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 1. ម៉ូសេ 1:39 ។ នេះ គឺ ជា កិច្ចការ េិង  សិរី ល្អ របស់ ព្ះ ។

 2. ម៉ូសេ 7:18 ។ ស៊ីយ៉ូេ—មាេ ចិត្ត តត មួយ េិង  គំេិត តត មួយក្នុង 
នសចក្តតី សុចរិត

 3. អ័ប្រាហាំ 3:22–23 ។ អ័ពរាហាំ ពតូវ រាេ នពរើសនរើស  ្តីមុេ នោក 
រាេ ចាប់ កំន�ើត ។

 4. សោកុប្បត្តិ 1:26–27 ។ ព្ះ រាេ បនងកើត មេុស្ស តាម រូប ព្ះ អង្គ 
ផ្ទាល់ ។

 5. សោកុប្បត្តិ 2:24 ។ ស្វាមតី  េិង  ភរិយា គួរ តត ជា មេុស្ស តត មួយ ។

 6. សោកុប្បត្តិ 39:9 ។ យ៉ូតសប រាេ ទប់ទល់ េឹង ការ ល ប្ួង ។

 7. នតិក្ខមនំ 19:5–6 ។ អ្កេឹង កាលាយ ជា ស្សេ៍ បរិសុទ្ធ ។

 8. នតិក្ខមនំ 20:3–17 ។ ព្ះបញ្ញត្តិ ទាំង ដប់ ពបការ

 9. យ៉ូសេវេ 24:15 ។ ចូរ នពរើសនរើស នដើម ត្ី បនពមើ ព្ះ អមាចាស់ ។

10. សាំយ៉ូអអលទី 1 16:7 ។ ព្ះ អមាចាស់ នមើល ្ តី ក្នុង ចិត្ត ។

11. ទំនុក ដំសកើង 24:3–4 ។ ដដ ស្អាត េិង ចិត្ត បរិសុទ្ធ

12. ទំនុក ដំសកើង 119:105 ។ ព្ះ បេ្ទូល របស់ ព្ះ គឺ ជា ចនងកៀង បំភ្ឺ  ។

13. ទំនុក ដំសកើង 127:3 ។ នកមេងៗ ទាំង ឡាយ គឺ ជា មរតក ដេ ព្ះ 
អមាចាស់ ។

14. េុភាេតិត 3:5–6 ។ ទុក ចិត្ត នៅ នលើ ព្ះអមាចាស់ ។

15. សអសាយ 1:18 ។ នទាះ ជា អំន្ើ រាប របស់ អ្ក មាេ ្ �៌ ពកហម 
តទង ។

16. សអសាយ 5:20 ។ នវទនា ដល់ រេ ទាំង ឡាយ ណា តដល រាប់ ការ�៍ 
អាពកក់ ថា ល្អ ។

17. សអសាយ 29:13–14 ។ កិច្ចការ ដ៏ ធំ េិង  អស្ចារ្យ

18. សអសាយ 53:3–5 ។ ព្ះនយស៊ូវពគតីស្ ទទួល យក ទុក្ខ លំរាក នយើង 
នហើយ រង ទុក្ខ នពរះ អំន្ើ រាប នយើង ។

19. សអសាយ 58:6–7 ។ ចបាប់ ដេ ការ តម អាហារ

20. សអសាយ 58:13–14 ។ ដ្ងៃ ឈប់ សពមាក គឺ ជា ដ្ងៃ ដ៏ បរិសុទ្ធ ដេ ព្ះ 
អមាចាស់ ។

21. សយសេមា 1:4–5 ។ នយនរមា ពតូវ រាេ តតង តាំង មុេ នោក ចាប់ 
កំន�ើត ម្៉នះ ។

22. សអសេគាល 37:15–17 ។ ព្ះ គម្តីរ ប៊ីប េិង ព្ះ គម្តីរ មរមេ ពតូវ រាេ 
ដាក់ បញ្ចទូល គ្នា ។

23. សអមុ៉េ 3:7 ។ ព្ះ នបើក សតម្តង កិច្ចការ សង្ងាត់ ពទង់ ដល់ ្ យាការី 
ពទង់ ។

24. មា៉ាឡាគី 3:8–10 ។ ការ បង់ ដង្វា យ មួយ ភាគ ក្នុង ដប់ នាំ មក េូវ 
្ររ័យ ។

25. មា៉ាទបាគី 4:5–6 ។ នអលតីយា៉ា េឹងបតងវែរ ចិត្ត ឪ្ុក មក ឯកូេ ។
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 1. មា៉ាថាយ 5:14–16 ។ ចូរ ឲ្យ ្ េ្ឺ របស់ អ្ក រាល់ គ្នា រាេ ភ្ឺ ។

