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ជនគណន 10:35 ដពេលហហិបរបសសពពេដអមម្ចាសសដចេញដដំដណណើរដលោកមមម៉ូដសបនននសដំដឡេងថា៖«ពពេដអមម្ចាសសដអណើយសម៉ូម
ដពក្រោកដឡេណើងសម៉ូមឲឲបចម្ចាមហិតតរបសសពពេដអងងពតត្រូវខម្ចាតសខម្ចាយ! សម៉ូមឲឲអសសអអ្នកដដលសស្អបសពពេដអងងពតត្រូវបាកសទទ័ពេដន
ចេដំដពដពពេដភទ័កកតរបសសពពេដអងង!»។

ទទុតហិយកថា 23:5 បមទុដនតពពេដអមម្ចាសសជពពេដរបសសអអ្នកមហិនពពេមដធធណើតាមពកឲរបសសដលោកបាឡាមដទគនពពេដអងងបានបបត្រូរ
បណបសឲឲដពបដទជពពេដពេរដលសអអ្នកវវញដដហិតពពេដអងងពសឡាញសអអ្នក។ (ដនដហម13:2)

ទដំនទុកតដមមណើង 44:4 ឱពពេដជមម្ចាសសដអណើយ ពពេដអងងជពពេដមហកក្សពតរបសសទម៉ូលបងងដំ! មនដតពពេដអងងដទដដលពបទាន
ជទ័យជដំនដ ដលសពបជរាកសបរបសសពពេដអងង។

ដអសយ 61:1 ពពេដវវញញ្ញាណរបសសពពេដជអមម្ចាសស សណណហិតដលណើខខខដំ ដដហិតពពេដអមម្ចាសសបានចកសដពបងអភហិដសកខខខដំ ឲឲនដំ
ដដំណណឹងលស្អដទពបាបសអអ្នកដដលពតត្រូវដគជហិដជនស ជជួយដថទាដំអអ្នកដដលបាកសទណឹកចេហិតត ពបក្រោសពបាបសជនជបសជដឈនណើយថា 
ពេជួកដគនណឹងរជួចេខនខ្លួន ដហណើយពបាបសអអ្នកជបសឃទុដំឃដំងថា ពេជួកដគនណឹងមនដសររភាពេ (Luke 4:18)

មមថាយ 6:13 សម៉ូមកទុដំបដណបយឲឲដយណើងខខខដំ ចញសក្រោរលដខ្លួងដឡេណើយ ដតសម៉ូមររំដដដដយណើងខខខដំឲឲរជួចេពេម្ពីមរ*កដំណចេ [ដដហិត
ពពេដអងងពគងរាជឲ ពទងសមនឫទាទនទុភាពេនហិងសហិរររទុងដររឿង អសសកលដជអដងធងតដររៀងដទ។អាដមមន។] (Luke 

11:4)

មមថាយ 8:16 លទុដដលសលោល្ងាចេដគនដំមនទុសក្សអារកក្សចេម៉ូលជដពចេណើននកសមករកពពេដអងងពពេដអងងកកដដញវវញញ្ញាណទាដំងដនដ
ដដយមនពពេដបននត្រូលដហណើយដពបាសអអ្នកជដំងនឲឲបានជពគបសៗគអ្ន

មមថាយ 10:1 ពពេដដយសសម៉ូពតាសសដហសហិសក្សទាដំងដបសពេម្ពីររម៉ូបមកពពេដអងងពបទានឲឲដគមនអដំណចេដលណើវវញញ្ញាណអាពកកស
ពពេមទាដំងមនអដំណចេដពបាសអអ្នកជដំងនពគបសយមងនហិងអអ្នកពេហិក្រោរពគបសពបដភទឲឲបានជផង។ (មមកទុស3:14,15)

មមថាយ 10:8 ចេម៉ូរដមណើលអអ្នកជដំងនឲឲបានជដពបាសមនទុសក្សសនបសឲឲរសសដឡេណើងវវញដធធណើឲឲមនទុសក្សឃនងសបានជសស្អត
បរវសទុទទ* ដដញអារកក្សដចេញពេម្ពីមនទុសក្ស។អអ្នករាលសគអ្នបានទទជួលអដំណចេដដយឥតបងសថថនពតត្រូវជជួយដគវវញដដយឥត
គហិតថថនដដរ។



