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យយេយរម 1:18  ថថថយននេះ  យយេយើងពងងង្រឹងអអ្នកឲឲមនជជំហរររឹង បបង្រឹង  គគយងបប្រៀបដដូចជងកកងដដលមនកជំដពងដដមជំ  ឬដដូច
សសរដដក ននិងជញញជំងលងងនិន យដយើមមម្ពីឲឲអអ្នកតទលលនង្រឹងងបជ ជនកអ្នកងងសកកទជំងមដូល តទលលនង្រឹងយសស្ដេច នាមបគនសពព
មបខមនននម្ពី ងកកមបដូជ ចារឲ ននិងអអ្នកងសកកយននេះ។

យអយសគាល 3:18 យពលយយេយើងននិយាយេយទកានលមនបសសអាងកកលថា “អអ្នកនង្រឹងងតត្រូវសស្លាបល!” ងបសនិនយបយើអអ្នកមនិនងប្រាបលយគ
ឲឲដង្រឹងខស្លាខ្លួន  ងបសនិនយបយើអអ្នកមនិនទដូនាន្មានយគឲឲងាកយចញពម្ពីផស្លាត្រូវអាងកកល  យដយើមមម្ពីប្រានររួចជម្ពីវវតយទ  ជនអាងកកលយនានេះងតត្រូវ
សស្លាបល យងពានេះអជំយពយើប្រាបរបសលខស្លាខ្លួន ដតយយេយើងនង្រឹងដាកលយទសអអ្នក។

យយេយរម 6:27  «យយេយរមយអយើយេ  យយេយើងប្រានដតង តជំងអអ្នក ឲឲលមង លយមយើលងបជ ជនរបសលយយេយើង ដដូចជងសក
លមង យលោហ ធាតប គគយយេយើងឲឲអអ្នកសយងង្កេត ននិងលមង លយមយើល មគាគរបសលពរួកយគ»។

យលវវវវនន័យេ 26:19  យយេយើងនង្រឹងបជំប្រាកលអជំនរួត ដដលនាជំឲឲអអ្នករាលលគាអ្នទបកចនិតនយលយើកមស្លាជំងខស្លាខ្លួនឯង។ យយេយើងនង្រឹងយធពយើឲឲយមឃ
រាជំងសថខ្លួត យធពយើឲឲដម្ពីដបកងកដហង។

ទបតនិយេកថា 23:5 បបបដនន ងពនេះ អមម្ចាសល ជងពនេះរបសលអអ្នក មនិនងពមយធពយើតមពាកឲរបសលយលោកប្រាឡាមយទ គគងពនេះ អងងប្រាន
បស្ដេត្រូរបណស្ដេសឲឲដងបយទជងពនេះ ពរដលលអអ្នកវវញ ដមនិតងពនេះ អងងងសឡាញលអអ្នក។

ររដូម 12:21 មនិនងតត្រូវចាញលការអាងកកលយឡយើយេ គគងតត្រូវឈអ្ននេះការអាងកកល យដាយេងបងពង្រឹតនអជំយពយើលលវវញ។
ទជំនបកតយមង្កេយើង 143:8,10  សដូមសដមនងឲឲទដូលបងងជំសងលលងពនេះ ហឫទន័យេ យមតន ករបណរបសលងពនេះ អងងតជំងពម្ពីងពលង្រឹម

ដមនិតទដូលបងងជំយផផយើជម្ពីវវតយលយើងពនេះ អងងយហយើយេ។ សដូមយងប្រាសងបទនឲឲទដូលបងងជំសងលលផស្លាត្រូវ ដដលទដូលបងងជំងតត្រូវយដយើរ ដមនិត
ទដូលបងងជំផម្ចាងលចនិតនយទរកងពនេះ អងង។ 10 សដូមបយងងប្រៀនទដូលបងងជំឲឲយធពយើតមងពនេះ ហឫទន័យេ របសលងពនេះ អងង ដមនិត
ងពនេះ អងងជងពនេះថនទដូលបងងជំ សដូមងពនេះ វវញញ្ញាណដដសបមករសរបសលងពនេះ អងងដង្រឹកនាជំ ទដូលបងងជំឲឲយដយើរកអ្នកងមគាគដដលគាន្មាន
ឧបសគង។



ទជំនបកតយមង្កេយើង 94:12  ឱងពនេះ អមម្ចាសលយអយើយេ អអ្នកណមនងពនេះ អងងររំឭកដាសល យតតឿន យហយើយេយេកងកង្រឹតឲ វវនន័យេមក
យងបប្រៀន ងបយដ អអ្នកយនានេះមនសបភមងងលយហយើយេ!

