
Khmer - វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ គមមម្ពីរ - Holy Spirit Scriptures

ននិកក្ខមនន 35:31 ហហហើយពពពដ៏អងងពប្រទានឲឲគាតតហពោរដ៏ហពញហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណដ៏ហដហើមមម្ពីឲឲហលោកមានពប្រាជជឆឆ្លាតវាងដ៏វវដ៏
ហចពហធធហើពគប្រតកនិចច្ចការ

ជនគណន 11:25 ពពពដ៏អមាច្ចសតយាងចសុពមកកកក្នុងពពកដ៏ររួចសនន្ទនជមរួយហលោក។ដ៏ពពពដ៏អងងយកវវញញ្ញាណមរួយចនណណក
ពម្ពីហលោកដ៏ពប្រគលតហទឲឲពពព្រឹទាទដ៏ចារឲទានងចនិតដ៏សនិប្រររូប្រ។ដ៏ហពលពពពដ៏វវញញ្ញាណយាងមកសណណនិតហលហើពរួកហគដ៏ពរួកហគចាប្រត
ហផផហើមណថឆ្លាងពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលដ៏ណតណថឆ្លាងមនិនយរូរហទ។

1 ១ សនយរូណអល 10:6 ពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសតនព្រឹងមកសណណនិតហលហើហលោកដ៏ហលោកកដសឆ្លាក្នុងសស្មារតម្ពីណពសកហពចច្រៀងដ៏
ននិងរនជមរួយអកកទានងហនពណដរដ៏ហហហើយហលោកនព្រឹងណពប្រកាឆ្លាយហទជប្រសុគងលមរួយររូប្រខសុសពម្ពីមសុន។

2 ២ សនយរូណអល 23:2 ពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសតមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូល តាមរយយខជក្នុន ពពពដ៏អងងដោកតពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលហនហលហើ
អណផតខជក្នុន។

យយរូប្រ 33:4  ពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតប្រានសរូនខជក្នុនហឡហើង ខឲលតដហងងហើមរប្រសត ពពពដដមានឫទាទដ៏នសុភាពខមងតដ៏ខមសតប្រនផសុត
ហធធហើឲឲខជក្នុនរសតរនមានជម្ពីវវត។

ហអសយ 11:2 ពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសត នព្រឹងសណណនិតហនហលហើពពពដ៏ប្រសុពតាហនព គគជពពពដ៏វវញញ្ញាណណដលផផលតពប្រាជជ
ឲឲហចពពនិចារណដព្រឹងខសុសពតន្ទូវ ពពពដ៏វវញញ្ញាណណដលផផលតការឈឆ្លាសវវ ននិងចនិតតអងតដ៏អាច ពពពដ៏វវញញ្ញាណណដលប្រនភឆ្លាគឲឲ
សងលត ននិងហគារពហកាតខឆ្លាចពពពដ៏អមាច្ចសត

មម្ពីកា 3:8 ចនណណកឯខជក្នុនវវញដ៏ខជក្នុនហពោរដ៏ហពញហដោយកមាឆ្លានង មកពម្ពីពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសត។ ពពពដ៏អងងពប្រទានឲឲខជក្នុន
សងលតយសុតតនិធមម ននិងមានចនិតតកាឆ្លាដ៏ហាន ហដហើមមម្ពីពប្រាប្រតពរូជដ៏ពងងហលោកយាយកសុប្រ ឲឲសងលតអនហពហើទសុចច្ចរវតរប្រសតខឆ្លាខ្លួន ហហហើយ
ពប្រាប្រតពប្រជដ៏ជនអសុម្ពីពសដ៏ណអល ឲឲសងលតអនហពហើប្រាប្ររប្រសតខឆ្លាខ្លួន។

សការរីដ៏4:6 ហពលហនពដ៏ហទវតាកដហពោលមកខជក្នុនហទទៀតថា៖ ពពពដ៏អមាច្ចសតមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលមកកានតហលោកសរូរររូដ៏ប្រាប្រនិលថា៖ដ៏



«អកកប្រនហពញកនិចច្ចការហនពប្រានដ៏មនិនណមនហដោយហពប្រហើអនណចដ៏ឬហពប្រហើកមាឆ្លានងហទដ៏គគហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតហយហើងវវញដ៏-
ហនពជពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសតវនពនិភពទានងមរូល។

មាយថាយ 12:28 ផន្ទក្នុយហទវវញដ៏ហប្រហើខជក្នុនហដញអារកងដ៏ហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតដ៏ប្រានហសចកផម្ពីថាដ៏ពពពដ៏រជឲ*
រប្រសតពពពដ៏អងងមកដលតអកករលតគាកហហហើយ។

មាយថាយ 28:19 ដរូហចកពដ៏ចរូរហចញហទននមនសុសងពគប្រតជតនិសសននឲឲហធធហើជសនិសងដ៏ហហហើយហធធហើពនិធម្ពីពជមសុជទព្រឹកឲឲហគដ៏កកក្នុង
ពពពដ៏នមពពពដ៏ប្រនិតាដ៏ពពពដ៏ប្រសុពតាដ៏ននិងពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*។

មាយកសុសដ៏1:10 ហពលពពពដ៏អងងយាងហឡហើងពម្ពីទព្រឹកមកភាឆ្លាមដ៏ពទងតទតហឃហើញវផន្ទហមឃរណហកជពម្ពីរដ៏ហហហើយពពពដ៏វវញញ្ញាណយាង
ចសុពដរូចសតធពពោប្រដ៏មកសណណនិតហលហើពពពដ៏អងង។

មាយកសុសដ៏13:11 ហពលហគចាប្រតអកករលតគាកប្រញញន្ទូនហទកាតតហទាសដ៏កសុនភភ័យប្រារមមជមសុននព្រឹងរកពោកឲណដលអកករលតគាកពតន្ទូវ
ននិយាយហនពហឡហើយដ៏ពតន្ទូវននិយាយតាមណតពពពដ៏ជមាច្ចសតពប្រទានឲឲអកករលតគាកននិយាយដ៏ហនហពលហនពដ៏ដមនិតមនិនណមន
អកករលតគាកហទណដលននិយាយដ៏គគពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតហទហតហើដ៏ណដលនព្រឹងមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូល។