មមថាយ 12:26-29 ដបណើមរ*សតាដំងបដណបញមរសតាដំងដហណើយវបាកសដបកទាសសដទងនណឹងខនខ្លួនវដធធណើដមបចេឲឲរាជឲ
របសសវដនសសហិតដសសរគងសវងក្សបាន!។27 ពបសហិនដបណើខខខដំដដញអារកក្សដដយអដំណចេដបលដសបសម៉ូលដមនដតណើកម៉ូនដច
របសសអអ្នករាលសគអ្នដដញអារកក្សដដយអាងដលណើនរណវវញ? ដម៉ូដចេអ្នដកម៉ូនដចរបសសអអ្នករាលសគអ្ននណឹងដកសដទាសអអ្នករាលស
គអ្នពេទុដំខន។ 28 ផនខយដទវវញដបណើខខខដំដដញអារកក្សដដយពពេដវវញញ្ញាណរបសសពពេដជមម្ចាសសបានដសចេកបម្ពីថាពពេដរាជឲ*
របសសពពេដអងងមកដលសអអ្នករាលសគអ្នដហណើយ។29 មមមងដទរៀតពេទុដំមននរណអាចេចេម៉ូលដទកអ្នខងផនដមនទុសក្សខនដំងពេម៉ូដក
ដហណើយររឹបអម៉ូសយកពទពេឲសមដតតហិរបសសគតសដឡេណើយលទុដពតាណដតចេងមនទុសក្សខនដំងពេម៉ូដកដនដជមទុនសហិនដទណើបអាចេបននស
យកពទពេឲសមដតតហិកអ្នខងផនដគតសបាន។ (មមកទុស3:23-27)

មមថាយ 12:43-45 «ក្រោលដបណើវវញញ្ញាណអាពកកសដចេញពេម្ពីមនទុសក្សណមអ្នកសដហណើយវដតងដសធងរកទម្ពីជពមកដនវល
ហជួតដហងដតពបសហិនដបណើវរកពេទុដំដឃណើញដទ44 វមទុខជនហិយយថា“អញនណឹងវវលពតឡេបសដទផនដដដលអញដទណើបដចេញ
មក”។លទុដដទដលសដឃណើញផនដដនដដនទដំដនរដបាសសស្អតដហណើយតទុបដតងលស្អ45 វនណឹងដចេញដទបបជួលវវញញ្ញាណ
អាពកកសពបាដំពេម្ពីរដទរៀតដដលសទុទទដតអាពកកសជងវមកចេម៉ូលដនកអ្នខងអអ្នកដនដបណបលឲឲគតសររឹងររឹតដតអាពកកសដលណើស
ដដណើមដទដទរៀត។ររឯមនទុសក្សអាពកកសដនជដំននសដនដកកនណឹងដកណើតមនដម៉ូដចអ្នដដដរ»។

មមថាយ 15:22,26,28 មនកសតម្ពីសសននក្រោណនមអ្នកសដដលរសសដនពសខកដនដចេម៉ូលមកគលសពពេដអងងដហណើយ
ទម៉ូលអងធរថា៖«ឱពពេដអមម្ចាសសជពពេដរាជវងក្សរបសសពពេដបាទដវរឌដអណើយសម៉ូមអាណហិតដមតាតខខខដំមម្ចាសសផង! កម៉ូនពសម្ពីខខខដំ
មម្ចាសសពតត្រូវអារកក្សចេម៉ូលបណបលឲឲដវទនខនដំងណសស»។26 ពពេដអងងមនពពេដបននត្រូលតបថា៖«មហិនគជួរយកអាហរ
របសសកម៉ូនដចដបាដដទឲឲកម៉ូនដឆមសទុម្ពីដឡេណើយ»។28 ពពេដដយសសម៉ូកកមនពពេដបននត្រូលដទនងថា៖«នងដអណើយនងមន
ជដំដនរឿមដំមជួនណសសដម៉ូដចេអ្នដសម៉ូមឲឲបានសដពមចេតាមចេហិតតនងពបាថាអ្នចេទុដ!»។កម៉ូនពសម្ពីរបសសនងបានជតាដំងពេម្ពីដពេល
ដនដមក។