 2. មា៉ាថាយ 11:28–30 ។ ចូរ មក ឯ ខ្នុំ ។

 3. មា៉ាថាយ 16:15–19 ។ កូេ នស្ ដេ េគរ ស្ថាេសួគ៌

 4. មា៉ាថាយ 22:36–39 ។ ពសឡាញ់ ព្ះអមាចាស់ ពតូវ ពសឡាញ់ អ្ក 
រិតខាង ខ្បួេ ។

 5. មា៉ាថាយ 28:19–20 ។ បនពងៀេ េិង ពរមុរទឹក ឲ្យ ពគប់  
ទាំងស្សេ៍ ។

 6. លូកា 24:36–39 ។ រូបកាយ តដល រាេ រស់ ន�ើង វិញ គឺ មាេ េូវ 
ស្ច់ េិង ឆ្អឹង ។

 7. យ៉ូហាន 3:5 ។ នកើត អំ្តី ទឹក នហើយ អំ្តី ព្ះវិញ្ញា�

 8. យ៉ូហាន 14:6 ។ ជា ផ្ទូវ ជា នសចក្តតី្ិត េិង ជា រតីវិត

 9. យ៉ូហាន 14:15 ។ នបើ អ្ក រាល់ គ្នា ពសឡាញ់ ខ្នុំ ចូរ កាេ់ តាម បញ្ញត្តិ 
របស់ ខ្នុំ ចុះ ។

10. យ៉ូហាន 17:3 ។ ការ ស្គាល់ ព្ះ េិង  ព្ះនយស៊ូវ ពគតីស្ គឺ ជា រតីវិត ដ៏ 
នៅ អស់កល្ ជាេិច្ច ។

11. កតិច្ចកាេ 2:36–38 ។ តពបចិត្ត ទទួល បុ�្យ ពរមុរទឹក េិង  ទទួល 
ព្ះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ។

12. កតិច្ចកាេ 3:19–21 ។ ន្ល ដេ ការ តាំង ន�ើង វិញ

13. កូេិនថូេ ទី4 6:19–20 ។ រូបកាយ របស់ អ្ក ជា ព្ះវិហារបរិសុទ្ធ ។

14. កូេិនថូេ ទ4ី 15:20–22 ។ នពរះ តត ព្ះពគតីស្ ពគប់ គ្នា េឹង ពតូវ រាេ 
រស់ ន�ើង វិញ ។

15. កូេិនថូេ ទ4ី 15:40–42 ។ ស្ថាេ ដេ សិរីល្អ

16. កាឡាទី 5:22–23 ។ ផល តផ្ ដេ ព្ះវិញ្ញា�

17. សអសេេូេ 4:11–14 ។ ្ួក ស្វក េិង ្យាការី រួយ ្ ួក បរិសុទ្ធ ឲ្យ 
រាេ ពគប់ លក្ខ�៍ ។

18. េីលីព 4:13 ។ ខ្នុំ អាច នធវែើ ពគប់ ការ�៍ ទាំងអស់ រាេ នដាយ ស្រ 
ព្ះពគតីស្ ។

19. អថេសាឡូនីច ទ5ី 2:1–3 ។ នសចក្តតី ក្ត់ ស្សនា ពតូវ រាេ ពរាប់ 
ទុក ជា មុេ

20. ធីម៉ូសថ ទ5ី 3:15–17 ។ បទគម្តីរ រាេ ផ្តល់ ឲ្យ េូវ នគ្លលទ្ធិ ការ 
បញ្ជាក់ េិង ការ តកតពមង់ ។

21. សេសប្ពើេ 12:9 ។ ព្ះ គឺ ជា ព្ះវរបិតា ខាង វិញ្ញា� របស់ នយើង ។

22. យ៉ាកុប 1:5–6 ។ នបើ អ្ក ខវែះ ពរាជាញា  មាេតតសុំ ដល់ ព្ះ ។

23. យ៉ាកុប 2:17–18 ។ នសចក្តតី រំនេឿ តដល គ្មាេ ការពបព្ឹត្ត តាម ននាះ 
ន្មាះ ថា ស្លាប់ ។

24. សពប្តុេ ទ4ី 4:6 ។ ដំ�ឹងល្អពតូវរាេផសាយដល់អ្កស្លាប់ ។

25. វិវេណៈ 20:12 ។ ពតូវរំេុំរំរះនៅខាងមុខព្ះ
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 1. នីហេវេទ1ី 3:7 ។ ខ្នុំេឹងនៅ នហើយនធវែើ ។

