
គោលលទ្ធិ នធិង គេចក្តីេញ្ញា 

នធិង ប្រវត្ធិ សាេនាចបក
ប្រះគម្តីរ េញ្ញា ចាេ់ ប្រះគម្តីរ េញ្ញា ថ្តី ប្រះគម្តីរ មរមន

	 ១.	 យ៉ូសេ្រ េ្ម៊ីធ—ប្រវត្ធិ ១:១៥–២០ ។	នៅក្នុង	ការនិមិត្ត	ដំបូង	ព្រះ	បាន	នៅ	យ៉ូសែប	ែ្ម៊ីធ	ឲ្យ	នធវើ	ជា	

្យាការី	។

	 ២.	 គ. នធិង េ. ១:៣០ ។	សាែនាចពក	សត	មួយ	សដល	្ ិត	ន�ើយ	ែកម្

	 ៣.	 គ. នធិង េ. ១:៣៧- ៣៨ ។	ែំនេង	របែ់	ព្រះអម្ចាែ់	និង	ែំនេង	របែ់	អ្ក	បនពមើ	ព្រង់	គឺ	ដូច	សត	គ្នា	។

	 ៤.	 គ. នធិង េ. ៦:៣៦ ។	ែូម	គិត	ដល់	ព្រះពគរីែ្ទ	ពគប់	គំនិត	ទាំង	អែ់	។

	 ៥.	 គ. នធិង េ. ៨:២–៣ ។	ព្រះវិញ្ញាណ	បរិែុ្រ្ធ	ម្ន	បន្ទទូល	មក	ក្នុង	គំនិត	និង	ដួងចិត្ត	របែ់	នយើង	។

	 ៦.	 គ. នធិង េ. ១៣:១ ។	កូននសា	នន	ប្វជិតភា្	នអើរ៉ុន

	 ៧.	 គ. នធិង េ. ១៨:១០–១១ ។	តនមលៃ	នន	ព្លឹង	ទាំង	ឡាយ	គឺ	ម�ិម្	ណាែ់	។

	 ៨.	 គ. នធិង េ. ១៨:១៥–១៦ ។	អំណរ	ក្នុងការ	នាំ	ព្លឹង	ជានពចើន	មក	កាន់	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ

	 ៩.	 គ. នធិង េ. ១៩:១៦–១៩ ។	ព្រះអង្គ	ែន្គ្ររះ	បាន	រង	្រុក្ខ	ជំនួែ	អំន្ើ	បាប	របែ់	នយើង	ដូនច្រះ	នយើង	

អាច	សពបចិត្ត	បាន	។

	១០.	 គ. នធិង េ. ២១:៤- ៦ ។	នៅ	ន្ល	នយើង	្រ្រួល	ពបសាែន៍	របែ់	្ យាការី	នោយ	ក្តរី	អត់ធ្ត់	និង	ជំននឿ	

ននារះ	ព្រះ	នឹង	កម្ចាត់	អំណាច	នន	នែចក្រី	ងងឹត	នចញ	។

	១១.	 គ. នធិង េ. ២៩:១០- ១១ ។	ព្រះពគរីែ្ទ	នឹង	យាង	មក	ម្តង	ន្រៀត	នោយ	ព្រះនចសាតា	និង	ែិរីល្អ	។

	១២.	 គ. នធិង េ. ៤២:១១ ។	អ្ក	តំណាង	ព្រះអម្ចាែ់	ពតូវសត	បាន	នៅ	នោយ	បុគ្គល	ម្នាក់	សដល	ម្ន	ែិ្រ្ធិ	

អំណាច	។

	១៣.	គ. នធិង េ. ៤៩:១៥- ១៧ ។	អាពា�៍្ិពា�៍	រវាង	បុរែ	និង	ពែ្តរី	ពតូវ	បាន	សតងតាំង	នេើង	នោយ	ព្រះ	។

	១៤.	 គ. នធិង េ. ៥៨:៤២- ៤៣ ។	នដើម្រី	សពប	ចិត្ត	នយើង	ពតូវ	សត	សារភា្	ន�ើយ	លរះបង់	នោល	អំន្ើ	បាប	។

	១៥.	 គ. នធិង េ. ៦៤:៩- ១១ ។	នយើង	ពតូវបាន	តពមូវ	ឲ្យ	អត់	នទាែ	ដល់	មនុែ្ស	ទាំង	អែ់	។

	១៦.	 គ. នធិង េ. ៧៦:២២- ២៤ ។	ព្រះ	នយែមូវពគរីែ្ទ	ម្ន	ព្រះជន្	រែ់	ន�ើយ	ព្រង់	គឺ	ជា	អង្គ	បង្កបនង្កើត	

្ិភ្នោក	ទាំងឡាយ	។

	១៧.	 គ. នធិង េ. ៨២:១០ ។	ព្រះអម្ចាែ់	ជាប់	ែនយា	កាលណា	នយើង	រាល់គ្នា	ពបព្ឹត្ត	តាម	អវរី	សដល	ព្រង់	ម្ន	

ព្រះ	បន្ទទូល	។

	១៨.		 គ. នធិង េ. ៨៤:២០- ២២ ។	អំណាច	នន	ព្រះ	ពតូវ	បាន	ែសម្ង	ឲ្យ	ន�ើញ	នៅក្នុង	្ ិធរីបរិែុ្រ្ធ	ទាំង	ឡាយ	

នន	ប្វជិតភា្	។

	១៩.	 គ. នធិង េ. ៨៨:១១៨ ។	ចូរ	សែវងរក	ការនរៀន	ែូពត	នោយ	ការែិកសា	និង	នោយ	នែចក្តរី	ជំននឿ	។

	២០.	 គ. នធិង េ. ៨៩:១៨- ២១ ។	្រជ័យ	ទាំង	ឡាយ	នន	ពាក្យ	ែម្តរី	នន	ពបាជាញា	វាង	នវ

	២១.	 គ. នធិង េ. ១០៧:៨ ។	ែិ្រ្ធិ	អំណាច	នន	ប្វជិតភា្	មិលគរីែសាសដក

	២២.	គ. នធិង េ. ១២១:៣៦, ៤១–៤២ ។	អំណាច	ប្វជិតភា្	អាពែ័យ	នលើ	ភា្ែុចរិត	របែ់	បុគ្គល	

ននារះ	។

	២៣.	គ. នធិង េ. ១៣០:២២- ២៣ ។	ព្រះ	វរបិតា	និង	ព្រះ	រាជបុពតា	ម្ន	ព្រះ	កាយ	ជា	សាច់	និង	ឆ្អឹង	។

	២៤.	 គ. នធិង េ. ១៣១:១- ៤ ។	នែចក្តរី	ែញ្ញា	ថ្រី	ន�ើយ	អែ់	កល្	អែ់	កាល	ជានិច្ច	នន	អាពា�៍្ិពា�៍

