
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
យយើងខញុុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូនទុំងអស់គ្នប  យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរៀនអានរពះគមពីរមានរបសិទនភាព និង ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូនណាមានបុំែងចង់ទទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លផខមរ។ 

សូមយមើលយមយរៀន១៣ និង ១៤ (ផផនទី) 

                          ព្រះគម្ពីរ                              ១/៥០ 
                                                                                                                                 កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

 ១. របវត្ថិននរពះគមពីរ  
រពះគមពីរជាយសៀវយៅមួយកាលផដលមានវយ័ចុំណាស់ជាងយគយ ើយវារតូ្បានយគចុំណាយយពល
ត្តក់ផត្ងអស់រយៈយពលជាង១០០០ ឆ្ប ុំ។ រពះគមពីរមានពីរផផបក គមពីរសញ្ញដ ចាស់ និង គមពីរសញ្ញដ ថ្មី។ 
សញ្ញដ ចាស់យគសរយសរជាភាស្លអារ៉នម៉ និង ភាស្លយ របឺយ ើយសញ្ញដ ថ្មីយគសរយសរជាភាស្លរកិច ។ 
សញ្ញដ ចាស់មាន ៣៩ កាលយ ើយសញ្ញដ ថ្មីមាន២៧កាលផផបកខលះផវងយ ើយផផបកខលះខលី រពះគមពីរតូ្វ
បានសរយសរយោយមនុសសយរចើនរបយភទ រួមមាន អបកគង្វវ ល កសិករ អបកយនស្លទ អបកយ្វើត្ង់ យវជជ
បែឍិ ត្ ពាការ ី និង យសថចជាយដើម។ រពះគមពីរបានបកផរបជាយរចើនភាស្លរពះជាមាច ស់ចង់ឲយរពះបនធូល
រទង់បានឮដល់មនុសសយោកទូទុំងពិភពយោកទុំងមូល ៕ 
ទុំនុកត្យមកើង ១១៣:៣ ត្តុំងពីកាលនថ្ងរះ រ ូត្ទល់នថ្ងលិច ចូរសរយសើរត្យមកើងរពះនាមរបស់រពះជាមាច ស់! 
 ២.យយើងអាចយល់ពីរពះគមពីរ 

              រពះគមពីរកុំផែចាស់                                           រពះគមពីរ 
                    (កុំផែឆ្ប ុំ ១៩៥៤ /១៩៦២)                               កុំផែថ្មី(២០០៥) 

 

 
 
 

 
 
 
 

អបកអាចអានរពះគមពីរជាភាស្លផខមរ   មានពីរកុំផែផដលបានបង្វា ញជូនខាងយលើ។ 
យបើបងបអូនមានលទនភាពទិញវា  បងបអូនអាចទទួលបានកមមវ ិ្ ីសរមាប់ទូរស័ពធ iPhone ។ 

https://itunes.apple.com/us/app/khmerbible/id594741997?ls=1&mt=8   ឬបងបអូ ន
               អ័ោ

ម 

    យយ
ស៊ូវ 

 

៤០០០ ៣០០០ ២០០០ ១០០០ ១០០០ ២០០០ 

https://itunes.apple.com/us/app/khmerbible/id594741997?ls=1&mt=8


អាចអានត្តមបណាថ ញយវបស្លយ   http://biblecambodia.org/home.html 

យពលផដលយយើងអានរពះគមពីរការយល់ដឹងរបស់យយើងនឹងបានរកីលូត្ោស់យ ើយរពះបនធូលយ្វើឲយ
យយើងយល់កាន់ផត្ចាស់របសិនយបើយយើងសុុំឲយរពះជួយ ។ បនាធ ប់មកយយើងអាចយ្វើការយរជើសយរ ើសថាយត្ើ
យយើងរពមយ្វើត្តមរពះយយសូ៊ឬក៏មិនរពមយ្វើត្តមរទង់ មនុសសរគប់រូបមានជយរមើសផ្ទធ ល់ខលួន ។ រពះគមពីរ
គឺជាមគគុយទសក៏ដ៏លអបុំផុត្សរមាប់ជីវតិ្រស់យៅរបចាុំនថ្ង ។ ត្តុំងពីរពះបានបយងកើត្មនុសសយោកមករទង់
រជាបនូវត្ុំរូវការរបស់មនុសសយោក ។  
ទុំនុកត្យមកើន១១៩ :៧៣ រពះអងគបានបយងកើត្ទូលបងគុំមកយ ើយ
របទនយអាយទូលបងគុំបានមាុំមួនយ ើង ដូចយចបះ សូមរបទនឲយទូលបងគុំ
មានរបាជាញ សិកាបទបញ្ញជ របស់រពះអងគ ។  
រ ៉ូម ១៥:៤ អវីៗផដលមានផចងទុកពីមុនមក គឺផចងទុកសរមាបអ់បរ់ ុំយយើ
ង។ យោយគមពីរជួយសុំរលទុកខយយើង និង យអាយយយើងយចះសូ៊រទ ុំយយើង 
មានយសចកថីសងឃមឹ ។ 
ទុំនុកត្យមកើន ១១៩: ១០៥  រពះបនធូលរបស់រពះអងគគឺជាចយងកៀងបុំភលឺជុំហានទូលបងគុំ    និង ជាពនលឺបុំភលឺផលូ វ
ទូលបងគុំ ។ 
៣. បទទុំនាយ  
រពះគមពី របានទយទុកអុំពីយរឿងរ៉វផដលនឹងយកើត្យ ើងនាយពលអនាគត្់។ រពះជាមាច ស់មានបនធូលមកកានរ់ស្តសថរទង់
ត្តមរយៈពាការីអស់រយៈយពលយូរលងម់កយ ើយ ។ បទទុំនាយទុំងយនះបានផចងទុកយៅកបុងរពះគមពីសរមាប់ពួក
យយើងអាននាសម័យបចចុបយនប ។ បទទុំនាយជាយរចើនបានយកើត្យ ើងរួចយ ើយឧទ រែ៍ដូចជាជនជាតិ្អីុរស្លផអល
បានផបងផខញកយៅរគប់ទីកផនលងយលើពិភពយោកទុំងមូលយ ើយបានរត្ ប់មកទឹកដីរបស់ខលួនវញិអស់រយៈយពល
ជិត្ ២០០០ ឆ្ប ុំមកយ ើយ ។ 
យអស្លយ ៥៤, យយយរមា ៣២ :៣៧ -៤៤, ៣៣:៦-១១ 
៤.យ តុ្អវីបានជាយយើងចា ុំបាច់រត្ូវអានរពះគមពី រ ? 
រពះគមពី រអាចបយរងៀនយយើងពីរយបៀបរស់យៅ ជីវតិ្ដ៏លអរបយសើរ និង រយបៀបផសវងរកសុភមងគលពិត្ យ ើយក៏បយរងៀន
យយើងឲយមានគុំនិត្ខុសពីយគ យ ើយបានរបាបយ់យើងឲយយ្វើត្តមការបយរងៀនរបស់រពះយយសូ៊រគីសធយ ើយយជឿថារពះជា
មាច ស់អាចរបទនរង្វវ ន់ដ៏អស្លច រយមកយយើង ។  

 
កបុងឆ្ប ុំ ១៨៦៣ របយទសកមពុជាបានឋិត្យៅយរកាមអាណានិគមបារុំង ការរគប់រគងរបស់បារុំងមានរ
យៈយពល ៩០ឆ្ប ុំរ ូត្មកដល់នថ្ងទី៩ផខវចឆិកាឆ្ប ុំ ១៩៥៣ ។ បនាធ ប់ពីឆ្ប ុំ១៩៧៥ របជាជនកមពុជាជា
យរចើនបានស្លល ប់ និងរងការឈឺចាប់ដូចជាស្លសន៍យូោធ្លល ប់ជួបរបទះផដរ ។ របជាជនកមពុជាបានផបក
ផខញកយៅរគប់ទីកផនលងយលើពិភពយោកទុំងមូល ។ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
សូមយមើល អបកអាចយឃើញកាលបរយិចជទទុំងយនះយៅយលើត្តរងយពលយវោ ( ទុំព័របនាធ ប់ ) ។  
រពះជាមាច ស់ចង់ឲយយយើងអាន និងគិត្ពីរពះគមពីរយោយរបុងរបយ័ត្បយ ើយផសវងយល់ឲយបានរតឹ្មរតូ្វ។ 
រពះជាមាច ស់ចាុំជួយយយើងជានិចចយបើយយើងសុុំរទងយោយយសចកថីអ្ិស្លឌ ន ។ 
២ ្ីមូ៉យថ្ ៣:  ១៦ រគប់អត្ទបទគមពីរ សុទនផត្រពះជាមាច ស់របទនរពះវញិ្ញដ ែមកបុំភលឺយអាយផត្ង និង 
មានរបយោជន៍សរមាប់បយរងៀន រកខុសរតូ្វ ផកត្រមង់ និងអប់រ ុំយអាយរស់ត្តមយសចកថីសុចរតិ្ ។  

 អវីផដលរតឹ្មរតូ្វ  
 អវីផដលមិនរតឹ្មរតូ្វ  
 ចូរយ្វើយអាយបានរតឹ្មរតូ្វ  
 យ ើយបនថយ្វើយអាយបានលអ  

 

ការសរយសរដ ុំបូងរតូ្វបានសរ
យសរយៅយលើ រកោសផដលយ វ្ើពី 
Papyrus ឬផសផកសត្វ។ 

http://biblecambodia.org/home.html


ទុំនុកត្យមកើ ង   ១១៩:១០៥  

រពះបនធូ លរបស់រពះអងគជាចយងកៀងបុំភលឺ ជ ុំហានទូលបងគ ុំ 
និងជាពនលឺ បុំភលឺ ផលូ វរបស់ទូលបងគ ុំ។ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

          សេចក្តី រតិ                                    ២/៥០                                                                                        

                                                                                           កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                            ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ       

 ១.យយើងអាចរកយឃើញយសចកថីពិត្យៅកបុ ងរពះគមពីរ 
យសចកថីពិត្មកពីរពះជាមាច ស់  កបុងគមពីរ  ទុំនុកត្ុំយមកើន ១១៩  របាប់យយើងថាយសចកថីពិត្យកើត្មរពះជា
មាច ស់យ ើយវាយៅសទិត្យសទរជាយរៀងរ ូត្ ។  
ទុំនុកត្យមកើង ១១៩:១៦០     រពះបនធូលរបស់រពះអងគជាយសចកថីពិត្  យ ើយ
វនិ័យ  ទ ុំងប៉ុនាម នផដលរពះអងគសយរមចយោយសុចរិត្យៅសទិត្យសទររ ូត្យៅ។
យអស្លយ  ៤៥:១៩ យយើងមិនផដលនិោយយោយោកយ់លៀម  កបុ ងទីងងឹត្
ននផផនដីយ ើយ  ។   យយើងកមិ៏នផដលរបាបពូ់ជពងសរបសោ៉់កុប យអាយផសវង
រកយយើង យៅកផនលង   ផដលគ្នម នអវីយស្លះយនាះផដរ។ យយើងជារពះអមាច ស ់យយើង
ផត្ងនិោយរតឹ្មរត្វូ អវី ៗផដលយយើងរបកាសសុទនផត្ពិត្រត្ង”់។  
យយើងរតូ្វអានរពះគមពីរដូយចបះយ ើយ យយើងអាចយល់ពីយសចកថីពិត្ពី
រពះជាមាច ស់និងរពះយយសូ៊វរគីសធជាបុរត្តរទង់និងអុំពីផផនការរបស់
រពះជាមាច ស់ ជាមួយមនុសសនិងផផនដីជាយដើម។ 
          ២.យសចកថីពិត្យកើត្មកពីរពះជាមាច ស់ 
រពះជាមាច ស់ចង់ឱយយយើងយរៀនយ ើយយល់ពីយសចកថីពិត្របស់រទង់ យររះរទង់ចង់ឱយយយើងយរជើសយរ ើសរស់
យៅត្តមមាគ៌្នរបស់រទង់ មិនផមនរស់ផបបរយបៀបយោកកិយឬរយបៀបរបស់យយើងយ ើយ។រពះជាមាច ស់
ចង់សយស្តង្វគ ះយយើងឲយរួចផុត្ ពីរគប់បញ្ញា យៅយលើយោកិយយនះ  រួមទុំងយសចកថីស្លល ប់ផងផដរ។ 
១ ្ ី មូ៉យថ្ ២:៣ យនះយ ើ យជាការលអ និងគ្នបរ់ពះ ឫទយ័រពះជាមាច ស ់ជារពះសយស្តង្វគ ះរបសយ់យើង ៤ ផដល
រទងស់ពវរពះ ឫទយ័យអាយមនុសសទ ុំងអសប់ានទទួលការសយស្តង្វគ ះនិងបានស្លគ ល់យសចកឋី ពិត្ោ៉ងចាស។់ 

ទុំនុកត្យមកើង១៩:៧-៨ រកឹត្យវនិយ័*របសរ់ពះអមាច សល់អឥត្យខាច ះ យ្វើ យអាយមានកមាល ុំងចិត្ថយ ើងវញិ ដុំបូនាម នរបស់
រពះអមាច សគួ់រជាទីទុកចិត្ថ យ្វើ យអាយមនុសសលងិត្លងងផ់បរយៅជាមានរបាជាញ  រពះឱវាទរបសរ់ពះអមាច សសុ់ទនផត្រតឹ្ម
រត្ូវ យ្វើ យអាយចិត្ថមានអុំែរសបាយ បទបញ្ញជ របសរ់ពះអមាច ស ់លអរត្ចះរត្ចង ់បុំភលឺចិត្ថគុំនិត្យអាយបានយល់។  

              
 

អ ័ោ
ម 

   យយ
ស៊ូវ 

 

៤០០០ ៣០០០  ២០០០  ១០០០  ១០០០  ២០០០  



យពលយយើងអានរពះគមពីរការយល់ដឹងរបស់យយើងនឹងរកីចយរមើន  យ ើយរពះបនធូលរទង់យ្វើឲយយយើង
កាន់ផត្យល់ចាស់ផថ្មយទៀត្។ យយើងអាចរកយឃើញយសចកថីពិត្កបុងរពះគមពីរទ ុំងមូល។យយើងមិនអាច
យជឿទុកចិត្ថយលើមនុសសបានយ ើយ។  រោឌ ភិបាលពុករលួយនិងពិភពយោកផដលយររយពញយៅយោយ
បញ្ញា ជាយរចើន។ មនុសសយោកគិត្ថាលុយអាចទិញដុំយណាះរស្លយបាន  ផធុយយៅវញិវាបងករឱយមាន
បញ្ញា កាន់ផត្យរចើនយ ើង។ 
 ៣.យយើងអាចយរៀនថាវ យបងគុំរពះជាមាច ស់យោយយសចកថីពិត្ 
យូ៉ហាន   ៤:២៤  រពះជាមាច សជ់ាវញិ្ញដ ែ យ តុ្យនះអសអ់បកផដលថាវ យបងគ ុំរពះអងគ រតូ្វថាវ យបងគ ុំ
ត្តមវញិ្ញដ ែ និងត្តមយសចកឋីពិត្»។ 
យពលយយើងថាវ យបងគុំរពះជាមាច ស់  យយើងរតូ្វយជឿទុកចិត្ថរទង់ យ ើយរតូ្វរស់យៅត្តមមាគ៌្នរពះជាមាច ស់  
ត្តមរយះរពះគមពីរបានបយរងៀនរល់នថ្ង។ 

២ ធីម៉៉ូថេទី  ២:១៥   ចូរខុំរបឹងយ្វើោ៉ងណា យអាយបានគ្នប់រពះ ឫទយ័រពះជាមាច ស ់ និងចូល
ជិត្រពះអងគកបុ ងឋានៈជាកមមករ ផដលគ្នម នអវីនា ុំយអាយយអៀនខាម ស យររះខលួ នបានផចកផាយរពះបនធូល
ននយសចកឋីពិត្ ោ៉ងរតឹ្មរតូ្វ។            

 ៤.យសចកថី ពិត្អាចរ ុំយោះយយើងឲយរួចផុត្ពីអុំយពើបាបនិងយសចកថីស្លល ប់ 
យូ៉ហាន ៨ :៣១-៣២ យពលយនាះ រពះយយស៊ូមានរពះបនធូ លយៅកានជ់នជាតិ្យូោ ផដលបានយជឿយលើ រពះអងគ
ថា៖ «របសិនយបើអបករល់គ្នប សទិ ត្យៅជាបនឹ់ងរកយរបសខ់ញុ ុំ អបករល់គ្នប ពិត្ជាសិសសរបសខ់ញុ ុំផមន។៣២ អបករល់គ្នប
នឹងស្លគ ល់យសចកឋី ពិត្យ ើ យយសចកឋី ពិត្នឹងរ ុំយោះអបករល់គ្នប យអាយមានយសរីភាព»។      

យយើងយរៀនពីយសចកថីពិត្  យោយការអាន   និង   ការយល់ដឹង   ពីរពះបនធូល យោយខលួនឯង។មានផត្យសចកថីពិត្  
ប៉ុ យណាត ះផដលអាចរ ុំយោះយយើងឲយរួចផុត្ពីអុំយពើបាប  និង  យសចកថីស្លល ប។់យយើងអាចស្លគ ល់ពីយសចកឋីពិត្បានលុះ
រត្តផត្យយើងចុំណាយយពលអាននិងសិការពះគមពីរយោយខលួនឯង។វាសុំខាន់ណាស់កបុងការយរបៀបយ្ៀប អវី ផដល
យយើងយជឿ ជាមួយរពះបនធូលរបស់រពះ  ថាយត្ើ វាពិត្ជាបានផចងទុកដូយចាប ះផមនឫក៏អត្់; យ្វើ ដូយចបះយយើងអាច
របាកដរបជាយលើអវី ផដលយយើងកុំពុងយជឿជាយសចកថីពិត្មិនផមនជាយសចកថី ផកលងកាល យយ ើយ។ 
ទុំនុកត្យមកើ ង ១១៩:១៤២ រទងផ់ត្ងផត្យ្វើការរតឹ្មរតូ្វ យ ើ យរកឹត្យវន័ិយរបសរ់ពះអងគជាយសចកឋីពិត្។    

 រ ៉ូម ១៥:៤    កាឡាទី  ១:១១ 

មនុសសជាយរចើនបានផសវងរកយសចកឋីពិត្និងផលូវដ៏លអបុំផុត្យដើមផរីស់យៅ ។ រពះបានរបទនរពះគមពី
ដល់យយើងយដើមផឲីយយរៀនពីយសចកឋីពិត្ និង ពីគុំរូរពះយយសូ៊ជាបុរត្តរបស់រពះជាមាច ស់។វារតូ្វការយពល
យូរបនថិចផមនបុ៉ផនថកុ ុំយភលចវាជាកុំែប់ដ៏អស្លច រយយៅយពលយយើងរកយឃើញយសចកថីពិត្។ 

 
រូបថ្ត្ខាងយរកាមយនះបង្វា ញពីសិសសមួយចុំនួនកុំពុងសិការពះគមពីរ យៅឯមជឈមែឍ លអប់រ ុំរពគមពីរ
កបុងរជធ្លនីភបុំយពញ។ 
 
 

 

 

                                                  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ៩.រពះជាមាច ស់មានផផនការសុំរប់យយើង  
រពះជាមាច ស់ចង់ឲយយយើងមានលកខែះដូចរទង់ 

១ យពរត្សុ  ១ :១៦              ដផិត្កបុ ងគមពីរមានផចងទុកថា៖ «អបករល់គ្នប រត្ូវផត្វសុិទន  *យររះយយើង  »។  
 

១ យូ៉ហាន ៣ :១ -៣  សូមគិត្យមើ ល៍រពះបិត្តមានរពះ ឫទយ័រសឡាញ់   យយើងខាល ុំងដល់កុំរិត្ណា    គឺរពះអងគ 

រសឡាញ់យយើង រ ូត្ដល់យៅយៅយយើងថា ជាបុរត្របសរ់ពះអងគ យ ើ យយយើងពិត្ជាបុរត្របសរ់ពះ
អងគផមន ! យ តុ្យនះយ ើ យបានជាមនុសសយោកមិនស្លគ ល់យយើងមកពីយគមិនបានស្លគ ល់រពះអងគ។
២ កូនយៅជាទីរសឡាញ់យអើយ ! យពលយនះយយើងទ ុំងអសជ់ាបុរត្របសរ់ពះជាមាច ស ់ យ ើ យផដលយយើង
នឹងយៅជាោ៉ងណាៗយនាះរពះអងគពុុំទន់សុំផដងយអាយយយើងដឹង យៅយ ើយយទ។ បុ៉ផនថ យៅយពលរពះ
រគិសឋោងមកដល់ យយើងនឹងបានដូចរពះអងគផដរ ដផិត្រពះអងគមានភាពោ៉ងណា យយើងនឹងយឃើញ
រពះអងគោ៉ងយនាះ។ ៣ អបកណាមានយសចកឋីសងឃឹមយលើ រពះអងគផបបយនះ អបកយនាះបានជុំរះខលួ នយអាយ 
បរសុិទន  ដូចរពះអងគបរ ិសុទនផដរ ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                ព្រះជាម្ចា េ ់                                  ៣/៥០ 
                                                                                                                                        កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ                                                                              

      ១.រពះជាមាច ស់មានផត្មួយរពះអងគ 
រពះគមពីរបយរងៀនថា  មានរពះជាមាច ស់ផត្មួយអងគគត់្ យអយភសូ  ៤ :៦  ព្ពះជាមាច សម់ានផត្មួយរពះអងគជា 
រពះបិត្តរបសម់នុសសទ ុំងអស ់ រពះអងគខពងខ់ពសយ់លើសអវីៗទ ុំងអស ់យ ើ យរពះអងគយ្វើការត្តមរយៈមនុសសទ ុំងអស ់

និងសែឌិ ត្យៅកបុ ងមនុសសទ ុំងអស ់។   ទុតិ្យកថា  ៦:៤  ចូរស្លថ បចុ់ះ ឱអីុរស្លផអលយអើយ រពះយយ ូវ៉ាជារពះ 
ននយយើង គឺរពះយយ ូវ៉ាផត្១អងគរទង ់។  

២.យត្ើ យ តុ្អវីបានជាការស្លគ ល់រពះជាមាច ស់មានស្លរសុំខាន់? 
រពះជាមាច ស់អាចរបទនសនថិភាពនិងសុភមងគលដល់យយើង។រទង់ក៏ចង់ឱយយយើងរស់ជាយរៀងរ ូត្។ 
យដើមផទីទួលបាន របស់ទុំងយនះ  យយើងរតូ្វយរៀនអុំពីរពះពិត្ផត្មួយយៅកបុងរពះគមពីរ ។  

យូ៉ហាន ១៧:៣     រីឯជីវតិ្អសក់លផជានិចច យនាះ គឺយអាយយគស្លគ ល់រពះអងគ    ផដលជារពះជាមាច សដ់ពិ៏ត្
ផត្មួយគត្ ់និងយអាយយគស្លគ ល់រពះយយស៊ូ រគិសឋ  *ផដលរពះអងគចាត្់យអាយមក។ យអស្លយ  ៤៥:៥-៦  យយើងយនះ
យ ើ យជារពះអមាច ស ់គ្នម នរពះអមាច សណ់ាយផសងយទៀត្យ ើយ យរៅពីយយើងគ្នម នរពះជាមាច សណ់ាយទ យទះបីអបកមិន
ស្លគ ល់យយើងកឋី  កយ៏យើងបានរបគល់យអាយអបកមានឫទនិអុំណាច ៦យដើមផីយអាយមនុសសកបុ ងពិភពយោកទ ុំងមូល 
ត្តុំងពីទិសខាងយកើត្ដល់ទិសខាងលិច ទទួលស្លគ ល់ថា យរៅពីយយើង រពះឯយទៀត្ៗសុទនផត្ឥត្បានការ។ យយើងយនះ
យ ើ យជារពះអមាច សគ់្នម នរពះអមាច សណ់ាយផសងយទៀត្យ ើយ។  
          ៣.រពះជាមចស់មានផផនការ 
រពះបានបយងកើត្ពិភពយោកនិងអវី រគបោ៉់ង ។  រទង់មានផផនការសុំរបវ់ា។យគ្នលបុំែងរបស់រទង់យដើមផយីរៀបចុំ 
រជាណាចរកមួយយៅយលើផផនដីយនះ។ដានីយយ៉ល ២:៤៤ កបុ ងរជជកាលរបសយ់សឋច ទ ុំងយនាះ រពះជាមាច សន់ន
ស្លទ នបរមសុខនឹងយ្វើ យអាយរជាណាចរកមួយយទៀត្យកើត្យ ើងផដល មិនរោយ យ ើ យកមិ៏នធ្លល កយ់ៅយរកាម
អុំណាចរគបរ់គង របសរ់បជាជាតិ្ណាមួយយ ើយ។ រជាណាចរកមួយយនះនឹងកុំយទចរជាណាចរកឯយទៀត្ៗ
ទ ុំងប៉ុនាម ន ផដលមានពីមុនយអាយវនិាសសូនយ យ ើ យរជាណាចរកយនះនឹងយៅសទិត្យសទររ ូត្ត្យៅ។ ហាបាគ៉ូក
២ :១៤ សមុរទយររយពញយោយទឹកោ៉ងណា យៅផផនដី កម៏ានសុទនផត្មនុសសស្លគ ល់ សិរីរុងយរឿងរបសរ់ពះ
អមាច សោ៉់ងយនាះផដរ។  



 ៤.រពះមានចរតិ្លកខែះ យមត្តថ ករុណា រសឡាញ់ និង យសចកថី ពិត្  
រពះជាមាច ស់ជារពះននកថីរសោញ់ យ ើយរទង់ចង់សយរង្វះមនុសសយោកទុំងអស់ ។ រទង់នឹងោក់
យទសមនុសសផដលរបរពឹត្ថអុំយពើពុករលួយ និងរបរពឹត្ថអុំយពើ ិងាយ ើយមិនយដើរត្តមមាគ៌្នរបស់រទង់។
មនុសសផដលយដើរត្តមមាគ៌្នរបស់រពះអាចរកយឃើញសនថិភាព ។ វាសុំខាន់ណាស់សរមាប់ពួកយយើង
យដើមផយីរៀនអុំពីរទង់ដូយចបះ យយើងអាចគ្នប់រពះ ឬទ័យរពះជាមាច ស់នូវរយបៀបផដលយយើងមានអារមមែ៍
និងរយបៀបផដលយយើងយ្វើសកមមភាព ។  

និកខមនុំ  ៣៤:៦-៧   បនាធ បម់ក រពះអមាច សប់ានឆលងកាត្ពី់មុខយោកម៉ូ យស ទ ុំងរបកាសថា៖ «រពះអមាច ស ់
រពះអមាច ស ់ជារពះរបកបយោយរពះ ឫទយ័អាែិត្អាសូរ និងរបែីសយនាឋ ស រពះអងគមានរពះ ឫទយ័អត្់
្មត្ ់ យ ើ យយររយពញយៅយោយរពះ ឫទយ័យមត្តថ ករុណា និងយស្លម ះសមរ័គជានិចច ។ ៧ រពះអងគសុំផដងរពះ
 ឫទយ័ យមត្តថ ករុណា រ ូត្ដល់មួយរនដ់ ុំែ រពះអងគផត្ងផត្អត្យ់ទសចុំយរះកុំ ុស អុំយពើ ទុចចរិត្ និងអុំយពើ
បាបផដលមនុសសបានរបរពឹត្ថ ផត្រពះអងគមិនចាត្ទុ់កអបកមានកុំ ុសថាជាជនសលូត្រត្ងយ់ ើយ។ អបកយ្វើ ខុស រពះ
អងគោកយ់ទសយគចាបពី់ឪពុករ ូត្ដល់កូនយៅបីបួនត្ុំែ!»។ 

 ៥.រពះជាមាច ស់ជារពះអទិករ(អបកបយងកើត្) 
យោកុបផត្ថិ     ១  :  ១ .      កាលពីយដើមដ ុំបូងបងអស ់រពះជាមាច សប់ានបយងកើត្នផធយមឃ និងផផនដី។ 
អវីៗរគប់ោ៉ងយៅយលើផផនដីនិងយៅយលើយមឃបង្វា ញយយើងពីអុំណាចរបស់រពះ។ 
វវិរែៈ ៤ :១១ «បពិរត្រពះអមាច សជ់ារពះននយយើងខញុ ុំ រពះអងគសមនឹងទទួលសិរីរុងយរឿង រពះកិត្ថិនាម និង
ឫទន នុភាព ដផិត្រពះអងគបានបយងកើត្របសស់ពវស្លរយពើមក អវី ៗទ ុំងអសសុ់ទនផត្យកើត្មាន យ ើ យយៅសទិត្យសទរ
យោយស្លររពះ ឫទយ័របសរ់ពះអងគ»។ 
រពះយមើលផថ្រកាអវីៗទ ុំងអស់ រទង់រជាប សូមផផីត្បកសមួីយធ្លល ក់យៅដី 
ម៉ាថាយ ១០:២៩ ្ មមត្តយគលកច់ាបពីរនថ្ល មួយយសន។ យទះបីយថាកោ៉ងយនះកយ៏ោយ របសិនយបើ រពះបិត្តរបស់
អបករល់គ្នប មិនយល់រពមយទយនាះកគ៏្នម នចាបណាមួយធ្លល កចុ់ះដល់ដីបានយ ើយ។ 
រទង់ដឹងចុំនួនសកយ់ៅយលើកាលរបស់យយើង លូកា ១២:៧ សូមផីផត្សកយ់ៅយលើកាលរបសអ់បករល់គ្នប  ករ៏ពះអងគ
របអ់សផ់ដរ។ ដូយចបះ កុ ុំខាល ចអវី យ ើយ យររះអបករល់គ្នប មានត្នមលយលើសចាបជាយរចើនយៅយទៀត្។ 

 ៦.រពះជាមាច ស់គ្នម នការចាប់យផថើម  យ ើយ គ្នម នទីបញ្ច ប់ 
       រពះជាមាច ស់មានវត្ថមានជាយរៀងរ ូត្      យ ើយរទង់មិនផដលយស្លយទីវងគត់្យ ើយ។ 
ទុំនុកត្យមកើ ង  ៩០:២  មុនយពលភបុំនានាកយកើត្យ ើង យ ើ យមុនយពលរពះអងគបយងកើត្ផផនដី និង
ពិភពយោកមកយនាះរពះអងគជារពះជាមាច សត់្ត ុំងពីអសក់លផយរៀងមក។ 
           ៧.រពះជាមាច ស់មានរគប់ទ ុំងអុំណាច  
អុំណាចរបស់រពះគ្នម នផដនកុំែត់្ 
យអស្លយ   ៤០:២៨ យត្ើអបកមិនធ្លល ប់ដឹងយទឬ? យត្ើអបកមិនធ្លល ប់ឮយទឬថា រពះអមាច សជ់ារពះផដលគង់
យៅអសក់លផជានិចច បានបយងកើត្ផផនដីទ ុំងមូល? រពះអងគមិនយចះយនឿយ ត់្  មិនយចះអសក់មាល ុំង រី
ឯរពះត្រមិះរបសរ់ពះអងគ ក៏គ្នម ននរណាអាចសធងប់ានផដរ ។  

ទំនុកតថមកើង ១៣៩:១-៤  រពះអមាច សយ់អើយ រពះអងគយឈវងយល់ដល់  ជ ុំយៅចិត្ថទូលបងគ ុំ  យ ើ យ
រពះអងគស្លគ ល់ទូលបងគ ុំោ៉ងចាស។់ ២ រពះអងគរជាបយពលណាផដលទូលបងគ ុំអងគុយ  យពលណាផដល
ទូលបងគ ុំយរកាកឈរ រពះអងគយឈវងយល់គុំនិត្របសទូ់លបងគ ុំ ត្តុំងពីចមាង យ។ ៣ រពះអងគរជាបយពល
ណាផដលទូលបងគ ុំយ្វើការ យពលណាផដលទូលបងគ ុំសុំរក យ ើ យរពះអងគរជាបចាសនូ់វអវីៗ  ទ ុំងអស់
ផដលទូលបងគ ុំរបរពឹត្ថ។ ៤ រពះអមាច សយ់អើយ រកយសុំដីមិនទន់យចញពីមាត់្ទូលបងគ ុំផង រពះអងគរជាប
យសចកឋីផដលទូលបងគ ុំបរមុង នឹងនិោយយនាះរួចយរសចយៅយ ើ យ។ 

៨.រពះជាមាច ស់គងយ់ៅស្លទ នសួគ៌ផមនផត្រទង់មានវត្ថមានរគប់ទីកផនលង  
រពះគមពីរនិោយអុំពីស្លទ នសួគ៌     ជាបលល័ងករបស់រពះនិងជាកផនលងផដល   រទង់មានរពះជនមគង់យៅ។
យអស្លយ  ៦៦ :១ រពះអមាច សម់ានរពះបនធូលថា: នផធយមឃជាបលល័ងករបសយ់យើង យ ើ យផផនដីជា
កុំែល់រទយជើងរបសយ់យើងផដរយត្ើអបករល់គ្នប នឹងសងដ់ ុំណាក់ផបបណាយអាយយយើងបាន ? យត្ើកផនលង
ផដលយយើងនឹងសុំរកយនាះយៅឯណា ? 

យទះបីជារពះមានរពះជនមគង់យៅស្លទ នសួគ៌ក៏យោយក៏រទង់មានវត្ថមានយៅរគប់ទីកផនលងផដរ។ 
ទុំនុកត្យមកើង ១៣៩:៨ យបើទូលបងគ ុំយ ើងយៅយលើ យមឃ រពះអងគគងយ់ៅទីយនាះ យបើទូលបងគ ុំយៅយៅស្លទ ន      
មនុសសស្លល ប់ក៏រពះអងគយៅទីយនាះផដរ។  

http://biblecambodia.org/khsv/EXO01.htm
http://biblecambodia.org/khsv/REV01.htm


កិចចការ៤:៣១កាលពួកយគទូលអងវរ រពះជាមាច សដូ់យចាប ះរួចយ ើ យ កផនលងផដលយគជួបជុ ុំគ្នប យនាះក៏
រញ្ជួ យ យគបានយររយពញយោយរពះវញិ្ញដ ែដ៏វសុិទនទ ុំងអសគ់្នប យ ើ យនា ុំគ្នប ផថ្លងរពះបនធូលរបសរ់ពះ
ជាមាច សយ់ោយចិត្ថអងអ់ាច។ 

វញិ្ញដ ែជាទូយៅសុំយៅយៅយលើ   អុំណាចរបស់រពះឬរយបៀបននការគិត្ ។ 

រ ៉៉ូម ៨:៥ ដផិត្អបកផដលរសយ់ៅត្តម និសសយ័យោកីយ៍ គិត្ផត្ពីអវីៗផដលទក់ទងនឹងយោកីយ៍ រឯីអបក
ផដលរសយ់ៅត្តមរពះវញិ្ញដ ែ គិត្ផត្ពីអវីៗផដលទក់ទងនឹងរពះវញិ្ញដ ែ។ 

 ៧.វញិ្ញដ ែរបស់រពះជាមាច ស់អាចរកីលូត្ោស់កបុ ងដូងចិត្ថយយើង  

យយើងមានសស្តង្វគ មមួយរវាងការគិត្ខាងយោកីយ ៍ និងការគិត្ខាងរពះវញិ្ញដ ែឬការគិត្
របសយ់យើងនិងការគិត្របសរ់ពះ ។ 
កាឡាទី  ៥:១៧  ដផិត្បុំែងយោភលន់របស ់ និសសយ័យោកីយ៍ ផត្ងផត្ទសនឹ់ងរពះវញិ្ញដ ែ 
យ ើ យរពះវញិ្ញដ ែក៏មានបុំែងទសនឹ់ងនិសសយ័យោកីយ៍ផដរ។ និសសយ័យោកីយ៍ និងរពះវញិ្ញដ ែ
ផធុយគ្នប ទ ុំងរសុងដូយចបះបងបអូ នពុុំអាចយ្វើអវី ផដលបងបអូ នចងយ់្វើ យនាះបានយ ើយ។ 
កាឡាទី  ៥:២២-២៣ រឯីផលផដលយកើត្មកពី រពះវញិ្ញដ ែវញិ គឺយសចកឋី រសឡាញ់ អុំែរ យសចកឋី
សុខស្លនថ ចិត្ថអត់្្មត់្ ចិត្ថសបផុរស ចិត្ថសយនាឋ ស យមត្តថ  ជ ុំយនឿ ២៣ ចិត្ថសលូ ត្បូត្ យចះទប់ចិត្ថខលួ នឯង។ 
គ្នម នវន័ិយណាជុំទសនឹ់ងយសចកឋីទ ុំងយនះយទ។ 
 

 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី ) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                              វញិ្ញា ណ                                      ៤/៥០ 
                                                                                                                                                                                                                                           

កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

 ១.យត្ើវញិ្ញដែជាអវី? 

