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នចិកក្ខមនន 15:9  ខខនងសតតត្រូវលពោលថ:  ខខខនលដេញតាមលគ ខខខនននឹងតាមលគទានន់ ខខខនននឹងទទទួលចនណណែកជយភភភ័ណែណ យយ៉ាង
បររិបបូណែណហបូរភលហហៀរ ខខខនននឹងហបូតដាវតបហារជម្ពីវរិតលគ។

នចិកក្ខមនន 18:21  តតត្រូវលតជជ្រើសភលររើសមននុសសណដេលមានសមតតភភាព ភ ពម្ពីកកខងចនលណោមតបជភជន ភ ជអកកលគោរពលកោតខខ្លាច
តពពភជមាម្ចាសន់ភជ អកកគទួរឲឲទនុកចចិតតភ មចិនលចពសនុម្ពីសនណែបូក។ភចបូរណតងភតានងពទួកលគឲឲលធធជ្រើជលមតកខមលលជ្រើមននុសសមទួយពោនន់
នាកន់ភលមតកខមលលជ្រើមននុសសមទួយរយនាកន់ភលមតកខមលលជ្រើមននុសសហាភសចិបនាកន់ភនចិងលមតកខមលលជ្រើមននុសសដេបន់នាកន់។

នចិកក្ខមនន 20:14 កនុនតបតពនឹតតអនលពជ្រើផចិតកក្បតន់។ភ17 កនុនលលោភភលនន់ចងន់បានផផពរបសន់អកកដេទទភកនុនលលោភភលនន់ចងន់បានតបពននលគ
ឬកកលលោភភលនន់ចងន់បានអកកបលតមជ្រើតបខសភអកកបលតមជ្រើតសម្ពីភលគោភលោភឬអធម្ពីលផសងលទហៀតណដេលជរបសន់លគលឡជ្រើយ»។

ជនគណែនា 11:4  ទថថមទួយភសាសននដេទទណដេលរសន់លនកកខងចនលណោមជនភជតចិអនុម្ពីតសាភណអលភមានចចិតតលលោភភលនន់ភសបូមក្បម្ពី
ណតជនភជតចិអនុម្ពីតសាភណអលកកនានគោកយនភទានងលពោលថ៖ភ«លតជ្រើនរណោននឹងឲឲសាចន់ពទួកលយជ្រើងបររិលភាគ?

ទនុតចិយកថ 5:21 កនុនលលោភភលនន់ចងន់បានតបពននលគភកនុនបយ៉ាងភតបាថកចងន់បានផផពរបសន់អកកដេទទភឬកកចងន់បានណតសចមាម្ការភអកក
បលតមជ្រើតបខសភអកកបលតមជ្រើតសម្ពីភលគោភលោភឬរបសន់អធម្ពីលផសងលទហៀតរបសន់លគលឡជ្រើយ”។

ទនុតចិយកថ 12:20  លនលពលណោតពពភអមាម្ចាសន់ភជ តពពរបសន់អកកភពតងម្ពីកទនឹកដេម្ពីរបសន់អកកភ តសបតាមតពពភបនផត្រូលណដេល
តពពភអងងបានសននជមទួយអកកលហជ្រើយ ភ តបសចិនលបជ្រើអកកននឹកភកកចងន់បររិលភាគសាចន់ ភ លនាពអកកអាចបររិលភាគតាមចចិតត
បយ៉ាងភតបាថក។

ទនុតចិយកថ 22:22  តបសចិនលបជ្រើលគតាមទានន់បនុរសមាកកន់ ភ ណដេលកនពនុងរទួមដេនលណែកជមទួយតបពននអកកដេទទភជនទានងពម្ពីរតតត្រូវ
ទទទួលលទាសដេលន់សាខ្លាបន់ភគគទានងបនុរសណដេលរទួមដេនលណែកជមទួយសសតម្ពីលនាពភទានងសសតម្ពីផចិតកក្បតន់។ភលធធជ្រើដេបូលចកពភអកកននឹងលនុប
បនបាតន់អនលពជ្រើអាតកកន់លចញពម្ពីចនលណោមជនភជតចិអនុម្ពីតសាភណអល។

យយ៉ាបូលសធ 7:21 កកខងជយភភភ័ណែណខខខនតបបាទបានលឃជ្រើញអាវធនមទួយយយ៉ាងលលតបណែម្ពីតភលធធជ្រើលនតសខកសនុម្ពីភលណែជ្រើរភលហជ្រើយលឃជ្រើញតបាកន់
សនុទនទមថនន់តបមាណែហនុកភសចិបតមខ្លានឹងភនចិងមាសមទួយដេនុនទមថនន់តបមាណែដេបន់តបានតមខ្លានឹង។ភលដាយខខខនតបបាទចងន់បានលពកភខខខន
តបបាទកកយករបសន់ទានងលនាព។ ភ ឥឡត្រូវលនព ភ ខខខនតបបាទកបន់ទនុកលនកកខងតងន់តនរបសន់ខខខនតបបាទ ភ លដាយដាកន់តបាកន់លន



លតកោមលគបងលសន់»។
ទនននុកតលមម្កាជ្រើង 10:3  មននុសសពោលណតងណតនចិយយអទួត អនពម្ពីកោរលលោភភលនន់របសន់ខខ្លាខ្លួន លហជ្រើយមននុសសលកងភតបវវ័ញម្ចានានគោក

នចិយយចនអក នចិងតបមាថតពពភអមាម្ចាសន់។
ទនននុកតលមម្កាជ្រើង 78:18 ពទួកលគហាហ៊ានលក្បងភលលមជ្រើលតពពភជមាម្ចាសន់ លដាយសបូមឲឲតពពភអងងតបទានមមត្រូបអាហារ តាមទនលនជ្រើងចចិតត

របសន់ខខ្លាខ្លួន។ភ30 កកបយ៉ានុណនតភលទាពបម្ពីលគមានមមត្រូបអាហារលនលពញមាតន់កកម្ពី កកពទួកលគលនណតពនុនតពមសម្កាបន់ចចិតតដេណដេល
ទនននុកតលមម្កាជ្រើង 81:12  លហតនុលនពលហជ្រើយបានជលយជ្រើងបលណោកយលគ លទតាមចចិតតររឹងភរបូសរបសន់ខខ្លាខ្លួន លគកកនានគោកតបតពនឹតតតាម

ទនលនជ្រើងចចិតត។
ទនននុកតលមម្កាជ្រើង 106:14  លនវាលរលហាភសាតនពទួកលគមានចចិតតលលោភភលនន់ លហជ្រើយនានគោកលក្បងភលតពពភអងង លនវាលដេក

ហទួតភណហងលនាព។
ទនននុកតលមម្កាជ្រើង 119:36 សបូមទាកន់ភទាញចចិតតទបូលបងងន ឲឲលធធជ្រើតាមដេនបបូនាខនរបសន់តពពភអងង គគមចិនណមនឲឲរកកនទរលឡជ្រើយ!
សនុភាសចិត 1:19 អសន់អកកណដេលរកសនុម្ពីលទួចបខ្លានន់តទពឲសមក្បតតចិភណតងណតបាតន់បងន់ជម្ពីវរិតណបបលនពឯង។
សនុភាសចិត 6:25 កនុនមានចចិតតពនុពកលសញញ្ជ្រោលននឹងសមម្ផសសរបសន់តសម្ពីរលបហៀបលនពលឡជ្រើយភលហជ្រើយកកកនុនបលណោកយឲឲចចិតតអកកឈខ្លាកន់

វលងធងលទតាមណកវណភកករបសន់លគណដេរ។
សនុភាសចិត 15:27  មននុសសលលោភភលនន់ណតងណតនានឲឲមានវរិបតតចិលនកកខងខខ្លាខ្លួន ភ ររើឯអកកណដេលមចិនតពមទទទួលសនណែបូកភ រណមង

មានអាយនុយគនភយបូរ។
សនុភាសចិត 21:25,26  បនណែងរបសន់មននុសសខញ្ជ្រោចិលរណមងលធធជ្រើឲឲខខ្លាខ្លួនសាខ្លាបន់លតពោពលគមចិនតពមលធធជ្រើកោរ។ 26 មននុសសខខ្លាពគចិត

