:9 បម៉ាយុអនត យបយើយយយើងទទពួលសរ ភាពអដំយពយើបាបរបសនយយយើង យនានកពន ជ មាម្ចាសនអដលមានកពន ហឫទភ័យ
យសន្មាន សន្មាភ័កគ នធិងសយុចរវត* កទងនននឹងអតន យទោសយយយើងឲររពួចពម្ពីបាប កពមទោដំងជកមនយយយើងឲរបានបរវសយុទទ រពួចពម្ពីកគបន
អដំយពយើទយុចម្ចារវតទោដំងអសនផង។

Forgiveness Scriptures

មាម៉ាថយ 6:12-15 សបូមអតន យទោសឲរយយយើងខខខដំ ដបូចយយយើងខខខដំអតន យទោសឲរ អសនអកកអដលបានកបកពនឹតតខយុសននឹងយយយើងខខខដំ។ 
13 សបូមកយុដំបយណាស្ដេយឲរយយយើងខខខដំ ចាញែនការលម្បខ្លួងយឡយើយ អតសបូមររំយដោនយយយើងខខខដំឲររពួចពម្ពីមារ*កដំណាច [ដម្បធិតកពន អងង
កគងរជរ កទងនមានឫទោទ នយុភាព នធិងសធិររី រយុងយរជង អសន កលម្បជអអងពងតយរកៀងយទ។ អាអមម៉ាន។] 14 យបយើអកករលនគក
អតន យទោសឲរមនយុសងយលាក កពន បធិតរបសនអកករលនគកយនសសនបរម សយុខ* កដអតន យទោសឲរអកករលនគកអដរ។ 15 
បម៉ាយុអនត យបយើអកករលនគកមធិនអតន យទោសឲរមនយុសងយលាកយទយនាន កពន បធិតរបសនអកករលនគក កដមធិនអតន យទោសឲរអកករលន
គកអដរ»។



មាម៉ាថយ 18:21,22 យពលយនាន យលាកយពកតខសចបូលមកជធិតកពន យយសសបូ យហយើយទបូលថ៖ «បពធិកតកពន អមាម្ចាសន យបយើ
បង បបត្រូនយចនអតកបកពនឹតតអដំយពយើបាបមកយលយើទបូលបងងដំ យតយើទបូលបងងដំកតត្រូវអតន យទោសឲរយគបម៉ាយុនាន្មានដង? រហបូតដលនកបាដំ ពម្ពីរដង
ឬ?»។ 22 កពន យយសសបូមានកពន បននត្រូលយទគតនថ៖ «ខខខដំសយុដំកបាបនអកកថ អកកកតត្រូវអតន យទោសឲរយគមធិនកតនឹមអតកបាដំ ពម្ពីរ
ដងបម៉ាយុយណាណនយទ គគកតត្រូវអតន យទោសឲរយគចធិត សធិបដងកបាដំ ពម្ពីរដង »។

មាម៉ាថយ 18:35 ចដំយពនអកករលនគក យបយើមាកកនៗ មធិនកពមយលយើក អលងយទោសឲរបង បបត្រូនយដោយយសន្មានអសនពម្ពីចធិតតយទ 
កពន បធិតរបសនខខខដំ អដលគងនយនសសនបរម សយុខ កដននឹងយធពយើទោរយុណ កមន្មាអកករលនគកដបូយចាកនអដរ»។

មាម៉ាកយុស 11:25,26 មមម៉ាងយទកៀត យពលឈរអធធិសស្ឋាន យបយើអកករលនគកមានទដំនាសនអពម្ពីននឹងនរណាមាកកន ចបូរអតន យទោសឲរ
យគយទ យដយើមម្បម្ពីកពន បធិតរបសនអកករលនគក អដលគងនយនសសនបរម សយុខ*អតន យទោសឲរអកករលនគក»។ [26 បម៉ាយុអនត 
កបសធិនយបយើអកករលនគកមធិនអតន យទោសឲរយគយទ កពន បធិតរបសនអកករលនគក អដលគងនយនសសនបរម សយុខ* កដមធិន
អតន យទោសឲរអកករលនគកអដរ។]

លបូកា 6:37 «កយុដំយថមលយទោសអកកដថទឲរយសន យនានកពន ជមាម្ចាសនកដមធិនយថមលយទោសអកករលនគកអដរ។ កយុដំផស្ដេនាន យទោស
អកកដថទឲរយសន យនានកពន ជមាម្ចាសនកដមធិនផស្ដេនាន យទោសអកករលនគកអដរ។ កតត្រូវយលយើក អលងយទោសឲរអកកដថទ យនាន
កពន ជមាម្ចាសនននឹងយលយើក អលងយទោសឲរអកករលនគក។

លបូកា 11:4 សបូមអតន យទោសយយយើងខខខដំឲររពួចពម្ពីបាប ដម្បធិតយយយើងខខខដំអតន យទោសឲរអសនអកក អដលបានកបកពនឹតតខយុសននឹងយយយើង
ខខខដំ។ សបូមកយុដំបយណាស្ដេយឲរយយយើងខខខដំចាញែន ការលម្បខ្លួងយឡយើយ»។

