
Khmer -   Del Sangkroh   Kompir - ដដែលសងងងងង គមមម្ពីរ - Salvation Scriptures

ងអេងភេសស 2:2 ពម្ពីងដែដើម បង បបប្អូនបានរសសងនតាមរងបបៀបងលោកម្ពីយយងនង គគតាមវតតតសស័កកក សកទទកដដែលគគបស គគងពកភេពងលោកងនង 
ជវវញញ្ញាណដដែលមានឥទទក ពលងនកកតងអេសសអេកកគបឆឆាំងននឹងគពង ជមាម្ចាសសងនបចម្ចាតបប្បនក កាលងនង។

មាម៉ាថាយ 6:10 សសមសដមកងគពង នាមដែដ វវសសុទទរបសសគពង អេងង ឲឲមនសុសសងលោកសងលស* សសមឲឲគពង រាជឲ*គពង អេងងបានមក
ដែលស សសមឲឲគពង ហឫទស័យរបសសគពង អេងង បានសងគមចងនងលដើដផែន ដែម្ពី ដែសចងនសតនបរម សសុខដដែរ។

លសកា 22:42 «ឱគពង បកតាងអេដើយ! គបសកនងបដើគពង អេងងសពពគពង ហឫទស័យ សសមដែកយកដពងននទសុកកលឆាំបាកងនង ងចញឲឲ
ឆឆ្ងាយពម្ពីទសលបងងឆាំងទៅ។ បម៉ាសុដនក សសមកសុឆាំឲឲសងគមចតាមចកតកទសលបងងឆាំងឡដើយ គគឲឲសងគមចតាមគពង ហឫទស័យរបសសគពង អេងង
វវញ»។

យម៉ាសហាន 16:7-9 បម៉ាសុដនក ខខតឆាំសសមគបាបសអេកករាលសគកតាមគតងសថា ងបដើខខតឆាំងទៅ ងទដើបមានគបងយោជនយដែលសអេកករាលសគក។ ងបដើខខតឆាំមកន
ងទៅងទ គពងដែដជជួយការ ពារមកនយោងមករកអេកករាលសគកងឡដើយ។ ផែផតយងទៅវវញ ងបដើខខតឆាំងទៅ ខខតឆាំននឹងចាតសគពង អេងងឲឲមករក
អេកករាលសគក។ 8 កាលណគពង អេងងយោងមកដែលស គពង អេងងននឹងបញញ្ជាកសឲឲមនសុសសងលោកដែនឹងថា ងគយលសខសុសអេឆាំពម្ពី
បាប* អេឆាំពម្ពីងសចកកម្ពីសសុចរវត* នកងអេឆាំពម្ពីការកាតសងទោស។ 9 ងគយលសខសុសអេឆាំពម្ពីបាប ងគពាងងគមកនងជជងលដើខខតឆាំ

2 ២ ធម្ពីមម៉ាសងថទម្ពី 2:10 ងហតសុងនងងហដើយបានជខខតឆាំសសុខចកតកសសសគទោឆាំគគបសយោម៉ាង ងដោយយលសដែលសអេកកដដែលគពង ជមាម្ចាសសបាន
ងគជដើសងររើស ងដែដើមប្បម្ពីឲឲពជួកងគទទជួលការសងងងងង ងដោយរជួមកកតងអេងងគពង គគកសក ងយសសស គពមទោឆាំងទទជួលសកររើ រសុងងរជងដែដងន
សតកត ងសតរអេសស កលប្បជ នកចម្ចាងនាងដដែរ។

ររសម 15:20,21 កដបម៉ាសុដនក ខខតឆាំបានតាឆាំងចកតកគបកាសដែឆាំណនឹង លបដតងនកដនន្លែងណដដែលងគមកនទោនសឮគពង នាមគពង គគកសកងន
ងឡដើយ ងដែដើមប្បម្ពីងចបៀស វាងសងសពម្ពីងលដើគគនឹងដដែលអេកកងផែសងបានចាកសរជួចមកងហដើយ 21 គគឲឲបានគសបតាមងសចកកម្ពីដដែល
មានដចងទសុកមកថា: «អេសសអេកកដដែលមកនទោនសបានទទជួលដែឆាំណនឹង អេឆាំពម្ពីគពង អេងង មសុខជងឃដើញ ងហដើយអេសសអេកកដដែល
មកនទោនសបានឮ មសុខជបានយលស»។