លរូកា 2:26 ហហហើយសណមតងឲឲគាតតដព្រឹងថាគាតតមនិនពតន្ទូវសឆ្លាប្រតដ៏ដរប្រណមនិនទានតប្រានហឃហើញពពពដ៏ពគនិសផ* ណដល
ពពពដ៏អមាច្ចសតចាតតឲឲមកហទហនព។

លរូកា 4:1 ពពពដ៏ហយសសរូប្រានហពោរដ៏ហពញហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ* ពពពដ៏អងងយាងពតឡប្រតពម្ពីទហនឆ្លាយភ័រដោនតមកវវញដ៏ហហហើយ
ពពពដ៏វវញញ្ញាណននពពពដ៏អងងហទវាលរហហាដ៏សស្ថាន។

លរូកា 4:18-21  «ពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសតសណណនិតហលហើខជក្នុន។ ពពពដ៏អងងប្រានចាកតហពប្រងអភនិហសកខជក្នុន ឲឲនន
ដនណព្រឹងដ៏លល*ហទពប្រាប្រតជនពកម្ពីពក។ ពពពដ៏អងងប្រានចាតតខជក្នុនឲឲមកពប្រកាសពប្រាប្រត ជនជប្រតជហឈឆ្លាហើយថាដ៏ហគនព្រឹងមាន
ហសររីដ៏ភាព ហហហើយពប្រាប្រតមនសុសងខធកតថា ហគនព្រឹងហមហើលហឃហើញវវញ។ ពពពដ៏អងងប្រានចាតតខជក្នុនឲឲមកររំហដោព អសតអកកណដល
ពតន្ទូវហគសងង្កតតដ៏សងង្កនិន 19 ពពមទានងពប្រកាសអនពម្ពីឆកនណដលពពពដ៏អមាច្ចសត សណមតងពពពដ៏ហឫទភ័យហមតាតដ៏ករសុណ»។ 20 
លសុពអានចប្រតហហហើយដ៏ពពពដ៏ហយសសរូប្រនិទគមមម្ពីរដ៏ពប្រគលតហទអកកណថដ៏រកក្សាដ៏ររួចពទងតគងតចសុពវវញ។ដ៏មនសុសងពគប្រតៗ ររូប្រហនកកក្នុង



សលោពប្រជសុនដ៏សមឆ្លាព្រឹងហមហើលពពពដ៏អងង។ដ៏21ពពពដ៏ហយសសរូមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលថា៖ដ៏«ហហតសុដ៏ការណនណដលមានណចងទសុកកកក្នុងគមមម្ពីរ
ដរូចអកករលតគាកហទហើប្រនព្រឹងសផប្រតអនប្រាញតមនិញដ៏ប្រានសហពមចជររូប្ររងហនវថថហនពហហហើយ»។

លរូកា 12:11,12 កាលណហគប្រញញន្ទូនអកករលតគាកហទវវននិចចភ័យហទាសដ៏កកក្នុងសលោពប្រជសុនដ៏ឬហនមសុខហចដ៏ពកមដ៏ននិងអកកកានត
អនណចដ៏មនិនពតន្ទូវភភ័យប្រារមមអនពម្ពីរហប្រទៀប្រណដលអកករលតគាកពតន្ទូវហឆឆ្លាហើយការពោរខឆ្លាខ្លួនដ៏ឬហសចកផម្ពីណដលអកករលតគាកពតន្ទូវននិយាយ
ហនពហឡហើយដ៏12ដមនិតពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទនព្រឹងប្រនភឆ្លាគអកករលតគាកដ៏ឲឲដព្រឹងហសចកផម្ពីណដលពតន្ទូវននិយាយដ៏ហនហពលហនព
ឯង»។

យយរូហាន 7:38,39 អកកណហជជហលហើខជក្នុនដ៏នព្រឹងមានទហនឆ្លាប្រងងន្ទូរទព្រឹកផផលតជម្ពីវវតហចញពម្ពីអកកហនពមកដ៏ដរូចមានណចងទសុកកកក្នុងគមមម្ពីរ
មកពសប្រត»។ដ៏39 ពពពដ៏អងងមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលដរូហចកពសនហដហទហលហើពពពដ៏វវញញ្ញាណដ៏ណដលអសតអកកហជជហលហើពពពដ៏អងងនព្រឹងពតន្ទូវ
ទទរួលដ៏ដមនិតហពលហនពដ៏ពពពដ៏ជមាច្ចសតពសុនទានតប្រានពប្រទានពពពដ៏វវញញ្ញាណមកហទដ៏ពម្ពីដ៏ហពពោពពពពដ៏ហយសសរូពសុនទានតសណមតង
សនិររីដ៏រសុងហរជងដ៏ហនហឡហើយ។

យយរូហាន 14:16,17 ខជក្នុននព្រឹងទរូលដ៏អងធរពពពដ៏ប្រនិតាដ៏ហហហើយពទងតពប្រទានពពពដដជរួយការពោរដ៏មរួយអងងហទទៀតដ៏ឲឲគងតហនជ
មរួយអកករលតគាកជដរប្រតហរទៀងហទដ៏17 ពពពដ៏អងងជពពពដ៏វវញញ្ញាណណដលសណមតងហសចកផម្ពីពនិត។ដ៏មនសុសងហលោកពសុនអាច
ទទរួលពពពដ៏អងងប្រានហទដ៏ហពពោពហគហមហើលពពពដ៏អងងមនិនហឃហើញដ៏ហហហើយកដមនិនសងលតពពពដ៏អងងផង។ដ៏ររីឯអកករលតគាកវវញដ៏អកក
រលតគាកសងលតពពពដ៏អងងដ៏ហពពោពពពពដ៏អងងសស្ថានិតហនជប្រតនព្រឹងអកករលតគាកដ៏ហហហើយពពពដ៏អងងនព្រឹងគងតកកក្នុងអកករលតគាក។