	២៥.	 គ. នធិង  េ. ១៣៥:៣ ។	យ៉ូសែប	ែម្៊ីធ	បាន	នធវើ	កិច្ចការ	ែពម្ប់	នែចក្តរីែន្គ្ររះ	របែ់	នយើង	។

	 ១.	 ម៉ាថាយ ៥:១៤–១៦ ។	ចូរ	ឲ្យ	្ នលៃឺ	របែ់	អ្ករាល់	គ្នា	បាន	ភលៃឺ	ជា	គំរូ	មួយ	នៅ	មុខ	អ្ក	ដន្រ	។

	 ២.	 ម៉ាថាយ ១១:២៨- ៣០ ។	ពបែិន	នបើ	នយើង	មក	រក	ព្រះនយែមូវ	ពគរីែ្ទ	ននារះ	ព្រង់	នឹង	ែពម្ល	បន្ទនុក	របែ់	

នយើង	ន�ើយ	ឲ្យ	នយើង	បាន	ែពម្ក	។

	 ៣.	 ម៉ាថាយ ១៦:១៥–១៩ ។	ព្រះនយែមូវ	ពគរីែ្ទ	ែនយា	ថា	នឹង	សាថាបនា	សាែនាចពក	របែ់	ព្រង់	ន�ើយ	

ពបគល់	កូននសា	នន	នគរ	សាថានែួគ៌	។

	 ៤.	 ម៉ាថាយ ២២:៣៦–៣៩ ។	ចូរ	ពែឡាញ់	ព្រះអម្ចាែ់	ចូរ	ពែឡាញ់	អ្ក	ជិតខាង	ខលៃលួន	។

	 ៥.	 លូកា ២៤:៣៦–៣៩ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	បាន	ម្ន	ព្រះជន្	រែ់	នេើង	វិញ	នោយ	ម្ន	ព្រះកាយ	ជា	

សាច់	និង	ឆ្អឹង	។

	 ៦.	 យ៉ហូាន ៣:៥ ។	នយើង	ពតូវសត	បាន	នកើត	អំ្រី	្រឹក	ន�ើយ	អំ្រី	ព្រះវិញ្ញាណ	នដើម្រី	ចូល	នៅ	ក្នុង	នគរ	ព្រះ	

បាន	។

	 ៧.	 យ៉ហូាន ៧:១៧ ។	នធវើ	តាម	ព្រះ�ឫ្រ័យ	ព្រង់	នដើម្រី	ដឹង	្ រី	នគ្លល្រ្ធិ	ព្រង់	។

	 ៨.	 យ៉ូហាន ១៤:១៥ ។	នបើ	អ្ក	រាល់	គ្នា	ពែឡាញ់	ខ្នុំ	ចូរ	កាន់	តាម	បញ្ញត្តិ	របែ់	ខ្នុំ	ចុរះ	។

	 ៩.	 យ៉ូហាន ១៥:១៦ ។	ព្រះអម្ចាែ់	នពជើែនរើែ	ន�ើយ	សតងតាំង	្ ួក	សាវក	និង	្យាការី	។

	១០.	 យ៉ូហាន ១៧:៣ ។	ជរីវិត	ដ៏	អែ់	កល្	ជានិច្ច	គឺ	ជា	ការ	សារល់	ព្រះ	និង	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	។

	១១.	 កធិច្ចការ ៣:១៩–២១ ។	ន្ពតុែ	បាន	្ យាករ	អំ្រី	ការសាដារ	នេើង	វិញ	។

	១២.	 កូរិនថូេទតី១ ២:៥, ៩–១១ ។	នយើង	អាច	ដឹង	អំ្រី	នែចក្រី	ទាំងឡាយ	នន	ព្រះ	បាន	តាមរយៈ	

ព្រះវិញ្ញាណ	។

	១៣.	 កូរិនថូេទតី១ ៦:១៩–២០ ។	រូបកាយ	របែ់	អ្ក	ជា	ព្រះ	វិហារ	បរិែុ្រ្ធ	។

	១៤.	 កូរិនថូេទតី១ ១១:១១ ។	ម្ន	សត	បុរែ	និង	ពែ្តរី	រួម	គ្នា	សត	ប៉ុនណាណរះ	ន្រើប	អាច	បំន្ញ	សែនការ	របែ់	

ព្រះអម្ចាែ់	បាន	។

	១៥.	 កូរិនថូេទតី១ ១៥:២០- ២២ ។	នៅ	ក្នុង	ព្រះពគរីែ្ទ	ពគប់	គ្នា	នឹង	ពតូវ	បាន	រែ់	នេើង	វិញ	។

	១៦.	 កូរិនថូេទតី១ ១៥:៤០- ៤២ ។	ម្ន	ែិរីរុងនរឿង	បរី	កពមិត	នៅ	ក្នុង	ការរែ់នេើ	វិញ	។

	១៧.	 គេគេេូរ ២:១៩- ២០ ។	សាែនាចពក	របែ់	ព្រះអម្ចាែ់	ពតូវបាន	សាថាបនា	នេើង	នោយ	ម្ន	្ ួក	

្យាការី	និង	្ ួក	សាវក	។

	១៨.	 គេគេេូរ ៤:១១–១៤ ។	្ួក	សាវក	និង	្យាការី	ជួយ	្ ួក	បរិែុ្រ្ធ	ឲ្យ	បាន	ពគប់	លក្ខណ៍	។

	១៩.	 សថេសាឡូនតីចទតី២ ២:១–៣ ។	នែចក្តរី	ក្ត់	សាែនា	ពតូវ	បាន	្ យាករ	ពបាប់	។

	២០.	 ធតីមូ៉គថទតី២ ៣:១៥–១៧ ។	ព្រះគម្រីរ	អាច	នធវើ	ឲ្យ	នយើង	ម្ន	ពបាជាញា	ដល់	្ររី	ែន្គ្ររះ	។

	២១.	 គេគប្ើរ ១២:៩ ។	ព្រះ	គឺ	ជា	ព្រះវរបិតា	ខាង	វិញ្ញាណ	របែ់	នយើង	។

	២២.	យ៉ាកុ្រ ១:៥–៦ ។	នបើ	អ្ក	ខវរះ	ពបាជាញា	ចូរ	ែូម	ដល់	ព្រះ	។

	២៣.	យ៉ាកុ្រ ២:១៧–១៨ ។	នែចក្តរី	ជំននឿ	សដល	គ្មាន	ការពបព្ឹត្ត	តាម	ននារះ	ន្មារះ	ថាសាលាប់	។

	២៤.	 គ្បតុេទតី១ ៤:៦ ។	ដំណឹងល្អ	ពតូវ	បាន	ែសាយ	ដល់	មរណជន	។

	២៥.	 វិវរណៈ ២០:១២ ។	មនុែ្ស	ម្នាក់ៗ	នឹង	ឈរ	នៅ	ចំនពារះ	ព្រះភ្ក្ត	ព្រះ	នដើម្រី	្រ្រួល	ការជំនុំជពមរះ	។

