
Khmer - ពព្រលលឹង គមមម្ពីរ - Soul Scriptures

មម៉ាថាយ 11:28-30 «អសសអអ្នកដដែលនននឿយយហតសយននិងមនបននន្ទុកធធ្ងនសនអអើយ! ចចូរមករកខខន្ទុខ្ញុំយខខន្ទុខ្ញុំនលឹងឲឲអអ្នករាលសគអ្នបាន
សពមក។យ29 ចចូរយកនលឹមរបសសខខន្ទុខ្ញុំដាកសនលអើអអ្នករាលសគអ្នយនហអើយនររៀនព្រម្ពីខខន្ទុខ្ញុំនទៅយអអ្នករាលសគអ្នមមុខជបានសធ្ងបសចនិតតមនិន
ខានយដែដនិតខខន្ទុខ្ញុំសសស្លូតយននិងមនចនិតតសមុភាព្រ។យ30 នលឹមរបសសខខន្ទុខ្ញុំពសស្រួលយនហអើយបននន្ទុកដដែលខខន្ទុខ្ញុំដាកសនលអើអអ្នករាលសគអ្នកកពស្រាល
ដដែរ»។

នលោកមុបដតតនិ 2:7  ព ព្រ DជអមE សសបានយកធចូលម្ពីដែម្ពីយមកសចូននធFអើជមនមុសGយរHចព ព្រDអងIផសន្ទុខ្ញុំដែនងKអើមជម្ពីវNតតមរនPពចមមុDនគយមនមុសGកកមនជម្ពីវNតរសសនQអើង។
នលោកមុបដតតនិ 34:2,3,8 នព្រលនRDយសមុម្ពីដគមជកចូនរបសសនលោកហនមម៉ា រយស្រាសនTនហវUយដដែលជន មកនRន ញនXពសន្ទុកនRDយបាននYអើញRងយនហអើយកកចបស

Rងរ[នលោភ។យ3 សមុម្ពីដគមជខ្ញុំពកសចនិតតនលឹងRងឌម្ពីណយជកចូនរបសសនលោកយម៉ា កមុបយម៉ា ងខាស ខ្ញុំងយគតសពសឡញសRងយនហអើយចងសលHងយនលោមចនិតតRង។ 8 នលោក
ហនមម៉ា របានននិយយនទៅកនសនលោកយម៉ា កមុបយននិងកចូនថា៖យ«សមុម្ពីដគមយកចូនរបសសខខន្ទុខ្ញុំពសឡញសRងពកមមុខ្ញុំននDយម៉ា ងខាស ខ្ញុំងយដែចូនចអ្នDយសចូមនមតតនលអើកRងមកឲឲវនធFអើជ

ភរNយនទៅ។
ជនគណR 21:4 ជនយជតនិអមុម្ពីពស្រាយដអលនចញដែខ្ញុំនណអើរព្រម្ពីភអ្នខ្ញុំនហរយតមផសស្លូវសមមុពទកកសយនដែអើមដម្ពីវងពសន្ទុកនអដែមុម។យតមផសស្លូវ

ពបជយជនបាកសទលឹកចនិតត
ទមុតនិយកថា 4:29 នXទម្ពីនRDយអអ្នករាលសគអ្ននលឹងដសFងរកពព្រDយអមEសសយជពព្រDរបសសអអ្នក។យពបសនិននបអើអអ្នកដសFងរកពព្រDយអងI

យម៉ាងអសសព្រម្ពីចនិតតយអសសព្រម្ពីពព្រលលឹងយនRDអអ្នកមមុខជនYអើញពព្រDយអងIមនិនខាន។
នចៅហFយ 16:16 នដាយRងនដែលម្ពីឡនចDដតននិយយរ[អមុកដបបននDជនររៀងរាលសថថធ្ងយនលោកស្រាខ្ញុំសមុនកកធមុញយថបសនសនអើរ

ស្រាសបស
1 ១ ស្រាខ្ញុំយចូដអល 18:1 នព្រលដាវUឌននិយយជមHយពព្រDយបាទសចូលចបសនហអើយយសនមម្ដេចយម៉ាចូណយថានកកជខ្ញុំពកសចនិតតនលឹង

