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រររ៉ូម 6:23 ដដដ្បិតលទទទ្ធផលននបាបទ្ធគគសសេចកកពសស្លាបបទ្ធររីឯពពពទ្ធអអំសណោយទានរបសេបពពពទ្ធជទ្ធមម្ចាសេបវវញទ្ធគគជពវវតអសេបទ្ធកលដជទ្ធនដ្បិចម្ចា
ររួមជមរួយពពពទ្ធពគដ្បិសេកទ្ធសយសេសរ៉ូទ្ធជពពពទ្ធអមម្ចាសេបននសយយើង។

រររ៉ូម 8:2  ដដដ្បិតវវនន័យរបសេបពពពទ្ធវវញញ្ញាណដដលផកលបជពវវតកកក្នុងអងងពពពទ្ធពគដ្បិសេកទ្ធសយសេសរ៉ូ ទ្ធ បានររំសដពខខក្នុអំឲឲររួចផផុតពពបាបទ្ធ នដ្បិងពព
សសេចកកពសស្លាបប។

2 ១ ធពមមរ៉ូសថទព 1:10 ឥឡឡូវសនពទ្ធពពពទ្ធអងងបានសេដមម្តែងឲឲសយយើងសងលបពពពទ្ធហឫទន័យពបណពទ្ធសេសនកសេរបសេបពពពទ្ធអងងទ្ធសដយ
ពពពទ្ធពគដ្បិសេកទ្ធសយសេសរ៉ូជពពពទ្ធសេសងងងពរបសេបសយយើងយាងមកកកក្នុងសលោកសនព។ ទ្ធ ពពពទ្ធពគដ្បិសេកបានបអំបាតបអអំណោចននសសេចកកព
សស្លាបបទ្ធពពមទាអំងបអំភស្លាគសយយើងឲឲសងលបជពវវតអមតតសដយទ្ធសរដអំណណឹងទ្ធលល*។

យមរ៉ូប 5:2 ការមរួសមមរដមងសេមស្លាបបមនផុសេសលលពទ្ធសលលយើ ការសកកពកហាយកករដមងសធធយើឲឲ មនផុសេសសចោលទ្ធសមសម្សៀតបាតបបងបជពវវតដដរ។
ហរ៉ូសសេ 13:14  សតយើសយយើងគរួរររំសដពពរួកសគពពសស្ថានទ្ធមចម្ចាក្នុរាជឬ? សតយើសយយើងគរួរសលោពពរួកសគឲឲររួចពពសស្លាបបឬ? មចម្ចាក្នុរាជសអយើយ

មហនម្តែទ្ធរាយរបសេបឯងសនឯណោ? សស្ថានមចម្ចាក្នុរាជសអយើយ អអំណោចពបហារជពវវតរបសេបឯងសនឯណោ? សយយើងដលងមន
ចដ្បិតម្តែអាណដ្បិតសមតម្តែសទទៀតសហយើយ។

ទអំនផុកតសមមយើង 9:13  ឱពពពទ្ធអមម្ចាសេបសអយើយទ្ធសេរ៉ូមអាណដ្បិតអាសេរ៉ូរទរ៉ូលបងងអំផង សេរ៉ូមទតសមយើលទរ៉ូលបងងអំដដលរងទផុកកលអំបាក
សពពពដតពរួកខខអំងសេពតឡូវ មនដតពពពទ្ធអងងសទទ្ធដដលអាចនអំទរ៉ូលបងងអំ ឲឲររួចពពសសេចកកពសស្លាបប

យមរ៉ូប 6:26  ពកឲដដលខខក្នុអំនដ្បិយាយសនព សតយើអសេបសលោកចងបបសនន្ទោសេកដនស្លាងណោ សតយើអសេបសលោកយលបថពកឲសេមកពរបសេប
មនផុសេសអសេបសេងងណឹមទ្ធឥតបានការឬ?

យមរ៉ូប 33:22 សគកានបដតខដ្បិតជដ្បិតរសណក ជពវវតរបសេបសគទ្ធកកខដ្បិតសទជដ្បិតមចម្ចាក្នុរាជដដរ។
សអសសេគាល 37:12,13  សហតផុសនពទ្ធចរ៉ូរដថស្លាងពកឲកកក្នុងនមសយយើងពបាបបសគថទ្ធ ពពពទ្ធជទ្ធអមម្ចាសេបមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលដរ៉ូចតសទ:

ពបជទ្ធរាងសេម្តែរបសេបសយយើងសអយើយ!  សយយើងនណឹងសបយើកផកឡូររបសេបអកករាលបគាកទ្ធ សហយើយនអំអកករាលបគាកសឡយើងពពផកឡូរសនពទ្ធបនន្ទោបបមក
សយយើងនណឹងនអំអកករាលបគាកពតឡបបសទកានបទណឹកដពអផុពពសទ្ធដអលវវញ។ទ្ធ13 ពបជទ្ធរាងសេម្តែរបសេបសយយើងសអយើយ! សពលសយយើងសបយើក