កកចម្ចាការ 2:36,37 ងហតសុងនង សសមឲឲជន ជតកអេសុម្ពីគស ដអេលទោឆាំងមសលដែនឹងជកសចច្បាសសថា ងលោកងយសសសងនង ដដែលបង បបប្អូន
បានឆឆ្កាង គពង ជមាម្ចាសសបានដតង តាឆាំងងលោកងឡដើងជគពង អេមាម្ចាសស នកងជគពង គគកសក*ងហដើយ»។ 37 កាលបណក ជន



បានឮងសចកកម្ពីទោឆាំងងនង ពជួកងគររំជជួលចកតកជខន្លែឆាំង ងហដើយសជួរងលោកងពគតតស នកងសវវ័កឯងទបៀតៗថា៖ «បង បបប្អូន
ងអេដើយ! ងតដើឲឲងយដើងខខតឆាំងធពដើដែសចងមកច?»។

ងហងគពដើរ 4:2 ដែប្បកតងយដើងកដបានទទជួលដែឆាំណនឹង លប*ដែសចពជួកងគដដែរ។ កដបម៉ាសុដនក គពង បនផប្អូលដដែលងគសកបស គគ្មានគបងយោជនយអេពម្ពី
ដែលសងគងទ ងគពាងគពង បនផប្អូលដដែលងគបានឮងនាងពសុឆាំបានគជជ្រួត គជបចសលកកតងចកតកងគ ងដោយជឆាំងនជងឡដើយ។

ងយងរមា 24:7 ងយដើងននឹងគបគលសចកតកថគ្មាម្ពីមជួយដែលសងគ ងដែដើមប្បម្ពីឲឲងគអាចសងលសថា ងយដើងជគពង អេមាម្ចាសស។ ពជួកងគននឹងងធពដើជ
គបជ រាងសករបសសងយដើង ងយដើងងធពដើជគពងរបសសពជួកងគ ងហដើយពជួកងគនាឆាំគកវវលមករកងយដើងវវញងដោយចកតកងសគ្មាង»។

កកចម្ចាការ 16:14 មានងសកម្ពីមាកកសដដែលងគរពងកាតខន្លែចគពង ជមាម្ចាសសងឈគ្មាងលម្ពីឌា ជអេកកគសតកធាងទ រារ នកងជឈគ្មាជ្រួញ
គកណតសពណណគកហមដែដមានតនមន្លែ។ ងពលងនាង នាងងផែផផ្ទៀងគតងចបៀកសកបស គពង អេមាម្ចាសសកដបានបឆាំភេន្លែគចកតកគឆាំនកតនាង ឲឲ
យកចកតកទសុកដោកសននឹងងសចកកម្ពីដដែលងលោកបម៉ាសលមានគបសសនយ។

មាម៉ាថាយ 13:14,15 ងដែដើមប្បម្ពីឲឲបានគសបននឹងងសចកកម្ពីដដែលពព្យាការរើ*ងអេសយដថន្លែងទសុកអេឆាំពម្ពីពជួកងគថា៖ “អេកករាលសគកសកបស
ដមន ដតពសុឆាំឮងទ ងហដើយកដពសុឆាំយលសផែង។ អេកករាលសគកងមដើលដមន ដតមកនងឃដើញងសង 15 ដែប្បកតចកតកគបជរាងសកងនងររឹង
ណសស ងហដើយគតងចបៀកងគកដធឆ្ងានស។ ងគនាឆាំគកបកទដភេកកមកនឲឲងមដើលងឃដើញ មកនឲឲគតងចបៀកសកបសឮ មកនឲឲគបាជខយលស 
ងហដើយមកនចងសវវលមកវវញងទ ដគកងងលោងយដើងងគបាសងគឲឲបានជ” ។

ងអេសយ 6:9,10 គពង អេងងមានគពង បនផប្អូលថា៖ «ងទៅចសុង! ចសរងទៅគបាបសគបជ ជនងនងថា ងទោងបម្ពីអេកករាលសគកខឆាំគបនឹងសកបស
កដអេកករាលសគកមកនយលស ងទោងបម្ពីអេកករាលសគកខឆាំគបនឹងងមដើល កដអេកករាលសគកមកនងឃដើញដដែរ។ 10 ចសរងធពដើឲឲគបជ ជនងនង
មានចកតកររឹង រសស ចសរងធពដើឲឲគតងចបៀកងគធឆ្ងានស ចសរបកទដភេកកងគ កសុឆាំឲឲងមដើលងឃដើញ កសុឆាំឲឲគតងចបៀកងគសកបសឮ កសុឆាំឲឲគបាជខរបសស
ងគដសពងយលសបាន ដគកងងលោងគដគបចកតកគឆាំនកត ងហដើយងយដើងននឹងងគបាសងគឲឲបានជ!»។

