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ននិកក្ខមនន 15:26 ពពពអងងមានពពពបននន្ទូលថា៖«ពបសនិនបបបអអ្នករាលលគអ្នយកចនិតតទទុកដាកលសស្ដាបលបងងបលបយបងពពពអមាម្ចាសល
ជពពពរបសលអអ្នករាលលគអ្នបហបយពបពពព្រឹតតតាមអអមៗ្ពី ដដែលបយបងយលលថាពតព្រឹមពតន្ទូវពបសនិនបបបអអ្នករាលលគអ្នពតងពតាបលសស្ដាបល
បទបញញ្ជាននិងកានលតាមចច្បាបលទនងបបទុនន្មានរបសលបយបងបនពបយបងនព្រឹងមនិនបធអបឲឲអអ្នករាលលគអ្នបកបតជនងងអអម្ពីមមួយដែដូចបយបង
បានបធអបចនបពពជនជតនិបអសទុម្ពីបបឡបយដែដនិតបយបងជពពពអមាម្ចាសលដដែលបពបាសឲឲអអ្នករាលលគអ្នជ»។

ទទុតនិយកថា 7:15 ពពពអមាម្ចាសលនព្រឹងកនចាតលជនងងទនងអសលបចញឆឆ្ងាយពម្ពីអអ្នកពពពអងងមនិនឲឲអអ្នកជមួបពបទពជនងងរាតតច្បាត
បផផ្សេងៗដែដូចអអ្នកធធ្លាបលបឃបញបនពសសកបអសទុម្ពីបបឡបយដតពពពអងងឲឲជនងងទនងបនពបកបតមានដែលលខន្មានងសពតន្ទូវរបសលអអ្នក
វវញ។

ទននទុកតបមមបង 107:20 បពលពពពអងងមានពពពបននន្ទូលពមួកបគកកបានជ ពពពអងងបានររំបដាពបគឲឲរមួចពម្ពីរបណស្ដា។
ទននទុកតបមមបង 146:8 ពពពអមាម្ចាសលបពបាសមនទុសផ្សេខអកលឲឲបមបលបឃបញ ពពពអមាម្ចាសលបលបកអអ្នកដដែលអសលសងងព្រឹម ឲឲបងបប

បឡបងវវញ ពពពអមាម្ចាសលពសឡាញលមនទុសផ្សេសទុចរវត
បអសយ 35:5 បពលបនពមនទុសផ្សេខអកលនព្រឹងបមបលបឃបញ មនទុសផ្សេថធ្លាងលនព្រឹងសស្ដាបលឮ
បអសយ 53:5 បបទុដនតបលោកពតន្ទូវបគចាកលទមធ្លាសព បពពពដតការបពបបាររបសលបយបង បលោកពតន្ទូវបគជនលឈធ្លាម្ពី បពពពដតអនបពប

ទទុចម្ចារវតរបសលបយបង បលោកបានរងទរទុណកមន្មា បដែបមដម្ពីឲឲបយបងទទមួលបសចកស្ដាម្ពីសទុខសនត បហបយបដាយសរសអ្នមរបមួស
របសលបលោក បយបងកកបានជសពបសដបយ។

បអសយ 58:8 បបបពបពពព្រឹតតដែដូបចអ្នពពនធ្លាងរបសលអអ្នក នព្រឹងបលចបចញមកដែដូចថថឆ្ងារព សអ្នមរបមួសរបសលអអ្នកនព្រឹងបានជយបង
ឆបលរហហ័ស បសចកស្ដាម្ពីសទុចរវតរបសលអអ្នក នព្រឹងសសនិតបនពម្ពីមទុខអអ្នកជននិចម្ចា បហបយសនិរររទុងបររឿងរបសលពពពអមាម្ចាសល កកសសនិតបន
ពម្ពីបពកាយអអ្នកដដែរ។

បយបរមា30:17 បយបងនព្រឹងបលបកអអ្នកបឡបងវវញ បយបងនព្រឹងបពបាសឲឲមទុខរបមួសអអ្នក បានជសពបសដបយ - បនពជ



ពពពបននន្ទូលរបសលពពពអមាម្ចាសល-។ ពមួកបគបហអអ្នកថា “ពកសងដដែលបគបបាពបងលបចាល” គងពកសងសទុម្ពីយបដូនដដែលគន្មាន
នរណរាបលរក»។