ផកឡូរទ្ធសហយើយនអំអកករាលបគាកសឡយើងមកទ្ធសនពអកករាលបគាកនណឹងទទរួលសងលបថទ្ធសយយើងពដ្បិតជពពពទ្ធអមម្ចាសេបដមន។
មមថយ 27:52 ផកឡូរកករសបយើកចអំហសឡយើងទ្ធសហយើយសកទ្ធសេពពបជទ្ធជនដកទ្ធវវសេផុទទ*ជសពចយើនបានរសេបសឡយើងវវញ
សលោកផុបដតម្តែដ្បិ 2:7  ព ព ពជអមម្ចា សេបបានយកធរ៉ូលពដពមកសេរ៉ូនសធធយើជមនផុសេសទ្ធររួចព ពពអងងផស្លាក្នុអំដសងzយើមជពវវតតមរនទពចមផុពសគទ្ធមនផុសេសកកមនជពវវតរសេបសឡយើង។
សលោកផុបដតម្តែដ្បិ 6:17 ររីឯសយយើងវវញទ្ធសយយើងនណឹងសធធយើឲឲទណឹកជនបលដ្បិចដផនដពទ្ធសដយើមដពបអំផស្លា ញសេតធសលោកទាអំងអសេបទ្ធដដលមនដសងzយើមជពវវតសនសពកាមសមឃ។ទ្ធអធពៗ ទាអំងអសេប

សនសលយើដផនដពនណឹងពតឡូវវវនសេសេរ៉ូនឲ
សលោកផុបដតម្តែដ្បិ 7:15 សេតធមនជពវវតទាអំងបមផុនខ ននអំគាកទាអំងគរៗ៉ូ ទ្ធមករកសលោកណរ៉ូសអសនកកក្នុងទរ៉ូកធអំ
សលោកផុបដតម្តែដ្បិ 7:22 អធពៗ ទាអំងអសេបដដលមនដសងzយើមជពវវតទ្ធនដ្បិងរសេបសនសលយើដពសគាកកកសស្លា បបអសេបសទ។
យមរ៉ូប 12:10  ពពពទ្ធអងងកាកបបពពលណឹងសេតធសលោកទាអំងអសេប សនកកក្នុងពពពទ្ធហសេករបសេបពពពទ្ធអងង សហយើយដសងzយើមជពវវតរបសេប

មនផុសេសកកសេស្ថាដ្បិតសនកកក្នុង ពពពទ្ធហសេករបសេបពពពទ្ធអងងដដរ។
យមរ៉ូប 33:4  ពពពទ្ធវវញញ្ញាណរបសេបពពពទ្ធជមម្ចាសេបបានសេរ៉ូនខខក្នុអំសឡយើង ខឲលបដសងzយើមរបសេប ពពពដកមនឫទាទទ្ធនផុភាពខមងបទ្ធខមសេបបអំផផុត

សធធយើឲឲខខក្នុអំរសេបរានមនជពវវត។
កដ្បិចម្ចាការ 17:25  សហយើយពពពទ្ធអងងកកមដ្បិនពតឡូវការឲឲមនផុសេសបពបាចបដថទ្ធរកកពពពទ្ធអងងដដរ ទ្ធ សពពពពពពទ្ធអងងសទសតយើដដលបាន

ពបទានជពវវតទ្ធពបទានដសងzយើមទ្ធនដ្បិងពបទានរបសេបសេពធពគបបទាអំងអសេបមកមនផុសេស។
វវវរណត 13:15  វបានទទរួលអអំណោចសធធយើឲឲររ៉ូបចមស្លាកបសេតធសនពមនដសងzយើមសឡយើង ទ្ធ សដយើមដពនដ្បិយាយសេកពបានទ្ធនដ្បិងពបហារ

ជពវវតអសេបអកកដដលពផុអំពពមពកាបថធយទ្ធបងងអំររ៉ូបចមស្លាកបសេតធសនព
យមរ៉ូហាន 10:10  សចោរវមកទ្ធគដ្បិតដតពពលរួចបស្លានប ទ្ធគដ្បិតដតពពសេមស្លាបបទ្ធនដ្បិងបអំផស្លាញបមផុសណោណព។ទ្ធររីឯខខក្នុអំវវញទ្ធខខក្នុអំមកទ្ធសដយើមដពឲឲ

មនផុសេសសលោកមនជពវវតទ្ធសហយើយឲឲសគមនជពវវតសពញបរវបរ៉ូណណ»។
សអសយ 28:15  អកករាលបគាកអពទ្ធអាងថ អកករាលបគាកចផុពសេនទដ្បិទ្ធសេញញ្ញាជមរួយមចម្ចាក្នុរាជ ពពមទាអំងចផុពកដ្បិចម្ចាពពមសពពម្សៀងជ

មរួយ សស្ថានមនផុសេសសស្លាបប។ កាលណោមនសពគាពកាចមកដលប អកករាលបគាកនណឹងមដ្បិនពតឡូវអនម្តែរាយសឡយើយ សពពពអកក
រាលបគាកយកការកផុហកសធធយើជទពពណឹង នដ្បិងយកការភរ៉ូតទ្ធភរជជពមក។

សអសយ 28:18  សេនទដ្បិទ្ធសេញញ្ញាដដលអកករាលបគាកបានចផុព ជមរួយមចម្ចាក្នុរាជទ្ធនណឹងពតឡូវលផុបបអំបាតប កដ្បិចម្ចាពពមសពពម្សៀងដដលអកក



រាលបគាកបានចផុពជមរួយ សស្ថានមនផុសេសសស្លាបបទ្ធកកពផុអំអាចសនសេស្ថាដ្បិតទ្ធសសេស្ថារបានដដរ សពលសពគាពកាចមកដលប អកករាលបគាក
នណឹងពតឡូវអនម្តែរាយជមដ្បិនខន។