 ភាស្លរយ របឺនិងរកិចបានបកផរបថា ជា “ វញិ្ញដ ែ “  ឬ “ ខយល់ “ ឬ 
“ខយល់ដយងាើម” ។ អបកមិនអាចយមើលយឃើញ វញិ្ញដ ែ ខយល់ឬខយល់
ដយងាើមបានយ ើយបុ៉ផនថអបកអាចយមើលយឃើញឥទនិពលរបស់វា។ ឧទ  

រែ៍ដូចជា ទង់ជាតិ្បក់រវចិៗ ។ 

យពលផដលមនុសសមាប ក់មានវញិ្ញដ ែអារកក់ ឬការរបរពឹត្ថអារកក់អបកអាចយមើលយឃើញសកមមភារបស់ 
ពួកយគបុ៉ផនថមិនអាចយមើលយឃើញគុំនិត្អារកក់របស់ពួកយគយ ើយ  ។ យពលខលះអបកអាចយមើលយឃើញ
រយបៀបននការគិត្របស់នរណាមាប ក់ត្តមរយះទឹកមុខរបស់ពួកយគ។ 

 
 
 
 

២.វញិ្ញដ ែអាចមានន័យថាជាសភាវគតិ្របស់បុគគលណាមាប ក់ 
យោកប៉ូលពុុំបានសងបចិ់ត្ថ(វញិ្ញដែរបស់គ្នត្ស់រមាក(KJV)។ យររះគ្នត្់មិនអាចរកយឃើញមិត្ថភកថិ របស់គ្នត្់ទីតុ្ស 

២កូរិនថូ្ស ២:១២ កាលខញុ ុំបានយៅដល់រកងុរទអាស យដើមផីនឹងផាយដុំែឹងលអពីរពះរគីសធ យ ើ យមានទវ រយបើក
ឲយខញុ ុំយោយនូវរពះអមាច ស។់ 
វញិ្ញដ ែទីតុ្សមានអុំែរសបាសយពលគ្នត្់បានយៅសួរសុខទុកខពួកបរិសុទនយៅរកុងកូរិនថូ្ស។ 

២ក៉ូរនិេ៉ូស ៧:១៣ យ តុ្យនាះបានជាយយើងខញុ ុំបាន យសចកថី សុខស្លនថចិត្ថ យោយស្លរយសចកថី កុំស្លនថរបសអ់បក
រល់គ្នប  កម៏ានយសចកថីអុំែរយលើសយៅយទៀត្ យោយយឃើញយសចកថីអុំែររបសទី់តុ្ស ដផិត្អបករល់គ្នប បានលុំយ ើ យ
ចិត្ថគ្នត្ ់(វញិ្ញដ ែ =រយបៀបផដលគ្នត្់មានអារមមែ៍)។ 

http://www.google.com.au/imgres?q=emoticons&um=1&hl=en&safe=off&sa=N&biw=1280&bih=716&tbm=isch&tbnid=Okja6j-YQx-dJM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-cool-cartoon-smiles-emoticons-image14548995&docid=4l7iIhPhfJ1uAM&imgurl=http://www.dreamstime.com/cool-cartoon-smiles-emoticons-thumb14548995.jpg&w=400&h=400&ei=W05dUfvBO8nmiAeMtIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:97,s:0,i:448&iact=rc&dur=1872&page=5&tbnh=178&tbnw=167&start=90&ndsp=24&tx=120&ty=72
http://www.google.com.au/imgres?q=emoticons&start=114&um=1&hl=en&safe=off&sa=N&biw=1280&bih=716&tbm=isch&tbnid=P690Fld9qN21GM:&imgrefurl=http://diaryofasmartchick.com/2012/10/best-of-the-blog-world-this-weeks-link-love/emoticons/&docid=1VkJEODEKUgUxM&imgurl=http://diaryofasmartchick.com/wp-content/uploads/2012/10/emoticons.jpg&w=345&h=348&ei=yk5dUerOL8OriAeA84GwDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:100,i:55&iact=rc&dur=499&page=6&tbnh=167&tbnw=166&ndsp=24&tx=140&ty=83


១.“ វញិ្ញដ ែ “  ក៏អាចពែ៌នាអុំពីអាកបផកិរោិរបស់មនុសសផដរ 
យយើងមិនអាចយមើលយឃើញអាកបផកិរោិរបស់នរណាមាប ក់បានយទផត្យយើងអាចយមើលយឃើញសកមមភាព
របស់ពួកយគបាន។ឧទ រែ៏៖ដូចជាកូនៗផដលមិនចង់ស្លថ ប់បង្វគ ប់ឪពុកមាថ យ វាជាអាកបផកិរោិ
អារកក់របស់ពួកយគ។ រយបៀបនិោយឬរយបៀបយ្វើការង្វររបស់អបក អាចបង្វា ញឲយយឃើញពីអាកបផ
កិរោិលអឬអារកក់។ មនុសសផដលយរជើសយរ ើសយ្វើត្តមរពះយយសូ៊វ   រស់យៅយោយសុខស្លនថខាង
វញិ្ញដ ែឬ   មានចិត្ថគុំនិត្ផត្មួយ(អាកបផកិរោិ) ។ (វញិ្ញដ ែ / អាកបផកិរោិ = រយបៀបផដលមនុសស
យមើលយឃើញស្លទ នភាពរបស់ខលួន) ។ 
២កូរនិថូ្ស ១៣ :១១ យៅទីបញ្ច ប់ បងបអូ នយអើយ ចូរមានអុំែរយ ើង ចូរខុំរបឹងយអាយបានរគប់
លកខែៈ ចូរយលើកទឹកចិត្ថគ្នប  ចូរមានចិត្ថគុំនិត្ផត្មួយ ចូររសយ់ៅយោយសុខស្លនថជាមួយគ្នប  យនាះរពះ
ជាមាច សផ់ដលជារបភពននយសចកឋី រសឡាញ់ និងយសចកឋីសុខស្លនថ មុខជាគងជ់ាមួយបងបអូ នមិនខាន។ 

រពះគមពីរបយរងៀនយយើងថារតូ្វផ្ទល ស់បថូររយបៀបននគិត្របស់យយើង។ 

ថេថភស៉ូ៤:២៣ រត្ូវផរបគុំនិត្របាជាញ និងវញិ្ញដ ែយអាយបានថ្មីយ ើង ។ 
យយើងរតូ្វយរៀនមានចិត្ថគុំនិត្ដូចរពះយយសូ៊  
ភីលីភ ២:៥ រពះរគិសឋយយស៊ូមានចិត្ថគុំនិត្ោ៉ងណា បងបអូ នរត្ូវ
មានចិត្ថគុំនិត្ោ៉ងយនាះផដរ។ 
៤.ថាមពល  

 “ វញិ្ញដ ែ ”  ជួនកាល សុំយៅយៅយលើករមិត្ននថាមពលរបស់មនុសស។ យោកោ៉កុបបានគិត្ថាកូន
របុសរបស់គ្នត់្បានស្លល ប់ យៅយពលផដលគ្នត់្បានដឹងថាកូនរបុសរបស់គ្នត់្   យោកយូ៉ផសបយៅរស់
គ្នត់្ចាប់យផថើមមានអារមមែ៍លអរបយសើរយ ើងវញិ។ យោកុបផតិ្ថ ៤៥:២៧ ពួកយគកជ៏ ុំរបជូននូវយសចកឋីទ ុំង
ប៉ុនាម នផដលយោកយូ៉ផសបបានផ្ទឋ ុំមក។ យពលយឃើញរយទះផដលយោកយូ៉ផសបបញ្ជូ នមក យដើមផីដឹកយោកយៅរសុក
យអសីុប យោកោ៉កុប ជាឪពុក កភ៏ាញ កស់្លម រតី្យ ើងវញិ។ 

កបុ ងគមពី រយៅហាវ យ ១៥:១៨-១៩ ស្លុំសុនបានគិត្ថាគ្នត្នឹ់ងស្លល បយ់ោយយរសកទឹក។ រពះបានរបទនទឹកឲយ
យ ើ យគ្នត្ប់ានផឹក "វញិ្ញដ ែរបសគ់្នត្ប់ានរត្ បម់កវញិ/ យ ើ យគ្នត្ប់ានរសយ់ ើងវញិ ។ 

 ៥.វញិ្ញដ ែអារកក់ 
កបុងគមពីរដុំែឹងលអទ ុំង៤ផដលយយើងធ្លល ប់បានអានយឃើញមានមនុសសមានវញិ្ញដ ែអារកក់ចូល។  

ម៉ាកុស  ៩:១៧-១៨ កបុ ងចុំយណាមបណាឋ ជន មានបុរសមាប កទូ់លរពះអងគថា៖ «យោករគូ! ខញុ ុំរបបាទនា ុំកូនរបុស
របសខ់ញុ ុំរបបាទមករកយោករគូ ដផិត្វាមានវញិ្ញដ ែអារកកក់បុ ងខលួ ន យ្វើ យអាយយគនិោយពុុំរួច។ ១៨ យៅទីណាក៏
យោយ យពលវញិ្ញដ ែអារកកចូ់លមឋងៗ វាផឋួ លកូនខញុ ុំរបបាទយលើដីយអាយផបកពពុះមាត្ ់សយងកៀត្យ្មញយ ើយរឹងខលួន។
ខញុ ុំរបបាទបានសុុំសិសសរបសយ់ោកយអាយយដញវញិ្ញដ ែអារកកយ់នះផដរប៉ុ ផនថយគពុុំអាចយដញវាយចញបានយស្លះ»។ 
 វ ិញ្ញដ ែអារកកយ់ៅកបុងយកមងរបសុយនាះ ជាជុំងឺផលូវចិត្ថផដលយគយៅថា  ជុំងឺឆកួត្រជកូ។ ជុំងឺផលូវចិត្ថជាយរចើ នបានយ្វើ ឲ យ
មនុសសស្លថបមិ់នឮឬនិោយមិនរួច ជមងឺយនះមិនអាចយមើលយឃើញយោយផភបក ដូចជាយរគ្នះថាប កប់ាកយ់ជើង  ឬជមងឺ រគ ុន
យៅថ យ ើយយររះវាសទិ ត្កបុ ង ខួរកាលមនុសស។  

ម៉ាកុស  ៩ :២៥ យពលយនាះ រពះយយស៊ូទត្យឃើញបណាឋ ជនរត្ម់ក រពះអងគកគ៏ុំរមវញិ្ញដ ែអារកកយ់ោយបញ្ញជ
ថា៖ «ផនវ៎ញិ្ញដ ែគថ្លង!់ យយើងសុុំរបាបថ់ា យចញពីយកមងយនះយៅ កុុំចូលវាយទៀត្យអាយយស្លះ!»។  

៦.រពះវញិ្ញដ ែរបស់រពះជាមាច ស់ 
រពះវញិ្ញដ ែជាអុំណាច និងចរតិ្លកខែៈរបស់រពះជាមាច ស់។ រពះជាមាច ស់បានយរបើរពះវញិ្ញដ ែរបស់
រទង់យដើមផីបយងកើត្អវីៗទ ុំងអស់(សូមយមើលយមយរៀនទី៦ការបយងកើត្)។  
យូ៉ប ៣៣:៤ រពះវញិ្ញដ ែរបសរ់ពះជាមាច សប់ានសូនខញុ ុំយ ើង ខយល់ដយងាើមរបស ់រពះដម៏ានឫទន នុភាពខពងខ់ពស់
បុំផុត្ យ្វើ យអាយខញុ ុំរសរ់នមានជីវតិ្។  

ស្លស្លថ  ១១:៥ យបើអបកមិនដឹងថា ខយល់ដយងាើមមកពីណា ឬមិនដឹងពីរយបៀបផដលទរកកយកើត្កបុ ងនផធមាឋ យយទយនាះ 
អបកកមិ៏នស្លគ ល់ស្លប មរពះ សឋរបសរ់ពះជាមាច សផ់ដលបានបយងកើត្អវី ៗ ទ ុំងអសម់កផដរ។ 
រពះបានរបទនរពះវញិ្ញដ ែរបស់រទង់ ដល់រស្តសថរទង់យៅកបុងសម័យរពះគមពីរ យដើមផីយ្វើការអស្លច រយ។
យៅហាវ យ ១៤:៦,១៩   រ ុំយពចយនាះ រពះវញិ្ញដ ែននរពះអមាច ស់មកសែឌិ ត្យលើយោក យោកក៏ចាប់ផ កសិងាយនាះយោយនដ 
ដូចយគផ កកូនពផព។ យោកមិនបានយរៀបរប់យ តុ្ការែ៍យនះរបាប់ឪពុកមាឋ យយទ។ដូយចបះ រពះវញិ្ញដ ែននរពះអមាច ស់ បានមក
សែឌិ ត្យលើយោក យ វ្ើ យអាយយោកមានកមាល ុំងខាល ុំងកាល ។ យោកចុះយៅរកុងអាសកា ូន សមាល ប់អបករសុកយនាះអស់ស្លមសិបនាក់ 
យ ើយយកសយមលៀកបុំរក់របស់យគមករបគល់យអាយអស់អបកផដលបានបករស្លយ របស្លប ។ បនាធ ប់មក យោយខឹងខាល ុំងយពក យោកក៏
វលិរត្ ប់យៅផធះឪពុករបស់យោកវញិ។ 



 ៨.យទវត្តមានវត្ថមានជាមួយយយើងយរៀងរល់នថ្ង  
យពលយយើងជាកមមសិទនិរបស់រពះជាមាច ស់ត្តមរយៈយសចកថីជុំយនឿ និងត្តមរយៈយ្វើពិ្ីបុែយរជមុជទឹក
យនាះយយើងនឹងមានវត្ថមានយទវត្តគង់យៅជាមួយ ។ 

យ របឺ ១:១៤ យទវត្តទុំងយនាះសុទនផត្ជាវញិ្ញដ ែ ផដលយៅបុំយរ ើរពះជាមាច ស់ រពះអងគចាត់្ពួកយោក
ឲយមកបុំយពញមុខង្វរ ជារបយោជន៍ដល់អស់អបកផដលរតូ្វទទួលការសយរង្វះទុកជាមត៌្ក !  

យយើងគួរផត្របរពឹត្ថចុំយរះមនុសសរគប់រូប យោយចិត្ថសបផុរស និងយោយយសចកថីរសោញ់ យររះពួក
យគអាចជាអបកនាុំស្លរពីរពះជាមាច ស់ ។  

យ របឺ ១៣:២ សូមកុុំយភលចទទួលអបកដ៏នទោ៉ងរក់ទក់។ យោយទទួលអបកដ៏នទដូចយចបះ អបកខលះបាន
ទទួលយទវត្ត ទុំងមិនដឹងខលួន ។  

 

 

 

 
 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                              សទវតា                                 ៥/៥០ 
                                                                                                                                         កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

១.យត្ើយទវត្តជានរណា? 
ភាស្លរយដើមយ របឺនិងរកិកបានបកផរប យៅជាភាស្លអងយ់គលសថា យទវត្តជាអបកយសុើបការែ៍ឬអបកនា ុំស្លរ។អបកនា ុំស្លរ 
ពីរពះមកមនុសសឬនា ុំស្លរពីមនុសសមាប កយ់ៅមនុសសមាប កយ់ទៀត្។ សពវនថ្ងយនះយយើងយរបើទូរស័ពធឬកុុំពយូទរ័   យដើមផយីផញើស្លរ។ 
         ២.អបកនា ុំស្លរជាមនុសស  
រពះជាមាច ស់យរបើមនុសសជាអបកនា ុំស្លរ។ពាការី ហាកាយ គឺជាអបកនា ុំស្លររបស់រពះជាមាច ស់។រពះជាមាច ស់មានបនធូល
យៅកាន់រស្តសថរទង់ត្តមរយៈគ្នត្់។ 
ហាកាយ១:១៣ យោកហាកាយផដលរពះអមាច ស់ចាត្យ់អាយមកមានរបស្លសន៍យៅកាន់របជាជនត្តមរពះបនធូល
របស់រពះអមាច ស់។ រពះអងគមានរពះបនធូលថា៖ «យយើងសទិត្យៅជាមួយអបករល់គ្នប » -យនះជារពះបនធូលរបស់រពះ
អមាច ស់ ។ យោកយូ៉យសវក៏បានបញ្ជូ នអបកនា ុំស្លរ យោកយូ៉យសវបានបញ្ជូ នអបកយសុើបការែ៍យៅរកងុយយរីខូយដើមផយីសុើប
ការែ៏។ 
យូ៉យសវ ២ :១ យោកយូ៉យសវ ជាកូនរបស់យោកនូន ចាត្បុ់រសពីរនាក់ោ៉ងសុំង្វត្ ់យអាយយចញពីជុំរ ុំសីុទីម យៅយសុើប
ការែ៍។ យោកមានរបស្លសនថ៍ា៖ «ចូរយៅពិនិត្យយមើលរសុកយនាះ និងរកុងយយរីខូផង!»។ អបកទ ុំងពីរនា ុំគ្នប យចញ
ដុំយែើ រយឆ្ព ះយៅរកុងយយរីខូយ ើយចូលយៅស្លប ក់យៅផធះរបស់រសីយពសាមាប កយ់ ម្ ះនាងរ៉ហាប ។ រពះយយសូ៊វក៏បាន
បញ្ជូ នអបកនា ុំស្លរជាយរចើននាក់ផដរ។ 
លូកា  ៩ :៥២ រពះអងគបានចាត្់អបកខលះ យអាយយៅមុន អបកទ ុំងយនាះយចញដុំយែើ រយៅដល់ភូមិមួយរបស់អបករសុកស្ល
ម៉ារីយដើមផយីរៀបចុំកផនលងថាវ យរពះអងគ។ 
          ៣.អបកនា ុំស្លររបស់រពះជាមាច ស់មកពីស្លទ នសួគ៌ 
រពះជាមាច ស់ក៏មានយទវត្តយៅស្លទ នសួគផ៌ដរ យ ើយពួកយគស្លថ បប់ង្វគ បរ់ទង់ណាស់។ យទវត្តបានស្លថ ប់បង្វគ ប់ រពះជា
មាច ស់  យ ើយពួកយគមិនបានរបរពឹត្ថអុំយពើបាប  រពមទ ុំងមិនយចះស្លល បយ់ទៀផង។ទុំនុកដុំយកើង ១០៣:២០-២១ យទវត្ត
ដ៏ខាល ុំងពូផករបស់រពះអមាច ស់យអើយ ចូរនា ុំគ្នប សរយសើរត្យមកើងរពះអងគ! អស់យោកផត្ងផត្អនុវត្ថត្តម រពះបនធូលរបស់
រពះអងគ យ ើយស្លឋ ប់ត្តមរពះបញ្ញជ របស់រពះអងគជានិចច។ ២១ អស់យោកផដលជាកងពលរបស់រពះអមាច ស់យអើយ 
ចូរនា ុំគ្នប សរយសើរត្យមកើងរពះអងគ! អស់យោកផត្ងផត្បុំយរើរពះអងគ រសបត្តមរពះ ឫទយ័របស់រពះអងគជានិចច!          



         ៤.ពួកយទវត្តនា ុំស្លរមកពីរពះមាច ស់ 

 យទវត្តការពីផអលរបាប់នាងម៉ារ ីថា  នាងនឹងរបសូត្បានបុរត្មួយមាននាមថា  រពះយយសូ៊។  

លូកា  ១:២៦ -៣៨   ពួកយទវត្តបានរបាប់មនុសសអុំពី  ការរស់យ ើងវញិរបស់រពះយយសូ៊វរគីសធ។ 

ម៉ាថាយ ២៨:២-៧ យៅយពលរពះយយសូ៊វបានោងយៅស្លទ នសួគ៌     យនាះពួកយទវត្តបានរបាប់ពួកសិសសថា  រទង់
នឹងវលិរត្ ប់មកផផនដីវញិ។ 
កិចចការ  ១:១១ ពួកយទវត្តរបស់រពះ ក៏អាចនិោយយៅកាន់ មនុសសត្តមរយៈសកមមភាពរផងផដរ។ជួនកាលវា
លុំបាកយល់ផដលថារពះជាមាច ស់រតឹ្មរត្ូវជានិចច។ 
យអស្លយ ៣៧:៣៦  យពលយនាះ យទវត្តរបស់រពះអមាច ស់ បានយចញមក វាយទីត្តុំងទព័របស់ពួកអាសសុរីី យ ើយ
របហារជីវតិ្ពួកយគ អស់មួយផសនរបាុំបីមឺុនរបា ុំរន់នាក់។ លុះរពឹកយ ើង យពលយគភាញ ក់ពីដុំយែក យគយឃើញមាន
ស្លកសពយៅរសយពញទីត្តុំងទព័។ 

 ជួនកាលយទវត្តមកពីស្លទ នសួគ៌ យមើលយៅដូចមនុសសយយើងអញ្ចឹ ង។  

យូ៉យសវ ៥:១៣-១៤ យពលយោកយូ៉យសវយៅជិត្រកុងយយរីខូយោកយងើបមុខយ ើងយឃើញបុរសមាប ក់ឈរយៅខាងមុខ
យោកទុំង ូត្ោវកានយ់ៅនដផង។ យោកយូ៉យសវយដើរយៅជិត្សួរថា៖ «យត្ើយោកយៅខាងយយើងខញុ ុំ ឬយៅខាងសរត្ូវ
របស់យយើងខញុ ុំ?»។ ១៤  បុរសយនាះយឆលើយថា៖ «យទខញុ ុំជាយមទព័របស់រពះអមាច ស់ ខញុ ុំយទើបនឹងមកដល់»។ យពលយនាះ 
យោកយូ៉យសវរកាបថាវ យបងគុំយអានមុខដល់ដី យ ើយសួរថា៖ «យត្ើយោកមាច ស់ចងម់ានរបស្លសន៍អវីមកខញុ ុំរបបាទ?»។ 

៥.ពួកយទវត្តមកពីស្លទ នសួគ៌  អាចគិត្និងយ វ្ើការសយរមចចិត្ថផងផដរ 
 អបកនាុំស្លររបស់រពះជាមាច ស់   ពួកយគក៏យចះគិត្ពិចារណា និងយចះយ្វើការសយរមចចិត្ថផដរ។ 

ោនីផយ៉ល១០:១២-១៤ យោកយនាះយរលមកខញុ ុំ យទៀត្ថា៖ «យោកោនីផយ៉លយអើយ កុុំភ័យខាល ចអី! ត្តុំងពីនថ្ងដុំបូង
ផដលយោកមានបុំែងចងយ់ល់យសចកឋីទ ុំងយនាះ យ ើយបនាធ បខលួនយៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះរបស់យោក រទង់ករ៏ពះ
សណាឋ ប់ឮរកយរបស់យោក យ តុ្យនះបានជាខញុ ុំមកជួបយោក។ ១៣ យទវត្តផថ្រកាចរកភព ផពរសបានត្ទល់នឹងខញុ ុំ 
អស់រយៈយពលនមៃមួយនថ្ង។ បនាធ ប់មក មហាយទវត្តមីផកល ផដលជាយមដ៏សុំខាន់របស់ពពួកយទវត្តបានមកជួយខញុ ុំ 
យ ើយខញុ ុំក៏សទិត្យៅទីយនះ ជាមួយយសឋចនានារបស់ជនជាតិ្ផពរស។ ១៤ ខញុ ុំមកពនយល់របាប ់យោកយអាយដឹងអុំពីយ តុ្
ការែ៍ ផដលនឹងយកើត្មានចុំយរះរបជាជនរបស់យោកយៅអនាគត្ ដផតិ្មាននិមិត្ថយ តុ្អស្លច រយមួយ សុំរប់រគ្ន
យនាះផដរ»។ 

៦.ពួកយទវត្ត មកពីស្លទ នសួគ៌ក៏អាចមានអារមមែ៍ ដូចជាមនុសសយោកផដរ 
រពះគមពីរបានពិពែ៌នាលកខែះសមផត្ថិរបស់យទវត្តមកពីស្លទនសួគ ៌ដូចជាការមានអារមមែ៍យផសងៗគ្នប កបុ ងស្លទ ន
ភាពយផសងៗគ្នប ។ យទះបីជាពួកយទវត្តមិនយចះស្លល បក់ថី  កពួ៏កយគយចះទទួលទនមាូបអាហារ   និងយភសជជៈផងផដរ។ 

យោកុបផត្ថិ  ១៨:៤ -៦  សូមយអាយយគយកទឹកបនថិចមកោងយជើងជូន!សូមយោកសុំរកយរកាមយដើមយឈើយនះសិន
យ ើយ៥  ខញុ ុំរបបាទ នឹងយៅយកនុំបុ័ងមួយដុុំមកជូនយោកពិស្លយដើមផយីអាយមានកមាល ុំងរួចសឹមបនថដុំយែើ រយៅមុខ
យទៀត្។ ដូយចបះយោកនឹងមិនយឆៀងកាត្ត់្តមផធះ អបកបុំយរើរបស់យោកយោយឥត្បានការយ ើយ»។បុរសទុំងបីត្បថា៖«
សុុំយ្វើត្តមរកយយោកចុះ»។ ៦ យោក អរបាហាុំរបញាបរ់បញាល់ចូលយៅរកនាងស្លរ៉យៅកបុងជុំរ ុំ របាប់ថា៖ «ចូរ
យកយមៅបីកុំប៉ុងមក យ ើយយរៀបចុំយ្វើនុំយអាយបានរួសរន់យៅ»។ 
យទវត្តមកពីស្លទ នសួគ៌បានបង្វា ញថាគ្នត្់ចូលចិត្ថយោកោនីផយ៉ល។ោនីផយ៉ល១០:១១យោកយនាះយរលមកខញុ ុំ
ថា៖ យោកោនីផយ៉លយអើយរពះជាមាច ស់គ្នប់រពះ ឫទយ័ នឹងយោកខាល ុំងណាស់ សុុំពិចារណាយអាយយល់
យសចកឋី ផដលខញុ ុំនឹងផថ្លងរបាបយ់ោក។ សុុំយរកាកឈរយៅកផនលងផដលយោកឈរពីមុនយនាះយ ើងវញិដផតិ្ឥ ូវយនះ
រពះជាមាច ស់ចាត្់ខញុ ុំយអាយមកជួបយោក»។ យពលយោកកុំពុងផត្មានរបស្លសន៍ខញុ ុំក៏យរកាកឈរយ ើងវញិទ ុំង
ញាប់ញ័រ។ 

យទវត្តបានរបាបយ់ោកយូ៉ហានថា  មិនរត្ូវរកាបថាវ យបងគុំគ្នត្់យទ។ យោកបានយៅខលួនឯងថាជា "មិត្ថអបកបុំយរើ" 
របស់យោកយូ៉ហាន។ វ វិរែៈ ២២:៨-៩ ខញុ ុំ យូ៉ហាន ខញុ ុំបានឮ និងបានយឃើញយ តុ្ការែ៍ទ ុំងយនះ។ យពលខញុ ុំបាន
ឮ និង បានយឃើញដូយចបះយ ើយ ខញុ ុំរកាបចុះយៅយទៀបយជើងយទវត្ត ផដលបានបង្វា ញយអាយខញុ ុំយឃើញយនាះ បរមុងនឹង
ថាវ យបងគុំយោក ៩ ក៏ប៉ុ ផនថ យទវត្តយរលមកខញុ ុំថា៖ «កុុំថាវ យបងគុំខញុ ុំអី! ខញុ ុំជាអបករួមការង្វរជាមួយយោកយទយត្ើ  
យ ើយខញុ ុំក៏រួមការង្វរជាមួយពួកពាការី ផដលជាបងបអូនរបស់យោក និងជាមួយអស់អបករបតិ្បត្ថិត្តមយសចកឋី
ផដលមានផចងកបុងយសៀវយៅយនះ ផដរ។ រត្ូវថាវ យបងគុំរពះជាមាច ស់វញិ!»។ 

៧. អបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊វពិត្  នឹងបានដូចជាយទវត្ត   
កបុងរជាណាចរករបស់រពះជាមាច ស់ពួកអបកយដើរត្តមរពះយយស៊ូ វពិត្នឹងបានដូចជាយទវត្ត។លូកា២០ :៣៥-៣៦ បុ៉ផនថ អស់អបកផដល
រពះជាមាច ស់សពវរពះ ឫទ័យយរបាសយអាយរស់យ ើងវញិ យៅយោកខាងមុខយគមិនយរៀបការបឋីរបពននយទៀត្យ ើយ។៣៦អបកទ ុំងយនាះ
ផលងស្លល ប់យទៀត្យ ើយ គឺយគបានដូចជាយទវត្ត*។យគជាបុរត្របស់រពះជាមាច ស់ដផតិ្យគមានជីវតិ្រស់យ ើងវញិ ។ យោយអមត្ៈភាព 
និង មានលកខែះដូចជាយទវត្តនឹងគួរជាទីចាប់អារមមែ៍ដល់អបកផដលរតូ្វបានយគចាត់្ទុកថាមានភាពសកឋិសម។ពួកយគ នឹង មាន
ភាពមមាញឹកជាមួយកិចចការរបស់រពះជាមាច ស់កបុងរជាណាចរករពះ ។ ពួកយគមិនអាចរបរពឹត្ថបាបយ ើយមិនរតូ្វស្លល ប់យទៀត្យ ើយ
បុ៉ផនថយគអាចយ វ្ើការសយរមចចិត្ថអាចយចះគិត្ពិចារណា និង អាចយចះមានអារមមែ៍។ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 

យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។យ ើ យយយើង 
ខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 

 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                               ការបស្ កីត                                   ៦/៥០ 
                                                                                                                                        កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                    ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

         ១.រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្អវី ៗទ ុំងអស់ 

វវិរែៈ ៤:១១ «បពិរត្រពះអមាច ស់ជា រពះននយយើងខញុុំ រពះអងគសមនឹងទទួលសិររីុងយរឿង រពះ
កិត្ថិនាម និងឫទន នុភាព ដផតិ្រពះអងគបានបយងកើត្របស់សពវស្លរយពើមក អវីៗទ ុំងអស់សុទនផត្យកើត្មាន 
យ ើយយៅសទិត្យសទរយោយស្លររពះ ឫទ័យរបស់រពះអងគ»។ 

   ២.រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្យោយអុំណាចននរពះវញិ្ញដ ែ  

 រពះបានបយងកើត្អវីៗទ ុំងអស់យោយអុំណាចរបសរទង់។  

យោកុបផត្ថិ ១:១-៣១ កាលពីយដើមដុំបូងបងអស់ រពះជា
មាច ស់បានបយងកើត្នផធយមឃ និងផផនដី។ ២  យៅរគ្ន យនាះ ផផន
ដីគ្នម នរូបរង និងយៅទយទ មានផត្ភាពងងឹត្ពីយលើទីជុំយៅ
ទឹក យ ើយរពះវញិ្ញដ ែរបស់រពះជាមាច ស់យៅយររពីយលើនផធ
ទឹក។  
ទុំនុកដុំយកើង ១៩ :១-២  នផធយមឃផថ្លងអុំពីសិររីុងយរឿង របស់
រពះជាមាច ស់ អាកាសយវហាស៍របកាសអុំពីស្លប រពះ សឋ 
របស់រពះអងគ។២  នថ្ងមួយត្ុំណាលរបាប់នថ្ងមួយយទៀត្ យប់មួយរបាប់យប់មួយយទៀត្យអាយបានដឹង។  
ទុំនុកដុំយកើង ៣៣:៦-៩ នផធយមឃយកើត្យ ើងយោយស្លររពះបនធូល របស់រពះអមាច ស់ យ ើយអវីៗទ ុំងអស់យៅយលើយមឃ 
ក៏យកើត្យ ើង យោយស្លររពះបញ្ញជ របស់រពះអងគផដរ។ ៧  រពះអងគបានយ្វើ យអាយទឹកសមុរទ មកផឋុ ុំគ្នប យៅកផនលងផត្
មួយ រពះអងគបានបងឃុំងមហាសមុរទ យអាយយៅមួយកផនលង។ ៨ ចូរយអាយផផនដីទ ុំងមូលយកាត្ខាល ចរពះអមាច ស់! 
ចូរយអាយមនុសសទ ុំងអស់យៅយលើផផនដី ញាប់ញ័រយៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះអងគ! ៩ ដផតិ្អវីៗទ ុំងអស់យកើត្មាន 
យោយស្លររពះបនធូលរបស់រពះអងគ រពះអងគបង្វគ ប់ោ៉ងណា ក៏យកើត្មានោ៉ងយនាះផមន។  

 

               អ័ោ
ម 

   យយ
ស៊ូវ 

 

៤០០០  ៣០០០  ២០០០  ១០០០  ១០០០  ២០០០  



៣. រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្យ ើយបានបុំយពញ  
រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្ផផនដីយ ើយរទង់បានបុំយពញផផនដីយោយរុកខជាតិ្និងសត្វនានា។  
រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្នផធយមឃយ ើយបានបុំយពញនផធយមឃយោយដួងត្តរនិងភពទុំងឡាយ។ 
រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្សមុរទ យ ើយបានបយងកើត្សត្វរស់យៅរយវ ើក
រវែ័ឍ រសយពញកបុងទឹក។ រពះជាមាច ស់ ក៏បានបយងកើត្បុរសមាប ក់
យ ើយរទង់បានរបទនខយល់ដយងាើមនិងរពះពរដល់គ្នត់្។ 

៤.រពះជាមាច ស់បានបុំផបកឬផញក  
រពះជាមាច ស់បានផញកពនលឺយចញពីភាពងងឹត្ ដីយគ្នកយចញពីទឹកចុំផែកផខស
ទឹកមានពីរផផបក-ផខសទឹកខាងយលើដីនិងផខសទឹកខាងយរកាម។យនះជាកិចចការរទង់
បានបយងកើត្ យ ើយបានកត្រ់ត្តទុកកបុងរពះគមពីរទ ុំងមូលរទងប់ានផញករស្តសថ
រទង់យចញពីយោកីយ៍។រពះយយសូ៊វមានបនធូល កបុ ងគមពី រ  

យូ៉ហាន ១៧ :១៦ យគមិនយកើត្ពីនិសសយ័យោកីយ៍យទ ដូចទូលបងគុំមិន
យកើត្ពីនិសសយ័យោកីយ៍យនះផដរ។ 

រពះជាមាច ស់ចង់ឱយរស្តសថរទង់បានផញកយចញពីអុំយពើអារកក់យៅកបុងយោកីយ៍យររះយោកីយ៏យររយពញ
យោយអុំយពើ ពុករលួយនិងអុំយពើ  ិងា។  
២កូរ ិនថូ្ស ៦ :១៤-១៨ សូមកុុំយសពគបជ់ាមួយ អបកមិនយជឿយ ើយ។ យត្ើយសចកឋីសុចរិត្ និងយសចកឋី ទុចចរិត្ចូលរួម
ជាមួយគ្នប យកើត្ឬយទ? យត្ើពនលឺ  និងភាពងងឹត្ ចូលរួមជាមួយគ្នប យកើត្ឬយទ? ១៥  យត្ើរពះរគិសឋ* និងមារ*ស្លត្តុំងចុះ
សុំរុងគ្នប យកើត្ឬយទ? យត្ើអបកយជឿ និងអបកមិនយជឿមានទុំនាក់ទុំនងអវីនឹងគ្នប ? ១៦ យត្ើរពះវហិារ*របស់ រពះជាមាច ស់ និង
រពះផកលងកាល យចូលគ្នប ចុះឬយទ? យយើងទ ុំងអស់គ្នប ជារពះវហិាររបស់រពះជាមាច ស់ដម៏ានរពះជនមរស់ ដូចរពះអងគមាន
រពះបនធូលថាៈ «យយើងនឹងសទិត្យៅជាមួយពួកយគ រពមទ ុំងរស់យៅជាមួយពួកយគផដរ។ យយើងនឹងយ្វើជារពះរបស់យគ 
យ ើយយគនឹងយ្វើជារបជារស្តសថ របស់យយើង»។ ១៧ យ តុ្យនះយ ើយបានជារពះអមាច ស់មានរពះបនធូលថាៈ «ចូរយចញ
ពីចុំយណាមអបកទ ុំងយនាះ យ ើយផញកខលួនយចញយអាយោច់ពីពួកយគ កុុំប៉ះរល់អវី ផដលមិនបរិសុទន*យ ើយ យនាះ
យយើងនឹងទទួលអបករល់គ្នប  ១៨ យយើងនឹងយ្វើជាឪពុករបស់អបករល់គ្នប  យ ើយអបករល់គ្នប ក៏យ្វើជាកូនរបុសកូនរសី 
របស់យយើងផដរ»។ យនះជារពះបនធូលរបស់រពះអមាច ស់ ដ៏មានឫទន នុភាពខពង់ខពស់បុំផុត្។  

             ៥.រពះជាមាច ស់របទនពរ 

យោកុបផត្ថិ ១:២៦ រពះជាមាច ស់មាន រពះបនធូលថា៖ «យយើងបយងកើត្មនុសសជាត្ុំណាងរបស់យយើង មាន
លកខែៈដូចយយើង យដើមផយីអាយយគមានអុំណាចយលើរតី្សមុរទ យលើបកាបកសផីដលយ ើ រយៅយលើយមឃ 
យលើសត្វរសុកយៅយលើផផនដីទុំងមូល និងយលើសត្វទ ុំងបុ៉នាម នផដលលូនវារយៅយលើដី»។ 
អុំយពើបាបបានបុំផ្ទល ញ លកខែះដូចរពះយយស៊ូ វ បុ៉ផនថយៅនថ្ងមួយ អបកយជឿពិត្ នឹងមានលកខែះដូចរពះ
យយស៊ូ វ។  

 រ ៉ូម ៨ :២៩  ដផតិ្អស់អបកផដល រពះអងគបានយរជើសយរ ើស រទង់ក៏បានត្ុំរូវយគទុកជាមុនយអាយមានលកខ
ែៈដូចរពះបុរត្តរបស់ រពះអងគផដរ យដើមផយីអាយរពះបុរត្តបានយៅជាយរៀមចផង កបុងបណាឋ បងបអូនជា
យរចើន។ 

កាលណាយយើងកាន់ផត្មានលកខែះដូចរពះយយស៊ូ វរគីសធ យយើងនឹងកាន់ផត្រកីរយជាមួយនឹងរពះពរ
របស់រពះជាមាច ស់។  

២ កូរនិថូ្ស ៣:១៨  យយើងទុំងអស់គ្នប  ផដលគ្នម ននសផយៅបាុំងមុខ យយើងបយញ្ចញសិររីុងយរឿងរបស់
រពះអមាច ស់ផដលចាុំងមកយលើយយើង យ ើយយយើងនឹងផ្ទល ស់ផរបយអាយបានដូចរពះអងគ គឺមានសិររីុងយរឿង
កាន់ផត្ភលឺយ ើងៗ។ យនះយ ើយជាស្លប រពះ សឋរបស់រពះវញិ្ញដ ែននរពះអមាច ស់។ 
                                                                                       

                                                                                                                      

(9) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

សត្វពស់: 
 អាចផ្ទល ស់ទីបានោ៉ងឆ្ប់រ ័ស យ ើយ យសងៀមស្លង ត់្។ 
 អាចផ្ទល ស់ទីពីកផនលងមួយយៅកផនលងមួយយទៀត្  សឹងផត្យមើលពុុំទន់។ 
 អាចបាត់្ខលួនភាល មៗផត្មួយពរពិចផភបក 
 វាជាសត្វ្ ល សនវ 
 អាចសមាល ប់សរតូ្វយោយពឹស  ឬយោយរួបរតឹ្ 

អុំយពើបាបអាចសមាល ប់យយើងដូចជាសត្វពស់អញ្ចឹ ងផដរ    បនាធ ប់ពីអ័ោមនិងយអវ៉ាបានយ្វើខុស ពួកបាន
ពាោមោក់ខលួនពីរពះជាមាច ស់។ 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                                                                                      
                       អំសរីបាប                              ៧/៥០ 
                                                                                                                                         កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ                                   
                ១.យត្ើអុំយពើបាបជាអវី? 
អុំយពើបាប គឺជាការមិនស្លថ បប់ង្វគ ប់រពះជាមាច ស់។១យូ៉ហាន ៣:៤ ឯអសអ់បកណាផដលរបរពឹត្ថអុំយពើ  បាបវញិ យនាះ
កយ៏ ម្ ះថារបរពឹត្ថរ ុំលងរកឹត្យវនិយ័ផដរ ដផិត្អុំយពើបាបជាការរ ុំលងរកឹត្យវនិយ័យ ើយ។ 
ោ៉កុប  ៤:១៧  របសិនយបើអបកណាយចះយ្វើអុំយពើលអ ផត្មិនរពមយ្វើ  អបកយនាះរបរពឹត្ថអុំយពើបាបយ ើ យ ។ រពះយយសូ៊
វបានបង្វា ញយយើងពី រយបៀបគិត្ រយបៀបមានអារមមែ៍និង រយបៀបរបរពឹត្ថ គ្នប់រពះ ឫទយ័រពះជាមាច ស់។ យយើង
អាចយរជើសយរើស  យ្វើត្តមគុំរូរបស់រទង។់ 
          ២.យត្ើអវីបណាថ លឲយយយើងរបរពឹត្ថអុំយពើបាប? 
រពះជាមាច ស់បានរបាប់អោុំនិងយអវ៉ាពីយរឿងរ៉វនឹងយកើត្យ ើងរបសិនយបើពួកយគមិនស្លថ ប់បង្វគ ប់រទង់។ 
យោកុបផត្ថិ    ២ :១៦-១៧ របសិនយបើអោុំមិនស្លថ បប់ង្វគ ប់រពះជាមាច ស់គ្នត្់ នឹងស្លលប់អស់កលផជានិចច។រពះជាមាច ស់
ចង់ឱយគ្នត្់យរៀនស្លថ បប់ង្វគ ប់យ ើយមានលកខែះលអឥត្យខាច ះប៉ុ ផនថរពះជាមាច ស់បានឲយអោុំមានជយរមើស។ 
«យយើងបយងកើត្មនុសសជាត្ុំណាងរបស់យយើង មានលកខែៈដូចយយើង យដើមផយីអាយយគមានអុំណាចយលើរតី្សមុរទ យលើ
បកាបកសផីដលយ ើ រយៅយលើយមឃ យលើសត្វរសុកយៅយលើផផនដីទ ុំងមូល និងយលើសត្វទ ុំងប៉ុនាម នផដលលូនវារយៅយលើ
ដី»។    (យោកុបផត្ថិ  ១:២៦ ) សត្វទ ុំយនះអាចបមាល ស់ទីបានោ៉ងឆ្បរ់ ័ស។ យអវ៉ាបានស្លថ បត់្តមសត្វពស់។ យយើង
អាចអាន ពីអវី ផដលបានយកើត្យ ើង  យៅកបុង  យោកុបផត្ថិ   ១:១-៧។   បនាធ ប់ពីមានការមិនស្លថ បប់ង្វគ ប់រពះជាមាច ស់  
អោុំ  និង យអវ៉ាបានដឹងថា  ខលួនយៅអារកាត្ ។  ពួកយគបានយកសលឹកយឈើមកយ្វើជាសយមលៀកបុំរក ់   យ ើយពាោម
ោក់ខលួនពីរពះជាមាច ស់ ។  
យពលអោុំ និង យអវ៉ាមានកូនយៅពួកយគក៏មានជយរមើសនិងការសយរមចចិត្ថដូចគ្នប ផដរ ។  មនុសសយោកទុំងអស់មាន
ជយរមើសដូចអោុំ និង យអវ៉ាផដរ ។ មនុសសយោកមានគុំនិត្ចង់យ្វើអវីមួយ យ ើយក៏ចាបយ់ផថើមយ្វើសកមមភាព។ ត្ផតិ្យយើង
ដឹងថាវាខុសឆគងយ ើយ ផត្យយើងយៅផត្យ្វើ យនាះមាននយ័ថា យយើងបានយ្វើបាបរបឆ្ុំង នឹង រពះជាមាច ស់វាមិនរតឹ្មផត្
ឈឺចាប់ដល់ខលួនឯងប៉ុយណាត ះយទ ផថ្មទ ុំងឈឺចាបដ់ល់អបកដនទយទៀត្ផង។  



