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លលវវវវនន័យ  24:12 លគបានឃឃគំអអ្នកលននទឃក រហហូតដលលបានទទទួលបញញពម្ពីពពន អមម្ចាសល។
ទឃតនិយកថ 18:6  ពបសនិនលបបពទួកលលវវមអ្នកលចាកលចេញពម្ពីពកកងណមទួយកអ្នកងពសកកអឃម្ពីពស អអល ជកអនន្លែងអដល

ខន្លែខ្លួនរសលលនៅ លហបយមនបគំណងលទលនៅកអនន្លែងអដលពពន អមម្ចាសលលពជបសលរវស
នងរសល 1:18 លដោយលឃបញថកហូនពបសលបប្ដេជជចេនិតតលទជមទួយដហូលចេអ្នន នងណអហូមម្ពីកកលនៅលសសស្ងៀម។
1 ១ របាកក្សពត 28:9 រវឯបឃពតវវញ សឡឡូមមហូនលអបយ! ចេហូរទទទួលសស្គាលលពពន ជមម្ចាសល ជពពនរបសលបនិតា លហបយ

លគោរពបលពមបពពន អងស្គាលដោយលសសនអសលពម្ពីចេនិតត ននិងអសលពម្ពីគគំននិត ដដនិតពពន អមម្ចាសលលឈឈ្វេងយលលចេនិតតគគំននិត ននិង
បគំណងទគំងបមឃនសនរបសលមនឃសក្ស។ ពបសនិនលបបបឃពតអសឈ្វេងរកពពន អងស្គា លននពពន អងស្គាននឹងឲឲបឃពតរកលឃបញ កក
បមឃអនត ពបសនិនលបបបឃពតលបានបងលលចាលពពន អងស្គា លននពពន អងស្គាននឹងលន បងលលចាលបឃពតរហហូតតលទ។

លនលហម 4:6 ពទួកលយបងនគំគោអ្នសងលកគំអពងពកកងលឡបងវវញ រហហូតដលលបានកគំពសលពាកលកណប្ដេល ដដនិតពបជ ជនខគំ
ពបនឹងខអ្នន អខអ្នងលធឈ្វេបការលននលដោយលសសនអសលពម្ពីចេនិតត។

យមហូប 23:13  ពបសនិនលបបពពន អងស្គាសលពមចេលធឈ្វេបការអឈ្វេម្ពីមទួយ គោសននរណអាចេផន្លែសលបប្ដេឡូរគគំននិតរបសលពពន អងស្គាបានលទ
ពពន អងស្គាចេងលលធឈ្វេបអឈ្វេម្ពីមទួយ ពពន អងស្គាលធឈ្វេបការលនន។

សឃភាសនិត 29:11  មនឃសក្សលសងលលខន្លែរអមងបលញម្ចាញកគំហនឹងរបសលខន្លែខ្លួនឲឲលគលឃបញ រវឯមនឃសក្សមនពបាជជអតងអត
លចេនទបលកគំហនឹង។

លអសយ 26:3  ពពន អងស្គាពបទនលសចេកប្ដេម្ពីសឃខ សនតជ ននិចេម្ចាននិរនតររ ដលលពបជ ជតនិលនន លពពានលគមនជគំហរ
ររឹង បឃនឹង លហបយលផជបជម្ពីវវតលលបពពន អងស្គា។

មមកឃស 5:15  លគចេហូលមករកពពន លយសសហូ  លឃបញបឃរសអដលមនអារកក្សចេហូលកាលពម្ពីមឃន  អងស្គាកយ  មន
សលមន្លែស្ងៀក បគំពាកល លហបយដនឹងសសរតម្ពី លននលគកកនគំគោអ្នលកាតសជបល អសជង។



លហូកា 8:35 មនឃសក្ស មអ្ននគំគោអ្នលចេញលទលមបលលហតឃ ការណណលនន។ លគចេហូលមករកពពន លយសសហូ លឃបញបឃរសអដល
អារកក្សចេហូលពម្ពីមឃន អងស្គាកយលនៅលទទៀបពពន បាទពពន អងស្គា គោតលលសន្លែស្ងៀកពាកលដនឹងសសរតម្ពីដហូចេធមសតា លគកកអសជងខន្លែចេ
ពពន អងស្គា។