សអសយ 5:24  សហតផុសនព ទ្ធ ពរួកសគនណឹងរលរួយទាអំងឫសេ ផមរបសេបពរួកសគនណឹងកាស្លាយសទជធរ៉ូលពដព ដរ៉ូចអណោកតសភស្លាយើង
ឆាបទ្ធសឆពសេដឡូវ ឬដរ៉ូចចអំសបយើងពតឡូវសភស្លាយើងសឆពដដរ ដដដ្បិតពរួកសគសបាពបងបសចោលការសពបម្សៀនទ្ធពបសដ របសេបពពពទ្ធអមម្ចាសេបននពដ្បិភព
ទាអំងមរ៉ូល សហយើយមកបងយពពពទ្ធបនន្ទោឡូលរបសេប ពពពដកទ្ធវវសេផុទទននជនទ្ធជតដ្បិអផុពពសទ្ធដអល។

យមរ៉ូដអល 1:12  សដយើមទអំពអំងទ្ធបាយជរ៉ូរសេធដ្បិតអសេប សដយើមឧទផុមមរសពកម្សៀមសេលស្ងួតអសេប ររីឯសដយើមទទណឹម ទ្ធ សដយើមលសមផុយើ ទ្ធ នដ្បិងសដយើមលខក្នុត
ពពមទាអំងសដយើមសឈយើឯសទទៀតៗសនតមចមមរ កកងបបអសេបដដរ សធធយើឲឲមនផុសេសទ្ធមកបាតបបងបអអំណរសេបប្បាយ។

សេផុភាសេដ្បិត 13:15  សទាពបពសអពបាអផុពមររីកចសពមយើនសឡយើង សនកកក្នុងចអំសណោមបងទ្ធបលឡូនរបសេបខស្លាស្ងួនកកព គងបដតនណឹងមនខឲលបបកបពព
ទដ្បិសេខងសកយើត គគខឲលបរបសេបពពពទ្ធអមម្ចាសេបបកបពពវលរសហាទ្ធសស្ថាន សធធយើឲឲពបភពទណឹករបសេបសអពបាអផុពមររីងសេលស្ងួត សហយើយ
អណកឡូងរបសេបសគកកររីងអសេបដដរ។ សេពតឡូវនណឹងររឹបអរ៉ូសេយកពទពឲដកមនតនមស្លា ទាអំងបមផុនខនពពកកក្នុងឃស្លាអំង។

វវវរណត 22:1 សទវត*បងzញឲឲខខក្នុអំសឃយើញទសនស្លាទ្ធ ដដលមនទណឹកផកលបជពវវតថស្លាដរ៉ូចដកវទ្ធចរនណទ្ធហរ៉ូរសចញមកពពបលស្លាន័ងមរបសេប
ពពពទ្ធជទ្ធមម្ចាសេបទ្ធនដ្បិងបលស្លាន័ងមរបសេបករ៉ូនសចទៀម។

យមរ៉ូហាន 4:10  ពពពទ្ធសយសេសរ៉ូមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលតបសទនងថ៖ទ្ធ «ពបសេដ្បិនសបយើនងសងលបពពពទ្ធអអំសណោយទានរបសេប
ពពពទ្ធជមម្ចាសេបទ្ធនដ្បិងសងលបអកកដដលនដ្បិយាយសទកានបនងថទ្ធ“ខខក្នុអំសេផុអំទណឹកទទរួលទានបនម្តែដ្បិច”ទ្ធសនពនងមផុខជសេផុអំទណឹកពព
សលោកវវញពផុអំទ្ធខនទ្ធសហយើយសលោកនណឹងឲឲទណឹកដលបនងទ្ធគគជទណឹកដដលផកលបជពវវត»។

យមរ៉ូហាន 4:14  ររីឯអកកដដលពដ្បិសទណឹកខខក្នុអំឲឲសនពទ្ធនណឹងមដ្បិនសពសេកសទទៀតសសពសឡយើយទ្ធដដដ្បិតទណឹកខខក្នុអំឲឲនណឹងបានសទជពបភព
ទណឹកទ្ធដដលផផុសេសឡយើងផកលបជពវវតអសេបទ្ធកលដជទ្ធនដ្បិចម្ចា»។

សេផុភាសេដ្បិត 13:14 ការសពបម្សៀនទ្ធពបសដរបសេបមនផុសេសសេផុចរវតជពបភពននជពវវតទ្ធសហយើយការពរជពវវតឲឲររួចពពអនន្ទោកបននសសេចកកព
សស្លាបប។

សេផុភាសេដ្បិត 14:27 ការសគារពសកាតខស្លាចពពពទ្ធអមម្ចាសេបជពបភពននជពវវតទ្ធសហយើយការពរខស្លាស្ងួនឲឲររួចផផុតពពអនន្ទោកបរបសេបសសេចកកព
សស្លាបប។