ណតពម្ពីលលោភចងន់បានភររើឯមននុសសសនុចររិតវរិញភណតងណតលធធជ្រើទានលដាយឥតសនទច។
សនុភាសចិត 28:16  អកកដេនឹកនានតសខកណដេលគោខនតបាជខភណតងណតសងម្កាតន់ភសងម្កាចិនតបជភរាសសតកោនន់ណតខខ្លានងលឡជ្រើងៗភររើឯអកកមចិន

ចបូលចចិតតននឹងតទពឲណដេលរកបានលដាយអយនុតតចិធមណភមនុខជមានអាយនុណវង។
លអសាយ 56:11  អកកទានងលនាពកកជណឆម្កាណដេលគចិតណតពម្ពីតតបាកន់សនុម្ពី លហជ្រើយមចិនលចពសម្កាបន់សម្កាលន់លទ។ ពទួកលគជលមដេនឹកនាន

ណតមចិនលចពគចិតពចិចារណោអធម្ពីទានងអសន់ មាកកនៗ់ លដេជ្រើរតាមផខ្លាត្រូវរបសន់ខខ្លាខ្លួន លហជ្រើយគចិតណតពម្ពីណសធងរកផលតបលយជនន របសន់



ខខ្លាខ្លួនបយ៉ានុលណោណព។
លអសាយ 57:17  លយជ្រើងបានខនឹងននឹងតបជភរាសសតរបសន់លយជ្រើង លតពោពពទួកលគមានចចិតតលលោភភលនន់ នចិងតបតពនឹតតអនលពជ្រើអាតកកន់

លយជ្រើងបានដាកន់លទាសពទួកលគ លយជ្រើងបានលគចមនុខលចញពម្ពីពទួកលគ បយ៉ានុណនតភលទាពជយយ៉ាងណោកកម្ពី កកតបជភជនដេកររឹងភរបូសលនព
លនណតតបតពនឹតតតាម ទនលនជ្រើងចចិតតរបសន់ខខ្លាខ្លួនដេណដេល។

លយលរមា 6:13  ពទួកលគទានងអសន់គោក ចាបន់តានងពម្ពីអកកតបូចរហបូតដេលន់អកកធន គចិតណតពម្ពីណសធងរកតបលយជននផផលន់ខខ្លាខ្លួន ទានង
ពនកោររើភទានងបបូជភចារឲ សនុទនណតជអកកលបាកតបាសន់។

លយលរមា 22:17 ររើឯអកកវរិញភអកកគចិតណតពម្ពីណសធងរក តបលយជននផផលន់ខខ្លាខ្លួន។ អកកបងមត្រូរឈាមជនសខ្លាត្រូតតតងន់ នចិងជចិពភជនន់
តបជភរាសសតយយ៉ាងទតពភទផស»។

លយលរមា 51:13  អកករសន់លនតាមមាតន់ទលនខ្លា លហជ្រើយមានតទពឲសមក្បតតចិដេកលតចជ្រើន អកកមានចចិតតលលោភភលនន់ ណតចនុងបញម្ចាបន់
របសន់អកកមកដេលន់លហជ្រើយ!

លអលសគោល 6:9  លពលរសន់លនកកខងចនលណោមតបជភជតចិនានាភតបជ ភជនណដេលលនលសសភសលន់ទានងលនាពននឹងននឹកលឃជ្រើញ
លយជ្រើង។ភលយជ្រើងលធធជ្រើឲឲពទួកលគតគោនភតគោចចិតតភលតពោពពទួកលគបានតបតពនឹតតអនលពជ្រើផចិតកក្បតន់ភងាកលចញឆថយពម្ពីលយជ្រើងភលទចាបន់ចចិតត
លលជ្រើតពពណកខ្លាងភកោខ្លាយ។ភពទួកលគននឹកខខសខខ្លាខ្លួនឯងភលតពោពណតអនលពជ្រើទនុចម្ចាររិតណដេលខខ្លាខ្លួនបានតបតពនឹតតភលដាយលគោរពបលតមជ្រើតពពគទួរ
សលបន់លខមជ្រើម។

លអលសគោល 14:4,5  ចបូរនានពោកឲលទតបាបន់ពទួកលគថភ តពពភជភអមាម្ចាសន់មានតពពភបនផត្រូលដេបូចតលទ:  កកខងចនលណោមពបូជភពងស
អនុម្ពីតសាភណអល ភ អកកណោជនពោកន់ចចិតតននឹងតពពណកខ្លាងភកោខ្លាយ ភ លហជ្រើយលគោរពអធមៗ្ពី ណដេលនានឲឲខខ្លាខ្លួនតបតពនឹតតអនលពជ្រើបាប ភ រទួចមករក
ពនកោររើភលយជ្រើងជតពពភអមាម្ចាសន់ភលយជ្រើងននឹងលឆខ្លាជ្រើយតបលទអកកលនាពវរិញភលដាយផផលន់ណតមកង។ភលយជ្រើងននឹងលឆខ្លាជ្រើយលទលគវរិញ
តាមចននទួនតពពណកខ្លាងភកោខ្លាយណដេលលគលគោរព។ភ5 ចលមខ្លាជ្រើយរបសន់លយជ្រើងននឹងលធធជ្រើឲឲជនភជតចិអនុម្ពីតសាភណអលររំជទួលចចិតតភ ដេក្បចិតពទួក
លគបានងាកលចញឆថយពម្ពីលយជ្រើងភលទលគោរពតពពណកខ្លាងភកោខ្លាយទានងអសន់គោក។

លអលសគោល 22:12  អកកខខ្លាពទទទួលសនណែបូកភលដេជ្រើមក្បម្ពីលធធជ្រើឃាតលគភពទួកលគទារកោរតបាកន់ហទួសកតមចិតភសងម្កាតន់ភសងម្កាចិនភជនររិត
យកតបាកន់គោក។ភលយរបូភសាឡនឹមលអជ្រើយភអកកបានបនលភខ្លាចលយជ្រើងលចាលលហជ្រើយភ- លនពជតពពភបនផត្រូលរបសន់តពពភជភអមាម្ចាសន់។



លអលសគោល 33:31 តបជភជនរបសន់លយជ្រើងននឹងតបមបូលគោកមករកអកកភពទួកលគអងងខយលនមនុខអកកភសាកបន់ពោកឲរបសន់អកកភណត
មចិនតបតចិបតតចិតាមលទ។ភមាតន់ពទួកលគលពោលថភ លគោរពពោកឲអកកភណត ពទួកលគណបរជលធធជ្រើតាមចចិតតលលោភភលនន់របសន់ខខ្លាខ្លួនលទ
វរិញ។

ហបូលស 4:12  តបជភរាសសតរបសន់លយជ្រើងលទរកតពពលធធជ្រើពម្ពីលឈជ្រើ ឲឲទសសននភទាយ ដេនបងរបសន់លគតបាបន់លសចកកម្ពីណដេលលគចងន់
ដេនឹង! គននចិតលពសនភចារបាននានពទួកលគឲឲវលងធង ពទួកលគតបតពនឹតតអនលពជ្រើលពសនភចារ លដាយងាកលចញពម្ពីតពពភជមាម្ចាសន់
របសន់ខខ្លាខ្លួន។

ហបូលស 5:4  អនលពជ្រើណដេលពទួកលគតបតពនឹតត រារានងពទួកលគមចិនឲឲវរិលតតឡបន់មករក តពពរបសន់ខខ្លាខ្លួនវរិញបានលឡជ្រើយ ដេក្បចិតពទួកលគ
គចិតណតពម្ពីតបតពនឹតតអនលពជ្រើលពសនភចារ ពទួកលគពនុនសាងលន់តពពភអមាម្ចាសន់លទ។

មម្ពីកោ 2:2 លបជ្រើលគបយ៉ានុនភបយ៉ាងចងន់បានណតសចមាម្ការណោ លគដេលណែកជ្រើមយកណតសចមាម្ការលនាព លបជ្រើលគបយ៉ានុនភបយ៉ាងចងន់បានផផពណោ លគររឹប
អបូសយកផផពលនាព លគបខ្លានន់មាម្ចាសន់ផផពភនចិងតគខ្លួសារ លហជ្រើយដេលណែកជ្រើមយកមតណករបសន់គោតន់លទហៀតផង។

ណោហហ៊ានុម 3:4  លហតនុភកោរណែនលនពលកជ្រើតមាន លតពោពណតអនលពជ្រើលពសនភចាររបសន់តកខងនម្ពីនម្ពីលវ ណដេលលតបប្រៀបដេបូចជតសម្ពីលពសនដេក
សាលត លហជ្រើយពបូណកដាកន់លសកហន។ នាងបសងាម្កាបតបជភជតចិភនចិងកនុលភសមមភ័នននានា លដាយអនលពជ្រើលពសនភចារភនចិងលសកហន
របសន់នាង។