កនិចេម្ចាការ 17:11  សសនណយហូដោលនៅពកកងលនន មនសនប្ដេនចេនិតតលលជងសសនណយហូដោលនៅពកកងលថេសស ឡឡូននិក គគ
លគបានទទទួលពពន បននឡូលលដោយចេនិតតលសសនសរ លហបយពនិននិតឲ ពនិចេន័យលមបលគមមម្ពីរជលរទៀងរាលលថថេស លដបមដម្ពីឲឲដនឹង
ថ លសចេកប្ដេម្ពីអដលលលោកបមហូល ននិងលលោកសឃម្ពីឡាសមនពបសសនណពបាបលលគ ពនិតជពតនឹមពតឡូវអមន ឬយមង
ណ។

កនិចេម្ចាការ 20:19  គគខជកគំបានបលពមបពពន អមម្ចាសល លដោយចេនិតតសឃភាព រាបស ទគំងទនឹកអភអ្នក ទគំងលគំបាក លដោយ
ជន ជតនិយហូដោបានឃឃប ឃនិតគោអ្នបមឃន បមងលធឈ្វេបបាបខជកគំ។

ររហូម 7:25 សហូមអរពពន គឃណពពន ជមម្ចាសល តាមរយយពពន លយសសហូពគនិសប្ដេជ អមម្ចាសលថនលយបង។ ដហូលចេអ្នន លដោយ សរ
គគំននិតពបាជជរបសលខជកគំ ខជកគំលធឈ្វេបតាមពកនឹតឲ វវនន័យរបសលពពន ជមម្ចាសល អតលដោយ សរខជកគំជមនឃសក្សអដលមនននិសក្សន័យ
លលោកម្ពីយណ ខជកគំអបរជលធឈ្វេបតាមបញញរបសលបាបវវញ។

ររហូម 8:6  ការគនិតខងលលោកម្ពីយណនគំឲឲសន្លែបល រវឯការគនិតខងពពន វវញញ្ញាណនគំឲឲមនជម្ពីវវត ននិងលសចេកប្ដេម្ពីសឃខ សនត
វវញ

ររហូម 8:27  រវឯពពន ជ មម្ចាសលអដលលឈឈ្វេងយលលចេនិតតមនឃសក្ស ពទងលពជបពពន បគំណងរបសលពពន វវញញ្ញាណ  លពពាន
ពពន វវញញ្ញាណទហូល អងឈ្វេរឲឲពបជ ជនដក វវសឃទទ្ធ ពសបតាមពពន ហឫទន័យរបសលពពន ជ មម្ចាសល។

ររហូម 11:34 លតបនរណសស្គាលលគគំននិតរបសលពពន អមម្ចាសល? លតបនរណបានថឈ្វេយលយបលលលទពពន អងស្គា?
ររហូម 12:2  មនិនពតឡូវយកតពមបលតាមននិសក្សន័យលលោកម្ពីយណលននលឡបយ  ពតឡូវទឃកឲឲពពន ជ មម្ចាសលអកអពបចេនិតតគគំននិត

បង បលឡូន  ឲឲលទជថេសម្ពីទគំងពសកងវវញ  លដបមដម្ពីឲឲបង បលឡូនលចេនពនិចារណលមបលថ ពពន ជ មម្ចាសលសពឈ្វេ



ពពន ហឫទន័យននឹងអឈ្វេម្ពីខន្លែន គគអឈ្វេម្ពីអដលលល អដលគោបលពពន ហឫទន័យពពន អងស្គា ននិងពគបលលកក្ខណយ។
ររហូម 12:16 ពតឡូវមនចេនិតតគគំននិតចេឃនសគំរឃងគោអ្នលទវវញលទមក។ មនិនពតឡូវមនគគំននិតលលបកខន្លែខ្លួនលឡបយ អតពតឡូវចាបលចេនិតត