ោ៉កុប ១:១៣-១៥ យពលនរណាមាប កជួ់បនឹង ការលផួង មិនរត្ូវយរលថា «រពះជាមាច សល់ផួងខញុ ុំ»យ ើយ ដផិត្
គ្នម នអវីអាចលផួងរពះជាមាច សយ់អាយយ្វើ អុំយពើអារកកប់ានយ ើយយ ើយរពះអងគផ្ទធ ល់កមិ៏នលផួងនរណាផដរ។ ១៤ មាប
ក់ៗ ជួបនឹងការលផួងមកផត្ពីចិត្ថយោភលនរ់បសខ់លួ នឯងផ្ទធ ល់ទកទ់ញ និងលួងយោមបយញ្ញឆ ត្ប៉ុ យណាត ះ។១៥
ចិត្ថយោភលនផ់ត្ងផត្បយងកើត្អុំយពើបាប លុះដល់អុំយពើបាបចុំយរើនដល់កុំរិត្ យ ើ យកប៏ណាឋ លយអាយស្លល ប។់ 

ម៉ាកុស ៧ : ២១-២៣ ដផិត្គុំនិត្អារកក ់ទ ុំងប៉ុនាម ន សុទនផត្យចញមកពីខាងកបុ ងចិត្ថរបសម់នុសស   គឺគុំនិត្
ផដលនា ុំយអាយរបរពឹត្ថកាមគុែយថាកទប លួចបលន ់កាបស់មាល ប ់២២ ផិត្កផត្ ់យោភលនច់ងប់ានរទពយយគ កាច
ស្លហាវ យបាករបាសយ់គ របរពឹត្ថអបាយមុខរចផែន ប្ នីស អុំនួត្ និងគុំនិត្យលោ។ ២៣ ការអារកកទ់ ុំងយនះ
យ ើ យ ផដលយចញពីខាងកបុ ងមនុសសមក យ្វើ យអាយយគកាល យយៅជាមិនបរិសុទន*»។ 

អុំយពើបាបយកើត្យចញពីខាងកបុងខលួនយយើងគ្នម នអវីពីខាងយរៅខលួនយយើងអាចយ្វើឱយយយើងមានបាបយ ើយ។យយើងជាអបក
យរជើសយរើសយ្វើវាយោយខលួនឯង!ជួនកាលវាលុំបាកបនថិចកបុងការបង្វា ញពីភាពខាល ុំងឬភាពកយមាយរបស់យយើ ង យពល
ជីវតិ្កុំពុងជួបទុកខលុំបាកប៉ុ ផនថមយ្ាបាយដល៏អបុំផុត្យនាះគឺចូរអ្ិស្លឌ នសុុំរពះជាមាច ស់ជួយឲយយយើងឈររងឹមាុំយ ើយ
យដើ រត្តមមាគ៌្នរបស់រទងជ់ានិចចយទះបីយយើងកុំពុងជួបទុកខលុំបាកកយ៏ោយ។យយើងរត្វូយដើរយចញឲយឆ្ង យពីអុំយពើអារកក់
ទ ុំងឡាយផដលយ្វើឱយយយើងយខាយជុំយនឿយ ើ យរត្ ូវ យរ ៀនពីទមាល ប់លអផដលយ្វើ ឲ យយយើ ងមានជុំយនឿរឹងមាុំ។  
៣.រពះយយសូ៊វបានបុំផ្ទល ញលទនផលននអុំយពើបាប  

រពះជាមាច ស់បានបង្វា ញផលូវឲយយយើងយគចផុត្ពីយសចកថីស្លល ប់ របសិនយបើយយើងជាកមមសិទនិរបស់រពះជាមាច ស់យយើងនឹង 
មិនសទិត្យៅកបុងផបូររ ូត្យ ើយ។យុ៉ហាន១៤:៦ រពះយយស៊ូមានរពះបនធូល យៅគ្នត្ថ់ា៖ «ខញុ ុំ បឹ ងយ ើ យជាផលូ វ ជា
យសចកឋី ពិត្ និងជាជីវតិ្។ គ្នម ននរណាមាប កអ់ាចយៅកានរ់ពះបិត្តបានយ ើយ យលើកផលងផត្យៅត្តមរយៈខញុ ុំ។ 

យយើ ងរត្វូផកផរបចិត្ថគុំនិត្យ ើយរត្វូយ្វើត្តមគុំរូរបស់រពះយយសូ៊វ។រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្យយើងឱយមាន យសរីភាព រពះ
ជាមាច ស់មិនបានបយងកើត្យយើងមកដូចជាមនុសសយនឋយ ើយ។ យយើងរត្វូបយរមើរទងយ់ោយយចញពីចិត្ថ មិនផមនយោយ
បងខិត្បងខុំចិត្ថយ ើយ។ រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្មនុសសយោកមក យោយមានយគ្នលបុំែង។រពះជាមាច ស់អាចជួយ
យយើងឲយឈបះយលើយសចកថីលផួងនិងយសចកថីប៉ងរបាថាប អារកក។់ យយើងរត្វូទទួលខុសរត្វូចុំយរះអុំយពើបាបរបស់យយើ ង។   
១កូរិនថូ្ស ១០:១៣  គ្នម នការលផួងណាមួយយកើត្ មានដល់បងបអូ ន យរៅពីការលផួងផដលមនុសសយោកផត្ង
ជួបរបទះយនាះយ ើយ។ រពះជាមាច សម់ានរពះ ឫទយ័យស្លម ះរត្ង ់រទងមិ់នបយណាឋ យយអាយមាលផួងបងបអូ ន ួល * ពី
កមាល ុំបងបអូ នយទ  ប៉ុ ផនថ យៅយពលបងបអូ នជួបការលផួង រពះអងគនឹងរបទនមយ្ាបាយយអាយបងបអូ នយចញរួច និងយអា
យបងបអូ នអាចរទ ុំរទបាន។ 

រពះយយសូ៊វបានស្លថប់បង្វគ បរ់ពះជាមាច ស់ រទងម់ាននិសសយ័ស្លច់្ មដូចយយើងផដរ ផត្រទងមិ់នបានយ្វើត្តមយសចកថី
ប៉ងរបាថាប របស់រទងយ់ទផធុយយៅវ ិញរទង់បានស្លថ ប់ត្តមរពះវរ បិត្តយទះបីរត្ ូវ យស្លយទិវងគត្    ក៏យោយ។ 

ភីលីព ២ :៨ រពះអងគបានោក់ខលួន យ្វើត្តមរពះបញ្ញជ  រ ូត្ដល់យស្លយទិវងគត្ គឺរ ូត្ដល់យស្លយទិវងគត្យលើយឈើ
ឆ្ក ង ផថ្មយទៀត្ផង។  
រពះយយសូ៊វបានយ្វើត្តមបុំែង រពះ ឫទ័យរបស់រពះជាមាច ស់  យ ើយរទង់បានយ្វើត្តមយសចកឋីផែនាុំ
របស់រពះជាមាច ស់យោយលអឥត្យខាច ះ។ បនាធ ប់ពីរទង់បានទទួលបុែយរជមុជទឹកយ ើយ រពះជាមាច ស់បាន
របទនអុំណាចដល់រពះយយសូ៊វយដើមផី រគប់រគងនិងជុំនុំជុំរះរបជាជាតិ្នានា។  
យូ៉ហាន ៥:១៩  រពះយយសូ៊មាន រពះបនធូលយៅយគថា៖ «ខញុ ុំសុុំរបាបយ់អាយអបករល់គ្នប ដឹងចាស់ថា រពះបុរត្តពុុំ
អាចយ្វើអវី យោយរពះអងគផ្ទធ ល់បានយ ើយ គឺរពះបុរត្តយ្វើផត្កិចចការណា ផដលរទង់បានយឃើញរពះបិត្តយ្វើប៉ុ យណាត ះ។ 
កិចចការអវី ផដលរពះបិត្តយ្វើ រពះបុរត្តកយ៏្វើ កិចចការយនាះផដរ។ 

២៧ -៣០ យ ើយរពះបិត្តក៏របទនយអាយរពះបុរត្តមានអុំណាចោកយ់ទសផថ្មយទៀត្ផង យររះរពះបុរត្តជាបុរត្
មនុសស *។   ២៨ សុុំកុុំយងឿងឆងល់យ ើយ  ដផតិ្ដល់យពលកុំែត្់ មនុសសស្លល បទ់ ុំងប៉ុនាម ននឹងឮរពះសូរយសៀងរបស់រពះ
បុរត្ត ២៩ យ ើយយចញពីផបូរមក។ អបកផដលបានរបរពឹត្ថអុំយពើលអនឹងរស់យ ើងវញិ យដើមផទីទួលជីវតិ្ រីឯអបកផដលបាន
របរពឹត្ថអុំយពើអារកកនឹ់ងរស់យ ើងវញិ  យដើមផទីទួលយទស»។ ៣០ «ខញុ ុំមិនអាចយ្វើ អវី យោយអុំណាចខញុ ុំផ្ទធ ល់បានយ ើយ 
ខញុ ុំវនិិចឆ័យរគបក់ារទ ុំងអស់ ត្តមយសចកឋី ផដលរពះបិត្តមានរពះបនធូលមកខញុ ុំយ ើយការវនិិចឆយ័របស់ខញុ ុំរតឹ្មរត្ូវ យររះ
ខញុ ុំមិនរបាថាប យ្វើត្តមបុំែងចិត្ថខញុ ុំយ ើយ គឺយ្វើត្តមរពះ ឫទយ័របស់រពះអងគផដលបានចាត្យ់អាយខញុ ុំមកយនាះវញិ។ 

ថ្វីត្ផិត្រពះយយសូ៊វបានទទួលអុំណាចពីរពះជាមាច ស់ផមនផត្យយើងរត្វូចងចាុំថារពះយយសូ៊វក៏មានស្លច់
្មដូចយយើងផដររទង់អាចរបរពឹត្ថបាបបុ៉ផនថរទង់បានយរជើសយរ ើសមិនរបរពឹត្ថ។រទង់បានោងយៅទីរយហា
ស្លទ នយ ើ យបានត្យុទនជាមួយចុំែង់ខាងស្លច់្ម។  
 
លូកា  ៤:១-១៣  បង្វា ញពីការត្សូ៊រវាងរពះយយសូ៊វនិង 'គូរបផជង' (អារកស) ។ ដូចជាយអវ៉ាធ្លល ប់ជួបរបទះ យ ើយ
យយើងក៏កុំពុងជួបរបទះសពវនថ្ងផដរ ។ សូមបងបអូនចងចាុំថាកាលណាមានអុំយណាយទនកាន់ផត្យរចើនយយើងរបឈម
មុខនឹងបញ្ញា កានផ់ត្យរចើនប៉ុ ផនថគ្នម នអបកណាមានឋានះ្ុំជាងអបកណាយ ើយ។ រពះជាមាច ស់បានរត្តស់យៅបងបអូន
មកយដើមផយី្វើជាអបកបយរមើ។ 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

              ការេនាក្នុ ្េនួសអដែន           ៨/៥                                                                                                            កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន                                           
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ                                                                                                                     

១.សួនចារយអផដន 
អោុំនិងយអវ៉ាបានរស់យៅកបុងសួនចារយអផដន វាជាកផនលងដរ៏សស់ស្លអ ត្។រពះជាមាច ស់បានរបទនឲយមនុសសយោក
មានឱកាស និង មានទុំនួលខុសរត្ ូវ។  
២.ឱកាស 

រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្ពនលឺ   ជីវតិ្មិនអាចរស់យៅយោយគ្នម នពនលឺបានយ ើយ។ រពះជាមាច ស់បានរបទនបរិស្លទ នខា
ងឯស្លច់្ម និង បរិស្លទ នខាងឯវញិ្ញដែដល់ មនុសសយោកយដើមផរីស់យៅ។រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្ពនលឺ យដើមផ ី
បុំភលឺដល់ចិត្ថគុំនិត្មនុសសយោក។  រទង់បានបយងកើត្អោុំ យអវ៉ាឲយរគបរ់គងយលើសត្វទ ុំងឡាយនិង របទនមាូបអាហារ
ដល់យគ យ ើយរបទនកផនលងដរ៏សស់ស្លអ ត្សរមាបពួ់កយគស្លប កអ់ារស័យ និង  យរៀនសូរត្ពីរពះជាមាច ស់។(យោកុបផ
ត្ថិ  ១:២៨-៣១)  ។  
៣.ការទទួលខុសរត្ូវ 

រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្មនុសសយោក ពី្ូលីដីយ ើយរបទនឲយយគមានជីវតិ្  ឲយមានបុគគលិកលកខែៈនិង  
បុំែងរបាថាប ឬចុំែង់អាហារ។ អោុំ អាច  ដកដយងាើម  អាចគិត្  អាចមានអារមមែ៍និងអាចយ្វើសកមមភាព វា
ដុំយែើ រការយៅបានយោយស្លរផត្ អុំណាចឬរពះវញិ្ញដ ែរបស់រពះ។ យ ើយរពះជាមាច ស់ ឲយមនុសសយោកមាន  
ទុំនួលខុសរត្ូវយលើរបស់ទ ុំងយនះ។  រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្មនុសសយោកមក  យដើមផឲីយយគរគប់រគងយលើសត្វ
ទ ុំងឡាយ យ ើយឲយមនុសសមានទុំនួលខុសរត្វូ   យដើមផយី្វើការង្វរយៅកបុងសួនចារនិងផថ្ទ ុំសួនចារឲយបានលអ 
(យោកុបផត្ថិ ១:២៨)។ រពះជាមាច ស់កប៏ានឲយមនុសសោកយ់ ម្ ះយលើសត្វនានា។ អវីៗរគបោ៉់ងផដលរពះបានបយងកើត្ 
សុទនផត្មានយគ្នលបុំែង។ អោុំមានទុំនួលខុសរត្ូវ ផថ្ទ ុំការបយងកើត្របស់រពះ។ រពះជាមាច ស់បានឲយយោកអោុំ  
យរៀនសូរត្ពីការបយងកើត្របស់រទង។់រពះបានបយងកើត្អោុំនិងយអវ៉ាដូចជាយទវត្ត  អាចស្លថ ប់បង្វគ ប់ យ ើយថាវ យបងគុំ
រពះ។ រពះក៏បានរបទនឱយយគមានជយរមើសផងផដរ។    
យោកុបផត្ថិ   ២:១៥ រពះជាអមាច ស់បានយកមនុសសយៅោក់យៅកបុងសួនយអផដនយដើមផយីអាយយគភជួ ររស់និងផថ្រកា
សួនយនាះ។ 

យសឋចផ្ទយរ៉នននរបយទសយអ សុីបបានបដិយស្មិនស្លថ ប់បង្វគ ប់រពះជាមាច ស់។  
ជនជាតិ្យអសីុបបានយគ្នរពបូជារពះពស់។  



យោកុបផត្ថិ  ២:១៩ រពះជាអមាច ស ់បានយកដីមកសូនយ្វើជាសត្វរសុករគបោ៉់ង និងយ្វើជាបកាបកសីរគបោ៉់ង
ផដលយ ើ រយៅយលើអាកាស រួចរពះអងគនា ុំសត្វទ ុំងយនាះមកយអាយមនុសស យររះរទងច់ងរ់ជាបថា យគនឹងោកយ់ ម្ ះ
យអាយវាោ៉ងណា។ ដូយចបះ សត្វទ ុំងអសម់ានយ ម្ ះត្តមផដលមនុសសោកយ់អាយ។ 
ទុំនួលខុសរត្ូវទ ុំងអស់យនះ  រួមមានការយគ្នរពត្តមបទបញ្ញជ របស់រពះជាមាច ស់។   យោកុបផត្ថ ិ២:៩,១៦-១៧  រពះជាអមាច ស ់បានយ្វើយអាយយដើមយឈើរគបមុ់ខដុះយចញពីដីមក មានសុំរសគួ់រ
យអាយទកទ់ញចិត្ថ និងមានផផលឆ្ង ញ់ពិស្លផង។ យៅកណាឋ លសួនឧទានកម៏ានយដើមយឈើផដលផឋល់ជីវតិ្ និងយដើម
យឈើផដលនា ុំយអាយស្លគ ល់លអស្លគ ល់អារកកផ់ដរ។១៦ រពះជាអមាច សប់ានបញ្ញជ មនុសសដូចត្យៅ៖ «អបកអាចបរិយភាគ
ផផលយឈើទ ុំងប៉ុនាម ន យៅកបុ ងសួនឧទានយនះបាន។១៧ ផត្មិនរត្ូវបរិយភាគផផលយឈើ  ពីយដើមផដលនា ុំឲយស្លគ ល់លអ  
ស្លគ ល់អារកកយ់ ើយ  ត្ផិត្នថ្ងណាអបកបរិយភាគផផលយនាះ   អបកមុខជាស្លល បមិ់នខាន។   
យោកអោុំបានយរបើ  សមត្ទភាពរបស់គ្នត្់ យដើមផ ី គិត្គូរ  មានអារមមែ៍និង យ្វើសកមមភាព   យ ើយគ្នត្់បានយរបើ
របាស់អវីៗ  ផដលគ្នត្់បានយរៀនពីរពះជាមាច ស់  និងការបយងកើត្របស់រទង់។ រពះជាមាច ស់ចង់ឱយយោក អោុំ មាន
ជយរមើស  កបុងការស្លថ បប់ង្វគ ប់រទង់។ រពះជាមាច ស់បានរបាប់យោកអោុំថា មិនរត្ូវបរិយភាគផផលយឈើនា ុំយអាយស្លគ ល់
លអស្លគ ល់អារកកយ់ ើយ។ របសិនយបើគ្នត្មិ់នបានស្លឋ ប់បង្វគ ប់រពះ  គ្នត្់មុខជាស្លល ប់មិនខាន។នាងយអវ៉ាបានផចក
រ ុំផលកឱកាសនិងទុំនួលខុសរត្ូវទ ុំងយនះ ជាមួយយោកអោុំ។  

៤.បញ្ញា  
អោុំនិងយអវ៉ាបានយរជើសយរើសមិនស្លថ បប់ង្វគ បរ់ពះជាមាច ស់ ( យោកុបផត្ថិ ៣:១-៨ ) ។ពួកយគបានយ្វើត្តមគុំនិត្
របស់សត្វពស់យោយបរយិភាគផផលយឈើ។ ពួកយគបានយ្វើត្តមបុំែងចិត្ថខលួនយោយបរយិភាគផផលយឈើនា ុំយអាយស្លគ ល់លអ
ស្លគ ល់អារកក់។ កិចចការរបស់ពួកយគរត្វូរគបរ់គងយលើសត្វទ ុំងឡាយ ផធុយយៅវញិផបជាបរជ័យយោយស្លរ ស្លឋ ប់
ត្តមសត្វពស់។   
ពួកយគពាោមោកអ់ុំយពើបាបខលួន ប៉ុ ផនថ រពះរជាបនូវអវីៗ ផដលពួកយគបានរបរពឹត្ថ យ ើយក៏បានោក់ទែឍ កមម
ដល់ពួកយគ។ យ តុ្ដូយចបះយ ើយ ចាប់ពីយពលយនះត្យៅ មនុសសរត្ូវពាោមយោះរស្លយបញ្ញា យោយខលួនឯង។យនះ
ជាមូលយ តុ្ផដលយ្វើឲយពិភពយោកយៅជារយញ៉រនញ៉ផបបយនះ។   
រ ៉៉ូម ៨ :៧ ដផិត្ការគិត្ខាងយោកីយ៍ ទសនឹ់ងរពះជាមាច ស ់យររះយោកីយ៍ពុុំចុះចូលនឹងរកឹត្យវនិយ័របសរ់ពះជា
មាច សយ់ទ យ ើ យផថ្មទ ុំងគ្នម នសមត្ទភាពនឹងចុះចូលបានផង។ 
 

៥.ដុំយណាះរស្លយ  
 យោកុបផត្ថិ   ៣:១៥    
ពូជរបស់សត្វពស់យរជើស យ្វើ របយងើយកយនថើយជាមួយរពះជាមាច ស់យោយយ្វើត្តមគុំនិត្ខលួនយ ើយផសវងរកដុំយណាះ
រស្លយយោយខលួនឯងយពលមានបញ្ញា ។មនុសសជាយរចើនផសវងរកអុំណាចនិងរទពយសមផត្ថិ  យ ើយចង់រគប់រគង
មនុសសយោកទុំងមូល យដើមផបីុំយពញបុំែងរបាថាប របស់យគ(យចាទិយកថា ៣២:២៤)។រពះយយសូ៊វមានបនធូល
យរបៀបរបដូចយមដឹកនា ុំ យៅនឹងសត្វពស់យោយស្លរ ការគិត្អារកក់  និង អុំយពើ  អារកក់របស់យគ។  
ម៉ាថាយ  ១២ :៣៤  

ពូជរបស់ស្តសថីជាអបកយស្លម ះរត្ងច់ុំយរះរពះ។ មានផផបកមួយយៅកបុង យោកុបផត្ថិ   ៣:១៥ សុំយៅយៅយលើតួ្អងគ 
រពះយយសូ៊វ។រទង់នឹងជាន់កាលរបស់វា"យៅកបងការសុគត្រ់ពះយយសូ៊វបានបុំផ្ទល ញអុំណាចននអុំយពើបាប។ ផផនការ
របស់រពះគឺរបទនដុំយណាះរស្លយ យដើមផយីោះរស្លយបញ្ញា  អុំយពើបាបនិងយសចកថីស្លល ប់។ រពះយយសូ៊វបានឈបះ
គុំនិត្ផដលនាុំឲយយ្វើអុំយពើបាបនិងអុំយពើទុចចរិត្យៅកបុងជីវតិ្រទង់រួមទ ុំងយសចកថីស្លល ប់ផងផដរ។ 

ពូជឯងនឹងចឹកផកងយជើងរបស់ពូជស្តសថី។  
រពះជាមាច ស់បានយរបាសឲយរពះយយសូ៊វរស់ពីយសចកថីស្លល ប់យ ើងវញិបនាធ ប់ពីបីនថ្ងយរកាយមក យ ើយរទង់នឹងមិន
ស្លល ប់យទៀត្យ ើយ។  កិចចការ ២ :២៤  រពះជាមាច សប់ានយរបាស យោកយអាយរសយ់ ើងវញិ រទងយ់ោះផលងយោក
យអាយរួចពីទុកខលុំបាកននយសចកឋីស្លល ប ់យររះយសចកឋីស្លល បមិ់នអាចឃុុំយោកទុកបានយ ើយ។ 

យសចកថីសនាផដលរពះជាមាច ស់បានសនាកបុងសួនយអផដន បានសយរមចកបុង យោកុបផត្ថិ  ៣:១៥ ។ រពះជា
មាច ស់បានរបទនដុំយណាះរស្លយដល់មនុសស យោយឲយយគយ្វើត្តមគុំរូរពះយយសូ៊វយ ើយក៏រត្ូវសមាល ប់បាបកបុងចិត្ថ
យចាល  រពមទ ុំងពាោមយ្វើឲយអស់ពីចិត្ថគុំនិត្យៅកាន់រទង់។   

៦.យសចកថីសនាននរពះដ៏យរបាសយោះ  
មុនយពលរពះយយសូ៊វបានរបសូរត្  អស់អបកផដលយដើរត្តមរពះជាមាច ស់ យជឿថារទងនឹ់ងសយស្តង្វគ ះពួកយគត្តមយៈពូជ
របស់នាងយអវ៉ា។អបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊វយជឿថារទងនឹ់ងសយស្តង្វគ ះយគយ ើយយគកុំពុងទនធឹងរងច់ា ុំយោយកឋីសងឃមឹដ៏អស្លច
រ យចុំយរះការោងរត្ ប់មកវញិរបស់រពះយយសូ៊វ យដើមផជីុំរះ អុំយពើបាប  ជុំងឺ  និងយសចកថីស្លល ប ់ឲយអស់ពីផផនដីយនះ។ 
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                               កាអុីននិ្ សអបលិ                  ៩/៥០ 
                                                      កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                    ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

១. អ័ោមនិងយអវ៉ាមានកូនរបុសពីរនាក់ 
យោកុបផត្ថិ  ៤ នាងយអវ៉ាពិត្ជាមានកូនរបុសពីរនាក់ផមន។កាអីុនជាកូនចផង ជាកសិករ យ ើយយអបិលជាអបក
គង្វវ លសត្វ។ កូនយៅអោុំក៏អាចមានការសយរមចចិត្ថ និង មានជយរមើសផងផដរ។  

យោកុបផត្ថិ ៤:៣-៤ លុះដល់យពលរបមូលផលយ ើយ យោកកាអីុនកយ៏កយភាគផលពីផរសចុំការរបសគ់្នត្ម់ក
ថាវ យរពះអមាច ស ់។ ៤  យោកយអបិលកប៏ាននា ុំយកកូនសត្វ ផដលយកើត្មុនយគបងអសក់បុ ង វូ ងសត្វរបសគ់្នត្ ់រពម
ទ ុំងខាល ញ់របសវ់ាមកថាវ យផដរ។ រពះអមាច សគ់្នបរ់ពះ បញទយ័នឹងយោកយអបិល រពមទ ុំងត្ង្វវ យរបសគ់្នត្។់ 
កាអីុនបាននាុំយកផផលយឈើឬបផនលផដលគ្នត្ប់ានោុំដុះមកថាវ យរពះជាមាច ស់។យអបិលបាននាុំយកសត្វយចៀមយថាល សជាង
យគកបុង វូងមកថាវ យរពះជាមាច ស់។ រពះអមាច ស់សពវរពះ ឫទយ័ នឹងដង្វវ យរបស់ យអបិល។ រពះជាមាច ស់បាន
បដិយស្ដង្វវ យរបស់កាអីុនយោយស្លរផត្គ្នត្់មានគុំនិត្មិនលអ។  
យ របឺ ១១:៤ យោយស្លរជុំយនឿយោកយអបិលបានថាវ យយញ្ដបូជាមួយយៅរពះជាមាច ស់ជាយញ្ដបូជារបយសើរជាង
យញ្ដបូជារបស់យោកកាអីុន។យោយស្លរជុំយនឿ បឹង យ ើយបានជារពះជាមាច ស់ផឋល់សកខីភាពថាយោកជាមនុសស
សុចរិត្។រពះអងគគ្នបរ់ពះ ឫទយ័ នឹង ត្ង្វវ យរបស់យោកយ ើយយោយស្លរជុំយនឿយទះបីយោកយអបិលស្លល ប់បាន
យៅយ ើយកឋីក៏យោកយៅផត្មារបស្លសន៍យៅយ ើយ ។ 

យអបិលបានយល់ពីអវៗ ផដលរពះជាមាច ស់សពវរពះ ឫទ័យ  

១.គ្នត្់បានថាវ យយញ្ដបូជាផដលរក់ព័នននឹងការបងាូ រ
្មនិងយសចកថីស្លល ប់យញ្ដបូជារបស់គ្នត្់បានបង្វា ញ
ថាគ្នត្់ចង់យ្វើឲយអស់ពីចិត្ថរបស់គ្នត្់ចុំយរះរពះអងគ។ 

២.រពះជាមាច ស់បានទទួលយកគុំនិត្របស់យអបិលយ ើយ      
មានបនធូលថាការលះបង់របស់គ្នត្់ជាទយងវើលអ   រពះជាមាច ស់សពវរពះ ឫទយ័នឹងគ្នត្់ណាស់ ។ 

៣.យអបិលយជឿថារពះជាមាច ស់ នឹងអត្់យទសបាបដល់គ្នត្់។ 

              

កា
អុីន  

 យអបិល
 

អ័ោ
ម 

   

យយ
ស៊ូវ 

 

៤០០០  ៣០០០  ២០០០  ១០០០  ១០០០  ២០០០  



1.   យយើងរត្វូផត្ស្លថ បត់្តមរពះជាមាច ស់ 
សពវនថ្ងយនះរពះជាមាច ស់មិនឲយយយើងសមាល ប់សត្វយ្វើជាយញ្ដបូជាយទៀត្យទ។ យយើងរត្ូវផត្យជឿយលើយញ្ដ
បូជាផត្មួយគត់្ ផដលរពះជាមាច ស់បានរបទនឲយគឺ រពះយយសូ៊វរគីសធ។ យយើងមិនអាចចូលមករករពះជា
មាច ស់យោយរយបៀបផដលយយើងយរជើសយរ ើសយនាះយទ។ គឺរត្វូយ្វើដូចជាយអបិល យយើងរត្ូវចូលមករករពះជា
មាច ស់ យោយរយបៀបផដលរពះមានបនធូលរបាប់យយើង។   

យោកុបផត្ថិ ៤:៦-៩ រពះអមាច ស់មានរពះបនធូលមកយោកកាអីុនថា៖ «យ តុ្អវីបានជាអបកយៅឋ
រកហាយ? យ តុ្អវីបានជាអបករកពុលមុខដូយចបះ? ៧  របសិនយបើអបក របរពឹត្ថលអ អបកនឹងបានរកីរយ
យ ើងវញិជាមិនខាន ផធុយយៅវញិ យបើអបកមិនរបរពឹត្ថលអយទ បាបរកាបយៅមាត់្ទវ ររបស់អបក យដើមផជីុំរុញ
អបកយអាយយ្វើត្តមវា ផត្អបករតូ្វបស្តង្វក បវាវញិ»។ ៨ យោកកាអីុនបានបបួលយោកយអបិលជាបអូនយៅចុំ
ការ លុះដល់យ ើយ គ្នត់្ក៏សធុះយៅរបហារបអូនយអាយស្លល ប់បាត់្បង់ជីវតិ្។ ៩  រពះអមាច ស់ សួរយោកកា
អីុនថា៖ «យអបិលបអូនរបស់អបកយៅឯណា?»។ គ្នត់្ទូលរពះអងគថា៖ «ទូលបងគុំមិនដឹងយទ! យត្ើទូលបងគុំជា
អបកឃ្វវ លបអូនរបស់ទូលបងគុំឬ?»។ 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    កាអីុនបានខឹងនឹងរពះជាមាច ស់ យោយស្លររពះអងគ បានបដិយស្ដង្វវ យរបស់គ្នត់្។ រពះគមពីររបាប់
យយើងថាយសចកឋីជុំយនឿយកើត្មកពីការស្លថ ប់រពះបនធូលរបស់រពះជាមាច ស់។    

 រ ៉ូម ១០:១៧   ដូយចបះ ជុំយនឿយកើត្មកពីយសចកឋីផដលយយើងបានស្លឋ ប់ រឯីយសចកឋីផដលយយើងបានស្លឋ ប់
យនាះយកើត្មកពីរពះបនធូលរបស់រពះរគិសឋ។ 

កាអីុនជាមនុសសរងឹរូសកុំ ឹងរបស់គ្នត់្បានររុំងគ្នត់្ពីការស្លឋ ប់ត្តមរពះឬស្លថ ប់ត្តមបអូនរបុសគ្នត់្។ 

គ្នត់្ចូចិត្ថយ្វើត្តមចិត្ថខលួន។ អុំយពើបាបបានកាល យជាយៅហាវ យគ្នត់្ យ ើយគ្នត់្បានសមាល ប់បអូនរបុសខលួន 
យអបិល។ 
យោកុបផត្ថិ ៤:៨ យោកកាអីុនបានបបួលយោកយអបិលជាបអូនយៅចុំការ លុះដល់យ ើយ គ្នត់្ក៏សធុះ
យៅរបហារបអូនយអាយស្លល ប់បាត់្បង់ជីវតិ្។ 

៣.រពះបានោក់ទែឍ កមមដល់កាអីុន  

រពះជាមាច ស់មានបនធូលយៅកាន់កាអីុន   យ ើ យបានរបាប់ពីទែឍ កមមរបស់គ្នត់្។  

យោកុបផត្ថិ៤:១០ -១៤   
ដូយចបះរពះមានបនធូលថា ចាប់ពីយពលយនះត្យៅ អបកនឹងកាល យជាកសិករបរជ័យ ដីនឹងផលងផថល់យភាគ
ផលដល់អបកយទៀត្យ ើយ(ខ ១២ )។គ្នត់្ចង់ឲយរពះជាមាច ស់ទទួលយកនូវ រយបៀបផដលគ្នត់្បានយរជើស
យរ ើស ជាជាងស្លថ ប់ត្តមរពះជាមាច ស់ - ដូយចបះយ ើយរពះជាមាច ស់បានបយែថ ញគ្នត់្ឲយយៅរត្តច់ចរយៅ
យលើផផនដី។   
បនធុកយនះយមើលយៅហាក់បីដូចជា្ងន់បនថិចផមនសរមាប់កាអីុន (ខ ១៣ ) យោកកាអីុនទូលរពះអមាច ស់
ថា៖ «រពះអងគោក់យទសទូលបងគុំោ៉ងយនះ ្ងន់យពកណាស់ ទូលបងគុំរទ ុំមិនបានយទ។ 
ដូយចបះកាអីុនបានយចញឆ្ង យពីសួនចារយអផដនយ ើយឥទនិពលរបស់រពះជាមាច ស់យៅជាប់កបុងជីវតិ្របស់
គ្នត់្។  
យោកុបផត្ថិ ៤:១៦ បនាធ ប់មកយទៀត្ យោកកាអីុនបានចាកយចញឆ្ង យពីរពះភស្តកថរបស់រពះអមាច ស់
យៅរស់យៅឯរសុកែូដ ផដលសទិត្យៅខាងយកើត្រសុកយអផដន។ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+10:17&version=NKJV


        ៥.ការចាប់យផឋើមថ្មី 
យោកុបផត្ថិ៩   

បនាធ ប់ពីរគ្នទឹកជុំននម់ានផត្មនុសសរបា ុំបីនាកប់៉ុយណាត ះផដលរស់យៅយលើផផនដីយយើងយនះ។បទបញ្ញជ រពះជាមាច ស់គឺឲយ
មនុសសបយងកើត្កូនយៅរសយពញផផនដី។ចុំយរះមនុសសយដើមដុំបូងរពះបានរបាបឲ់យយគបរយិភាគរតី្និងស្លច់ ប៉ុ ផនថមិន
អនុញ្ញដ ត្ឲយបរិយភាគ្មយទ។ យនះជាបទបញ្ញជ របស់រពះជាមាច ស់។ 
        ៦.សមពននយមរតី្ថ្មី 
យោកុបផត្ថិ   9:8-17 - រពះអងគបានសនានឹងយោកែូយអថារទង់នឹងមិនបុំផ្ទល ញផផនដីយោយទឹកជុំនន់មថងយទៀត្យ ើយ។រពះជា

មាច ស់បានោក់ឥនននូ យៅយលើយមឃជាសញ្ញដ ននយសចកថីសនា។ រពះជាមាច ស់មានបនធូលថាឥនននូយនះនឹងរ ុំលកឹរទង់ពីយសចកថីសនា។ 
រគប់យពលយយើងយមើលយឃើញឥនននូ យៅយលើយមឃ រ ុំលកឹយយើងពីរពះបនធូលយស្លម ះរត្ង់របស់រទង់។យយើងបានយរៀន យមយរៀនជាយរចើនពីរគ្ន
ទឹកជុំនន់។ យបើយយើងរកយ កយមើលពីរយបៀបផដលមនុសសយោកកុំពុងរស់យៅសពវនថ្ងយនះ យយើងយឃើញថាវារសយដៀងគ្នប យៅសម័យ
យោកែូយអផដរ។ រពះរទង់អត់្ ម្ត់្យ ើយបានផថល់ឱកាសឲយមនុសសផកផរបចិត្ថគុំនិត្និងស្លថ ប់ត្តមរទង់។ យយើងរតូ្វយស្លម ះរត្ង់
ចុំយរះរពះជាមាច ស់ យ ើយយជឿទុកចិត្ឋរទង់ យោយស្លររទង់បានបង្វា ញយយើងនូវមាគ៌្នថ្មីជាមាគ៌្ននា ុំយយើងយៅរកសុវត្ទិភាព។រពះជា
មាច ស់បានបញ្ជូ នរពះយយស៊ូ វមក យដើមផបីង្វា ញយយើងពីរយបៀបរស់យៅនិងពីរយបៀបយរត្ៀមខលួនជាយរសច សរមាប់ការោងរត្ ប់មក
វញិរពះយយស៊ូ វ យោយនា ុំមកជាមួយនូវយសចកថីយុត្ថិ្ម៌សរមាប់ផផនដីយនះ។ ការអារកក់ទ ុំងអស់នឹងរតូ្វបានបុំផ្ទល ញ យ ើយផផនដី
ទ ុំងមូលនឹងរតូ្វបានបុំយពញយោយមាគ៌្នរបស់រពះជាមាច ស់និងសនថិភាពជាយរៀងរ ូត្។ យនះជាដុំែឹងលអ សរមាប់អស់អបកផដល
ស្លឋ ប់ត្តមរពះជាមាច ស់។  

 

                               យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី ) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                 ទឹក្ជនំន់                             ១០/៥០ 
                                                                         កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                              ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

       ១.មុនយពលរគ្នទឹកជុំនន់ 
កូនរបុសរបស់អោុំនិងយអវ៉ា កាអីុនបានកាល យជារបជាជាតិ្មួយដ៏្ុំ។ មនុសសជុំនាន់យរកាយមានលកខ
ែះដូចគ្នត់្យោយស្លរផត្ពួកយគបានយរៀនពីជីដូនជីត្តរបស់យគ។   

យោកុបផត្ថិ   ៤ :១៧-២២  ពួកយគមិនបានស្លថប់ត្តមរពះជាមាច ស់ ដូចជាកាអីុនបានយ្វើអញ្ចឹ ងផដរ។ពួកយគរស់យៅ
យដើមផផីត្ បុំយពញយសចកថីរកីរយ គ្នម នចាបទ់មាល ប ់យ ើយយពលយគចងប់ានរបស់អវី មួយយគរត្វូយរបើអុំយពើ ិងា។ នាង
យអវ៉ាមានកូនរបុសមួយយទៀត្មានយ ម្ ះថាយសថ្មានលកខែះដូចជាយអបិល។  
យោកុបផត្ថិ  ៤:២៥-២៦ កូនយៅរបស់ យសថ្ យដើរត្តមមាគ៌្នរបស់រពះជាមាច ស់ យ ើយបានចងចាុំយសចកថីសនា
ផដលថារពះជាមាច ស់នឹងបុំផ្ទល ញអុំយពើបាប យ ើយរបទនឱយយគមានអនាគត្ភលឺស្លវ ង។កូនយៅរបស់យោកកាអីុន រត្វូ
បានយគយៅថា កូនមនុសសយ ើយ កូនយៅរបស់យសថ្ជាកូនរពះ។កូនរពះបានសមលឹងយមើល កូនមនុសសយ ើយកូន
រពះមួយចុំនួន បានយរជើសយរើសយរៀបការជាមួយកូនមនុសស។ មិនយូរប៉ុនាម នពួកយគកប៏ានយ្វើត្តមគុំនិត្របស់កាអីុន។   