ដាវUឌយនហអើយពសឡញសដាវUឌដែចូចពសឡញសខសស្រួនឯងដដែរ។
1 ១ នសតច - ១ ព្រងងយវតរយកGពត 1:29 នព្រលនRDយពព្រDយរាជមនរាជយឱងង្ការថា៖យ«នយអើងសចូមសដថយកអ្នន្ទុងRម



ពព្រDយអមEសសដែកមនពព្រDយជននគងសនXយនហអើយបានរ[នដាDនយអើងឲឲរHចផមុតព្រម្ពីនពគDអាសនអ្នពគបសយម៉ាង!
2 ២ នសតច - ២ ព្រងងយវតរយកGពតយ4:27 កលRងនទៅដែលសភអ្នខ្ញុំនកអើដមលយជHបអអ្នកជខ្ញុំននិតរបសសពព្រDយជមEសសយRងពកប

សខ្ញុំព្រDឱបនជអើងនលោក។យនកហយសមុម្ពីចងសចចូលនទៅទាញRងនចញយដតអអ្នកជខ្ញុំននិតរបសសពព្រDយជមEសសមនពបស្រាសនTថា៖យ
«កមុខ្ញុំរ[ខានRងអម្ពី! នពពDRងកខ្ញុំព្រមុងដតពព្រស្រួយចនិតតយម៉ាងខាសខ្ញុំង។យពព្រDយអមEសសបានលោកសមនិនឲឲខខន្ទុខ្ញុំដែលឹងនហតមុយករណTនRD
នQអើយ»។

យម៉ាចូប 7:11 នហតមុននDយទចូលបងIខ្ញុំមនិនអាចនXនសធ្ងស្ងៀមបាននQអើយ ទចូលបងIខ្ញុំពតស្លូវដតននិយយនXនព្រលព្រនិបាកចនិតត ទចូលបងIខ្ញុំ
នលឹងតតស្លូញយដតតរនXនព្រលតនយតលឹងកអ្នន្ទុងឱរា។

យម៉ាចូប 14:22 គគនគដែលឹងដតព្រម្ពីករឈគចបសនXកអ្នន្ទុងរចូបកយ នហអើយរងទមុកកនXកអ្នន្ទុងចនិតតដតមអ្នកសឯង»។
យម៉ាចូប 19:2 «នតអើអសសនលោកនធFអើឲឲ ខខន្ទុខ្ញុំនកអើតទមុកកពគខ្ញុំយពគយនហអើយកនមនចខខន្ទុខ្ញុំ នដាយពកឲសមម្ដេម្ពីដែចូនចអ្នDដែលសកលណនទរៀត?
យម៉ាចូប 27:2 «ខខន្ទុខ្ញុំសចូមសដថកអ្នន្ទុងRមពព្រDយជមEសស ដដែលមនពព្រDយជននគងសនX! ពព្រDយអងIមនិនពព្រមរកយមុតតនិធមមឲឲខខន្ទុខ្ញុំនទ។ 

ពព្រDដែកមនឫទាPយនមុភាព្រខមងសយខមសសបខ្ញុំផមុតបាននធFអើ ឲឲចនិតតខខន្ទុខ្ញុំនពរយនព្រញនដាយភាព្រជចូរចតស។
យម៉ាចូប 30:25 ចខ្ញុំនពDខខន្ទុខ្ញុំវNញយនតអើខខន្ទុខ្ញុំមនិនបានសពមកសទលឹកដភអ្នក រHមជមHយនរណមអ្នកសជHបទមុកកលខ្ញុំបាក នហអើយពព្រស្រួយចនិតតយ

នដាយនYអើញនរណមអ្នកស កខ្ញុំសតសទមុគមតយនទឬ?
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 6:3,4 ចនិតតគខ្ញុំននិតទចូលបងIខ្ញុំតបសយពបមលសជខាសខ្ញុំង ពព្រDយអមEសសនអអើយយនតអើទមុកឲឲទចូលបងIខ្ញុំនXដែចូនចអ្នD ដែលសកល