ហាបាគបូក 2:9  អកកមនុខជតតត្រូវលវទនាពនុនភខន! លតពោពអកករកតទពឲបានលដាយទនុចម្ចាររិត លដេជ្រើមក្បម្ពីលធធជ្រើឲឲតកខមតគខ្លួសាររបសន់ខខ្លាខ្លួន
កោខ្លាយលទជអកកមាន លហជ្រើយសងន់ផផពរបសន់ខខ្លាខ្លួនយយ៉ាងខមសន់ លដាយចងន់លគចផនុតពម្ពីមហនតភរាយ។

មាយ៉ាថយ 5:28 ររើឯខខខនវរិញភខខខនសនុនបញញ្ជ្រោកន់តបាបន់អកករាលន់គោកថភអកកណោលមជ្រើលសសតម្ពីមាកកន់ភលហជ្រើយមានចចិតតលតសជ្រើបភតសាលចងន់រទួម
បលវណែម្ពីជមទួយនាង ភ អកកលនាពដេបូចជបានតបតពនឹតតអនលពជ្រើផចិតកក្បតន់ជមទួយនាង ភ លនកកខងចចិតតរបសន់ខខ្លាខ្លួន ភ រទួចលតសចលទ
លហជ្រើយ។

មាយ៉ាកនុស 4:19  បយ៉ានុណនតភ កោរខធលន់ភខធយអនពម្ពីជម្ពីវរិតរសន់លនកកខងលលោកម្ពីយន ភ ចចិតតលលោភភលនន់ចងន់បានតទពឲសមក្បតតចិ ភ នចិងចចិតត
បយ៉ាងភតបាថកលផសងៗភររឹបរទួតតពពភបនផត្រូលមចិនឲឲបលងម្កាជ្រើតផលបានលឡជ្រើយ។

មាយ៉ាកនុស 7:22  ផចិតកក្បតន់ ភ លលោភភលនន់ចងន់បានតទពឲលគ ភ កោចសាហាវ ភ លបាកតបាសន់លគ ភ តបតពនឹតតអបាយភមនុខ



តចណណែនភឈាកនម្ពីសភអននទួតភនចិងគននចិតភលលលោ។
លបូកោ 3:14  មានទាហានមកសទួរលលោកថ៖ភ «ចនុពលយជ្រើងខខខនវរិញ ភ លតជ្រើតតត្រូវលធធជ្រើអធម្ពីណដេរ?»។ ភ លលោកលឆខ្លាជ្រើយថ៖ភ «កនុនលចាទ

តបកោនន់ ភ កនុនសងម្កាតន់ភសងម្កាចិនយកតបាកន់ពម្ពីអកកណោឲឲលសាព ភ តតត្រូវសម្កាបន់ចចិតតណតននឹងតបាកន់ណខរបសន់អកករាលន់គោកបយ៉ានុលណោណពបាន
លហជ្រើយ»។

លបូកោ 12:15 បនាផបន់មកភតពពភអងងមានតពពភបនផត្រូលលទបណោកភជនថ៖ភ«ចបូរតបយភ័តកភកនុនលលោភភលនន់ចងន់បានតទពឲភសមក្បតតចិ
ឲឲលសាព។ ភលទាព បម្ពីមននុសសមានសមក្បតតចិបររិបបូណែណយយ៉ាងណោកកលដាយ ភ កកជម្ពីវរិតលគមចិនអាតសភ័យលនលលជ្រើតទពឲភសមក្បតតចិ
លឡជ្រើយ»។

លបូកោ 16:14 កោលពទួកខងគណែណភផររើសនុម្ពី*ឮដេបូលចាកពភលគកកចនអកឲឲតពពភលយសហ៊ាបូភដេក្បចិតពទួកលគតសឡាញន់តបាកន់ណោសន់។
យយ៉ាបូហាន 8:44  អកករាលន់គោកជកបូនលចរបសន់មារសាភតានង*  លហជ្រើយអកករាលន់គោកចងន់លធធជ្រើតាមចនណែងន់ចចិតតឪពនុកអកករាលន់គោក។

តានងពម្ពីលដេជ្រើមលរហៀងមកភវាបានសមាខ្លាបន់មននុសសភ លហជ្រើយមចិនកោនន់តាមលសចកកម្ពីពចិតលទភលតពោពគោខនលសចកកម្ពីពចិតលនកកខងខខ្លាខ្លួនវា
លសាព។ភលពលវានចិយយកនុហកភលនាពវានចិយយលចញពម្ពីគននចិតវាផផលន់ភលតពោពវាជលមកនុហកភលហជ្រើយជឪពនុកទនអកក
កនុហក។

កចិចម្ចាកោរ 20:33 ខខខនមចិនណដេលចងន់បានមាសភតបាកន់ភឬសលមខ្លាប្រៀកភបនពោកន់អធម្ពីពម្ពីនរណោលឡជ្រើយ។
ររបូម 1:24-29  លហតនុលនពលហជ្រើយបានជតពពភជភមាម្ចាសន់បលណោកយឲឲពទួកលគតបតពនឹតតអនលពជ្រើលសភហខង ភ តាមទនលនជ្រើងចចិតត

លលោភភលនន់របសន់លគភរហបូតដេលន់លទបលនាតករបូបកោយរបសន់ខខ្លាខ្លួនឯងផផលន់លទហៀតផង។ភ25 ពទួកលគនចិយមតពពភណកខ្លាងភកោខ្លាយ
ជជងតពពដេកពចិតតបាកដេភ លហជ្រើយនានគោកថធយភបងងន ភ នចិងលគោរពបលតមជ្រើអធម្ពីៗណដេលតពពភជភមាម្ចាសន់បលងម្កាជ្រើត ភ មកជននទួសលគោរព
បលតមជ្រើតពពណដេលបានបលងម្កាជ្រើតអធម្ពីៗទានងអសន់លនាពវរិញ។ ភ សបូមលលជ្រើកតលមម្កាជ្រើងតពពភអងងអសន់ភកលក្បជភនចិចម្ចា!  អាណមយ៉ាន!។ ភ26
លហតនុលនពលហជ្រើយបានជតពពភជភមាម្ចាសន់បលណោកយឲឲពទួកលគងបន់ននឹងតណោមលថកទាប ភ គគតសមៗ្ពី នានគោកលពភបងន់កោររទួម
បលវណែម្ពីតាមរលបហៀបធមខតាភលទ តបតពនឹតតផផខយពម្ពីធមខភជតចិវរិញ ភ27 ររើឯតបខសៗកកដេបូលចាកពណដេរ ភ លគបានលពភបងន់កោររទួម
បលវណែម្ពីជមទួយតសមៗ្ពី តាមរលបហៀបធមខតាភ លហជ្រើយពនុពកលសញញ្ជ្រោលលតសជ្រើបភតសាលណតននឹងតបខសៗគោកឯង។ ភ លគតបតពនឹតតអនលពជ្រើ
ណដេលគទួរឲឲលអហៀនខខសភរវាងតបខសននឹងតបខស។ភពទួកលគទទទួលទណែណភកមខកកខងរបូបកោយលគផផលន់ភសមននឹងកោរវលងធងរបសន់



លគ។ 28 លដាយពទួកលគយលន់ថភ មចិនបាចន់សាងលន់តពពភជភមាម្ចាសន់យយ៉ាងចច្បាសន់ ភតពពភអងងកកបលណោកយលគលទតាមគននចិត
ឥតពចិចារណោរបសន់ខខ្លាខ្លួន ភ គគឲឲលគតបតពនឹតតអនលពជ្រើណដេលមចិនតតត្រូវតបតពនឹតត។ ភ29 ចចិតតរបសន់ពទួកលគលពោរភលពញលដាយគននចិត
ទនុចម្ចាររិតតគបន់យយ៉ាងភគននចិតអាតកកន់ភគននចិតលលោភភលនន់ភគននចិតពោលភលពញលទលដាយចចិតតតចណណែនភឈាកនម្ពីសភចងន់សមាខ្លាបន់
លគភលឈាខ្លាពតបណកកភលក្បចិចកចិចម្ចាកលភនចិងអបាយភមនុខ។ភពទួកលគចបូលចចិតតបររិហារលករតរគោក