យោកុបផត្ថិ   ៦:១-៨ យសថ្មានកូនរបសុមួយ យ ម្ ះថា ែូយអ យ ើយផផនដីបានយររយពញយោយអុំយពើអារកក់ 
ផត្ែូយអយៅផត្យស្លម ះរត្ង់បនថថាវ យបងគុំរពះដពិ៏ត្ផត្មួយ។ រពះជាមាច ស់បានរបាប់យោកែូយអថា រទង់នឹងយ្វើឱយ
មានយភលៀងបុំផ្ទល ញអវីៗផដលមានជីវតិ្យៅយលើផផនដីយោយទឹកជុំនន់។  
យោកុបផត្ថិ ៦:១៣-១៨ រពះជាមាច ស់បានរបាបយ់ោកែូយអឲយសងទូ់កមួយផដលយៅថាទូក្ុំយដើមផសីយស្តង្វគ ះ
គ្នត្់និងរគួស្លរគ្នត្។់ រពះជាមាច ស់បានអត្់្ មត្អ់ស់រយះយពល 120 ឆ្ប ុំ។ មនុសសមានយពលយវោរគប់រគ្នន់ យដើមផ ី
ស្លថ ប់ត្តមែូយអយ ើយផកផរបចិត្ថ  ប៉ុ ផនថពួកយគមិនរតឹ្មផត្មិនយអើយពើប៉ុយណាត ះយទ ផថ្មទ ុំងមិនផ្ទល ស់ផរបយទៀត្ផង។
មុនរគ្នទឹកជុំននទឹ់ក ូរយចញពីដីមក យរស្លចរសពនផធដីទ ុំងមូលនិងសយនស ើម  (ថោកុបបតតិ ២:៦)  មនុសសមាន
ការភាញ ក់យផអើលជាខាល ុំង យពលមានយភលៀងធ្លល ក់ចុះពីយលើយមឃមក។   
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 ២.ែូយអបានទុកចិត្ថរពះជាមាច ស់យ ើយបានយគ្នរពរបតិ្បត្ថិដល់រទង់  
យោកែូយអ មានយសចកឋីជុំយនឿរងឹមាុំ។ យោកបានសង់ទូក្ុំមួយ យពលផដលរពះបានរបាប់គ្នត់្។ យៅ
រគ្នយនាះមនុសស មានអាយុផវងជាងសម័យបចចុបផនប។ យោកែូយអបានរង់ចាុំអស់រយៈយពល ១២០  ឆ្ប ុំ  
បុ៉ផនថគ្នត់្បានយរត្ៀមខលួនជាយរសចកបុងការចូលយៅកបុងទូក្ុំ។  
យោកុបផត្ថិ  ៦:២២ យោកែូយអក៏យ្វើដូយចាប ះផមន គឺយោកយ្វើសពវរគប់ទុំងអស់ ដូចរពះជាមាច ស់បាន
បង្វគ ប់។ 
យោកុបផត្ថិ  ៧ :១ រពះអមាច ស់មានរពះបនធូលមកកាន់យោកែូយអថា៖«ចូរអបកចូលយៅកបុងទូក្ុំជាមួយ
រកុមរគួស្លរទុំងមូលរបស់អបកយៅ ដផតិ្យយើងបានយឃើញថា កបុងចុំយណាមមនុសសជុំនាន់យនះ មានផត្
អបកយទផដលសុចរតិ្។      

         

 

 

៣.ទឹកជុំនន់ 

យោកុបផត្ថិ   ៧  & ៨   យោកែូយអនិងរគួស្លររបស់គ្នត់្បានចូលយៅកបុង ទូក្ុំ។ បនាធ ប់ពីរបាុំពីរនថ្ង
យរកាយមក យភលៀងក៏ចាប់យផថើមធ្លល ក់ចុះយ ើយក៏មានទឹកជុំនន់ផុសយ ើង។   
ថោកុបបតតិ ៧:១០  ព្បាំពីរថ្េៃថព្ោយមក ទឹកជំនន់ធំក៏ជន់ថ ើងលិចយផនដី។ 

កបុ ងអុំ ុងយពលរបាុំពីរនថ្ងមនុសសយៅខាងយរៅទូក្ុំយឃើញថាមិនមានអវីយកើត្យ ើងយស្លះ! មានការយសើចនិងការចុំអក
 ក ឺយ  យ ើ យពួកយគគិត្ថាយោកែូយអ ជាមនុសសឆកួ ត្។   
យរកាយមកពួកយគចាបយ់ផថើមផ្ទល ស់បថូរោ៉ងឆ្បរ់ ័សយពលមានយភលៀងធ្លល ក។់ យពលទឹកបានយកើនយ ើងយគចាប់យផថើ មគិត្
ថា ពួកយគរបាកដជារត្វូស្លល បយ់ោយទឹកជុំនន។់ វា ួសយពលយ ើយ ទឹកបានរគបដែថ បផ់ផនដីយោយទឹកអស់រយះ
យពល ១៥០ នថ្ង។ 

យោកុបផត្ថិ   ៧:១៧-២៤  ទឹកជុំនន់បានបុំផ្ទល ញអវីៗរគប់ោ៉ងផដលមានដយងាើមជីវតិ្យៅយលើផផនដី។ 

៤.បនាធ ប់ពីរគ្នទឹកជុំនន់ 

បនាធ ប់ពីយភលៀងបានបញ្ឈប់ ទឹកជុំនន់ក៏បានរសកអស់យៅ។  

យោកុបផត្ថិ  ៨ :៤    យៅនថ្ងទីដប់របា ុំពីរននផខទីរបា ុំពីរ ទូក្ុំបានយកឿងយៅយលើភប ុំអារ៉រ៉ត្។ 
ភបុំអារ៉រ៉ត្់សទិត្យៅកបុងរបយទសតួ្គីសពវនថ្ង រពះរបាប់យោកែូយអឲយចាកយចញពីទូក្ុំយ ើយយ្វើការចាបយ់ផថើមស្លជា
ថ្មីជាមួយយទសភាពដ៏រសស់ស្លអ ត្។ យោកុបផត្ថិ   ៨ :១៦-១៧  
យរឿងដុំបូងយោកែូយអយ្វើ មុនយគ យពលគ្នត្យ់ចញពីទូក្ុំ គឺស្លងសង់អាសនៈមួយ យដើមផយី្វើយញ្ដបូជាសត្វថាវ យ
រពះជាមាច ស់។ យរឿងយនះបានឆលុះបញ្ញច ុំងពីអវីផដលមានកបុងចិត្ថគ្នត្់។ វាជាការចាប់យផថើមថ្មី  យ ើយគ្នត្់បានយករពះ
ជាយលខមួយ។ យោកបានដុត្យញ្ដបូជា រ ូត្ដល់វាកាល យជាយផះ។ វាបានបង្វា ញពីការយបថជាញ ចិត្ថ របស់យោកែូ
យអចុំយរះរពះជាមាច ស់។ គ្នត្់អាចយចញពីទូក្ុំ យ ើយនិោយថាពិភពយោកទុំងមូលជារបស់គ្នត្់។   

រពះជាមាច ស់សពវរពះ ឫទយ័ជាមួយ នឹង ដង្វវ យរបស់យោកែូយអណាស់។កលិនដរ៏កអូបឆងុយ   របស់ដង្វវ យដុត្
បានជះកលិនដល់រពះជាមាច ស់  ទយងវើ របស់យោកយ្វើឲយរពះសពវរពះ ឫទយ័ជាខាល ុំង។ យោកែូយអបានថាវ យអវីៗ
ទ ុំងអស់យៅចុំយរះរពះជាមាច ស់ ដូចជាយោកយអបិលបានយ្វើ ផដរ។ 



   កាឡាទី ៣:២៩  របសិនយបើបងបអូ នចូល រួមជាមួយរពះរគិសឋ បងបអូ នជាពូជពងសរបសយ់ោកអ
របាហា ុំ យ ើ យក៏រតូ្វទទួលមត៌្កត្តមរពះបនធូលសនាផដរ។  
យសចកថីសនានឹងយកើត្យ ើងនាយពលរពះយយសូ៊វោងរត្ បម់កផផនដីវញិ យដើមផយីរៀបចុំរជាណាចរករពះជាមាច ស់
យៅយលើផផនដីយនះ។អរបាហាុំកុំពុងសុំរកកបុងផបូររងច់ា ុំការយរបាសឲយរស់យ ើងវញិជាមួយអស់អបកផដលយស្លម ះរត្ង់ 
យដើមផទីទួលមរត្កសនារបស់រទង់ត្តមរយះការយ្វើបុែយរជមុជទឹកកបុងនាមរពះយយសូ៊វ យ ើយមានយសចកឋីជុំយនឿ
ដូចអរបាហាុំ  យយើងអាចទទួលការយរបាសឲយរស់យ ើងវញិពីយសចកថីស្លល ប ់ យ ើយនឹងទទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចច   
យៅយលើ ផផនដីយនះ។ 

 

              

កា
អុីន 

យអបិល
 

អោ
ុំ  

ែូ
យអ  

ោ៉
កុប 

អ ៊ុ ស្ល
ក 

អរបា
ហា
ុំ 

 

យយ
ស៊ូវ 

 

៤០០០ ៣០០០ ២០០០ ១០០០ ១០០០ ២០០០ 
                           យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី ) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                  
                     សេចក្តីេនាចសំ ះអព្បាហំ         ១១/៥០ 
                                                                                                                                    កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                   ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

១.ការសនារបស់រពះយៅកាន់អរបាហាុំ 
អរបាហាុំជាបុរសមាប ក់ផដលមានជុំយនឿដអ៏ស្លច រយយលើរពះ
ជាមាច ស់។រពះជាមាច ស់យជឿទុកចិត្ថយលើអរបាហាុំថា គ្នត្់
នឹងយ្វើត្តមផផនការរបស់រទង់ យ ើយរពះជាមាច ស់បាន
សនាជាមួយអរបាហាុំឲយគ្នត្ម់ានកូនយៅយរចើ នកុះក
រ។រពះជាមាច ស់កប៏ានសនាជាមួយគ្នត្់ផដរថាពួកយគ
នឹងកាល យជារបជាជាតិ្មួយដ៏្ុំ។ 

យោកុបផត្ថិ  ១៣:១៦ យយើងនឹងយ្វើ យអាយ ពូជពងស
របស់អបកយកើនចុំនួនយរចើនដូច្ូលីដី គ្នម ននរណាអាច
រប់ពូជពងសរបស់អបកបានយ ើយ គឺដូចជាយគពុុំអាចរប់្ូលីបានោ៉ងយនាះផដរ។ 

យោកុបផត្ថិ  ១៥:៥ រពះអងគនា ុំយោកយចញយៅ យរៅយ ើយមានរពះបនធូលថា៖«ចូរយងើយយមើលយៅយលើយមឃ យ ើយ
រប់ចុំនួនផ្ទក យយមើល៍ យត្ើអបកអាចរបអ់ស់យទ?»។ រពះអងគមានរពះបនធូលផថ្មយទៀត្ថា៖ «ពូជពងសរបស់អបកក៏នឹង
មានចុំនួនយរចើនដូចផ្ទក យទុំងយនាះផដរ»។ 
រពះជាមាច ស់របាប់អរបាហាុំថា រទង់នឹងរបទនពរដល់គ្នត់្ និងអស់អបកផដលបានយ្វើត្តម គុំរូគ្នត់្។
ត្តមរយះភាពយស្លម ះរត្ង់របស់អរបាហាុំ បានបង្វា ញពីយសចកឋីរសឡាញ់របស់រពះដល់ពិភពយោក
ទុំងមូល ។ ការសិការពះគមពីរ យយើងអាចយល់ពីការសនារបស់រពះជាមួយអរបាហាុំត្តុំងពីអតី្ត្   
រ ូត្ដល់បចចុបផនបនិងនាយពលអនាគត់្។  
រពះជាមាច ស់របទនពរដល់យយើងយដើមផឲីយយយើងរស់កបុងជីវតិ្ផដលយពញយោយកឋីរសឡាញ់ កឋីអុំែរ 
សនថិភាព និង ការយចះសកប់ចិត្ថ យ ើយយយើងគួររស់កបុងជីវតិ្ ផដលយចះផចករ ុំផលកដល់អបកដនទផងផដរ។ 
រពះជាមាច ស់ក៏បានរបាប់អរបាហាុំថាមនុសសនិងរបជាជាតិ្ទុំងឡាយនឹងរស់យោយសនថិភាពនិងទទួល
ពរជាមួយគ្នត់្ផដរ។   



យោកុបផត្ថិ ១២ :២  យយើងនឹងយអាយរបជាជាតិ្មួយដ៏្ុំយកើត្យចញពីអបក។យ ើយយយើងនឹងយអាយពរអបក។
យយើងនឹងយ្វើយអាយអបកមានយ ម្ ះលផ។ី ដូយចបះ ចូរយ្វើជាអបកផឋល់ពរដល់អបកដនទចុះ !។    

១. របជាជាតិ្មួយដ៏្ុំនឹងយកើ ត្យចញពីអរបាហាុំ 
២. យ ើ យរពះនឹងយអាយពរអរបាហាុំ 
៣. រក ុមរគ ួស្លរទ ុំងអស់យៅយលើ ផផនដីនឹងបានទទួលពរយោយស្លរអរបាហាុំ 
៤. រពះនឹងរបទនពរដល់មនុសសនិងរបជាជាតិ្ផដលយស្លម ះរត្ង់ចុំយរះយោក។  

       ២.អរបាហាុំជាឪពុកស្លសន៍យូោនិងស្លសន៍អារ៉ប់  
យោកុបផត្ថិ ១៨:២៩-២០ របជាជាតិ្ទុំងបុ៉នាម នយៅយលើផផនដីក៏នឹងទទួលពរត្តមរយៈគ្នត់្ផដរ 
១៩ ដផតិ្យយើងបានយរជើសយរ ើសគ្នត់្ យដើមផផីែនាុំកូនរបុសរបស់គ្នត់្ និង កូនយៅផដលយកើត្មក
ត្តមយរកាយ យអាយរបតិ្បត្ថិត្តមមាគ៌្នរបស់រពះអមាច ស់ យោយរបរពឹត្ថអុំយពើសុចរតិ្ និងយុត្ថិ្ម៌។ 
ដូយចបះ រពះអមាច ស់នឹងយរបាសរបទនយអាយអរបាហាុំ រសបត្តមយសចកឋីផដលរពះអងគមានរពះ
បនធូលទុកអុំពីគ្នត់្»។ ២០  រពះអមាច ស់ មានរពះបនធូលថា៖ «រកយផដលយគយចាទរបកាន់រកុងសូដុម 
និងរកុងកូមូ៉រ៉្ងន់្ងរណាស់យ ើយអបករកុងយនាះក៏បានរបរពឹត្ថអុំយពើបាបជាយរចើនផដរ។  
         ៣.អរបាហាុំក៏ជាឪពុករបស់អស់អបកផដលមានយសចកឋីជុំយនឿយស្លម ះរត្ង់  
អស់អបកផដលមានជុំយនឿដូចអរបាហាុំយ ើយ   យស្លម ះរត្ង់ចុំយរះរពះពិត្ផត្មួយ      រតូ្វបានយគយៅ
ថាជាកូនយៅរបស់អរបាហាុំ។ យោយស្លរយយើងមានជុំយនឿមុត្មាុំ យលើយសចកថីសនារបស់រពះ យយើង
ក៏អាចទទួលរពះបនធូលសនាជាមួយយោកអរបាហាុំផដរ។  
កាឡាទី៣:៧ ,២៩   
រពះជាមាច ស់នឹងរបគល់រសុកទុំងមូល ផដលអរបាហាុំយមើលយឃើញយនះយអាយគ្នត់្ ។  
យោកុបផត្ថិ ១៣:១៥   
អរបាហាុំបានស្លល ប់យោយមិនទន់បានទទួលយសចកថីសនាយៅយ ើយ។  

កិចចការ ៧ :៥  យៅរសុកយនះ រពះជាមាច ស់ពុុំបានរបទនដី្លី យអាយយោកយ ើយ គឺសូមផផីត្ដីលមមនឹងោក់បាត្
យជើង ក៏រពះអងគមិនរបទនយអាយផដរ។ ប៉ុ ផនថ រពះអងគបានសនាថា នឹងរបគល់រសុកយនះទ ុំងមូលមកយអាយយោក 
និងយអាយពូជពងសរបស់យោកយៅជុំនាន់យរកាយៗផង។ យពលយនាះ យោកអរបាហាុំគ្នម នកូនយទ។  

រពះជាមាច ស់មិនផដលកុ កយទ  
ទីតុ្ស ១:២  អបកទ ុំងយនាះសងឃមឹថា នឹងទទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចច ផដលរពះជាមាច ស់បានសនា ត្តុំងពីមុន
កាលសម័យទុំងអស់រពះអងគមិនកុ កយទ។ 
នាយពលអនាគត្រពះជាមាច ស់ នឹងយរបាសឲយអរបាហាុំនិងកូនយៅរបស់គ្នត់្រស់ពីយសចកថីស្លល ប់យ ើងវញិ  
យដើមផីទទួលមរត្កផដលជាទឹកដីសនា។  
ោឡាទី ៣:៧-៩  ដូយចបះសូមបងបអូនយល់ថា អបកណាមានជុំយនឿ អបកយនាះយ ើយជាកូនយៅរបស់យោកអរបាហាុំ
។៨ កបុងគមពីរមានយរគ្នងទុកជាមុនថារពះជាមាច ស់នឹងយរបាសស្លសនដ៍នទយអាយបានសុចរតិ្យោយស្លរជុំយនឿយ ើយ
យោកអរបាហាុំបានទទួលដុំែឹងលអយនះជាមុនថា«ជាតិ្ស្លសន៍ទ ុំងអស់នឹងទទួលពរយោយស្លរអបក»។ ៩ យ តុ្
យនះអស់អបកផដលមានជុំយនឿក៏បានទទួលរពះពររួមជាមួយយោកអរបាហាុំផដលជាអបកមានជុំយនឿយនាះផដរ។ 
យសចកថីសនាទុំងយនះ រពះជាមាច ស់ក៏បានរបទនឱយ  កូនរបសុរបស់អរបាហាុំ   យ ម្ ះយោកអីុស្លក
យ ើ យបនាធ ប់មកយោកោ៉កុបផងផដរ ។យោកុបផត្ថិ   ២៦ :២-៤   

យោកុបផត្ថិ ២៨:១៣-១៥  យពលយនាះ រពះអមាច ស់គង់យៅផកផរយោក 
មានរពះបនធូលថា៖ «យយើងជារពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អរបាហាុំ ជីត្តអបក 
យ ើយក៏ជារពះរបស់អីុស្លកផដរ។ យយើងនឹងរបគល់ទឹកដីផដលអបកយដក
យលើយនះដល់អបក និងពូជពងសរបស់អបក។ ១៤ ពូជពងសរបស់អបកនឹង មាន
ចុំនួនយរចើនដូច្ូលីដី។ ទឹកដីរបស់អបកនឹងោត្សននឹងយៅទិសខាងលិច 
ទិសខាងយកើត្ ទិសខាងយជើង និងទិសខាងត្ផូង។ រកុមរគួស្លរទ ុំងអស់យៅ
យលើផផនដីនឹងបានទទួលពរយោយស្លរអបក និងពូជពងសរបស់អបក។ 
១៥  ចុំយរះយយើងផ្ទធ ល់ យយើងនឹងសទិត្យៅជាមួយអបក យយើងនឹងផថ្រកាអបក 
រគប់ទីកផនលងផដលអបកយៅ យ ើយយយើងនឹងនា ុំអបករត្ បម់កទឹកដីយនះវញិ 
ដផតិ្យយើងមិនយបាះបងយ់ចាលអបកយ ើយ គឺយយើងនឹងសុំយរចអវីទ ុំងអស់ត្តម
រកយផដលយយើងសនាយនះ»។ 
        ៤.រពះយយសូ៊វរគីសធជាពួជពងសសនា 
រពះយយសូ៊វរគីសធ គឺជាតួ្អងគមាប ក់ដ៏យស្លម ះរត្ង់បុំផុត្ ផដលមិនធ្លល ប់មានពីមុនមក។ រទង់បានស្លល ប់យោយ
មិនផដលរបរពឹត្ថអុំយពើបាបយ ើយ។              



 

 

រពះបាទស្ល ូមូ៉នបានកស្លងរពះវហិាររបស់រពះជាមាច ស់យៅរកងុយយរសូ្ល ឹមយ ើ យបនាធ ប់មករពះ
វហិារយនះរត្ូវបានយគបុំផ្ទល ញយចាល។   
 

 
យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                      សេចក្តីេនាចសំ ះដាវឌី            ១២/៥០                                                                

                                                                                                                                    កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                     ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

                                                                                   
ោវឌីជាយសថចទីពីរ ននរបយទសអីុរស្លផអល បនាធ ប់ពីរពះបាទ
សូល  គ្នត់្ជា អបកគង្វវ លសត្វ យពលរពះជាមាច ស់ បានយរជើស
យរ ើសគ្នត់្។ រពះរសឡាញ់យោកោវឌីយ ើយបានសនាថាយោក
នឹងកាល យជាយសថចដ៏អស្លច រយយ ើយអីុរស្លផអលនឹងមានសនថិភាព។
រពះក៏បានសនាថាយសថចោវឌី នឹងមានបុរត្តមាប ក់ ផដលនឹង
ស្លងសង់ដុំណាក់ សរមាប់រពះជាមាច ស់  យ ើយយស្លយរជយលើប
លល័ងក  របស់ោវឌីជាយរៀងរ ូត្។ 

១.រពះបនធូលសនាផ្ទធ ល់ខលួន  
យោកោវឌី បានកាល យជារពះមហាកសរត្ដ៏អស្លច រយ ។  រពះជាមាច ស់រសឡាញ់   ោវឌីយររះគ្នត់្មាន
ចិត្ថលអ។ យទះបីជាយោកបានយ្វើខុសក៏យោយ ក៏បុ៉ផនថ គ្នត់្បានផរសកអងវរ  ដល់រពះសុុំការអភ័យ
យទស គ្នត់្ពិត្ជាយស្លកស្លថ យចុំយរះកុំ ុសផដលគ្នត់្បានរបរពឹត្ថ។  

២ ស្លុំយូផអល  ៧:៨-៩  

២.រពះបនធូលសនាចុំយរះអីរស្លផអល 
រពះជាមាច ស់បានសនាថារបយទសអីុរស្លផអលនឹងកាល យជារបយទសផដលមានសនថិភាព។ 
២ ស្លុំយូផអល   ៧:១០-១១   

យសចកថីសនាយនះបានបនថរ ូត្ដល់នាយពលអនាគត់្ យ ើយបទទុំនាយទុំងយនះបានកត់្រត្តទុកយៅ
កបុងរពះគមពីរ។  

យយយរមា   ៣២:៣៧-៤២              
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៤០០០ ៣០០០ ២០០០ ១០០០ ១០០០ ២០០០ 



៣.យសចកថីសនាននរពះរជបុរត្តនិងរជាណាចរបស់រពះនឹងមកដល់  
រពះបាទស្ល ូមូ៉នបុរត្ត របស់យសថចោវឌីបានយស្លយរជបនាធ ប់ពីោវឌី  យ ើយបានស្លងសង់រពះ
វហិារបរសុិទនសរមាប់រពះជាមាច ស់។ 
 ២ ស្លុំយូផអល ៧:១២-១៣ យពលណាអបកោចាកយោក យនះ យៅជួបជុុំនឹងបុពវបុរសរបស់អបក យយើងនឹងយអា
យពូជពងសរបស់អបកផ្ទធ ល់ យ ើងសបងរជយ យ ើយយយើងនឹងពរងឹងរជយរបស់យគផង។ ១៣ គឺបុរត្យនាះយ ើយ ផដល
នឹងសង់ដុំណាក់មួយ សុំរប់នាមយយើង យយើងនឹងពរងឹងរជបលល័ងករបស់យគ យអាយយៅសទិត្យសទររ ូត្ត្យៅ។ 
ោវឌីមានបុរត្តជាយរចើន ផត្គ្នត់្បានយរជើសយរ ើសរពះបាទស្ល ូមូ៉នយ្វើជាយសថច បនាធ ប់ពីរទង់យស្លយទីវ

ងគត់្យៅ។ រពះបាទស្ល ូមូ៉នជាយសឋចដ៏ឆ្ល ត្នវ យ ើ យអីុរស្លផអលមាន 

សនថិភាពនិងភាពរុងយរឿង។   
២ របាកសព្ត ៦:១០ រពះអមាច ស់ បានសុំយរចត្តមរពះបនធូលសនារបស់រពះអងគ 
គឺខញុ ុំបានយ ើងសបងរជយរបស់រពះបាទោវឌី ជាបិត្តរបស់ខញុ ុំ ខញុ ុំរគងរជយយលើជនជាតិ្
អីុរស្លផអល រសបត្តមរពះបនធូលរបស់រពះអមាច ស់។ ខញុ ុំក៏បានសង់រពះដុំណាក់យនះ
សុំរប់រពះនាមរពះអមាច ស់ ជារពះននជនជាតិ្អីុរស្លផអលផដរ។ 

រពះបាទស្ល ូមូ៉នបានសង់ដុំណាក់មួយសរមាប់រពះជាមាច ស់បុ៉ផនឋយោក
មិនបានរគងរជយយរៀងរ ូត្យទ។  

មួយរន់ឆ្ប ុំយរកាយមករពះជាមាច ស់បានមានបនធូលមកកាន់នាងម៉ារតី្តមរយះយទវត្តថានាងនឹងមាន
បុរត្មួយផដលជាបុរត្មនុសសនិងជាបុរត្ននរពះនាងរតូ្វថាវ យរពនាមថាយយសូ៊វ។ 
លូកា ១ :៣១-៣៣  
មានបុរសចិត្ថលអមាប ក់ផដលមានយ ម្ ះថាយូ៉ផសបបានយល់រពមយរៀបការជាមួយនាងម៉ារយីទះបីជា
គ្នត់្មិនផមនជាឪពុកពិត្របស់រពះយយសូ៊វក៏យោយ។ គ្នត់្បានយល់ពីផផនការ របស់រពះជាមាច ស់
យ ើយបានកាល យជាឪពុករសបចាប់របស់រពះយយសូ៊វ។ ម៉ារ ី និងយូ៉ផសបទុំងពីរនាក់ យចញពីពូជពងស
របស់ោវឌី។ 

កាឡាទី ៤:៤ បុ៉ផនថ លុះដល់យពលកុំែត់្យ ើយ រពះជាមាច ស់ក៏ចាត់្រពះបុរត្តរបស់រពះអងគយអាយ
មករបសូត្យចញពី ស្តសថី  យ ើយរបសូត្យរកាមអុំណាចរបស់វន័ិយផង។ 
៤.រពះជាមាច ស់នឹងយរបាសយសថចោវឌីឲយ រស់ពីយសចកថីស្លល បយ់ ើងវញិ 

២ ស្លុំយូផអល ៧:១៦ ពូជពងស និងរជសមផត្ថិរបស់អបក នឹងយៅសទិត្យសទររ ូត្ត្យៅ យ ើយរជប
លល័ងករបស់អបកក៏នឹងរងឹមាុំរ ូត្ត្យៅផដរ”»។    

យទះបីជាយសថចោវឌីបានស្លល ប់យ ើយក៏យោយក៏រពះបានសនានឹងយោកថាយរបាសឲយគ្នត់្រស់ពីយសកថី
ស្លល ប់យ ើងវញិយដើមផយីឃើញរជាណាចរករបស់រពះជាមាច ស់ផដលបានបយងកើត្យ ើងយៅអស់កលផជានិចច។  

២សំយ៉ូយេល ៧:១២  

ទុំនុកដុំយកើង ៧១ :២០-២១  រពះអងគបានយ្វើយអាយយយើងខញុុំ ជួបអាសនបអន់រក និងទុកខលុំបាកជាយរចើន ក៏
បុ៉ផនថ រពះអងគរបទនយអាយយយើងខញុុំ មានជីវតិ្ស្លជាថ្មី រពះអងគបាននាុំទូលបងគុំយ ើងពីរយដឋ មកវញិ។ 
២១ រពះអងគនឹងរបទនយអាយទូលបងគុំ មានកិត្ថិយសកាន់ផត្ខពស់ រពះអងគនឹងសុំរលទុកខទូលបងគុំស្ល
ជាថ្មី។  
 កិចចោរ ២:២៥-២៩ ៣៤ 
 កថីសងឃមឹរបស់យយើងគឺជីវតិ្អស់កលផជានិចចយពលផដលរពះយយសូ៊វរគីសធបានរគប់រគងយលើផផនដីទុំង
មូល។យយើងនឹងយឃើញបលល័ងករបស់ោវឌីបានបយងកើត្យ ើងយៅយលើផផនដីយនះយ ើយយសថចោវឌី 

នឹង រកាបថាវ យបងគុំ   រពះយយសូ៊វផដលគង់យៅយលើបលល័ងករបស់រពះជាមាច ស់។          
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យយើងខញុុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូនទុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពីរមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូនណាមានបុំែងចង់ទទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                             ថ្ថៃេបបទ័                             ១៥/៥០ 
                                                                                                                               កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                              ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

                                  

                 ១.យត្ើនថ្ងសបផទ័ជាអវី? 

"នថ្ងសបផទ័'' មានន័យថា សរមាក។រពះជាមាច ស់បង្វគ ប់ឲយអីុរស្លផអលឈប់សរមាកពីការង្វរយរៀង
រល់នថ្ង  ទីរបាុំពីរ  ជានថ្ងសបផទ័។ 
និកខមនុំ 35:2កបុងរយៈយពលរបាុំមួយ នថ្ង អបករល់គ្នប អាចយ្វើការបាន បុ៉ផនថ នថ្ងទីរបាុំពីរ ជានថ្ងសកាក រៈ 
គឺនថ្ងសបផទ័ផដលជានថ្ងបុែយថាវ យរពះអមាច ស់។ អបកផដលយ្វើការយៅនថ្ងយនាះនឹងរតូ្វយគរបហារជីវតិ្។  

យអស្លយ  ៥៨ :១៣ 

                  ២.យត្ើនថ្ងសបផទ័មាននយ័ដូចយមថចយរកាមចាបរ់បស់យោកម៉ូយស? 
មុនសម័យរពះយយសូ៊វរបជាជនអីុរស្លផអលសទិត្យរកាមចាប់យោកមូ៉យស     ។      ពួកយគឈប់សុំរកពី
ការង្វរយរៀងរល់នថ្ងទីរបាុំពីរ។ជនជាតិ្អីុរស្លផអលចាប់យផថើមរប់ពីនថ្ងរះរ ូត្ដល់នថ្ងលិច។  ដូយចបះ  នថ្ង
សបផទ័រត្វូបានយគរកាពីោង ចនថ្ងសុរករ ូត្ដល់ោង ចនថ្ងយៅរ។៍  

រពះជាមាច ស់បានរបាប់អីុរស្លផអលថាមិនរត្វូយ្វើការង្វរយៅនថ្ងសបផទ័យ ើយ។មិនរត្ូវបង្វក ត់្យភលើងឬ
ចមអិនអាហារយ ើ យមាប ក់ៗមិនរត្ូវយចញយៅយរៅជុំនុុំ យ ើយ។   
និកខមនុំ ១៦ :២៣,២៩  យោករបាប់ពួកយគវញិថា៖ «រពះអមាច ស់បានបញ្ញជ មកដូយចបះផមន។ ផសអកជា
នថ្ងសបផទ័*ជានថ្ងបរសុិទន*ផដលរតូ្វផញកថាវ យរពះអមាច ស់  ចូរចុំអិនអវីផដលអបករល់គ្នប រតូ្វចុំអិន ចូរ
យស្លង រអវីផដលអបករល់គ្នប រតូ្វយស្លង រ យ ើយទុកអាហារផដលយលើសរ ូត្រពឹកផសអក»។ 29 រតូ្វចងចាុំថា 
យយើងជារពះអមាច ស់ បានរបគល់នថ្ងសបផទ័យអាយអបករល់គ្នប  យ តុ្យនះយ ើយបានជាយៅនថ្ងទីរបាុំ
មួយ យយើងយអាយអបករល់គ្នប មានអាហារមួយជាពីរ។ យៅនថ្ងទីរបាុំពីរ មាប ក់ៗយៅកបុងជុំរ ុំរបស់ខលួន គឺ
មិនរតូ្វយចញយៅយរៅយ ើយ»។ 

 

http://biblecambodia.org/khsv/EXO01.htm
http://biblecambodia.org/khsv/EXO01.htm


និកខមនុំ  ២០ :១០ ផត្នថ្ងទីរបាុំពីរ ជានថ្ងសបផទ័របស់រពះអមាច ស់ ជារពះននអបក។ ដូយចបះ យៅនថ្ងយនាះ 
ទុំងអបក ទ ុំងកូនរបុស កូនរសីរបស់អបក ទ ុំងអបកបុំយរ ើរបុសរសី ទ ុំងសត្វរ នៈ និងជនបរយទសផដល
រស់យៅជាមួយអបកមិនរតូ្វយ្វើការអវីយ ើយ។ 
អបកណាហ៊ានយ្វើការង្វរយៅនថ្ងសបផទ័នឹងរត្ូវមានយទសដល់ស្លល ប់។  
និកខមនុំ ៣៥ :២-៣ កបុងរយៈយពលរបាុំមួយ នថ្ង អបករល់គ្នប អាចយ្វើការបាន បុ៉ផនថ នថ្ងទីរបាុំពីរ ជានថ្ងស
កាក រៈ គឺនថ្ងសបផទ័ ផដលជានថ្ងបុែយថាវ យរពះអមាច ស់។ អបកផដលយ្វើការយៅនថ្ងយនាះ នឹងរតូ្វយគរបហារ
ជីវតិ្។៣ យៅនថ្ងសបផទ័យទះជាអបករល់គ្នប រស់យៅកផនលងណាកឋីក៏មិនរតូ្វបង្វក ត់្យភលើងផដរ»។ 
យរៀងរល់ឆ្ប ុំទីរបាុំពីរ គឺជាឆ្ប ុំឈប់សុំរកពីការង្វរ - រយះយពលយពញមួយឆ្ប ុំមិនរត្ូវស្លបរពួសឬរចូត្
កាត់្និងរបមូលទុំរ ុំងបាយជូយ ើយ។   
យលវវីន័ិយ ២៥:៤-៥ បុ៉ផនថ ឆ្ប ុំទីរបាុំពីរជាឆ្ប ុំសបផទ័ រតូ្វទុកដីយអាយយៅទុំយនរទុំងរសុង យររះជាឆ្ប ុំស
បផទ័ថាវ យរពះអមាច ស់។ អបកមិនរតូ្វស្លបយររះយៅកបុងផរសចុំការ យ ើយក៏មិនរតូ្វផថ្ទុំចុំការទុំរ ុំង
បាយជូរផដរ។ ៥  អបកមិនរតូ្វរចូត្យក ផលពីរគ្នប់ផដលធ្លល ក់យៅយលើដីកាលពីរដូវចុំរូត្មុន យ ើយក៏
មិនរតូ្វយបះផផលទុំរ ុំងបាយជូរពីយដើមផដលអបកទុកយចាលយនាះផដរយររះជាឆ្ប ុំផដលរតូ្វទុកយអាយដីយៅ
ទុំយនរទុំងរសុង។ 
           ៣.រពះយយសូ៊វបានរបទនការឈប់សុំរកពិត្ដល់យយើងទ ុំងអស់គ្នប  
រពះអមាច ស់រពះយយសូ៊វរគីសធបានរបទនការឈប់សុំរកពិត្ដល់អស់អបកផដលយដើរត្តមរទង់។   
កូ ូស ២:១៦-១៧ យ តុ្យនះ មិនរតូ្វយអាយនរណាមាប ក់យថាក លយទសបងបអូន អុំពីយរឿងចុំែីអាហារ 
យភសជជៈ ឬអុំពីយរឿងបុែយទន បុែយចូលផខ និងនថ្ងសបផទ័* យនាះយ ើយ។ ១៧  ការទុំងអស់យនះ
រគ្នន់ផត្ជារសយមាលននអវីៗ ផដលនឹងយកើត្មានយៅអនាគត្កាលបុ៉យណាត ះរឯីអវីៗផដលពិត្វញិគឺរពះ
រគិសឋ។ 
ម៉ាថាយ ១១ :២៨  «អស់អបកផដលយនឿយ ត់្ និងមានបនធុក្ងន់យអើយ! ចូរមករកខញុុំ ខ ញុុំនឹងយអាយអបក
រល់បានសុំរក។ 
រទង់បានយោះផលងយយើងឲយរួចពីរកឹត្យវនិយ័ត្តមរយះរពះរគីសធ យ តុ្យនះយ ើយពួករគីស្លធ នរត្វូយ្វើត្តមគុំរូរបស់រពះ
យយសូ៊វ  ។    រ ៉ូម ៨:២  

៤.នថ្ងសបផទ័មានន័យដូចយមថចចុំយរះអបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊វរគីសធ 

រពះយយសូ៊វបានយ វ្ើការអស្លច រយរបស់រពះជាមាច ស់យៅនថ្ងសបផទ័។  
យូ៉ហាន៥:១៥-១៧  
ចាប់នថ្ងសបផទ័គឺបញ្ឈប់អីុរស្លផអលពីការង្វរផ្ទធ ល់ខលួន ចាប់យនះបានបយងកើត្យ ើងយដើមផឲីយពួកយគយចះ
បយរមើរពះជាមាច ស់ថាវ យបងគុំរទង់និងអរគុែរទង់សរមាប់អវីៗទ ុំងអស់ផដលរទង់បានរបទនដល់យគ វា
មិនផមនមានន័យថាបញ្ឈប់រគប់សកមមភាពទុំងអស់យនាះយទ។ 
ម៉ាថាយ១២:១០-១  
យយើងយៅផត្យរៀនពីរកឹរត្វន័ិយ 
ោ៉កុប  ២:៨  របសិនយបើបងបអូនរបតិ្បត្ថិត្តមរកឹត្យវន័ិយរបស់រពះរជយ រសបត្តមគមពីរ យរលគឺ«រតូ្វ
រសឡាញ់បងបអូនឯយទៀត្ៗ យអាយបានដូចរសឡាញ់ខលួនឯងផដរ» យនាះបងបអូនពិត្ជាបានសុំ 
យរចកិចចការមួយដ៏លអរបយសើរយ ើយ។  
យគ្នលការែ៍យៅកបុងរពះគមពីរបានផចងថារតូ្វយ្វើអុំយពើលអជានិចចយទះបីជានថ្ងសបផទ័កថី។យយើងយគ្នរព
រពះជាមាច ស់មិនរតូ្វយ្វើអវីៗត្តមផត្ចិត្ថយនាះយទ។ យៅកបុងយ៉ូហាន ២១:១៨ រពះយយសូ៊វ បានបយរងៀន
យពរតុ្សឲយយ្វើត្តមរទង់យ ើយលះបង់ផផនការរបស់ខលួនយចាល។ យយើងយគ្នរពរពះយោយចង់បយរមើរទង់ 
យ ើយរទង់ជាមាច ស់យលើ នថ្ងសបផទ័។ រពះយយសូ៊វបានបយរងៀនថា យយើងគួរផត្សុំរកពីការង្វរផដលមិន
សូវចាុំបាច់។ យៅកបុងរពះគមពីរយអស្លយ ៥៨:១៣ ផចងថាយយើងមិនរតូ្វយ្វើអវីៗផដលយយើងចង់យ្វើយនាះ
យទ។    

(9) 
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                          បុរេនិ្ស្រេត ី                         ១៦/៥០ 

                                               (មនុសសយោក)   
                                                                                                                                     កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                        ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ                                                                                                    

          ១.យត្ើ យ តុ្អវីបានជារពះបយងកើត្មនុសស? 
រពះបានបយងកើត្អវីៗទ ុំងអស់សុទនផត្មានយ តុ្ផល។មនុសសយោកជាតួ្អងគដ៏សុំខាន់ននផផនការនិងយគ្នល
បុំែង  របស់រពះជាមាច ស់   សរមាប់ផផនដីយនះ។  
ហាបាគូក  ២:១៤    
រពះបានបយងកើត្អោុំនិងយអវ៉ារទង់បានបយងកើត្មនុសសយោកឲយរគប់រគងយលើសត្វយៅយលើយមឃយលើដីកបុង
ទឹក  និងសត្វលូនវារ។ 
យោកុបផត្ថិ១ :២៦ -២៩   