យយរូហាន 14:26 ប្រយសុណនតដ៏ពពពដដជរួយការដ៏ពោរដ៏គគពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*ណដលពពពដ៏ប្រនិតាចាតតឲឲមកកកក្នុងនមខជក្នុនដ៏នព្រឹងប្រហពងច្រៀន
ហសចកផម្ពីទានងអសតដលតអកករលតគាកដ៏ពពមទានងររំឭកអធមៗ្ពី ណដលខជក្នុនប្រានពប្រាប្រតអកករលតគាកផង។

យយរូហាន 16:7,8 ប្រយសុណនតដ៏ខជក្នុនសរូមពប្រាប្រតអកករលតគាកតាមពតងតថាដ៏ហប្រហើខជក្នុនហទដ៏ហទហើប្រមានពប្រហយាជននដលតអកករលតគាក។ដ៏ហប្រហើខជក្នុន
មនិនហទហទដ៏ពពពដដជរួយការដ៏ពោរដ៏មនិនយាងមករកអកករលតគាកហឡហើយ។ដ៏ផន្ទក្នុយហទវវញដ៏ហប្រហើខជក្នុនហទដ៏ខជក្នុននព្រឹងចាតតពពពដ៏អងងឲឲ
មករកអកករលតគាក។ដ៏8 កាលណពពពដ៏អងងយាងមកដលតដ៏ពពពដ៏អងងនព្រឹងប្រញញកតឲឲមនសុសងហលោកដព្រឹងថាដ៏ហគយលតខសុស
អនពម្ពីប្រាប្រ* អនពម្ពីហសចកផម្ពីសសុចរវត* ននិងអនពម្ពីការកាតតហទាស។



យយរូហាន 16:13-15 កាលណពពពដ៏វវញញ្ញាណវនហសចកផម្ពីពនិតយាងមកដលតដ៏ពពពដ៏អងងនព្រឹងណណដ៏ននអកករលតគាកឲឲសងលត
ហសចកផម្ពីពនិតពគប្រតចនពរូកដ៏ដមនិតហសចកផម្ពីហផងងៗណដលពពពដ៏អងងណថឆ្លាងដ៏មនិនហចញមកពម្ពីពពពដ៏អងងផន្ទលតហទដ៏គគពពពដ៏អងងណថឆ្លាងណត
ហសចកផម្ពីណណដលពទងតពពពដ៏សណផប្រតឮដ៏ពពមទានងមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលពប្រាប្រតឲឲអកករលតគាកដព្រឹងអនពម្ពីហហតសុដ៏ការណនដ៏ណដលពតន្ទូវ
ហកហើតមានហនវថថមសុខផង។ដ៏14 ពពពដ៏អងងនព្រឹងសណមតងសនិររីដ៏រសុងហរជងរប្រសតខជក្នុនដ៏ហពពោពពពពដ៏អងងទទរួលហសចកផម្ពីទានងអសតពម្ពីខជក្នុនដ៏
យកមកពប្រាប្រតអកករលតគាក។ដ៏15 អធមៗ្ពី ណដលពពពដ៏ប្រនិតាមានទានងប្រយសុនស្មានសសុទទណតជរប្រសតខជក្នុនទានងអសត។ដ៏ហហតសុហនពហហហើយ
ប្រានជខជក្នុនហពោលថាដ៏ពពពដ៏អងងទទរួលហសចកផម្ពីទានងអសតពម្ពីខជក្នុនយកមកពប្រាប្រតអកករលតគាក»។

យយរូហាន 20:21,22 ពពពដ៏ហយសសរូមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលហទហគសជថស្មាម្ពីថា៖ដ៏«សរូមឲឲអកករលតគាកប្រានពប្រកប្រហដោយហសចកផម្ពី
សសុខដ៏សនត! ដរូចពពពដ៏ប្រនិតាប្រានចាតតខជក្នុនឲឲមកយាយងណដ៏ខជក្នុនចាតតអកករលតគាកឲឲហទយាយងហនពណដរ»។ 22 ប្រនន្ទប្រតពម្ពី
មានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលហហហើយដ៏ពពពដ៏អងងផឆ្លាក្នុនហលហើពរួកហគដ៏ទានងមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលថា៖ដ៏«ចរូរទទរួលពពពដ៏វវញញ្ញាណ!។

កនិចច្ចការ 1:2 រហរូតដលតវថថណដលពពពដ៏ជមាច្ចសតហលហើកពពពដ៏អងងហឡហើងហទសស្ថានប្ររមដ៏សសុខ* គគប្រនន្ទប្រតពម្ពីពពពដ៏អងងប្រានណផផដ៏ផផនតាម
រយយពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ* ដលតពកក្នុមសវវ័ក*ណដលពពពដ៏អងងប្រានហពជហើសហររីស។

កនិចច្ចការ 1:5 ហលោកយយរូហានប្រានហធធហើពនិធម្ពីពជមសុជ*ឲឲហគកកក្នុងទព្រឹកដ៏ប្រយសុណនតដ៏ហនប្រយសុនស្មានវថថហទទៀតដ៏អកករលតគាកនព្រឹងទទរួលពនិធម្ពី
ពជមសុជកកក្នុងពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទវវញ»។

កនិចច្ចការ 1:8 ប្រយសុណនតដ៏អកករលតគាកនព្រឹងទទរួលឫទាទដ៏នសុភាពមរួយដ៏គគឫទាទដ៏នសុភាពវនពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទមកសណណនិតហលហើអកករលត
គាក។ដ៏អកករលតគាកនព្រឹងហធធហើជប្រនន្ទលតរប្រសតខជក្នុនដ៏ហនកកក្នុងពកក្នុងហយររូដ៏សឡព្រឹមដ៏កកក្នុងពសក្នុកយរូដោទានងមរូលដ៏កកក្នុងពសក្នុកសមាយររីដ៏
ននិងរហរូតដលតពសក្នុកដោចតពសយាលវនណផនដ៏ដម្ពី»។