សអសសេគាល 13:17-23 ករ៉ូនមនផុសេសសអយើយទ្ធចរ៉ូរដបរមផុខសទរកពសេពៗ ននពបជទ្ធជនរបសេបអកកទ្ធដដលទសេសននទ្ធទាយតមអអំសពយើ
ចដ្បិតម្តែរបសេបខស្លាស្ងួន។ទ្ធចរ៉ូរដថស្លាងពពពទ្ធបនន្ទោឡូលពបឆាអំងនណឹងពសេពទាអំងសនពសទ! 18 ចរ៉ូរសពលសទពរួកសគថទ្ធ ពពពទ្ធជទ្ធអមម្ចាសេបមន
ពពពទ្ធបនន្ទោឡូលដរ៉ូចតសទ:  សវទនសហយើយពសេពៗ ទ្ធ ដដលសវញអអំសបាពឲឲពបជទ្ធជនទាអំងអសេបពកបសនកនដ ទ្ធ នដ្បិងសដរឆកស្ងួតឲឲ
ពបជទ្ធជនពគបបអាយផុពកបសនសលយើកប្បាលទ្ធ សដយើមដពខបពពលណឹង!  ពរួកនងខបពពលណឹងពបជទ្ធជនរបសេបសយយើង ទ្ធ សហយើយនណឹក
សខនថអាចរកកជពវវតរបសេបខស្លាស្ងួនបានឬ? 19 ពរួកនងបសនស្ថាកសយយើងសនចអំសពពមផុខពបជទ្ធជនរបសេបសយយើងទ្ធសពពពចងប
បានអងមរពពរបពកាម្តែបបទ្ធនដ្បិងនអំបផុន័ងពពរបពដផុអំ។ទ្ធពរួកនងសបាកពបាសេបពបជទ្ធជនរបសេបសយយើងទ្ធដដដ្បិតសគឆាបបសជជពកឲកផុហករបសេប
ពរួកនងសធធយើដរ៉ូសចកព ទ្ធ ពរួកនងសេមស្លាបបអសេបអកកដដលមដ្បិនពតឡូវសស្លាបបទ្ធដត ទផុកជពវវតឲឲអសេបអកកដដលមដ្បិនពតឡូវរសេប»។ 20
សហតផុសនពទ្ធពពពទ្ធជទ្ធអមម្ចាសេបមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលថ៖ទ្ធ «សយយើងពបឆាអំងនណឹងអអំសបាពទ្ធដដលពរួកនងសពបយើសេពមបបខបពពលណឹង។
សយយើងនណឹងយកអអំសបាពទាអំងសនពសចញពពនដរបសេបពរួកនង ទ្ធ សហយើយសដពដលងពពលណឹងដដលពរួកនងចោបបយកមក
ឃផុអំទ្ធឃអំង។ ទ្ធ21 សយយើងនណឹងដហកឆកស្ងួតរបសេបពរួកនងទ្ធ ពពមទាអំងសដពដលងពបជទ្ធជនរបសេបសយយើងពពកណោកបបនដពរួកនង
សហយើយពរួកនងមដ្បិនអាចចោបបពរួកសគ ទ្ធ ទផុកជររំពកកក្នុងកណោកបបនដរបសេបខស្លាស្ងួនសឡយើយ។ ទ្ធ សពលសនព ទ្ធ ពរួកនងនណឹងទទរួល
សងលបថទ្ធសយយើងពដ្បិតជពពពទ្ធអមម្ចាសេបដមន។ទ្ធ22 សដយទ្ធសរពកឲកផុហកទ្ធពរួកនងបអំបាកបទណឹកចដ្បិតម្តែរបសេបមនផុសេសសេផុចរវត
ដដលសយយើងពផុអំបានសធធយើឲឲពដ្បិបាកចដ្បិតម្តែ។ទ្ធពរួកនងសលយើកទណឹកចដ្បិតម្តែមនផុសេសអាពកកបទ្ធឲឲសដយើរកកក្នុងផស្លាឡូវអាពកកបតសទសទទៀតទ្ធមដ្បិនឲឲ
សគងកសចញពពផស្លាឡូវរបសេបខស្លាស្ងួន ទ្ធ សដយើមដពទទរួលជពវវតសឡយើយ។ ទ្ធ23 ពរួកនងនណឹងដលងពបឌដ្បិតនដ្បិមដ្បិតម្តែទ្ធសហតផុដកឥតបានការ
សហយើយកកដលងទសេសននទ្ធទាយសទទៀតដដរ។ ទ្ធ សយយើងនណឹងសដពដលងពបជទ្ធរាងសេម្តែរបសេបសយយើងពពកណោកបបនដរបសេបពរួកនង។
សពលសនពទ្ធពរួកនងនណឹងទទរួលសងលបថទ្ធសយយើងពដ្បិតជពពពទ្ធអមម្ចាសេបដមន»។

សយសរម 21:8 «ចអំដណកឯពបជទ្ធជនសនពវវញទ្ធចរ៉ូរពបាបបពរួកសគដរ៉ូចតសទ: “ពពពទ្ធអមម្ចាសេបមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលថទ្ធសយយើងមន
ផស្លាឡូវពពរឲឲអកករាលបគាកសពជយើសេសររីសេទ្ធគគផស្លាឡូវននជពវវតទ្ធនដ្បិងផស្លាឡូវននសសេចកកពសស្លាបប។

យមរ៉ូប 34:22  គាខនភាពងងណឹត ទ្ធឬភាពអនទការណោ បាអំងអសេបអកកដដលពបពពណឹតម្តែអអំសពយើទផុចម្ចារវត មដ្បិនឲឲពពពទ្ធអងងទតសឃយើញ
សឡយើយ។

ទអំនផុកតសមមយើង 16:10  ដដដ្បិតពពពទ្ធអងងនណឹងមដ្បិនសបាពបងបពពលណឹង ទរ៉ូលបងងអំសចោលសនកកក្នុងសស្ថានមនផុសេសសស្លាបបសឡយើយ សហយើយ