រពះបានរបទនឱកាសឲយអោុំនិងយអវ៉ាមានជីវតិ្រស់យៅ យដើមផយីរៀនពីបរសិ្លទ នជុំវញិខលួន  ។  រទង់ក៏បាន 

របទនកផនលងដ៏អស្លច រយឲយពួកយគរស់យៅផដរ កផនលងយនាះមានយ ម្ ះថាសួនចារយអផដន យអផដនមាន
ន័យថា "យសចកថីសបាយរីករយ " យៅកបុងភាស្លយដើម។ 

យោកុបផត្ថិ២:៨  

អ័ោមនិងយអវ៉ាមានសមត្ទភាពយដើមផយីមើលផថ្រកាអវីៗទ ុំអស់កបុងសួនចាររបស់រពះ។រពះជាមាច ស់បាន
ឲយយោកអោុំោក់យ ម្ ះសត្វទ ុំងឡាយ យ ើយរបទនរុកខជាតិ្មានផផលយដើមផបីរយិភាគ។ រពះជាមាច ស់
របទនឲយមនុសស មានគុំនិត្   មានអារមមែ៍   មានចុំែង់អាហារនិងមានសមត្ទភាព    យដើមផយីមើល
ផថ្បរសិ្លទ នយអាយបានលអ។  
រពះជាអមាច ស់បានយក្ូលីដីមកសូនយ្វើជាមនុសស រួចរពះអងគផលុ ុំដយងាើមជីវតិ្ត្តមរននរចមុះយគ។ មនុសស
ក៏មានជីវតិ្រស់យ ើងអាចមានអារមមែ៍អាចគិត្និងអាចយ្វើសកមមភាព។ 
យោកុបផត្ថិ ២:៧  



រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្យអវ៉ាពីឆអឹងនិងស្លច់របស់យោកអោុំ។ពួកយគរត្វូរស់យៅជាមួយគ្នប ជាស្លវ មីនិងភរ ិ
ោ។  រពះបានបយងកើត្យអវ៉ាជាជុំនួយដល់យោកអោុំ។    

យោកុបផត្ថិ  ២:១៨-២៣ 

អោុំនិងយអវ៉ាបានសទិត្យៅកបុងសភាវននការរស់រនមានជីវតិ្។ ពួកយគរតូ្វបរយិភាគអាហារ  ផដលរពះជា
មាច ស់របទនឲយ យៅកបុងសួនចារយអផដន។  

យោកុបផត្ថិ ១ :៣១ "អាហារលអណាស់ ” អាហារយនះបានផថល់ថាមពលកមាល ុំងនិងអុំណាច   
សរមាប់ការរស់រនមានជីវតិ្។ 
ពួកយគរត្ូវយគ្នរពត្តមចាប់របស់រពះជាមាច ស់កបុ ងសួនចារយអផដន។   
យោកុបផត្ថិ  ២:១៦ ,១៧  រពះជាអមាច ស់បានបញ្ញជ មនុសសដូចត្យៅ៖ «អបកអាចបរយិភាគផផលយឈើ
ទុំងបុ៉នាម ន យៅកបុងសួនឧទានយនះបាន ១៧  ផត្មិនរតូ្វបរយិភាគ ផផលយឈើពីយដើម ផដលនាុំយអាយស្លគ ល់
លអស្លគ ល់អារកក់យ ើយ ដផតិ្នថ្ងណាអបកបរយិភាគផផលយនាះ អបកមុខជាស្លល ប់មិនខាន»។ 

អោុំនិងយអវ៉ាបានបរជ័យកបុងការយគ្នរពត្តមចាប់របស់រពះជាមាច ស់។ យរកាយមករពះជាមាច ស់ោក់
ទែឍ កមមដល់ពួកយគយោយស្លរការមិនស្លថ ប់ត្តមការហាមរបាមពួកយគនឹងរតូ្វស្លល ប់។ បនាធ ប់មករពះ
យដញពួកយគយចញពីសួនចារយដើមផយី្វើការង្វរចិញ្ចឹ មជីវតិ្និងរស់យៅយោយខលួនឯង។ កូនយៅរបស់ពួក
យគបានយរៀនពីពួកយគយ ើយមានបញ្ញា ដូចយគផដរ។មនុសសខលះបានយរជើសយរ ើសថាវ យបងគុំរពះ យ ើយអបក
ខលះយទៀត្រស់យដើមផបីុំយពញយសចកថីសបាយរកីរយ   ភាពអត្តម និយម និង ម ិចឆត្ត។  

ត្តុំងពីយពលយនាះមកមនុសសមានជយរមើសយ ើយយ្វើត្តមការគិត្ឬការសយរមចចិត្ថរបស់ខលួន។ បុគគលមាប
ក់ៗរគួស្លរនិមួយៗនិងរោឌ ភិបាលយរជើសយ្វើយរឿងផដលអត្តម និយមនិងយោយស្លរផត្ ករែីយនះមាន
បញ្ញា ជាយរចើនបានយកើត្យ ើងយលើពិភពយោកទុំងមូលរួមមានយសចកថីស្លល ប់ផងផដរ។  
រ ៉ូម ៥:១២ ដូយចបះ ផដលបាបបានចូលមកកបុ ងយោកីយ៍ យោយស្លរមនុសសផត្មាប ក់ យ ើ យក៏មានយស
ចកថីស្លល ប់ចូលមកផដរ យោយស្លរអុំយពើបាបយនាះជាោ៉ងណា យនាះយសចកថីស្លល ប់បានឆលងរលោល 
ដល់មនុសសរគប់គ្នប ោ៉ងយនាះផដរ ដផិត្រគប់គ្នប បានយ្វើបាបយ ើ យ។ 

មនុសសមានយ តុ្ផលផ្ទធ ល់ខលួន សរមាប់ការយ្វើយរឿងរគប់ោ៉ង  ផផអកយលើ  រយបៀបផដលយគគិត្ និងអវីៗ
ផដលយគចង់បាន។សពវនថ្ងយនះមនុសសយកលុយនិងអុំណាចជា្ុំ។ យយើងយឃើញមានបញ្ញា ជាយរចើន
កុំពុងយកើត្យ ើងយៅយលើពិភពយោកយយើងយនះ យោយស្លរផត្កុំ ុសរបស់មនុសស។យទះបីមនុសស
ពាោម យោះរស្លយបញ្ញា  ក៏យោយ ក៏យៅផត្មានកុំ ុសយកើត្យ ើង។ រោឌ ភិបាល  អងគការនិង
ស្លសនា  រតូ្វបានដឹកនាុំយោយមនុសស យ ើយមនុសសភាគយរចើនមិនបានយអើយពើ ពីរពះជាមាច ស់ និង 
រយបៀបរស់យៅ ផដលរពះយយសូ៊វបានបយរងៀនយនាះយទ។យរឿងមួយគួរឲយយស្លកស្លថ យយនាះគឺថាយទះបីជា
មនុសសពាោមយោះរស្លយបញ្ញា យោយសនថិវ ិ្ ីោ៉ងណាក៏យោយ  ក៏កុំ ុសយៅផត្យកើត្មានយ ើង។ 
យគបានរកយឃើញអុំយពើពុករលួយ  និងបញ្ញា យផសងៗ យៅកបុងស្លសនា និងអងគការផដលបានដឹកនាុំ
យោយមនុសស  ។  

សុភាសិត្១៤:២  

           ២.យត្ើយយើងអាចបានសយស្តង្វគ ះរួចផុត្ពីយសចកថីស្លល ប់យោយរយបៀបណា? 

មនុសសជាតិ្អាចរួចផុត្ពីរគប់បញ្ញា ទុំងយនះ យោយស្លរផត្រពះរបទនដុំយណាះរស្លយដល់ពួកយគ។ 

ត្តមរយះការអានរពះគមពីរ និង ការយ្វើត្តមរពះយយសូ៊វមនុសសយយើងអាចបានសយស្តង្វគ ះយ ើយកុំពុង
ទនធឹងរង់ចាុំយពលយនាះជាយពលផដលផផនដីយពញយោយសនថិភាព និងសុវត្ទិភាព។យនះជាផផនការ
ផដលពួករគីស្លធ នបានយ្វើត្តមយៅកបុងជីវតិ្រស់យៅ។យយើងនឹងយរៀនបផនទមយទៀត្អុំពីបញ្ញា យនះយៅកបុងយម
យរៀនបនាធ ប់។  

 

 

 

 

 

 

 



ក៉ូរ ិនេ៉ូស ១៥:៥១-៥៤  ខញុ ុំ សូមជុំរបបងបអូនអុំពីគុំយរងការដ៏ោកក់ុំបា ុំងមួយ គឺថា យយើងមិនស្លល បទ់ ុំងអស់គ្នប
យទ ប៉ុ ផនថ យយើងនឹងរត្ូវផរបរទងរ់ទយទុំងអស់គ្នប  ៥២ កបុងរយៈយពលដខ៏លី គឺផត្មួយប៉របិចផភបកប៉ុ យណាត ះ។ យៅយពល
ឮសុំយ ងផរត្ចុងយរកាយ (ដផតិ្នឹងមានសុំយ ងផរត្បនលឺ យ ើង) មនុសសស្លល ប់នឹងរស់យ ើងវញិ ទុំងមានរូបកាយ
ផដលមិនយចះរលួយ រីឯយយើង យយើងនឹងរត្វូផរបរទងរ់ទយផដរ ៥៣ យររះរូបកាយផដលផត្ងផត្រលួយយនះ រត្ូវផត្
ទទួលយកភាពផដលមិនយចះរលួយ យ ើយរូបកាយផដលផត្ងផត្ស្លល ប់យនះរត្ូវទទួលយកភាពអមត្ៈ។ ៥៤ យៅ
យពលរូបកាយផដល ផត្ងផត្រលួយយនះបានទទួលភាពមិនយចះរលួយ យ ើយយៅយពលរូបកាយផដលផត្ងផត្ស្លល ប់
យនះ បានទទួលភាពអមត្ៈយ ើយយនាះ រពះបនធូលផដលមានផចងទុកកបុងគមពីរនឹងបានសុំយរចគឺថាៈ «ជ័យជុំនះបាន
បុំបាត្់មចចុរជយចាលយ ើយ!  
ម៉ាថាយ ៥ :៥ អបកណាមានចិត្ថសលូត្បូត្អបកយនាះមានសុភមងគលយ ើយដផតិ្ពួកយគនឹងទទួលផផនដី
ទុកជាមត៌្ក !  
យយើងនឹងទទួលបានរូបកាយថ្មី  ផដលមិនចាញ់យសចកថីលផួង   មិនយចះរបរពឹត្ថអុំយពើបាប  យ ើ យមិន
យចះស្លល ប់យទៀត្យ ើយ។   

២ យពរត្ុស ១ :៤ យោយស្លរសិររីុងយរឿង និងរពះបារមីយនះ រពះអងគបានរបទនរពះអុំយណាយទន
ដ៏មានត្នមលវយិសសបុំផុត្មកយយើង ត្តមរពះបនធូលសនា យដើមផយីអាយបងបអូនមានលកខែៈជារពះ
ជាមាច ស់ រួមជាមួយរពះអងគ យោយយបាះបង់យចាលយសចកឋីរលួយផដលមកពីការយោភលន់កបុងយោ
កីយ៍។ 
យយើងនឹងមិនស្លល ប់យទៀត្យ ើយ - រស់យៅជាយរៀងរ ូត្ដូចយទវត្ត យ ើ យបយរមើរពះជាមាច ស់។   

លូកា ២០ :៣៦   អបកទុំងយនាះផលងស្លល ប់យទៀត្យ ើយ គឺយគបានដូចយទវត្ត *។ យគជាបុរត្របស់រពះ
ជាមាច ស់ ដផតិ្យគមានជីវតិ្រស់យ ើងវញិ។  

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                      សេចក្តីស្លា ប់                          ១៧/៥០ 

                      
                                                                                                                                   កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                   ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

      ១.រពះបានសូនមនុសសពី្ូលីដី   
យោកុបផត្ថិ  ២:៧    រពះជាអមាច ស់បានយក្ូលីដីមកសូនយ្វើជាមនុសស រួចរពះអងគផលុ ុំដយងាើមជីវតិ្
ត្តមរននរចមុះយគ មនុសសក៏មានជីវតិ្រស់យ ើង។ 

   ២.យ តុ្អវីបានជាមនុសសរត្វូស្លល ប?់ 
រពះជាមាច ស់បានរបាប់អោុំនិងយអវ៉ា   ថារបសិនយបើពួកយគមិនស្លថ ប់ត្តមរទង់យទ    ពួកយគនឹងរត្វូស្លល ប់។  
យោកុបផត្ថិ  ២:១៦-១៧ រពះជាអមាច សប់ានបញ្ញជ មនុសសដូចត្យៅ៖ «អបកអាចបរយិភាគផផលយឈើទ ុំង
បុ៉នាម ន យៅកបុ ងសួនឧទានយនះបាន ១៧ ផត្មិនរតូ្វបរយិភាគ ផផលយឈើ ពីយដើម ផដលនាុំយអាយស្លគ ល់លអ
ស្លគ ល់អារកក់យ ើយ ដផិត្នថ្ងណាអបកបរយិភាគផផលយនាះ អបកមុខជាស្លល ប់មិនខាន»។ 

អ័ោមនិងយអវ៉ាបានរបរពឹត្ថអុំយពើបាប ពួកយគបានសយរមចចិត្ថមិនរពមស្លថ ប់ត្តមរពះជាមាច ស់។  

រ ៉ូម៥ :១២  
 ១កូរ ិនថូ្ស១៥ :២២  
          ៣.យត្ើមានអវី យកើត្យ ើងបនាធ ប់ពីយយើងរត្ូវស្លល ប់យៅ? 
រពះបានរបាប់យោកអោុំ ថា អបកមានកុំយែើ ត្មកពីដី  អបករត្ូវផត្រត្ ប់យៅជា្ូលីដីវញិ។  

យោកុបផត្ថិ  ៣:១៩  អបករតូ្វរកសីុចិញ្ចឹ មជីវតិ្ទ ុំងបងាូរយញើ ស រ ូត្ដល់នថ្ងផដលអបករត្ ប់យៅជាដី
វញិ ដផតិ្អបកមានកុំយែើ ត្មកពីដី។ អបកយកើត្ពី្ូលីដី អបករតូ្វផត្រត្ ប់យៅជា្ូលីដីវញិ»។  

យបើរពះអងគដកខយល់ដយងាើមយចញពីអោុំ   គ្នត់្នឹងផុត្ដយងាើម វលិរត្ ប់យៅជា្ូលីដីវញិ។  

ទុំនុកត្យមកើ ង ១០៤ :២៩      បុ៉ផនថ យបើរពះអងគមិនរវរីវល់យទយនាះ វាមុខជាភ័យញាប់ញ័រ យ ើយយបើរពះ
អងគដកខយល់ដយងាើមយចញពីវា វានឹងផុត្ដយងាើម វលិរត្ ប់យៅជា្ូលីដី។  
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ស្លស្លថ  ៩:៥ អបកផដលយៅរស់ដឹងថា ខលួនមុខជារតូ្វស្លល ប់ ផត្អបកផដលស្លល ប់ផុត្យៅយ ើយមិនដឹងអវី
ទ ុំងអស់ ពួកយគមិនរង់ចាុំផលអវីបានយ ើយ យររះគ្នម ននរណានឹកដល់ពួកយគយទៀត្យទ។ 
អបកផដលស្លល ប់ផុត្យៅយ ើយមិនដឹងអវីទ ុំងអស់ពួកយគមិនរង់ចាុំផលអវីបានយ ើយ។ 
ស្លស្លថ  ៩:៦,១០  ការរសឡាញ់ការសអប់ និងការរចផែនរបស់ពួកយគរោយសូនយអស់យៅយ ើយ 
ពួកយគក៏ពុុំរួមចុំផែកនឹងអវីៗផដលមនុសសយ្វើយៅយលើផផនដីយនះយទៀត្ ផដរ។៦  ការរសឡាញ់ការសអប់ 
និងការរចផែនរបស់ពួកយគរោយសូនយអស់យៅយ ើយ ពួកយគក៏ពុុំរួមចុំផែកនឹងអវីៗផដលមនុសសយ្វើ
យៅយលើផផនដីយនះយទៀត្ផដរ។ 
១០ ការអវីផដលអបកអាច យ្វើចូរយ្វើយអាយអស់ពីកមាល ុំងកាយយៅ ដផតិ្យៅស្លទ នមនុសសស្លល ប់ផដលអបកនឹង
យៅយៅគ្នម នសកមមភាពការវនិិចឆ័យការយចះដឹងនិងរបាជាញ យទៀត្យ ើយ។ 
            ៤.យពលយយើងស្លល ប់យៅយយើងមិនយៅស្លទ នសួគ៌យទ 
រពះយយសូ៊វរគីសធជាបុគគលមាប ក់គត់្ផដលបានយ ើងយៅស្លទ នសួគ៌។ រទង់មិនបានោងយៅស្លទ នសួគ៌ភាល
មៗយនាះយទ។ រពះជាមាច ស់យរបាសឲយរទង់រស់យ ើងវញិ បនាធ ប់មករទង់បានយៅជាមួយពួកសិសសអស់
រយះយពលផសសិបនថ្ង យទើបរទង់ោងយៅស្លទ នសួគ៌។  

យ៉៉ូហាន ២០:១៧  រពះយយសូ៊មាន រពះបនធូលថា៖ «
កុុំឃ្វត់្ខញុុំទុកអី ដផតិ្ខញុុំមិនទន់បានយ ើងយៅឯរពះ
បិត្តខញុុំយៅយ ើយ។ សុុំយៅរបាប់ពួកបងបអូនខញុុំផងថា ខញុុំ
យ ើងយៅឯរពះបិត្តខញុុំ ផដលជារពះបិត្តរបស់អបករល់
គ្នប  ខញុុំយ ើងយៅឯរពះរបស់ខញុុំផដលជារពះរបស់អបក
រល់គ្នប ផដរ»។ 

កិចចការ ១:៣ បនាធ ប់ពីរពះយយសូ៊វមានបនធូលថា 
រពះជាមាច ស់នឹងយលើករទង់យ ើង យៅស្លទ នសួគ៌។ ពួក
យគបានយមើលរ ូត្ដល់ពពកបានបាុំងរទង់ ជិត្យមើល
ផលងយឃើញ។  

កិចចការ១ :១០-១១   

រពះយយសូ៊វបានរបាប់ពួកសិសស របស់រទង់ថា ពួកយគមិនអាចចូលយៅកាន់ស្លទ នសួគ៌ ផដលជាកផនលង
ផដលរទង់កុំពុងយៅបានយ ើយ។ 
យ៉៉ូហាន ៧:៣៣  ព្ពះថយស៊៉ូមាន ព្ពះបនទ៉ូលថា៖ «ខំុ្ថៅជាមួយេនករាល់គ្នន យតមួយរយៈថពលដ៏ខលីថទៀត
បុ៉ថ ណ្ ះ បន្ទទ ប់មក ខំុ្នឹងថៅឯព្ពះេងគយដលបានចាត់ខំុ្ថោយមកថន្ទះវញិថ ើយ។  

យោកយពរតុ្សបានរបាប់ស្លសន៍យូោថា រពះបាទោវឌីមិនបានោងយ ើងយៅស្លទ នបរមសុខយទ
បនាធ ប់ពីគ្នត់្បានស្លល ប់យៅ គ្នត់្រតូ្វរង់ចាុំ  យៅកបុងផបូរ សរមាប់ ការយរបាសឲយរស់យ ើងវញិ។  
កិចចការ២:២៩  
កិចចោរ ២:៣៤ ព្ពះបាទដាវឌីមិនបានយាងថ ើងថៅសថ នបរមសុខថទ។ 
៥.ការរស់យ ើងវញិ 

កថីសងឃឹមរបស់យយើងសរមាប់នាយពលអនាគត់្ គឺរជាណារចរបស់រពះជាមាច ស់   យៅយលើ ផផនដី។  

ោនីផយ៉ល ១២:២-៣ មានមនុសសជាយរចើនផដល សទិត្យៅកបុងផបូរនឹងរស់យ ើងវញិ អបកខលះនឹង
ទទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចច អបកខលះយទៀត្នឹងរតូ្វអាម៉ាស់មុខ រពមទុំងរងទុកខយទសអស់កលផជានិចច
ផង។ ៣ រឯីអស់អបកផដលមាន របាជាញ វញិ នឹងភលឺដូចនផធយមឃ យ ើយអស់អបកផដលជួយផែនាុំ
មនុសសមាប ជាយរចើនយអាយរបរពឹត្ថអុំយពើ សុចរតិ្ យគនឹងបានភលឺដូចផ្ទក យ អស់កលផជាអផងវងត្យរៀង
យៅ។ 
រពះយយសូ៊វរគីសធនឹងោងរត្ ប់មកយលើផផនដីវញិ យ ើយនឹងបយងកើត្រជាណាចរករពះ កបុងនាម 

រពះវរបិត្តរទង់ “  រជាណាចរកមួយយនះនឹងមិនរតូ្វកុំយទចយ ើយ  “ោនីផយ៉ល  ២:៤៤  ។  
១  យថ្សា ូនិច ៤ :១៤  របសិនយបើយយើងយជឿថា រពះយយសូ៊ពិត្ជាបានយស្លយទិវងគត្ យ ើយមាន
រពះជនមរស់យ ើងវញិផមន យយើងក៏យជឿថា រពះជាមាច ស់នឹងនាុំបងបអូនផដលបានស្លល ប់យៅយ ើយ យអា
យយៅយៅជាមួយរពះអងគយោយស្លររពះយយសូ៊ផដរ។ 
រពះយយសូ៊វរគីសធនឹងយរបាសមនុសសស្លល ប់ឲយរស់យ ើងវញិយ ើយរបទនជីវតិ្ដ៏អស់កលផជានិចចដល់
អបកយស្លម ះរត្ង់ យៅយលើផផនដីយនះ។ 



៣.យសចកថីបញ្ច ប់ 
មនុសសរគប់រូបយពលស្លល ប់រតូ្វយៅឋាននរក សូមផផីត្រពះយយសូ៊វក៏អញ្ចឹ ងផដរ  អត្ទន័យឋាន
នរកកផនលងយនះសុំយៅយលើ  “ ផបូរ ” ។ 

កិចចការ ២:២៤ (៣១) រពះជាមាច សប់ានយរបាស យោកយអាយរសយ់ ើងវញិ រទងយ់ោះផលងយោក
យអាយរួចពីទុកខលុំបាកននយសចកឋីស្លល ប់ យររះយសចកឋីស្លល ប់មិនអាចឃុុំយោកទុកបានយ ើយ។ 

យបើបងបអូនចង់យល់ឲយកាន់ផត្ចាស់ពី   អត្ទន័យននឋាននរក  និង  កផនលងផដលមនុសសស្លល ប់យៅ
យនាះ  សូមសិកាភាស្លយដើមយ របឺ និងរកិក យ ើយមួយយទៀត្សូមសិការពះគមពីរទ ុំងមូល។ 
អស់អបកផដលបានស្លល ប់យៅ  យ ើយមានយសចកថីជុំយនឿយលើរពះជាមាច ស់   បានសុំរកយៅកបុងផបូរ  
រ ូត្ដល់រពះយយសូ៊វ  ោងរត្ ប់មក  យរបាសឲយយគរស់យ ើងវញិ ។ រពះយយសូ៊វនឹងវនិិចឆ័យពួក
យគ។ មនុសសផដលយស្លម ះរត្ង់  នឹងរស់យៅជាយរៀងរ ូត្។ រឯីមនុសសយផសងយទៀត្ផដល មិនយស្លម ះរត្ង់  
នឹងរត្ ប់យៅជា្ូលីដីជាយរៀងរ ូត្។   

មនុសសជាយរចើនបានបយរងៀន ពី ឋាននរក ជាកផនលងផដលស្លត្តុំងរស់យៅ  និង ជាកផនលងយភលើងយឆះជា
យរៀងរ ូត្។ អបកមានអុំណាច រួមទុំង រោឌ ភិបាលនិង យមដឹកនាុំស្លសនា  ផត្ងផត្យរបើការ  បុំភ័យ  
យដើមផ ី រគប់រគងមនុសស និង យ្វើជាអបកមាន។ 

 
 
 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                  ឋាននរក្                       ១៨/៥០ 
                                                                                                                      កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                      ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

     
                                            

១.ឋាននរកយៅកបុ ងគមពី រ  សញ្ញដ ចាស់ 
យៅកបុងភាស្លអង់យគលសមានរកយជាយរចើនសរមាប់ ស្លទ នសនុសសស្លល ប់។ រកយទុំងយនះរតូ្វបានយគ
យរបើយៅកបុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់សរមាប់ស្លទ នមនុសសស្លល ប់មានដូចជា រកយឋាននរក រកយផបូរ   រកយរ
យដថ   រកយជយរៅ ឬ "sheol” ការបកផរបយផសងគ្នប យរបើរកយយផសងគ្នប ។  

Sheol-ជាភាស្លយដើម (យ របឺ ) មានន័យថាជាកផនលងងងឹត្សូនយឈឹងយៅយរកាមដី។  

យគមិនបានយរបើរកយ'sheol'សុំយៅយលើកផនលងោក់យទស ឬ  ោក់ទែឍ កមមមនុសសយនាះយទ។ ស្លសន៍
យូោមានការភ័យខាល ចជាខាល ុំងយពលឮថាមនុសសស្លល ប់យៅនឹងយៅរស់យៅកបុងកផនលង 

ងងឹត្សូនយឈឹង។ពីយររះពួកយគយល់ថា ដរបណារូបកាយយគយៅជា្ូលីដីយៅកបុងផបូរពួកយគមិន
អាចទទួលរពះពរដ៏អស់កលផជានិចចពីរពះជាមាច ស់បានយ ើយ។  

ជនគែនា ៦ :២២-២៧   
រពះគមពីររបាប់យយើងថា      យៅស្លទ នមនុសសស្លល ប់  
គ្នម នសកមមភាព  ការវនិិចឆ័យ ការយចះដឹង និង
របាជាញ យទៀត្យ ើយ។ 

ស្លស្លឋ  ៩:១០  ការអវីផដលអបកអាច យ្វើចូរយ្វើយអាយ
អស់ពីកមាល ុំងកាយយៅ ដផតិ្យៅស្លទ នមនុសសស្លល ប់
ផដលអបកនឹងយៅយៅគ្នម នសកមមភាព ការវនិិចឆ័យ 
ការយចះដឹង និងរបាជាញ យទៀត្យ ើយ។ 

(9) 

 



យពលអោុំនិងយអវ៉ា  មិនបានស្លថ ប់បង្វគ ប់ត្តមរពះជាមាច ស់បានោក់ទែឍ កមមដល់ពួកយគ។  

យោកុបផត្ថិ ៣:១៩  អបករតូ្វរកសីុចិញ្ចឹ មជីវតិ្ទ ុំងបងាូ រយញើ ស រ ូត្ដល់នថ្ងផដលអបករត្ ប់យៅជាដី
វញិ ដផិត្អបកមានកុំយែើ ត្មកពីដី។ អបកយកើត្ពី្ូលីដី អបករតូ្វផត្រត្ ប់យៅជា្ូលីដីវញិ»។  
២.ឋាននរកយៅកបុ ងគមពី រ សញ្ញដ ថ្មី  

កបុងគមពីរសញ្ញដ ថ្មី មានរកយបីយផសងគ្នប ជាភាស្លររកិក   រតូ្វបានយគយរបើពួកវាសុំយៅយលើ  កផនលងោក់
ស្លកសព  យពលមានមនុសសស្លល ប់។  

'Gehenna''Hades''Tartaroo'  
ការបកផរបខលះបណាថ លឱយមានការភាន់រច ុំការបកផរបជាភាស្លអង់យគលសយផសងគ្នប បានយរជើសយរ ើស
រកយយផសងគ្នប ។វាមានស្លរសុំខាន់ណាស់កបុងការយល់អត្ទន័យភាស្លរយដើមឲយបានចាស់ោស់។  

យត្ើរកយរកិកទ ុំងយនះមាននយ័ដូចយមថច?  
'Gehenna‘មានន័យថា"រជលងភបុំ ីុននឹម ” ។ យៅ
កបុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់វាជាកផនលងផដលមនុសសថាវ យ
ថាវ យបងគុំរពះផកលងកាល យ ។ កបុងការយគ្នរពបូជារ
យនាះពួកយគបានយកយកមងៗនិងយភលើងយដើមផដុីត្យ្វើជា
យញ្ដបូជា។     
2ពងាវត្តរកសរត្ ២៣:១០   
   

 

 

 

 

 

 

យៅសម័យគមពីរសញ្ញដ ថ្មីស្លកសពឧរកិដឌជនរតូ្វបានយគយបាះយចាលកបុងសុំរមយ ើយដុត្បុំផ្ទល ញយចា
ល។ គុំនរសុំរមកបុងទីរកុងយនាះយឆះជានិចច។ ចុំយរះស្លសន៍យូោ វាជាកផនលងអាម៉ាស់មួយ  
យោយស្លរផត្  ស្លកសពឧរកិដឌជន  រតូ្វបានយគដុត្យចាលកបុងយភលើងយនាះ។ យៅយពលរពះយយសូ៊វបាន
បយរងៀន អុំពី យភលើងននឋាននរក (ម៉ាថាយ ៥ :២២) រទង់សុំយៅយៅយលើកផនលងយនាះ។  បឹងយភលើងកបុង វវិរ
ែះ ២០ :១៤-១៥  និោយអុំពី   យពលអុំយពើបាបនិងការយសចកថីស្លល ប់ រតូ្វបានបុំផ្ទល ញ។ មនុសស
ផដលមិនយជឿយលើរពះនិងរពះយយសូ៊វ នឹងកាល យយៅជាយផះ (្ូលី) អស់កលផជានិចច  យ ើយមិនបាន
ទទួលរពះពរ  អស់កលផជានិចច របស់រពះយ ើយ។    

"Hades"  ជាភាស្លរកិកយ ើ យ sheol  ជាភាស្លយ របឺ វា សុំយៅយលើ  ផបូរ។  

លូកា  ១០ :១៥ យ ើយរកុងកាយពើែិមយអើយ គឺឯងផដលបានដុំយកើងយ ើងយសមើស្លទ នសួគ៌យ ើយ ឯងនឹង
រតូ្វទុំោក់យៅដល់ស្លទ នឃុុំរពលឹងមនុសសស្លល ប់វញិ។ 

"Tartaroo". ពួករកិកពីបុរែយជឿថា Tartarus ជាកផនលងសរមាប់ោក់មនុសសអារកក់ បនាធ ប់ពីពួក
យគស្លល ប់យៅ។យៅកបុងយទវកថាបុរែរកិកពួកយគមានជុំយនឿថារកយ Tartarus ជាកផនលងផដលរពះ
របស់ពួកយគបានចាក់យស្លទុកសរតូ្វរបស់ពួកយគ។ វាមិនផមនជាកផនលងពិត្យទ យោកយពរតុ្សឬរពះ
យយសូ៊វបានយរបើជារបស្លប សុំយៅយលើចុំែុចខាងយលើយនះ វារគ្នន់ផត្ជាការដករសង់គុំនិត្ពីវបផ្ម៌យៅ
សម័យយនាះយដើមផយីរបៀបយ្ៀបឲយង្វយយល់។  

២យពរត្ុស២:៤  
វាមិនផមនជាកផនលងផដលមនុសសរត្វូរងការឈឺចាប់អស់កលផជានិចចយ ើយរត្ូវយភលើងយឆះអស់
កលផជានិចចយនាះយទ។  
 

 

(9) 
 

 



យពលរពះយយសូ៊វបានបុំផ្ទល ញអារកសមានន័យថាអុំយពើបាបនិងយសចកថីស្លល ប់គ្នម នអុំណាចយលើរទង់យទៀត្
យ ើយ។រពះយយសូ៊វគ្នម នអុំយពើបាប យ ើយបានថាវ យជីវតិ្រទង់ទុំងមូលយៅរពះជាមាច ស់យដើមផបីង្វា ញពី
យសចកឋីរសឡាញ់របស់រទង់។របសិនយបើយយើងយ្វើត្តមគុំរូរពះយយសូ៊យយើងក៏អាចបុំផ្ទល ញអារកសផដរយោយ
យយើងរគ្នន់ផត្ផ្ទល ស់បថូររយបៀបរស់យៅរបស់យយើង។យបើយ្វើដូយចបះយយើងមិនផមនជាសរតូ្វបស់រពះជាមាច ស់
យទៀត្យទយ ើយរពះយយសូ៊វនឹងយៅយយើងថាជាមិត្ថសុំោញ់។រពះជាមាច ស់នឹងអត់្យទសបាបដល់យយើង
រគប់គ្នប របសិនយបើយយើងបនាធ បខលួនចូលមករករទង់។    

យ របឺ ២:១៤ យោយកូនយៅយនាះជាប់ស្លច់្មជាមួយ គ្នប  រពះអងគក៏បានយកឋានៈជាមនុសសរួម
ជាមួយយគផដរ យ ើយរពះអងគយស្លយទិវងគត្ យដើមផកីុំយទចមារ *ផដលមានអុំណាចយលើយសចកឋីស្លល ប់ ។ 

*  រពះគមពីរជាភាស្លអង់យគលសមានយរចើនរបយភទយផសងៗគ្នប  វាជាការលអផដលយយើងរត្ូវអានពួកវាទុំង
អស់យដើមផយី្វើការយរបៀបយ្ៀបឲយយយើងកាន់ផត្យល់ចាស់។ ជួនកាលអបកបកផរបបានយរបើរកយសមថីនិង
គុំនិត្មួយចុំនួននាុំឱយមានការភាន់រច ុំ។យយើងបានយរជើសការបកផរបខាងយរកាមយនះពីយររះវារត្ូវ
បានសរយសរយ ើងសរមាប់មនុសសយទើបយរៀនភាស្លអង់យគលស។វាជាការលអបុំផុត្ផដលយយើងរត្វូពិនិត្យនិង
យរបៀបយ្ៀបរពះគមពីរផខមរទ ុំងពីរ។  

យ យរពើរ ២:១៤ ដូយចបះ ផដលកូនយៅបានរបកបយោយស្លច់្មរពមគ្នប  យនាះរទង់ក៏ទទួលចុំផែក
ជាស្លច់្មដូយចាប ះផដរ យដើមផឲីយរទង់បានបុំផ្ទល ញអាយនាះ ផដលមានអុំណាចយលើយសចកថីស្លល ប់ គឺជា
អារកស យោយរទង់សុគត្ NRSV. 
 

 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យ រ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លលយនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                          អារក្សនិ្ ស្លតាំ្                        ១៩/៥០ 
 

                                                                                                                               កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                   ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

          ១.ស្លត្តុំង 
ស្លត្តុំងជាភាស្លយ របឺមានន័យថា គូរបផជង យយើងរតូ្វផសវងយល់អត្ទន័យរកយយនះឲយចាស់។ 
                                   របឆ្ ុំង ( រពះ ឬ ខលួ នឯង ) ២ ្ីមូ៉យថ្  ២:២៥-២៦   

គូរបផជង (ននបុគគលឬរពះ)  
ការរបឆ្ុំង (ចុំយរះរពះ) 
ផធុយ (ចុំយរះរពះឬ ចុំយរះការបយរងៀនរពះគមពីរ)  

 យទវត្តរបស់រពះជាមាច ស់បានបញ្ឈប់យោកបាឡាមយៅយលើផលូវអត្ទន័យកផនលងយនះជាភាស្លយ របឺបាន
ពែ៌នាថាយទវត្តជា"ស្លត្តុំង"របស់យោកបាឡាម យោយស្លរយទវត្តបាន "របឆ្ុំង" បាឡាម។  
ជនគែនា ២២:២១-២២ 
 

 

 

 

 

 

 

មានការបកផរបជាភាស្លអង់យគលសខលះបានយរបើ “ S “ ជាអកសរ្ុំសរមាប់រកយថា “ស្លត្តុំង” រកយយនះ
យមើលយៅដូចជានាមអស្លធ្លរែះឬយ ម្ ះរបស់នរណាមាប ក់ផត្វាមិនផមនជាភាស្លយដើមរបស់យ របឺ
យទ។វារសយដៀងគ្នប នឹងភាស្លផខមរយយើងផដរផដលថាយ ម្ ះរបស់មនុសសយគមិនបានយរបើអកសរ្ុំយៅយដើម
រកយ។ 



ឧទ រែ៍យផសងយទៀត្: 
 អត្ទបទ                                មនុសសមាប ក់បានពិពែ៌នាថាជា   "ស្លត្តុំង"  

                                           យៅកបុ ងភាស្លយ របឺ 
១.ពងាវត្តរកសរត្ ៥ :៤   របជាជាតិ្ផដលជាសរត្វូ 

១.ពងាវត្តរកសរត្  ១១:១៤                                  Hadad the Edomite 

១.ពងាវត្តរកសរត្ ១១:២៣, ២៥    Rezon 

ទុំនុកដ ុំយកើង ១០៩:៦                            អបកយចាទរបកាន់ (របស ់ Ahithophel) 

១.របាកសរត្ 21:1,   2ស្លុំយូផអល 24:1           រពះជាមាច ស ់
ឧទ រែ៏ខលះៗននរកយថា“ស្លត្តុំង“មកពីគមពី រសញ្ញដ ថ្មី : 
ម៉ថាយ ១៦ :២៣   
កិចចការ ៥ :៣-៤  
ឧទ រែ៍ទុំងយនះ  បង្វា ញថារកយ  "ស្លត្តុំង"   ជាភាស្លរយ របឺមានន័យយរចើនយផសងគ្នប អាចជា"
គូរបផជង" ជួនកាលកបុងរពះគមពីរវាពិបាកយល់ថាយត្ើនរណាជា“គូរបផជង”យពលយឃើញមានរកយថា
ស្លត្តុំងរតូ្វបានយគយលើកយកមកនិោយ។  ស្លត្តុំងអាចជាគុំនិត្យយើងផ្ទធ ល់ឬមនុសសមាប ក់យផសង
យទៀត្ឬមនុសសផដលរបឆ្ុំងនឹងយយើង។ 
        ២.អារកស  
រកយរកិក diabalos ភាគយរចើនរតូ្វបានបកផរបថាជាអារកសយៅកបុងគមពីរសញ្ញដ ថ្មី។យពលនរណា
មាប ក់និោយយរឿងមិនពិត្យ្វើឲយអបកយផសងយទៀត្មានយរគ្នះថាប ក់ ពួកយគជា “ អារកស ” ។  
រពះយយសូ៊វបានយរបើរកយយនះយដើមផបីង្វា ញថាកបុងចុំយណាមពួកសិសសមានមាប ក់និោយយរឿងមិនពិត្
ផដលបងករយរគ្នះថាប ក់ដល់រទង់។ 
 
 

យូ៉ហាន ៦ :៧០   
កបុងគមពីរយនះសុំយៅយៅយលើយោកយូោស-អីុស្លក រយុ៉ីត្   ជាអបកនាុំដុំែឹងដល់យមដឹកនាុំ យូោ ឲយមក
ចាប់រពះយយសូ៊វយកយៅសមាល ប់។យោយស្លរផត្លុយយោកយូ៉ោសសុខចិត្ថយ្វើការយនះ។ 
ម៉ាថាយ ២៦ :១៤-១៦   
១្ីមូ៉យថ្ ៣:១១    

ពួករគីស្លធ នមួយចុំនួនបយរងៀនថាយយើងបានយ្វើបាបយររះ  "ស្លត្តុំង" ឬ "អារកស" លផួងយយើងឱយយ្វើអុំយពើ
បាបយនាះ យនះមិនផមនជាអវីផដលរពះគមពីរបានបយរងៀនយយើងយទអុំយពើបាបយចញពីខាងកបុងយយើង។មិន
មានអវីពីខាងយរៅផដលអាចយ្វើឱយយយើងរបរពឹត្ថអុំយពើបាបយ ើយ។យយើងផ្ទធ ល់ជាអបកយរជើសយរ ើសយ្វើ ! 