សបភាសនិត 27:12  កាលមនបសសឆស្លាតយឃយើញយងគានេះកាចមកដលល យគលោកលខស្លាខ្លួន រវឯមនបសសឥតគជំននិតយអានកក្បាលយដយើរ
យទមបខ យហយើយេងតត្រូវបងលខាតធថនល។

ភម្ពីលម្ពីព 2:16  ទជំងនាជំងពនេះ បននត្រូលដដលផស្ដេលលជម្ពីវវតមកឲឲពរួកយគ។  យបយើបង បលត្រូនយធពយើដដូយចអ្ននេះ  ខផកជំនង្រឹងប្រានខមសលមបខយនថថថ
ងពនេះ ងគនិសស្ដេយាងមក យងពានេះកនិចម្ចាការដដលខផកជំប្រានខជំងបង្រឹងយធពយើ ទជំងយនតឿយេ ហតលយនានេះ មនិនដមនអសរឥតការយទ។

យអសយេ 49:4 រវឯខផកជំវវញ ខផកជំគនិតថា ខផកជំខជំងបង្រឹងយធពយើការ ដតដបរជឥតអជំយពយើ ខផកជំខាតកមស្លាជំងជអសរ បងល យហយើយេគាន្មានប្រាន
ការអពម្ពីយឡយើយេ។ បបបដនន តមពនិត ងពនេះ អមម្ចាសលយនដតរកយេបតននិធមគឲឲខផកជំ ងពនេះរបសលខផកជំនង្រឹងងបទនរងាពនលមកខផកជំ។

ទជំនបកតយមង្កេយើង 76:3 យនទម្ពីយនានេះយហយើយេដដលងពនេះ អងងប្រានកយមនចយងគគ្រឿង សនសន វបធ គគមនធអ្នត្រូ ដខល ននិងដាវជយដយើម។
យហយងពយើរ 13:21  សដូមងពនេះ ជមម្ចាសលងបទនឲឲបង បលត្រូនមនសមតត ភាព  នង្រឹងងបងពង្រឹតនអជំយពយើលលងគបលយាបង  តម

ងពនេះ ហឫទន័យេរបសលងពនេះ អងង។  សដូមងពនេះ អងងសយងមចការអពម្ពីដដលគាបលងពនេះ ហឫទន័យេងពនេះ អងងយនកអ្នកងយយេយើងតមរយេយ
ងពនេះ យយេសសដូងគនិសស្ដេ។ សដូមយលយើកតយមង្កេយើងសនិរវ របងយរតឿងរបសលងពនេះ អងងអសល កលមជអដងពងតយររៀងយទ! អាដមបន!

1 ១ កដូរវនថដូសទម្ពី 16:15 បង បលត្រូនយអយើយេ ខផកជំសដូមដផស្ដេ ផស្ដេជំបង បលត្រូនអជំពម្ពីយរតឿងមរួយេយទរៀត។ ដដូចបង បលត្រូនងជបងសបលយហយើយេថា
យនងសកកអាថខយននេះ  ងកកមងគខ្លួសររបសលយលោកយសនផ ណសយជតឿមបនយគ  យហយើយេកដប្រានសន្មាន័ងគចនិតនបយងមយើងបជ ជន
ដដ វវសបទទ្ធ។

ភម្ពីលម្ពីព 1:27  សដូមបង បលត្រូនកានលកនិរវយាមរយាទឲឲប្រានសមរមឲនង្រឹងដជំណង្រឹង លលរបសលងពនេះ ងគនិសស្ដេផង  យទនេះបម្ពីខផកជំមក
យឃយើញបង បលត្រូនកស្ដេម្ពី ឬយនឆថយេប្រានឮដជំណង្រឹងពម្ពីបង បលត្រូនកស្ដេម្ពី សដូមឲឲខផកជំប្រានដង្រឹងថា បង បលត្រូនមនជជំហរមជំ មរួនយដាយេមន
ចនិតនគជំននិតដតមរួយេ ងពមទជំងររួមចនិតនយថស្លាយើមគាអ្នតយេបទទ្ធ យដយើមមម្ពីជជំយនតឿយលយើដជំណង្រឹង លលយទរៀតផង

1  ១ កដូរវនថដូសទម្ពី 15:58  យហតបយននេះ បង បលត្រូនជទម្ពីងសឡាញលយអយើយេ ចដូរមនចនិតនររឹង បបង្រឹងមជំ មរួនយឡយើង។ ចដូរខជំងបង្រឹងយធពយើ
កនិចម្ចាការរបសលងពនេះ អមម្ចាសល  ឲឲប្រានចយងមយើនយឡយើងជ ននិចម្ចា យដាយេដង្រឹងថា កនិចម្ចាការដដលបង បលត្រូនយធពយើររួមជមរួយេ