ណនទរៀត? 4 ពព្រDយអមEសសនអអើយយសចូមពទងសយងមកវNញ នហអើយសននងIDទចូលបងIខ្ញុំផងយសចូមរ[នដាDទចូលបងIខ្ញុំ នដាយ
ពព្រDយហឫទទ័យសបដន្ទុរស

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 7:1,2  ពព្រDយអមEសសជពព្រDថនទចូលបងIខ្ញុំនអអើយ! ទចូលបងIខ្ញុំសចូមយកពព្រDយអងIនធFអើជទម្ពីព្រលឹងពជក សចូមសននងID
ទចូលបងIខ្ញុំយសចូមរ[នដាDទចូលបងIខ្ញុំ ឲឲរHចផមុតព្រម្ពីអសសអអ្នក ដដែលនបរៀតយនបរៀនទចូលបងIខ្ញុំផង 2 ដពកងនលោនគដហកទចូលបងIខ្ញុំ 
ដែចូចសតFសនិងKខាខ្ញុំរ[ពRខ្ញុំយកនទៅ នហអើយគនននរណរ[នដាDបាននQអើយ។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 17:13 ឱពព្រDយអមEសសនអអើយយសចូមនតអើននQអើង សចូមយងនទៅពបឈមមមុខនលឹងព្រHកនគ ឲឲព្រHកនគបរាយជទ័យ! 



សចូមយកពព្រDយខទ័នរបសសពព្រDយអងIមករ[នដាD ទចូលបងIខ្ញុំឲឲរHចព្រម្ពីកណម្ដេបសថដែរបសសជនពល។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 23:3 ពព្រDយអងIពបទានឲឲខខន្ទុខ្ញុំមនកមសខ្ញុំងនQអើងវNញ ពព្រDយអងIRខ្ញុំខខន្ទុខ្ញុំនដែអើរកអ្នន្ទុងផសស្លូវដែកសមុចរNត នដាយយលសដែលស

ពព្រDយកនិតតនិRមរបសសពព្រDយអងI។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 25:20 សចូមករពរយននិងរ[នដាDទចូលបងIខ្ញុំផង! សចូមកមុខ្ញុំឲឲទចូលបងIខ្ញុំពតស្លូវអាមម៉ាសសមមុខឲឲនស្រាD ដែដនិតទចូលបងIខ្ញុំ

មកព្រលឹងដផតកនលអើពព្រDយអងIនហអើយ!។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 33:19 ពព្រDយអងIសននងIDនគឲឲរHចព្រម្ពីនសចកម្ដេម្ពីស្រាសបស នហអើយឲឲនគបានរHចជម្ពីវNតនXពគមនទមុររNកG។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 34:22 ពព្រDយអមEសសសននងIDជម្ពីវNតអអ្នកបនពមអើរបសសពព្រDយអងI នហអើយអសសអអ្នកដដែលមកព្រលឹងដផតកនលអើពព្រDយអងI 

ដតងដតរHចផមុតព្រម្ពីទមុកកនទាស។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 35:12,13 នគបាននធFអើអខ្ញុំនព្រអើអាពកកសតបសអ្នង នលឹងអខ្ញុំនព្រអើលតដដែលទចូលបងIខ្ញុំបានពបពព្រលឹតតចខ្ញុំនពDព្រHកនគ 