       ៣ .មានអុំណាចផត្មួយ  
រពះជាមាច ស់មានរគប់ទុំងអុំណាច 
 រ ៉ូម១៣:១  
ស្លសនាជាយរចើនយៅសម័យរពះយយសូ៊វយគយជឿយលើរពះផកលងកាល យយគឆ្ល ក់យឈើ ថ្ម ឬផដកយ្វើជារូបសត្វដ៏
គួរឱយភ័យខាល ច។ យនះជាគុំរូមួយយទៀត្ផដលយមដឹកនាុំយរបើវាយដើមផបីុំភ័យមនុសសយ្វើដូយចបះង្វយរសួលកបុង
ការរគប់រគង។ 

          ៤.អារកស"ជានិមិត្ថសញ្ញដ ចុំយរះយសចកថីប៉ងរបាថាប ខាងស្លច់្ម  

រពះគមពីររបាប់យយើងថារពះយយសូ៊វបានបុំផ្ទល ញអារកស 

យ របឺ ២:១៤ ដូយចបះ ផដលកូនយៅបានរបកបយោយស្លច់្មរពមគ្នប  យនាះរទងក៏់ទទួលចុំផែក

ជាស្លច់្មដូយចាប ះផដរ យដើមផីឲយរទងប់ានបុំផ្ទល ញអាយនាះ ផដលមានអុំណាចយលើ យសចកថីស្លល ប់ គឺ
ជាអារកស យោយរទងសុ់គត្។ រពះយយស៊ូ វបានរបសូត្ជាមនុសសយដើមផីសុគត្ជុំនួសមុនស យោយយ្វើ
ដូយចបះយ ើ យយទើបរទងអ់ាចបុំផ្ទល ញអាយនាះផដលជាយសចកថីស្លល ប់  រទងម់ានបនធូលអុំពីអារកស។ 

(9) 



យៅកបុងគមពី រសញ្ញដ ថ្មីមនុសសជាយរចើនយជឿថាបញ្ញា ដូចជាភាពពិការផភបក ថ្លង់ឬ ពិការនដយជើងរត្វូបានបងករយ ើងយោយ
យខាម ចររយបិស្លចឬអុំយពើអារកកផ់ដលមនុសសបានយ្វើ។មនុសសមិនបានយល់ពីឱសថ្សមយ័ទុំយនើបឬថាវាជាជុំងឺផលូវ
ចិត្ថយទ។ពួកយគយជឿថាអបកផដលមានជុំងឺផលូវចិត្ថពិត្ជាមានវញិ្ញដែអារកកឬ់អុំណាចអវី មួយចូលពួកយគយ ើ យ។    

ម៉ាថាយ ៩ :៣២-៣៣; ១២:២២; ១៧:១៥-១៨ លូកា ១១:១៤ ។ រពះយយសូ៊វបានពាបាលយោយគ្នម នឈប់
ឈរយដើមផផីកត្រមវូគុំនិត្ខុសឆគង។រទងក់ុំពុងចាបអ់ារមមែ៍យលើយសចកឋីជុំយនឿឬគុំនិត្លអៗរបស់ពួកយគ ត្តមរយះទ
យងវើលអៗទ ុំងយនះអាចនាុំឲយពួកយគចូលយៅកបុងនគររពះបាន។  

 ម៉ាថាយ  ១៣:១៥  

 ១កូរ ិនថូ្ស១០:១៩-២១   
ជួនកាលរពះជាមាច ស់បានបញ្ជូ នរពឹត្ថិការែ៍អារកក់ៗយដើមផជីាយមយរៀនដល់មនុសសយោក។ 
យ របឺ ១២:៧, ៨ បងបអូនសូ៊រទ ុំនឹងការរបយៅផបបយនះ មកពីរពះជាមាច ស់រប់បងបអូនថាជាកូន។ យត្ើមានកូន
ណាផដលឪពុកមិនវាយរបយៅ? ៨ របសិនយបើបងបអូនមិន បានទទួលការវាយរបយៅ ដូចកូនឯយទៀត្ៗទទួលយទ
យនាះ បានយសចកឋីថា បងបអូនជាកូនឥត្ខាន់ស្លល មិនផមនជាកូនយពញចាប់យ ើយ។ 

យយើងអាចយមើលយឃើញទុកខលុំបាកផដលជាទែឍ កមម ឬ ជាការយរបៀនរបយៅឱយមានអកបផកិរិោលអ។រពះជាមាច ស់
បានរគប់រគងអវីៗទ ុំងអស់ផដលយកើត្មានកបុងជីវតិ្យយើង មិនថាការលអឬការអារកកយ់ ើយ។យយើងមិនសទិត្យៅយរកាម
វញិ្ញដ ែអារកក់  យខាម ចឬអារកសយ ើយ។ 

 
 
 
 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី ) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                អារក្សនិ្សមោ ច                ២០/៥០ 
      កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរូលដ្ឋា ន  

                                                                                                                                   ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

          ១.យត្ើអារកសនិងយខាម ចជាអវី? 
ភាគយរចើនមនុសសបានឮសត្វចផមលកបានយឃើញយភលើងឬយខាម ចយៅយពលយបយ់រៅយៅកបុងនរពរកាស់ឬយៅកបុងទឹកយរៅ។យគ
មិនផដលធ្លល បយ់ឃើញយរឿងទ ុំងយនះយៅយពលនថ្ងយ ើយយោងត្តមការរស្លវរជាវបានរកយឃើញថាគុំនិត្មនុសសយយើ ង
អាចយជឿយលើអវីៗទ ុំងអស់។យយើងអាចរសនមពីអវីមួយផដលហាក់ដូចជាការពិត្ដូចជាសុំយ ងចផមលក  អភូត្យ តុ្យផស
ងៗមនុសសឆ្ល ត្មួយចុំនួនបានយកយរឿងទ ុំងយនះមកបុំភយ័មនុសសយដើមផឲីយមនុសសយជឿយលើយរឿងរ៉វកុ កយបាករបាស់។
ស្លសនាត្តរសផមថងនិងអបកជុំនាញទីផារជាយរចើនបានយរបើរបាស់មយនាគមវជិាជ យដើមផរីកលុយឲយបានយរចើនយររះយគ
ដឹងថាមនុសសយោកចូលចិត្ថយជឿយលើការកុ កយបាករបាស់។ 

           ២.វញិ្ញដ ែអារកក់យៅកបុ ងរបយទសកមពុ ជា 
កាលពីយដើមរបយទសកមពុជាមានសត្វចផមលកបងករឲយមានយរគ្នះថាប កជ់ាយរចើនយៅកបុងនរពងងឹត្ ។ យៅយពលយប់យរៅ
មនុសសបានឮសុំយលងយ ើយបានយឃើញដូចជារសយមាលៗ ។ យៅកបុងទយនលក៏មានសត្វចផមលកបងករឲយមានយរគ្នះថាប ក់
ផងផដរយ ើយឪពុកមាថ យបានរបាប់កូនៗមិនឱយយៅកផនលងយនាះខាល ចមានយរគ្នះថាប ក់ មិនផត្ប៉ុ យណាត ះមនុសសឆ្ល ត្
មួយចុំនួនចាបយ់ផថើមយរៀនរគប់រគងមនុសសយោយយរបើការបុំភ័យរដល់យគ យដើមផកីាល យជាអបកមានយ ើយមានអុំណាច។ 

កបុងឆ្ប ុំ ១៩៨៩ Rochom P'nge i n gមានអាយុ៩ឆ្ប ុំយ ើយ
បានបាត្់ខលួនកបុងនរព ខែៈយពលផដលនាងកុំពុងឃ្វវ យ
រកបីជាមួយនឹងបងរសីរបស់នាង។យគរកយឃើញនាងយៅកបុង
ឆ្ប ុំ២០០៧ដបរ់បា ុំបីឆ្ប ុំយរកាយមកយគយឃើញមានស្លល កស្លប ម
យៅយលើកនដនាង ។នាងមិនអាចនិោយរួចយ ើយនាងចូល
ចិត្ថវារជាងយដើរ Pngeing មិនរពមយសលៀករក់សយមលៀកបុំរ
ក់យទយ ើយពាោមរត្់យចញ ពីរកុមរគួស្លររបស់នាង។   
នថ្ងមួយនាងបានយោះសយមលៀកបុំរក់របស់នាង យ ើយបានរត្់យចញពីផធះបាត្់យៅយោយមិនបានរបាប់សមាជិក
រគួស្លរណាមួយយ ើយ ។ កាលពីយកមងនាងធ្លល បជួ់យយបះបផនលសុំរបរ់កុមរគសួ្លរ យោយស្លរនាងសុ្ល ុំនឹងការរស់យៅ
កបុងនរពបានជានាងរត្់រត្ ប់យៅនរពវញិយ ើយរគួស្លររបស់នាងយៅផត្មិនអាចរកនាងយឃើញ។  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+13:15&version=NIRV


ឪពុករបស់នាង Lou បានយនាធ ស "វញិ្ញដែយៅកបុងនរព" គ្នត្់បានយៅរករគទូយយដើមផជួីយផសវងរកនាងមថងយទៀត្ រគ ូ
ទយបានរបាបគ់្នត្់ឲយថាវ យយគ្នមួយកាល  រជកូមួយកាល  មានមួ់យកាល  និងរស្លបួបឪទិនយ្វើដូយចបះនាងនឹងរត្
 ប់មកផធះវ ិញ។  

មនុសសមានការអប់រ ុំខពស់បានយល់ថា P'ngieng មានបញ្ញា ផលូ វចិត្ថ នាងរត្ូវការយលបថាប ុំឬការផថល់របឹកាយោប
ល់។យគធ្លល ប់ចងនាងរួចោក់នាងយៅកបុងរទុងជាកផនលងផដលនាងមិនអាចយដើរបាន។អបក 

ភូមិបានបយនាធ សវញិ្ញដែយៅកបុងនរពពួកយគមិនបានយល់ ពីយ តុ្ផលពិត្ពីអវី ផដលយគបានយ្វើចុំយរះដូចជាការ្វី
ទរុែកមមរបឆ្ុំងនឹងឆនធៈរបស់នាងយ ើយយ ើយចាប់ពីយពលយនាះមកនាងក៏បាត្់សូនយឈឹងរ ូត្។ 

យលើពិភពយោកទុំងមូលមនុសសបានពាោមពនយល់ពីបញ្ញា ជមងឺផលូវចិត្ថ ប៉ុ ផនថពួកយគយៅផត្មិនយល់បនាធ ប់ពីយរចើន
ឆ្ប ុំកនលងមកពួកយគបានយជឿថាមានសត្វចផមលកដ៏អារកក់ ផដលអាចសុំោប់មនុសសយ្វើឱយពួកយគឈឺឬអាចបុំផ្ទល ញភូមិ
របស់ពួកយគឬទីរកងុនានា។ មនុសសខលះបានយរបើរបា ុំងមុខនិងយសលៀករកស់្លអ ត្បាត្យមើលយៅដូចពួកយគមានអុំណាច
ពិយសសផត្ធ្លតុ្ពិត្យគយរបើលផចិយថាកទបយដើមផយី្វើឱយមនុសសយជឿយលើការកុ កយបាករបាស់។  

សពវនថ្ងយនះ      យមដឹកនា ុំពុករលួយមួយចុំនួន
បានយរបើអុំយពើ ិងា      យដើមផរីគប់រគងមនុសស
ទ ុំងអស់យៅយលើ  ពិភពយោកយនះពួកយគបាន
កុ កបិទបាុំងព័ត្ម៌ានពិត្ យ ើយយរបើរបាស់
អាវុ្រគប់្ុន យររះលផចិមនថអាគមពីសមយ័
យដើមផលង          មានរបសិទនិភាពយទៀត្យ ើយ
មនុសសជាយរចើនយជឿ   យខាម ចគឺជាវញិ្ញដែរបស់
មនុសសស្លល ប់    ។    ត្តមផខសភាពយនថជាយរចើន
បានបង្វា ញ ពីយខាម ចររយបីស្លច គ្នម នយខាម ច
យ ើយ      -ពួកវាជាការរសយមើលរសនមនិងជា
គុំនិត្នចបរបឌិត្ផត្ប៉ូយណាត ះ  រពះគមពីរបយរងៀន
ថាយពលមនុសសស្លល បយ់ៅមិនដឹងអវីទ ុំងអស់។ 
ស្លស្លឋ   ៩ :៥-៦  

 
 

៣.យត្ើរពះគមពីរបានបយរងៀនោ៉ងដូចយមថច? 

យោកុបផត្ថិ  ១០   នីមរ ៉ូដជាអបករបមាញ់ដពូ៏ផក មានអនុភាពយ ើយបានកាល យជាយមដឹកនា ុំយៅបាបី ូន គ្នត្់បាន
បយងកើត្រពះចផមលកៗយ ើយគ្នត្់ផសវងរកអុំណាចផ្ទធ ល់ យដើមផរីគប់រគងយលើរបជាជន។របពននរបស់គ្នត្់យ ម្ ះយសមីផរមី៉
សជារពះផម៉ឬរពះច័នធខែៈយពលផដលនីមរ ៉ូដរត្ូវបានយគយៅថារពះអាទិត្យ។   

កបុ ងគមពីរសញ្ញដ ចាស់របយទសជិត្ខាងអីុរស្លផអលថាវ យបានបងគុំរពះផកលងកាល យ។យគគិត្ថារពះផកលងកាល យជាអបកនា ុំមក
នូវការរញ្ជួយដី ពយុះ ឈឺឬស្លលប់។ គមពីរសញ្ញដ ចាស់យរបើរកយថា "បិស្លច" យដើមផពិីពែ៌នាពីរពះផកលងកាល យ។ជួនកាល
អីុរស្លផអលបានថាវ យបងគុំរពះផកលងកាល យយ ើយបានបុំយភលចពីរពះជាមាច ស់ ផធុយយៅវញិយគផបរជាយកកូនយៅរបស់យគ
យ្វើយញ្ដបូជាចុំយរះរពះផកលងកាល យ។  

ទុំនុកដុំយកើ ង  106:36-38 គឺថាវ យបងគុំរពះផកលងកាល យរបស់ស្លសន៍ដនទ ផដលជាអនាធ ក់នា ុំយអាយពួកយគវនិាស។ 
៣៧ ពួកយគបានយកកូនរបសុ កូនរសីយៅយ្វើយញ្ដបូជាយអាយអារកស។ ៣៨ ពួកយគរបហារជីវតិ្កូនរបុសកូនរសី
របស់ខលួន ផដលគ្នម នកុំ ុស យដើមផយី្វើយញ្ដបូជាយអាយរពះផកលងកាល យ យៅរសុកកាណាន ឃ្វត្កមមទ ុំងយនាះ
បណាឋ លយអាយទឹកដី របស់ពួកយគផលងវសុិទនយទៀត្។  
 
រពះទ ុំងយនះគ្នម នអុំណាចអវី យទ អុំណាចរបស់យគជាអុំយពើបាប - រពះជាមាច ស់រទង់មានរគប់អុំណាច។ 

យចាទិយកថា  ៣២:១៦-១៧  ពួកយគយ្វើ យអាយរពះអងគរបច័ែឍ  យររះពួកយគផបរយៅយគ្នរពរពះដនទ ពួកយគយ្វើ
យអាយរពះអងគរទង់រពះពិយរ  ្យររះពួកយគរបរពឹត្ថអុំយពើគួរសអបយ់ខពើម។ ១៧ ពួកយគផសនយរពនអារកសផដលមិនផមន
ជារពះ រពមទ ុំងផសនយរពនដល់រពះទ ុំងឡាយ ផដលខលួនពុុំស្លគ ល់ គឺជារពះថ្មីៗផដលបុពវបុរសរបស់ខលួនពុុំធ្លល បយ់គ្នរ
ព។វ ិញ្ញដ ែអារកករ់ត្វូបានយឃើញជាញឹកញាបយ់ៅកបុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់និងសញ្ញដ ថ្មីយដើមផ ីសុំយៅយលើ ជុំងឺផលូ វ ចិត្ថ។
ឧទ រែ៍រពះជាមាច ស់ផ្ទធ ល់បានបញ្ជូ នវញិ្ញដែអារកកម់កយលើរពះបាទសូល។  រពះជាមាច ស់បានយកយសចកឋី
រសឡាញ់និងការគ្នុំរទចុំយរះរពះបាទសូលយចញ។រពះជាមាច ស់ចងឲ់យយសថចសូលយល់ពីការទ ុំងយនះយ ើយរពះបាទ
សូលមានការភ័យខាល ចយៅកបុ ងជីវ ិត្ពីមុនគ្នត្់ជាមនុសសមានជុំយនឿចិត្ថយ ើ យមាុំមួន។   
1ស្លុំយូផអល ១៦:១៤  យោកស្លុំយូផអលយ្វើត្តមបញ្ញជ របស់រពះអមាច ស់ យ ើយយ្វើដុំយែើ រយៅភូមិយបយថ្ល ិម។ 
អស់យោករពឹទន ចារយកបុងភូមិយនាះយចញមកទទួលយោក ទ ុំងភ័យញាប់ញ័រ យ ើយសួរយោកថា៖ «យត្ើយោក
អយញ្ជើ ញមកយនះ កបុងយគ្នលបុំែងលអឬ?»។ 
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                  ឋានសួគ៍                                      ២១/៥០ 
                                                             កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                                   ម្រះលរពីរគ្ោង:NIRV.មានជាសាេ យ 
          ១.យត្ើឋានសួគ៍ជាអវី? 
កបុងរពះគមពីឋានសួគ៍ជួនកាលមានថាយមឃ     ផដលជាកផនលលផដលមានពពក រពះអាទិត្យ រពះច័នធ និង
ផ្ទក យទុំងឡាយ។  ទុំនុកដុំយកើង១៩:១ នផធយមឃផថ្លងអុំពីសិររីុងយរឿង របស់រពះជាមាច ស់ អាកាសយវហាស៍
របកាសអុំពីស្លប រពះ សឋរបស់រពះអងគ ។ ឋានសួគ៍ជាកផនលងផដលរពះជាមាច ស់គង់យៅ ។ 
ទុំនុកដុំយកើង១៤:២ រពះអងគមាច ស់ទត្ពីឋានបរមសុខមក   ពិនិត្យយមើលមនុសសយោក   រពះអងគរកយមើល
ផរកងយោមាននរណាមាប ក់ដឹងខុសរតូ្វយ ើយផសវងរករពះជាមាច ស់ ។ 
យអស្លយ៦៦:១    រពះអមាច ស់មានរពះបនធូលថា នផធយមឃជាបលល័ងករបស់យយើងយ ើយផផនដីជាកុំែល់
រទយជើងរបស់យយើងផដរ   យត្ើអបករល់គ្នប នឹងសង់ដុំណាក់ផបបណា យអាយយយើងបាន  ?យត្ើកផនលងផដល
យយើងសុំរកយនាះយៅឯណា   ?   ថ្វីត្ផតិ្ផត្រពះជាមាច ស់គង់យៅឋានសួគ៍ក៏យោយរទង់មានវត្ឋ
មានយៅរគប់ទីកផនលងរគប់យពលយវោផដរ។យអស្លយ៥៧ :១៥ ត្ផតិ្រពះដ៏ខពងខពស់បុំផុត្ផដលគង់យៅ
អស់កលជានិចច      យ ើយផដលមានរពះនាមដ៏វសុិទនបុំផុត្មានរពះបនធូលថា  យយើងសទិត្យៅកបុងស្លទ ន
ដ៏ខពងខពស់បុំផុត្ និងជាស្លទ នដ៏វសុិទនផមន ផត្យយើងក៏សទិត្យៅជាមួយមនុសសផដលរតូ្វយគ  សងកត់្សងកិន 
និងមនុសសផដលយគយមើលង្វយផដរ      យដើមផយីលើកទឹកចិត្ឋមនុសសផដលយគយមើលង្វយនិងមនុសសរងទុកខ
យខាល ចផារ។ 
                ២.យត្ើមាននរណាយទៀត្យៅឋានសួគ៏? 
ពួកយទវត្តក៏យៅឋាសួគ៏ជាមួយរពះអមាច ស់ផដរ-ទុំនុកដុំយកើង១០៣:១៩-២២ រពះអមាច ស់បានត្តុំងបលល័ងក
របស់រពះអងគ យៅស្លទ នបរមសុខ រពះអងគរគងររជយលើអវីៗទ ុំងអស់  ។ ២០ យទវត្តដ៏ខាល ុំងពូផករបស់រពះ
អមាច ស់យអើយ ចូរនា ុំគ្នប សរយសើរត្យមកើងរពះអងគ    !  អស់យោកផត្ងផត្អនុវត្ថន៏ត្តម រពះបនធូលរបស់រពះ
អងគ យ ើយស្លឋ ប់ត្តមរពះបញ្ញជ របស់រពះអងគជានិចច  ។    ២១ អស់យោកផដលជាកងពលរបស់រពះជា
មាច ស់យអើយ ចូរនា ុំគ្នប សរយសើរត្យមកើងរពះអងគ   !   អស់យោកផត្ងផត្បុំយរ ើរពះអងគ រសបត្តមរពះ ឫទ័យ
របស់រពះអងគជានិចច  !២២ ឱស្លប មរពះ សឋទុំងឡាយរបស់រពះអមាច ស់យអើយ យទះបីយៅទីណាកឋី ក៏
អបករល់គ្នប សទិត្យៅ   យរកាមការរគប់រគងរបស់រពះអងគផដរចូរនា ុំគ្នប សរយសើរត្យមកើងរពះអងគ ! ខញុុំសូម
សរយសើរត្យមកើងរពះអមាច ស់! 
 



រពះយយសូ៊រគិសឋកុំពុងគង់យៅឋានសួគ៏ រទងបានោងយៅឋានសួគ៏បនាធ ប់ពីរទងបានរស់ពីសុគត្យ ើង
វញិយ ើ យឥ ូវយនះរទងកុំពុងគង់យៅស្លឋ ុំរពះបិត្ត។  
យអយភសូ១:១៩-២០សូមរទងរបទនយអាយបងបអូនយល់យទៀត្ថាឫទន នុភាពដ៏អស្លច រយបុំផុត្ផដលរពះអងគសុំផដង
មក ជារបយោជន៏ដល់យយើងជាអបកយជឿ មានទុំ ុំ្ុំយ្ងោ៉ងណា រសបត្តមម ិទនិឫទនិ រពះយចស្លឋ ដ៏ខាល ុំខាល ផដល
រទង់បានសុំផដងកបុងអងគរពះរគិសឋ។ ២០ រពះអងគបានសុំផដង ម ិទិនឫទនិយនះ យោយយរបាសរពះរគិសឋយអាយមានរពះ
ជនមរស់យ ើងវញិ និងយអាយគង់យៅខាងស្លឋ ុំរពះអងគយៅស្លទ នបរមសុខ។ 

        ៣ .ដុំណាក់របស់រពះជាមាច ស់ 
រពះជាមាច ស់គង់យៅឯឋានសួគ៏ក៏ពិត្ផមនផត្រទង់ក៏”មានរពះដុំណាក់”ជាមួយនឹងរស្តសឋរទង់ផដរ ។ ដូច
ជាសម័យយោកមូ៉យសជនជាតិ្អីុរស្លផអល បានស្លងសង់យរងឧយបាសថ្ )ឬត្ង់(សរមាប់រពះជាមាច ស់
គង់យៅជាមួយពួកយគ។ 
និកខមនុំ២៥:៨ ពួកយគរត្ូវសងទី់សកាក រះមួយសរមាបយ់យើងយដើមផយីអាយយយើងស្លប កយ់ៅកបុងចុំយណាមពួកយគ។  ៤០:
៣៤ យនាះពពកក៏រគបស្លលជុំនុុំ យ ើយសិរីលអននរពះយយ ូវ៉ាបានសទិត្យៅយពញយរងឧយបាសថ្។ 
យសឋចស្ល ូមូនបានសង់រពះវហិារបរសុិទនផដលរតូ្វបានយគយៅថាជាដុំណាក់របស់រពះអមាច ស់។ 
១ពងាវត្តរកសរត្ ៧:៥១ រពះបាទស្ល ូម៉ូនបានយ្វើយរគឿងរបោបស់រមាប់រពះដុំណាករ់បស់រពះអមាច ស់ សពវរគ
ប់។ បនាធ ប់មកយសឋចនា ុំយកវត្ទុជាមាស របាក ់និងយរគឿងរបោប់ឯយទៀត្ៗ ផដលរពះបាទោវឌីជាបិត្តបានថាវ យដល់
រពះអមាច ស់ មកទុកកបុងឃ្វល ុំងននរពះដុំណាក់របស់រពះអមាច ស់។ 
២យពរត្ុស៣:៩  
រពះជាមាច ស់យស្លម ះរត្ង់ យ ើយរពះវញិ្ញដ រទង់គង់កបុងចុំយណាមយយើងទុំងអស់គ្នប ។ 
១កូរ ិនថូ្ស៣:១៦  
រពះជាមាច ស់គង់យៅជាមូយមនុសសផដលផសវងរករទង់។ 
យអយភសូ២ :១៩-២២ 
 
 
 
 

          ៤.ឋានសួគ៏យៅយលើផផនដីយនះ  
រពះយយសូ៊បានបយរងៀនស្លវក័ពីការអ្ិោឌ ន 
ម៉ាថាយ៦ :៩-១០ អបករល់គ្នប រត្ូវទទួលរពះអងគដូចត្យៅ: ឪរពះបិត្តននយយើងខញុ ុំ ផដលគងយៅឋានបរមសុខ*
យអើយ !១០ សូមសុំផដងរពះនាមដ៏វសុិទនរបស់រពះអងគ យអាយមនុសសយោកស្លគ ល់* សូមយអាយរពះរជយ*រពះអងគ
បានមកដល់ សូមយអាយរពះ ឫទយ័របស់រពះអងគ បានសយរមចយៅយលើផផនដី ដូនយៅឋានបរមសុខផដរ។ 
យៅចុងរជមួយរន់ឆ្ប ុំននរជាណាចរករបស់រពះ យនាះផផនដីនឹងកាល យជាកផនលងរសស់ស្លអ ត្។ 
មីកា៤ :១-៥  នថ្ងយរកាយរពះអមាច ស់នឹងយលើកភបុំ ផដលមានដុំណាក់របស់រពះអងគ ោក់យៅយលើកុំពូលភបុំទ ុំងឡា 
យ យដើមផយីអាយភបុំយនាះបានខពស់ជាងយគ យ ើយរបជាជាតិ្ទ ុំងប៉ុនាម ននឹងនា ុំគ្នប យ ើងយៅ ជា ូរផ ។ ២ របជាជាតិ្ជា
យរចើននឹងយ ើងយៅភបុំយនាះ ទ ុំងយរលថា <<ចូរនា ុំគ្នប មក !យយើងយ ើងយលើភបុំរពះរបស់អមាច ស់ យយើងយ ើងយៅដុំណាក់
ននរពះរបស់ យោកោ៉កុប។ រពះអងគនឹងបយរងៀនយយើងអុំពីមាគ៍្នរបស់រពះអងគ យ ើយយយើងនឹងដយដើរត្តមមា
គ៍្នយនះ>> ត្ផតិ្ការយរបៀនរបយៅយចញមកពីរកងុសីុយូ៉ន យ ើយរពះបនធូលរបស់រពះអមាច ស់ ក៏យចញមកពីរកុងយយរ ៉ូ
ស្ល ឹមផដរ។ ៣ រពះអងគនឹងយ្វើជាយៅរកមរវាងជាតិ្ស្លសន៍ដ៏យរចើនរពះអងគនឹងសរមុះសរមួលរបជាជាតិ្ដ៏ខាល ុំង
ពូផក ផដលយៅឆ្ង យៗ យអាយឈប់ទស់ផទងគ្នប ។ យពលយនាះ ពួកយគនឹងយកោវរបស់ខលួន មកយ្វើជាផ្ទលនងគ័ល 
យ ើយយកលុំផពងយ្វើជាកយែឋ ៀវវញិ។របជាជាតិ្មួយឈប់ចាុំងនឹងរបជាជាតិ្មួយយទៀត្ យ ើយយគក៏ផលង វឹ ក
ហាត្់យ្វើសស្តង្វគ មផដរ។ ៤ មនុសសមាប នឹងរស់យៅោ៉ងសុខស្លនឋ យរកាមមលបយ់ដើមទុំរ ុំងបាយជូរ និង យដើមឧទុមពរ របស់
យគយរៀងៗខលួន។គ្នម ននរណាមករ ុំខានយគយ ើយដផតិ្រពះអងគមាច ស់មានរពះមនធូលដូយចបះ។ ៥ ជាតិ្ស្លសន៍ទ ុំងប៉ុនាម នា ុំ
គ្នប យដើរត្តម រពះរបស់យគយរៀងៗខលួន រីឯពួកយយើងវញិ យយើងនា ុំគ្នប យដើរត្តមរពះអមាច ស់ជារពះរបស់យយើងជានិចច រ ូត្
ត្យរៀងយៅ។ 
ហាបាគុក២:១៤ ដផតិ្មនុសសនឹងស្លគ ល់ដល់សិរលីអននរពះយយ ូវ៉ា យៅយពញផផនដី ដូចជាទឹកក៏យៅយពញសមុរទ
ផដរ។ ១កូរ ិនថូ្ស ១៥:២៨ លុះដល់យពលអវីៗទ ុំងអស់ សទិត្យៅយរកាមអុំណាចរបស់រពះរគិសឋយ ើយយទើបរពះបុរត្ត
ផ្ទធ ល់នឹងចុះចូលយរកាមអុំណាចរពះបិត្ត ផដលបានបស្តង្វគ បអវីៗទ ុំងអស់យអាយយៅយរកាមអុំណាចរបស់រពះអងគ
យនាះវញិផដរយដើមផយីអាយរពះជាមាច ស់បានរគងរជយយលើអវីៗទ ុំអស់កបុងរគប់របការទ ុំងអស់។នថ្ងមួយរទងនឹងអាច
វលិរត្ ប់មកផផនដីវញិផងផដរ។ 
វវិរែះ២១:៣ ខញុ ុំបានឮសុំយលងមួយោ៉ងខាល ុំង យចញពីឋានសួគម៏កថា យមើលយរងឧយបាសថ្របស់រពះ បានយៅ
ជាមួយនឹងមនុសសយ ើយ រទង់នឹងគងយ់ៅជាមួយនឹងយគ យគនឹងយ្វើជារស្តសឋរបស់រទង់ រពះអងគរទង់ក៏នឹងយ្វើជារពះ
របស់ពួកយគ។ 



វាលអណាស់យដើមផយីរៀនពីរយបៀបពិនិត្យពិនចយមើលយយើងមិនគួរភាញ ក់យផអើលយទពីយររះអុំយណាយទនរពះ
វញិ្ញដ ែវារគ្នន់ផត្បយណាឋ ះអាសនបបុ៉យណាត ះ (ម៉ាថាយ១០ :១៩-២០) រពះយយសូ៊បានរបទនអុំ 
ណាចឲយពួកសិសសទ ុំងដបពី់រនាកយ់ដើមផយី្វើការអស្លច រយ អុំណាចយនះមិនបានសទិត្យសទរយូរអផងវងយទយររះ ពួកយគ
រត្ូវទទួលអុំណាចយនះមឋងយទៀត្យៅនថ្ងបុែយទីហាសិប។ 
៦ .អុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែសពវនថ្ង 

អវីៗផដលមិនយចះស្លបសូនយយនាះគឺ “យសចកឋីជុំយនឿ កឋីសងឃមឹនិងកឋីរសោញ់”(កូរ ិនថូ្ស១៣:១៣)។ 

យយើងផលងរតូ្វការអុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែយដើមផយី្វើយអាយយយើងរងឹមាុំយទៀត្យ ើយ។ គមពីរ 
សញ្ញដែថ្មីបានត្តក់ផត្ងយ ើងយោយរពះវញិ្ញដ ែបរសុិទន សពវនថ្ងយនះយយើងអាចអានអុំពីរពះយយ 
សូ៊ យសចកឋីអ្ិបាយរបស់ស្លវក័និងសុំបុរត្ផដលពួកស្លវក័បានសរយសរយៅកាន់ពួកជុំនុុំយដើម។ 
២្ីមូ៉យថ្ ៣:១៦ -១៧  

 ការបយរងៀន អវីផដលរតូ្វ 
 ការសឋីបយនាធ ស អវីផដលមិនរតឹ្មរតូ្វ 
 ផកត្ុំរូវ យពលយយើងយ្វើខុស 
 បង្វា ត់្បយរងៀនយោយយសចកឋីសុចរតិ្ យ្វើឲយរតឹ្មរតូ្វ 

៧ . អុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែយៅយពលអនាគត្ 
បទទុំនាយយៅកបុងរពះគមពីរសញ្ញដ ែចាស់បានបង្វា ញថារពះវញិ្ញដ ែបរសុិទននឹងរតូ្វបានចាក់ 
បងាូរមកមឋងយទៀត្យៅកបុងរជាណាចរករបស់រពះនាយពលអនាគត្ដូចជាបទទុំនាយនិោយពីនថ្ង
បុែយទីហាសិបកបុងគមពីរ យូ៉ផអល ២:២៦-២៩ វាពិត្ជាបានសយរមចផមន។ យៅកបុងគមពីរ យអស្លយ ៤៤:
១-៥  និោយអុំពីរបយទស អីុរស្លផអលនាយពលអនាគត្នឹងរត្ ប់មករករពះរបស់ពួកយគវញិ យ ើយ
រពះជាមាច ស់នឹងចាក់បងាូរវញិ្ញដ ែរបស់រទង់មឋងយទៀត្។ 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យ រ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លលយនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                  អំសោយទានម្ព្រះវញិ្ញា ណ      ២២/៥០  

                                                                                                                                     កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                   ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
            ១.អុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដែជាអវី? 
អុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែជាសមត្ទភាព  ពិយសសផដលរពះជាមាច ស់បានរបទនយអាយ  ។  យពល
ផដលរពះជាមាច ស់បានយអាយយោកមូ៉យសកស្លងយរងឧយបាសថ្រទង់ក៏បានរបទនជុំនាញ   សមត្ទភាព
និងចុំយែះដឹងរគប់របយភទននយរគឿងសិបផកមម ដល់យបត្ស្លស្ល។ 

និកខមនុំ ៣១:១-៤ រពះអមាច ស់មានរពះបនធូលមកកានយ់ោកម៉ូយសថា៖ ២ យយើងបានយរជើសយរើសយបត្ស្លោជាកូន
របស់យូរី និង ជាយៅរបស់យ ុើ រ កបុងកុលសមព័ននយូោ។ ៣ យយើងបានយ្វើ យអាយគ្នត្់គ្នត្់យរយពញយោយរពះ
វញិ្ញដ ែរបស់យយើង យដើមផយីអាយគ្នត្ម់ានរបាជាញ ឆ្ល ត្កវាងនវ យចះយ្វើ រគបកិ់ចចការ ៤ គឺគ្នត្យ់ចះយលើកគុំយរង យ ើយ
ជាជាងមាស ជាងរបាក់ និងជាងលងាិន។ 
រពះជាមាច ស់បានយ្វើការយនះយដើមផបីង្វា ញពីអុំណាចរបស់រទង់ត្តមរយះសកមមភាពរបស់រទង់។រពះជា
មាច ស់បានរបទនសមត្ទភាពឲយយោកោវឌីកបុងការសរយសរទុំនុកត្យមកើងនិងបទទុំនាយ។  
កិចចការ ១:១៦ បងបអូនរល់គ្នប យអើយ បទគមពី រផដលរពះវញិ្ញដ ែបរិសុទនបានទយយោយស្លររពះឪសឌ លួង 
ោវឌី ពីដុំយែើ រយូ៉ោស ជាអបកផដលនាុំយគយៅចាប់រពះយយសូ៊ បទយនាះរត្ូវបានសយរមច។ 
           ២.រពះវញិ្ញដ ែបរសុិទនយៅសម័យរពះយយសូ៊ 
មានឧទ រែ៏ជាយរចើនននអុំយណាយទនរពះវញិ្ញដ ែយៅកបុងរពះគមពីររពះយយសូ៊ជាគុំរូដ៏លអបុំផុត្នន
យរឿងយនះយពលរពះយយសូ៊បានរជមុជទឹករទង់បានទទួលរពះវញិ្ញដ ែរបស់រពះជាមាច ស់។  
យូ៉ហាន ១:៣២ រទង់បានយរបើអុំណាចរបស់រពះជាមាច ស់យដើមផយី្វើការអស្លច រយនិងបយរងៀនមនុសសពីរយបៀបទទួល
បានការសយស្តង្វគ ះពីអុំយពើបាបនឹងយសចកឋីស្លល ប។់ យូ៉ហាន ១៤:២៤ អបកណាមិនរសោញ់ខញុ ុំអបកយនាះមិនរបតិ្បត្ឋិ
ត្តមរកយខញុ ុំយ ើយ។ រកយផដលអបករល់គ្នប ឮខញុ ុំនិោយ មិនផមនជារកយរបស់ខញុ ុំយទ គឺជារពះបនធូលរបស់រពះបិត្ត
ផដលបានចាត្់ខញុ ុំយអាយមក។ 
រពះយយសូ៊បានរបទនសមត្ទភាពពិយសសដល់សិសសផដលមានរយះយពលខលី មួយ។  
ម៉ាកុស១៦:២០ ឯពួកសិសស យគយចញយៅរបកាសរបាបយ់ៅសពវរគប់អយនលើ  យោយមានរពះអមាច ស់យ្វើជាមួយ ទ ុំង
បញ្ញជ ក់រពះបនធូល យោយទីសមាគ ល់ផដលយកើត្មកត្តមយរកាយផង។ អាផម៉ន។ 



បនាធ ប់ពីរពះយយសូ៊រត្វូបានយគឆ្ក ង អបកយដើរត្តមរទង់មានការភ័យខាល ចយ ើយបានោក់ខលួនយៅកបុងផធះ។  
ពួកយគបានចាក់យស្លទវ រនិងបងអួចយោយស្លរផត្យមដឹកនាុំរបស់ពួកយគមានអុំណាច ឆ្ល ត្យ ើ យអារកក់
យទៀត្ផង បុ៉ផនឋពួកយគគ្នម នអុំណាចពិយសសយ្វើការអស្លច រយដូចរពះយយសូ៊យ ើយ។  
យូ៉ហាន២០ :១៩  
បនាធ ប់ពីរពះយយសូ៊រតូ្វយគឆ្ក ងយ ើយរទង់ក៏បានរស់យ ើងវញិពីយសចកឋីស្លល ប់ )កិចចការ១ :១-១១( រពះ
យយសូ៊រទង់បានចុំណាយយពលផសសិបនថ្ងជាមួយពួកសិសស យ ើយបានយលើកទឹកចិត្ថពួកយគឲយបនឋ
ការង្វររបស់រទង់។ រទង់បានពនយល់ពីផផនការនាយពលអនាគត្របស់រពះជាមាច ស់ដល់ពួកសិសស
យ ើយបានរបាប់ពួកយគពីអវីៗផដលរទង់ចង់ឲយពួកយគយ្វើ។ពួកស្លវក័រតូ្វបានយគយៅថាអគគស្លវក័ឬពួក
អបករតូ្វបានយគបញ្ជូ ន។ ពួកយគរពួយបារមៃថាមនុសសមាប នឹងមិនស្លឋ ប់ត្តមមនុសសស្លមញ្ដនិងគ្នម នការ
អប់រ ុំខ ពស់ដូចជាពួកយគជាពិយសស របសិនយបើពួកយគបានអ្ិបាយអុំពីមនុសសស្លល ប់នឹងរស់យ ើងវញិ
ោ៉ងណាមិញ រពះយយសូ៊បានយ្វើការអស្លច រយជាយរចើនយដើមផបីង្វា ញថារទង់ជាបុរត្តរបស់រពះជាមាច ស់ 
យ ើយពួកស្លវក័ក៏អាចយ្វើការអស្លច រយបង្វា ញរកយសមឋីរបស់ពួកយគ គឺមកពីរពះជាមាច ស់យដើមផបីយរងៀន
នឹងសរយសរស្លរដុំែឹងលអអុំពីរពះយយសូ៊និងនគររពះនាយពលអនាគត្ រពះជាមាច ស់យ្វើការអស្លច រយយនះ
យដើមផអីាចជួយឲយពួកយគយរៀបចុំនិងបយងកើត្រគីស្លធ នយដើម។ 
          ៣.នថ្ងបុែយទី៥០ 
យៅនថ្ងបុែយទីហាសិប )៥០នថ្ងបនាធ ប់ពីបុែយរ ុំលង( រពះវញិ្ញដ ែបរសុិទនបានរបទនសមត្ទភាពយអា
យពួកស្លវក័ អាចនិោយជាយរចើនភាស្លយផសងៗគ្នប ។ 
កិចចការ ២ :៥-៦ 
មនុសសអាចស្លឋ ប់ឮពួកសិសសនិោយភាស្លរបស់ពួកយគមាម ក់ៗ ពួកយគយល់យឃើញថាភាស្លយផសងៗគ្នប
យនះពិត្ជារពះវញិ្ញដ ែរបស់រពះកុំពុងយ្វើការអស្លច រយផមន។ សមត្ទភាពពិយសសននការនិោយភាស្ល
យផសងៗគ្នប យនះបានជួយស្លវក័ឲយផសពវផាយដុំែឹងលអដល់របជាជនមកពីរបយទសយផសងៗគ្នប  ។ យោក
យពរតុ្សបានអ្ិបាយពីដុំែឹងលអយៅ វូងមនុសសជាយរចើនយ ើយយៅនថ្ងយនាះមនុសស៣០០០នាក់បាន
ទទួលបុែយរជមុជទឹកកបុងនាមរពះយយសូ៊រគិសឋ។ កិចចការ២ :១៤,៤១ 
 

