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2 ២ កកូររិនថកូសទម្ពី 1:2-4 សកូមមពពជាម្រាម្ចាសសជាមពពបបិតរបសសយយយើងនបិងមពពអម្រាម្ចាសសយយសសកូមគបិសសមបទានមពពគទុណ
នបិងយសចកសម្ពីសទុខសាននដលសបងបបប្អូន! 3 សកូមយលយើកតយមមយើងមពពជាម្រាម្ចាសសជាមពពបបិតរបសសមពពយយសសកូជាអម្រាម្ចាសសនន
យយយើង។មពពអងងជាមពពបបិតមបកបយដោយមពពហឫទទ័យយមតនករទុណានបិងជាមពពដដលជជួយសមម្រាលទទុកកមគបស
ដបបយយ៉ាងទាទាំងអសស។4 មពពអងងសមម្រាលទទុកកយយយើងយនយពលយយយើងម្រានទទុកកយវេទនសពពដបបយយ៉ាងយដយើមមម្ពីឲឲ
យយយើងអាចសមម្រាលទទុកកអសសអអ្នកដដលម្រានទទុកកយវេទនយមពពមពពជាម្រាម្ចាសសមបទានឲឲយយយើងផផ្ទាលសបានធកូរយសមយើយរជួច
យហយើយដដរ។

សទុភាសបិត 15:13 ចបិតនសបប្បាយយធពយើឲឲទទឹកមទុខររីករាយររីឯចបិតនមពព្រួយយធពយើឲឲទទឹកមទុខមសងកូតមសងាតស។
1 ១ យសនច 8:66 យននថថទម្ពីមបាទាំបម្ពីមពពរាជាឲឲមបជាជនអទុម្ពីមសាដអលវេរិលមតឡបសយទវេរិញ។លទុពថពយពរមពពរាជារជួច

យហយើយមបជាជនវេរិលមតឡបសយទលទាំយនដោដ្ឋានរបសសពជួកយគយររៀងៗខខព្រួនយដោយចបិតនសបប្បាយររីករាយយមពព
មពពអម្រាម្ចាសសបានសដមនងមពពហឫទទ័យសបមប្បុរសចទាំយពពមពពបាទដោវេរីឌជាអអ្នកបយមមយើរបសសមពពអងងនបិងចទាំយពព
អទុម្ពីមសាដអលជាមបជារាសសនរបសសមពពអងង។

1 ១ របាកក្សមត 16:10 ចកូរខមសសមទុខយឡយើងយមពពអអ្នករាលសគអ្ន ជាមបជារាសសនរបសសមពពដដវេរិសទុទទ! អសសអអ្នកដសពងរក
មពពអម្រាម្ចាសសយអយើយ ចកូរសបប្បាយចបិតនចទុព!

សទុភាសបិត 12:25 ការខពលសខពយដតងដតយធពយើឲឲមនទុសក្សបាកសកម្រាខទាំងចបិតនររីឯពកឲទនសភខនសដតងដតយធពយើឲឲម្រានអទាំណរយឡយើង
វេរិញ។

សទុភាសបិត 13:12 ការអសសសងងទឹមដតងដតនទាំឲឲមពព្រួយចបិតនររីឯការសយមមចដកូចបទាំណងយមបប្រៀបបាននទឹងយដយើមយឈយើ
ដដលម្រានជម្ពីវេរិត។

យអសាយ 30:26 យននថថមពពអម្រាម្ចាសសរទុររបជួសឲឲ មបជារាសសនរបសសមពពអងង យនយពលមពពអងងពព្យាបាលយគ ឲឲជាពម្ពីមទុខ



របជួសទាទាំងអសស មពពចទ័នផ្ទានទឹងបយញម្ចាញពនខនភខនដកូចមពពអាទបិតឲ យហយើយមពពអាទបិតឲនទឹងភខនជាងធមម្មតមបាទាំពម្ពីរដង គន
យមបប្រៀបដកូចជាម្រានពនខននថថចទាំនជួនមបាទាំពម្ពីររជួមគអ្ន។