ររបូម 6:12  ដេបូលចកពភមចិនតតត្រូវទនុកឲឲបាបលសាយរាជឲលលជ្រើខខ្លាខ្លួនបងភបលត្រូនណដេលណតងណតសាខ្លាបន់ភលដេជ្រើមក្បម្ពីសាកបន់តាមតណោមលលោភភលនន់
របសន់ខខ្លាខ្លួនលនាពលឡជ្រើយ

ររបូម 7:7 ដេបូលចកពភលយជ្រើងគចិតដេបូចលមកច? លតជ្រើតកនឹតឲភវរិនភ័យតគោនន់ណតនានឲឲសាងលន់បាបបយ៉ានុលណោណព។ភតបសចិនលបជ្រើតកនឹតឲភវរិនភ័យមចិនហាម
ថភ«កនុនលលោភភលនន់» លនាពខខខនមនុខជពនុនដេនឹងថកោរលលោភភលនន់លនពជអធម្ពីផង។

ររបូម 13:9,14 លតពោពមានលសចកកម្ពីណចងទនុកមកថភ«កនុនតបតពនឹតតអនលពជ្រើផចិតកក្បតន់ភកនុនសមាខ្លាបន់មននុសសភកនុនលទួចតទពឲភសមក្បតតចិលគភកនុន
មានចចិតតលលោភភលនន់» តពមទានងមានបទភបញញ្ជ្រោឯលទហៀតណដេលសរនុបមកកកខងពោកឲណតមទួយលនពថ:  «ចបូរតសឡាញន់
បងភបលត្រូនឯលទហៀតៗភឲឲបានដេបូចតសឡាញន់ខខ្លាខ្លួនឯងណដេរ»។ភ14 ផផខយលទវរិញតតត្រូវតបដាបន់ខខ្លាខ្លួនភលដាយតពពភអមាម្ចាសន់លយសហ៊ាបូ
តគចិសកភលហជ្រើយកនុនបលណោកយខខ្លាខ្លួនឲឲខធលន់ខធយភតាមកោរលលោភភលនន់របសន់នចិសសភ័យមននុសសលនាពលឡជ្រើយ។

1  ១ កបូររិនថបូសទម្ពី 5:10,11  ខខខននចិយយដេបូលចកពមចិនណមនសនលដលទលលជ្រើអកកណដេលតបតពនឹតតកោមភគនុណែលថកទាបទទួលទកកខង
លលោកលនព ភឬសនលដលទលលជ្រើអកកលលោភភលនន់ចងន់បានតទពឲលគ ភអកកបខ្លានន់យកតទពឲលគ ភឬអកកថធយភបងងនតពពណកខ្លាងភកោខ្លាយ
លនាពលឡជ្រើយភលបជ្រើដេបូលចកពមានណតចាកលចញពម្ពីលលោកលនព! 11 ខខខនសរលសរមកបងភបលត្រូនភ លដេជ្រើមក្បម្ពីកនុនឲឲបងភបលត្រូនទាកន់ទងននឹង
អសន់អកកណដេលមានលឈាខពថជតគចិសកភបររិសភ័ទ ភ លហជ្រើយណបរជតបតពនឹតតកោមភគនុណែលថកទាប ភ មានចចិតតលលោភភលនន់ចងន់
បានតទពឲលគភថធយភបងងនតពពណកខ្លាងភកោខ្លាយភលជរតបមាថលគភតបមនឹកភឬបខ្លានន់យកតទពឲលគ។ភមទួយវរិញលទហៀតភសបូមកនុនបររិលភាគ
រទួមជមទួយជនតបលភទលនពលឡជ្រើយ។

1 ១ កបូររិនថបូសទម្ពី 6:9,10 បងភបលត្រូនមចិនតជបលទឬថភអកកតបតពនឹតតអនលពជ្រើទនុចម្ចាររិតភពនុនអាចទទទួលតពពភរាជឲ*តពពភជមាម្ចាសន់ទនុក
ជមតណកបានលឡជ្រើយ!  សបូមបងភបលត្រូនកនុនយលន់តចឡនឲឲលសាព ភ អសន់អកកណដេលតបតពនឹតតអនលពជ្រើតបាសចាកសម្ពីលធមណ ភ ពទួក
ថធយភបងងនតពពភណកខ្លាងភកោខ្លាយភពទួកមានសហាយភសខនន់ភពទួកជនពោលពទួកអកករទួមសងាធសននឹងលភទដេបូចគោកភ10 ពទួកលចារបខ្លានន់



ពទួកលលោភភលនន់ចងន់បានតទពឲលគ ភ ពទួកតបមនឹក ភ ពទួកលជរតបមាថ ភ ពទួកបខ្លានន់យកតទពឲលគ ភ ពនុនអាចទទទួលតពពភរាជឲរបសន់
តពពភជមាម្ចាសន់ទនុកជមតណកបានលឡជ្រើយ។

1  ១ កបូររិនថបូសទម្ពី 10:6  លហតនុភកោរណែនទានងលនាពជលមលរហៀនសតមាបន់លយជ្រើងភ លដេជ្រើមក្បម្ពីកនុនឲឲលយជ្រើងមានចចិតតបយ៉ាងភតបាថកអាតកកន់
ដេបូចបនុពធបនុរសលឡជ្រើយ។

1 ១ កបូររិនថបូសទម្ពី 12:31 ចបូរបយ៉ាងភតបាថកចងន់បានតពពភអនលណោយទានណោណដេលសនខននៗ់ ជងលគ។ភកកបយ៉ានុណនតភខខខនចងន់បងាមញ
តបាបន់បងភបលត្រូនអនពម្ពីមាគោណមទួយលទហៀតភណដេលតបលសជ្រើរលលជ្រើសភលបន់បនផនុត។

1 ១ កបូររិនថបូសទម្ពី 14:39 លហតនុលនពភបងភបលត្រូនលអជ្រើយភចបូរតបាថកចងន់ណថខ្លាងតពពភបនផត្រូលភលហជ្រើយមចិនតតត្រូវហាមឃាតន់លគមចិនឲឲ
នចិយយភាសាចណមខ្លាកអសាម្ចារឲលឡជ្រើយ

2  ២ កបូររិនថបូសទម្ពី 9:5  លហតនុលនពលហជ្រើយបានជខខខនយលន់លឃជ្រើញថភ តតត្រូវណតសនុនឲឲបងភបលត្រូនលនទម្ពីលនាពលធធជ្រើដេនលណែជ្រើរមករក
បងភបលត្រូនមនុនខខខនភលដេជ្រើមក្បម្ពីលរហៀបចនតបាកន់ជននទួយណដេលបងភបលត្រូនសននលនាពភឲឲបានរទួចរាលន់។ភកោរលនពសឲឲលឃជ្រើញថភបងភបលត្រូន
បានចបូលតបាកន់លដាយចចិតតទបូលោយភមចិនណមនលដាយចលងលប្រៀតភចងលលន់លទ។

កោឡាទម្ពី 5:16-20  ខខខនសបូមជតមាបថភ ចបូររសន់លនឲឲតសបតាមតពពភវរិញញ្ញាណែភលនាពបងភបលត្រូនននឹងមចិនបនលពញតាមបនណែង
ចចិតតលលោភភលនន់របសន់នចិសសភ័យលលោកម្ពីយនលទហៀតលឡជ្រើយ ភ17 ដេក្បចិតបនណែងលលោភភលនន់របសន់នចិសសភ័យលលោកម្ពីយន ភ ណតងណត
ទាសន់ននឹងតពពភវរិញញ្ញាណែភលហជ្រើយតពពភវរិញញ្ញាណែកកមានបនណែងទាសន់ននឹងនចិសសភ័យលលោកម្ពីយនណដេរ។ភនចិសសភ័យលលោកម្ពីយនភនចិង
តពពភវរិញញ្ញាណែផផខយគោកទានងតសខងភដេបូលចកព ភបងភបលត្រូនពនុនអាចលធធជ្រើអធម្ពីណដេលបងភបលត្រូនចងន់លធធជ្រើលនាពបានលឡជ្រើយ។ភ 18 តបសចិនលបជ្រើ
តពពភវរិញញ្ញាណែណណែភនានបងភបលត្រូន ភ បងភបលត្រូនណលងលនលតកោមអនណោចរបសន់តកនឹតឲភវរិនភ័យលទហៀតលហជ្រើយ។ 19 លយជ្រើងសាងលន់
ចច្បាសន់នបូវអនលពជ្រើលផសងៗ ភ ណដេលលកជ្រើតលចញមកពម្ពីនចិសសភ័យលលោកម្ពីយន ភ គគមានអនលពជ្រើតបាសចាកសម្ពីលធមណ ភ អនលពជ្រើលសភហខង
កោមភគនុណែលថកទាប ភ20 កោរថធយភបងងនតពពភណកខ្លាងភកោខ្លាយ ភ វរិជញ្ជ្រោធខបន់ ភ លឈាខ្លាពតបណកកគោកភ បាកន់ណបកគោកភ តចណណែនគោក
កនហនឹងលឃារភលឃៅភតបកទួតតបណជងគោកភតបឆនងគោកភតបកោនន់បកសពទួក