មាម៉ាកសុស 4:11,12 គពង អេងងមានគពង បនផប្អូលតបថា៖ «គពង ជមាម្ចាសសបានងគបាសគបទោនឲឲអេកករាលសគក យលសគងគមាង ការ
ដែដលោកសកឆាំបាឆាំងននគពង រាជឲ*របសសគពង អេងង។ ររើឯអេកកដែនទ ងគឮងសចកកម្ពីទោឆាំងអេសសជពាកឲគបសកវវញ។ 12 ដែសងចកង 
ងទោងបម្ពីងគខឆាំគបនឹងងមដើលកដពសុឆាំងឃដើញ ងគខឆាំគបនឹងសកបសកដពសុឆាំយលសដដែរ ដគកងងលោងគដគបចកតកគឆាំនកត ងហដើយគពង ជមាម្ចាសសននឹង
អេតស ងទោសឲឲងគ»។

យម៉ាសហាន 12:39,40 ងគពសុឆាំអាចងជជបានងឡដើយ គសបតាមងសចកកម្ពីដដែលពព្យាការរើងអេសយបានដថន្លែងងទបៀតថា៖ 40 



«គពង អេងងបានងធពដើឲឲដភេកកងគខពកស ឲឲចកតកងគររឹង មកនឲឲដភេកកងគងមដើលងឃដើញ មកនឲឲគបាជខងគយលស ងហដើយមកនឲឲងគ
ងកមករកងយដើង ដគកង ងលោងយដើងងគបាសងគឲឲបានជ»។

ររសម 11:7,8 ដែសងចកង ងតដើងយដើងគតប្អូវគកតដែសចងមកច? អេពម្ពីៗដដែលសសនយអេសុម្ពីគស ដអេលខឆាំដសពងរកងនាង ងគមកនបានទទជួលងទ។ 
មានដតអេកកដដែលគពង ជ មាម្ចាសសងគជដើសងររើសបម៉ាសុងណណង ងទដើបបានទទជួល ររើឯអេកកឯងទបៀត គពង អេងងងធពដើឲឲងគមានចកតកររឹង រសស
វវញ 8 ដែសចមានដចងទសុកមកថា: «គពង ជ មាម្ចាសសគទងសងធពដើឲឲងគមានវវញញ្ញាណ សមនឹក គសពនស ឲឲដភេកកងគងមដើលពសុឆាំងឃដើញ 
នកងឲឲគតងចបៀកងគសកបសពសុឆាំឮ រហសតមកទលសសពពនថឆ្ងាងនង»។

2 ២ ដថសស្សាឡប្អូនម្ពីចទម្ពី 2:10,11 វាននឹងងគបដើអេឆាំងពដើទសុចម្ចារវតគគបសយោម៉ាង ងដែដើមប្បម្ពីងបាកបងញញ្ឆោតអេសសអេកកដដែលគតប្អូវវវនាសអេនករាយ 
ងគពាងងគពសុឆាំគពមទទជួល ពសុឆាំគពមគសឡាញសងសចកកម្ពីពកត ដដែលអាចសងងងងងងគងទ។ 11 ងហតសុងនងងហដើយបានជ
គពង ជមាម្ចាសសចាតសឥទទក ពលមជួយមកងធពដើឲឲងគវងងពង នកងឲឲងគងជជងលដើពាកឲភេសត ភេរ