ទចូលបងIខ្ញុំនXឯនកមអ្នកសឯង។ 13នព្រលព្រHកនគឈគយទចូលបងIខ្ញុំបានជHយរ[ដលកទមុកក ទចូលបងIខ្ញុំបRនបខសស្រួនយទាខ្ញុំងតម
អាហរ នហអើយទចូលបងIខ្ញុំទចូលយអងFរឲឲនគឥតឈបសឈរ។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 41:4 ខខន្ទុខ្ញុំទចូលពព្រDយអមEសសថាយពព្រDយអងIនអអើយ សចូមពបណម្ពីនមតតទចូលបងIខ្ញុំ សចូមនពបាសទចូលបងIខ្ញុំឲឲជនQអើង
វNញផង ដែដនិតទចូលបងIខ្ញុំបានពបពព្រលឹតតអខ្ញុំនព្រអើបាប ទាសសនលឹងពព្រDយហឫទទ័យពព្រDយអងIនហអើយ។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 42:5,11 ខខន្ទុខ្ញុំននិយយមកខសស្រួនឯងថា: «ឯងពសយមុតចនិតតនធFអើអFម្ពីយឯងថធ្ងស្លូរនធFអើអFម្ពី ចចូរនផខអើជម្ពីវNតនលអើពព្រDយជមEសស
នទៅ!» ខខន្ទុខ្ញុំមមុខជសរនសអើរតនមង្កាអើងពព្រDយអងIតនទៅមមុខនទរៀត ពព្រDយអងIសននងIDខខន្ទុខ្ញុំ។ 11 ខខន្ទុខ្ញុំននិយយមកខសស្រួនឯងថា «ឯង
ពសយមុតចនិតតនធFអើអFម្ពីយឯងថធ្ងស្លូរនធFអើអFម្ពី ចចូរនផខអើជម្ពីវNតនលអើពព្រDយជមEសសនទៅ!» ខខន្ទុខ្ញុំមមុខជសរនសអើរតនមង្កាអើងពព្រDយអងIតនទៅមមុខនទរៀត 
ពព្រDយអងIសននងIDខខន្ទុខ្ញុំយនហអើយពព្រDយអងIជពព្រDថនខខន្ទុខ្ញុំ។ (ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 42:6,11; 43:5)

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 56:13 ដែដនិតពព្រDយអងIបានរ[នដាDយទចូលបងIខ្ញុំឲឲរHចព្រម្ពីស្រាសបស នជអើងទចូលបងIខ្ញុំនលឹងមនិនពតស្លូវជខ្ញុំព្របសដែHលនQអើយ នហអើយ
ខខន្ទុខ្ញុំនលឹងនដែអើរនXចខ្ញុំនពDពព្រDយភទ័នកតពព្រDយជមEសស នពកមព្រនសគដដែលបខ្ញុំភសគមនមុសGនលោក។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 69:10 ទចូលបងIខ្ញុំយខ្ញុំនស្រាកទាខ្ញុំងតមអាហរ ដដែលនធFអើឲឲមនមុសGយមអ្នររឹតដត នជរពបមថទចូលបងIខ្ញុំដថមនទរៀត។



ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 69:18 សចូមយងមកជនិតទចូលបងIខ្ញុំ នហអើយនលោDជម្ពីវNតទចូលបងIខ្ញុំ សចូមរ[នដាDទចូលបងIខ្ញុំឲឲរHចព្រម្ពីកណម្ដេបសថដែ 
របសសខានខ្ញុំងសពតស្លូវផង!

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 86:13 ដែដនិតពព្រDយអងIមនពព្រDយហឫទទ័យនមតតយករមុណ ចខ្ញុំនពDទចូលបងIខ្ញុំខាសខ្ញុំងណសស ពព្រDយអងIបានរ[នដាD
ជម្ពីវNតទចូលបងIខ្ញុំ ឲឲរHចផមុតព្រម្ពីមចEន្ទុរាជ។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 97:10 អសសអអ្នកដដែលពសឡញសពព្រDយអមEសសនអអើយ ចចូរសតបសអខ្ញុំនព្រអើអាពកកស! ពព្រDយអងIនលឹងដថយរកងអាយមុជម្ពីវNត
អសសអអ្នក ដដែលនស្រានDពតងសនលឹងពព្រDយអងI ពព្រDយអងIនដាDដលងនគឲឲរHចព្រម្ពីកណម្ដេបសថដែ របសសមនមុសGអាពកកស។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 107:9 ដែដនិតពព្រDយអងIបានពបទានទលឹកឲឲអអ្នកដដែលនពសក នហអើយពបទានអាហរបរNបចូណម ដែលសអសសអអ្នក
ដដែលឃសន។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 116:4 នព្រលនRDយខខន្ទុខ្ញុំបានអងFររកពព្រDយRមពព្រDយអមEសសថា៖ ឱពព្រDយអមEសសនអអើយ សចូមនមតតសននងIDជម្ពីវNត
ទចូលបងIខ្ញុំផង!