 2. នីហេវេ ទី 3 1 ។ នោកអ័ដាម រាេធ្លាក់ចុះ 
នដើម្តីឲ្យមាេមេុស្សនោក ។

 3. នីហេវេ ទី 3 2:27 ។ នយើង មាេ នសរីភា្ នដើម ត្ី នពរើសនរើស ។

 4. នីហេវេទ3ី 9:28–29 ។ ការ នរៀេ សូពត គឺ ជា ការ ល្អ នបើ សិេ ជានយើង 
ស្តាប់ តាម រក្យ ដំបូនាមាេ របស់ ព្ះ ។

 5. នីហេវេទី 3 25:23, 26 ។ តាម រយៈ ព្ះគុ� នទើប នយើង រាេ សន្ង្គាះ ។

 6. នីហេវេទី 3 28:7–9 ។ នយើង មិេ អាច នដាះស្រ ចំនរះ អំន្ើ រាប ណា 
មួយ ន�ើយ ។

 7. នីហេវេ 3 31:19–20 ។ កាេ់ ខាជាប់ ដរាប ដល់ ចុង បំផុត ។

 8. នីហេវេទី 3 32:3 ។ ទទួល ទាេ េូវ ព្ះបេ្ទូល ទំាងឡាយ ដេ ព្ះពគតីស្ ។

 9. នីហេវេទី 3 32:8–9 ។ អ្ក រាល់ គ្នា ពតូវ តត អធិស្ឋាេ ជាេិច្ច ។

10. ម៉ូសាយ 2:17 ។ ការ បនពមើ ដល់ មេុស្ស ដដទ គឺ បនពមើ ដល់ ព្ះ ។

11. ម៉ូសាយ 3:19 ។ មេុស្ស ខាង ស្ច់ ្ ម ជា សពតូវ េឹង ព្ះ ។

12. ម៉ូសាយ 4:30 ។ ចូរ ពបយ័ត្ ទាំង គំេិត រក្យសម្តី េិង កិច្ចការ របស់ 
អ្ក ។

13. អាលមា៉ា 7:11–13 ។ ព្ះនយស៊ូវពគតីស្ រាេ ឈ្ះ នលើ អំន្ើ រាប េិង 
នសចក្តតី ស្លាប់ ។

14. អាលមា៉ា 32:21 ។ នសចក្តតី រំនេឿ គឺ ្ ុំ តមេ ជា តំរិះ ដ៏ ឥត នខាចាះ ន�ើយ ។

15. អាលមា៉ា 37:35 ។ នរៀេ នៅ ក្នុង យុវវ័យ របស់ កូេ ឲ្យ នចះ កាេ់ តាម 
ព្ះបញ្ញាត្តិ ទាំងឡាយ ។

16. អាលមា៉ា 39:9 ។ កំុ នៅ តាម នសចក្តតី សំនរើប ដេ តភ្ក របស់ ខ្បួេ ន�ើយ ។

17. អាលមា៉ា 41:10 ។ នសចក្តី ទុច្ចរិត ្ ុំ តដល ជា សុភមង្គល ន�ើយ ។

18. សេសលមតិន 5:12 ។ ពតូវ សង់ ពគឹះ របស់ អ្ក នៅ នលើ ព្ះពគតីស្ ។

19. នីហេវេទី4 12:48 ។ អ្ក រាល់ គ្នា គួរ តត រាេ ល្អ ឥត នខាចាះ ។

20. នីហេវេទី 4 18:15, 20–21 ។ ចាំ យាម នហើយ អធិស្ឋាេ ជា េិច្ច ។

21. សអសធើេ 12:6 ។ ស្ក្សតី នកើត មាេ បនាទាប់ ្ តី ការ ស្កល្ង ដេ នសចក្តតី 
រំនេឿ ។

22. សអសធើេ 12:27 ។ អវែតី តដល ទេ់នខសាយ កាលាយ នៅ ជា ខាលាំង ្ ូតក ។

23. មេ៉ូហណ 7:41 ។ មាេ នសចក្តតី សង្ឹម តាម រយៈ ដង្វាយ ធួេ ដេ 
ព្ះពគតីស្ ។

24. មេូ៉ហណ 7:45, 47–48 ។ នសចក្តតី សប ន្ុរស តតងតត អត់ធមេត់ ។

25. មេ៉ូហណ 10:4–5 ។ ព្ះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ នបើក សតម្តង នសចក្តតី្ិត ។