មាម៉ាថាយ 13:18-23 ដែសងចកង សសុឆាំសកបសអេតត នស័យននគបសកអេឆាំពម្ពីអេកកងគពាងគសប្អូវដែសចតងទៅ: 19 អេកកដដែលបានឮគពង បនផប្អូល
អេឆាំពម្ពីគពង រាជឲ* ដតមកនយលស ងគបផ្ទៀបបានននឹងអេកកដដែលទទជួលគគបសពសជងនតាមផែន្លែប្អូវ ដែប្បកតមារកឆាំណចមកឆកសយក
គពង បនផប្អូលដដែលបានធាន្លែកសកកតងចកតកងគងនាងងទៅ។ 20 ររើឯអេកកដដែលទទជួលគគបសពសជងលដើដែម្ពីមានថគ្មា គគអេសសអេកកដដែលបាន
ឮគពង បនផប្អូលងហដើយ កដទទជួលយកភន្លែមងដោយអេឆាំណរ 21 បម៉ាសុដនក ងគពសុឆាំបានទសុកឲឲគពង បនផប្អូលចាកសឫសងនកកតងខន្លែជ្រួនងគ
ងឡដើយ ងគជបសចកតកដតមជួយ ដភេន្លែតបម៉ាសុងណណង លសុងដែលសមានទសុកកលឆាំបាក ឬគតប្អូវងគងបបៀត ងបបៀន ងគពាងដតគពង បនផប្អូល ងគកដ
ងបាងបងសងចាលជឆាំងនជភន្លែម។ 22 អេកកដដែលទទជួលគគបសពសជកកតងដែម្ពីមានបនាន្លែ គគអេកកដដែលបានឮគពង បនផប្អូល បម៉ាសុដនក ការ
ខពលសខពយអេឆាំពម្ពីជម្ពីវវតកកតងងលោកម្ពីយយ ចកតកងលោភេ លនសចងសបានគទពឲសមប្បតកក រជួបររឹតគពង បនផប្អូលមកនឲឲបងងឆ្កាដើតផែលបាន
ងឡដើយ។ 23 ររើឯអេកកដដែលទទជួលគគបសពសជកកតងដែម្ពីមានជម្ពី ជតកលប គគអេសសអេកកដដែលបានឮគពង បនផប្អូលងហដើយយលស ងគ
បងឆ្កាបងងឆ្កាដើតផែល ខន្លែងបានមជួយជមជួយរយ ខន្លែងបានមជួយជហសុក សកប នកងខន្លែងងទបៀតបានមជួយជសម សកប»។

2 ២ កសរវនថសសទម្ពី 3:15,16 មកទលសសពពនថឆ្ងាងនង ងពលងគអានគមមម្ពីររបសសងលោកមម៉ាសងស មាននសប្បមជួយងនបាឆាំងចកតកងគ
មកនឲឲយលស 16 កដបម៉ាសុដនក «ងនងពលងគដបរចកតកគឆាំនកតរកគពង អេមាម្ចាសស នសប្បងនាងងចញពម្ពីងគបាតសងទៅ»

ងអេសយ 30:28 ខឲលសដដែលងចញពម្ពីគពង អេងងងគបផ្ទៀបបានននឹង ទនឹកងគជង ដដែលជនសងឡដើងរហសតដែលសគចមសុង។ គពង អេងងននឹង
ដរងគបជ ជតកទោឆាំងងនាង ឲឲវវនាសបាតសបងស គពង អេងងដោកសដដែកបងងងផ្ទៀរងនមាតសគបជ ជនងនង ងដែដើមប្បម្ពីនាឆាំងគងទៅកដនន្លែង



ដដែលងគមកនចងសងទៅ។
ហសងស 11:3-7 ងយដើងងនងងហដើយដដែលបានកានសនដែ នកងបងងតសងអេគបាអេសុម្ពីមឲឲងចងងដែដើរ ដតងគមកនទទជួលសងលសថា ងយដើង

ដថ រកស្សាងគងទ។ 4 ងយដើងបានដណ នាឆាំងគងដោយចកតកអាណកត អាសសរ នកងងដោយចកតកគសឡាញស។ ងយដើងបានថាកកស ថកមងគ
ដែសចឪពសុកងលដើកកសនមកបម្ពីងថដើប ងហដើយងយដើងងអានកាយបញម្ចាតកចឆាំណម្ពីដែលសងគ។ 5 ពជួកងគននឹងមកនវវលងទៅគសតកងអេសសុម្ពីប
វវញងឡដើយ ជន ជតកអាសសតម្ពីររើននឹងគគបស គគងងលដើពជួកងគ ដែប្បកតពជួកងគមកនគពមវវលគតឡបសមករក ងយដើងវវញងទ។ 6 
សងងងមននឹងបឆាំផែន្លែកច បឆាំផន្លែញគកតងរបសសពជួកងគ គពមទោឆាំងររំលឆាំកឆាំដពងការពារគកតង ងហដើយកងមផចអេពមៗ្ពី ទោឆាំងអេសស។ ងនងងហដើយ
ជលទទ ផែលនននងយោ បាយ របសសអេសុម្ពីគស ដអេល។ 7 គបជ ជនរបសសងយដើងងនដតររឹងចងចស ងបាងបងសងចាលងយដើង
រហសត ងយដើងងហពជួកងគឲឲងងដើបងមដើលមកងយដើង ដតគគ្មាននរណរវរើ រវលសតងមឆ្កាដើងងយដើងងទ។