កោឡាទម្ពី 5:24  អសន់អកកណដេលរទួមជមទួយតពពភតគចិសកភលយសហ៊ាបូបានឆម្កាងតណោមភនចិងបនណែងលលោភភលនន់លផសងៗរបសន់នចិសសភ័យ
លលោកម្ពីយនលនាពលចាលលហជ្រើយ។



លអលភសបូ 2:1-3 ចនលពោពបងភបលត្រូនភបងភបលត្រូនបានសាខ្លាបន់ភលតពោពណតកនហនុសភនចិងអនលពជ្រើបាបរបសន់បងភបលត្រូនរទួចផនុតលទលហជ្រើយ។ភ2
ពម្ពីលដេជ្រើម ភ បងភបលត្រូនបានរសន់លនតាមរលបហៀបលលោកម្ពីយនលនព ភ គគតាមវតតខសភ័កតចិភសចិទនចិណដេលតគបន់ភតគងពចិភពលលោកលនព ភជ
វរិញញ្ញាណែណដេលមានឥទនចិភពលលនកកខងអសន់អកកតបឆនងននឹងតពពភជមាម្ចាសន់លនបចម្ចាខបក្បនកភកោលលនព។ ភ3 ររើឯលយជ្រើងទានងអសន់
គោកវរិញភពម្ពីលដេជ្រើមភលយជ្រើងកកដេបូចពទួកលគណដេរភលយជ្រើងបានបលណោកយខខ្លាខ្លួនលទតាមតណោមលលោភភលនន់ទននចិសសភ័យលលោកម្ពីយនរបសន់
លយជ្រើងភលយជ្រើងតបតពនឹតតអនលពជ្រើលផសងៗតាមបនណែងចចិតតគននចិតរបសន់លលោកម្ពីយន។ភពម្ពីកនលណែជ្រើតមកភលយជ្រើងជមននុសសណដេលតតត្រូវណត
ទទទួលលទាសពម្ពីតពពភជមាម្ចាសន់ភដេបូចមននុសសឯលទហៀតៗណដេរ

លអលភសបូ 4:19  លដាយពទួកលគណលងដេនឹងខនុសតតត្រូវ ភ លគនានគោកតបាសភចាកសម្ពីលធមណ ភ បលណោកយខខ្លាខ្លួនលទតបតពនឹតតអនលពជ្រើ
អបាយភមនុខតគបន់យយ៉ាងភតាមណតចចិតតលលោភភលនន់របសន់លគ។

លអលភសបូ 4:22-27  បងភបលត្រូនតតត្រូវណតលពភបងន់កចិររិយមារយទភណដេលបងភបលត្រូនធខ្លាបន់កោនន់ពម្ពីលដេជ្រើមភគគតតត្រូវលដាពជម្ពីវរិតចាសន់ណដេល
កនពនុងណតវរិនាសភតាមកោរលលោភភលនន់បលញញ្ឆោតចចិតតលនពលចាលលទ។ភ23 តតត្រូវណតបគននចិតតបាជខភនចិងវរិញញ្ញាណែឲឲបានថខម្ពី
លឡជ្រើង ភ24 លហជ្រើយតតត្រូវពោកន់ជម្ពីវរិតថខម្ពីដេកសនុចររិត*  នចិងវរិសនុទន*  មកពម្ពីលសចកកម្ពីពចិតភជជម្ពីវរិតណដេលតពពភជមាម្ចាសន់បានបលងម្កាជ្រើត
តសបតាមតពពភហឫទភ័យរបសន់តពពភអងង។ 25 លហតនុលនពភសបូមបងភបលត្រូនឈបន់នចិយយកនុហកលទភ«មាកកនៗ់ តតត្រូវនចិយយ
ណតលសចកកម្ពីពចិតលទកោនន់បងភបលត្រូនឯលទហៀតៗភដេក្បចិតលយជ្រើងជសររើរាងងរបសន់គោកលទវរិញលទមក។ភ26 តបសចិនលបជ្រើបងភបលត្រូនខនឹង
សបូមតបយភ័តកភ កនុនតបតពនឹតតអនលពជ្រើបាប»  កនុនទនុកកនហនឹងរហបូតដេលន់ទថថលចិចលនាពលឡជ្រើយ។ ភ27 កនុនហនុចឱកោសឲឲមារ*មក
លក្បខ្លួងបងភបលត្រូន។

លអលភសបូ 5:3,5  លដាយបងភបលត្រូនជតបជភជនដេកភវរិសនុទន*  មចិនតតត្រូវឲឲមានឮនចិយយអនពម្ពីកោរតបាសភចាកសម្ពីលធមណ
អបាយភមនុខតគបន់យយ៉ាងភឬកោរលលោភភលនន់កកខងចនលណោមបងភបលត្រូនលសាពលឡជ្រើយ 5  ចបូរដេនឹងឲឲចច្បាសន់ថភ អកកតបាសភចាក
សម្ពីលធមណ ភអកកតបតពនឹតតអនលពជ្រើអបាយភមនុខភនចិងអកកលលោភភលនន់ណដេលយកតទពឲសមក្បតតចិលធធជ្រើជតពពភមចិនអាចទទទួលមតណក
កកខងតពពភរាជឲ*របសន់តពពភតគចិសកភនចិងរបសន់តពពភជមាម្ចាសន់បានជដាចន់ខត។

កបូឡត្រូស 3:5 ដេបូលចកពភសបូមបងភបលត្រូនសមាខ្លាបន់អធម្ពីៗខងលលោកម្ពីយនលចាលលទភគគអនលពជ្រើតបាសភចាកសម្ពីលធមណភអនលពជ្រើលសភហខងភចចិតត
លតសជ្រើបភតសាលភបនណែងតបាថកអាតកកន់ភនចិងចចិតតលលោភភលនន់ភគគយកតទពឲភសមក្បតតចិលធធជ្រើជតពព។



1 ១ ណថសស្សាឡត្រូនម្ពីចទម្ពី 2:5 បងភបលត្រូនតជបលហជ្រើយថភលយជ្រើងមចិនណដេលលពោលពោកឲបលញម្ចាជ្រើចភបលញម្ចាជ្រើទាលន់ណតលសាពភលយជ្រើងកកមចិន
ណដេលលធធជ្រើអធម្ពីភលដាយលោកន់គននចិតលលោភភលនន់ចងន់បានតបាកន់ណដេរភមានតពពភជមាម្ចាសន់ជសាកសម្ពីតសាបន់។

1  ១ ណថសស្សាឡត្រូនម្ពីចទម្ពី 4:3-7  តពពភហឫទភ័យរបសន់តពពភជមាម្ចាសន់ ភគគឲឲបងភបលត្រូនបានវរិសនុទន*  ឲឲបងភបលត្រូនលចហៀសវាងអនលពជ្រើ
តបាសចាកសម្ពីលធមណ។ភ4 មាកកនៗ់ តតត្រូវលចពរទួមរសន់ជមទួយភររិយរបសន់ខខ្លាខ្លួនភលដាយវរិសនុទនភនចិងទថខ្លាភថកត្រូរភ5 ឥតបលណោកយ
ខខ្លាខ្លួនលទតាមចនណែងន់តណោមភដេបូចសាសននដេទទភណដេលមចិនសាងលន់តពពភជមាម្ចាសន់លនាពលឡជ្រើយ។ភ6 មចិនតតត្រូវឲឲបងភបលត្រូនណោ
មាកកន់តបតពនឹតតអធម្ពីខនុសចនលពោពបងភបលត្រូនឯលទហៀតៗ ភ ឬររំលលោភលលជ្រើសចិទនចិលគកកខងលររឿងលនពលឡជ្រើយ ភ ដេក្បចិតតពពភអមាម្ចាសន់ននឹងដាកន់
លទាសអកកតបតពនឹតតអនលពជ្រើទានងលនពភដេបូចលយជ្រើងបាននចិយយភនចិងបញញ្ជ្រោកន់រទួចលតសចលហជ្រើយ។ភ7 តពពភជមាម្ចាសន់តតាសន់លហ
លយជ្រើងមកភមចិនណមនឲឲរសន់លនកកខងអនលពជ្រើលថកទាបលនាពលឡជ្រើយភគគឲឲលយជ្រើងបានវរិសនុទនវរិញ។