 1. យ៉ូអេបេ្ម៊ីធ—ប្បវត្តិ 1:15–20 ។ ទស្សេ េិមិត្ត ដំបូង

 2. គ. នតិង េ. 2 ។ ព្ះ បេ្ទូល របស់ ព្ះ ពគតីស្ េឹង ពតូវ រាេ បំន្ញ ។

 3. គ. នតិង េ. 3 ។ សូម គិត ដល់ ព្ះពគតីស្ ពគប់ គំេិត ទំាង អស់។

 4. គ. នតិង េ. 8:2–3 ។ វិវរ�ៈ ពបទាេ ឲ្យ ដល់ ចិត្ត េិង គំេិត អ្ក ។

 5. គ. នតិង េ. 10:5 ។ អធិស្ឋាេ ជា េិច្ច

 6. គ. នតិង េ. 13:1 ។ ប្វែរិតភា្ នអើរ៉ុេ ពតូវ រាេ ស្តារ ន�ើង វិញ ។

 7. គ. នតិង េ. 18:10–11 ។ ព្លឹង មានាក់ៗ មាេ តដម្ ណាស់ ។

 8. គ. នតិង េ. 18:15–16 ។ នសចក្តតីអំ�រ ដ៏ ធំ រាេ មក ្ តី ការ នាំ ព្លឹង 
ទាំងឡាយ មក ឯ ព្ះពគតីស្ ។

 9. គ. នតិង េ. 19:16–19 ។ ព្ះនយស៊ូវពគតីស្ ទទួល រង ទុក្ខ សពមាប់ អំន្ើ 
រាប នយើង ទាំងអស់ ។

10. គ. នតិង េ. 19:23 ។ ចូរ នរៀេ ្ តី ព្ះអង្គ សន្ង្គាះ នហើយ ស្តាប់ តាម 
បេ្ទូល ពទង់ ។

11. គ. នតិង េ. 25:13  ។ ចូរ ពបកាេ់ ខាជាប់ េូវ នសចក្តតី សញ្ញា អ្ក ។

12. គ. នតិង េ. 46:33–36 ។ បេ្ត អេុវត្ត គុ�ធម៌ េិង បរិសុទ្ធភា្ ។

13. គ. នតិង េ. 58:27 ។ ចូរ នធវែើ តត កិច្ចការ ល្អ ។

14. គ. នតិង េ. 58:42–43 ។ នដើម ត្ី តពប ចិត្ត  នយើង ពតូវ តត ស្រភា្ េិង 
នរាះបង់ អំន្ើ រាប នចាល ។

15. គ. នតិង េ. 64:9–11 ។ នយើង គួរ តត អភ័យ ដល់ មេុស្ស ទាំង អស់ ។

16. គ. នតិង េ. 76:22–24 ។ ព្ះនយស៊ូវពគតីស្ មាេ ព្ះ រេមេ រស់ ។

17. គ. នតិង េ. 76:40–41 ។ ព្ះនយស៊ូវពគតីស្ រាេ ពតូវ ឆ្កាង នហើយ 
នលើក ដាក់ នលើ អង្គពទង់ េូវ អំន្ើ រាប នយើង ។

18. គ. នតិង េ. 78:19 ។ ទទួល យក អវែតីៗ ទាំង អស់ នដាយ អំ�រ គុ� ។

19. គ. នតិង េ. 82:10 ។ ព្ះ អមាចាស់ គឺ សេយា ថា េឹង ពបទាេ ្ រ ដល់ អ្ក 
តដល ពបតិបត្តិ តាម ។

20. គ. នតិង េ. 88:124 ។ ចូរ ឈប់ ខ្ិល ពចអូស េិង មិេ ស្អាត ស្អំ ។

21. គ. នតិង េ. 89:18–21 ។ ្ររ័យ ទាំង ឡាយ ដេ រក្យ សំដតី ដេ ពរាជាញា 
វាង ដវ 

22. គ. នតិង េ. 107:8 ។ ប្វែរិតភា្ មិលគតីសសាតដក បនពមើ ដល់ 
កិច្ចការខាង វិញ្ញា� ។

23. គ. នតិង េ. 121:36, 41–42 ។ នគ្លការ�៍ ដេ នសចក្តតី សុចរិត ផ្តល់ 
ឲ្យ េូវ អំណាច ដល់ ប្វែរិតភា្ ។

24.  គ. នតិង េ. 130:22–23 ។ ព្ះ វរបិតា េិង ព្ះ រារបុពតា មាេ រូប កាយ 
ជា ស្ច់ េិង ឆ្អឹង ។

25. គ. នតិង េ. 131:1–4  ។ នសចក្តតី សញ្ញា ្ មេតី ដេ អារហ៍្ិរហ៍ ដ៏ នៅ 
អស់កល្ ជាេិច្ច
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