កកចម្ចាការ 26:18 ងដែដើមប្បម្ពីងបដើកដភេកកងគឲឲភេន្លែគ ឲឲងគងកងចញពម្ពីងសចកកម្ពីងងនឹតដបរមករកពនន្លែគ នកងងកងចញពម្ពីអេឆាំណចរបសស
មារ*សតាឆាំង ដបរមករកគពង ជមាម្ចាសសវវញ គពមទោឆាំងទទជួលការអេតស ងទោសឲឲរជួចពម្ពីបាប នកងទទជួលមតណករជួមជមជួយ
អេសសអេកកដដែលគពង ជមាម្ចាសសងគបាសឲឲបានវវសសុទទ ងដោយមានជឆាំងនជងលដើខខតឆាំ”។

2 ២ ធម្ពីមម៉ាសងថទម្ពី 2:24-26 ររើឯអេកកបងគមដើរបសសគពង អេមាម្ចាសសមកនគតប្អូវឲឲមានការងឈន្លែងគបដកកគកងឡដើយ ផែផតយងទៅវវញ គតប្អូវ
រជួស រាយចឆាំងពាងមនសុសសទជួងទៅ គតប្អូវងចងបងគងផ្ទៀន នកងអេធព្យាគសស័យដែលសងគ 25 គតប្អូវមានចកតកសន្លែប្អូត បសត គបងដពជួកអេកក
គបឆឆាំង ដគកងងលោគពង ជមាម្ចាសសននឹងងគបាសគបទោនឲឲងគដកដគបចកតកគឆាំនកត ងដែដើមប្បម្ពីឲឲងគបានសងលសងសចកកម្ពីពកតយោម៉ាង
ចច្បាសស 26 គពមទោឆាំងភខកសសគ្មារតម្ពីងឡដើងវវញ ងហដើយងដោងខន្លែជ្រួនរជួចពម្ពីអេនាផកសរបសសមារ* ដដែលបានចាបសចងងគ បងកឆាំឲឲងធពដើ
តាមបឆាំណងរបសសវា។

វវវរណណ 3:17-19 ងគពាងអេកកងពាលថា “ខខតឆាំជអេកកមាន ខខតឆាំមានសកតក សកមមងហដើយ ខខតឆាំមកនគតប្អូវការអេពម្ពីងទ” អេកកពសុឆាំដែនឹងថា ខន្លែជ្រួន
កឆាំពសុងដតងវទនារងហម រហាម គកងតាក យោម៉ាក ខពកសដភេកក គគ្មានសងមន្លែផ្ទៀក បឆាំពាកសបកទ បាឆាំងកាយងនាងងឡដើយ។ 18 ងយដើង
សសុឆាំទសនាគ្មានអេកកឲឲមករកទកញមាសពម្ពីងយដើង ជមាសដដែលសគមាឆាំងងនកកតងងភេន្លែដើង ងដែដើមប្បម្ពីឲឲបានងទៅជអេកកមាន ងហដើយ
ទកញសងមន្លែផ្ទៀក បឆាំពាកសពណណស មកងសន្លែផ្ទៀកពាកសបកទ បាឆាំងងករ ខគ្មាសរបសសអេកក កសុឆាំឲឲងនខន្លែជ្រួនទងទដែសងចកង។ ចសរមករកទកញថាកឆាំ
ដោកសដភេកកពម្ពីងយដើងផែងដដែរ ងដែដើមប្បម្ពីឲឲអេកកងមដើលងឃដើញចច្បាសស។ 19 ងយដើងសកម្ពីបងនាផស នកងគបដដែ គបងដអេសសអេកកដដែល
ងយដើងគសឡាញស។ ដែសងចកង ចសរមានចកតកកាន្លែហាន ងហដើយដកដគបចកតកគឆាំនកតងឡដើង!។



2 ២ កសរវនថសសទម្ពី 7:10 តាមពកតទសុកកគពជ្រួយគសបតាមគពង ជមាម្ចាសសដបបងនង ដតងដតនាឆាំឲឲដកដគបចកតកគឆាំនកត ងដែដើមប្បម្ពីទទជួល
ការសងងងងង ងហដើយងយដើងមកនសកយងគកាយងឡដើយ។ ររើឯទសុកកគពជ្រួយតាមដបបងលោកម្ពីយយ ដតងដតនាឆាំឲឲសន្លែបសវវញ។