           ៤. អគគស្លវក័បានយផធរអុំយណាយទនយៅយអាយពួកអបកយជឿបានទទួលបុែយរជមុជទឹក 
អុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែបានយផធរដល់ពួកអបកយជឿបានទទួលបុែយរជមុជទឹកត្តមរយះអគគស្ល
វក័ យោកយពរតុ្សនឹងយោកយូ៉ហានបានយ្វើកិចចការយនះយៅកបុងគមពីរកិចចការ៨។ ជុំពូកយនះបានបង្វា ញ
យយើងថាភីលីបផដលមិនផមនស្លវក័មានអុំយណាយទនយនះផដរ បុ៉ផនឋមិនអាចយផធរអុំយណាយទនយនះ
យៅឲយអបកដនទយទៀត្បានយ ើយ។ យោកសីុមូ៉នក៏មិនអាចយផធរបានផដរ យ ើយសូមផចកទិញសមត្ទភាព
យនះពីយោកយពរតុ្ស និង យោកយូ៉ហានយដើមផលីក់អុំយណាយទនយនះបនឋយៅឲយអបកដនទយទៀត្មានផត្
ពពួកស្លវក័ផត្មួយគត់្ផដលអាចយផធរអុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែយនះ យៅយអាយអបកដនទបាន ។ 
         ៥.អុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែបានបញ្ច ប់ 
អុំយណាយទនខាងរពះវញិ្ញដ ែយនះបានបញ្ច ប់យៅយពលពួកស្លវក័និងមនុសសផដលបានទទួលវាបាន
ស្លល ប់យៅយ ើយ។ 
១កូរ ិនថូ្ស ១២ :៤ -១១ យអយភសូ៤ :៧ -១២ 
យៅចុងស.វទីមួយរគិសឋស្លសនាបានបយងកើត្យ ើងជាយរចើនកផនលងយ ើយគមពីរសញ្ញដ ែថ្មីក៏បានសរយសរ
យ ើងស្លវក័បូ៉លបានរបាប់ថាវារគ្នន់ផត្ជាអុំយណាយទនបយណាឋ ះអាសនបបុ៉យណាត ះ។ 
យអយភសូ ៤:១២-១៣ 
យ របឺ៦ :៥ ពិពែ៏នាអុំពីអុំយណាយទនផដលជា “ឫទន នុភាពនាបរយោកយទៀត្ផង”យ ើយបាន
បង្វា ញថាយៅកបុងនគររពះ នឹង មានអុំយណាយទនជាយរចើនផដលយយើងមិនធ្លល ប់មានពីមុនមក ។ ដូច
យចបះយ ើយយទះបីជាអុំយណាយទនបានបញ្ច ប់ក៏យោយ បុ៉ផនឋវានិងមានស្លជាថ្មីមឋងយទៀត្យពលផដល
រពះរគិសឋោងរត្ ប់មកផផនដីវញិ។ 
១កូរនិថូ្ស១៣:១៨  
ពីមុនយគមិនធ្លល ប់បានដឹងថា វាជាការបកផរបមិនលអយ ើយរតូ្វការពិនិត្យយរបៀបយ្ៀបជាមួយកុំផែយផស
ងៗយទៀត្ ។  ជួនកាលអបកបកផរបមានជុំយនឿមាុំមួនយលើខលួនឯង )យត្ើរពះគមពីររបស់អបកនិោយថាយម៉ច (។  
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                        រពះយយសូ៊(១)                             ២៣/៥០  

                                   បុរត្តននរពះយកើត្ពីស្តសឋី                                                     
                                          កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
 ១ . បុរត្តននរពះយកើត្ពីស្តសឋី                                                      
យទវត្តនិោយថាកុុំខាល ចអី ម៉ារយអើយដផតិ្រពះយរបាសយមត្តថ ដល់នាងយ ើយ នាងនឹងមានគភ៍របសូត្ 
បានបុរត្ត១ផដលនាងរតូ្វថាវ យរពះនាមថា<<យយសូ៊>>បុរត្បរសុិទនផដលនឹងរបសូត្មកយនាះរតូ្វយហាះ
ថាជាបុរត្តននរពះ។លូកា ១:៣០-៣១,៣៥ ផត្យទវត្តបាននិោយថា កុុំខាល ចអី ម៉ារយអើយដផតិ្រពះ
យរបាសយមត្តថ ដល់នាងយ ើយ ៣១យមើលនាងនឹងមានគភ៍របសូត្បានបុរត្តមួយ ផដលនាងរតូ្វថាវ យ
រពះនាមថា <<យយសូ៊>>៣៥យទវក៏យឆលើយថា រពះវញិ្ញដ ែបរសុិទននឹងោងមកសែឌិ ត្យលើនាង យ ើយ
រពះយចស្លឋ ននរពះដ៏ខពស់បុំផុត្ នឹងមករគបបាុំងនាងយោយរសយមាលយ តុ្ដូយចបះ បុរត្បរសុិទនផដលនឹង
របសូត្មកយនាះ រតូ្វយៅយ ម្ ះថាជារពះរជបុរត្តននរពះ។ 

រពះយយសូ៊គឺជាអបកសបងបាលល័ងករបស់យសឋចោវឌី ត្តមរយះនាងម៉ារ-ី(ម៉ាថាយ១:១-១៦)យទវត្តក៏បាន
និោយយៅកាន់យូ៉ផសប    ។  ម៉ាថាយ ១:១៨-២១   រីឯកុំយែើ ត្រពះយយសូ៊រគិសឋ យនាះបានយកើត្មកោ៉ងដូយចបះ 

គឺនាងម៉ារ មាត្តរទង់ កាលផដលយូ៉ផសបបានដែឋឹ ងនាង
យ ើយ យនាះនាងមានគភ៍ យោយរពះវញិ្ញដ ែបរិសុទន មុនផដល
បានយៅជាមួយគ្នប  ១៩ឯយូ៉ផសបផដល បឋីនាង ជាមនុសសសុចរតិ្ 
គ្នត្់មិនចងយ់បើកយរឿងនាងឲយយគដឹងយទ បានជាគ្នត្់គិត្ផលងនាង
យចញ យោយសុំង្វត្់វញិ ២០កាលផដលគ្នត្់កុំពុងផត្គិត្ពីការ
យនាះ រស្លប់ផត្មានយទវត្តននរពះអមាច ស់ យលចមកពនយល់សបឋិ  
របាប់គ្នត្់ថា យូ៉ផសប ពូជ លូងយូ៉ផសបយអើយ កុុំឲយខាល ចនឹងយក

នាងម៉ារ ជារបពននអបកយ ើយ ដផតិ្បុរត្ផដលមកចាប់ទុំនផធនាងយនាះយកើត្ពីរពះវញិ្ញដ ែបរិសុទនយទ ២១នាងនឹង
របសូត្បុរត្តមួយយ ើយអបករត្ូវថាវ យរពះនាមថា<<យយសូ៊>>យររះបុរត្យនាះនឹងជួយសយស្តង្វគ ះរស្តសឋរទងឲ់យរួចពីបាប។ 

 

 



ម៉ារនិងយូ៉ផសបបានយល់ពីបទទុំនាយអុំពីរពះយយសូ៊  

យអស្លយ៧ :១៤ យ តុ្យនះរពះអមាច ស់ផ្ទធ ល់នឹងរបទន ទីសុំគ្នល់មួយដល់អបករល់គ្នប ។ យមើល  !ស្តសឋី
រព មចារនឹីងមាននផធយរះ នាងនឹងសុំរលបានបុរត្តមួយ យ ើយថាវ យរពះនាមថា “យអម៉ាញូផអល ” ។ 

យអម៉ាញូផអល :ជាភាស្លយ របឺមានន័យថា“រពះគង់យៅជាមួយយយើង”។  
យយសូ៊ ភាស្លរកិ )យូ៉យសវ(  យៅកបុងភាស្លយ របឺមានន័យថា “រពះនឹងសយស្តង្វគ ះរស្តសឋរទង់”រគីសធ:រកិច-រគីសធ
សឋូស មានន័យថាបានយរ ើសត្តុំង យសឋចផដលបានយរជើសយោយរពះជាមាច ស់ ។ រពះយយសូ៊ក៏ជាអបកសបង
មរត្ករសបចាប់ត្តមរយះយូ៉ផសបយោយយូ៉ផសបជាអបកយគ្នរពរពះជាមាច ស់ យ ើយបានយរជើសយរ ើស
នាងម៉ារជាភរោិនិងជាឪពុករបស់រពះយយសូ៊រសបចាប់។ 

លូកា ៣:២៣ យនះគឺជាកុំែត់្រត្តននបនាធ ត់្រគួស្លរននរពះយយសូ៊រគិសឋ រទង់គឺជាពូជពងសរបស់ោវឌី
រទង់ក៏ជាពូជពងសរបស់អារបាហាុំផដរ។ 

ម៉ាថាយ១:១៩-២៥  ឯយូ៉ផសប បថីនាង ជាមនុសសសុចរិត្ គ្នត្់មិនចងយ់បើកយរឿងនាងឲយយគដឹងយទ បានជាគ្នត្់គិត្
ផលងនាងយចញ យោយសុំង្វត្វ់ញិ ២០ កាល ផដលគ្នត្ក់ុំពុងផត្គិត្ពីការយនាះ រស្លប់ផត្មានយទវត្តននរពះអមាច ស់ 
យលចមកពនយល់សបថិ របាប់គ្នត្ថ់ា យូ៉ផសប ពូជ លួងោវឌីយអើយ កុុំឲយខាល ចនឹងយកនាងម៉ារ ជារបពននអបកយ ើយ 
ដផតិ្បុរត្ផដលមកចាបទ់ុំនផធនាង យនាះយកើត្ពីរពះវញិ្ញដ ែបរិសុទនយទ ២១  នាងនឹងរបសូត្បុរត្ត១ យ ើយអបករត្ូវ
ថាវ យរពះនាមថា «យយសូ៊វ» យររះបុរត្យនាះនឹងជួយសយស្តង្វគ ះរស្តសថរទង់ ឲយរួចពីបាប ២២ ការទុំងយនាះយកើត្មក 
យដើមផឲីយបានសុំយរចយសចកថី ផដលរពះអមាច ស់រទង់មានរពះបនធូល យោយស្លរយហារថា ២៣ «យមើល នាងរព មចារី
នឹងមានគភរ៌បសូត្បានបុរត្ត១ យ ើយរពះនាមបុរត្យនាះរត្វូយៅថា យអម៉ាញូផអល» ផដលផរបថា រពះអងគរទង់គង់
ជាមួយនឹងយយើងខញុ ុំ ២៤ លុះយូ៉ផសបភាញ កពី់យដកយ ើង យនាះគ្នត្់កយ៏្វើត្តមបង្វគ ប់របស់យទវត្តននរពះអមាច ស់ គឺគ្នត្់
យករបពននមកយៅជាមួយ ២៥ ផត្មិនបានរួមរស់នឹងនាងយស្លះ ទល់ផត្នាងរបសូត្បុរត្ជាចុំបងមក រួចគ្នត្់ថាវ យ
រពះនាមថា «យយសូ៊វ»។ 
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៤០០០ ៣០០០ ២០០០ ១០០០ ១០០០ ២០០០ 

 

           ២ .បុរត្តននរពះមិនផមនរពះជាបុរត្តយទ  
រពះយយសូ៊ បុរត្តននរពះមិនផមនរពះជាបុរត្តយទ។  

រ ៉ូ ម១:៤ ផត្ខាងឯរពះវញិ្ញដែននយសចកឋីបរិសុទន យនាះបានសុំផដងមកចាស់ថា រទង់ជាបុរត្តរបស់រពះពិត្ ទ ុំងមាន
រពះយចស្លឋ ផង យោយរទង់បានរស់ពីស្លល ប់យ ើងវញិ គឺជារពះយយសូ៊រគិសឋ ជារពះអមាច ស់ននយយើងរល់គ្នប ។ 

យូ៉ហាន ៨:៤២  រពះយយសូ៊រទង់មានរពះបនធូលយៅយគមឋងយទៀត្ថា ខញុ ុំជាពនលឺ យោកីយ៍ អបកណាផដលមកត្តមខញុ ុំ 
យនាះមិនផដលយដើរកបុងយសចកឋីងងឹត្យ ើយ គឺនឹងមានពនលឺ ននជីវតិ្វញិ។ 

ម៉ាថាយ ១៦:១៦ សីុម៉ូន-យពរត្ុសទូលយឆលើយថា  រទង់ជារពះរគិសឋ   ជារពះរជបុរត្តននរពះដ៏មានរពះជនមរស់  ។ 
ម៉ាកុស៩:៧ យនាះមានពពកមករគបបាុំង យ ើយមានឮសូរសុំយ ងយចញពីពពកថា យនះជាកូនសងួនភាង អញចូរ
ស្លឋ ប់ត្តមចុះ។ 

៣.  រពះជាមាច ស់មានរពះបនធូ លត្តមរយះរពះបុរត្តរទង់  

រពះជាមាច ស់មានរពះបនធូលត្តមរយះរពះបុរត្តរទង់  

យូ៉ហាន ៣:៣៤ ដផតិ្រពះអងគ ផដលរពះបានចាត្ឲ់យមក រទង់មានរពះបនធូលត្តមរពះបនធូលននរពះ ពីយររះរពះ
រទង់មិនរបទនរពះវញិ្ញដ ែមក យោយមានកុំរិត្យទ។ 

យ របឺ១:១ ឯរពះ ផដលពីយដើម រទង់មានរពះបនធូល  នឹង  ពួកឰយយកាយោយពួកយហារ ជាយរចើនដងយរចើនផបប ។ 
របសិនយបើយយើងស្លឋ ប់ត្តមរពះយយសូ៊ជាបុរត្តននរពះ យយើងនឹងបានសយស្តង្វគ ះយ ើយមានជីវតិ្អស់កលផ
ជានិចច។ 
ម៉ាថាយ១:២១ យររះកាលយគបានស្លគ ល់រពះ យនាះយគមិនបានត្យមកើងរទង់ ទុកជារពះយទ ក៏មិនដឹងគុែរទង់ផដរ 
យគយកើត្មានគុំនិត្ឥត្របយោជន៏វញិ យ ើយចិត្ឋយគ ផដលឥត្យោបល់ ក៏បានរត្ ប់ជាងងឹត្។ 
 

 

(9) 
 

 

 

 



រពះយយសូ៊គឺជាសិរលីអននរពះជាមាច ស់ដ៏ខពង់ខពស់បុំផុត្  
យូ៉ហាន ១:១៤  រពះបនធូលបានយកើត្មកជាមនុសស យ ើយគង់យៅកបុងចុំយណាមយយើងរល់គ្នប  យយើងបានយឃើញសិរី
រុងយរឿងរបស់រពះអងគ ជាសិររុីងយរឿងននរពះបុរត្តផត្មួយគត្ផ់ដលមកពីរពះបិត្ត រពះអងគយររយពញយៅយោយរពះ
គុែ និងយសចកឋី ពិត្ ។ ផដលរទង់ជារូបអងគនន("រពះដយ៏មើលមិនយឃើញ")យ ើយពិត្ជាមានភាពដូចគ្នប ខាងវញិ្ញដែ
ននរពះវរបិត្ត។ 

កូ ូស១:១៥ ផដលរទងជ់ារូបអងគននរពះដ៏យមើលមិនយឃើញ។ចូរយរបៀបយ្ៀបខយនះយៅនឹងយោកុបផត្ថិ ១ :២៦ យពល
រពះជាមាច ស់បានបយងកើត្មនុសសដុំបូង។ 
 រពះយយសូ៊បានរបទនបុំែងចិត្ថរបស់រទង់យៅរពះវរបិត្ត-លូកា ២២:៤២ 

យយើងរត្ូវផត្ពាោមឲយមានលកខែះដូចរពះយយសូ៊-កូ ូស  ៣ :៩-១០ 
យូ៉ហាន១២:៤៤-៤៥ រពះយយសូ៊រទងប់នលឺ យ ើងថា អបកណាផដលយជឿដល់ខញុ ុំ យនាះមិនផមនយជឿដល់ខញុ ុំ គឺយជឿដល់
រពះអងគ ផដលចាត្់ឲយខញុ ុំមកយនាះវញិ ៤៥យ ើយអបកណាផដលយឃើញខញុ ុំយនាះកយ៏ឃើញរពះអងគផដលចាត្ឲ់យខញុ ុំមកផដរ។
អបកផដលបានយឃើញរទង់ដូចបានយឃើញអាកបផកិរិោរបស់រពះជាមាច ស់ និង មនុសសរបស់រពះ។រពះដ៏យមើលមិន
យឃើញបានបង្វា ញអងគរទង់យៅកាន់ពិភពយោកទុំងមូល។ 

យូ៉ហាន១:១៤ រពះបនធូលបានកាល យជាស្លច់្ មយ ើយអវីៗរគបោ៉់ងផដលរពះជាមាច ស់ចង់ឲយបានសយរមចត្តម
ផផនការរបស់រទងគឺ់ត្តមរយៈបុរត្តរបស់រទង។់រពះយយសូ៊ជាកមាល ុំងចិត្ថនិងជាមាគ៌្នដ៏លអរបស់យយើងទ ុំងអស់គ្នប ។ 

 
 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូនទ ុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស  )កុំផែថ្មី(  
យសៀវយៅទុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូនណាមានបុំែងចង់ទទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ )ផផនទី(  

                                                                យយសូ៊វ (២)                             ២៤/៥០                               
                          ្មមជាតិ្និងចរតិ្លកខែៈរបស់រទង ់
                                                                                           កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
             ១.រទង់មានលកខែះដូចយយើង 
រពះយយសូ៊បានយកើត្យៅកបុងរបយទសអីុរស្លផអលរទងជ់ាតួ្អងគផត្មួយគត្់ផដលរពះបានសនាកបុងសួនយអផដន យ ើយ
ជាមួយយោកអរ័បាហាុំ យោកអីុស្លក  យោកោ៉កុបនិងយសឋចោវឌីផងផដរ។ ផផនការរបស់រពះជាមាច ស់ចុំយរះ
រពះយយសូ៊គឺឲយរទង់សយស្តង្វគ ះមនុសសមាប ពីអុំយពើបាបត្តុំងពីយោកអ័ោមនិងយអវ៉ាមកយមលះ។ រពះយយសូ៊រទង់រត្ ូវបាន
លផួងដូចយយើងផដរ ប៉ុផនថរទងប់ានស្លឋ បនិ់ងយគ្នរពត្តមរពះជាមាច ស់។យៅយពលរទងម់ានអាយុដបពី់រឆ្ប ុំ យមដឹកនា ុំ
រពះវហិារមានការអស្លច រយកបុងចិត្ថចុំយរះចុំយែះដឹងផដលរពះយយសូ៊មានយ ើយមាថ យរបស់រទង់គឺម៉ារីនិងឪពុក
របស់រទង់យូ៉ផសបបានបយរងៀនរទង់ផងផដរ  ពាការីយអស្លយបានសរយសររប់រយឆ្ប ុំមុន។   

យអស្លយ៧ :១៤ -១៥  
យអម៉ាញូផអលមាននយ័ថា “រពះគង់ជាមួយពួកយយើង“ ផផនការរបស់រពះជាមាច ស់ចុំយរះអុំយពើបាបរបស់អោ័មនិង
យអវ៉ាគឺរបទនដុំយណាះរស្លយចុំយរះបញ្ញា ននអុំយពើបាប ។ រទង់បានបង្វា ញកឋី រសឡាញ់របស់រទង់មកកាន់ពិភព
យោកទុំងមូលត្តមរយៈបុរត្តរបស់រទង់។  

យូ៉ហាន  ៣:១៦  ដផតិ្រពះរទង់រសឡាញ់មនុសសយោក     ដល់យម៉លះបានជារទង់របទនរពះរជបុរត្តរទង់ផត្
មួយ យដើមផឲីយអបកណាផដលយជឿដល់រពះរជបុរត្តយនាះ មិនរត្វូវនិាសយ ើយ គឺឲយមានជីវតិ្អស់កលផជានិចចវញិ។ 

ម៉ាថាយ១៧ :៥  
រពះជាមាច ស់សពវរពះ ឫទយ័នឹងរពះយយសូ៊ យ ើយរពះជាមាច ស់ចង់ឲយរស្តសថទ ុំងអស់ស្លថ ប់បង្វគ ប់រទង់ មនុសស
ភាគយរចើនអត្ដឹ់ងថាយត្ើរពះយយសូ៊ជានរណាយ ើយ។ មានផត្យោកយពរត្ុសយទផដលដឹងថារទង់ជានរណាត្តម
ពិត្យៅ រទង់ជាអងគផដលរពះជាមាច ស់បានសនា។  

ម៉ាថាយ១៦ :១៦  
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           ២ .  រពះយយសូ៊បានទទួលអុំណាចពីរពះជាមាច ស់  

រពះយយសូ៊ជាទរកយកើត្មកពីម៉ារជីាមនុសសស្លមញ្ដដូចយយើង។ យពលផដលរពះគមពី របានផចងថារទងប់ានចុះពីស្លទ ន
សួគ៌វាជាការលអកបុងការចងចាុំអវី ផដលបានយកើត្យ ើងយពលរទងប់ានយងើបពីទឹកយ ើងវញិយ ើយរពះវញិ្ញដែរបស់រពះ
ចុះមកយលើ រពះយយសូ៊។  
យូ៉ហាន១:៣២ យោកយូ៉ហានបានផឋល់សកខីភាពថា៖ «ខញុ ុំបានយឃើញរពះវញិ្ញដ ែោង
ចុះពីស្លទ នបរមសុខ *ដូចសត្វររបមកសែឌិ ត្យលើយោក។ 
រពះយយសូ៊បានយល់អវីផដលរពះជាមាច ស់ចងឱ់យរទងយ់្វើ  យ ើយរទងប់ានជួបការលុំបាកជាយរចើនប៉ុ ផនថរទង់យៅផត្រឹង
មាុំយ ើយរទង់មិនបានរបរពឹត្ថអុំយពើបាបយ ើយ ។ រទង់បានរបគល់ជីវតិ្របស់រទង់យដើមផបីយរមើរពះវរបិត្តនិងយគ្នរព
ត្តមរពះវរបិត្តកបុងនាមជាបុរត្ដ៏យស្លម ះរត្ង់។  
យូ៉ហាន៤ :៣៤ /យូ៉ហាន៦ :៣៨   
រទង់បានយ្វើត្តមបុំែងរពះ ឫទយ័របស់រពះោ៉ងឥត្យខាច ះ ពួកសិសសរបស់រទង់បានចុំណាយយពលោ៉ងយូរ
យទើបយល់ពីការបយរងៀនរបស់រពះយយសូ៊  យពលអបកយឃើញខញុ ុំដូចយឃើញរពះបិត្តខញុ ុំផដរ។  
យូ៉ហាន១៤:៥-១០ ថូ្ម៉ាសទូលរទង់ថា រពះ
អមាច ស់យអើយ យយើងខញុ ុំមិនដឹងជារទងោ់ងយៅឯ
ណាយទ ដូយចបះ យ្វើ ដូចយមថចឲយយយើងខញុ ុំស្លគ ល់ផលូ វ
យៅបាន ៦ រពះយយសូ៊ មានរពះបនធូលយៅគ្នត្់
ថា ខញុ ុំជាផលូ វ ជាយសចកថី ពិត្ យ ើយជាជីវតិ្ យបើ
មិនមកត្តមខញុ ុំ យនាះគ្នម នអបកណាយៅឯរពះវរ
បិត្តបានយ ើយ ៧ យបើអបករល់គ្នប បានស្លគ ល់ខញុ ុំ 
យនាះបានស្លគ ល់រពះវរបិត្តផដរ អុំពីយនះយៅមុខ 
អបករល់គ្នប កស៏្លគ ល់ យ ើយបានយឃើញរទងផ់ង ៨ភីលីពទូលរទង់ថា រពះអមាច ស់យអើយ សូមបង្វា ញរពះវរបិត្តឲយ
យយើងខញុ ុំយឃើញផង យនាះយយើងខញុ ុំយពញចិត្ថយ ើយ ៩ រពះយយសូ៊ មានរពះបនធូលយៅថា ភីលីពយអើយ ខញុ ុំបានយៅជាមួយ
នឹងអបករល់គ្នប ជាយូរដល់យម៉លះ យ ើយអបកមិនទនស់្លគ ល់ខញុ ុំឬ អបកណាផដលយឃើញខញុ ុំ យនាះក៏បានយឃើញរពះវរបិត្ត
ផដរ ចុះយ្វើ ដូចយមថចបានជាអបកថាសូមបង្វា ញឲយយឃើញរពះវរបិត្តផងដូយចបះ ១០ យត្ើ អបកមិនយជឿថា ខញុ ុំយៅកបុងរពះវរ
បិត្ត យ ើយរពះវរបិត្តគង់យៅកបុងខញុ ុំយទឬអី អស់ទ ុំងរកយផដលខញុ ុំរបាបដ់ល់អបករល់គ្នប  យនាះខញុ ុំមិនផមនរបាប់យោយ
អាងខលួនខញុ ុំយទ គឺជារពះវរបិត្តផដលគង់កបុងខញុ ុំ រទង់យ្វើការទ ុំងយនាះវញិ។ 

           ៣.  យយសូ៊មិនបានរបរពឹត្ថអុំយពើបាបយទ  
យបើយទះបីជារពះយយសូ៊បានទទួលអុំណាចដអ៏ស្លច រយពីរពះក៏យោយ ក៏រទង់មិនបានយរបើវាសរមាបអ់ងគរទងយ់ ើយផធុយ
យៅវញិបនាធ ប់ពីរទង់បានទទួលបុែយរជមុជទឹក យ ើយបានទទួលអុំណាចពីរពះជាមាច ស់ រទង់បានយៅកផនលងមួយ
យោយអងគរទង់ផ្ទធ ល់យោយបរិយភាគអាហារ យ ើយយរសចឃ្វល នោ៉ងខាល ុំងក៏យោយក៏ប៉ុ ផនថរទង់មិនអនុញ្ញដ ត្ឱយការ
ទ ុំងយនះរគប់រគងរទងយ់ ើយ។ រទង់បានឈរដរ៏ឹងមាុំខាងឯវញិ្ញដែយ ើយរទងរ់ត្ូវអ្ិស្លឌ នយដើមផយី្វើការយរជើសយរើស
ដ៏រតឹ្មរត្ូវ។ រទង់បានវាយរបយុទនជាមួយរគប់គុំនិត្បាប យោយយរបើរពះបនធូលរបស់រពះជាមាច ស់។ យោកអ័ោម
បានបរិយភាគផផលយឈើផដលរពះជាមាច ស់បានហាមរបាម ចុំផែកឯរពះយយសូ៊វញិយៅផត្ឈររឹងមាុំ យ ើយរទង់បាន
អនុញ្ញដ ត្ឲយរពះបនធូលរពះជាមាច ស់បានដឹកនា ុំនិងផថល់កមាល ុំងចិត្ថដល់រទង។់ យៅកបុងលូកាជុំពូកទី៤ :៤រពះយយសូ៊
បានវាយរបយុទនជាមួយយសចកថីលផួងយោយយរបើរពះបនធូលរពះយៅកបុងទុទិយកថា។  
ទុទិយកថា៨ :3  
រពះយយសូ៊កាន់ផត្រងឹមាុំយោយស្លរផត្រទងប់ានទុកចិត្ថរពះជាមាច ស់យ ើយរទងប់ានបុំផ្ទល ញការគិត្អារកក់របស់យោក
អ័ោមយ ើ យបានបង្វា ញមាគ៌្នថ្មី កបុ ងការគិត្និងការយ្វើសកមមភាព។  
យូ៉ហាន ៥:៣០ «ខញុ ុំមិនអាចយ្វើ អវី យោយអុំណាចខញុ ុំផ្ទធ ល់បានយ ើយខញុ ុំវនិិចឆ័យរគប់ការទ ុំងអស់ត្តមយសចកឋីផដលរពះ
បិត្តមានរពះបនធូលមកខញុ ុំ យ ើយការវនិិចឆ័យរបស់ខញុ ុំរតឹ្មរត្ូវ យររះខញុ ុំមិនរបាថាប យ្វើត្តមបុំែងចិត្ថខញុ ុំយ ើយ គឺយ្វើ
ត្តមរពះ ឫទយ័របស់រពះអងគផដលបានចាត្់យអាយខញុ ុំមកយនាះវញិ។ 
៤.  រពះបានបង្វា ញអងគរទង់យៅកបុ ងជីវតិ្រស់យៅរបស់រពះយយសូ៊រគិសឋ 
រពះបានបង្វា ញអងគរទង់ត្តមរយៈទូត្និងអបកបុំយរើដ៏យស្លម ះរត្ង់របស់រទង់។ 

យ របឺ១ :១ -២  
យូ៉ហាន៨ :១២  រពះយយសូ៊មាន រពះបនធូលយៅកាន់
បណាឋ ជនស្លជាថ្មីថា៖ «ខញុ ុំជាពនលឺបុំភលឺពិភពយោកអបកណា
មកត្តមខញុ ុំអបកយនាះនឹងមិនយដើរកបុងយសចកឋីងងឹត្យ ើយ គឺ
យគមានពនលឺនា ុំយគយៅកានជី់វតិ្»។ . (ពនលឺ  - និមិត្ថរូបយសចកថី
ពិត្របស់រពះ) ។ 

 

 
(9) 



ខ .១០ មានសុភមងគលយ ើយអស់អបកផដលបានយ វ្ើត្តមយសចកឋីសុចរតិ្  
 

 
១យពរត្សុ២:២០  យបើអបករទ ុំឲយយគវាយយោយអុំែត្ ់យោយយររះបានយ្វើបាប យនាះយត្ើនឹងមានយសចកថី របយសើរអវី  
ផត្យបើអបកបានរបរពឹត្ថលអ យ ើយរទ ុំឲយយគយ្វើ ទុកខយោយអត្់រទ ុំវញិ យនាះយទើបជាការផដលគ្នប់រពះ ឫទយ័យៅ
ចុំយរះរពះផមន។ 
១យពរត្សុ២:២១  យររះរពះរគិសឋ ក៏បានរងទុកខលុំបាក សុំរបប់ងបអូន ទុកជាគុំរូយអាយ បងបអូនយដើរត្តមគនលងរបស់
រពះអងគផដរ។  

 

១យពរត្សុ៥:១០  រីឯរពះដ៏មានរពះគុែសពវរគប ់ផដលរទង់បានយៅយយើងរល់គ្នប  មកកបុងសិរីលអននរទង់ ដ៏យៅ
អស់កលផជានិចច យោយរពះរគិសឋយយសូ៊ យនាះសូមរទង់យមត្តថ យរបាសឲយអបករល់គ្នប បានរគប់លកខែ៍ ទុំងចុំយរើនកុំ
ោ ុំង យ ើយទុំង អបករល់គ្នប ឲយមាុំមួនយ ើង កបុងខែៈយរកាយផដលបានរងទុកខបនថិច។ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស  )កុំផែថ្មី(  
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ )ផផនទី( ។ 

                                    រពះយយសូ៊(៣)                            ២៥/៥០ 
                                  ការអស្លច រយរបស់រទង ់             កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
 

យគ្នលបុំែងននការបយរងៀនរបស់រពះយយសូ៊ គឺបង្វា ញយយើងពីមាគ៌្នជីវតិ្រទងប់ានបយរងៀនអុំពីរពះពរផដលមកពី
រពះជាមាច ស់យ ើយក៏មានយសចកឋីសយងខបននការបយរងៀនមួយចុំនួនរបស់រពះយយសូ៊កបុងគមពី រម៉ាថាយ៥ ។  

           ខ៣. អបកណាោក់ចិត្ថជាអបករកខសត់្ អបកយនាះមានសុភមងគលយ ើយ 

អបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊រត្វូមានការគិត្យផសងពីយគយនះមាននយ័ថារត្វូយរសចឃ្វល នចងប់ានភាពដូចរពះយយសូ៊ ដូចជា
ការគិត្និងការរស់យៅ។ រពះជាមាច ស់របទនពរដល់មនុសសផដលយករពះអងគជាយលខ១យ ើយយជឿទុកចិត្ថយលើរទង។់  

យអស្លយ៥៧:១៥ ដផតិ្រពះដជ៏ា្ុំ យ ើយខពស់បុំផុត្ជារពះដ៏គងយ់ៅអស់កលផជានិចច ផដលរពះនាមរទង់ជានាម
បរិសុទន រទង់មានរពះបនធូលដូយចបះថា អញយៅឯស្លទ នដខ៏ពស់យ ើយបរសុិទន ក៏យៅជាមួយនឹងអបកណាផដលមានចិត្ថ
សយរងង យ ើយទន់ទប យដើមផនឹីងយ្វើឲយចិត្ថរបស់មនុសសទន់ទបបានសងឃមឹយ ើង យ ើយចិត្ថរបស់មនុសសសយរងង
បានសងឃមឹយ ើងផដរ។ 
              ខ៤.  អបកណាយស្លកយៅ អបកយនាះមានសុភមងគលយ ើយ  
អបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊មានអារមមែ៍លុំបាកចិត្ថយពលជួបទុកខយវទនាកបុងជីវតិ្រស់យៅយលើពិភពយោកយនះ ពួកយគ
បានយល់នូវអវីៗផដលអុំយពើបាបបានយ្វើចុំយរះពិភពយោកនិងរគប់មនុសសរគប់រូប ពួកសិសសចង់ឲយរពះយយសូ៊
ោងមកកបុងយពលឆ្ប់ៗយដើមផផី្ទល ស់បថូ រពិភពយោកយយើងយនះ។  

             ខ៥.  មានសុភមងគលយ ើយ អបកណាមានចិត្ថសលូត្បូត្ 
ពួកសិសសអាចយរៀនយដើមផអីនុញ្ញដ ត្ឱយរពះដឹកនា ុំពួកយគនិងមិនឱយយ្វើត្តមការគិត្របស់ពួកយគផ្ទធ ល់។ យនះបង្វា ញពី
កមាល ុំងនិងអុំណាចដអ៏ស្លច រយ។ អរបាហាុំគឺមិនអាត្តម និយម គ្នត្់មានយសចកឋីជុំយនឿយលើរពះយ ើយគ្នត្ប់ានអនុញ្ញដ ត្
ឱយកមួយរបុសរបស់គ្នត្់យដើមផយីរជើស - អ័របាហាុំនឹងរគប់រគងផផនដីទ ុំងមូល។   

ទុំនុកត្យមកើង២៥ :៩-១៤  
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         ខ៦.មានសុភមងគលយ ើយអបកណាយរសកឃ្វល នយសចកឋីសុចរតិ្ 
អបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊ រត្វូរសចឃ្វល នចង់យ្វើត្តមរទង់ដូចជាអស់អបកផដលយរសកឃ្វល នអាហារផដរ។  
យូ៉ហាន៤:៣៤   រពះយយសូ៊មានរពះបនធូលយៅយគថា៖ «អាហាររបស់ខញុ ុំ គឺយ្វើត្តមរពះ ឫទយ័របស់រពះអងគ 
ផដលបានចាត្់ខញុ ុំយអាយមក រពមទ ុំងបយងាើយកិចចការរបស់រពះអងគយអាយបានសុំយរច។ 
យយើងរត្ូវយ្វើត្តមរពះជាមាច ស់រគបយ់ពលយវោមិនរត្វូយ្វើត្តមបុំែងចិត្ថរបស់យយើងយ ើយ។យយើងរត្វូយចះយរៀនមាន
អារមមែ៍ថាយយើងជាអបកមាន  ជាអបកផដលមានអុំែរ ជាអបកផដលយចះសកប់ចិត្ថយ ើយកាលណាយយើងរស់យៅ
រយបៀបយនះយយើងអាចរកយឃើញសនថិភាពពិត្។ 

យអយភសូ៣:៨ យទះបីខញុ ុំមានឋានៈតូ្ច ជាងយគបុំផុត្កបុងចុំយណាមរបជាជនដវ៏សុិទនកថី  ក៏រពះជាមាច ស់បានផឋល់រពះ
គុែយនះមកខញុ ុំ យដើមផនីា ុំដុំែឹងលអយៅរបាប់ស្លសន៍ដនទ អុំពីរពះជនមដប៏របូិែ៌បុំផុត្របស់រពះរគិសឋ ផដលមនុសស
យោកគិត្មិនដល់យនាះផដរ។ 

ខ ៧ .   មានសុភមងគលយ ើយអបកណាមានចិត្ថយមត្តថ ករុណា  
យមត្តថ ករុណាមានន័យថាបង្វា ញកឋីយមត្តថ និងការគ្នុំរទដល់អបកយផសងយទៀត្  ផដលបានរងទុកខយវទនា យ ើយរត្ូវការ
ជុំនួយយយើងយឃើញគុំរូស្លសន៍ស្លម៉ារីបានបង្វា ញយសចកឋី យមត្តថ ករុណា។  

លូកា១០ :៣៣  គ្នប់ជួនជាមានអបក 
រសុកស្លម៉ារីមាប ក់ យ្វើដុំយែើ រមកត្តមផលូវ
យនាះផដរគ្នត្់យឃើញបុរសយនាះគ្នត្ម់ាន
ចិត្ថអាែិត្អាសូរពន់យពកណាស់។ 

 

 

 

 

រពះយយសូ៊បានបង្វា ញយសចកឋីយមត្តឋ របស់រពះជាមាច ស់ចុំយរះមនុសសទ ុំងអស់កាលរទង់យៅយលើ យឈើឆ្ក ង។ 

         ខ៨ .មានសុភមងគលយ ើយអបកណាមានចិត្ថបរសុិទន 
កូនរបស់រពះចាុំបាច់រត្ូវផត្មានចិត្ថគុំនិត្ផត្មួយមិនរត្ូវមានចិត្ថគុំនិត្ពីរយ ើយ។  
ោ៉កុប ៤:៨ រត្ូវចូលយៅជិត្រពះ យនាះរទង់នឹងចូលមកជិត្អបករល់គ្នប ផដរ ឱពួកមានបាបយអើយ ចូរោងនដឲយ
ស្លអ ត្ចុះ ឱពួកអបកមានចិត្ថពីរយអើយ ចូរសុំអាត្ចិត្ថយ ើង។ 
ពួកយគរត្វូយ្វើត្តមរពះយយសូ៊មិនផមនត្តមគុំនិត្ឬអវីៗផដលពួកយគចងយ់្វើយ ើយ  មនុសសយោកមានការជរម ុញទឹក
ចិត្ថមួយផដលនាុំឲយពួកយគឃ្វល ត្ឆ្ង យពីរពះជាមាច ស់។ រីឯពួកស្លវក័វញិរត្វូយៅជិត្សបិទនជាមួយរពះជាមាច ស់យដើមផឲីយ
វត្ថមានរពះជាមាច ស់រីកលូត្ោស់យៅកបុ ងជីវ ិត្យយើ ង។  

២្ីមូ៉យថ្២:២២  ចូរឲយរត្ពី់យសចកថី យរសើបរស្លល របស់យកមងៗយចញ យ ើយយដញត្តមយសចកថីសុចរិត្ យសចកថីជុំយនឿ 
យសចកថី រសឡាញ់ និងយសចកថី យមរតី្ ជាមួយនឹងអស់អបកផដលអុំរវនាវដល់រពះអមាច ស់ អុំពីចិត្ថដ៏បរិសុទនវញិ ។ 

"រគ្នន់ផត្ ' ទយងវើ  ' គឺមិនរគប់រគ្ននយ់នាះយទការជរមញុទឹកចិត្ថគឺជាអវីៗរគប់ោ៉ងយ ើយរគប់អវីៗផដលយយើងយ្វើ យយើង
រត្ូវយ្វើ យោយកឋី រសឡាញ់មកពីរពះជាមាច ស់ ។ យនះគឺជាការជរមុញផត្មួយគត្់ផដលរទង់សពវរពះ ឬទយ័ទទួល
យកយយើងមិនរត្ូវយ្វើ យោយការភយ័ខាល ចឬយោយការសរយសើរឬកគិ៏ត្ថាជាបនធុកនិងជាតួ្នាទីឬយដើមផបីង្វា ញថាខលួន
មានស្លរៈសុំខាន់ជាងយគឬយដើមផជីាចុំណាប់អារមម ៍ឬជាការរបកួត្របផជងយ ើយ។មានការជរមញុទឹកចិត្ថជាយរចើន
និងចិត្ថកុ កយបាករបាស់ផដលជា្មមជាតិ្របស់មនុសស  យបើយយើងគិត្យមើលយៅមានភាពសមុកស្លម ញផមនផទន ប៉ុ ផនឋ
ការទ ុំងអស់យនះនឹងរត្ូវរោយបាត្យ់ៅ មានផត្យសចកថីរសឡាញ់យទផដលយៅសទិត្យសទរ បនាធ ប់មកចិត្ថរបស់យយើង
នឹងបានបរសុិទន យ ើយអស់អបកណាផដលមានចិត្ថបរិសុទន   ពួកយគនឹងបានយឃើញរពះជាមាច ស់។ រពះជាមាច ស់នឹង
សុំអាត្យយើងពីភាពលងង់យលល យ ើយនឹងយ្វើឱយយយើងបានបរិសុទនយៅកបុងចិត្ថ! " (Commentary Agora) .   