ពពពទ្ធអងងកកមដ្បិនបសណោម្តែយឲឲសេព អកកបសពមយើរបសេបពពពទ្ធអងងពតឡូវរលរួយដដរ។
ទអំនផុកតសមមយើង 23:4  សទាពបពទរ៉ូលបងងអំសដយើរកាតបពជលងភកអំ ននសសេចកកពសស្លាបប ទ្ធ កកសដយ កកទរ៉ូលបងងអំមដ្បិនខស្លាចអធពសសពសឡយើយ

ដដដ្បិតពពពទ្ធអងងគងបសនជមរួយទរ៉ូលបងងអំ ពពពទ្ធអងងការពរទ្ធនដ្បិងរកកទរ៉ូលបងងអំជទ្ធនដ្បិចម្ចា។
ទអំនផុកតសមមយើង 30:3  ឱពពពទ្ធអមម្ចាសេបសអយើយ ពពពទ្ធអងងបានពសេងបពពលណឹងទរ៉ូលបងងអំ សចញពពចអំសណោមមនផុសេសសស្លាបប ទរ៉ូលបងងអំ

បានធស្លាកបសទកកក្នុងរសណកមចម្ចាក្នុរាជ ដតពពពទ្ធអងងសពបាសេទរ៉ូលបងងអំឲឲរសេបសឡយើងវវញ។
ទអំនផុកតសមមយើង 49:15 កកបមផុដនម្តែទ្ធពពពទ្ធជមម្ចាសេបនណឹងររំសដពជពវវតខខក្នុអំ ឲឲររួចពពអអំណោចននសសេចកកពសស្លាបប ពពពទ្ធអងងនណឹងយកខខក្នុអំសទ។
ទអំនផុកតសមមយើង 56:13 ដដដ្បិតពពពទ្ធអងងបានររំសដពទ្ធទរ៉ូលបងងអំឲឲររួចពពសស្លាបប សជយើងទរ៉ូលបងងអំនណឹងមដ្បិនពតឡូវជអំពបបដរួលសឡយើយ សហយើយ

ខខក្នុអំនណឹងសដយើរសនចអំសពពពពពទ្ធភន័ងកម្តែពពពទ្ធជមម្ចាសេប សពកាមពនស្លាគដដលបអំភស្លាគមនផុសេសសលោក។
ទអំនផុកតសមមយើង 68:20  ពពពទ្ធជមម្ចាសេបជពពពទ្ធសេសងងងពរបសេបសយយើង ពពពទ្ធជទ្ធអមម្ចាសេបអាចជរួយសយយើង ឲឲររួចផផុតពពសសេចកកព

សស្លាបប។
ទអំនផុកតសមមយើង 89:48  ពផុអំដដលមននរណោអាចរសេបរហរ៉ូត ឥតសងលបសសេចកកពសស្លាបបសនពសឡយើយ សហយើយកកពផុអំដដលមន

នរណោ អាចសធធយើឲឲជពវវតរបសេបខស្លាស្ងួន សគចផផុតពពមចម្ចាក្នុរាជបានដដរ!
ទអំនផុកតសមមយើង 102:19,20 ដដដ្បិតពពពទ្ធអងងទតសមយើលពពទពទ្ធសេកាមរតរបសេបពពពទ្ធអងងមក ពពពទ្ធអមម្ចាសេបទតពពសស្ថានបរមទ្ធសេផុខសមយើល

មកដផនដព 20 សដយើមដពសកបបសេដពមកថលឡូររបសេបអកកដដលជបបឃផុអំទ្ធឃអំង នដ្បិងសដយើមដពររំសដពអសេបអកក ដដលសគកាតបសទាសេ
ពបហារជពវវត។

ទអំនផុកតសមមយើង 116:8  ពពពទ្ធអងងបានររំសដពខខក្នុអំឲឲររួចពពសស្លាបប ពពពទ្ធអងងជរ៉ូតទណឹកដភកកខខក្នុអំ សហយើយការពរខខក្នុអំមដ្បិនឲឲជអំពបបដរួល
សឡយើយ។

សេផុភាសេដ្បិត 10:2  ពទពឲដដលរកបានសដយទផុចម្ចារវតមដ្បិនសធធយើឲឲចពមក្នុងទ្ធចសពមយើនសឡយើយ ទ្ធមនដតពទពឲរកបានសដយសេផុចរវត
បមផុសណោណពទ្ធសទយើបសេសងងងពជពវវតបាន។

សអសយ 26:19  ពពពទ្ធអមម្ចាសេបមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលថ៖ កកក្នុងចអំសណោមអកករាលបគាក អកកដដលសស្លាបបសទសហយើយនណឹងរសេបសឡយើង
វវញ! សកទ្ធសេពរបសេបសគនណឹងសពកាកសឡយើង! អសេបអកកដដលសដកកកក្នុងធរ៉ូលពដពសអយើយ ចរ៉ូរភាខកបសឡយើង! ចរ៉ូរនអំគាកដពសេកសហាស



យាមងសេបប្បាយររីកទ្ធរាយសទ! ទណឹកសេសនសយើមធស្លាកបចផុពមកសពសចពសេពដផនដព សធធយើឲឲដអំណោអំដផុពសឡយើងយាមងណោ
ពពពទ្ធអមម្ចាសេបនណឹងពបទានពនស្លាគមក សពបាសេអសេបអកកដដលដចកសស្ថានសទសហយើយ ឲឲសចញពពដព មនជពវវតសឡយើងវវញយាមង
សនពដដរ។