កនិចច្ចការ 2:1-4 ហនប្រសុណឲវថថទម្ពីហាដ៏សនិប្រដ៏ពរួកសនិសងប្រានររួមពប្រជសុនទានងអសតគាកដ៏ហនកណនឆ្លាងណតមរួយ។ដ៏2 ររំហពចហនពដ៏
ពសប្រតណតមានឮសកន្ទូរសនទព្រឹកពម្ពីហលហើហមឃដ៏ដរូចខឲលតប្រកតហប្រាកយាយងខឆ្លានងហពញកកក្នុងផន្ទពណដលហគហន។ដ៏3 ពរួកសនិសងប្រាន
ហឃហើញហាកតដរូចជមានអណផតហភឆ្លាហើងដ៏ណប្រកហចញពម្ពីគាកដ៏ចសុពមកសណណនិតហលហើពរួកហគមាកកតៗ ។ដ៏4 អកកទានងហនពប្រាន
ហពោរដ៏ហពញហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ* ហហហើយចាប្រតហផផហើមននិយាយភាសហផងងៗពម្ពីគាកដ៏តាមពពពដ៏វវញញ្ញាណហពប្រាស



ពប្រទានឲឲ។
កនិចច្ចការ 2:17-19  “ពពពដ៏ជមាច្ចសតមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលថា ហនពគាចសុងហពកាយប្រងលសត ហយហើងនព្រឹងយកវវញញ្ញាណហយហើងមកចាកត

ប្រងងន្ទូរ ហលហើមនសុសងហលោកផងទានងពរួង។ ករូនពប្រក្នុសករូនពសម្ពីរប្រសតអកករលតគាក នព្រឹងណថឆ្លាងពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូល ពរួកយសុវជននព្រឹងននិមនិតត
ហឃហើញការអសច្ចរឲ ហហហើយពរួកចាសតទសុនរប្រសតអកករលតគាក នព្រឹងយលតសសុប្រនិនននិមនិតត។ 18 ហនពគាហនពដ៏ហយហើងពនិតជ
យកវវញញ្ញាណហយហើង មកចាកតប្រងងន្ទូរហលហើអកកប្រហពមហើទានងពប្រក្នុសទានងពសម្ពី រប្រសតហយហើងដ៏ហហហើយហគនព្រឹងណថឆ្លាងពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូល។ 19
ហយហើងនព្រឹងសណមតងឫទទនិដ៏ប្រាដនិដ៏ហារវយនហនហលហើហមឃ សណមតងទម្ពីសមាងលតហផងងៗហនហលហើណផនដ៏ដម្ពី គគមានឈមដ៏មានហភឆ្លាហើងដ៏
ននិងមានកនសរួលណផងង។ (យយរូណអល 2:28,29)

កនិចច្ចការ 2:33 ពពពដ៏ជមាច្ចសតប្រានហលហើកហលោកហយសសរូហឡហើងដ៏ហដោយឫទទនិដ៏ប្រារមម្ពីដ៏រប្រសតពពពដ៏អងង។ដ៏ហលោកហយសសរូប្រានទទរួល
ពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទពម្ពីពពពដ៏ប្រនិតាតាមពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលសនន្យាដ៏ហហហើយចាកតប្រងងន្ទូរពពពដ៏វវញញ្ញាណហនពមកហលហើហយហើងខជក្នុនដ៏ដរូចប្រងដ៏ប្រលន្ទូន
ប្រានហឃហើញប្រានឮពសប្រត។

កនិចច្ចការ 2:38 ហលោកហពពតក្នុសមានពប្រសសននហទហគថា៖ដ៏«សរូមប្រងដ៏ប្រលន្ទូនណកណពប្រចនិតតគនននិតដ៏ហហហើយមាកកតៗ ពតន្ទូវទទរួលពនិធម្ពី
ពជមសុជទព្រឹក* កកក្នុងពពពដ៏នមពពពដ៏ហយសសរូដ៏ពគនិសផ*ហទដ៏ហដហើមមម្ពីពពពដ៏ជមាច្ចសតហលហើកដ៏ណលងហទាសប្រងដ៏ប្រលន្ទូនឲឲររួចពម្ពីប្រាប្រ* ហហហើយ
ប្រងដ៏ប្រលន្ទូននព្រឹងទទរួលពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទដ៏ណដលជអនហណយទានរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសត

កនិចច្ចការ 4:31 កាលពរួកហគទរូលដ៏អងធរពពពដ៏ជមាច្ចសតដរូហចាកពររួចហហហើយដ៏កណនឆ្លាងណដលហគជរួប្រដ៏ជសុនគាកហនពកដរញញខ្លួយដ៏ហគប្រាន
ហពោរដ៏ហពញហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទទានងអសតគាកដ៏ហហហើយននគាកណថឆ្លាងពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតដ៏ហដោយចនិតត
អងតដ៏អាច។

កនិចច្ចការ 8:15-17 លសុពហទដលតពសក្នុកសមាយររីដ៏សវវ័ក*ទានងពម្ពីរកដទរូលដ៏អងធរពពពដ៏ជមាច្ចសតដ៏សសុនឲឲពរួកអកកហជជប្រានទទរួល
ពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ* 16 ដមនិតពពពដ៏វវញញ្ញាណពសុនទានតយាងចសុពមកសណណនិតហលហើអកកណមាកកតដ៏កកក្នុងចនហណមពរួកហគហន
ហឡហើយហទដ៏គគហគពគានតណតប្រានទទរួលពនិធម្ពីពជមសុជទព្រឹកដ៏កកក្នុងពពពដ៏នមពពពដ៏អមាច្ចសតដ៏ហយសសរូប្រយសុហណណព។ដ៏17 ហពលហនពដ៏
ហលោកហពពតក្នុសដ៏ននិងហលោកយយរូហានប្រានដោកតវដ*ហលហើហគដ៏ហហហើយហគកដប្រានទទរួលពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ។