	 ១.	 មូ៉គេ ១:៣៩ ។	កិច្ចការ	និង	ែិរីល្អ	របែ់	ព្រះ	គឺ	នដើម្រី	នាំ	ឲ្យ	ម្ន	អមតភា្	និង	ជរីវិត	ដ៏	នៅ	អែ់កល្	

ជានិច្ច	ដល់	មនុែ្ស	។

	 ២.	 មូ៉គេ ៧:១៨ ។	ែម៊ីយ៉ូន—ម្ន	ចិត្ត	និង	គំនិត	សត	មួយនៅ		ក្នុង	នែចក្តរី	ែុចរិត

	 ៣.	 េ័បរាហាំ ៣:២២–២៣ ។	អ័ពបាហាំ	ពតូវ	បាន	នពជើែនរើែ	្ រីមុន	នោក	បាន	ោប់	កំនណើតមក							។

	 ៤.	 គោកុ្រ្បត្ធិ ១:២៦–២៧ ។	ព្រះ	បាន	បនង្កើត	មនុែ្ស	តាម	រូប	អង្គព្រង់	ផ្ទាល់	។

	 ៥.	 គោកុ្រ្បត្ធិ ១:២៨ ។	ចូរ	បនង្កើត	កូន	ឲ្យ	ចនពមើន	ជា	នពចើន	នេើង	ឲ្យ	ម្ន	ន្ញពាែ	នលើ	សែនដរី	ចុរះ	។

	 ៦.	 គោកុ្រ្បត្ធិ ២:២៤ ។	សាវាមរី	និង	ភរិយា	គឺ	ជា	មនុែ្ស	សត	មួយ	។

	 ៧.	 គោកុ្រ្បត្ធិ ៣៩:៩ ។	យ៉ូសែប	បាន	្រប់្រល់	នឹង	ការ	ល្លួង	។

	 ៨.	 នធិក្ខមនំ ១៩:៥–៦ ។	ចូរ	រកសា	នែចក្រីែញ្ញា	របែ់	នយើង	ន�ើយ	អ្ករាល់គ្នា	នឹង	កាលាយ	ជា	ពបជាជាតិ	មួយ	

ដ៏	បរិែុ្រ្ធ	។

	 ៩.	 នធិក្ខមនំ ២០:៣- ១៧ ។	ព្រះ	បាន	នបើក	ែសម្តង	អំ្រី	ពកឹត្យវិន័យ	ដប់	ពបការ	។

	១០.	 យ៉ូគេវេ ២៤:១៥ ។	ចូរ	នរើែ	យក	ព្រះ	ណា	សដល	ឯង	ចង់	នគ្រ្	ពបតិបត្តិ	តាម	នៅ	នថងៃ	ននរះ	ចុរះ	។

	១១.	 ទំនុកតគមកើង ២៤:៣–៤ ។	នដើម្រី	ឈរ	យា៉ាង	ែក្តិែម	នៅក្នុង	វត្តម្ន	របែ់	ព្រះ	អម្ចាែ់	បាន	ននារះ	នយើង	

ពតូវសត	ម្ន	នដ	សាអាត	និង	ចិត្ត	បរិែុ្រ្ធ	។

	១២.	 េុភាេធិត ៣:៥–៦ ។	ចូរ	្ររី្ឹង	ដល់	ព្រះនយ�ូវា៉	ឲ្យ	អែ់	អំ្រី	ចិត្ត	ននារះ	ព្រង់	នឹង	តពមង់	អែ់	ទាំង	ែលៃទូវ	ពចក	

របែ់	ឯង	។

	១៣.	 គេសាយ ១:១៨ ។	ពបែិននបើ	នយើង	សពបចិត្ត	ននារះ	អំន្ើ	បាប	របែ់	នយើង	នឹង	បាន	ែ	ដូច	�ិមៈ	។

	១៤.	 គេសាយ ៥:២០ ។	នវ្រនា	ដល់	្ ួកអ្ក	សដល	រាប់	នែចក្រី	អាពកក់	ថា	ជា	ល្អ	ន�ើយ	នែចក្រីល្អ	ថា	ជា	

អាពកក់	វិញ	។

	១៥.	 គេសាយ ២៩:១៣–១៤ ។	ការសាតារនេើងវិញ	គឺជា	កិច្ចការ	អសាចារ្យ	ន�ើយ	ចំសេក	។

	១៦.	 គេសាយ ៥៣:៣- ៥ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	្រ្រួល	យក	នែចក្តរី	ឈឺោប់	របែ់	នយើង	ន�ើយ	រង	្រុក្ខ	នពពារះ	

អំន្ើ	បាប	នយើង	។

	១៧.	 គេសាយ ៥៨:៦–៧ ។	ការតម	អាហារ	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	នោរះ	ពចវាក់	នន	អំន្ើ	្រុច្ចរិត	ែពម្ល	បន្ទនុក	ដ៏	ធងៃន់	

និង	ែ្គត់ែ្គង់	ដល់	ជន	ពករីពក	។

	១៨.	 គេសាយ ៥៨:១៣–១៤ ។	នថងៃ	ឈប់	ែពម្ក	គឺ	ជា	នថងៃ	ដ៏	បរិែុ្រ្ធ	របែ់	ព្រះ	អម្ចាែ់	។

	១៩.	 គយគរម ១:៤–៥ ។	នយនរម្	ពតូវ	បាន	សតងតាំង	្ រី	មុន	សែនដរី	មក					នដើម្រី	នធវើ	ជា	្ យាការី	។

	២០.	 គេគេោល ៣:១៦- ១៧ ។	អ្ក	យាម	របែ់	ព្រះអម្ចាែ់	ែ្តល់	ែញ្ញា	ព្ម្ន	មក	្ រី	ព្រង់	។

	២១.	 គេគេោល ៣៧:១៥–១៧ ។	ព្រះ	គម្រីរ	បម៊ីប	និង	ព្រះ	គម្រីរ	មរមន	ពតូវ	បាន	ោក់	បញ្ចទូល	គ្នា	។

	២២.	ដានតីសយ៉ល ២:៤៤ ។	នគរ	របែ់	ព្រះ	នឹង	ែ្ិតនែ្រ	នៅ	អែ់កល្	ជានិច្ច	។

	២៣.	 គេម៉ុេ ៣:៧ ។	ព្រះ	នបើក	ែសម្តង	គំនិត	ោក់កំបាំង	របែ់	ព្រង់	ដល់	្ ួក	្ យាការី	ព្រង់	។