1 ១ ងសកច 18:37 គពង អេមាម្ចាសសងអេដើយ សសមងមតាកងឆន្លែដើយតបមកទសលបងងឆាំផែង ងដែដើមប្បម្ពីឲឲគបជ ជនងនងទទជួលសងលសថា 
គពង អេងងពកតជគពង អេមាម្ចាសស ជគពងដែដពកតគបាកដែ មានដតគពង អេងងងទ ដដែលអាចនាឆាំចកតកពជួកងគឲឲវវលមករកគពង អេងង
វវញបាន»។

2 ២ កសរវនថសសទម្ពី 4:4 ជអេកកមកនងជជដដែលគតប្អូវគពងននងលោកម្ពីយយងនងងធពដើឲឲចកតកគឆាំនកតរបសសងគងទៅជងងនឹត មកនឲឲងគងឃដើញ
ពនន្លែគរសគ្មាម្ពីដែដរសុងងរជងននដែឆាំណនឹង លបរបសសគពង គគកសក ជតឆាំណង របសសគពង ជមាម្ចាសសងនាងងឡដើយ។

លសកា 8:11-15 «ររើឯគបសកងនាងមាននស័យដែសចតងទៅ: គគបសពសជជគពង បនផប្អូលរបសសគពង ជមាម្ចាសស។ 12 មនសុសសខន្លែង
ងគបផ្ទៀបបម្ពីដែសចជផែន្លែប្អូវ ដដែលគគបសពសជធាន្លែកស ងគបានសកបសគពង បនផប្អូល ដតមារសតាឆាំង*មកឆកសយកពម្ពីចកតកងគ ងដែដើមប្បម្ពីកសុឆាំឲឲ
ងគងជជ នកងកសុឆាំឲឲងគរជួចជម្ពីវវត។ 13 មនសុសសខន្លែងងទបៀតងគបផ្ទៀបបម្ពីដែសចជដែម្ពីមានថគ្មា កាលបានសកបសគពង បនផប្អូលងហដើយ ងគ
ទទជួលយកងដោយអេឆាំណរ។ បម៉ាសុដនក ងគងជជដតមជួយ ដភេន្លែត ពសុឆាំទសុកឲឲគពង បនផប្អូលចាកសឫសងឡដើយ ងគងបាងបងសងចាលជឆាំងនជ
ងនងពលណមានការលប្បជ្រួង។ 14 គគបសពសជដដែលធាន្លែកសងទៅងលដើដែម្ពីមានបនាន្លែ ងគបផ្ទៀបបម្ពីដែសចជអេសសអេកកដដែលបានសកបស
គពង បនផប្អូល ដតចកតកខពលសខពយ ចកតកងលោភេ លនសចងសបានគទពឲ សមប្បតកក នកងចកតកងគសដើប គសល មករជួបររឹតផែលដផែន្លែមកនឲឲទសុឆាំ
បានងឡដើយ។ 15 ររើឯគគបសពសជធាន្លែកសងទៅងលដើដែម្ពីមានជម្ពី ជតកលប ងគបផ្ទៀបបម្ពីដែសចជអេសសអេកកដដែលសកបសគពង បនផប្អូល ងហដើយ
ចងចាឆាំទសុកយោម៉ាងងសគ្មាងអេសសពម្ពីចកតក រហសតដែលសបានបងងឆ្កាដើតផែលដផែន្លែជងគចដើន ងដោយចកតកសសស គទោឆាំ»។

កកចម្ចាការ 15:11 ងទ មកនបានងទ! ដែប្បកតងយដើងងជជថា ទោឆាំងសសនយងយដើង ទោឆាំងសសនយងគ បានទទជួលការសងងងងង 
ងដោយ សរគពង គសុណរបសសគពង អេមាម្ចាសស ងយសសស»។

ររសម 8:13 គបសកនងបដើបង បបប្អូនរសសងនតាមនកសសស័យងលោកម្ពីយយ បង បបប្អូនននឹងគតប្អូវសន្លែបសជមកនខន ផែផតយងទៅវវញ គបសកនងបដើ
បង បបប្អូនពនឹងដផែបកងលដើគពង វវញញ្ញាណ ងដែដើមប្បម្ពីររំលោយរងបបៀបរសសងនតាមនកសសស័យងលោកម្ពីយយ បង បបប្អូនមសុខដតមានជម្ពីវវត
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