ងពនេះ អមម្ចាសលទជំងយនតឿយេ ហតលយនានេះ មនិនដមនឥតងបយយាជននយឡយើយេ។
កដូឡត្រូស 4:12  យលោកយអប្រាប ងប្រាសដដលយនងសកកជមរួយេបង បលត្រូន  កដសដូមជងមប សរួរមកបង បលត្រូនដដរ។  គាតលជអអ្នក

បយងមយើងពនេះ ងគនិសស្ដេ យយេសសដូ  យហយើយេគាតលដតងដតតយេបទទ្ធសងមបលបង បលត្រូន  យដាយេអធនិសស្ឋាន*  ឥតឈបលឈរ  យដយើមមម្ពីឲឲ
បង បលត្រូនមនជជំហរររឹង បបង្រឹង  ប្រានងគបលលកក្ខណយ  ននិងសបខចនិតនយធពយើតមងពនេះ ហឫទន័យេរបសលងពនេះ ជ មម្ចាសល  ងគបលចជំពដូក
ទជំងអសល។

2 ២ យសនច 19:34 យយេយើងនង្រឹងការ ពារ យហយើយេសយនងាងនេះងកកងយននេះ យដាយេយេលលដលលនាមរបសលយយេយើង ននិងយេលលដលល
ដាវវឌ ជអអ្នកបយងមយើរបសលយយេយើងដដរ»។

យយេយរម 15:20,21 យយេយើងនង្រឹងយធពយើឲឲអអ្នកយងបប្រៀបដដូចជ កជំដពងលងងនិនដដមជំ យនចជំយពានេះមបខងបជ ជនយននេះ ពរួកយគនង្រឹង
នាជំគាអ្នវាយេងបហារអអ្នក ដតពបជំអាចឈអ្ននេះអអ្នកយឡយើយេ ដមនិតយយេយើងយនជមរួយេអអ្នក យដយើមមម្ពីសយនងាងនេះ ននិងររំយដានេះអអ្នក» -
យននេះជងពនេះ បននត្រូលរបសលងពនេះ អមម្ចាសល។ 21 យយេយើងនង្រឹងររំយដានេះអអ្នកឲឲររួចផបតពម្ពី កណស្ដេបលថដរបសលមនបសសអាងកកល
យយេយើងនង្រឹងយដានេះដលងអអ្នកពម្ពីអជំណចរបសល មនបសសយឃោរ យឃៅ។

ទជំនបកតយមង្កេយើង 55:18  យទនេះបម្ពីមនខាន្មាជំងសងតត្រូវយលយើកគាអ្ន សនទ្ធង្រឹកសនាទ្ធបលមកវាយេងបហារខផកជំកស្ដេម្ពី កដងពនេះ អងងររំយដានេះខផកជំឲឲប្រាន
សបខ សននដដរ។

យអយសគាល 30:24  យយេយើងនង្រឹងពងងង្រឹងកមស្លាជំងរបសលយសស្ដេចងសកកប្រាបសប ឡត្រូន  យហយើយេងបគលលដាវរបសលយយេយើងឲឲយសស្ដេចយននេះ
យយេយើងនង្រឹងកាចលបជំប្រាកលថដរបសលយសស្ដេចងសកកយអសបម្ពីប  យហយើយេយសស្ដេចងសកកយអសបម្ពីបនង្រឹងដងសកថថត្រូរយនចជំយពានេះមបខយសស្ដេច
ងសកកប្រាបសប ឡត្រូន យងពានេះដតរបរួសជនិតសស្លាបល។

វវវរណយ 3:18 យយេយើងសបជំទដូនាន្មានអអ្នកឲឲមករកទនិញមសពម្ពីយយេយើង ជមសដដលសងមជំងយនកអ្នកងយភស្លាយើង យដយើមមម្ពីឲឲប្រានយទ
ជអអ្នកមន  យហយើយេទនិញសយមស្លាប្រៀក បជំពាកលពណគស  មកយសស្លាប្រៀកពាកលបនិទ ប្រាជំងយករ ខាន្មាសរបសលអអ្នក  កបជំឲឲយនខស្លាខ្លួនទយទ
ដដូយចអ្ននេះ។ ចដូរមករកទនិញថាអ្នជំដាកលដភអ្នកពម្ពីយយេយើងផងដដរ យដយើមមម្ពីឲឲអអ្នកយមយើលយឃយើញចក្បាសល។