	២៤.	 ម៉ាទបាគតី ៣:៨–១០ ។	ការថាវាយ	ដគ្វាយ	មួយ	ភាគ	ក្នុង	ដប់	នាំ	មក	នូវ	្ រជ័យ	។

	២៥.	 ម៉ាឡាគតី ៤:៥–៦ ។	នអលរីយា៉ា	នឹង	បសងវរ	ចិត្ត	របែ់	ឪ្ុក	និង	កូន	។

	 ១.	 នតីហេវេទតី១ ៣:៧ ។	ព្រះអម្ចាែ់	នរៀបចំ	ែលៃទូវ	មួយ	ឲ្យ	រកសា	ព្រះបញ្ញត្តិ	ទាំងឡាយ	របែ់	ព្រង់	។

	 ២.	 នតីហេវេទតី២ ២:២២–២៥ ។	នោក	អ័ោម	បាន	ធ្លាក់	ខលៃលួន	នដើម្រី	ឲ្យ	ម្ន	មនុែ្ស	នោក	។

	 ៣.	 នតីហេវេទតី២ ២:២៧ ។	នយើង	ម្ន	នែរីភា្	នដើម្រី	នពជើែនរើែ	។

	 ៤.	 នតីហេវេទតី២ ២៦:៣៣ ។	មនុែ្ស	ទាំងអែ់	គ្នា	គឺ	ដូចគ្នា	នៅ	ចំនពារះ	ព្រះ	។

	 ៥.	 នតីហេវេទតី២ ២៨:៣០ ។	ព្រះ	ពបទាន	ចំនណរះ	ដឹង	មួយ	បនាទាត់	ម្ងៗ	។

	 ៦.	 នតីហេវេទតី២ ៣២:៣ ។	ពបែិននបើ	នយើង	្រ្រួល	ទាន	ព្រះបន្ទទូល	ទាំងឡាយ	នន	ព្រះពគរីែ្ទ	ននារះ	នយើង	អាច	

ដឹង	នូវ	ពគប់	អវរី	ទាំងអែ់	សដល	នយើង	ពតូវ	នធវើ	។

	 ៧.	 នតីហេវេទតី២ ៣២:៨–៩ ។	ពបែិននបើ	នយើង	អធិសាឋាន	ជានិច្ច	ននារះ	ព្រះ	នឹង	សញក	កិច្ចការ	របែ់	នយើង	

ែពម្ប់	ជា	ែុខុម្លភា្	ដល់	ព្លឹង	នយើង	។

	 ៨.	 មូ៉សាយ ២:១៧ ។	តាមរយៈ	ការបនពមើ	អ្ក	ដន្រ	ននារះ	នយើង	បនពមើ	ដល់	ព្រះ	។

	 ៩.	 មូ៉សាយ ២:៤១ ។	ការ	នគ្រ្	ពបតិបត្តិ	នាំ	មក	នូវ	្ រជ័យ	និង	ែុភមង្គល	។

	១០.	 មូ៉សាយ ៣:១៩ ។	ែពម្ត	ភា្	ខាង	សាច់្ម	នចញ	ន�ើយ	កាលាយ	នៅ	ជា	អ្ក	បរិែុ្រ្ធ	វិញ	តាម	រយៈ	

ដគ្វាយ	ធួន	។

	១១.	 មូ៉សាយ ៤:៩ ។	ែូម	នជឿ	ដល់	ព្រះ	ចុរះ	ន�ើយ	ែូម	នជឿ	ចុរះ	ថា	ព្រង់	ម្ន	ពគប់	ពបាជាញា	។

	១២.	 មូ៉សាយ ១៨:៨- ១០ ។	តាមរយៈ	បុណ្យ	ពជមុជ្រឹក	នយើង	ចុរះ	នែចក្តរី	ែញ្ញា	ជាមួយ	ព្រះ	។

	១៣.	អាលម៉ា ៧:១១–១៣ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	បានម្នប្រ្ិនសាធន៍	នន	ការឈឺោប់	របែ់	នយើង	ន�ើយ	

បាន	យក	ឈ្រះ	នលើ	អំន្ើ	បាប	និង	នែចក្តរី	សាលាប់	។

	១៤.	 អាលម៉ា ៣៤:៩–១០ ។	ពតូវសត	ម្ន	ដគ្វាយធួន	មួយ	ពតូវ	បាន	នធវើ	នេើង	។

	១៥.	 អាលម៉ា ៣៩:៩ ។	កុំ	នៅ	តាម	នែចក្តរី	ែនពមើប	នន	សភ្ក	របែ់	ខលៃលួន	នេើយ	។

	១៦.	 អាលម៉ា ៤១:១០ ។	នែចក្រី	្រុច្ចរិត	្ ុំ	សដល	ជា	ែុភមង្គល	នេើយ	។

	១៧.	 គេគលមធិន ៥:១២ ។	ពតូវ	ែង់	ពគឹរះ	របែ់	អ្ក	នៅ	នលើ	ព្រះពគរីែ្ទ	។

	១៨.	 នតីហេវេទតី៣ ១១:១០–១១ ។	ព្រះនយែមូវ	ពគរីែ្ទ	បាន	ែមូពទាំ	តាម	ព្រះ	�ឫ្រ័យ	នន	ព្រះ	វរបិតា	ចំនពារះ	

ពគប់	ការណ៍	ទាំង	អែ់	។

	១៩.	 នតីហេវេទតី៣ ១២:៤៨ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	អនញជើញ	នយើង	ឲ្យ	សពប	ជា	ពគប់	លក្ខណ៍	។

	២០.	 នតីហេវេទតី៣ ១៨:១៥, ២០–២១ ។	ចូរ	ោំ	យាម	ន�ើយ	អធិសាឋាន	ជានិច្ច	នៅ	ក្នុង	ព្រះនាម	នន	

ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	។

	២១.	 នតីហេវេទតី៣ ២៧:២០ ។	ចូរ	្រ្រួល	បុណ្យ	ពជមុជ្រឹក	ន�ើយ	សញក	នចញ	បរិែុ្រ្ធ	នោយ	ការ	្រ្រួល	នូវ	ព្រះ	

វិញ្ញាណ	បរិែុ្រ្ធ	។

	២២.	 គេគធើរ ១២:៦ ។	សាក្សរី	នកើត	ម្ន	បនាទាប់	្ រី	ការ	សាកល្ង	នន	នែចក្តរី	ជំននឿ	។

	២៣.	 គេគធើរ ១២:២៧ ។	ព្រះអង្គែន្គ្ររះ	អាច	នធវើ	ឲ្យ	ភា្្រន់នខសាយ	សពប	ជា	ខាលាំង	បាន	។

	២៤.	 មរ៉ូហណ ៧:៤៥, ៤៧–៤៨ ។	នែចក្តរី	ែប្នុរែ	គឺ	ជា	នែចក្រី	ពែឡាញ់	ដ៏	ែុ្រ្ធសាធ	នន	ព្រះ	ពគរីែ្ទ	។