ហកូយស 13:8 យយយើងនទឹងមបហារពជួកយគយយ៉ាងសាហាវេ ដកូចខខឃម្មប្បុទាំញម្ពីបាតសកកូន។ យយយើងនទឹងដហកមទប្អូងពជួកយគ យយយើងដហក
ពជួកយគសទុម្ពីដកូចសបិងងញម្ពីមតបាកសយលប យហយើយសតពនមពនទឹងមកដហកសទុម្ពីសាកសព របសសពជួកយគ។

1 ១ សាទាំយកូដអល 1:8,10 យពលយនពយលោកដអលកាណាជាបសម្ពីសជួរយទនងថ៖«ហាណាយអយើយយហតទុអពម្ពីបានជា
នងយទាំ? យហតទុអពម្ពីបានជានងមបិនបររិយភាគដកូយចអ្នព? យហតទុអពម្ពីបានជានងមពព្រួយចបិតន? ឬមជួយខខប្បុទាំគម្មនតនមខយសម្មយើនទឹងកកូន
ដបសនកសយទឬ?»។ 10 នងតកូចចបិតនជាខខទាំងយហយើយអធបិសាដ្ឋានយទរកមពពអម្រាម្ចាសសទាទាំងយទាំហកូរទទឹកដភអ្នករហាម។

ទទាំនទុកតយមមយើង 25:16,17 សកូមទតមកទកូលបងងទាំ យហយើយមបណម្ពីសយនសសទកូលបងងទាំផង! ដមបិតទកូលបងងទាំយនឯយកានបិង
យវេទនជាខខទាំង។ 17 ទកូលបងងទាំលទាំបាកចបិតនពនសយពកណាសស សកូមដកការតបសមបមលសយនព យចញពម្ពីចបិតនទកូលបងងទាំ
យទ។

ទទាំនទុកតយមមយើង 34:18 មពពអម្រាម្ចាសសគងសយនជបិតអសសអអ្នកដដលមកទាំចបិតន យហយើយមពពអងងសយសងាងពអសសអអ្នក ដដលម្រានចបិតន
យសាកសយមងង។

ទទាំនទុកតយមមយើង 38:8 ទកូលបងងទាំអសសកម្រាខទាំងយខខពយលពយើយ យហយើយទកូលបងងទាំដមសកថថប្អូរ យមពពឈនចទុកចាបសហជួសមបម្រាណ។
ទទាំនទុកតយមមយើង 55:4 ទកូលបងងទាំភទ័យតកសសខប្បុតជាខខទាំង ទកូលបងងទាំភទ័យញាបសញទ័រខខចសាខបស
ទទាំនទុកតយមមយើង 61:2,3 យពលទកូលបងងទាំយនទម្ពីដោចសមសយល យហយើយអសសសងងទឹម ទកូលបងងទាំដមសករកមពពអងង សកូមដទឹក

នទាំទកូលបងងទាំយទកានសថម្មដោ ដដលទកូលបងងទាំមបិនអាចយទដលសយដោយខខព្រួនឯង!។ 3 មពពអងងជាទម្ពីជមមករបសសទកូលបងងទាំ 
នបិងជាបយ៉ាមមជួយដដររឹងម្រាទាំតទលសនទឹងខម្មទាំងសមតប្អូវេ។

ទទាំនទុកតយមមយើង 62:8 មបជាជនយអយើយចកូរនទាំគអ្នយផខយើជម្ពីវេរិត យលយើមពពអងងមគបសយពលយវេលោយទ ចកូរទកូលថពយមពពអងង ពម្ពីទទុកក
កងពលសរបសសអអ្នករាលសគអ្ន ដមបិតមពពជាម្រាម្ចាសសជាជមមករបសសយយយើង។

ទទាំនទុកតយមមយើង 73:26 រកូបកាយនបិងចបិតនគទាំនបិត របសសទកូលបងងទាំទនសយខខយយទៗ កដបយ៉ាទុដននមពពអងងយនដតជាបដងបក នបិង



ជាម្រាម្ចាសសជម្ពីវេរិតទកូលបងងទាំរហកូតតយទ។
ទទាំនទុកតយមមយើង 77:2,3 យននថថម្រានអាសនអ្នខខប្បុទាំដសពងរកមពពអម្រាម្ចាសស យនយពលយបសខខប្បុទាំយលយើកនដអងពរមពពអងង ឥតឈបស