1 ១ ធម្ពីមយ៉ាបូលថទម្ពី 3:3,8 មចិនចនណែបូលតសាភមចិនលចពលឈាខ្លាពតបណកកភគគមានចចិតតសបក្បខរសភមចិនលចពរកលររឿងភមចិនតសឡាញន់
តបាកន់លឡជ្រើយ។ភ8 ររើឯអកកជននទួយ*វរិញកកដេបូលចាកពណដេរភតតត្រូវណតមានកចិររិយទថខ្លាភថកត្រូរភនចិយយពោកឲសចម្ចាណភមចិនចនណែបូលតសា
តជខលភមចិនរកតបាកន់តាមរលបហៀបលថកទាប។

1  ១ ធម្ពីមយ៉ាបូលថទម្ពី 6:9,10  ររើឯអសន់អកកណដេលចងន់មានចងន់បានណតងណតចាញន់កោរលក្បខ្លួងភជបន់អនាផកន់ភ លដាយចចិតតបយ៉ាងភតបាថក
លលលោភ នចិងចទតងជលតចជ្រើនភ ណដេលពនខ្លាចិចមននុសសឲឲវរិនាសអនតរាយ ភ10 ដេក្បចិតកោរតសឡាញន់តបាកន់ភជ ឫសគលន់ទន
អនលពជ្រើអាតកកន់តគបន់ណបបយយ៉ាង។ ភ លដាយបលណោកយខខ្លាខ្លួនឲឲតសឡាញន់តបាកន់ដេបូលចកព ភ បងភបលត្រូនខខ្លាពបានវលងធងលចញឆថយពម្ពី
ជនលនរឿភតពមទានងលធធជ្រើបាបខខ្លាខ្លួនឯងឲឲលវទនាភឈគផស្សាជលតចជ្រើនណថមលទហៀតផង។

2  ២ ធម្ពីមយ៉ាបូលថទម្ពី 2:22  ចបូរលគចលចញឲឲផនុតពម្ពីតណោមទនយនុវភវវ័យភលហជ្រើយខនតបនឹងណសធងរកលសចកកម្ពីសនុចររិតភជនលនរឿភ លសចកកម្ពី
តសឡាញន់ភលសចកកម្ពីសនុខភសានតភជមទួយអសន់អកកណដេលលគោរពតពពភអមាម្ចាសន់លដាយចចិតតបររិសនុទន*លនាពវរិញ។

2 ២ ធម្ពីមយ៉ាបូលថទម្ពី 3:2,6 មននុសសភមាកននឹងមានចចិតតអាតាខភនចិយមភតសឡាញន់តបាកន់ភតកអគតភតកទមអទួតខខ្លាខ្លួនភតបមាថតពពភជមាម្ចាសន់
មចិនសាកបន់បងាងបន់ឪពនុកភមាកយភ រមចិលភគនុណែភបនផខ្លាញអធមៗ្ពី ណដេលជសកោម្ការណភ 6  កកខងចនលណោមពទួកលគភអកកខខ្លាពបានលឆខ្លាប្រៀត
ចបូលផផពនានាភ លហជ្រើយទាកន់យកសសតម្ពីលឆតៗ ភ ណដេលលពោរភលពញលទលដាយអនលពជ្រើបាប ភជ សសតម្ពីបលណោកយខខ្លាខ្លួនលទតាម
តណោមតគបន់យយ៉ាងផង។



2  ២ ធម្ពីមយ៉ាបូលថទម្ពី 4:3  ដេក្បចិតននឹងមានតគោមទួយភណដេលមននុសសលលោកមចិនតពមសាកបន់លសចកកម្ពីបលតងប្រៀនដេកតតនឹមតតត្រូវលទហៀតលឡជ្រើយ
ផផខយលទវរិញភលគរកតគត្រូមកបលតងប្រៀនតាមទនលនជ្រើងចចិតតរបសន់លគភតគោនន់ណតឲឲពម្ពីលរាពតតលចហៀកបយ៉ានុលណោណព។

ទម្ពីតនុស 2:12 លហជ្រើយអបន់ររំលយជ្រើងឲឲលពភបងន់ចចិតតភណដេលមចិនលចពលគោរពតបណែចិភបភ័តននតពពភជមាម្ចាសន់លចាលភឲឲលពភបងន់លសចកកម្ពី
បយ៉ាងភតបាថកខងលលោកម្ពីយនភលដេជ្រើមក្បម្ពីឲឲលយជ្រើងរសន់លនកកខងលលោកលនពលដាយមានចចិតតធថនន់ភសនុចររិត* នចិងលគោរពតបណែចិភបភ័តនន
តពពភជមាម្ចាសន់

ទម្ពីតនុស 3:3  ពម្ពីលដេជ្រើម ភ លយជ្រើងកកជមននុសសឥតដេនឹងខនុសតតត្រូវ ភ ររឹងទទនឹង ភ វលងធងមាគោណភ វកន់ននឹងលសចកកម្ពីបយ៉ាងភតបាថកភ នចិងកោរ
លតសជ្រើបភតសាលតគបន់ណបបយយ៉ាងភមានចចិតតកនណោចភនចិងតចណណែនភឈាកនម្ពីសភជមននុសសគទួរឲឲសលបន់លខមជ្រើមភតពមទានងសលបន់
គោកលទវរិញលទមកលទហៀតផង។

លហលតពជ្រើរ 13:5  កនុនបលណោកយខខ្លាខ្លួនឲឲឈខ្លាកន់ននឹងកោរតសឡាញន់តបាកន់លឡជ្រើយភគគតតត្រូវសម្កាបន់ចចិតតននឹងតទពឲសមក្បតតចិ ភ ណដេលបងភបលត្រូន
មានលនលពលលនពភដេក្បចិតតពពភជមាម្ចាសន់មានតពពភបនផត្រូលថ៖ភ «លយជ្រើងននឹងមចិនទនុកអកកលចាលភលហជ្រើយកកមចិនលបាពបងន់អកក
លចាលណដេរ»។

យយ៉ាកនុប 1:14,15  មាកកនៗ់ ជទួបននឹងកោរលក្បខ្លួង ភ មកណតពម្ពីចចិតតលលោភភលនន់របសន់ខខ្លាខ្លួនឯងផផលន់ទាកន់ភទាញ ភ នចិងលទួងភលលោម
បលញញ្ឆោតបយ៉ានុលណោណព។ ភ15 ចចិតតលលោភភលនន់ណតងណតបលងម្កាជ្រើតអនលពជ្រើបាបភលនុពដេលន់អនលពជ្រើបាបចលតមជ្រើនដេលន់កតមចិតភ លហជ្រើយកក
បណោកលឲឲសាខ្លាបន់។

យយ៉ាកនុប 4:1-5  កោរទាសន់ភណទង ភ លឈាខ្លាពតបណកកគោកភ កកខងចនលណោមបងភបលត្រូន ភ លកជ្រើតមកពម្ពីអធម្ពី?  លតជ្រើមចិនណមនមកពម្ពីចចិតត
លតសជ្រើបភតសាលភណដេលតបទាញភតបទងន់គោកភលនកកខងសររើរាងងរបសន់បងភបលត្រូនលទឬ? 2 បងភបលត្រូនមានចចិតតលលោភភលនន់ភណតមចិន
បានដេបូចកោរបយ៉ាងភតបាថកលទភបងភបលត្រូនកកសមាខ្លាបន់ភនចិងឈាកនម្ពីសលគភលហជ្រើយលនណតគោខនបានផលអធម្ពីភបងភបលត្រូនលឈាខ្លាពតបណកក
នចិងទាសន់ភណទងគោកភកកលនណតពនុនបានទទទួលអធម្ពីណដេរភលតពោពបងភបលត្រូនមចិនទបូលសបូមពម្ពីតពពភជមាម្ចាសន់។ភ3 បងភបលត្រូនទបូលសបូមណដេរ
ណតឥតបានទទទួល ភ លតពោពបងភបលត្រូនទបូលសបូមលដាយបនណែងអាតកកន់ ភ គគបងភបលត្រូនចងន់បាន ភ សតមាបន់ណតបនលពញចចិតត
លតសជ្រើបភតសាលរបសន់ខខ្លាខ្លួនបយ៉ានុលណោណព។ 4 មននុសសកក្បតន់ចចិតតលអជ្រើយ! បងភបលត្រូនមចិនតជបលទឬថភកោរតសឡាញន់លលោកម្ពីយនលធធជ្រើ
ឲឲខខ្លាខ្លួនលទជសតតត្រូវននឹងតពពភជមាម្ចាសន់?  អកកណោចងន់លធធជ្រើជមចិតតសមាខ្លាញន់ននឹងលលោកម្ពីយន ភអកកលនាពតានងខខ្លាខ្លួនជសតតត្រូវននឹង