1 ១ យេបដូហានទម្ពី 3:17 ងបសនិនយបយើនរណមអ្នកលមនសមមតននិយលោកម្ពីយេន យហយើយេយឃយើញបង បលត្រូនរបសលខស្លាខ្លួនខពនេះខាត ដតដបរ



ជមនិនអាណនិតអាសដូរយគយទយនានេះ  យធពយើដដូចយមស្ដេចនង្រឹងឲឲយសចកស្ដេម្ពីងសឡាញលរបសលងពនេះ ជ មម្ចាសល  សតនិតយនកអ្នកងខស្លាខ្លួនអអ្នក
យនានេះយកយើត!

យអសយេ 50:4  ងពនេះ ជ អមម្ចាសលបយងងប្រៀនខផកជំឲឲននិយាយេ ពាកឲសមស្ដេម្ពីជសនិសស យដយើមមម្ពីឲឲខផកជំយលយើកទង្រឹកចនិតន មនបសសដដល
អសលសងងង្រឹម។ យររៀងរាលលងពង្រឹក ងពនេះ អងងររំឭកដាសល យតតឿនខផកជំ យហយើយេអបលររំខផកជំឲឲយចនេះសស្ដេបល ដដូចសនិសសសស្ដេបលពាកឲងគត្រូ។

ទជំនបកតយមង្កេយើង 18:39 ងពនេះ អងងងបទនឲឲទដូលបងងជំមនកមស្លាជំង នង្រឹងយធពយើសង្រឹក ននិងមនជន័យេ ជជំននេះយលយើខាន្មាជំងសងតត្រូវ។
2 ២ សជំយេដូដអល 22:40 ងពនេះ អងងងបទនឲឲទដូលបងងជំមនកមស្លាជំង យធពយើសង្រឹក ននិងបនងាង្កេបខាន្មាជំងសងតត្រូវ។
ទជំនបកតយមង្កេយើង 89:43  ងពនេះ អងងប្រានយធពយើឲឲយងគគ្រឿងសនសន វបធ របសលយសស្ដេចដលងមនងបសនិទទ្ធ ភាព ងពនេះ អងងពបជំប្រានគាជំ ងទ

យសស្ដេចកអ្នកងចជំប្រាជំងយឡយើយេ។
យអយសគាល 13:6 អអ្នករាលលគាអ្នយររៀបរាបលពម្ពីននិមនិតន យហតបឥតប្រានការ ននិងពាកឲទសសនន ទយេយប្រាកងប្រាសល។ អអ្នករាលលគាអ្ន

ដតងយពាលថា “យននេះជងពនេះ បននត្រូលរបសលងពនេះ អមម្ចាសល”  ដតងពនេះ អមម្ចាសលពបជំប្រានចាតលអអ្នករាលលគាអ្នមកយទ។ អអ្នករាលល
គាអ្នសងងង្រឹមថា ពាកឲរបសលខស្លាខ្លួននង្រឹងសយងមចជរដូបរាង។

យលវវវវនន័យេ 26:37  ពរួកយគនង្រឹងជជំពបលដរួលគរយលយើគាអ្នដដូចដរួលយនមបខដាវ  យដាយេឥតមននរណយដញតមយងកាយេ
យឡយើយេ។ អអ្នករាលលគាអ្នពបជំអាចតទលលនង្រឹងខាន្មាជំងសងតត្រូវយទ។

1 ១ កដូរវនថដូសទម្ពី 14:8 យបយើដងតបយញម្ចាញសជំយឡងមនិនចក្បាសល យតយើនរណនង្រឹងយររៀបចជំខស្លាខ្លួនយទចក្បាជំង?
យេបដូប 15:24  ភាពអាសនអ្ន ននិងការឈគចាបលអនននេះ ស យងបប្រៀបដដូចយសស្ដេចមរួយេអងងយលយើកទន័ពមកងបហារ យធពយើឲឲយគភន័យេ

ញាបល ញន័រថងក ដលង
1  ១ រប្រាកសងត 12:8  មនអអ្នកខស្លានេះមកពម្ពីកបល សមមន័នទ្ធកាដ ចាកយចញពម្ពីងសកកយទរសលយនជមរួយេងពនេះ ប្រាទដាវវឌ កអ្នកង