បយបរមា33:6 បបទុដនតបយបងនព្រឹងពព្យាបាលមទុខរបមួសរបសលបគឲឲបានជទនងពសសងបយបងនព្រឹងបពបាសពមួកបគឲឲបានជ
បយបងនព្រឹងផស្ដាលលបសចកស្ដាម្ពីសទុខសនតននិងសនតនិសទុខមកបលបពមួកបគយបងបរវបដូណណ៌។

មាបឡាគម្ពី4:2 ររឯអអ្នករាលលគអ្នដដែលបកាតខធ្លាចនមបយបងវវញ ការសបងងងពរបសលបយបងនព្រឹងបលចមក ដែដូចពពពអាទនិតឲរព
បលបអអ្នករាលលគអ្ន ទនងបពបាសឲឲអអ្នករាលលគអ្ន បានជសពបសដបយផង។ អអ្នករាលលគអ្ននព្រឹងមានបសររភាព អអ្នករាលលគអ្ន
បលោតយបងសបច្បាយ ដែដូចបគដដែលបចញពម្ពីបពកាល។

មាបថាយ 4:23,24 ពពពបយសសដូយងកាតលពសសកកាលម្ពីបឡទនងមដូលពពពអងងបបពងង្រៀនអអ្នកពសសកបនកអ្នសងសលោពបជទុន*
របសលពមួកបគពពពអងងពបកាសដែនណព្រឹងលលអនពម្ពីពពពរាជឲ* បហបយបពបាសអអ្នកជនងងពគបលយបងននិងមនទុសផ្សេពនិការពគបល
ពបបភេទកអ្នសងចនបណមពបជជនឲឲបានជផង។24 ពពពកនិតតនិនមរបសលពពពអងងកកលដម្ពីឮខម្ចារខម្ចាយពសបពញពសសក
សទុម្ពីររទនងមដូល។បគបានននអសលអអ្នកជនងងពគបលយបងននិងអអ្នកបកបតទទុកក្ខពគនពគមនទុសផ្សេអារកផ្សេចដូលមនទុសផ្សេឆមឆ្កួតពជន្ទូក
ននិងមនទុសផ្សេសធ្លាបលថដែសធ្លាបលបជបងមករកពពពអងងពពពអងងកកបពបាសបគឲឲបានជទនងអសលគអ្ន។

មាបថាយ 8:16,17 លទុពដែលលលោឆ្ងាចបគននមនទុសផ្សេអារកផ្សេចដូលជបពចបននកលមករកពពពអងងពពពអងងកកបដែញវវញញ្ញាណទនង
បនពបដាយមានពពពបននន្ទូលបហបយបពបាសអអ្នកជនងងឲឲបានជពគបលៗ គអ្ន17 ពសបនព្រឹងបសចកស្ដាម្ពីដដែលមានដចងទទុក
តាមរយយពព្យាការរ*បអសយថា៖ «ពពពអងងបានទទមួលយកភាពពនិការរបសលបយបង បហបយពពពអងងកកទទមួលយកជនងង
របសលបយបងដដែរ» ។

មាបថាយ 9:35 បននបលមកពពពបយសសដូយងបទតាមពកសងននិងតាមភេដូមនិននពពពអងងបបពងង្រៀនអអ្នកពសសកបនកអ្នសងសលោ
ពបជទុន* ពពមទនងពបកាសដែនណព្រឹងលល*អនពម្ពីពពពរាជឲ* បហបយបពបាសអអ្នកជនងងននិងអអ្នកពនិការពគបលពបបភេទឲឲបានជ
ផង។

មាបថាយ 10:1 ពពពបយសសដូពតាសលបហសនិសផ្សេទនងដែបលពម្ពីររដូបមកពពពអងងពបទនឲឲបគមានអនណចបលបវវញញ្ញាណអាពកកល



ពពមទនងមានអនណចបពបាសអអ្នកជនងងពគបលយបងននិងអអ្នកពនិការពគបលពបបភេទឲឲបានជផង។ (មាបកទុស3:14,15)