តពពភជមាម្ចាសន់! 5 លតជ្រើបងភបលត្រូនសាខនថលសចកកម្ពីណដេលមានណចងទនុកកកខងគមមម្ពីរឥតបានកោរអធម្ពីលទឬភគគថភតពពភជមាម្ចាសន់មាន
តពពភហឫទភ័យតសឡាញន់វរិញញ្ញាណែភណដេលតពពភអងងតបទានឲឲមកគងន់កកខងបងភបលត្រូនរហបូតដេលន់តបចភ័ណែណ។

1  ១ លពតតខសទម្ពី 1:14  ចបូរលធធជ្រើដេបូចកបូនណដេលលចពសាកបន់បងាងបន់ ភគគមចិនតតត្រូវលធធជ្រើតាមចចិតតបយ៉ាងភតបាថកភ ណដេលបងភបលត្រូនធខ្លាបន់មាន
កោលមចិនទានន់សាងលន់តពពភអងងលនាពលឡជ្រើយ

1  ១ លពតតខសទម្ពី 2:11  បងភបលត្រូនជទម្ពីតសឡាញន់លអជ្រើយ ភ ខខខនសបូមទបូនាខនបងភបលត្រូនជជនបរលទស ភ នចិងជអកកសាកកន់លនជ
បលណោកពភអាសនកកកខងលលោកលនពថភកនុនបលណោកយខខ្លាខ្លួនលទតាមតណោមភណដេលណតងណតតបឆនងននឹងតពលនឹងលនាពលឡជ្រើយ។

1  ១ លពតតខសទម្ពី 4:2-4  លដេជ្រើមក្បម្ពីឲឲបានរសន់ភតសបតាមតពពភហឫទភ័យរបសន់តពពភជភមាម្ចាសន់ភកកខងកនឡខងលពលទនអាយនុជម្ពីវរិត
ណដេលលនសលន់កកខងលលោកលនពភគគមចិនរសន់លនតាមចនណែងន់តណោមរបសន់មននុសសលទហៀតលទ។ ភ3 ពម្ពីលដេជ្រើមភបងភបលត្រូនរសន់លន
តាមរលបហៀបណដេលអសន់អកកមចិនសាងលន់តពពភជភមាម្ចាសន់ចបូលចចិតតលនាព ភ យបូរលពកលហជ្រើយ ភ គគបានតបតពនឹតតអនលពជ្រើអបាយភមនុខ
លលោភភលនន់ភ តបមនឹកភសនុម្ពីផនឹកតជខលភនចិងថធយភបងងនតពពណកខ្លាងភកោខ្លាយនានាភ គទួរឲឲលខមជ្រើម។ ភ4 ពទួកលគលងរឿងភឆថលន់ ភ លដាយ
លឃជ្រើញបងភបលត្រូនពនុនចបូលរទួមជមទួយលគ ភ កកខងកោរតបតពនឹតតអនលពជ្រើលថកទាបហទួសលហតនុទានងលនាពលទហៀត ភ លហជ្រើយលគកកនចិយយ
តបមាថបងភបលត្រូន។

2  ២ លពតតខសទម្ពី 1:4  លដាយភសារសចិររើភរនុងលររឿងភនចិងតពពភបារមម្ពីលនពភតពពភអងងបានតបទានតពពភអនលណោយទានដេកមានតទមខ្លា
វរិលសសបនផនុតមកលយជ្រើង ភតាមតពពភបនផត្រូលសននភ លដេជ្រើមក្បម្ពីឲឲបងភបលត្រូនមានលកក្ខណែណជតពពភជភមាម្ចាសន់ ភ រទួមជមទួយតពពភអងង
លដាយលបាពបងន់លចាលលសចកកម្ពីរលទួយណដេលមកពម្ពីកោរលលោភភលនន់កកខងលលោកម្ពីយន។

2  ២ លពតតខសទម្ពី 2:3  មននុសសជលតចជ្រើនននឹងលដេជ្រើរតាមពទួកលគលទតបតពនឹតតអនលពជ្រើអបាយភមនុខ ភ លហជ្រើយមននុសសភមាកននឹងតបមាថ
មាគោណទនលសចកកម្ពីពចិតភលតពោពណតអកកទានងលនាព។

2 ២ លពតតខសទម្ពី 2:9-19 យយ៉ាងលនពលហជ្រើយណដេលតពពភអមាម្ចាសន់អាចលដាពណលងអសន់អកកលគោរពតបណែចិភបភ័តននតពពភអងងភឲឲរទួច
ពម្ពីទនុកក្ខលនបាកភណតតពពភអងងទនុកមននុសសទនុចម្ចាររិតភសតមាបន់ដាកន់ទណែណភកមខភលន ទថថណដេលតពពភអងងននឹងវរិនចិចញ្ឆោភ័យលទាសមននុសស
លលោក ភ10 ជពចិលសស ភ តពពភអងងដាកន់ទណែណភកមខអសន់អកកណដេលតបតពនឹតតអនលពជ្រើលថកទាប ភ បនលពញតាមតណោមរបសន់
នចិសសភ័យលលោកម្ពីយន ភ លហជ្រើយមាកន់ភងាយអនណោចរបសន់តពពភជភមាម្ចាសន់។ ភ តគត្រូណកខ្លាងភកោខ្លាយទានងលនាពវាយភឫកខមសន់ ភ តពលហជ្រើន