ឈរ ខខប្បុទាំមបិនចងសឲឲនរណាសមម្រាលទទុកកខខប្បុទាំយសាពយឡយើយ។ 3 យពលនទឹកដលសមពពជាម្រាម្ចាសសខខប្បុទាំដមសកថថប្អូរ យហយើយយពល
ររពទឹងគបិតខខប្បុទាំកដបាកសទទឹកចបិតនដដរ។

ទទាំនទុកតយមមយើង 86:11 មពពអម្រាម្ចាសសយអយើយសកូមបយមងប្រៀនទកូលបងងទាំ ឲឲសាងលសម្រាគគរបសសមពពអងង ទកូលបងងទាំនទឹងមបមពទឹតន
តមយសចកសម្ពីពបិតរបសសមពពអងង សកូមមបទានឲឲទកូលបងងទាំម្រានចបិតនយសាម្មពមតងស យគរពយកាតខខចមពពនមមពពអងង។

ទទាំនទុកតយមមយើង 109:22 ទកូលបងងទាំជាមនទុសក្សកទាំសតសទទុគគត ទកូលបងងទាំរបជួសដជួងចបិតន។
ទទាំនទុកតយមមយើង 112:7,8 គតសនទឹងមបិនខខចនរណានបិយយអាមកកស ពម្ពីគតសយសាពយឡយើយគតសម្រានចបិតនររឹងបទុទឹង យហយើយ

យផខយើជម្ពីវេរិតយលយើមពពអម្រាម្ចាសសទាទាំងមសប្បុង។ 8 គតសម្រានចបិតននទឹងនឥតភទ័យខខចអពម្ពីទាទាំងអសស រហកូតទាលសដតបានយឃយើញ
ខម្មទាំងសមតប្អូវេបរាជទ័យ។

ទទាំនទុកតយមមយើង 143:4 ទកូលបងងទាំបាកសទទឹកចបិតនជាខខ ទាំងទកូលបងងទាំទាលសគទាំនបិត។
ទទាំនទុកតយមមយើង 147:3 មពពអងងយមបាសអអ្នកដដលម្រានចបិតនមគទាំមគ ឲឲបានធកូរយសមយើយមពពអងងរទុររបជួសឲឲយគ។
សទុភាសបិត 14:30 ចបិតនសថបសដតងដតយធពយើឲឲម្រានសទុខភាពលបររីឯចបិតនមចដណននបិនផ្ទាយមបប្រៀបដកូចជាមហាររីកយនកអ្នប្បុងឆបទឹង។
សាសាស 1:13 ខខប្បុទាំខបិតខទាំដសពងរកនបិងយកមបាជាខមកររិពគបិតពបិចារណាអទាំពម្ពីអពមៗ្ពី ទាទាំងបយ៉ាទុនម្មនដដលយកយើតម្រានយនយមកាម

យមឃយនព។មពពជាម្រាម្ចាសសតមមប្អូវេឲឲមនទុសក្សយលោកខពលសខពយយធពយើការយយ៉ាងយននឿយហតសបទាំផទុត។
សាសាស 2:10 អពមៗ្ពី ដដលខខប្បុទាំមបាថអ្នចងសបានខខប្បុទាំទទជួលទាទាំងអសស។ខខប្បុទាំដតងដតបទាំយពញតមបទាំណងសបប្បាយមគបសយយ៉ាង

របសសខខប្បុទាំដមបិតខខប្បុទាំសបប្បាយររីករាយនទឹងការងារទាទាំងបយ៉ាទុនម្មនដដលខខប្បុទាំយធពយើគនការសបប្បាយយនពយហយើយជាផលននការងារ
របសសខខប្បុទាំ។

សាសាស 2:22,23 អអ្នកដដលខទាំមបទឹងដមបងខពលសខពយយធពយើការយនយលយើដផនដម្ពីយដយើមមម្ពីសយមមចតមយគលបទាំណងរបសស
ខខព្រួនដបបយនពយតយើបានមបយយជននអពម្ពី? 23 ដមបិតយររៀងរាលសនថថម្រានដតទទុកកកងពលសនបិងទទុកកមពព្រួយសកូមមម្ពីដតយពល