យមរ៉ូហាន 5:28,29  សេផុអំកផុអំសងជងទ្ធឆលលបសឡយើយទ្ធដដដ្បិតដលបសពលកអំណតបទ្ធមនផុសេសសស្លាបបទាអំងបមផុនខននណឹងឮពពពទ្ធសេរ៉ូរសសេទៀងរបសេប
ពពពទ្ធបផុពតទ្ធ 29 សហយើយសចញពពផកឡូរមក។ទ្ធអកកដដលបានពបពពណឹតម្តែអអំសពយើលលនណឹងរសេបសឡយើងវវញទ្ធសដយើមដពទទរួលជពវវតទ្ធ ររីឯអកក
ដដលបានពបពពណឹតម្តែអអំសពយើអាពកកបនណឹងរសេបសឡយើងវវញទ្ធសដយើមដពទទរួលសទាសេ»។

យមរ៉ូហាន 10:28 ខខក្នុអំឲឲសគមនជពវវតអសេបទ្ធកលដជទ្ធនដ្បិចម្ចាទ្ធសគមដ្បិនវវនសេអនម្តែរាយសឡយើយទ្ធសហយើយគាខននរណោអាចឆកបយកសគពព
នដខខក្នុអំជដចបខត។

យមរ៉ូហាន 11:43,44  លផុពពពពទ្ធអងងមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលដរ៉ូសចកពសហយើយទ្ធ ពទងបបនស្លាគពពពទ្ធសេរ៉ូរសសេទៀងខស្លាអំងៗថ៖ទ្ធ «ឡាសរសអយើយ!
សចញមក!»។ទ្ធ44 សពលសនពទ្ធសលោកឡាសរដដលបានសស្លាបបទ្ធកកសចញពពផកឡូរមកទ្ធមនទាអំងពកណោតបរផុរំនដសជយើងទ្ធនដ្បិង
កដនសងពគបមផុខផង។ទ្ធពពពទ្ធសយសេសរ៉ូមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលសទពរួកសគថ៖ទ្ធ«សេផុអំពសយពកណោតបសចញពពគាតបទ្ធសហយើយឲឲគាតប
សទចផុព»។

យមរ៉ូហាន 12:17 អសេបអកកដដលសនជមរួយពពពទ្ធសយសេសរ៉ូទ្ធកាលពពពទ្ធអងងសហសលោកឡាសរសចញពពផកឡូរទ្ធសហយើយសពបាសេគាតប
ឲឲរសេបសឡយើងវវញសនពទ្ធនអំគាកផកលបសេកកពភាពអអំពពកដ្បិចម្ចាការដដលពពពទ្ធអងងបានសធធយើ។

យមរ៉ូហាន 17:2 ពពពទ្ធអងងបានពបទានឲឲបផុពតមនអអំណោចសលយើមនផុសេសទាអំងអសេបទ្ធសដយើមដពឲឲបផុពតផកលបជពវវតអសេបទ្ធកលដជទ្ធនដ្បិចម្ចា
ដលបអសេបអកកដដលពពពទ្ធអងងពបទានមកបផុពត។

1 ១ ករ៉ូរវនថរ៉ូសេទព 15:19-26 ពបសេដ្បិនសបយើសយយើងសេងងណឹមសទសលយើពពពទ្ធពគដ្បិសេកទ្ធសេពមបបដតជពវវតសនពបមផុសណោណពសទទ្ធសយយើងជអកក
សវទនជងសគបអំផផុតកកក្នុងចអំសណោមមនផុសេសទាអំងអសេបសហយើយ! 20 បមផុដនម្តែទ្ធ ពពពទ្ធពគដ្បិសេកពដ្បិតជមនពពពទ្ធជនខរសេបសឡយើងវវញ
ដមន។ ទ្ធ កកក្នុងចអំសណោមមនផុសេសសស្លាបប ទ្ធពពព ទ្ធអងងមនពពពទ្ធជនខរសេបសឡយើងវវញមផុនសគបងលសេប។ទ្ធ 21 សបយើមនផុសេសសលោកពតឡូវ
សស្លាបបសពពពដតមនផុសេសមកកបទ្ធសគកកនណឹងរសេបសឡយើងវវញសដយទ្ធសរមនផុសេសដតមកកបដដរ។ទ្ធ22 មនផុសេសទាអំងអសេបបានសស្លាបប
ររួមជមរួយសលោកអដអំយាមងណោទ្ធសគ កកនណឹងរសេបសឡយើងវវញររួមជមរួយពពពទ្ធពគដ្បិសេកយាមងសនពដដរ ទ្ធ23 មកកបៗ តម