លបូកា 17:3,4 ដបូយចកន អកករលនគកកតត្រូវកបយភ័តកខម្លាខ្លួន! កបសធិនយបយើបង បបត្រូនណាយធពយើអពម្ពីខយុសចដំយពនអកក ចបូរសស្ដេម្ពីកបយដគតនផង 
អតយបយើគតនអកអកបចធិតតគដំនធិត ចបូរអតន យទោសឲរគតនយទ។ 4 កបសធិនយបយើគតនយធពយើអពម្ពីខយុសចដំយពនអកក កបាដំ ពម្ពីរដងកកខងមពួយ
ថថថ្ងៃ យហយើយយបយើគតនកតឡបនមករកអកកទោដំងកបាដំ ពម្ពីរដង យដោយយពលថ “ខខខដំសស្ដេយយដោយបានយធពយើខយុស” ចបូរអតន យទោស
ឲរគតនយទ»។

លបូកា 23:34 កពន យយសសបូមានកពន បននត្រូលថ៖ «ឱកពន បធិតយអយើយ! សបូមកពន អងងអតន យទោសឲរអកកទោដំងយននផង ដម្បធិតយគ
មធិនដនឹងថយគកដំពយុងយធពយើអពម្ពីយឡយើយ»។ យគយកសយមម្លាម្លៀក បដំពកនរបសនកពន អងងមកចាបនយឆកតអចកគក។



កធិចម្ចាការ 8:22 ចបូរលន បងនចធិតតគដំនធិតអាកកកនយចាលយទ យហយើយទបូល អងពរកពន អមាម្ចាសន អកកងយលាកពន អងងយលយើក អលង
យទោសឲរអកកអដលមានចធិតតអបបយនន

ររ៉ាបូម 4:7  «អសនអកកអដលកពន ជ មាម្ចាសនអតន យទោស នធិងលយុបបដំបាតនអដំយពយើបាបយចាល ពធិតជមានសយុភមងងលយហយើយ!
យអយភសបូ 1:7 យដោយយយយើងរពួមកកខងអងងកពន កគធិសស្ដេយនន កពន ជមាម្ចាសនបានយលានយយយើង យដោយកពន យលាហធិតរបសនកពន អងង 

នធិងយលយើក អលងយទោសឲរយយយើងបានរពួចពម្ពីបាប កសបតមកពន គយុណដដយលយើស លបនរបសនកពន អងង។
យអយភសបូ 4:32 កតត្រូវមានចធិតតសបម្បខរស នធិងយចនអាណធិតយមតតដលនគកយទវវញែយទមក។ កតត្រូវកបណម្ពី សយនាស្ដេសគកយទវវញែ

យទមក ដបូចកពន ជមាម្ចាសនបានកបណម្ពី សយនាស្ដេសបង បបត្រូន យដោយ សរកពន កគធិសស្ដេអដរ។
កបូឡត្រូស 1:14 យដោយយយយើងរពួមកកខងអងងកពន បយុកត កពន អងងបានយលានយយយើង នធិងយលយើក អលងយទោសយយយើងឲររពួចពម្ពីបាប។
កបូឡត្រូស 2:13-15 ពម្ពីយដយើម បង បបត្រូនបានសម្លាបនមកពម្ពីកដំហយុសរបសនបង បបត្រូន នធិងមកពម្ពីបង បបត្រូនពយុដំបានទទពួលពធិធម្ពីកាតនអសម្បក

ខងរបូបកាយ អមន អតឥឡត្រូវយនន កពន ជមាម្ចាសនបានយកបាសឲរបង បបត្រូនមានជម្ពីវវតរពួមជមពួយកពន កគធិសស្ដេ។ កពន អងងបាន
យលយើក អលងយទោសទោដំងបម៉ាយុនាន្មាន របសនយយយើង។ 14 កពន អងងបានលយុបបញញម្ពីអដលយចាទកបកាននទោសន ននឹងយយយើង តម
វវនភ័យយនានយចាល។ កពន អងងបានដកបញញម្ពីយននយចញែ យដោយយកយទយបានភាញបនននឹងយឈយើ ឆមង។ 15កពន អងងបានដក
ឫទទធិយចញែពម្ពីវតសខសភ័កស្ដេធិ សធិទទធិ នធិងពម្ពីអពម្ពីៗអដលមានអដំណាច គគកពន អងងបានបដំបាកនមយុខពពួកវាជសធារណយ ទោដំងនាដំវាយទ
ជយឈម្លាយើយ កកខងយពលអហកម្បខ្លួនជភ័យ ជដំននរបសនកពន អងង ។

1 ១ យម៉ាបូហានទម្ពី 1:9 បម៉ាយុអនត យបយើយយយើងទទពួលសរ ភាពអដំយពយើបាបរបសនយយយើង យនានកពន ជ មាម្ចាសនអដលមានកពន ហឫទភ័យ
យសន្មាន សន្មាភ័កគ នធិងសយុចរវត* កទងនននឹងអតន យទោសយយយើងឲររពួចពម្ពីបាប កពមទោដំងជកមនយយយើងឲរបានបរវសយុទទ រពួចពម្ពីកគបន
អដំយពយើទយុចម្ចារវតទោដំងអសនផង។

1 ១ យម៉ាបូហានទម្ពី 2:12 មាកលកបូនយចទោដំង ឡាយយអយើយ ខខខដំសរយសរមកអកករលនគកថ កពន ជ មាម្ចាសនបានយលយើក អលង
យទោសអកកឲររពួចពម្ពីបាប យដោយ សរកពន នាមរបសនកពន យយសសបូ។
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