	២៥.	 មរ៉ូហណ ១០:៤–៥ ។	ព្រះវិញ្ញាណ	បរិែុ្រ្ធ	នបើក	ែសម្តង	នែចក្តរី្ិត	ដល់	អែ់	អ្ក	ណា	សដល	្រូល	ែួរ	

ដល់	ព្រះ	នោយ	នសាមារះ	អែ់	្ រី	ចិត្ត	។

ការសណនាំ	អំ្រី	នែចក្រី	នយាង	

ចំនណរះចំណាន	ខាង	នគ្ល	ល្រ្ធិ		



ការ ទទួល រាន ចំគណរះដឹង ខាង វិញ្ញាណ

េុភាេធិត ៣:៥–៦ ។	ចូរ	្ររី្ឹង	ដល់	ព្រះនយ�ូវា៉	ឲ្យ	អែ់	អំ្រី	ចិត្ត	ននារះ	ព្រង់	នឹង	តពមង់	អែ់	ទាំង	ែលៃទូវ	ពចក	របែ់	

ឯង	។

គេសាយ ៥:២០ ។	នវ្រនា	ដល់	្ ួកអ្ក	សដល	រាប់	នែចក្រី	អាពកក់	ថា	ជា	ល្អ	ន�ើយ	នែចក្រីល្អ	ថា	ជា	អាពកក់	វិញ	។

យ៉ូហាន ៧:១៧ ។	នធវើ	តាម	ព្រះ�ឫ្រ័យ	ព្រង់	នដើម្រី	ដឹង	្ រី	នគ្លល្រ្ធិ	ព្រង់	។

កូរិនថូេទតី១ ២:៥, ៩–១១ ។	នយើង	អាច	ដឹង	អំ្រី	នែចក្រី	ទាំងឡាយ	នន	ព្រះ	បាន	តាមរយៈ	ព្រះវិញ្ញាណ	

របែ់	ព្រង់	។

ធតីម៉ូគថទតី២ ៣:១៥–១៧ ។	ព្រះគម្រីរ	អាច	នធវើ	ឲ្យ	នយើង	ម្ន	ពបាជាញា	ដល់	្ររី	ែន្គ្ររះ	។

យ៉ាកុ្រ ១:៥–៦ ។	នបើ	អ្ក	ខវរះ	ពបាជាញា	ចូរ	ែូមដល់	ព្រះ	។

នតីហេវេទតី២ ២៨:៣០ ។	ព្រះ	ពបទាន	ចំនណរះ	ដឹង	មួយ	បនាទាត់	ម្ងៗ	។

នតីហេវេទតី២ ៣២:៣ ។	ពបែិននបើ	នយើង	្រ្រួល	ទាន	ព្រះបន្ទទូល	ទាំងឡាយ	នន	ព្រះពគរីែ្ទ	ននារះ	នយើង	អាច	ដឹង	នូវ	

ពគប់	អវរី	ទាំងអែ់	សដល	នយើង	ពតូវ	នធវើ	។

នតីហេវេទតី២ ៣២:៨–៩ ។	ពបែិននបើ	នយើង	អធិសាឋាន	ជានិច្ច	ននារះ	ព្រះ	នឹង	សញក	កិច្ចការ	របែ់	នយើង	ែពម្ប់	ជា	

ែុខុម្លភា្	ដល់	ព្លឹង	នយើង	។

ម៉ូសាយ ៤:៩ ។	ែូម	នជឿ	ដល	់ព្រះ	ចុរះ	ន�ើយ	ែូម	នជឿ	ចុរះ	ថា	ព្រង់	ម្ន	ពគប់	ពបាជាញា	។

គេគធើរ ១២:៦ ។	សាក្សរី	នកើត	ម្ន	បនាទាប់	្ រី	ការ	សាកល្ង	នន	នែចក្តរី	ជំននឿ	។

មរ៉ូហណ ១០:៤–៥ ។	ព្រះវិញ្ញាណ	បរិែុ្រ្ធ	នបើក	ែសម្តង	នែចក្តរី្ិត	ដល់	អែ់	អ្ក	ណា	សដល	្រូល	ែួរ	ដល់	ព្រះ	

នោយ	នសាមារះ	អែ់	្ រី	ចិត្ត	។

គ. នធិង េ. ៦:៣៦ ។	ែូម	គិត	ដល់	ព្រះពគរីែ្ទ	ពគប់	គំនិត	ទាំង	អែ់	។

គ. នធិង េ. ៨:២–៣ ។	ព្រះវិញ្ញាណ	បរិែុ្រ្ធ	ម្ន	បន្ទទូល	មក	ក្នុង	គំនិត	និង	ដួងចិត្ត	របែ់	នយើង	។

គ. នធិង េ. ៨៨:១១៨ ។	ចូរ	សែវងរក	ការនរៀន	ែូពត	នោយ	ការែិកសា	និង	នោយ	នែចក្តរី	ជំននឿ	។

ប្រធាន្រទ ហន គោលលទ្ធិ

បកុមប្រះ
គេគប្ើរ ១២:៩ ។	ព្រះ	គឺ	ជា	ព្រះវរបិតា	ខាង	វិញ្ញាណ	របែ់	នយើង	។

នតីហេវេទតី២ ២៦:៣៣ ។	មនុែ្ស	ទាំងអែ់	គ្នា	គឺ	ដូចគ្នា	នៅ	ចំនពារះ	ព្រះ	។

នតីហេវេទតី៣ ១១:១០–១១ ។	ព្រះនយែមូវ	ពគរីែ្ទ	បាន	ែមូពទាំ	តាម	ព្រះ	�ឫ្រ័យ	នន	ព្រះ	វរបិតា	ចំនពារះ	ពគប់	ការណ	៍

ទាំង	អែ់	។

នតីហេវេទតី៣ ១២:៤៨ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	អនញជើញ	នយើង	ឲ្យ	សពប	ជា	ពគប់	លក្ខណ៍	។

នតីហេវេទតី៣ ១៨:១៥, ២០–២១ ។	ចូរ	ោំ	យាម	ន�ើយ	អធិសាឋាន	ជានិច្ច	នៅ	ក្នុង	ព្រះនាម	នន	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	។

គ. នធិង េ. ២៩:១០- ១១ ។	ព្រះពគរីែ្ទ	នឹង	យាង	មក	ម្តង	ន្រៀត	នោយ	ព្រះនចសាតា	និង	ែិរីល្អ	។

គ. នធិង េ. ១៣០:២២- ២៣ ។	ព្រះ	វរបិតា	និង	ព្រះ	រាជបុពតា	ម្ន	ព្រះ	កាយ	ជា	សាច់	និង	ឆ្អឹង	។