ជងមកមរួយេយនវាលរយហា សតន។  ពរួកយគជយេបទទ្ធ ជនដដអងល អាចសនតលជជំនាញកអ្នកងការយធពយើសង្រឹកសនងាងម  យហយើយេ
ងបដាបលខស្លាខ្លួនយដាយេដខល ននិងលជំដពង។  ពរួកយគមនទង្រឹកមបខគរួរឲឲដសផងខាស្លាចដដូចសតពសនិងង យហយើយេរហន័សដដូចសតព
យងបយើសយនយលយើភអ្នជំ។



1 ១ រប្រាកសងត 12:33,38  កអ្នកងកបល សមមន័នទ្ធសបលយេដូ ឡត្រូន មន ៥០ ០០០នាកល ជទហានដដលប្រានហពង្រឹក ហាតល
សងមបលយចញយទចក្បាជំង។ ពរួកយគងបដាបលអាវបធងគបលងបយភទ យហយើយេមនចនិតនយមនេះ មបតយងតប្រៀមខស្លាខ្លួនជយងសច យដយើមមម្ពី
យធពយើសង្រឹកសនងាងម។ 38 អអ្នកទជំងយនានេះសបទទ្ធ សង្រឹងជទហានដដលថអ្នង្រឹកខាងចជំប្រាជំង។ ពរួកយគយធពយើដជំយណយើរមកដលលងកកង
យហងបត្រូន  យដាយេចនិតនយសន្មានេះសរ  យដយើមមម្ពីអភនិយសកងពនេះ ប្រាទដាវវឌ ជ ងពនេះមហា កសងតយលយើជន ជតនិអបម្ពីងស ដអលទជំង
មដូល។ ជន ជតនិអបម្ពីងស ដអលឯយទរៀតៗកដងពមយងពប្រៀងគាអ្ន យដយើមមម្ពីដតង តជំងងពនេះ ប្រាទដាវវឌជងពនេះ មហា កសងតដដរ។

លដូកា 10:19  ខផកជំប្រានឲឲអអ្នករាលលគាអ្នមនអជំណចយដយើរជនលពសល ននិងខខ ដជំរវ ងពមទជំងបនងាង្កេបឫទទ្ធនិ អជំណចងគបលយាបង
របសលមរសងតត្រូវផង គាន្មានអពម្ពីអាចយធពយើទបកក្ខអអ្នករាលលគាអ្នប្រានយឡយើយេ

2  ២ កដូរវនថដូសទម្ពី 7:10  តមពនិតទបកក្ខងពខ្លួយេងសបតមងពនេះ ជមម្ចាសលដបបយននេះ ដតងដតនាជំឲឲដកដងបចនិតនគជំននិត យដយើមមម្ពី
ទទរួលការសយនងាងនេះ យហយើយេយយេយើងមនិនសស្ដេយេយងកាយេយឡយើយេ។ រវឯទបកក្ខងពខ្លួយេតមដបបយលោកម្ពីយេន ដតងដតនាជំឲឲសស្លាបល
វវញ។

2 ២ ធម្ពីមបដូយថទម្ពី 2:25,26 ងតត្រូវមនចនិតនសស្លាត្រូត បដូត ងបយដពរួកអអ្នកងបឆជំង ដងកងយលោងពនេះ ជមម្ចាសលនង្រឹងយងប្រាសងបទនឲឲ
យគដកដងបចនិតនគជំននិត យដយើមមម្ពីឲឲយគប្រានសងលលយសចកស្ដេម្ពីពនិតយាបងចក្បាសល  26 ងពមទជំងភាផកលសន្មារតម្ពីយឡយើងវវញ យហយើយេ
យដានេះខស្លាខ្លួនររួចពម្ពីអនានកលរបសលមរ* ដដលប្រានចាបលចងយគ បងក្ខជំឲឲយធពយើតមបជំណងរបសលវា។

យនយហម 4:15  ខាន្មាជំងសងតត្រូវឮថា ពរួកយយេយើងដង្រឹងខស្លាខ្លួន យហយើយេងពនេះ ជមម្ចាសលររំលោយេដផន ការរបសលពរួកយគ។ ពរួកយយេយើងកដ
វវលយទសងលកជំដពងងកកង តមកដនស្លាងយររៀងៗខស្លាខ្លួនវវញ។

ទជំនបកតយមង្កេយើង 73:24  ងពនេះ អងងដង្រឹកនាជំទដូលបងងជំឲឲយដយើរ តមងពនេះ ហឫទន័យេរបសលងពនេះ អងង យហយើយេយនទម្ពីបញម្ចាបល ងពនេះ អងង
នង្រឹងទទរួលទដូលបងងជំ យនកអ្នកងសនិរវ របងយរតឿងរបសលងពនេះ អងង។

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