មមថាយ 16:19 ខខខដំនណឹងពបគលសកម៉ូនដសពពេដរាជឲ*ថនសសនបរមសទុខឲឲអអ្នក។អធមៗ្ពី ដដលអអ្នកចេងដនដលណើដផនដម្ពីដនដ
ពពេដជមម្ចាសសនណឹងចេងដនសសនបរមសទុខដហណើយអធមៗ្ពី ដដលអអ្នកពសយភដនដលណើដផនដម្ពីពពេដជមម្ចាសសកកនណឹងពសយដន
សសនបរមសទុខដដរ»។ (មមថាយ 18:18)



មមថាយ 17:19-21 ដពេលដនដពេជួកសហិសក្សចេម៉ូលមកគលសពពេដដយសសម៉ូដចេសដឡេកពេម្ពីដគទម៉ូលថា៖«ដហតទុអធម្ពីបានជដយណើង
ខខខដំពេទុដំអាចេដដញអារកក្សដនដបាន?»។20 ពពេដអងងមនពពេដបននត្រូលតបដទដគថា៖«មកពេម្ពីអអ្នករាលសគអ្នមនជដំដនរឿតហិចេ
ដពេក។ខខខដំសទុដំពបាបសឲឲអអ្នករាលសគអ្នដណឹងចេច្បាសសថាដបណើអអ្នករាលសគអ្នមនជដំដនរឿបមទុនពគបសពេម៉ូជមជួយដកលស្អហិតអអ្នករាលសគអ្ននណឹង
បញញដទភអ្នដំដនដថា“ចេម៉ូរដចេញពេម្ពីដនដដទដនកដននងដផក្សងដទ!” ភអ្នដំមទុខជដធធណើតាមពកឲអអ្នករាលសគអ្នមហិនខនដដហិត
គគ្មានក្រោរអធម្ពីដដលអអ្នករាលសគអ្នដធធណើមហិនដកណើតដឡេណើយ។21 [ដគអាចេដដញអារកក្សពបដភទដនដឲឲដចេញបានលទុដពតាដត
អធហិសណន* នហិងតមអាហរ]»។

មមកទុស1:23-26 ដនដពេលដនដកអ្នខងសលោពបជទុដំ* មនបទុរសមអ្នកសដដលមនវវញញ្ញាណអាពកកសដនកអ្នខងខនខ្លួនដពសក
ដឡេណើងថា៖24 «ពពេដដយសសម៉ូជអអ្នកភម៉ូមហិណសដររ៉ែតដអណើយ! ដតណើពពេដអងងចេងសដធធណើអធម្ពីដយណើង? ពពេដអងងមកបដំផនញដយណើង! ខខខដំ
សងលសពពេដអងងដហណើយពពេដអងងជពពេដដកវវសទុទទដដលមកពេម្ពីពពេដជមម្ចាសស»។25 ពពេដដយសសម៉ូគដំរាមវវញញ្ញាណអាពកកស
ដនដថា៖«ដសល្ងាស្ងៀម! ដចេញពេម្ពីអអ្នកដនដភានម!»។26 វវញញ្ញាណអាពកកសកកដធធណើឲឲបទុរសដនដដជួលពបក្រោចេសពបកហិនដហណើយ
វដចេញដទទាដំងដពសកយមងខនដំងផង។

មមកទុស1:32-34 លទុដដលសលោល្ងាចេដពក្រោយដពេលថថល្ងាលហិចេដគនដំអអ្នកជដំងននហិងមនទុសក្សអារកក្សចេម៉ូលទាដំងអសសមករក
ពពេដដយសសម៉ូ។33 អអ្នកពកខងទាដំងបមទុនគ្មានមកផបខដំគអ្នដនមតសទាធរពកខង។34 ពពេដដយសសម៉ូដពបាសមនទុសក្សជដពចេណើននកស
ដដលមនជដំងនដផក្សងៗឲឲបានជសដដសដណើយដហណើយពពេដអងងដដញអារកក្សជដពចេណើនដចេញពេម្ពីមនទុសក្សផងពពេដអងងមហិន
អនទុញញ្ញាតឲឲអារកក្សនហិយយជដចេសខតពេម្ពីដពពដពេជួកវដណឹងឋាននរបសសពពេដអងង។