លអំដបបទ្ធលអំសដយ ទ្ធ គគពពពទ្ធពគដ្បិសេកមនពពពទ្ធជនខរសេបសឡយើងវវញមផុនសគបងលសេប ទ្ធ បនន្ទោបបមក ទ្ធ អសេបអកកដដលជសេដ្បិសេស*របសេប
ពពពទ្ធពគដ្បិសេកនណឹងរសេបសឡយើងវវញទ្ធសនសពលពពពទ្ធអងងយាងមកដលប។ទ្ធ24 បនន្ទោបបមកសទទៀតទ្ធនណឹងដលបអវសនទ្ធកាលទ្ធគគសន
សពលសនពទ្ធពពពទ្ធពគដ្បិសេកនណឹងពបគលបពពពទ្ធរាជឲ*ថធយពពពទ្ធជមម្ចាសេបជពពពទ្ធបដ្បិតទ្ធសពកាយពពបានររំលអំរាជឲអអំណោចទ្ធនដ្បិងឫទទដ្បិ
ទាអំងបមផុនខនររួចសពសេចសហយើយ។ ទ្ធ25 ពពពទ្ធពគដ្បិសេកពតឡូវដតពគងរាជឲទ្ធ ទអំរាអំដលបពពពទ្ធជមម្ចាសេបបងងមបខខអំងសេពតឡូវទាអំងបមផុនខន
មកដកបសពកាមពពពទ្ធបាទារបសេបពពពទ្ធអងង។ទ្ធ26 សេពតឡូវចផុងសពកាយបងលសេបទ្ធដដលនណឹងពតឡូវររំលោយសចោលសនពទ្ធគគសសេចកកព
សស្លាបប។

2 ២ ករ៉ូរវនថរ៉ូសេទព 1:9,10 សយយើងនណឹកកកក្នុងចដ្បិតម្តែថទ្ធសគនណឹងដកបសទាសេសយយើងដលបសស្លាបប។ទ្ធសរជងសនពសកយើតសឡយើងទ្ធសដយើមដពកផុអំឲឲ
សយយើងពណឹងដផលកសលយើខស្លាស្ងួនឯងទ្ធគគពណឹងដផលកសលយើពពពទ្ធជមម្ចាសេបទ្ធដដលសពបាសេមនផុសេសសស្លាបបឲឲរសេបសឡយើងវវញ។ ទ្ធ10 ពពពទ្ធអងង
បានររំសដពសយយើងឲឲររួចផផុតពពការសស្លាបបដកដសេនសវទនសនពទ្ធសហយើយពពពទ្ធអងងកកនណឹងររំសដពសយយើងតសទមផុខសទទៀតដដរ។ទ្ធពដ្បិត
ដមនសហយើយទ្ធសយយើងសេងងណឹមថទ្ធពពពទ្ធអងងនណឹងររំសដពសយយើងសទទៀតជមដ្បិនខន។

2  ២ ករ៉ូរវនថរ៉ូសេទព 3:6  ពពពទ្ធអងងកកពបទានឲឲសយយើងមនសេមតស្ថាទ្ធភាពសធធយើជអកកបសពមយើសេមមនទទ្ធសមពតព*ថខពដដរទ្ធជសេមមនទទ្ធសមពតព
ដដលមដ្បិនដមនចងសឡយើង ទ្ធ សដយសេរសសេរជលោយទ្ធលកកណនអកសរសនពសទ ទ្ធ គគចងសឡយើងសដយពពពទ្ធវវញញ្ញាណវវញ ទ្ធ ដដដ្បិត
ពកណឹតឲទ្ធវវនន័យ*ដដលសេរសសេរជលោយទ្ធលកកណនអកសរបណោកលឲឲសស្លាបបទ្ធររីឯពពពទ្ធវវញញ្ញាណពទងបពបទានជពវវត។

ករ៉ូឡឡូសេ 1:21,22 ចអំសពពបងទ្ធបលឡូនវវញទ្ធពពសដយើមទ្ធបងទ្ធបលឡូនសនខងសពកពបជទ្ធរាងសេករបសេបពពពទ្ធជទ្ធមម្ចាសេបទ្ធសហយើយជសេពតឡូវនណឹង
ពពពទ្ធអងងទ្ធសពពពដតគអំនដ្បិតទ្ធនដ្បិងអអំសពយើអាពកកបរបសេបបងទ្ធបលឡូន។ទ្ធ22 ដតឥឡឡូវសនពទ្ធពពពទ្ធអងងបានសេពមក្នុពទ្ធសេពមស្ងួលបងទ្ធបលឡូនឲឲ
ជទ្ធននណឹងពពពទ្ធអងងវវញ ទ្ធ សដយពពពទ្ធបផុពតទ្ធ ដដលសកយើតមកជមនផុសេសបានសសយទដ្បិវងងត ទ្ធ សដយើមដពឲឲបងទ្ធបលឡូនបានវវសេផុទទ*
ឥតសសទ្ធហខងទ្ធឥតកអំហផុសេទ្ធនដ្បិងអាចឈរសនចអំសពពពពពទ្ធភន័ងកម្តែរបសេបពពពទ្ធអងង។

សហសពពយើរ 2:9 ដតសយយើងសឃយើញថទ្ធពពពទ្ធសយសេសរ៉ូដដលមនឋានតទាបជងពរួកសទវតមរួយរយតទ្ធសពពពពទងបបានរងទ្ធទផុកកទ្ធនដ្បិង
សសយទដ្បិវងងតសនព ទ្ធ ឥឡឡូវសនព ទ្ធ ពពពទ្ធអងងទទរួលសេដ្បិររីទ្ធរផុងសរជង ទ្ធ នដ្បិងពពពទ្ធកដ្បិតម្តែដ្បិនមទផុកជមកផុដរាជឲ។ ទ្ធ សដយទ្ធសរ
ពពពទ្ធគផុណរបសេបពពពទ្ធជមម្ចាសេបទ្ធពពពទ្ធពគដ្បិសេកបានសសយទដ្បិវងងតសេពមបបមនផុសេសពគបបៗ ររ៉ូប។