មាបថាយ 10:8 ចដូរបមបលអអ្នកជនងងឲឲបានជបពបាសមនទុសផ្សេសធ្លាបលឲឲរសលបឡបងវវញបធអបឲឲមនទុសផ្សេឃធ្លាងលបានជសលត
បរវសទុទទ* បដែញអារកផ្សេបចញពម្ពីមនទុសផ្សេ។អអ្នករាលលគអ្នបានទទមួលអនណចបដាយឥតបងលថថធ្លាពតន្ទូវជមួយបគវវញបដាយ
ឥតគនិតថថធ្លាដដែរ។

មាបថាយ 11:5 គងមនទុសផ្សេខអកលបមបលបឃបញមនទុសផ្សេខអនិនបដែបរបានមនទុសផ្សេឃធ្លាងលជសលតបរវសទុទទមនទុសផ្សេថធ្លាងលសស្ដាបលឮ
មនទុសផ្សេសធ្លាបលបានរសលបឡបងវវញបហបយមានបគននដែនណព្រឹងលលបទពបាបលជនពកម្ពីពក។

មាបថាយ 12:15 កាលពពពបយសសដូពជបដែដូបចាអ្នពពពពអងងយងចាកបចញពម្ពីទម្ពីបនពទនងមានមហជនជបពចបនបដែបរតាម
ពពពអងងបទដដែរ។ពពពអងងបានបពបាសពមួកបគឲឲជពម្ពីជនងងទនងអសលគអ្ន

មាបថាយ 15:30 មានមហជនបពចបនកទុពករននគអ្នចដូលមករកពពពអងងទនងននមនទុសផ្សេខអនិនមនទុសផ្សេខអកលមនទុសផ្សេពនិការ
បជបងមនទុសផ្សេគថធ្លាងលននិងអអ្នកមានជនងងឯបទទៀតៗមកជមមួយ។បគដាកលអអ្នកទនងបនពបនបទទៀបពពពបាទពពពអងង
បហបយពពពអងងបពបាសបគឲឲបានជទនងអសលគអ្ន។

មាបថាយ 17:20 ពពពអងងមានពពពបននន្ទូលតបបទបគថា៖«មកពម្ពីអអ្នករាលលគអ្នមានជនបនរឿតនិចបពក។ខខសនសទុនពបាបលឲឲអអ្នក
រាលលគអ្នដែព្រឹងចច្បាសលថាបបបអអ្នករាលលគអ្នមានជនបនរឿបបទុនពគបលពដូជមមួយដែកលលនិតអអ្នករាលលគអ្ននព្រឹងបញញ្ជាបទភេអ្ននបនពថា“ចដូរ
បចញពម្ពីបនពបទបនកដនធ្លាងបផផ្សេងបទ!” ភេអ្ននមទុខជបធអបតាមពកឲអអ្នករាលលគអ្នមនិនខនដែដនិតគន្មានការអអម្ពីដដែលអអ្នករាលលគអ្ន
បធអបមនិនបកបតបឡបយ។

មាបកទុស1:34 ពពពបយសសដូបពបាសមនទុសផ្សេជបពចបននកលដដែលមានជនងងបផផ្សេងៗឲឲបានជសពបសដបយបហបយពពពអងង
បដែញអារកផ្សេជបពចបនបចញពម្ពីមនទុសផ្សេផងពពពអងងមនិនអនទុញញ្ញាតឲឲអារកផ្សេននិយយជដាចលខតពម្ពីបពពពពមួកវដែព្រឹង
ឋានយរបសលពពពអងង។

មាបកទុស3:10 ដែដនិតមានអអ្នកជនងងជបពចបនខនពបព្រឹងសពមសកចដូលមកជនិតបដែបមដម្ពីពលលពពពអងងបពពពពពពអងងបានបពបាស
មនទុសផ្សេជបពចបនឲឲបានជ។



មាបកទុស6:5,6 បនទម្ពីបនពពពពអងងពទុនអាចបធអបការអសម្ចារឲអអម្ពីបឡបយបានពតព្រឹមដតដាកលពពពហសស្ដាបលបអអ្នកជនងងខធ្លាពបដែបមដម្ពី
បពបាសបគឲឲជបបទុបណណព។6 ពពពអងងនព្រឹកឆឆ្ងាលលបដាយបឃបញបគគន្មានជនបនរឿដបបបនព។ ពពពបយសសដូយងបទភេដូមនិ
ននដដែលបនជទុនវវញបហបយពទងលបបពងង្រៀនអអ្នកពសសក។