មមកទុស1:39 ពពេដអងងយងដទពគបសទម្ពីកដននងកអ្នខងពសខកក្រោលម្ពីដឡេដហណើយពបក្រោសដដំណណឹងលស្អ*ដនតាមសលោពបជទុដំ*
ទាដំងឡាយពពេមទាដំងដដញអារកក្សដចេញពេម្ពីមនទុសក្សផង។

មមកទុស5:8 វវញញ្ញាណអាពកកសនហិយយដម៉ូដចេអ្នដដពពដពពេដដយសសម៉ូបានបញញវថា៖«ដននវវញញ្ញាណអាពកកសចេម៉ូរដចេញពេម្ពីអអ្នកដនដ
ដទ!»។

មមកទុស6:7,13 ដពេលដនដពពេដអងងពតាសសដហសហិសក្ស*ទាដំងដបសពេម្ពីររម៉ូបមករជួចេពទងសចតសដគពេម្ពីរៗនកសឲឲដទទាដំង
ពបទានឲឲដគមនអដំណចេដដញដលណើវវញញ្ញាណអាពកកសផង។13 ដគបានដដញអារកក្សជដពចេណើនដចេញពេម្ពីមនទុសក្សពពេម



ទាដំងចកសដពបងដលណើអអ្នកជដំងនដពចេណើននកសដដណើមដម្ពីដពបាសឲឲដគជសដដសដណើយ។
មមកទុស9:23-25 ពពេដដយសសម៉ូមនពពេដបននត្រូលដទគតសថា៖«ដហតទុអធម្ពីបានជអអ្នកដពលថា“ពបសហិនដបណើដលោកអាចេជជួយ

បាន” ដម៉ូដចេអ្នដ? ពពេដជមម្ចាសសអាចេសដពមចេកហិចេម្ចាក្រោរសពេធពគបសទាដំងអសសដលសអអ្នកដជរឿ»។24 ឪពេទុករបសសដកគ្មាងបននន
សដំដឡេងដឡេណើងភានមថា៖«ខខខដំពបបាទដជរឿដហណើយ! សម៉ូមដមតាតជជួយឲឲខខខដំពបបាទដដលជអអ្នកមហិនដជរឿដនដផង!»។25 
ដពេលដនដពពេដដយសសម៉ូទតដឃណើញបណបជនរតសមកពពេដអងងកកគដំរាមវវញញ្ញាណអាពកកសដដយបញញថា៖«ដននវវញញ្ញាណគ
ថនងស! ដយណើងសទុដំពបាបសថាដចេញពេម្ពីដកគ្មាងដនដដទកទុដំចេម៉ូលវដទរៀតឲឲដសដ!»។

មមកទុស9:29 ពពេដដយសសម៉ូមនពពេដបននត្រូលដទដគថា៖«ដគអាចេដដញវវញញ្ញាណពបដភទដនដបានលទុដពតាដតអធហិសណន*»។
មមកទុស9:38,39 ដលោកយមម៉ូហនទម៉ូលពពេដអងងថា៖«ពពេដពគត្រូ! ដយណើងខខខដំបានដឃណើញបទុរសមអ្នកសដដញអារកក្សកអ្នខងនម

ពពេដពគត្រូ។ដយណើងខខខដំបានឃតសដគដពពដដគមហិនមកតាមដយណើងខខខដំដទ»។39 ពពេដដយសសម៉ូមនពពេដបននត្រូលថា៖«កទុដំឃតស
ដគអម្ពីពេទុដំដដលមននរណអាចេដធធណើក្រោរអសម្ចារឲកអ្នខងនមខខខដំរជួចេដបរជនហិយយអាពកកសអដំពេម្ពីខខខដំភានមដនដដឡេណើយ

មមកទុស 16:17 អសសអអ្នកដដលដជរឿនណឹងដធធណើទម្ពីសមងលសទាដំងដនដគនដគនណឹងដដញអារកក្សកអ្នខងនមខខខដំដគនហិយយភាសថគ្មាម្ពី។
លម៉ូក្រោ 4:34-36 «ពពេដដយសសម៉ូជអអ្នកភម៉ូមហិណសដររ៉ែតដអណើយ! ដតណើពពេដអងងចេងសដធធណើអធម្ពីដយណើង? ពពេដអងងមកបដំផនញដយណើង! ខខខដំ