សហសពពយើរ 2:14,15  សដយករ៉ូនសចសនពជបបសចបឈាមជមរួយគាកទ្ធ ពពពទ្ធអងងកកបានយកឋានតជមនផុសេសររួមជមរួយសគ



ដដរទ្ធសហយើយពពពទ្ធអងងសសយទដ្បិវងងតទ្ធសដយើមដពកសមន្ទោចមរ*ដដលមនអអំណោចសលយើសសេចកកពសស្លាបបទ្ធ15 នដ្បិងសដយើមដពររំសដពអសេប
អកកដដលជបបជទាសេករមរួយជពវវតទ្ធសពពពដតខស្លាចសស្លាបប។

សហសពពយើរ 11:5 សដយទ្ធសរជអំសនជទ្ធសលោកសហណផុកពតឡូវពពពទ្ធជមម្ចាសេបសលយើកសឡយើងសទសស្ថានបរមទ្ធសេផុខទ្ធររួចផផុតពពសសេចកកពសស្លាបប
សហយើយគាខននរណោរកសលោកសឃយើញសទទៀតសឡយើយទ្ធសពពពពពពទ្ធអងងបានសលយើកសលោកសឡយើងសទ។ទ្ធមផុនសពលពពពទ្ធអងងសលយើក
សលោកសឡយើងសទសនពទ្ធសលោកបានទទរួលសេកកពភាពថទ្ធពពពទ្ធជមម្ចាសេបគាបបពពពទ្ធហឫទន័យនណឹងសលោក។

1  ១ សពពតក្នុសេទព 3:18  សេរ៉ូមដពដតពពពទ្ធពគដ្បិសេក*កកពពពទ្ធអងងបានសសយទដ្បិវងងតមកងជសេរ៉ូសរច ទ្ធ សពពពដតបាបដដរ ទ្ធគគពពពដក
សេផុចរវត*បានសសយទដ្បិវងងតទ្ធជ ពបសយាជននដលបមនផុសេសទផុចម្ចារវត ទ្ធ សដយើមដពនអំបងទ្ធបលឡូនសទថធយពពពទ្ធជទ្ធមម្ចាសេប។ ទ្ធ កាល
ពពពទ្ធអងងមនឋានតជមនផុសេសទ្ធ ពទងបពតឡូវសគសធធយើគផុត ទ្ធ ដតពពពទ្ធជទ្ធមម្ចាសេបបានសពបាសេពពពទ្ធអងងឲឲមនពពពទ្ធជនខរសេប
សដយទ្ធសរពពពទ្ធវវញញ្ញាណវវញ។

2  ២ សពពតក្នុសេទព 1:3  ឫទាទទ្ធនផុភាពរបសេបពពពទ្ធជទ្ធមម្ចាសេបពបទានឲឲសយយើងមនអធពៗទាអំងអសេប ទ្ធសេពមបបជពវវតរសេបសនទ្ធ នដ្បិង
សេពមបបសគារពពបណដ្បិទ្ធបន័តននពពពទ្ធអងង។ ទ្ធ ឫទាទទ្ធនផុភាពសនពនអំសយយើងឲឲសងលបពពពទ្ធអងងទ្ធ ដដលបានពតសេបសហសយយើង
សដយទ្ធសរសេដ្បិររីទ្ធរផុងសរជងរបសេបពពពទ្ធអងងផន្ទោលបទ្ធនដ្បិងសដយទ្ធសរពពពទ្ធបារមពរបសេបពពពទ្ធអងង។

1 ១ យមរ៉ូហានទព 3:14 សយយើងដណឹងសហយើយថទ្ធសយយើងបានឆស្លាងផផុតពពសសេចកកពសស្លាបបមកកានបជពវវតទ្ធសពពពសយយើងសចពពសេឡាញប
បងទ្ធបលឡូន។ទ្ធអកកណោមដ្បិនសចពពសេឡាញបទ្ធអកកសនពសេស្ថាដ្បិតសនកកក្នុងសសេចកកពសស្លាបប។

1 ១ យមរ៉ូហានទព 5:11 ររីឯសេកកពភាពសនពមនដរ៉ូចតសទសនពទ្ធគគពពពទ្ធជទ្ធមម្ចាសេបបានពបទានជពវវតអសេបទ្ធកលដជទ្ធនដ្បិចម្ចាមកសយយើង
សហយើយជពវវតសនពសេស្ថាដ្បិតសនកកក្នុងពពពទ្ធបផុពតរបសេបពពពទ្ធអងង។

វវវរណត 21:6 ពពពទ្ធអងងមនពពពទ្ធបនន្ទោឡូលមកខខក្នុអំថ៖ទ្ធ«ររួចសពសេចអសេបសហយើយ! សយយើងជអាលបផទ្ធនដ្បិងជអរ៉ូសមទ្ធកាទ្ធគគជសដយើម
ដអំបរ៉ូងទ្ធនដ្បិងជចផុងបអំផផុត។ទ្ធអកកណោសពសេកទ្ធសយយើងនណឹងឲឲទណឹកដដលហរ៉ូរសចញពពពបភពជពវវតសទអកកសនពទ្ធសដយសគមដ្បិន
បាចបបងបនថស្លាសឡយើយ។
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