សែនការ ហន គេចក្តីេគ្គ្ររះ
 ម៉ូគេ ១:៣៩ ។	កិច្ចការ	និង	ែិរីល្អ	របែ់	ព្រះ	គ	ឺនដើម រ្ី	នាំ	ឲ្យ	ម្ន	អមតភា្	និង	ជរីវិត	ដ	៏នៅ	អែ់កល្	ជានិច្ច	

ដល់	មនុែ្ស	។

េ័បរាហាំ៣:២២–២៣ ។	អ័ពបាហាំ	ពតូវ	បាន	នពជើែនរើែ	្ រីមុន	នោក	បាន	ោប	់កនំណើតមក	មលៃ៉នរះ	។

គោកុ្រ្បត្ធិ ១:២៦–២៧ ។	ព្រះ	បាន	បនង្កើត	មនែុ្ស	តាម	រូប		អង្គព្រង	់ផ្ទាល	់។

យ៉ូគេវេ ២៤:១៥ ។	ចូរ	នរើែ	យក	ព្រះ	ណា	សដល	ឯង	ចង	់នគ្រ្	ពបតិបត្តិ	តាម	នៅ	នថងៃ	ននរះ	ចរុះ	។

យ៉ូហាន ១៧:៣ ។	ជរីវិត	ដ	៏អែ់	កល្	ជានិច្ច	គ	ឺជា	ការ	សារល់	ព្រះ	និង	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	។

កូរិនថេូទតី១ ៦:១៩–២០ ។	រូបកាយ	របែ់	អ្ក	ជា	ព្រះ	វិហារ	បរិែុ្រ្ធ	។

កូរិនថេូទតី១ ១៥:២០- ២២ ។	នៅ	ក្នុង	ព្រះពគរីែ្ទ	ពគប់	គ្នា	នឹង	ពតូវ	បាន	រែ់	នេើង	វិញ	។

កូរិនថេូទតី១ ១៥:៤០- ៤២ ។	ម្ន	ែិរីរុងនរឿង	បរី	កពមិត	នៅ	ក្នុង	ការរែ់នេើ	វិញ	។

គ្បតុេទតី១ ៤:៦ ។	ដំណឹងល្អ	ពតវូ	បាន	ែសាយ	ដល	់មរណជន	។

វិវរណៈ ២០:១២ ។	មនែុ្ស	ម្នាក់ៗ	នឹង	ឈរ	នៅ	ចនំពារះ	ព្រះភ្ក្ត	ព្រះ	នដើម្រី	ជំនុំជពមរះ	។

នតីហេវេទតី២ ២:២២–២៥ ។	នោក	អ័ោម	បាន	ធ្លាក	់ខលៃលួន	នដើម្រី	ឲ្យ	ម្ន	មនែុ្ស	នោក	។

នតីហេវេទតី២ ២:២៧ ។	នយើង	ម្ន	នែរីភា្	នដើម្រី	នពជើែនរើែ	។

គ. នធិង េ. ៧៦:២២- ២៤ ។	ព្រះ	នយែមូវពគរីែ្ទ	ម្ន	ព្រះជន្	រែ់	ន�ើយ	ព្រង	់គឺ	ជា	អង្គ	បង្កបនង្កើត	្ ិភ្នោក	

ទាំងឡាយ	។

ដគ្វាយធួន រ្រេ់ ប្រះគយេមូវបគតីេ្ទ
គេសាយ ១:១៨ ។	ពបែិននបើ	នយើង	សពបចិត្ត	ននារះ	អនំ្ើ	បាប	របែ់	នយើង	នឹង	បាន	ែ	ដូច	�ិមៈ	។

គេសាយ ៥៣:៣- ៥ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	្រ្ួរល	យក	នែចក្តរី	ឈឺោប់	របែ់	នយើង	ន�ើយ	រង	្រុក្ខ	នពពារះ	អនំ្ើ	

បាប	នយើង	។

ម៉ាថាយ១១:២៨- ៣០ ។	ពបែិន	នបើ	នយើង	មក	រក	ព្រះនយែមូវ	ពគរីែ្ទ	ននារះ	ព្រង	់នឹង	ែពម្ល	បន្ទនុក	របែ់	នយើង	

ន�ើយ	ឲ្យ	នយើង	បាន	ែពម្ក	។

លូកា ២៤:៣៦–៣៩ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	បាន	ម្ន	ព្រះជន្	រែ់	នេើង	វិញ	នោយ	ម្ន	ព្រះកាយ	ជា	សាច	់	

និង	ឆ្អឹង	។

យ៉ាកុ្រ ២:១៧–១៨ ។	នែចក្តរី	ជំននឿ	សដល	គ្មាន	ការពបព្ឹត្ត	តាម	ននារះ	ន្មារះ	ថា	សាលាប់	។

ម៉ូសាយ ៣:១៩ ។	ែពម្ត	ភា្	ខាង	សាច់្ ម	នចញ	ន�ើយ	កាលាយ	នៅ	ជា	អ្ក	បរិែុ្រ្ធ	វិញ	តាម	រយៈ	ដគ្វាយ	

ធួន	។

អាលម៉ា ៧:១១–១៣ ។	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ	បាន	ម្ន	ប្រ្ិនសាធន	៍នន	ការឈឺោប់	របែ់	នយើង	ន�ើយ	បាន	យក	

ឈ្រះ	នលើ	អំន ើ្	បាប	និង	នែចក្តរី	សាលាប	់។

អាលម៉ា ៣៤:៩–១០ ។	ពតវូសត	ម្ន	ដគ្វាយធួន	មួយ	ពតវូ	បាន	នធវើ	នេើង	។

គេគលមធិន ៥:១២ ។	ពតូវ	ែង់	ពគឹរះ	របែ់	អ្ក	នៅ	នលើ	ព្រះពគរីែ្ទ	។

គេគធើរ ១២:២៧ ។	ព្រះអង្គែន្គ្ររះ	អាច	នធវើ	ឲ្យ	ភា្្រន់នខសាយ	សពប	ជា	ខាលាំង	បាន	។

គ. នធិង េ. ១៨:១០–១១ ។	តនមលៃ	នន	ព្លឹង	ទាំង	ឡាយ	គ	ឺម�ិម្	ណាែ់	។

គ. នធិង េ. ១៩:១៦–១៩ ។	ព្រះអង្គ	ែន្គ្ររះ	បាន	រង	្ុរក្ខ	ជំនែួ	អំន ើ្	បាប	របែ់	នយើង	ដនូច្រះ	នយើង	អាច	

សពបចិត្ត	បាន	។

គ. នធិង េ. ៥៨:៤២- ៤៣ ។	នដើម្រី	សពប	ចិត្ត	នយើង	ពតូវ	សត	សារភា្	ន�ើយ	លរះបង	់នោល	អំន ើ្	បាប	។