ននឹងអឈ្វេមៗ្ពី អដលទនល ទបវវញ។ មនិនពតឡូវអទួតខន្លែខ្លួនថជអអ្នកមនពបាជជលឡបយ។
ររហូម 14:5 មនមអ្នកលយលលថ ថថេសមទួយសគំខនលជងថថេសមទួយ អតមអ្នកលលទទៀតយលលថ ថថេសទគំងអសលសឃទទ្ធអតដហូចេគោអ្ន។

មអ្នកលៗ ពតឡូវយលលលឃបញតាមគគំននិតរបសលខន្លែខ្លួនឲឲបានដនិតដលលលទ!។
ររហូម 15:6  លដបមដម្ពីឲឲបង បលឡូនមនចេនិតតលថេន្លែបមអតមទួយ មនសគំលឡងអតមទួយ លលបកតលមមបងសនិរវ រឃងលររឿងពពន ជ មម្ចាសល

ជពពន បនិតារបសលពពន លយសសហូ ពគនិសប្ដេ ជអមម្ចាសលថនលយបង។
1  ១ កហូរវនថេហូសទម្ពី 1:10  បង បលឡូនលអបយ ខជកគំសហូមទហូនសនបង បលឡូនកអ្នកងពពន នមពពន លយសសហូពគនិសប្ដេ*ជពពន អមម្ចាសលថន

លយបងថ ចេហូរមនចេនិតតគគំននិតអតមទួយ  កឃគំបាកលអបកគោអ្នលឡបយ  ពតឡូវចេឃនសគំរឃងគោអ្នទគំងពសកងលដោយមនគគំននិតអត
មទួយ ននិងមនលយបលលអតមទួយ។

1 ១ កហូរវនថេហូសទម្ពី 2:16 ដដនិតកអ្នកងគមមម្ពីរមនអចេងថ៖ «លតបអអ្នកណសស្គាលលគគំននិតរបសលពពន អមម្ចាសល? លតបអអ្នកណ
អាចេថឈ្វេយលយបលល ពពន អងស្គាបាន?»។ រវឯលយបងវវញ លយបងមនគគំននិតរបសលពពន ពគនិសប្ដេ*លហបយ។

2  ២ កហូរវនថេហូសទម្ពី 7:7  លយបងធហូរចេនិតត មនិនអមនពតនឹមអតបានលលោកទម្ពីតឃសលទដលលបមឃលណណនលទ គគមកពម្ពីបង បលឡូន
បានសពមលទឃកក្ខគោតលផងអដរ។ គោតលបាននគំដគំណនឹងមកថ បង បលឡូនមនចេនិតតចេងលជទួបខជកគំយមងខន្លែគំង បង បលឡូន
បងងឡូរទនឹកអភអ្នក ពពមទគំងឈគ ឆលលននឹងខជកគំ ជលហតឃលធឈ្វេបឲឲខជកគំមនអគំណរររឹតអតខន្លែគំងលឡបងអថេមលទទៀត។

2 ២ កហូរវនថេហូសទម្ពី 8:12 កាលណលយបងមនឆននយលល លយបងននឹងបានគោបលពពន ហឫទន័យពពន ជមម្ចាសល តាមអឈ្វេម្ពីៗ
អដលលយបងមន គគមនិនអមនតាមអឈ្វេមៗ្ពី អដលលយបងគោសនលននលទ។

2 ២ កហូរវនថេហូសទម្ពី 9:2 ខជកគំសស្គាលលឆននយលលរបសលបង បលឡូនពសបលលហបយ លហបយខជកគំកកបានននិយយសរលសបរពម្ពីបង បលឡូន
ពបាបលអអ្នកពសកកមមលស ដហូនថ «បង បលឡូនលនៅពសកកអាថខបានលរទៀបចេគំខន្លែខ្លួនជលពសចេ តាគំងពម្ពីឆអ្នគំលទលមមន្លែន»។ ចេនិតត