សងលសពពេដអងងដហណើយពពេដអងងជពពេដដកវវសទុទទ*ដដលមកពេម្ពីពពេដជមម្ចាសស»។35 ពពេដដយសសម៉ូគដំរាមវវញញ្ញាណរបសស
អារកក្សអដសចេដនដថា៖«ដសល្ងាស្ងៀមដចេញពេម្ពីអអ្នកដនដដទ!»។អារកក្សកកផបខ្លួលបទុរសដនដដនកណបលចេដំដណម
បណបជនរជួចេដចេញដទដដយពេទុដំមនដធធណើឲឲគតសឈនចបសអធម្ពីដឡេណើយ។36 មនទុសក្សមអ្នភទ័យពសឡាដំងក្រោដំងដហណើយ
នហិយយគអ្នដទវវញដទមកថា៖«ចេទុដពកឲសមបម្ពីរបសសដលោកដនដអម្ពីកកពេម៉ូដកដមមនដដមណើលនដលោកមនអដំណចេនហិង
ឫទាទនទុភាពេអាចេបញញដទវវញញ្ញាណអាពកកសឲឲវដចេញដហណើយវដធធណើតាម»។

លម៉ូក្រោ 4:41 មនអារកក្សដចេញពេម្ពីមនទុសក្សជដពចេណើនទាដំងដពសកថា៖«ពពេដអងងជពពេដបទុពតារបសសពពេដជមម្ចាសស»។បមទុដនត
ពពេដដយសសម៉ូគដំរាមអារកក្សទាដំងដនដមហិនឲឲនហិយយជដចេសខតដពពដពេជួកវដណឹងថាពពេដអងងជពពេដពគហិសប*។

លម៉ូក្រោ 7:21 ដនពគដនដពពេដដយសសម៉ូកដំពេទុងដពបាសអអ្នកជដំងនមនទុសក្សពេហិក្រោរនហិងមនទុសក្សដដលមនវវញញ្ញាណអាពកកសដនកអ្នខង
ខនខ្លួនឲឲបានជ។ពពេដអងងកកបានដពបាសមនទុសក្សខធកសជដពចេណើនឲឲដមណើលដឃណើញដដរ។



លម៉ូក្រោ 8:29 វវញញ្ញាណអាពកកសទម៉ូលអងធរដម៉ូដចេអ្នដដពពដពពេដដយសសម៉ូបានបញញវឲឲដចេញពេម្ពីបទុរសដនដវចេម៉ូលគតសដពចេណើនដលណើក
ដពចេណើនសមកដហណើយ។ដគបានយកពចេវកសចេងថដចេងដជណើងគតសនហិងដកសដខអ្នដទទុកមជួយកដននងដតគតសក្រោចេសពចេវកសបាន
ដហណើយអារកក្សនដំគតសដទទម្ពីសគ្មាសន។

លម៉ូក្រោ 9:40 ខខខដំពបបាទបានអងធរសហិសក្សរបសសដលោកឲឲដដញវវញញ្ញាណអាពកកសដនដដដរបមទុដនតដគមហិនអាចេដដញវដចេញបាន
ដសដ»។

លម៉ូក្រោ 10:17-20 ពេជួកសហិសក្ស*ទាដំងចេហិតសហិបពេម្ពីររម៉ូបពតឡេបសមកវវញទាដំងដពតកអរដហណើយទម៉ូលពពេដអងងថា៖«ពពេដអមម្ចាសស
ដអណើយដដយសរពពេដនមពពេដអងងសម៉ូមដម្ពីដតអារកក្សកកចេទុដចេម៉ូលដពក្រោមអដំណចេដយណើងខខខដំដដរ»។18 ពពេដអងងមន
ពពេដបននត្រូលដទដគថា៖«ខខខដំដឃណើញមរសតាដំង*ធនកសចេទុដពេម្ពីដលណើដមឃមកដម៉ូចេដផនកបដននរ។19 ខខខដំបានឲឲអអ្នករាលសគអ្ន
មនអដំណចេដដណើរជនសពេសសនហិងខមដដំររពពេមទាដំងបកងមបឫទទហិអដំណចេពគបសយមងរបសសមរសពតត្រូវផងគគ្មានអធម្ពីអាចេដធធណើ
ទទុកកអអ្នករាលសគអ្នបានដឡេណើយ20 បមទុដនតដទាដជយមងណកកដដយកទុដំដពតកអរនណឹងដឃណើញវវញញ្ញាណអាពកកសចេទុដចេម៉ូលអអ្នក
រាលសគអ្នគនពតត្រូវដពតកអរដដយអអ្នករាលសគអ្នមនដឈគ្មាដកតសទទុកដនសសនបរមសទុខវវញ»។