យបសចបិតនរបសសយគកដមបិនសថបស។មតងសយនពកដឥតបានការដដរ។
សាសាស 11:10 ចកូរដកទទុកកកងពលសយចញពម្ពីចបិតនរបសសអអ្នកយហយើយដកអពម្ពីៗដដលនទាំឲឲរកូបកាយអអ្នកឈនចាបសយនពយចញ

ដមបិតយទុវេវេវ័យនបិងមគយពញវេវ័យមបិនយនសសបិតយសសរយកូរយឡយើយ។
យអសាយ 30:29 ររីឯអអ្នករាលសគអ្នវេរិញអអ្នករាលសគអ្ននទឹងយមចប្រៀងយយ៉ាងសបប្បាយដកូចយនរាមតម្ពីដដលយគមបារពទពបិធម្ពីបទុណឲ

អអ្នករាលសគអ្នយឡយើងយទយលយើភអ្នទាំរបសសមពពអម្រាម្ចាសសដដលជាថម្មដោរបសសជនជាតបិអទុម្ពីមសាដអលយដោយម្រានចបិតនអរសបប្បាយ
ដកូចអអ្នកយដយើរតមចងាពកសសទាំយឡងខខប្បុយ។

យអសាយ 57:15 ដមបិតមពពដដខមងសខមសសបទាំផទុតដដលគងសយន អសសកលមជានបិចម្ចា យហយើយដដលម្រានមពពនមដដវេរិសទុទទបទាំផទុត 
ម្រានមពពបនផ្ទាប្អូលថ: យយយើងសសបិតយនកអ្នប្បុងសាសនដដខមងសខមសសបទាំផទុត នបិងជាសាសនដដវេរិសទុទទដមន ដតយយយើងកដសសបិតយនជា
មជួយមនទុសក្សដដលមតប្អូវេយគ សងមតសសងមបិននបិងមនទុសក្សដដលយគយមយើលងាយដដរ យដយើមមម្ពីយលយើកទទឹកចបិតនមនទុសក្សដដលយគ
យមយើលងាយ នបិងមនទុសក្សរងទទុកកយខខចផខ។

យអសាយ 65:14 អអ្នកបយមមយើរបសសយយយើងនទឹងដមសកយហាស យមពពយគសបប្បាយចបិតន ដតអអ្នករាលសគអ្នដបរជាដមសកយទាំ 
យមពពឈនចទុកចាបសយនកអ្នប្បុងចបិតន អអ្នករាលសគអ្ននទឹងយសាកសយមងងបាកសទទឹកចបិតន។

យអសាយ 66:13,14 ម្រាសយលជួងយលោមកកូនយយ៉ាងណា យយយើងនទឹងលជួងយលោមអអ្នករាលសគអ្នយយ៉ាងយនពដដរ អអ្នករាលសគអ្ននទឹងរសស
យនកអ្នប្បុងមកប្បុងយយរកូសាឡទឹម យដោយដលងម្រានទទុកកមពព្រួយយទរៀត។ 14 កាលណាអអ្នករាលសគអ្នយឃយើញមកប្បុងយយរកូសាឡទឹម បាន
សទុខសាននដកូយចអ្នព អអ្នករាលសគអ្ននទឹងម្រានចបិតនសបប្បាយររីករាយ យហយើយអអ្នករាលសគអ្ននទឹងម្រានកម្រាខទាំងយឡយើងវេរិញ ដកូចយសម្មលោសស
មសសសបទាំមពង។ មពពអម្រាម្ចាសសនទឹងសដមនងមពពបារមម្ពី ឲឲអអ្នកបយមមយើរបសសមពពអងងយឃយើញ ដតមពពអងងសដមនងមពពពបិយរាធទាសសនទឹង
ខម្មទាំងសមតប្អូវេរបសសមពពអងង។

យយយរម្រា 15:16 យពលទកូលបងងទាំឮមពពបនផ្ទាប្អូលរបសសមពពអងង ទកូលបងងទាំមតងមតបសសាសបសយដោយយកចបិតនទទុកដោកស 
មពពបនផ្ទាប្អូលរបសសមពពអងងយធពយើឲឲចបិតនទកូលបងងទាំ យពរយពញយដោយអទាំណរនបិងសទុភមងងល មពពជាអម្រាម្ចាសសននពបិភពទាទាំង
មកូលយអយើយ ទកូលបងងទាំជាអអ្នកបយមមយើផផ្ទាលសរបសសមពពអងង។