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 116:8 ពព្រDយអងIបានរ[នដាDខខន្ទុខ្ញុំឲឲរHចព្រម្ពីស្រាសបស ពព្រDយអងIជចូតទលឹកដភអ្នកខខន្ទុខ្ញុំ នហអើយករពរខខន្ទុខ្ញុំមនិនឲឲជខ្ញុំព្របសដែHល
នQអើយ។

ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 119:28 ទចូលបងIខ្ញុំមនទមុកកនស្រាកសនពងង សចូមនលអើកទលឹកចនិតតទចូលបងIខ្ញុំនQអើងវNញ ដែចូចពព្រDយអងIបានសនន្យា។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 120:2 ឱពព្រDយអមEសសនអអើយ សចូមរ[នដាDទចូលបងIខ្ញុំឲឲរHចផមុតព្រម្ពីមនមុសG ដដែលនពលពកឲកមុហកយននិងនបាក

បនញញ្ឆោត!
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 121:7 ពព្រDយអមEសសនលឹងដថយរកងករពរជម្ពីវNតអអ្នក កមុខ្ញុំឲឲករអាពកកសណមHយ នកអើតមនដែលសអអ្នកនQអើយ។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 124:7 នយអើងបានរHចជម្ពីវNតយដែចូចបកងយបកGម្ពី នគចផមុតព្រម្ពីលបសរបសសពពន គគលបសបានធសន្ទុDយធសយយនហអើយនយអើង

កករតសរHច។
ទខ្ញុំនមុកតនមង្កាអើង 138:3 នXថថធ្ងដដែលទចូលបងIខ្ញុំដពសកអងFរពព្រDយអងI ពព្រDយអងIបាននឆសអើយតបមកទចូលបងIខ្ញុំវNញ ពព្រDយអងIពបទាន

ឲឲទចូលបងIខ្ញុំ មនកមសខ្ញុំងចនិតតនកសស្ងៀវយកស។



សមុភាសនិត 6:32 អអ្នកណលHចពបព្រនPនគយអអ្នកនRDជមនមុសGមនិននចDព្រនិចរណយដែដនិតពបពព្រលឹតតយម៉ាងននDRខ្ញុំដតវNRសខសស្រួន
ឯង។

សមុភាសនិត 22:25 ដពកងយនលោអអ្នកយកតពមបសតមនគយនហអើយRខ្ញុំឲឲជម្ពីវNតរបសសអអ្នកជបសអRនកស។
នយនរមយ20:13 សចូមនពចស្ងៀងថាFយពព្រDយអមEសស! សចូមសរនសអើរតនមង្កាអើងពព្រDយអមEសស! ដែដនិតពព្រDយអងIរ[នដាDជម្ពីវNតមនមុសG

ទមុគមត ឲឲរHចព្រម្ពីកណម្ដេបសថដែរបសសមនមុសGអាពកកស។
នយនរមយ31:25 នយអើងនលឹងឲឲទលឹកដែលសអអ្នកដដែលនពសកយនហអើយជHយអអ្នកនខងDនលFអើយឲឲមនកមសខ្ញុំងនQអើងវNញ»។
នអនសគល 13:20,21 នហតមុននDយពព្រDយជយអមEសសមនពព្រDយបននស្លូលថា៖យ«នយអើងពបឆខ្ញុំងនលឹងអខ្ញុំនបាDយដដែលព្រHកRងនពបអើ

សពមបសខាបពព្រលលឹង។យនយអើងនលឹងយកអខ្ញុំនបាDទាខ្ញុំងនRDនចញព្រម្ពីថដែរបសសព្រHកRងយនហអើយនដាDដលងពព្រលលឹងដដែលព្រHក
RងចបសយកមកYមុខ្ញុំយឃខ្ញុំង។យ21 នយអើងនលឹងដហកឆអ្នស្រួតរបសសព្រHកRងយពព្រមទាខ្ញុំងនដាDដលងពបជយជនរបសសនយអើងព្រម្ពី
កណម្ដេបសថដែព្រHកRងយនហអើយព្រHកRងមនិនអាចចបសព្រHកនគយទមុកជរ[ពកអ្នន្ទុងកណម្ដេបសថដែរបសសខសស្រួននQអើយ។យនព្រលនRDយ
ព្រHកRងនលឹងទទHលស្រាIលសថាយនយអើងព្រនិតជពព្រDយអមEសសដមន។