លម៉ូក្រោ 11:14 ពពេដដយសសម៉ូកដំពេទុងបដណបញអារកក្សដចេញពេម្ពីមនទុសក្សគមអ្នកស។លទុដអារកក្សដចេញផទុតដទមនទុសក្សគដនដ
នហិយយបានដហណើយមហជនកកដសល្ងាណើចេសរដសណើរថពកដលង។

លម៉ូក្រោ 11:20-22 ផនខយដទវវញដបណើខខខដំដដញអារកក្សដដយឫទាទនទុភាពេរបសសពពេដជមម្ចាសសដនដបានដសចេកបម្ពីថា
ពពេដរាជឲ*របសសពពេដអងងមកដលសអអ្នករាលសគអ្នដហណើយ។ 21 ដបណើមនទុសក្សណមអ្នកសខនដំងពេម៉ូដកមនអាវទុធក្រោរពរផនដរបសស
ខនខ្លួនពទពេឲសមដតតហិរបសសដគនណឹងបានគងសវងក្ស។22 បមទុដនតដបណើមនមអ្នកសដទរៀតខនដំងពេម៉ូដកជងមកវយយកជទ័យជដំនដ
បានដគនណឹងដកហម៉ូតដពគគ្រឿងអាវទុធពពេមទាដំងររឹបអម៉ូសពទពេឲសមដតតហិពេម្ពីអអ្នកដនដយកដទដចេកឲឲអអ្នកដផក្សងដថមដទរៀត
ផង។

លម៉ូក្រោ 13:32 ពពេដដយសសម៉ូមនពពេដបននត្រូលតបវវញថា៖«ចេម៉ូរអអ្នករាលសគអ្នដទពបាបសដសបចេកដំហម៉ូចេដនដថាថថល្ងាដនដនហិងថថល្ងា
ដសស្អកខខខដំបដណបញអារកក្សខខខដំដមណើលអអ្នកជដំងនឲឲជលទុដដលសខនដសស្អកខខខដំនណឹងបញម្ចាបសកហិចេម្ចាក្រោររបសសខខខដំ។

យមម៉ូហន 14:12 ខខខដំសទុដំពបាបសឲឲអអ្នករាលសគអ្នដណឹងចេច្បាសសថាអអ្នកណដជរឿដលណើខខខដំអអ្នកដនដនណឹងដធធណើកហិចេម្ចាក្រោរដដលខខខដំដធធណើដដរ



ដហណើយនណឹងដធធណើកហិចេម្ចាក្រោរធដំជងដនដដទដទរៀតពេម្ពីដពពដខខខដំដទឯពពេដបហិតា។
យមម៉ូហន 17:15 ទម៉ូលបងងដំមហិនអងធរពពេដអងងឲឲយកដគដចេញពេម្ពីដលោកដនដដឡេណើយគនសម៉ូមពទងសដមតាតក្រោរពរដគពេម្ពីអដំណចេ

មរ*កដំណចេវវញ។
កហិចេម្ចាក្រោរ 10:38 បងបស្អត្រូនបានពជបថាពពេដជមម្ចាសសបានចកសពពេដវវញញ្ញាណដកវវសទុទទ* នហិងឫទាទនទុភាពេអភហិដសកពពេដដយសសម៉ូ

ជអអ្នកភម៉ូមហិណសដររ៉ែត។បងបស្អត្រូនកកពជបដដរថាពពេដដយសសម៉ូបានយងពេម្ពីកដននងមជួយដទកដននងមជួយទាដំងពបពពេណឹតតអដំដពេណើ
លស្អនហិងដពបាសអសសអអ្នកដដលពតត្រូវមរ*សងមតសសងមហិនឲឲបានជដដហិតពពេដជមម្ចាសសគងសជមជួយពពេដអងង។