មាបកទុស6:13 បគបានបដែញអារកផ្សេជបពចបនបចញពម្ពីមនទុសផ្សេពពមទនងចាកលបពបងបលបអអ្នកជនងងបពចបននកលបដែបមដម្ពីបពបាសឲឲ
បគជសពបសដបយ។

មាបកទុស6:55,56 បគរតលបទពគបលកដនធ្លាងកអ្នសងតនបនលបហបយននគអ្នដសងអអ្នកជនងងបទកដនធ្លាងដដែលបគឮថាពពពអងងគងលបន។
56 ពគបលកដនធ្លាងដដែលពពពបយសសដូយងបទបទពបម្ពីបនកអ្នសងភេដូមនិកអ្នសងពកសងឬតាមពសសកដពសកស្ដាម្ពីបគយកអអ្នកជនងងមកដាកល
បនតាមទម្ពីផផ្សារទដូលអងអរសទុនពគនលដតពលលជយពពពពងសស្ដាពពពអងងបបទុបណណពអសលអអ្នកដដែលពលលពពពអងងបានជ
សពបសដបយពគបលៗ គអ្ន។

មាបកទុស8:23-25 ពពពបយសសដូកកដែព្រឹកថដែមនទុសផ្សេខអកលបនពននបចញបទខងបពកភេដូមនិពពពអងងយកទព្រឹកពពពឱសសដាកលបលប
ដភេអ្នកគតលបហបយដាកលពពពហសស្ដាបលបគតលទនងមានពពពបននន្ទូលសមួរថា៖«បតបអអ្នកបមបលបឃបញអអម្ពីខធ្លាពបទ?» 24 បទុរស
បនពបបបកដភេអ្នកបឡបងទដូលថា៖«ខខសនបឃបញមនទុសផ្សេបដែបរសនសងៗបមបលបទដែដូចជបដែបមបឈប»។25 ពពពបយសសដូកកដាកល
ពពពហសស្ដាបលបដភេអ្នកគតលមស្ដាងបទទៀត។បទុរសបនពបមបលបឃបញចច្បាសលទនងអសលដភេអ្នកគតលបានជ។

មាបកទុស9:29 ពពពបយសសដូមានពពពបននន្ទូលបទបគថា៖«បគអាចបដែញវវញញ្ញាណពបបភេទបនពបានលទុពពតាដត
អធនិសសន*»។

មាបកទុស 16:17,18 អសលអអ្នកដដែលបជរឿនព្រឹងបធអបទម្ពីសមាងលលទនងបនពគងបគនព្រឹងបដែញអារកផ្សេកអ្នសងនមខខសនបគននិយយភាស
ថន្មាម្ពី។18 ពបសនិនបបបបគកានលពសលឬផព្រឹកអអម្ពីដដែលមានជតនិពទុលកកបគពទុនមានបពគពថាអ្នកលអអម្ពីដដែរ។ពបសនិនបបបបគដាកលថដែ
បលបអអ្នកជនងងអអ្នកជនងងនព្រឹងបានជសពបសដបយ»។

លដូកា 4:18 21  «ពពពវវញញ្ញាណរបសលពពពអមាម្ចាសលសណសនិតបលបខខសន។ ពពពអងងបានចាកលបពបងអភេនិបសកខខសន ឲឲនន
ដែនណព្រឹងលល*បទពបាបលជនពកម្ពីពក។ ពពពអងងបានចាតលខខសនឲឲមកពបកាសពបាបល ជនជបលជបឈធ្លាបយថាបគនព្រឹងមាន



បសររភាព បហបយពបាបលមនទុសផ្សេខអកលថា បគនព្រឹងបមបលបឃបញវវញ។ ពពពអងងបានចាតលខខសនឲឲមកររំបដាព អសលអអ្នកដដែល
ពតន្ទូវបគសងមតលសងមនិន

លដូកា 4:40 បនបពលថថឆ្ងាលនិចអអ្នកពសសកទនងអសលននបងបលន្ទូនដដែលមានជនងងបផផ្សេងៗមករកពពពបយសសដូ។ពពពអងងដាកល
ពពពហសស្ដាបលបអអ្នកទនងបនពបហបយបពបាសបគឲឲជសពបសដបយពគបលៗគអ្ន។