កនិចច្ចការ 8:39 កាលហលោកទានងពម្ពីរហឡហើងពម្ពីទព្រឹកមកវវញដ៏ពពពដ៏វវញញ្ញាណវនពពពដ៏អមាច្ចសតប្រានហលហើកហលោកភម្ពីលម្ពីពយកហចញ
ប្រាតតហទដ៏ហលោកមននតម្ពីណលងហឃហើញហលោកភម្ពីលម្ពីពហទទៀតហហហើយ។ដ៏ហលោកមននតម្ពីប្រនតដនហណហើរហទមសុខហដោយចនិតតហពតកអរ
សប្រប្បាយ។ (1 ១ ហសតច - ១ ពងក្សាដ៏វតារដ៏កងពត 18:12)

កនិចច្ចការ 9:31 ពកក្នុមដ៏ជននសុន*ប្រានពប្រកប្រហដោយហសចកផម្ពីសសុខដ៏សនតពគប្រតទម្ពីកណនឆ្លាងកកក្នុងពសក្នុកយរូដោដ៏ពសក្នុកកាលម្ពីដ៏ហឡដ៏ននិងពសក្នុក
សមាយររី។ដ៏ពកក្នុមដ៏ជននសុនមានជនហរកានតណតមានដ៏មរួនហឡហើងៗដ៏ហហហើយហគរសតហនហដោយហគារពហកាតខឆ្លាចពពពដ៏អមាច្ចសតដ៏ពពមទានង
មានចននរួនហកហើនហឡហើងជលនដោប្រតដ៏ហដោយមានពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*ជរួយហលហើកទព្រឹកចនិតតហគផង។

កនិចច្ចការ 10:44,45 ហលោកហពពតក្នុសកនពសុងមានពប្រសសននហនហឡហើយដ៏ពសប្រតណតពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*យាងចសុពមក
សណណនិតហលហើអសតអកកណដលសផប្រតពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូល។ 45 ពរួកអកកហជជជសសននយរូដោដ៏ណដលមកជមរួយហលោកហពពតក្នុសដ៏
ហងជងដ៏ឆថលតណសតដ៏ហដោយពពពដ៏ជមាច្ចសតប្រានចាកតប្រងងន្ទូរពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទពប្រទានឲឲសសននដវទណដរ

កនិចច្ចការ 11:15 ហនហពលខជក្នុនចាប្រតហផផហើមននិយាយដ៏ពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទកដយាងចសុពមកសណណនិតហលហើពរួកហគដ៏ដរូចពពពដ៏អងងប្រាន
យាងចសុពមកសណណនិតហលហើហយហើងដ៏កាលពម្ពីហដហើមដនប្ររូងហនពណដរ។

កនិចច្ចការ 13:52 ររីឯពរួកសនិសង*ហនអនតដ៏ទម្ពីដ៏យយរូកវវញដ៏ហគប្រានហពោរដ៏ហពញហដោយអនណរដ៏ននិងហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*។
កនិចច្ចការ 19:6 ហលោកប្រយរូលប្រានដោកតវដហលហើហគដ៏ពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទកដយាងមកសណណនិតហលហើហគដ៏ហហហើយហគននគាកននិយាយ

ភាសចណមឆ្លាកអសច្ចរឲ* ននិងណថឆ្លាងពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលផង។
កនិចច្ចការ 20:23 គគខជក្នុនពគានតណតដព្រឹងតាមពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទប្រញញកតពប្រាប្រតដ៏ពម្ពីពកក្នុងមរួយហទពកក្នុងមរួយថាដ៏ខជក្នុននព្រឹងពតន្ទូវហគចាប្រត

ចងដ៏ហហហើយនព្រឹងពតន្ទូវរងទសុកក្ខហវទន។
រររូម 5:5 ហសចកផម្ពីសងងព្រឹមមនិនហធធហើឲឲហយហើងខកចនិតតហឡហើយដ៏ហពពោពពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតប្រានចាកតប្រងងន្ទូរពពពដ៏ហឫទភ័យពសឡាញតរប្រសត

ពពពដ៏អងងមកកកក្នុងចនិតតហយហើងដ៏ហដោយពប្រទានពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទមកហយហើង។
រររូម 8:9 ចនហពោពប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏ហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតសណណនិតហនកកក្នុងប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនមនិនសស្ថានិតកកក្នុងននិសងភ័យ

ហលោកម្ពីយនហទទៀតហទដ៏គគហនខងពពពដ៏វវញញ្ញាណ។ដ៏អកកណគាស្មានពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ពគនិសផដ៏អកកហនពមនិនណមនជករូនហច



រប្រសតពពពដ៏អងងហទ។
រររូម 8:13-16 ពប្រសនិនហប្រហើប្រងដ៏ប្រលន្ទូនរសតហនតាមននិសងភ័យហលោកម្ពីយនដ៏ប្រងដ៏ប្រលន្ទូននព្រឹងពតន្ទូវសឆ្លាប្រតជមនិនខនដ៏ផន្ទក្នុយហទវវញដ៏ពប្រសនិន

ហប្រហើប្រងដ៏ប្រលន្ទូនពព្រឹងណផលកហលហើពពពដ៏វវញញ្ញាណដ៏ហដហើមមម្ពីររំលោយរហប្រទៀប្ររសតហនតាមននិសងភ័យហលោកម្ពីយនដ៏ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនមសុខណតមានជម្ពីវវតដ៏
14 ដមនិតអសតអកកណដលពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតណណដ៏ននដ៏សសុទទណតជប្រសុពតរប្រសតពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសត។ដ៏15 ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនពសុន
ប្រានទទរួលវវញញ្ញាណណដលហធធហើឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនហទជខជក្នុនប្រហពមហើដ៏ហហហើយឲឲហនណតភភ័យខឆ្លាចហទទៀតហទដ៏គគប្រងដ៏ប្រលន្ទូនប្រានទទរួល
ពពពដ៏វវញញ្ញាណណដលហធធហើឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនហទជប្រសុពតរប្រសតពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសត។ដ៏ហដោយដ៏សរពពពដ៏វវញញ្ញាណហនពដ៏ហយហើងប្រនឆ្លាគសនហឡង
ហឡហើងថាដ៏«អភ័ប្រប្បា!» ឱពពពដ៏ប្រនិតា! 16 គគពពពដ៏វវញញ្ញាណផន្ទលតណដលផផលតសកក្ខម្ពីភាពឲឲវវញញ្ញាណរប្រសតហយហើងដព្រឹងថាដ៏ហយហើង
ពនិតជប្រសុពតរប្រសតពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតណមន។