កហិចេម្ចាក្រោរ 16:17,18 នងដដណើរតាមដពក្រោយដលោកបមម៉ូលនហិងដយណើងទាដំងដពសកថា៖«ដលោកទាដំងដនដជអអ្នកបដពមណើរបសស
ពពេដដកខមងសខមសសបដំផទុតដលោកនដំដដំណណឹងអដំពេម្ពីមគគថនក្រោរសដកងងដមកពបាបសអអ្នករាលសគអ្ន»។18 នងដធធណើដបបដនដអសស
រយនដពេលជដពចេណើនថថល្ងា។ដដយដលោកបមម៉ូលទាសសចេហិតតជខនដំងកកងកដទដពក្រោយបញញវវញញ្ញាណអាពកកសថា៖«កអ្នខង
ពពេដនមពពេដដយសសម៉ូពគហិសប* ចេម៉ូរដចេញពេម្ពីនងដទ!»។វវញញ្ញាណអាពកកសកកដចេញពេម្ពីនងភានម។

កហិចេម្ចាក្រោរ 19:11,12 ដពេលដនដពពេដអមម្ចាសសបានដធធណើក្រោរអសម្ចារឲដកធដំៗជដពចេណើនតាមរយនដលោកបមម៉ូល12 គនដបណើដគពគនស
ដតយកពកណតសឬកដនក្សងដដលបានបមដដលោកបមម៉ូលមកដកសពេម្ពីដលណើអអ្នកជដំងនអអ្នកជដំងននណឹងបានជដហណើយវវញញ្ញាណ
អាពកកសកកនណឹងដចេញពេម្ពីដគដទដដរ។

កហិចេម្ចាក្រោរ 26:15-18 ទម៉ូលបងងដំបានតបដទវវញថា“ដលោកមម្ចាសសដអណើយដតណើដលោកជនរណ?”។ពពេដអមម្ចាសសមន
ពពេដបននត្រូលមកទម៉ូលបងងដំវវញថា“ខខខដំជដយសសម៉ូដដលអអ្នកកដំពេទុងដតដបរៀតដបរៀន។16 ចេម៉ូរដពក្រោកឈរដឡេណើងខខខដំបងង្ហាញខនខ្លួន
ឲឲអអ្នកដឃណើញមកពេម្ពីខខខដំបានដពជណើសដររសអអ្នកឲឲបដពមណើពពេមទាដំងដធធណើជបននលសអដំពេម្ពីដហតទុក្រោរណនដដលខខខដំបងង្ហាញឲឲអអ្នក
ដឃណើញដនដពេលដនដនហិងដហតទុក្រោរណនឯដទរៀតៗដដលខខខដំនណឹងបងង្ហាញឲឲអអ្នកដឃណើញដនដពេលខងមទុខ។17 ខខខដំបាន
ររំដដដអអ្នកឲឲរជួចេពេម្ពីសសននអទុម្ពីពសដអលនហិងសសននដថទ។ខខខដំចតសអអ្នកឲឲដទរកសសននទាដំងដនដ18 ដដណើមដម្ពីដបណើក
ដភអ្នកដគឲឲភននឲឲដគងកដចេញពេម្ពីដសចេកបម្ពីងងណឹតដបរមករកពេននននហិងងកដចេញពេម្ពីអដំណចេរបសសមរ*សតាដំងដបរមករក
ពពេដជមម្ចាសសវវញពពេមទាដំងទទជួលក្រោរអតសដទាសឲឲរជួចេពេម្ពីបាបនហិងទទជួលមតគករជួមជមជួយអសសអអ្នកដដលពពេដជមម្ចាសស
ដពបាសឲឲបានវវសទុទទដដយមនជដំដនរឿដលណើខខខដំ”។



ររ៉ែម៉ូម 16:20 ពពេដជមម្ចាសសជពបភពេថនដសចេកបម្ពីសទុខសនតនណឹងកដមនចេមរ*សតាដំងឲឲដនដពក្រោមបាតដជណើងរបសសបងបស្អត្រូន
កអ្នខងដពេលឆាបសៗ ។សម៉ូមឲឲបងបស្អត្រូនបានពបកបដដយពពេដគទុណរបសសពពេដដយសសម៉ូជអមម្ចាសសថនដយណើង។