លដូកា 5:15 ពពពកនិតតនិនមរបសលពពពបយសសដូលដម្ពីសទុសសយកានលដតខធ្លានងបឡបងៗ។មហជនជបពចបនមកជទុនគអ្នសស្ដាបល
ពពពអងងពពមទនងសដូមពពពអងងបពបាសឲឲខធ្លាឆ្កួនបានជពម្ពីជនងងបផផ្សេងៗផង។

លដូកា 5:17-25 ថថឆ្ងាមមួយពពពបយសសដូកនពទុងដតបបពងង្រៀនបណស្ដាជនមានពមួកខងគណយផាររសទុម្ពី* ននិងអអ្នកពបាជខខងវវនហ័យ
អងងសយសស្ដាបលពពពអងងដដែរ។អអ្នកទនងបនពបធអបដែនបណបរមកពម្ពីភេដូមនិននកអ្នសងពសសកកាលម្ពីបឡពសសកយដូដាននិងពម្ពីពកសង
បយរដូសឡព្រឹម។ពពពបយសសដូពបកបបដាយឫទទនទុភាពរបសលពពពអមាម្ចាសលពទងលបពបាសអអ្នកជនងងឲឲបានជ។18 បពល
បនពពសបលដតមានបគដសងមនទុសផ្សេខអនិនថដែខអនិនបជបងមាអ្នកលមកដែលលបគមានបនណងននអអ្នកខអនិនបនពចដូលបទជនិត
ពពពបយសសដូ។19 បបទុដនតបដាយមានមនទុសផ្សេបពចបនបពកបគពទុនអាចចដូលបទជនិតពពពអងងបានបឡបយ។ដែដូបចអ្នពបគកក
ដសងអអ្នកជនងងបឡបងបទបលបដែនបដូលផនពបកបកដក្បឿងសពមន្ទូតគតលចទុពមកកណស្ដាលចនបណមមនទុសផ្សេបនចនពម្ពីមទុខ
ពពពបយសសដូ។20 បពលពពពបយសសដូបឈអងយលលជនបនរឿរបសលអអ្នកទនងបនពពទងលមានពពពបននន្ទូលបទកានលអអ្នកពនិការ
ថា៖«អអ្នកបអបយខខសនអតលបទសឲឲអអ្នករមួចពម្ពីបាបបហបយ!»។21 ពមួកអាចារឲននិងពមួកខងគណយផាររសទុម្ពីឮដែដូបចាអ្នព
រវពគនិតកអ្នសងចនិតតថា៖«អអ្នកបនពមានឋានយអអម្ពីបានជហសនបពលពកឲពបមាថពពពជមាម្ចាសលដែដូបចអ្នព? បពកពម្ពី
ពពពជមាម្ចាសលមមួយពពពអងងបតបអអ្នកណអាចអតលបទសឲឲមនទុសផ្សេរមួចពម្ពីបាបបាន?»។22 ពពពបយសសដូបឈអងយលល
ចនិតតគនននិតអអ្នកទនងបនពបទបបពទងលមានពពពបននន្ទូលបទបគថា៖«បហតទុអអម្ពីបានជអអ្នករាលលគអ្នរវពគនិតដែដូបចអ្នព? 23 បបបខខសន
ពបាបលអអ្នកពនិការបនពថា“ខខសនអតលបទសឲឲអអ្នករមួចពម្ពីបាបបហបយ” ឬថា“ចដូរបពកាកបឡបងបដែបរបទចទុព” បតបឃធ្លាមមួយណ
ពសឆ្កួលននិយយជង? 24 បបទុដនតខខសនចងលឲឲអអ្នករាលលគអ្នដែព្រឹងថាបទុពតមនទុសផ្សេ*មានអនណចនព្រឹងអតលបទសឲឲមនទុសផ្សេ
បនកអ្នសងបលោកបនពរមួចពម្ពីបាបបាន -ពពពអងងកកងកបទរកអអ្នកខអនិនបហបយមានពពពបននន្ទូលថា- ចដូរបពកាកបឡបងយក