ការ សាដារ គឡើង វិញ
ម៉ូគេ ៧:១៨ ។	ែម៊ីយ៉ូន—ម្ន	ចិត្ត	និង	គំនិត	សត	មួយនៅ	ក្នុង	នែចក្តរី	ែុចរិត

គេសាយ ២៩:១៣–១៤ ។	ការសាតារនេើងវិញ	គឺជា	កិច្ចការ	អសាចារ្យ	ន�ើយ	ចំសេក	។

គេគេោល ៣៧:១៥–១៧ ។	ព្រះ	គម្រីរ	បម៊ីប	និង	ព្រះ	គម្រីរ	មរមន	ពតូវ	បាន	ោក់	បញ្ចទូល	គ្នា	។

ដានតីសយ៉ល ២:៤៤ ។	នគរ	របែ់	ព្រះ	នឹង	ែ្ិតនែ្រ	នៅ	អែ់កល្	ជានិច្ច	។

កធិច្ចការ ៣:១៩–២១ ។	ន្ពតុែ	បាន	្ យាករ	អំ្រី	ការសាដារ	នេើង	វិញ	។

សថេសាឡូនតីចទតី២ ២:១–៣ ។	នែចក្តរី	ក្ត់	សាែនា	ពតូវ	បាន	្ យាករ	ពបាប់	។

យ៉ូសេ្រេ្ម៊ីធ—ប្រវត្ធិ ១:១៥–២០ ។	នៅក្នុង	ការនិមិត្ត	ដំបូង	ព្រះ	បាន	នៅ	យ៉ូសែប	ែ្ម៊ីធ	ឲ្យ	នធវើ	ជា	្ យាការី	។

គ. នធិង េ. ១:៣០ ។	សាែនាចពក	សត	មួយ	សដល	្ ិត	ន�ើយ	ែកម្

គ. នធិង  េ. ១៣៥:៣ ។	យ៉ូសែប	ែម្៊ីធ	បាន	នធវើ	កិច្ចការ	ែពម្ប់	នែចក្តរីែន្គ្ររះ	របែ់	នយើង	។

្យាការី	និង	វិវរណៈ
គយគរម ១:៤–៥ ។	នយនរម្	ពតវូ	បាន	សតងតាំង	្ រី	មុន	សែនដរី	មក	មលៃ៉នរះ	នដើម្រី	នធវើ	ជា	្ យាការី	។

គេគេោល ៣:១៦- ១៧ ។	អ្ក	យាម	របែ់	ព្រះអម្ចាែ់	ែ្តល់	ែញ្ញា	ព្ម្ន	មក	្ រី	ព្រង់	។

គេម៉េុ ៣:៧ ។	ព្រះ	នបើក	ែសម្តង	គំនិត	ោក់កំបាំង	របែ់	ព្រង់	ដល់	្ ួក	្ យាការី	ព្រង់	។

យ៉ូហាន ១៥:១៦ ។	ព្រះអម្ចាែ់	នពជើែនរើែ	ន�ើយ	សតងតាំង	្ ួក	សាវក	និង	្យាការី	។

គេគេេូរ ២:១៩- ២០ ។	សាែនាចពក	របែ់	ព្រះអម្ចាែ់	ពតូវបាន	សាថាបនា	នេើង	នោយ	ម្ន	្ ួក	្ យាការី		

និង	្ ួក	សាវក	។

គេគេេូរ ៤:១១–១៤ ។	្ួក	សាវក	និង	្យាការី	ជួយ	្ ួក	បរិែុ្រ្ធ	ឲ្យ	បាន	ពគប់	លក្ខណ៍	។

គ. នធិង េ. ១:៣៧- ៣៨ ។	ែំនេង	របែ់	ព្រះអម្ចាែ់	និង	ែំនេង	របែ់	អ្ក	បនពមើ	ព្រង់	គឺ	ដូច	សត	គ្នា	។

គ. នធិង េ. ២១:៤- ៦ ។	នៅន្ល	នយើង	្រ្រួល	ពបសាែន៍	របែ់	្ យាការី	នោយ	ក្តរី	អត់ធ្ត់	និង	ជំននឿ	ននារះ	ព្រះ	

នឹង	កម្ចាត	់អំណាច	នន	នែចក្រី	ងងឹត	នចញ	។

ប្វជិតភា្	និង	កូននសា	នន	ប្វជិតភា្
ម៉ាថាយ ១៦:១៥–១៩ ។	ព្រះនយែមូវ	ពគរីែ្ទ	ែនយា	ថា	នឹង	សាថាបនា	សាែនាចពក	របែ់	ព្រង់	ន�ើយ	ពបគល់	

កូននសា	នន	នគរ	សាថានែួគ៌	។

គ. នធិង េ. ១៣:១ ។	កូននសា	នន	ប្វជិតភា្	នអើរ៉ុន

គ. នធិង េ. ៤២:១១ ។	អ្ក	តំណាង	ព្រះអម្ចាែ់	ពតូវសត	បាន	នៅ	នោយ	បុគ្គល	ម្នាក់	សដល	ម្ន	ែិ្រ្ធិ	អំណាច	។

គ. នធិង េ. ១០៧:៨ ។	ែិ្រ្ធិ	អំណាច	នន	ប្វជិតភា្	មិលគរីែសាសដក

គ. នធិង េ. ១២១:៣៦, ៤១–៤២ ។	អំណាច	ប្វជិតភា្	អាពែ័យ	នលើ	ភា្ែុចរិត	របែ់	បុគ្គល	ននារះ	។

្ធិធតី ្ររិេុទ្ នធិង គេចក្តី េញ្ញា
នធិក្ខមនំ ១៩:៥–៦ ។	ចូរ	រកសា	នែចក្រីែញ្ញា	របែ់	នយើង	ន�ើយ	អ្ករាល់គ្នា	នឹង	កាលាយ	ជា	ពបជាជាតិ	មួយ	ដ៏	

បរិែុ្រ្ធ	។

ទំនុកតគមកើង ២៤:៣–៤ ។	នដើម្រី	ឈរ	យា៉ាង	ែក្តិែម	នៅក្នុង	វត្តម្ន	របែ់	ព្រះ	អម្ចាែ់	បាន	ននារះ	នយើង	ពតូវសត	

ម្ន	នដ	សាអាត	និង	ចិត្ត	បរិែុ្រ្ធ	។

យ៉ូហាន ៣:៥ ។	នយើង	ពតូវសត	បាន	នកើត	អំ្រី	្រឹក	ន�ើយ	អំ្រី	ព្រះវិញ្ញាណ	នដើម្រី	ចូល	នៅ	ក្នុង	នគរ	ព្រះ	បាន	។