រររូម 8:26 យាយងណដ៏មនិញដ៏ពពពដ៏វវញញ្ញាណកដយាងមកជរួយហយហើងណដលទនតហខក្សាយហនពណដរដ៏ដមនិតហយហើងពសុនដព្រឹងអធនិសណន*ដរូច
ហមផចដ៏ហដហើមមម្ពីឲឲប្រានសមហនពហឡហើយដ៏ណតពពពដ៏វវញញ្ញាណផន្ទលតពទងតទរូលដ៏អងធរឲឲហយហើងដ៏ហដោយពពពដ៏សរូរហសទៀងណដលគាស្មាន
នរណអាចណថឆ្លាងប្រាន។

រររូម 15:13 សរូមពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតដ៏ជពប្រភពវនហសចកផម្ពីសងងព្រឹមដ៏ហពប្រាសប្រងដ៏ប្រលន្ទូនណដលមានជនហនជដ៏ឲឲប្រានហពោរដ៏ហពញហដោយ
អនណរដ៏ននិងហសចកផម្ពីសសុខដ៏សនតពគប្រតពប្រការដ៏ហដហើមមម្ពីឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនមានសងងព្រឹមយាយងប្ររវប្ររូណមហរូរដ៏ហហទៀរដ៏ហដោយឫទាទដ៏នសុភាព
រប្រសតពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ។

រររូម 15:19 ពពពដ៏អងងសណមតងឫទាទដ៏នសុភាពវនទម្ពីសមាងលតដ៏ននិងឫទទនិដ៏ប្រាដនិដ៏ហារវយនដ៏ពពពដ៏អងងសណមតងឫទាទដ៏នសុភាពរប្រសត
ពពពដ៏វវញញ្ញាណ។ដ៏ដរូហចកពដ៏ខជក្នុនប្រានផងពធដ៏ផក្សាយដនណព្រឹងដ៏លលរប្រសតពពពដ៏ពគនិសផសពធពគប្រតដ៏ហនពគប្រតទម្ពីកណនឆ្លាងដ៏ចាប្រតតានងពម្ពីពកក្នុង
ហយររូដ៏សឡព្រឹមដ៏រហរូតហទដលតតនប្រនតអសុម្ពីលម្ពីដ៏ររីកសុនដ៏។

1 ១ ករូរវនថរូសទម្ពី 2:10-13 ពពពដ៏ជមាច្ចសតប្រានសណមតងឲឲហយហើងដព្រឹងអនពម្ពីគហពមាងដ៏ការដដលោកតកនប្រានងហនពដ៏តាមរយយ
ពពពដ៏វវញញ្ញាណដ៏ដមនិតពពពដ៏វវញញ្ញាណហឈធងយលតអធម្ពីៗទានងអសតដ៏សរូមមម្ពីណតជហពមពពពដ៏ហឫទភ័យរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតកដពទងត
ហឈធងយលតណដរ។ដ៏11 ចនហពោពមនសុសងហលោកដ៏គាស្មាននរណយលតអនពម្ពីមនសុសងប្រានដ៏ហពកពម្ពីវវញញ្ញាណណដលហនកកក្នុងខឆ្លាខ្លួន



ហគហនពហទ។ដ៏ររីឯពពពដ៏ជមាច្ចសតកដដរូហចាកពណដរដ៏គាស្មាននរណមាកកតយលតអនពម្ពីពពពដ៏អងងប្រានដ៏ហពកពម្ពីពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសត
ពពពដ៏ជមាច្ចសតហនពហឡហើយ។ 12 ចនហពោពហយហើងដ៏ហយហើងពសុនប្រានទទរួលវវញញ្ញាណហលោកម្ពីយនហទដ៏គគហយហើងប្រានទទរួល
ពពពដ៏វវញញ្ញាណណដលមកពម្ពីពពពដ៏ជមាច្ចសតដ៏ហដហើមមម្ពីឲឲសងលតអធម្ពីៗណដលពពពដ៏អងងហពប្រាសពប្រទានមកហយហើង។ដ៏13 ហយហើង
ននិយាយហសចកផម្ពីទានងហនពដ៏ហដោយមនិនហពប្រហើពោកឲដ៏ហពចននណដលពប្រាជជរប្រសតមនសុសងប្រហពងច្រៀនហនពហឡហើយដ៏គគហយហើងហពប្រហើណត
ពោកឲណណដលពពពដ៏វវញញ្ញាណប្រហពងច្រៀនដ៏ហដហើមមម្ពីពនឲលតហសចកផម្ពីពនិតខងវវញញ្ញាណដលតមនសុសងណដលប្រានទទរួល
ពពពដ៏វវញញ្ញាណ។

1 ១ ករូរវនថរូសទម្ពី 3:16 ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនមនិនពជប្រថាខឆ្លាខ្លួនជពពពដ៏វវហារ*រប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតហទឬ! ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនមនិនពជប្រថា
ពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតសណណនិតហនកកក្នុងប្រងដ៏ប្រលន្ទូនហទឬ!។

1 ១ ករូរវនថរូសទម្ពី 6:11 កាលពម្ពីហដហើមដ៏ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនខឆ្លាពកដជមនសុសងពប្រហភទហនពណដរ។ដ៏ប្រយសុណនតដ៏ពពពដ៏ជមាច្ចសតលោងសមាលត
ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏ហពប្រាសពប្រទានឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនប្រានវវសសុទទដ៏ពពមទានងឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនប្រានសសុចរវត* កកក្នុងពពពដ៏នមពពពដ៏អមាច្ចសតហយសសរូ
ពគនិសផ* តាមរយយពពពដ៏វវញញ្ញាណវនពពពដ៏ជមាច្ចសតរប្រសតហយហើងររួចហពសចហហហើយ។