មម៉ាថាយ 10:28 កមុខ្ញុំខាសចអសសអអ្នកដដែលសមសបសបានពតលឹមដតរចូបកយយនហអើយព្រមុខ្ញុំអាចសមសបសពព្រលលឹងបាននRDឲឲនស្រាDយគគ
ពតស្លូវខាសចពព្រDយជមEសសវNញយនពពDពទងសអាចនធFអើឲឲទាខ្ញុំងពព្រលលឹងយទាខ្ញុំងរចូបកយយធសកសនទៅកអ្នន្ទុងនភសអើងនរកបាន។

មម៉ាថាយ 16:26 នបអើមនមុសGមអ្នកសបានព្រនិភព្រនលោកទាខ្ញុំងមចូលមកនធFអើជសមដតតនិរបសសខសស្រួនយដតបាតសបងសជម្ពីវNតយនRDនលឹងមន
ពបនយជនTអFម្ពី? នតអើមនមុសGអាចយកអFម្ពីមកបម្ដេស្លូរនលឹងជម្ពីវNតរបសសខសស្រួនបាន? (មម៉ាកមុសយ8:36,37)

មម៉ាថាយ 22:37 ហអ្នលឹងនហអើយជបទយបញញទម្ពីមHយយដដែលសខ្ញុំខានសជងនគបខ្ញុំផមុត។
មម៉ាថាយ 26:38 ពទងសមនពព្រDយបននស្លូលនទៅកនសអអ្នកទាខ្ញុំងបម្ពីថា៖យ«ខខន្ទុខ្ញុំពព្រស្រួយចនិតតយម៉ាងខាសខ្ញុំងនសនអើរដតស្រាសបសយអអ្នករាលសគអ្ននXទម្ពី

ននDសនិននហអើយយចចូរពបន្ទុងស្រានរតម្ពីយជមHយខខន្ទុខ្ញុំ»។ (មម៉ាកមុសយ14:34)

មម៉ាកមុសយ12:30 ពតស្លូវពសឡញសពព្រDយអមEសសជពព្រDរបសសអអ្នកឲឲអសសព្រម្ពីចនិតតគខ្ញុំននិតយអសសព្រម្ពីស្រានរតម្ពីយអសសព្រម្ពីពបាជខយននិងអសសព្រម្ពី
កមសខ្ញុំងកយ”យ។



លចូក 12:20 បម៉ាមុដនតយពព្រDយជមEសសមនពព្រDយបននស្លូលនទៅកនសនសដែដម្ពីនRDថា:“ដននែ៎យមនមុសGនឆតលធ្ងងសនអអើយ! យបសននDយ
នយអើងនលឹងផម្ដេចសជម្ពីវNតអអ្នកនហអើយយដែចូនចអ្នDយពទព្រឲយសមដតតនិដដែលអអ្នកបានពបមចូលទមុកសពមបសខសស្រួនអអ្នកយនលឹងបាននទៅជរបសស
នរណវNញ?”។

លចូក 21:19 អអ្នករាលសគអ្ននលឹងបានរHចជម្ពីវNតយនពពDអអ្នករាលសគអ្នមនចនិតតសសចូយពទាខ្ញុំ»។
យម៉ាចូហន 12:27 «ឥQស្លូវននDយទចូលបងIខ្ញុំរនPតសចនិតតណសសយមនិនដែលឹងជនលឹងទចូលថាដែចូចនមម្ដេចនQអើយ។យឱពព្រDយបនិតនអអើយយសចូម

សននងIDទចូលបងIខ្ញុំឲឲរHចផមុតព្រម្ពីទមុកកលខ្ញុំបាកយនXនព្រលកខ្ញុំណតសននDផង។យបម៉ាមុដនតយទចូលបងIខ្ញុំមកយនដែអើមដម្ពីរងទមុកកលខ្ញុំបាកកអ្នន្ទុង
នព្រលកខ្ញុំណតសននDនហអើយ។