ម៉ូសាយ ១៨:៨- ១០ ។	តាមរយៈ	បុណ្យ	ពជមុជ្រឹក	នយើង	ចុរះ	នែចក្តរី	ែញ្ញា	ជាមួយ	ព្រះ	។

នតីហេវេទតី៣ ២៧:២០ ។	ចូរ	្រ្រួល	បុណ្យ	ពជមុជ្រឹក	ន�ើយ	សញក	នចញ	បរិែុ្រ្ធ	នោយ	ការ	្រ្រួល	នូវ	ព្រះ	វិញ្ញាណ	

បរិែុ្រ្ធ	។

គ. នធិង េ. ៨២:១០ ។	ព្រះអម្ចាែ់	ជាប់	ែនយា	កាលណា	នយើង	រាល់គ្នា	ពបព្ឹត្ត	តាម	អវរី	សដល	ព្រង់	ម្ន	ព្រះ	

បន្ទទូល	។

គ. នធិង េ. ៨៤:២០- ២២ ។	អំណាច	នន	ព្រះ	ពតូវ	បាន	ែសម្ង	ឲ្យ	ន�ើញ	នៅក្នុង	្ ិធរីបរិែុ្រ្ធ	ទាំង	ឡាយ	នន	

ប្វជិតភា្	។

អាពាេ៍្ធិពាេ៍ នធិង បគួសារ
គោកុ្រ្បត្ធិ ១:២៨ ។	ចូរ	បនង្កើត	កូន	ឲ្យ	ចនពមើន	ជា	នពចើន	នេើង	ឲ្យ	ម្ន	ន្ញពាែ	នលើ	សែនដរី	ចុរះ	។

គោកុ្រ្បត្ធិ ២:២៤ ។	សាវាមរី	និង	ភរិយា	គឺ	ជា	មនុែ្ស	សត	មួយ	។

គោកុ្រ្បត្ធិ ៣៩:៩ ។	យ៉ូសែប	បាន	្រប់្រល់	នឹង	ការ	ល ល្ួង	។

ម៉ាឡាគតី ៤:៥–៦ ។	នអលរីយា៉ា	នឹង	បសងវរ	ចិត្ត	របែ់	ឪ្ុក	និង	កូន	។

កូរិនថូេទតី១ ១១:១១ ។	ម្ន	សត	បុរែ	និង	ពែ្តរី	រួម	គ្នា	សត	ប៉ុនណាណរះ	ន្រើប	អាច	បំន្ញ	សែនការ	របែ់	ព្រះអម្ចាែ់	

បាន	។

អាលម៉ា៣៩:៩ ។	កុំ	នៅ	តាម	នែចក្តរី	ែនពមើប	នន	សភ្ក	របែ់	ខលៃលួន	នេើយ	។

គ. នធិង េ. ៤៩:១៥- ១៧ ។	អាពា�៍្ិពា�៍	រវាង	បុរែ	និង	ពែ្តរី	ពតូវបាន	សតងតាំង	នេើង	នោយ	ព្រះ	។

គ. នធិង េ. ១៣១:១- ៤ ។	នែចក្តរី	ែញ្ញា	ថ្រី	ន�ើយ	អែ់	កល្	អែ់	កាល	ជានិច្ច	នន	អាពា�៍្ិពា�៍

ប្រះ្រញ្ញត្ធិ
នធិក្ខមនំ ២០:៣- ១៧ ។	ព្រះ	បាន	នបើក	ែសម្តង	អំ្រី	ពកឹត្យវិន័យ	ដប់	ពបការ	។

គេសាយ ៥៨:៦–៧ ។	ការតម	អាហារ	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	នោរះ	ពចវាក់	នន	អំន្ើ	្រុច្ចរិត	ែពម្ល	បន្ទនុក	ដ៏	ធងៃន់		

និង	ែ្គត់ែ្គង់	ដល់	ជន	ពករីពក	។

គេសាយ ៥៨:១៣–១៤ ។	នថងៃ	ឈប់	ែពម្ក	គឺ	ជា	នថងៃ	ដ៏	បរិែុ្រ្ធ	របែ់	ព្រះ	អម្ចាែ់	។

ម៉ាទបាគតី ៣:៨–១០ ។	ការ	ថាវាយ	ដគ្វាយ	មួយ	ភាគ	ក្នុង	ដប់	នាំ	មក	នូវ	្ រជ័យ	។

ម៉ាថាយ ៥:១៤–១៦ ។	ចូរ	ឲ្យ	្ នលៃឺ	របែ់	អ្ករាល់	គ្នា	បាន	ភលៃឺ	ជា	គំរូ	មួយ	នៅ	មុខ	អ្ក	ដន្រ	។

ម៉ាថាយ ២២:៣៦–៣៩ ។	ចូរ	ពែឡាញ	់ព្រះអម្ចាែ់	ចូរ	ពែឡាញ់	អ្ក	ជិតខាង	ខលៃលួន	។

យ៉ូហាន ១៤:១៥ ។	នបើ	អ្ក	រាល់	គ្នា	ពែឡាញ់	ខ្នុំ	ចូរ	កាន់	តាម	បញ្ញត្តិ	របែ់	ខ្នុំ	ចុរះ	។

នតីហេវេទតី ១ ៣:៧ ។	ព្រះអម្ចាែ់	នរៀបចំ	ែលៃទូវ	មួយ	ឲ្យ	រកសា	ព្រះ	បញ្ញត្តិ	ទាំងឡាយ	របែ់	ព្រង់	។

ម៉ូសាយ ២:១៧ ។	តាមរយៈ	ការបនពមើ	អ្ក	ដន្រ	ននារះ	នយើង	បនពមើ	ដល់	ព្រះ	។

ម៉ូសាយ ២:៤១ ។	ការ	នគ្រ្	ពបតិបត្តិ	នាំ	មក	នូវ	្ រជ័យ	និង	ែុភមង្គល	។

អាលម៉ា ៤១:១០ ។	នែចក្រី	្រុច្ចរិត	្ ុំ	សដល	ជា	ែុភមង្គល	នេើយ	។

មរ៉ូហណ៧:៤៥, ៤៧–៤៨ ។	នែចក្តរី	ែប្នុរែ	គឺ	ជា	នែចក្រី	ពែឡាញ់	ដ៏	ែុ្រ្ធសាធ	នន	ព្រះ	ពគរីែ្ទ	។

គ. នធិង េ. ១៨:១៥–១៦ ។	អំណរ	ក្នុងការ	នាំ	ព្លឹង	ជានពចើន	មក	កាន់	ព្រះនយែមូវពគរីែ្ទ

គ. នធិង េ. ៦៤:៩- ១១ ។	នយើង	ពតូវបាន	តពមូវ	ឲ្យ	អត់	នទាែ	ដល់	មនុែ្ស	ទាំង	អែ់	។

គ. នធិង េ. ៨៩:១៨- ២១ ។	្រជ័យ	ទាំង	ឡាយ	នន	ពាក្យ	ែម្តរី	នន	ពបាជាញា	វាង	នវ
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