ខអ្នន អខអ្នងរបសលបង បលឡូនបានជគំរឃញអអ្នកឯលទទៀតជលពចេបន ឲឲមនចេនិតតសនកន សនលឡបង។
2 ២ កហូរវនថេហូសទម្ពី 13:11  លនៅទម្ពីបញម្ចាបល បង បលឡូនលអបយ ចេហូរមនអគំណរលឡបង ចេហូរខគំពបនឹងឲឲបានពគបលលកក្ខណយ

ចេហូរលលបកទនឹកចេនិតតគោអ្ន ចេហូរមនចេនិតតគគំននិតអតមទួយ  ចេហូររសលលនៅលដោយសឃខ សនតជមទួយគោអ្ន លននពពន ជមម្ចាសល
អដលជពបភពថនលសចេកប្ដេម្ពីពសឡាញល ននិងលសចេកប្ដេម្ពីសឃខ សនត មឃខជគងលជមទួយបង បលឡូនមនិនខន។

លអលភសហូ 4:23 ពតឡូវអពបគគំននិតពបាជជ ននិងវវញញ្ញាណឲឲបានថេសម្ពីលឡបង
ភម្ពីលម្ពីព 2:2,3 សហូមបគំលពញអគំណររបសលខជកគំ លដោយបង បលឡូនមនចេនិតតគគំននិតអតមទួយ មនលសចេកប្ដេម្ពីពសឡាញលអតមទួយ

មនចេនិតតលថេន្លែបមអតមទួយ ននិងមនឆននយអតមទួយ។  3 កឃគំលធឈ្វេបអឈ្វេម្ពីលដោយចេងលពបកទួតពបអជងគោអ្ន ឬលដោយអទួតបគំលបាមង
លឡបយ ផនកយលទវវញ ពតឡូវដោកលខន្លែខ្លួន លហបយចាតលទឃកអអ្នកឯលទទៀតៗថ ពបលសបរជងខន្លែខ្លួន។

ភម្ពីលម្ពីព 4:2 ខជកគំសហូមទហូនសននងលអឃប ររហូឌា ននិងនងសសឃន ទម្ពីចេថ ចេហូរមនចេនិតតគគំននិតអតមទួយ ឲឲសមជអអ្នករទួមរសលជ
មទួយពពន អមម្ចាសល។

ភម្ពីលម្ពីព 4:7 លធឈ្វេបដហូលចេអ្នន លសចេកប្ដេម្ពីសឃខ សនតរបសលពពន ជមម្ចាសលអដលហទួសពម្ពីការសសនរបសលមនឃសក្ស ននឹងសសនិតជបល
កអ្នកងចេនិតតគគំននិតបង បលឡូន អដលរទួមកអ្នកងអងស្គាពពន ពគនិសប្ដេលយសសហូមនិនខន។

កហូឡឡូស 3:12  លដោយពពន ជ មម្ចាសលបានលពជបស លរវសបង បលឡូនលធឈ្វេបជពបជ ជនដក វវសឃទទ្ធ*  ននិងជទម្ពីពសឡាញលរបសល
ពពន អងស្គា បង បលឡូនពតឡូវអតកានលចេនិតតអាណនិត លមតាត ចេនិតតលល សបដករស លចេនបននបខន្លែខ្លួន មនចេនិតតសន្លែឡូត បហូត ននិង
ចេនិតតខនតម្ពី អតល ធសតល។

2  ២ អថេសសឡឡូនម្ពីចេទម្ពី 2:2  កឃគំពបញាបលពជខ្លួល ពចេបលលកអ្នកងចេនិតត ឬភន័យសន្លែនលលសន្លែ លដោយពគោនលអតឮលគថដលលថថេស
ពពន អមម្ចាសលយងមកលហបយ។ មនអអ្នកខន្លែនពបអហលជថ ពពន វវញញ្ញាណបានបគំភន្លែគឲឲលគដនឹង ឬថមនពាកឲ
សមប្ដេម្ពី ននិងមនសគំបឃពតណមទួយពម្ពីលយបងបញញកលដហូលចេអ្នន។

