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បញ្ច
ជី ំណេះចំណានខគម្ពីរក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី
ម៉ាថាយ 5:14–16

ចូរឲ
 ្យពន្លឺរបស់អ
 ្នករាល់គ្បា
នា នភ្លឺនៅមុខម
 នុស្សលោក ។

ម៉ាថាយ 11:28–30

ចូរម
 កឯខ្ញុំ ខ្ន
ញុំ ឹងឲ្យអ្នករាល់គ្ឈ
នា ប់ស
 ម្រាក ។

ម៉ាថាយ 16:15–19

ខ្ញុំនឹងឲ្យកូនសោនៃនគរស្ថានស
 ួគ៌ដល់អ្នក ។

ម៉ាថាយ 22:36–39

ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្
 រះអម្ចាស់ជាព្
 រះនៃឯង ហ�ើយត្រូវស្រ
 ឡាញ់អ
 ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង ។

ម៉ាថាយ 28: 19–20

ចូរទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ
 ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទា
 ំងសាសន៍ព្រ
 មទាំងធ ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក

លូកា 24:36–39

ខ្មោចគ្មានសា
 ច់ ឬ ឆ្អឹងដ
 ូចជាឃ�ើញខ
 ្ញុំនេះទេ ។

យ៉ូហាន 3:5

ប�ើមិនបា
 នក�ើតអំពីទឹក ហ�ើយអំពីព្រះវិញ្ញាណ នោះគ្មានអ
 ្នកណាអា
 ចនឹងចូលទ ៅក្នុង

យ៉ូហាន 14:6

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាផ
 ្លូវ ជាសេចក្តីពិត ហ�ើយជាជ
 ីវិត ។

យ៉ូហាន 14:15

ប�ើអ្នករាល់គ្
 ស្រ
នា ឡាញ់ខ
 ្ញុំ ចូរកា
 ន់តា
 មបញ្ញតរ្តិ បស់ខ
 ្ញុំចុះ ។

យ៉ូហាន 17:3

នេះជាជ
 ីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច គឺឲ
 ្យគេបានស្គាល់ព្រះ និង ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។

កិច្ចការ 2:36–38

ប្រែចិត្ត ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក ហ�ើយទ
 ទួលអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ។

កិច្ចការ 3:19–21

គ្រាតាំងរ បស់ទា
 ំងអស់ឡ�ើងវិញ ។

កូរិនថូសទី 1 6:19–20

រូបកាយរបស់អ
 ្នកជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ។

កូរិនថូស ទី1 15:20–22

ដូចជាគ្រប់ម
 នុស្សទាំងអស់បា
 នត្រូវស្លាបក
់ ្នុងល ោកអ័ដាមជាយ
 ៉ាងណានោះ គ្រប់គ្
 ក
នា ៏

កូរិនថូស ទី1 15:40–42

ព្រះអាទិត្យនោះមានរស្ម
មី ្យ៉ាងទ ៅ ព្រះចន្ទក
 ៏មានរស្ម
មី ្យ៉ាងទ ៅ ហ�ើយផ្កាយក
 ៏មានរស្មី

កាឡាទី 5:22–23

ផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺជាសេ
 ចក្តីស្រឡាញ់ អំណរអរ មេត្រីភាព អត់ធ្មត់ សុភាព

អេភេសូរ 4:11–14

ទ្រង់បានប្រទានពួកសាវក ពួកព្យាការី ពួកអ
 ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ ពួកគ្រូ
 គង្វាល និង

ភីលីព 4:13

ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់កា
 រណ៍ទា
 ំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទ ។

ថែស្សាឡូនីច ទី2 2:1–3

ការយាងមកជាល�
 ើកទីពីររ បស់ព្
 រះគ្រីស្ទ នឹង មិនម
 កឡ�ើយទាល់តែ
 មានសេចក្តី

ធីម៉ូថេ ទី2 3:15–17

បទគម្ពីរត ្រូវបានប្រទានដោយព្រះសម្រាប់ប
 ង្រៀន រំឭកឲ្យ ដឹងខ្លួន និង ប្រដៅ

ហេព្រើរ 12:9

ត�ើមិនត ្រូវឲ្យយ�ើងចុះច
 ូលចំពោះព្រះវរបិតាខា
 ងវិញ្ញាណ ដ�ើម្បីឲ្យបានរស់ន ៅទេឬអ
 ី?

យ៉ាកុប 1:5–6

ប�ើអ្នករាល់គ្
 ណា
នា ម
 ួយខ
 ្វះប្រាជ្មា
ញា នតែសុំដល់ព្រះ ។

យ៉ាកុប 2:17–18

សេចក្តីជំន�ឿដែលគ្មានកា
 រប្រព្រឹត្តតាម នោះឈ្មោះថា ស្លាប់ ។

ពេត្រុស ទី1 4:6

ដំណឹងល្អត ្រូវបានផ្សាយដល់អ្នកស្លាប់ ។

វិវរណៈ 20:12

មនុស្សស្លាបត់ ្រូវបានជំនុំជំរះពសេ
ី ចក្ដែ
តី លកត់ទុកក្នុងបញ្ទា
ជី ំងនោះតាមអំព�ើដែលគេ

នគរព្រះបានទេ ។

នឹងបានប្រោសឲ្យរស់ក
 ្នុងព្
 រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរ ។
ម្យ៉ាងទ ៅ ។

សប្បុរស ស្មោះត្រង់ ស្លូតបូត ដឹងខ្នាត ។

ពួកគ្រូបង្រៀន ប្រយោជន៍ធ ្វើឲ្យពួកបរិសុទបា
្ធ នគ្រប់ល
 ក្ខណ៍ឡ�ើង ។

ក្បត់សាសនាមកជាម
 ុនស
 ិន ។
តម្រង់ ។

បានប្រព្រឹត្តរ�ៀងខ្លួន ។
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