1 ១ ករូរវនថរូសទម្ពី 12:3 ហហតសុហនពដ៏ខជក្នុនសរូមជពមាប្រប្រងដ៏ប្រលន្ទូនឲឲដព្រឹងថាដ៏ពប្រសនិនហប្រហើអកកណមាកកតមានពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសត
ពពពដ៏ជមាច្ចសតណណដ៏ននដ៏អកកហនពពសុនអាចហពោលថាដ៏«ពពពដ៏ហយសសរូពតន្ទូវប្រណផស» ហកហើតហទដ៏ហហហើយហប្រហើគាស្មានពពពដ៏វវញញ្ញាណ
ដដដ៏វវសសុទទ*ណណដ៏ននហទហនពដ៏កដគាស្មាននរណមាកកតអាចហពោលថាដ៏«ពពពដ៏ហយសសរូជពពពដ៏អមាច្ចសត»ប្រានណដរ។

2 ២ ករូរវនថរូសទម្ពី 3:17 ដមនិតពពពដ៏អមាច្ចសតជពពពដ៏វវញញ្ញាណហនទម្ពីណដ៏មានពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសតហនទម្ពីហនពដ៏កដ
មានហសររីដ៏ភាពណដរ។

2 ២ ករូរវនថរូសទម្ពី 13:14(13) សរូមឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនប្រានពប្រកប្រហដោយពពពដ៏គសុណរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសតហយសសរូពគនិសផដ៏ហសចកផម្ពី
ពសឡាញតរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតដ៏ននិងការររួមរសតកកក្នុងពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*។

កាឡាទម្ពី 4:6 ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនពនិតជប្រសុពតរប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតណមនដ៏ហពពោពពពពដ៏អងងប្រានចាតតពពពដ៏វវញញ្ញាណវនពពពដ៏ប្រសុពតារប្រសត
ពពពដ៏អងងដ៏ឲឲមកសណណនិតកកក្នុងចនិតតហយហើងដ៏គគពពពដ៏វវញញ្ញាណហនពហហហើយដ៏ណដលប្រនឆ្លាគពពពដ៏សរូរហសទៀងហឡហើងថាដ៏«អប្រប្បាដ៏! ឱ



ពពពដ៏ប្រនិតា!»។
ហអហភសរូ 1:13,14 ហដោយររួមកកក្នុងអងងពពពដ៏ពគនិសផដ៏ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនប្រានសផប្រតពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលវនហសចកផម្ពីពនិតដ៏ជដនណព្រឹងដ៏លលណដល

សហនងងពប្រងដ៏ប្រលន្ទូន។ដ៏កកក្នុងអងងពពពដ៏ពគនិសផប្រងដ៏ប្រលន្ទូនកដប្រានហជជដ៏ហហហើយប្រានទទរួលសញញ្ញាហដសមាងលតពម្ពីពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ
តាមពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលសនន្យាណដរ។ដ៏14 ពពពដ៏ជមាច្ចសតពប្រទានពពពដ៏វវញញ្ញាណហនពមកប្រញច្ចនចនិតតហយហើងឲឲដព្រឹងថាដ៏ហយហើងនព្រឹង
ទទរួលមតមកដ៏ហនហពលពពពដ៏អងងហលោពពប្រជដ៏រនសផរប្រសតពពពដ៏អងងជសស្ថាពរដ៏ហដហើមមម្ពីឲឲហគហលហើកតហមង្កហើងសនិររីដ៏រសុងហរជងរប្រសត
ពពពដ៏អងង។

ហអហភសរូ 2:18 ហដោយដ៏សរពពពដ៏ពគនិសផហនពហហហើយដ៏ណដលហយហើងទានងពម្ពីរសសននមានផឆ្លាន្ទូវចរូលហទរកពពពដ៏ប្រនិតាដ៏ហដោយររួមកកក្នុង
ពពពដ៏វវញញ្ញាណណតមរួយ។

ហអហភសរូ 4:30 កសុនហធធហើឲឲពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*រប្រសតពពពដ៏ជមាច្ចសតពពខ្លួយពពពដ៏ហឫទភ័យហសពហឡហើយដ៏ដមនិតពពពដ៏អងងប្រានហដ
សញញ្ញាសមាងលតរប្រសតពពពដ៏វវញញ្ញាណមកហលហើប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏ទសុកសពមាប្រតវថថណដលពពពដ៏អងងនព្រឹងយាងមកហលោពហយហើង។

1 ១ ណថសក្សាឡន្ទូនម្ពីចទម្ពី 4:8 ដរូហចកពដ៏អកកណប្រដនិហសធមនិនទទរួលដនប្ររូនស្មានហនពដ៏មនិនពតព្រឹមណតប្រដនិហសធមនិនទទរួលមនសុសង
ប្រយសុហណណពហទដ៏គគប្រដនិហសធមនិនទទរួលពពពដ៏ជមាច្ចសតដ៏ណដលប្រានពប្រទានពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទរប្រសតពពពដ៏អងងមកប្រងដ៏ប្រលន្ទូន
ហនពណតមផង។

1 ១ ណថសក្សាឡន្ទូនម្ពីចទម្ពី 5:19 ចរូរពប្រយភ័តកដ៏កសុនឲឲនរណមាកកតពប្រពពព្រឹតតអនហពហើអាពកកតតប្រនព្រឹងអនហពហើអាពកកតហឡហើយដ៏ណតពតន្ទូវសងធត
ហធធហើអនហពហើលលជដ៏ននិចច្ចដ៏គគហធធហើចនហពោពប្រងដ៏ប្រលន្ទូនគាកឯងដ៏ននិងចនហពោពមនសុសងទរួហទ។