ដពគដសអ្នងរបសលអអ្នកបដែបរបទផនពវវញបទ»។25 ររំបពចបនពអអ្នកខអនិនបពកាកបឡបងបនមទុខមនទុសផ្សេទនងអសលរមួចយក
ដពគដសអ្នងដដែលបគដសងខធ្លាឆ្កួនមកបដែបរពតឡបលបទផនពវវញទនងបលបកតបមមបងសនិរររទុងបររឿងរបសលពពពជមាម្ចាសលផង។

លដូកា 6:17-19 ពពពបយសសដូយងចទុពពម្ពីបលបភេអ្ននជមមួយសនិសផ្សេ*ទនងបនពមកពបថាបលបនពតងលកដនធ្លាងមមួយរាបបសន្មាប។បនទម្ពី
បនពមានសនិសផ្សេជបពចបនននិងពបជជនពម្ពីពសសកយដូដាពម្ពីពកសងបយរដូសឡព្រឹមពម្ពីពកសងទម្ពីររដូសននិងពកសងសទុម្ពីដែដូនបនតាម
មាតលសមទុពទមករងលចានពពពអងងយបងកកកទុញ។18 បគននគអ្នមកសស្ដាបលពពពអងងននិងសដូមពពពអងងបពបាសបគឲឲជពម្ពី
ជនងង។ររឯអសលអអ្នកដដែលមានវវញញ្ញាណអាពកកលបនកអ្នសងខធ្លាឆ្កួនកកបានជដដែរ។19 បណស្ដាជនពបបពជង្រៀតគអ្នចដូលមកពលល
ពពពបយសសដូដែដនិតមានឫទទនទុភាពបចញពម្ពីពពពអងងមកបពបាសបគឲឲជពគបលៗ គអ្ន។

លដូកា 7:21,22 បនពគបនពពពពបយសសដូកនពទុងបពបាសអអ្នកជនងងមនទុសផ្សេពនិការននិងមនទុសផ្សេដដែលមានវវញញ្ញាណអាពកកល
បនកអ្នសងខធ្លាឆ្កួនឲឲបានជ។ពពពអងងកកបានបពបាសមនទុសផ្សេខអកលជបពចបនឲឲបមបលបឃបញដដែរ។22 ពពពអងងមាន
ពពពបននន្ទូលបទសនិសផ្សេទនងពម្ពីរនកលបនពថា៖«ចដូរអអ្នកបទជពមាបបលោកយបដូហននដូវបហតទុការណណ៍ដដែលអអ្នករាលលគអ្ន
បានបឃបញននិងបានឮគងមនទុសផ្សេខអកលបមបលបឃបញមនទុសផ្សេខអនិនបដែបរបានមនទុសផ្សេឃធ្លាងលជសលតបរវសទុទទ* មនទុសផ្សេថធ្លាងល
សស្ដាបលឮមនទុសផ្សេសធ្លាបលបានរសលបឡបងវវញបហបយបគននដែនណព្រឹងលល*បទពបាបលជនពកម្ពីពក។

លដូកា 8:2 បហបយមានងសតម្ពីខធ្លាពបទទៀតដដែលពពពអងងបានបពបាសឲឲជពម្ពីជនងងននិងបបណស្ដាញវវញញ្ញាណអាពកកលបចញកកតាម
បទជមមួយដដែរគងមាននងមាបររជអអ្នកពសសកមាបដាឡាដដែលពពពអងងបានបដែញអារកផ្សេពបានពម្ពីរបចញពម្ពីនង

លដូកា 9:2 ពពពអងងចាតលបគឲឲបចញបទពបកាសអនពម្ពីពពពរាជឲ*របសលពពពជមាម្ចាសលពពមទនងបមបលអអ្នកជនងងឲឲបានជ
ផង។

លដូកា 9:11 ដតមហជនដែព្រឹងកកននគអ្នបទតាមពពពអងង។ពពពបយសសដូទទមួលពមួកបគបហបយមានពពពបននន្ទូលអនពម្ពីពពពរាជឲ*
របសលពពពជមាម្ចាសលឲឲបគសស្ដាបលពពមទនងបពបាសអអ្នកជនងងឲឲបានជផង។

លដូកា 13:12 បពលពពពបយសសដូទតបឃបញងសតម្ពីបនពពពពអងងបហនងមកបហបយមានពពពបននន្ទូលថា៖«នងបអបយ! 
នងបានជសពបសដបយបហបយ»។