យយយរម្រា 24:7 យយយើងនទឹងមបគលសចបិតនថម្មម្ពីមជួយដលសយគយដយើមមម្ពីឲឲយគអាចសាងលសថយយយើងជាមពពអម្រាម្ចាសស។ពជួកយគនទឹងយធពយើ
ជាមបជារាសសនរបសសយយយើងយយយើងយធពយើជាមពពរបសសពជួកយគយហយើយពជួកយគនទាំគអ្នវេរិលមករកយយយើងវេរិញយដោយចបិតន
យសាម្មព»។

យយ៉ាកូហាន 14:1 «កទុទាំរនទតសចបិតនយធពយើអពម្ពីអអ្នករាលសគអ្នយជនឿយលយើមពពជាម្រាម្ចាសសយហយើយសទុទាំយជនឿយលយើខខប្បុទាំផង។
យយ៉ាកូហាន 14:27 ខខប្បុទាំទទុកយសចកសម្ពីសទុខសាននឲឲអអ្នករាលសគអ្នខខប្បុទាំផសលសយសចកសម្ពីសទុខសាននរបសសខខប្បុទាំឲឲអអ្នករាលសគអ្ន។យសចកសម្ពី

សទុខសាននដដលខខប្បុទាំផសលសឲឲយនពមបិនដកូចយសចកសម្ពីសទុខសាននដដលមនទុសក្សយលោកឲឲយទ។ចកូរកទុទាំរនទតសចបិតនកទុទាំភទ័យខខច
ឲឲយសាព។

យយ៉ាកូហាន 16:6 យពលឮខខប្បុទាំនបិយយដកូយចអ្នពអអ្នករាលសគអ្នមពព្រួយចបិតនខខទាំងណាសស។
យយ៉ាកូហាន 16:22 អអ្នករាលសគអ្នកដដកូយចាអ្នពដដរឥឡប្អូវេយនពអអ្នករាលសគអ្នមពព្រួយចបិតនបយ៉ាទុដននខខប្បុទាំនទឹងជជួបអអ្នករាលសគអ្នសាជាថម្មម្ពីអអ្នក

រាលសគអ្ននទឹងសបប្បាយចបិតនយហយើយគម្មននរណាដកយកអទាំណរសបប្បាយយចញពម្ពីចបិតនអអ្នករាលសគអ្នបានយឡយើយ។
កបិចម្ចាការ 2:46 ជាយររៀងរាលសនថថយគរជួមចបិតនគទាំនបិតគអ្នពព្យាយមចកូលមពពវេរិហារ* យធពយើពបិធម្ពីកាចសនទាំបទុទ័ងយនតមផផ្ទាពមពមទាទាំង

បររិយភាគអាហារជាមជួយគអ្នយយ៉ាងសបប្បាយររីករាយនបិងយដោយចបិតនយសាម្មពសរផង។
ររកូម 9:2 ខខប្បុទាំម្រានទទុកកមពព្រួយជាខខទាំងយហយើយឈនចទុកចាបសកអ្នប្បុងចបិតនជានបិចម្ចាផង
2 ២ កកូររិនថកូសទម្ពី 2:4 ខខប្បុទាំសរយសរមកបងបបប្អូនទាទាំងតទឹងមទប្អូងទាទាំងពបិបាកចបិតនទាទាំងមសកសទទឹកដភអ្នកដតមបិនដមនចងសយធពយើ

ឲឲបងបបប្អូនមពព្រួយចបិតនយទគនចងសសដមនងឲឲបងបបប្អូនដទឹងអទាំពម្ពីយសចកសម្ពីមសឡាញសដដយលយើសលបសរបសសខខប្បុទាំចទាំយពពបងបបប្អូន។
យអយភសកូ 5:19 ចកូរនបិយយគអ្នយទវេរិញយទមកយដោយយមបយើទទាំនទុកតយមមយើងបទសរយសយើរមពពជាម្រាម្ចាសសនបិងបទចយមមប្រៀងមក

ពម្ពីមពពវេរិញញ្ញាណ។ចកូរយមចប្រៀងនបិងយលយើកតយមមយើងមពពអម្រាម្ចាសសឲឲអសសពម្ពីចបិតន។

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