2 ២ ណថសក្សាឡន្ទូនម្ពីចទម្ពី 2:13 ចនហពោពហយហើងវវញដ៏ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដដជទម្ពីពសឡាញតរប្រសតពពពដ៏អមាច្ចសតហអហើយដ៏ហយហើងពតន្ទូវណតអរ
ពពពដ៏គសុណពពពដ៏ជមាច្ចសតអនពម្ពីប្រងដ៏ប្រលន្ទូនជដ៏ននិចច្ចដ៏ដមនិតពពពដ៏ជមាច្ចសតប្រានហពជហើសហររីសប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏ឲឲទទរួលការសហនងងពមសុនហគដ៏
ហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណហពប្រាសប្រងដ៏ប្រលន្ទូនឲឲប្រានវវសសុទទ* ននិងហដោយប្រងដ៏ប្រលន្ទូនមានជនហនជហលហើហសចកផម្ពីពនិត។ (1 ១ ហពពតក្នុសទម្ពី 
1:2)

ទម្ពីតសុស 3:5,6 ពពពដ៏អងងកដប្រានសហនងងពហយហើងដ៏តាមពពពដ៏ហឫទភ័យហមតាតដ៏ករសុណរប្រសតពពពដ៏អងងដ៏គគមនិនណមនមកពម្ពីហយហើងប្រាន
ពប្រពពព្រឹតតអនហពហើសសុចរវតហនពហទ។ដ៏ពពពដ៏អងងសហនងងពហយហើងដ៏ហដោយលោងជពមពហយហើងឲឲប្រានហកហើតជថស្មាម្ពីដ៏ននិងពប្រទានឲឲ



ហយហើងមានជម្ពីវវតថស្មាម្ពីដ៏ហដោយដ៏សរពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ។ដ៏6ពពពដ៏អងងចាកតប្រងងន្ទូរពពពដ៏វវញញ្ញាណហនពមកហលហើហយហើងយាយង
ប្ររវប្ររូណមដ៏តាមរយយពពពដ៏ហយសសរូពគនិសផដ៏ជពពពដ៏សហនងងពរប្រសតហយហើង

ហហហពពហើរ 2:4 ពពពដ៏ជមាច្ចសតផផលតសកក្ខម្ពីភាពររួមជមរួយពរួកហគដ៏ហដោយសណមតងទម្ពីសមាងលតដ៏ឫទទនិប្រាដនិដ៏ហារវយនដ៏ការអសច្ចរឲពគប្រត
យាយងដ៏ពពមទានងណចកពពពដ៏អនហណយទានរប្រសតពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*មកដ៏ពសប្រតាមពពពដ៏ហឫទភ័យពពពដ៏អងងផង។

ហហហពពហើរ 10:15 ពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ*កដប្រានប្រញញកតពប្រាប្រតហយហើងណដរដ៏គគមសុនដនប្ររូងដ៏ពពពអងងមានពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលថា៖
1 ១ ហពពតក្នុសទម្ពី 1:2 ពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតដ៏ជពពពដ៏ប្រនិតាដ៏ប្រានហពជហើសហររីសប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏តាមគហពមាងដ៏ការណដលពពពដ៏អងងហពគាងទសុកពម្ពី

មសុនមកដ៏ហដោយពពពដ៏វវញញ្ញាណហពប្រាសប្រងដ៏ប្រលន្ទូនឲឲប្រានវវសសុទទ* ហដហើមមម្ពីឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនសផប្រតប្រងងប្រតពពពដ៏ហយសសរូដ៏ពគនិសផ* ននិងឲឲ
ពពពដ៏អងងហពប្រាពពពពដ៏ហលោហនិតរប្រសតពពពដ៏អងងហលហើប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏។ដ៏សរូមឲឲប្រងដ៏ប្រលន្ទូនប្រានពប្រកប្រហដោយពពពដ៏គសុណដ៏ននិងហសចកផម្ពី
សសុខដ៏សនតកានតណតហពចហើនហឡហើងៗ។

2 ២ ហពពតក្នុសទម្ពី 1:21 ដមនិតពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលណដលពន្យាការរីប្រានណថឆ្លាងទសុកមកហនពដ៏មនិនណមនហចញពម្ពីប្រនណងចនិតតរប្រសតមនសុសង
ហទដ៏គគពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទវវញឯដ៏ហណពដ៏ណដលជនរសុញចនិតតហលោកទានងហនពឲឲណថឆ្លាងពពពដ៏ប្រនន្ទន្ទូលកកក្នុងពពពដ៏នម
ពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសត។

1 ១ យយរូហានទម្ពី 4:2 ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនអាចសងលតពពពដ៏វវញញ្ញាណរប្រសតពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតប្រានហនពតងតហនពដ៏គគអកកណដ៏ពប្រកាសជនហនជថា
ពពពដ៏ហយសសរូដ៏ពគនិសផ*ប្រានយាងមកហកហើតជមនសុសងដ៏អកកហនពមានពពពដ៏វវញញ្ញាណមកពម្ពីពពពដ៏ជដ៏មាច្ចសតណមន

1 ១ យយរូហានទម្ពី 5:7,8 មានប្រនន្ទលតប្រម្ពីគគដ៏8 ពពពដ៏វវញញ្ញាណដ៏ទព្រឹកដ៏ននិងហលោហនិតដ៏ហហហើយប្រនន្ទលតទានងប្រម្ពីហនពររួមគាកផផលត
សកក្ខម្ពីភាពណតមរួយដ៏។

យរូដោស 1:20 ររីឯប្រងដ៏ប្រលន្ទូនវវញដ៏ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនជទម្ពីពសឡាញតហអហើយដ៏ចរូរកសងគាកហទវវញហទមកដ៏ហលហើជនហនជដដដ៏វវសសុទទប្រនផសុតរប្រសត
ប្រងដ៏ប្រលន្ទូនដ៏ចរូរអធនិសណនតាមពពពដ៏វវញញ្ញាណដដដ៏វវសសុទទ។
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