លដូកា 13:32 ពពពបយសសដូមានពពពបននន្ទូលតបវវញថា៖«ចដូរអអ្នករាលលគអ្នបទពបាបលបសស្ដាចកនហដូចបនពថាថថឆ្ងាបនពននិងថថឆ្ងា
ដសលកខខសនបបណស្ដាញអារកផ្សេខខសនបមបលអអ្នកជនងងឲឲជលទុពដែលលខនដសលកខខសននព្រឹងបញម្ចាបលកនិចម្ចាការរបសលខខសន។

យបដូហន 5:8,14 ពពពបយសសដូមានពពពបននន្ទូលបទគតលថា៖«ចដូរបពកាកបឡបងយកដពគដសអ្នងរបសលអអ្នកបហបយបដែបរបទ
ចទុព»។14 បពកាយមកពពពបយសសដូជមួបគតលកអ្នសងពពពវវហរកកមានពពពបននន្ទូលបទគតលថា៖«ឥឡន្ទូវបនពអអ្នកបានជ
បហបយកទុនពបពពព្រឹតតអនបពបបាបបទទៀតឲឲបសពដពកងបលោបកបតការអាពកកលដែលលអអ្នកបលបសមទុនបទបទទៀត»។

យបដូហន 14:12 ខខសនសទុនពបាបលឲឲអអ្នករាលលគអ្នដែព្រឹងចច្បាសលថាអអ្នកណបជរឿបលបខខសនអអ្នកបនពនព្រឹងបធអបកនិចម្ចាការដដែលខខសនបធអបដដែរ
បហបយនព្រឹងបធអបកនិចម្ចាការធនជងបនពបទបទទៀតពម្ពីបពពពខខសនបទឯពពពបនិតា។

កនិចម្ចាការ 3:6 បបទុដនតបលោកបពពតសសមានពបសសនណ៍បទគតលថា៖«ខខសនគន្មានពបាកលគន្មានមាសបទដតអអម្ពីៗដដែលខខសនមានខខសនសទុន
ជដូនអអ្នកដែដូបចអ្នពកអ្នសងពពពនមពពពបយសសដូពគនិសស្ដា* ជអអ្នកភេដូមនិណសដររតចដូរបពកាកបឡបងបដែបរបទចទុព!»។

កនិចម្ចាការ 5:15,16 មនទុសផ្សេមាអ្នបានដសងអអ្នកជនងងមកដាកលបនតាមផធ្លាន្ទូវឲឲបដែកបលបដពគដសអ្នងបលបកបននលពបាថាអ្នយបង
បហចណសលពគនលដតឲឲពសបមាលបលោកបពពតសសបានងបលបអអ្នកជនងងណមាអ្នកលបនបពលដដែលបលោកបដែបរកាតលតាម
បនពកកបានដដែរ។16 មានមនទុសផ្សេជបពចបនននគអ្នបធអបដែនបណបរមកពម្ពីភេដូមនិននបនជនិតពកសងបយរដូសឡព្រឹមទនងដសង
អអ្នកជនងងននិងអអ្នកដដែលមានវវញញ្ញាណអាពកកលចដូលមកជមមួយផងអអ្នកទនងបនពបានជពគបលៗ គអ្ន។

កនិចម្ចាការ 10:38 បងបលន្ទូនបានពជបថាពពពជមាម្ចាសលបានចាកលពពពវវញញ្ញាណដែកវវសទុទទ* ននិងឫទទនទុភាពអភេនិបសក
ពពពបយសសដូជអអ្នកភេដូមនិណសដររត។បងបលន្ទូនកកពជបដដែរថាពពពបយសសដូបានយងពម្ពីកដនធ្លាងមមួយបទកដនធ្លាងមមួយទនង
ពបពពព្រឹតតអនបពបលលននិងបពបាសអសលអអ្នកដដែលពតន្ទូវមារ*សងមតលសងមនិនឲឲបានជដែដនិតពពពជមាម្ចាសលគងលជមមួយពពពអងង។

កនិចម្ចាការ 19:11,12 បពលបនពពពពអមាម្ចាសលបានបធអបការអសម្ចារឲដែកធនៗជបពចបនតាមរយយបលោកបបដូល12 គងបបបបគ
ពគនលដតយកពកណតលឬកដនផ្សេងដដែលបានបបពបលោកបបដូលមកដាកលពម្ពីបលបអអ្នកជនងងអអ្នកជនងងនព្រឹងបានជបហបយ
វវញញ្ញាណអាពកកលកកនព្រឹងបចញពម្ពីបគបទដដែរ។