កនិចEករ 14:22 នលោកដាសសយនតនឿនព្រHកសនិសGឲឲតខ្ញុំងចនិតតមខ្ញុំយមHនយននិងនលអើកទលឹកចនិតតនគឲឲមនជខ្ញុំនននឿខាញបសខញស្រួនយនដាយមន
ពបស្រាសនTថា៖យ«នយអើងពតស្លូវឆសងកតសទមុកកនវទRជនពចអើនយនដែអើមដម្ពីឲឲបានចចូលកអ្នន្ទុងពព្រDយរាជឲ*របសសពព្រDយជមEសស»។

កនិចEករ 15:24 នយអើងខខន្ទុខ្ញុំបានទទHលដែខ្ញុំណលឹងថាយមនព្រHកនយអើងខសDបានRខ្ញុំឲឲបងយបតស្លូនពជស្រួលយពចបលសយមកព្រម្ពីពកឲដដែលនគ
ននិយយពបាបសបងយបតស្លូនយបណម្ដេលឲឲបងយបតស្លូនមនកងFលសកអ្នន្ទុងចនិតត។យនយអើងខខន្ទុខ្ញុំព្រមុខ្ញុំបានចតសអអ្នកទាខ្ញុំងនRDឲឲមកនទ។

1 ១ កចូរNនថចូសទម្ពី 15:45 នហតមុននDនហអើយបានជមនដចងទមុកមកថាយ«មនមុសGទម្ពីមHយយគគនលោកអដាខ្ញុំបានទទHល
ជម្ពីវNត»។យរUឯនលោកអដាខ្ញុំចមុងនពកយបងតសសយបាននទៅជពព្រDយវNញញ្ញាណដដែលផម្ដេលសជម្ពីវNត។

1 ១ ដថសងQស្លូនម្ពីចទម្ពី 5:23 សចូមពព្រDយជមEសសជពបភព្រថននសចកម្ដេម្ពីសមុខយស្រានតនពបាសបងយបតស្លូនឲឲបានវNសមុទP*ទាខ្ញុំងពសន្ទុង។
សចូមពព្រDយអងIដថយរកងខសស្រួនបងយបតស្លូនទាខ្ញុំងមចូលយទាខ្ញុំងវNញញ្ញាណយទាខ្ញុំងពព្រលលឹងយទាខ្ញុំងរចូបកយឲឲបានស្រាតតឥតនសយហនងយនX
ថថធ្ងពព្រDយនយសសចូយពគនិសម្ដេជអមEសសថននយអើងយងមក។

នហនពព្រអើរ 6:19 នសចកម្ដេម្ពីសងងលឹមននDនពបស្ងៀបបម្ពីដែចូចជយមុថាង្កាមHយដែកជបសមខ្ញុំយមHនយសពមបសពព្រលលឹងរបសសនយអើងយនហអើយកកបាន
ចចូលហHសវខ្ញុំងនននទៅកអ្នន្ទុងទម្ពីយសកង្ការរដថមនទរៀតផង

នហនពព្រអើរ 10:39 ចខ្ញុំនពDនយអើងវNញយនយអើងមនិនដមនជអអ្នកថយនពកយឲឲពតស្លូវវNRសបាតសបងសនRDនទយគគនយអើងជអអ្នកនជនឿ
នដែអើមដម្ពីសននងIDជម្ពីវNតយ។



យម៉ាកមុប 1:21 នហតមុននDយបងយបតស្លូនពតស្លូវលDយបងសចនិតតនសយហនងពគបសយម៉ាងយននិងចនិតតកខ្ញុំនរាលនឃរយនឃទាខ្ញុំងបម៉ាមុRនននRDនចល
នទៅយនហអើយកនសចនិតតសសស្លូតយបចូតយទទHលពព្រDយបននស្លូលដដែលពព្រDយជមEសសបានបណម្ដេន្ទុDកអ្នន្ទុងបងយបតស្លូនយនពពDពព្រDយបននស្លូលននDអាច
នលឹងសននងIDពព្រលលឹងរបសសបងយបតស្លូន។