លកលងភកោលង ភ មចិនញភលញជ្រើតននឹងលជរតបមាថពទួកលទវតាភ ណដេលតបកបលដាយសចិររើភរនុងលររឿងលឡជ្រើយ។ ភ11 សបូមក្បម្ពីណតលទវតា*
ណដេលមានកមាខ្លានងភនចិងឫទានភននុភាពខខ្លានងជងអកកទានងលនាពភកកពនុនណដេលលចាទតបកោនន់តបមាថលទវតាភលនមនុខតពពភជភមាម្ចាសន់
ណដេរ។ ភ12 ររើឯអកកទានងលនាពវរិញភពទួកលគលតបប្រៀបបានននឹងសតធតចិរចាញ្ឆោនណដេលលកជ្រើតមកសតមាបន់ណតជបន់អនាផកន់ ភនចិងតតត្រូវ
វរិនាសអនតរាយភពទួកលគនានគោកលជរតបមាថអធម្ពីៗណដេលលគពនុនសាងលន់។ភពទួកលគមនុខជតតត្រូវវរិនាសសបូនឲលទភ ដេបូចសតធតចិរចាញ្ឆោន
ណដេរ។ភ13 អកកតបតពនឹតតអនលពជ្រើទនុចម្ចាររិតននឹងទទទួលផលពម្ពីអនលពជ្រើទនុចម្ចាររិតណដេលខខ្លាខ្លួនបានតបតពនឹតត។ភអកកទានងលនាពលតតកភតតអាល
ននឹងកោរលតសជ្រើបភតសាលរបសន់ខខ្លាខ្លួនទានងទថថភ ពទួកលគជមននុសសមានចចិតតកខធកន់លថកទាបភលហជ្រើយលនលពលបររិលភាគអាហារ
រទួមជមទួយបងភបលត្រូន ភ លគសបច្បាយចចិតតចនលពោពកោរលបាកតបាសន់របសន់ខខ្លាខ្លួនណបបលនពណោសន់។ភ 14 លគគចិតណតពម្ពីររំទពលមជ្រើល
តសមៗ្ពី លដាយចចិតតលតសជ្រើបភតសាលភនចិងតបតពនឹតតអនលពជ្រើបាបមចិនលចពសម្កាបន់លឡជ្រើយ។ ភ ពទួកលគណតងទាកន់ភទាញចចិតតអសន់អកកណដេល
មានជនលនរឿទនន់លខស្សាយ ភ លហជ្រើយពទួកលគពបូណកខងលលោភភលនន់ចងន់បានតបាកន់។ ភ អកកទានងលនាពសនុទនណតជមននុសសតតត្រូវ
បណោកសា!។ ភ15 ពទួកលគបានលបាពបងន់មាគោណតតនឹមតតត្រូវលចាល ភ ងាកលទលដេជ្រើរតាមផខ្លាត្រូវលលោកបាឡាមភជ កបូនរបសន់
លលោកលបអហ៊ារភនចិងជអកកតសឡាញន់តបាកន់ភណដេលលគជទួលឲឲតបតពនឹតតអនលពជ្រើទនុចម្ចាររិត។ភ16 បយ៉ានុណនតភពនកោររើ*លនពបានទទទួល
កោរសកម្ពីតបលដភលតពោពគោតន់តបតពនឹតតលលខជ្រើសវរិនភ័យ* គគសតធពោហនណណដេលមចិនលចពនចិយយភណបរជនចិយយភាសាមននុសស
ឃាតន់គោតន់កនុនឲឲតបតពនឹតតអនលពជ្រើលលលោយយ៉ាងលនាពលឡជ្រើយ។ 17 អកកទានងលនាពលតបប្រៀបបានននឹងតបភពទនឹកហទួតភណហង ភឬ
ពពកណដេលតតត្រូវខឲលន់ពឲខពផតន់ភលគននឹងតតត្រូវធខ្លាកន់លទកកខងទម្ពីងងនឹតសបូនឲភសនុងជមចិនខន។ភ18 លគលតពោកភតបាជខអនពម្ពីលររឿង
សលមក្បជ្រើមអសាម្ចារឲភណត គោខនខខ្លានឹមភសារអធម្ពីលសាពភ លហជ្រើយលតបជ្រើតណោមលលោភភលនន់តាមនចិសសភ័យលលោកម្ពីយន ភមកទាកន់ភទាញអសន់
អកកណដេលលទជ្រើបននឹងរទួចពម្ពីចនលណោមពទួកវលងធង។ ភ19 ពទួកលគសននថននឹងផកលន់លសររើភភាពឲឲអកកទានងលនាព ភណត ខខ្លាខ្លួនឯង
ផផលន់ជខខខនភកញញ្ជ្រោពទនលសចកកម្ពីអនតរាយភដេក្បចិតមាកកន់ៗជខខខនភកញញ្ជ្រោពទនអធម្ពីៗណដេលមានអនណោចលលជ្រើខខ្លាខ្លួន។

2  ២ លពតតខសទម្ពី 3:3  ជបឋម ភសបូមតជបថភលន តគោចនុងលតកោយបនផនុត ភ ននឹងមានពទួកអកកណដេលរសន់លនតាមចចិតត
លលោភភលនន់របសន់ខខ្លាខ្លួនភលហជ្រើយចនអកឡកភឡគយដាកន់បងភបលត្រូន

1 John 2:15-17 កនុនតសឡាញន់លលោកម្ពីយនភនចិងអធម្ពីៗលនកកខងលលោកម្ពីយនលនពលឡជ្រើយ។ភអកកណោតសឡាញន់លលោកម្ពីយនភ
លសចកកម្ពីតសឡាញន់របសន់តពពភបចិតាមចិនសតចិតលនកកខងអកកលនាពលទ។ភ16 អធមៗ្ពី លនកកខងលលោកម្ពីយនលនពភដេបូចជចចិតត



លលោភភលនន់របសន់មននុសសភចចិតតលលោភភលនន់ចងន់បានអធមៗ្ពី ណដេលណភកកលមជ្រើលលឃជ្រើញភនចិងអននទួតភលតពោពមានតទពឲសមក្បតតចិភ
មចិនណមនមកពម្ពីតពពភបចិតាលទភគគមកពម្ពីគននចិតលលោកម្ពីយនវរិញ។ភ17 លលោកម្ពីយនលនពកនពនុងណតរសាតន់បាតន់លទភលហជ្រើយចចិតត
លលោភភលនន់របសន់មននុសសលលោកកកកនពនុងណតរសាតន់បាតន់លទណដេរ។ភផផខយលទវរិញភអកកណដេលតបតពនឹតតតាមតពពភហឫទភ័យ
របសន់តពពភជភមាម្ចាសន់ភននឹងលនសតចិតភលសតរគងន់ភវងសអសន់ភកលក្បជភនចិចម្ចា។

យបូដាស 1:11  អកកទានងលនាពតតត្រូវលវទនាជពនុនភខនភដេក្បចិតលគបានលដេជ្រើរតាមផខ្លាត្រូវរបសន់លលោកកោអនុម្ពីន។ភពទួកលគបានបលណោកយ
ខខ្លាខ្លួនឲឲវលងធងភដេបូចលលោកបាឡាមភលតពោពណតចងន់បានតបាកន់ភពទួកលគកកវរិនាសអនតរាយភលតពោពណតកោរបពភលបារភដេបូចលលោក
កបូលរណដេរ។

យបូដាស 1:15-19  លដេជ្រើមក្បម្ពីវរិនចិចញ្ឆោភ័យលទាសមននុសសទទួលទភ នចិងបងាមញឲឲមននុសសទានងអសន់ ភ ណដេលមចិនលគោរពតបណែចិភបភ័តនន
តពពភជភមាម្ចាសន់ភដេនឹងកនហនុសរបសន់ខខ្លាខ្លួនភលហជ្រើយឲឲអកកបាបទានងលនាពដេនឹងអនពម្ពីពោកឲសមកម្ពីទានងបយ៉ានុនាខនភណដេលលគបានលពោល
តបឆនងននឹងតពពភអងង»។ភ16 ពទួកលគជមននុសសរអហ៊ាបូភរទានភមចិនណដេលសបច្បាយចចិតតលសាពភលគតបតពនឹតតតាមចចិតតលលោភភលនន់
របសន់ខខ្លាខ្លួន។ ភ ពោកឲសមកម្ពីរបសន់លគលចញមកសនុទនណតជពោកឲអទួតដេកសលមក្បជ្រើម ភ លហជ្រើយលគណតងណតបលញម្ចាជ្រើចភបលញម្ចាជ្រើអកកដេទទ
លដេជ្រើមក្បម្ពីរកតបលយជននផផលន់ខខ្លាខ្លួន។ 17  ចនលពោពបងភបលត្រូនវរិញ ភ បងភបលត្រូនជទម្ពីតសឡាញន់លអជ្រើយ ភ ចបូរននឹកចានលសចកកម្ពី
លតបប្រៀនភតបលដណដេលតកខមសាវវ័ក*របសន់តពពភលយសហ៊ាបូតគចិសកភជ អមាម្ចាសន់ទនលយជ្រើង ភ បានតបាបន់បងភបលត្រូនកោលពម្ពីមនុន។ ភ18
លលោកទានងលនាពមានតបសាសននតបាបន់បងភបលត្រូនថភ«លនតគោចនុងលតកោយបនផនុតភននឹងមានពទួកអកកចនអកលមជ្រើលភងាយភពទួក
លគជមននុសសមចិនលគោរពតបណែចិភបភ័តននតពពភជភមាម្ចាសន់ ភ លហជ្រើយតបតពនឹតតតាមចចិតតលលោភភលនន់របសន់ខខ្លាខ្លួន»។ ភ19 អកកទានង
លនាពជលមបងម្កាឲឲមានកោរបាកន់ណបកគោកភជ មននុសសណដេលមានគននចិតលលោកម្ពីយន ភ លហជ្រើយគោខនតពពភវរិញញ្ញាណែគងន់ជមទួយ
លទ។

វរិវរណែណ 18:14 ពទួកឈខខ្លួញទានងលនាពលពោលលទកោនន់តកខងបាបហ៊ាបភឡត្រូនថ: “លភាគផលទានងបយ៉ានុនាខនណដេលអកកតបាថកចងន់បាន
លនាពរសាតន់បាតន់អសន់លទលហជ្រើយភវតតខដេកមានតទមខ្លាភនចិងមានលនអដេកតបណែម្ពីតទានងបយ៉ានុនាខនលនាពភអកកបាតន់បងន់ទានងអសន់ភ
គោខននរណោរកបានលទហៀតលឡជ្រើយ!”។

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance
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