ររដូម 8:26 យបងណមនិញពពពវវញញ្ញាណកកយងមកជមួយបយបងដដែលទនលបខផ្សាយបនពដដែរដែដនិតបយបងពទុនដែព្រឹងអធនិសសន*ដែដូច



បមស្ដាចបដែបមដម្ពីឲឲបានសមបនពបឡបយដតពពពវវញញ្ញាណផានលលពទងលទដូលអងអរឲឲបយបងបដាយពពពសដូរបសទៀងដដែលគន្មាន
នរណអាចដថធ្លាងបាន។

1 ១ កដូរវនថដូសទម្ពី 12:9 ពពពវវញញ្ញាណដែដដែលពបទនឲឲមាអ្នកលបទទៀតមានជនបនរឿពពពវវញញ្ញាណដែដដែលពបទនឲឲមាអ្នកលបទទៀត
បចពបពបាសមនទុសផ្សេឲឲជពម្ពីជនងង

1 ១ កដូរវនថដូសទម្ពី 12:28 កអ្នសងពកសមជននទុនមទុនដែនបដូងបងលសលពពពជមាម្ចាសលបានដតងតានងឲឲមានសវវ័ក* បននបលមក
ពពពអងងដតងតានងអអ្នកដថធ្លាងពពពបននន្ទូលបននបលមកបទទៀតពពពអងងដតងតានងអអ្នកបបពងង្រៀន។បននបលពម្ពីបនពមាន
ពពពអនបណយទនខងបធអបការអសម្ចារឲពពពអនបណយទនខងបពបាសអអ្នកជនងងឲឲជពពពអនបណយទនខងជមួយ
អអ្នកដែថទពពពអនបណយទនខងដណននពពពអនបណយទនខងននិយយភាសចដមធ្លាកអសម្ចារឲ*។

ភេម្ពីលម្ពីព 2:27 គតលឈងធឆ្ងានលជនិតសធ្លាបលដមនកកបបទុដនតពពពជមាម្ចាសលអាណនិតគតលគងពពពអងងមនិនពតព្រឹមដតអាណនិតគតល
បបទុបណណពបទពពពអងងកកអាណនិតខខសនដដែរបដែបមដម្ពីកទុនឲឲខខសនមានទទុកក្ខពតឆ្កួតពម្ពីបលបទទុកក្ខ។

យបកទុប 5:14 កអ្នសងចនបណមបងបលន្ទូនបបបនរណមានជនងងពតន្ទូវអបញញ្ជាបញពពព្រឹទទចារឲរបសលពកសមជននទុនមកបដែបមដម្ពីឲឲបលោកទនង
បនពអធនិសសនឲឲគតលននិងលោបបពបង*ឲឲកអ្នសងពពពនមពពពអមាម្ចាសល។

1 ១ បពពតសសទម្ពី 2:24 ពពពពគនិសស្ដា*បានផនសកបាប*របសលបយបង កអ្នសងពពពកាយរបសលពពពអងង ដដែលជបលបលបបឈបឆមង 
បដែបមដម្ពីឲឲបយបងដលងជនពកលជនពនិន នព្រឹងបាបតបទមទុខបទទៀត បហបយឲឲបយបងមានជម្ពីវវត បដាយពបពពព្រឹតតដតអនបពប
សទុចរវត*។ បងបលន្ទូនបានជសពបសដបយបដាយសរ សអ្នមរបមួសរបសលពពពអងង

3 ៣ យបដូហនទម្ពី 1:2 បលន្ទូនជទម្ពីពសឡាញលខខសនសដូមជដូនពរឲឲបលន្ទូនបានពបកបបដាយបសចកស្ដាម្ពីសទុខពគបលចនពដូកទនងអសលគងឲឲ
បលន្ទូនមានសទុខភាពលលបរវបដូណណ៌ដែដូចពពលព្រឹងរបសលបលន្ទូនដដែលបានពបកបបដាយបសចកស្ដាម្ពីសទុខបហបយបនពដដែរ។
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