2 ២ កម៉ូរវនថម៉ូសទម្ពី 2:11 ដដណើមដម្ពីកទុដំឲឲដយណើងចញសដបាកមរ*សតាដំងដដហិតដយណើងសងលសគដពមងក្រោររបសសវពសបសដហណើយ។
ក្រោឡាទម្ពី 1:4 ពពេដអមម្ចាសសដយសសម៉ូបានបម៉ូជពពេដជនគ្មារបសសពពេដអងងផនលសដពពដដតបាបរបសសដយណើងពពេដអងងបានររំដដដ

ដយណើងឲឲរជួចេផទុតពេម្ពីដលោកម្ពីយនដកអាពកកសដនដពសបតាមពពេដហឫទទ័យរបសសពពេដជមម្ចាសសជពពេដបហិតារបសសដយណើង។
ដអដភសម៉ូ 4:27 កទុដំហទុចេឱក្រោសឲឲមរ*មកលដខ្លួងបងបស្អត្រូន។
ដអដភសម៉ូ 6:11 ចេម៉ូរបងបស្អត្រូនពបដបសខនខ្លួនដដយដពគគ្រឿងសកសតវទុធទាដំងបមទុនគ្មានរបសសពពេដជមម្ចាសសដដណើមដម្ពីអាចេតតាដំងនណឹង

កលលដហិចេរបសសមរ*
2 ២ ដថសស្សាឡេត្រូនម្ពីចេទម្ពី 3:2,3 សម៉ូមអធហិសណនឲឲដយណើងដគចេផទុតពេម្ពីមនទុសក្សពលពេម្ពីមនទុសក្សអាពកកសដដហិតមហិនដមនពគបសគអ្នដទ

ដដលមនជដំដនរឿ។3 ពពេដអមម្ចាសសមនពពេដហឫទទ័យដសគ្មាដពតងសពពេដអងងនណឹងដពបាសពបទានឲឲបងបស្អត្រូនមនជដំហរ
ររឹងបទុណឹងនហិងក្រោរពរបងបស្អត្រូនកទុដំឲឲធនកសដទកអ្នខងកណបបសថដរបសសដមកដំណចេ។

2 ២ ធម្ពីមមម៉ូដថទម្ពី 2:26 ពពេមទាដំងភាខកសសគ្មារតម្ពីដឡេណើងវវញដហណើយដដដខនខ្លួនរជួចេពេម្ពីអននកសរបសសមរ* ដដលបានចបសចេងដគបងកដំ
ឲឲដធធណើតាមបដំណងរបសសវ។

2 ២ ធម្ពីមមម៉ូដថទម្ពី 4:18 ពពេដអមម្ចាសសនណឹងររំដដដខខខដំឲឲរជួចេពេម្ពីក្រោរអាពកកសពគបសយមងដហណើយពពេដអងងនណឹងសដកងងដខខខដំដដណើមដម្ពីឲឲខខខដំ
បានចេម៉ូលដទកអ្នខងពពេដរាជឲ*របសសពពេដអងងដនសសនបរមសទុខ។សម៉ូមដលណើកតដមមណើងសហិរររទុងដររឿងរបសសពពេដអងងអសសកលដ
ជអដងធងតដររៀងដទ! អាដមមន!

1 ១ ដពេពតខសទម្ពី 5:8 ពតត្រូវភាខកសខនខ្លួនដហណើយពបខងសគ្មារតម្ពីជនហិចេម្ចា! ដដហិតមរ*ជសពតត្រូវនណឹងបងបស្អត្រូនកដំពេទុងដតពកដវលជទុដំវវញ
បងបស្អត្រូនដម៉ូចេសហិងង្ហាពកដវលទាដំងពគហណឹមរកពតបាកសសទុម្ពីអអ្នកណមអ្នកស។

1 ១ យមម៉ូហនទម្ពី 4:4 កម៉ូនដចដអណើយអអ្នករាលសគអ្នដកណើតមកពេម្ពីពពេដជមម្ចាសសដហណើយអអ្នករាលសគអ្នបានឈអ្នដពេមក្រោររ*ដកនងក្រោនយ
ទាដំងដនដដដហិតពពេដអងងដដលគងសដនកអ្នខងអអ្នករាលសគអ្នពទងសមនអដំណចេធដំជងមម្ចាសសដលោកម្ពីយនដនដដទដទរៀត។
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