2  ២ ធម្ពីមមហូលថេទម្ពី 1:7  ដដនិតពពន ជមម្ចាសលពឃគំបានពបទនឲឲលយបងមនវវញញ្ញាណអដលនគំឲឲខន្លែចេលទ  គគពពន អងស្គា



ពបទនឲឲលយបងទទទួលវវញញ្ញាណអដលផប្ដេលលកមន្លែគំង លសចេកប្ដេម្ពីពសឡាញល ននិងចេនិតតធសនល។
ទម្ពីតឃស 2:6 រវឯពទួកយឃវជនវវញ ចេហូរដោសល លតរឿនលគឲឲមនចេនិតតធសនលពគបលវវសន័យទគំងអសល។
លហលពពបរ 8:10  ពពន អមម្ចាសលមនពពន បននឡូលថ «លឃនពគោលននកនន្លែងផឃតលទ លយបងននឹងចេងសមមនទ្ធ លមពតម្ពីជមទួយ

ពហូជ ពងក្ស អឃម្ពីពស អអលដហូចេតលទ: លយបងននឹងដោកលពកនឹតឲ វវនន័យរបសលលយបងទគំងបមឃនសន កអ្នកងពបាជជរបសលពទួកលគ
លយបងននឹងចារពកនឹតឲ វវនន័យទគំងលននទឃក លនៅកអ្នកងចេនិតតរបសលពទួកលគ លយបងននឹងបានលទជពពនរបសលពទួកលគ
លហបយលគជពបជ រាសសតរបសលលយបង។

1  ១ លពពតកសទម្ពី 1:13  លហតឃលនន សហូមបង បលឡូនពបកងលពបស្ងៀបចេនិតតគគំននិតឲឲអមនអទន កឃគំលភន្លែចេខន្លែខ្លួនឲឲលសន ពតឡូវ
មនចេនិតតសងងនឹមទគំងពសកងលទលលបពពន គឃណ  អដលពពន ជ មម្ចាសលលពបាសពបទនឲឲបង បលឡូន លនៅ ថថេស
ពពន លយសសហូ ពគនិសប្ដេ*ននឹងសអមតងពពន អងស្គាឲឲមនឃសក្សលលោកលឃបញ។

1 ១ លពពតកសទម្ពី 5:2 សហូមលមបលអថេ រកសហឈ្វេឡូងលចេទៀមអដលពពន ជ មម្ចាសលលផជបទឃកននឹងបង បលឡូន លដោយចេនិតតលសសន សសន័ពគ
ពសបតាមពពន ហឫទន័យពពន ជ មម្ចាសល គគមនិនអមនលដោយលទបសទន័ល ឬលដោយចេងលបានកគំថរអឈ្វេម្ពីអដរ អតពតឡូវលមបល
អថេ រកសលដោយសឃទទ្ធចេនិតត។

2 ២ លពពតកសទម្ពី 3:1 បង បលឡូនជទម្ពីពសឡាញលលអបយ លននជសគំបឃពតទម្ពីពម្ពីរ អដលខជកគំសរលសរលផជបមកជហូនបង បលឡូន។
លសចេកប្ដេម្ពីកអ្នកងសគំបឃពតទគំងពម្ពីរលនន ខជកគំបានររំឭកដោសល លតរឿនបង បលឡូន ឲឲមនចេនិតតគគំននិតពតនឹមពតឡូវជ ននិចេម្ចា។

វវវរណយ 17:9  ពតងលលនន លតាងយកពបាជជដកឈន្លែសថវមករវនគនិត  លទបបយលល  កក្បាលពបាគំ ពម្ពីរសគំលដលទលលបភអ្នគំ
ទគំងពបាគំ ពម្ពីរអដលសសតម្ពីលននអងស្គាកយលលប លហបយកកសគំលដលទលលបលសប្ដេចេទគំងពបាគំ ពម្ពីរអងស្គាអដរ។
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