យម៉ាកមុប 5:20 នតងដែលឹងថាយអអ្នកដដែលRខ្ញុំមនមុសGបាបឲឲងកនចញព្រម្ពីមគមដដែលនគវនងFងនRDយបានសននងIDជម្ពីវNតនគឲឲ
រHចព្រម្ពីស្រាសបសយពព្រមទាខ្ញុំងពគបបាខ្ញុំងអខ្ញុំនព្រអើបាបដែកនពចអើននលអើសយលបសផង។

1 ១ នព្រពតន្ទុសទម្ពី 1:9 នពពDបងយបតស្លូនបានទទHលករសននងIDសពមបសពព្រលលឹងខសស្រួនយដដែលជទម្ពីយនដថនជខ្ញុំនននឿរបសសបងយបតស្លូន។
1 ១ នព្រពតន្ទុសទម្ពី 1:22 បងយបតស្លូនបានជពមDពព្រលលឹងឲឲបានបរNសមុទP*នដាយស្រាម្ដេបសតមនសចកម្ដេម្ពីព្រនិតយនដែអើមដម្ពីឲឲបងយបតស្លូននចD

ពសឡញសគអ្នយម៉ាងនស្រានDយសនទ័ពគយដែចូចបងយបតស្លូនបនងង្កាអើត។យចចូរពសឡញសគអ្ននទៅវNញនទៅមកឲឲអសសព្រម្ពីចនិតតនទៅ។
1 ១ នព្រពតន្ទុសទម្ពី 2:11 បងយបតស្លូនជទម្ពីពសឡញសនអអើយយខខន្ទុខ្ញុំសចូមទចូRននបងយបតស្លូនជជនបរនទសយននិងជអអ្នកស្រាអ្នកសនXជ

បនណម្ដេDយអាសនអ្នយកអ្នន្ទុងនលោកននDថាយកមុខ្ញុំបនណម្ដេយខសស្រួននទៅតមតណKយដដែលដតងដតពបឆខ្ញុំងនលឹងពព្រលលឹងនRDនQអើយ។
1 ១ នព្រពតន្ទុសទម្ពី 4:19 នហតមុននDយអសសអអ្នកដដែលរងយទមុកកលខ្ញុំបាកយពសបតមពព្រDយហឫទទ័យពព្រDយជយមEសសយពតស្លូវពបពព្រលឹតតអខ្ញុំនព្រអើ

លតយនហអើយនផខអើជម្ពីវNតនលអើពព្រDយអាទនិករ*ដដែលមនពព្រDយហឫទទ័យនស្រានDពតងស។
2 ២ នព្រពតន្ទុសទម្ពី 2:7,8 ពព្រDយអងIបាននដាDដលងដតនលោកQន្ទុតជមនមុសGសមុចរNត* នពពDគតសពព្រស្រួយចនិតតនដាយនYអើញ

មនមុសGអាពកកសនXជខ្ញុំRនសនRDយវកសយវUនលឹងកមយគមុណដែកនថាកទាប។យ8នររៀងរាលសថថធ្ងយនលោកQន្ទុតជមនមុសGសមុចរNតយ
ដដែលរសសនXកណម្ដេលចខ្ញុំនណមមនមុសGអាពកកសទាខ្ញុំងនRDយបានពគខ្ញុំយពគកអ្នន្ទុងចនិតតដែកសមុចរNតរបសសគតសយនពពDនYអើញយ
នហអើយឮនចូវអខ្ញុំនព្រអើទមុចEរNតទាខ្ញុំងបម៉ាមុRននរបសសព្រHកនគ។

3 ៣ យម៉ាចូហនទម្ពី 1:2 បតស្លូនជទម្ពីពសឡញសយខខន្ទុខ្ញុំសចូមជចូនព្ររឲឲបតស្លូនបានពបកបនដាយនសចកម្ដេម្ពីសមុខពគបសចខ្ញុំព្រចូកទាខ្ញុំងអសសយគគឲឲ
បតស្លូនមនសមុខយភាព្រលតបរNបចូណមយដែចូចពព្រលលឹងរបសសបតស្លូនយដដែលបានពបកបនដាយនសចកម្ដេម្ពីសមុខនហអើយនRDដដែរ។

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