ខ៩ . មានសុភមងគលយ ើយអបកណាកស្លងសនថិភាព
សនថិភាពគឺជាលទនផលននការផ្ទល ស់បថូ រទ ុំងរសុងយៅកបុងខ ៣-៨
ោ៉កុប៣:១៨  អស់អបកកស្លងសនថិភាព ផត្ងស្លបយររះសនថិ
ភាព យ ើយរចូត្យកផលជាជីវតិ្សុចរិត្ *។  
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           ៨ . មនុសសខាវ ក់យមើលយឃើញ 
ជនជាតិ្អីុរស្លផអលពិការផភបកនិងគថ្លង់យ ើយយគមានចិត្ថរឹងរូសយទៀត្ផង ពួកយគមិនអាចយមើលយឃើញ មិនអាច
ស្លឋ ប់ ។ ឬយគ្នរពត្តមរពះបនធូលរបស់រពះយ ើយ យររះយមដឹកនា ុំរបស់ពួកយគមិនផដលបយរងៀនពួកយគពីយសចកថីពិត្
យនាះយ ើយ។  

ម៉ាថាយ១៥:១៤ កុុំអុំពល់នឹងយគយ្វើ  អវី  អបកទ ុំងយនាះសុទនផត្ជាមនុសសខាវ ក ់ដឹកនា ុំមនុសសខាវ ក។់ យបើមនុសសខាវ កដឹ់ក
នដមនុសសខាវ ក់ យគមុខជាធ្លល ក់រយដឋ ទ ុំងពីរនាក់មិនខាន»។ 

យអស្លយ៤២:១៨  មនុសសថ្លងយ់អើយ ចូរស្លឋ បឮ់យ ើង! មនុសសខាវ កយ់អើយ ចូរយបើកផភបក  យ ើ យយមើលយឃើញយៅ!  
       
វវិរែៈ៣:១៨   យយើងសុុំទូនាម នអបក យអាយមករកទិញមាសពីយយើង ជាមាសផដលសរមាុំងយៅកបុងយភលើង យដើមផយីអា
យបានយៅជាអបកមាន យ ើយទិញសយមលៀកបុំរក់ពែ៌ស មកយសលៀករក់បិទបាុំងយករ ឋខ៍ាម ស់របស់អបក កុុំយអាយយៅ
ខលួនទយទដូយចបះ។ ចូរមករកទិញថាប ុំោក់ផភបកពីយយើងផងផដរ យដើមផយីអាយអបកយមើលយឃើញចាស់។ 

រគប់ទ ុំងការអស្លច រយសុទនផត្មានយគ្នលបុំែង យដើមផបីង្វា ញដល់ពួកស្លសនយូ៍ោថារពះយយសូ៊គឺជាបុរត្តរបស់រពះ
ផដលបានបញ្ជូ នឲយមកសយស្តង្វគ ះរស្តសថរទង់។   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស  )កុំផែថ្មី(  
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ )ផផនទី(។  

                                                                                                     រពះយយសូ៊(៤)                    ២៦/៥០ 
                        ការអស្លច រយរបស់រទង់  កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
 

រពះយយសូ៊វបានទទួលអុំណាចពីរពះរទង់អាចយ្វើការដអ៏ស្លច រយ និង ពាបាលអបកជុំងឺយដើមផបីង្វា ញថារទង់ជាបុរត្ត
របស់រពះ។រពះយយសូ៊វបានយ្វើការទ ុំងយនះយដើមផបីង្វា ញថារពះជាមាច ស់ពិត្ជាមានអុំណាចអាចជួយសយស្តង្វគ ះរស្តសថ
រទង់ពីអុំយពើបាបបាន  ការអស្លច រយទ ុំងយនះមានអត្ទន័យពីរ។ 

យូ៉ហាន៤:៤៨ មនុសសមាប បានមកស្លថ ប់ការបយរងៀនរបស់រទងយ់ ើយបានទទួលពាបាលពីជុំងឺដ៏គួរឱយភ័យខាល ច 
ពិការភាពនិងបញ្ញា ផលូវចិត្ថ។ មនុសសមិនអាចយ្វើការទ ុំងយនះដូចរពះយយសូ៊វបានយ ើយ លុះរត្តផត្ពួកយគមានរពះ
វញិ្ញដ ែរបស់រពះជាមាច ស់។យនាះយ ើយជាមូលយ តុ្ផដលយគយៅថា ជាការអស្លច រយ  រពះយយសូ៊បានយរបាសមនុសស
ស្លល ប់ឲយរស់យ ើងវញិ។  
          ១.  ទឹកកាល យជារស្ល 

យូ៉ហាន ២:១-១១ យៅកបុងអារ ៍ពិរ ៍មួយយ ម្ ះថា កាណា រពះយយសូ៊បានយ្វើទឹកឲយយៅជារស្លយរឿងយនះ
បានបង្វា ញយយើងឲយយឃើញថារពះជាមាច ស់អាចផ្ទល ស់បថូ រមនុសសបាន។ ទឹកគឺជានិមិត្ថសញ្ញដ ននសមពន័នយមរតី្ដុំបូងនិង
រកឹត្យវនិ័យរបស់យោកម៉ូ យស រស្លគឺជានិមិត្ថរូបននមាគ៌្នថ្មី មួយនា ុំយៅកាន់រពះជាមាច ស់ត្តមរយះរពះយយសូ៊។ 
អារ ៍ពិរ ៍ជាយពលផដលមនុសសពីរនាកក់ាល យយៅជារូបកាយផត្មួយ រពះយយសូ៊បានយរបើទីសមាគ ល់យនះយដើមផ ី
បង្វា ញថាមនុសសរត្ូវរួមជាមួយរទង់យ ើយរត្ ប់មកកាន់រពះជាមាច ស់វញិ។ 

លូកា២២.២០ 

         ២.រទង់បានពាបាលកូនរបុសអបករជការមាប ក់ 

យូ៉ហាន ៤.៤៦-៥៤  ពួកយគចងយ់ឃើញទីសមាគ ល់យដើមផបីញ្ញច ក់ថារពះយយសូ៊ជារពះរជបុរត្តននរពះ  រទង់មិនបាន
យឆលើយត្បត្តមការផដលយគទូលសូមផបប បឹ ងយ ើយ (ខ ៥០)។ រពះយយសូ៊បានបយរងៀនថាយយើងមានជមងឺអុំយពើបាប
យ ើយយយើងនឹងស្លលប់យៅនថ្ងណាមួយ    យ ើយជមងឺ យនះផដរមានផត្រពះយយសូ៊យទផដលអាចពាបាលយយើងបាន     ។  
យអយភសូ ២:១  



          ៣.មនុសសពិការយដើររួច 
រពះយយសូ៊បានយរបាសបុរសមាប កផ់ដលមិនអាចយដើរបានគ្នត្់ គឺជាមនុសសពិការ។របជាជនជវី វដូចជាមនុសសពិការ 
យោយស្លរផត្ពួកយគបានឃ្វល ត្ឆ្ង យពីរពះដពិ៏ត្យៅកបុងរពះគមពីរយ ើយយ្វើត្តមគុំនិត្អារកករ់បស់ពួកយគផ្ទធ ល់និង
រយបៀបននការរស់យៅ។ យូ៉ហាន៥ :៨-១៤  

រពះយយសូ៊បានបយរមើ រពះជាមាច ស់យរ ៀងរល់នថ្ងយយើ ងរត្ ូវ យដើ រកបុ ងនាមជាកូនននពនលឺ ។  

 យូ៉ហាន៥:៨-១៤ ប៉ុ ផនថរបសិនយបើយយើងរស់កបុងពនលឺ  ដូចរពះអងគផ្ទធ ល់ផដលគង់យៅកបុងពនលឺ   យនាះយយើងនឹងបាន
រួមរស់ជាមួយគ្នប យៅវញិយៅមក យ ើយរពះយោ ិត្របស់រពះយយសូ៊ ជារពះបុរត្តរបស់រពះអងគជុំរះយយើងយអាយ
បានបរិសុទន* រួចពីរគប់អុំយពើបាបទ ុំងអស់។ 

           ៤.  រពះយយសូ៊បានរបទនអាហារដល់មនុសស៥០០០នាក់ 
រពះយយសូ៊បានបយរងៀនមនុសសមួយ វូង្ុំរទង់ចង់បយរងៀន ពួកយគអុំពីអាហារខាងស្លច់្មនិងអាហារខាង
វញិ្ញដ ែរពះយយសូ៊រទងប់ានយល់ថាយយើងមិនរគ្ននផ់ត្រស់យោយស្លរផត្នុំបុ័ងឬបាយយនាះយទ ទុទិយកថា៨ :៣
យយើងក៏រត្ូវការអាហារដល៏អសរមាប់គុំនិត្និងចិត្ថរបស់យយើងយ ើយយរៀនពីរយបៀបរស់យៅថ្មីផដរ។ អាហារយនះរត្វូបាន
យគយៅថា អាហារខាងវញិ្ញដ ែ។  

យូ៉ហាន៦ :១-១៤ 

យអស្លយ៥៥:១-២ រពះអមាច ស់មានរពះបនធូលថា:  អស់អបកផដលយរសកទឹកយអើយ  ចូរនា ុំគ្នប មករកទឹកឯយែះ !  
យទះបីអបករល់គ្នប គ្នម នរបាក់កយ៏ោយ ចូរមកយ ើយពិស្លយៅ។ ចូរមកយកអាហារបរិយភាគ ចូរនា ុំគ្នប មកយករស្ល
ទុំរ ុំងបាយជូរ និងទឹកយោះយគ្នយោយមិនបាច់ចុំណាយរបាក ់ឬបងន់ថ្លអវីយ ើយ! ២យ តុ្អវីបានជាអបករល់គ្នប យក
របាក់យៅទិញ អាហារផដលមិនអាចចិញ្ចឹ មជីវតិ្ យ តុ្អវីបានជាអបករល់គ្នប បងក់មាល ុំង រកអាហារផដលមិនអាចចុំផអ
ត្រកពះដូយចបះ? ចូរស្លឋ បយ់យើង យនាះអបករល់គ្នប នឹងបាន បរិយភាគអាហារោ៉ងឆ្ង ញ់ យ ើយសបាយចិត្ថនឹងអាហារ
ដ៏មានឱជារស។  
យយើងមិនគួរចុំណាយយពលទុំងអស់របស់យយើង រគ្ននផ់ត្ផសវងរករបស់ខាងស្លច់្មផដលយ្វើឱយយយើងសបាយ
ចិត្ថយនាះយ ើយរពះជាមាច ស់ចង់ឱយយយើងដឹងថារទង់នឹងរបទនរបស់ផដលយៅសទិត្យសទរជាយរៀងរ ូត្។ 
លូកា៩ :២៥  

 

         ៥. យដើ រយលើទឹក  
យូ៉ហាន៦ :១៥ -២១ 
ជួនកាលជីវតិ្ជួបទុកខលុំបាកជាយរចើនយ ើយយររយពញយោយបញ្ញា  រពះយយសូ៊ មានបនធូលថាយយើងដូចជាទូកតូ្ច
មួយកុំពុងយបាកបក់យោយពយុះយភលៀង។ រពះយយសូ៊បានបយរងៀនពួកសិសសរបស់រទង់ឲយមានជុំយនឿយ ើយទុកចិត្ថយលើ
រពះយពលយយើងជួបទុកខលុំបាក របសិនយបើយយើងគ្នម នជុំយនឿយ ើយគ្នម នការទុកចិត្ថយទយនាះយយើងនឹងលិចលង់។គុំរូ
យោកយពរត្ុសជាយមយរៀនដល់យយើងទ ុំងអស់គ្នប  យោយស្លរយោកមិនបានសមលឹងយមើលយៅកាន់រពះយយសូ៊យ ើយ
អនុញ្ញដ ត្ឱយខយល់បកយ់សចកឋីជុំយនឿរបស់គ្នត្់បាត្យ់ៅ ខយល់យនះគឺជានិមិត្ថសញ្ញដ ចុំយរះការគិត្អារកករ់បស់យយើង។  
យអយភសូ៤:១៤  ដូយចបះ យយើងមិនផមនជាកូនយកមងផដលយររ រត្ូវខយល់ននយគ្នលលទនិនានា ផ្ទត្់ចុះផ្ទត្់យ ើងយនាះ
យទៀត្យ ើយ យ ើយក៏ផលងចាញ់យបាក ឬចាញ់កលលផចិមនុសសផដលពូផកនា ុំយអាយវយងវងយនាះយទៀត្ផដរ។ 

          ៦. ឡាស្លរបានយរបាសឲយរស់យ ើងវញិ 
យូ៉ហាន១១ ម៉ារីមានបអូនរបសុយ ម្ ះឡាស្លរគ្នត្់មានជមងឺជាទមងន់ម៉ារបីានយៅោងរពះយយសូ៊មកយដើមផពីាបាល
ឡាស្លររពះយយសូ៊មិនបានោងមកភាល មៗយ ើយយ ើយឡាស្លរក៏ស្លល បយ់ៅ។ រពះមិនផដលយឆលើយត្បមកយយើងនូវអវី
ផដលយយើងចងប់ានភាល មៗយ ើយយយើងរត្វូរងច់ា ុំយ ើយយជឿទុកចិត្ថយលើរទង់រពះយយសូ៊បានបង្វា ញថា គ្នម នបញ្ញា ណា
មួយ្ុំជាងរពះជាមាច ស់យ ើយ រទង់បានរបទនជីវតិ្ដល់ឡាស្លរយដើមផបីង្វា ញពីអុំណាចរបស់រពះជាមាច ស់ យយើង
អាចយរៀនបានថាយសចកថីស្លល ប់គ្នម នអុំណាចយលើមនុសសផដលរសឡាញ់រពះ យ ើយយដើរត្តមរពះយយសូ៊ផដលជាបុរត្ត
ននរពះយ ើយ។  

          ៧ . រដូវយនស្លទរតី្ 

យូ៉ហាន២១:១-១៤  
បនាធ ប់ពីរពះយយសូ៊បានយស្លយទីវងគត្ម់ានពូកស្លវក័ខលះបានរត្ ប់យៅយ្វើជាអបកយនស្លទវញិ ។ រពះយយសូ៊វបាន
ោងយៅកាន់ពួកយគយ ើយបានរបាបពួ់កយគឱយយដើរត្តមរទង។់រទងប់ានបង្វា ញពួកយគថារពះជាមាច ស់អាចយ្វើឲយរតី្
ចូលយពញសុំណាញ់។ ពួកយគឈប់យនស្លទរតី្យោយស្លរផត្រពះយយសូ៊មានអវីៗសុំខាន់ជាងឲយពួកយគយ្វើ។ 
ម៉ាថាយ ១៣:៤៧-៤៩ រពះយយសូ៊បានបង្វា ញពួកយគថា ពួកយគអាចយនស្លទមនុសសជុំនួសយនស្លទរតី្រទង់ចង់
បង្វា ញពួកយគពីរយបៀបសយស្តង្វគ ះជនជាតិ្អីុរស្លផអល។  

(9) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
យយើងខញុុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូនទុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរៀនអានរពះគមពីរមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស  )កុំផែថ្មី(  
យសៀវយៅទុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូនណាមានបុំែងចង់ទទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ )ផផនទី( ។ 

 

                             យយសូ៊ )៥(                 ២៧/៥០ 
 យសចកថីស្លល ប់របស់រទង់ (យញ្ដបូជា) និង ការរស់យ ើងវញិ  

                                                                                                                                         កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
            ១. យញ្ដបូជាសរមាប់អុំយពើបាប  
យរកាមចាប់របស់មូ៉យស យញ្ដបូជាជាការបង្វា ញពីទឹកចិត្ថផដលលះបង់ចុំយរះរពះជាមាច ស់យ ើយវាជា
ការសុុំយទសចុំយរះកុំ ុសផដលពួកយគបានយ្វើផងផដរ។  
យលវវីន័ិយ  ៥ :៦   បនាធ ប់មក យគរត្ូវនា ុំយចៀមញីមួយ ឬពផពញីមួយ មកថាវ យរពះអមាច ស់ ជាយញ្ដបូជាសុំរប់
រ ុំយោះបាបផដលខលួនបានរបរពឹត្ថ។ យពលយនាះ បូជាចារយរត្ូវយ្វើ ពិ្ីរ ុំយោះបាបយអាយយគ។ 

រពះចង់ឱយរស្តសថរទង់យល់ថារបស់ផដលលអបុំផុត្យនាះគឺជារបស់ផដលយយើងថាវ យយៅរពះជាមាច ស់
យោយយចញពីចិត្ថ។ 

ទុំនុកត្យមកើង ៥១:១៧  យញ្ដបូជាផដលរពះអងគសពវរពះ ឫទយ័ យអាយទូលបងគុំថាវ យ គឺចិត្ថយស្លកស្លឋ យ រពះ
អងគផត្ងផត្ទទួលចិត្ថយស្លកស្លឋ យ និងចិត្ថផលងមានអុំនួត្។  
យៅនថ្ងពិយសសមួយជាយរៀងរល់ឆ្ប ុំអុំយពើបាបរបស់របជាជាតិ្អីុរស្លផអលទុំងមូលរត្វូបានយគោក់យៅយលើ
សត្វពផពមួយយ ើ យបានស្លរភាពកុំ ុសរបស់យគយៅយលើសត្វយនាះ។   

យលវវីន័ិយ ១៦:៧-១០  គ្នត្់នា ុំពផពយ ម្ លទ ុំងពីរយៅោក់យៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះអមាច ស់ រត្ង់មាត្់ទវ រពនាល
ជួបរពះអមាច ស់។ ៨ យអើរ ៉ុនរត្ូវចាប់យឆ្ប ត្យរជើសយរើសពផពយ ម្ លទ ុំងពីរ គឺមួយថាវ យរពះអមាច ស់ មួយយទៀត្យអាយ
អាស្លផអល។ ៩ យពលចាប់យឆ្ប ត្រួចយ ើយ យអើរ ៉ុនយកពផពយ ម្ លផដលរត្វូថាវ យរពះអមាច ស់ យៅយ្វើជាយញ្ដបូជា
រ ុំយោះបាប។ ១០ រីឯពផពយ ម្ លផដលរត្វូបានយៅអាស្លផអល ក៏រត្វូយកមកទុំងរស់ ោក់យៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះ
អមាច ស់ សុំរប់យោះបាប យ ើយរបគល់យអាយអាស្លផអល យៅវាលរយហាស្លទ ន។ 
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យៅសម័យរពះយយសូ៊ សត្វយចៀមនិងសត្វពផព យមើលយៅរសយដៀងគ្នប យ ើយរត្វូបានយគោក់ពួកវាជាមួយ
គ្នប ។"កូនយចៀម"គឺជាយចៀមយកមងយថាល សផដលរត្វូបានយគយរបើវាជាយញ្ដបូជា។កូនយចៀមជាសត្វសលូត្យ ើយជា
យមយរៀនដល់យយើងពីការបនាធ បខលួន   ។  ពាការយីអស្លយបានផថ្លងអុំពីរពះយយសូ៊យៅកបុងបទទុំនាយរបស់
គ្នត់្។  

យអស្លយ ៥៣:៧   យៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះអមាច ស់ អបកបុំយរើយរបៀបបាននឹងពនលកមួយ ផដលលូត្ោស់មិនសូវលអ
ដូចដុំណាុំផដលដុះយចញពីដី ួត្ផ ង។ យោកគ្នម នរូបសមផត្ថិ និងគ្នម នកិត្ថិយសនថ្លថ្បូ រ គួរយអាយចាប់អារមមែ៍
យ ើយ យ ើយយោកក៏គ្នម នរូបរងអវី គួរយអាយ ទក់ទញចិត្ថយយើងផដរ។  

              ២ . រពះយយសូ៊រគិសឋ: កូនយចៀម 
យូ៉ហាន១:២៩ យៅនថ្ងបនាធ ប់ យោកយូ៉ហានយឃើញរពះយយសូ៊ោងត្រមង់មករកយោក រួចយោកក៏មាន
របស្លសន៍ថា៖ «យមើល ប៎ ! យោកយនះយ ើយជាកូនយចៀមរបស់រពះជាមាច ស់ ផដលដកបាបយចញពីមនុសសយោក 

យ របឺ ១០:២០   រឯីរពះរគិសឋវញិ បនាធ ប់ពីរពះអងគបានថាវ យយញ្ដបូជាផត្មួយ យដើមផរី ុំយោះបាបរួចយ ើយ រពះ
អងគគង់យៅខាងស្លឋ ុំរពះជាមាច ស់រ ូត្ត្យៅ។ 

១យូ៉ហាន ២:២   

             ៣. រពះយយសូ៊រគិសឋ: អបកយោះអុំយពើបាប 
កបុងនាមជាអបកយោះអុំយពើបាបរពះយយសូ៊បានរងរល់អុំយពើបាបផដលមិនផមនជារបស់រទង់។ 

យអស្លយ៥៣:៤-៦   ត្តមពិត្យោកបានរងទុកខយវទនាជុំនួសយយើង យោកទទួលយកការឈឺចាបរ់បស់យយើង មក
ោក់យលើខលួនយោក។ រីឯយយើងវញិ យយើងស្លម នថា រពះជាមាច ស់បានោក់យទសយោក រពះអងគបានវាយ និងបនាធ ប
បយនាទ កយោក។ ៥  ប៉ុ ផនថ យោករត្ូវយគចាក់ទមលុះ យររះផត្ការបះយបាររបស់យយើង យោករត្ូវយគជាន់ឈលី យររះផត្
អុំយពើទុចចរិត្របស់យយើង យោកបានរងទរុែកមម យដើមផយីអាយយយើងទទួលយសចកឋីសុខស្លនថ យ ើយយោយស្លរស្លប ម
របួសរបស់យោកយយើងកប៏ានជាសះយសផើយ។៦កាលពីមុនយយើងទ ុំងអស់គ្នប សុទនផត្វយងវង ដូចយចៀមផដលផបកយចញ
ពី វូង មាប ក់ៗយដើរត្តមផលូវរបស់ខលួនផ្ទធ ល់ ផត្រពះអមាច ស់បានទមាល ក់កុំ ុសរបស់ យយើងទ ុំងអស់គ្នប យៅយលើយោក។  
 
បុគកលមាប ករ់ត្វូបានទទួលរងលទនផលននអុំយពើបាបជុំនួសយយើង។ យញ្ដបូជារបស់រពះយយសូ៊ បានយ្វើយ ើងកបុងនាមជា
អបកមានបាប ជាយញ្ដបូជាសរមាប់អុំយពើបាប។  

យអយភសូ ៥:២   ចូររស់យៅយោយមានចិត្ថ រសឡាញ់ ដូចរពះរគិសឋបានរសឡាញ់យយើង យ ើយបានបូជារពះជនមសុំ
រប់យយើង ទុកជាត្ង្វវ យថាវ យរពះជាមាច ស់ និងទុកជាយញ្ដបូជាផដលគ្នប់រពះ ឫទយ័រពះអងគ។ 

យូ៉ហាន ១៥:១៣   គ្នម ននរណាមានយសចកឋីរសឡាញ់ខាល ុំងជាងអបកផដលសូ៊បឋូ រជីវតិ្ យដើមផមិីត្ថសមាល ញ់របស់ខលួន
យនាះយ ើយ។ 
          ៤.  រពះបានបង្វា ញយសចកថី រសោញ់ដល់យយើងទ ុំងអស់គ្នប  
 រ ៉ូ ម  ៥:៦-៨   កាលយយើងមិនទនម់ាន កមាល ុំងយៅយ ើយ លុះដល់យពលកុំែត្ ់រពះរគិសឋបានយស្លយទិវងគត្សុំរប់
មនុសសផដលមិនយគ្នរពរបែិបត័្ន ៍រពះអងគ។ ៧ ករមមាននរណាមាប ក់សូ៊ បឋូរជីវតិ្ យដើមផមីនុសសសុចរិត្ណាស់ 
របផ លជាមានមាប កហ៊់ានសូ៊បឋូ រជីវតិ្ យដើមផមីនុសសលអផដរយមើលយៅ! ៨ រីឯរពះជាមាច ស់វញិ រពះអងគបានបង្វា ញ
រពះ ឫទយ័រសឡាញ់របស់រពះអងគចុំយរះយយើង គឺរពះរគិសឋបានយស្លយទិវងគត្សុំរបយ់យើង កបុងយពលផដលយយើង
យៅជាមនុសសជាប់បាបយៅយ ើយ។ 
១ កូរនិថូ្ស១៥:៣   មុនដុំបូងបងអស់ ខញុ ុំជុំរបជូនបងបអូននូវយសចកឋីផដលខញុ ុំបានទទួល គឺថារពះរគិសឋបានយស្លយ
ទិវងគត្ យដើមផរី ុំយោះបាបយយើង រសបត្តមគមពីរ។ 

           ៥. យសចកថីសុចរតិ្និងការយលើកផលងយទសរបស់រពះត្តមរយៈសមពននយមរតី្ថ្មី  
្មរត្ូវបានយរបើជានិមិត្ថរូបននជីវតិ្ 
រ ៉ូម ៣:២៥   រពះជាមាច ស់បានត្ុំរូវ យអាយរពះយយសូ៊យ្វើជាយញ្ដបូជា សុំរប់យោះអស់អបកផដលមានជុំយនឿ យអាយ
រួចពីបាប យោយស្លររពះយោ ិត្របស់រពះអងគ។ យ្វើ ដូយចបះ រពះអងគបង្វា ញរយបៀបផដលរពះអងគយរបាសមនុសសយអា
យបានសុចរិត្គឺពីយដើមរពះអងគពុុំបានោក់យទសមនុសសយោកផដលរបរពឹត្ថអុំយពើបាប។ 
កូ ូស ១:១៤   យោយយយើងរួមកបុងអងគរពះបុរត្ត   រពះអងគបានយោះយយើង  និង   យលើកផលងយទសយយើងយអាយ
រួចពីបាប។ 
យ របឺ ៩:១២  រពះអងគពុុំបានយក្ម ពផពយ ម្ ល ឬ្មកូនយគ្នយទ គឺយករពះយោ ិត្របស់រពះអងគផ្ទធ ល់
ចូលយៅថាវ យ កបុងទីសកាក រៈមឋងជាសូយរច ទ ុំងយោះយយើងអស់កលផជានិចចផង។ 
ដូយចបះយយើងយៅផត្យជឿនិងយ្វើត្តមរពះយយសូ៊យដើមផីឲយបានសយស្តង្វគ ះពីអុំយពើបាប។   

 

(9) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

យយើងខញុុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូនទុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពីរមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស  )កុំផែថ្មី(  
យសៀវយៅទុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូនណាមានបុំែងចង់ទទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ )ផផនទី( ។ 

                        សយេ ៊ូវ (៦)                          ២៨/៥០ 

                                     ឥ ូវយនះ 
                                                                                                                                  កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

              ១.  រពះយយសូ៊បានស្លល ប់យ ើយរពះបានយរបាសរទង់ឲយរស់យ ើងវញិ 
រពះយយសូ៊បានដឹងរួចជាយរសចថារទង់នឹងរត្វូស្លល ប់ ការសុគត្របស់រទង់បានទយទុកយៅកបុងគមពីរ
សញ្ញដ ែចាស់។  
យអស្លយ ៥៣:១០  រពះអមាច ស់សពវរពះ ឫទយ័យអាយអបកបុំយរើ របស់រពះអងគរងទុកខលុំបាកដ៏យខាល ចផា។ យោយ
យោកបានបូជាជីវតិ្ យ្វើជាយញ្ដបូជាយោះបាបសុំរបអ់បកដនទ រពះអងគនឹងយ្វើ យអាយយោកមានពូជពងស រពះអងគ
នឹងបនថអាយុជីវតិ្របស់យោក យ ើយរពះអមាច ស់នឹងសុំយរចត្តមរពះ ឫទយ័ របស់រពះអងគត្តមរយៈយោក។  
រពះយយសូ៊យជឿទុកចិត្ថយលើរពះបិត្តយ ើយបានស្លថ ប់បង្វគ ប់ត្តមរពះ ឫទ័យរបស់រពះជាមាច ស់ រពះ
យយសូ៊បានសិកាយ ើ យយល់ពីបទគមពីរ។  
រពះយយសូ៊ក៏បានដឹងោ៉ងចាស់ថារទង់នឹងមិនយៅកបុងផបូររ ូត្យ ើយ  
យូ៉ហាន១៣:១ 
ទុំនុកត្យមកើង ១៦:១០   ដផតិ្រពះអងគនឹងមិនយបាះបង់រពលឹង ទូលបងគុំយចាលយៅកបុងស្លទ នមនុសសស្លល ប់
យ ើយយ ើយរពះអងគក៏មិនបយណាឋ យយអាយសព អបកបុំយរ ើរបស់រពះអងគរតូ្វរលួយផដរ។  

           ២ .  រពះយយសូ៊ឥ ូវយនះគង់យៅខាងស្លឋ ុំរពះវរបិត្ត   

រពះយយសូ៊ឥ ូវយនះយៅជាមួយនឹងរពះជាមាច ស់  យ ើយយៅខាងស្លឋ ុំរពះវរបិត្តដូចផដលបានទយទុក
យៅកបុងគមពីរ។  
ទុំនុកត្យមកើង ១១០:១   រពះជាអមាច ស់មានរពះបនធូលមកកាន់រពះរជាជារពះអមាច ស់របស់ខញុុំដូចត្យៅ
យនះ៖      «សូមគង់យៅខាងស្លឋ ុំយយើងទុំរ ុំដល់យយើងបស្តង្វក បខាម ុំងសរតូ្វរបស់រពះអងគ មកោក់យរកាមរពះ
បាទរបស់រពះអងគ!»។ បទទុំនាយយនះបានសយរមចយៅកបុងគមពីរសញ្ញដ ែថ្មី-ម៉ាកុស ១៦:១៩    កាល
រពះអមាច ស់យយសូ៊ មានរពះបនធូលទុំងយនះរួចយ ើយ រពះជាមាច ស់យលើករពះអងគយ ើងយៅស្លទ នបរម
សុខ* យអាយគង់យៅខាងស្លឋ ុំរពះអងគ។ 



           ៣.  រពះយយសូ៊ជាសយមថចសងឃនិងជាយសថចរបស់យយើងនាយពលអនាគត្ 
យយើងអាចដឹងពីយសចកឋីរសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់ចុំយរះយយើងយ ើ យយយើងមានអារមមែ៍ជិត្សបិ ទ ន
ជាមួយរពះយយសូ៊។យទះបីជារទង់សទិត្យៅស្លទ នបរមសុខផដលយររយពញយៅយោយអុំណាចរបស់រពះជា
មាច ស់ក៏យោយក៏យយើងយៅផត្មានអារមមែ៍ថារពះយយសូ៊យៅជាមួយពួកយយើងយររះរទង់ដឹងចាស់យពល
យយើងមានទុកខលុំបាក។ 
យ របឺ ៤:១៥-១៦    ដផតិ្យយើងមានមហាបូជាចារយ ផដលអាចរួមសុខទុកខជាមួយយយើងជាមនុសសទន់យខាយ គឺ
រពះអងគក៏រត្ូវរងការលផងលរគបច់ុំពូកដូចយយើងផដរផត្រទង់មិនបានរបរពឹត្ថអុំយពើបាបយស្លះយ ើយ ១៦ យ តុ្យនះ 
យយើងរត្ូវចូលយៅកានប់លល័ងកននរពះគុែ ទ ុំងទុកចិត្ថ យដើមផយីអាយបានទទួលរពះ ឫទយ័យមត្តថ  និងរពះគុែ
ទុកជាជុំនួយយៅយពលណាផដលយយើងរត្ូវការ។ 

រពះយយសូ៊បានឈបះអុំយពើបាបយ ើយបង្វា ញយយើងពីមាគ៌្នផដលយយើងនឹងរស់យៅកបុងដុំណាក់របស់រពះវរ
បិត្តរទង់។  

វវិរែៈ ៣:២០-២១     
រពះយយសូ៊កុំពុងយគ្នះទវ រចិត្ថរបស់យយើងយោយរពះយយសូ៊វគង់យៅកបុងជីវតិ្យយើង យយើងនឹងអាចយៅ
ជាមួយរទង់យៅកបុងនគររពះយ ើយអងគុយយៅយលើបលល័ងកជាមួយរទង់យ ើយរពះយយសូ៊នឹងកាល យជាយសឋច
ដ៏មានអុំណាចពលយនាះនាមរពះយយសូ៊ជានាមខពស់អស់ទុំងនាមផងទុំងពួង។ 
ភីលីភ ២:៩   យោយយ តុ្យនាះបានជារពះបានយលើករទង់យ ើងោ៉ងខពស់ យ ើយបានរបទនឲយមាន
នាមដ៏របយសើរ យលើសទុំងអស់ទុំងនាមផង។ 
យ ើ យរគប់ទុំងអណាឋ ត្នឹងទទួលស្លគ ល់ថា Yeshua រពះផមសីុគឺ ADONAI ថាវ យសិរលីអដល់រពះវរ
បិត្ត។ )រពះគមពីរយូោ បុំយពញ( 
រពះជាមាច ស់ជួនកាលសុំយៅដល់រកយថា Adonai Yahweh (យអស្លយ ៥០) ។ យនះគឺជាការបយញ្ចញ
សុំយលងភាស្លអង់យគលសននរកយយ របឺ។ Adonai Yahweh មានន័យថារពះជាមាច ស់ជាអបករគប់រគង 
ជាយសថចឬជាយៅហាវ យ យ ើយរពះយយសូ៊នឹងកាល យជាយៅហាវ យឬកាល យជាយសថច។  
 

            ៤.  រទង់នឹងរត្ ប់មកផផនដីវញិយ ើយយយើងនឹងយៅជាមួយរទង់  
១កូរ ិនថូ្ស១៥:២០-២៨    ផត្ឥ ូវយនះ រពះរគិសឋរទង់មានរពះជនមរស់ពីស្លល ប់យ ើងវញិជាពិត្ ជាផលដុំបូងពី
ពួកអបកផដលបានយដកលក់យៅយ ើយ ២១  ដផតិ្ផដលយសចកថីស្លល ប់បានមកយោយស្លរមនុសស យនាះយសចកថី ផដល
មនុសសស្លល ប់បានរស់យ ើងវញិ ក៏មកយោយស្លរមនុសសផដរ ២២ យររះ ដូចជារគប់មនុសសទ ុំងអស់បានរត្ូវស្លល ប់ 
កបុងយោកអ័ោមជាោ៉ងណា យនាះរគប់គ្នប កនឹ៏ងបានយរបាសឲយរស់ កបុងរពះរគិសឋោ៉ងយនាះផដរ ២៣ ផត្ រគប់គ្នប
ត្តមលុំោប់យរៀងខលួន គឺរពះរគីសធជាផលដុំបូង រួចពួកអបកផដលជារបស់ផងរពះរគិសឋ កបុងកាលផដលរទង់ោងមក 
២៤  រគ្នយនាះបានដល់ចុងបុំផុត្យ ើយ ជាយវោផដលរទងនឹ់ងរបគល់នគរ ដល់រពះដ៏ជារពះវរបិត្តយៅវញិ យរកាយ
ផដលរទង់បានទុំោកអ់ស់ទ ុំងរជយ និងអុំណាច យ ើយនិងម ិទនិឫទនិទ ុំងប៉ុនាម នយចញ ២៥  ដផតិ្គួរឲយរទង់បាន
យស្លយរជយ ទស់ផត្ោក់អស់ទ ុំងខាម ុំងសរត្ូវយៅយរកាមរពះបាទរទង់ ២៦  ឯខាម ុំងសរត្ូវយរកាយបងអស់ ផដលរត្ូវ
បុំផ្ទល ញ គឺជាយសចកថីស្លល ប ់២៧ ពី យររះរទង់បានបស្តង្វក បរគប់ទ ុំងអស់ យៅយរកាមរពះបាទរទង់យ ើយ ផត្ផដលថា
បានបស្តង្វក បរគបទ់ ុំងអស់ យនាះចាស់ជាមិននិោយពីរពះ ផដលបស្តង្វក បរគបរ់បស់ទ ុំងអស់ យៅយរកាមរទង់យនាះយទ 
២៨ យ ើយ កាលណារទងប់ានបស្តង្វក បរគប់របស់ទ ុំងអស់យៅយរកាមរទង់ យនាះរពះរជយបុរត្តយនាះឯង ក៏នឹងរត្ូវ
រកាបយរកាមរពះ ផដលបានបស្តង្វក បរគបអ់វីៗទ ុំងអស់ យអាយយៅយរកាមរទង់ផដរ យដើមផឲីយរពះបានយ្វើការ រគបអ់វីៗទ ុំង
អស់។ 

របសិនយបើយយើងបានរជមុជទឹក ទទួលយជឿយ ើយជាអបកយដើរត្តមដ៏យស្លម ះរត្ង់ រពះយយសូ៊នឹងស្លគ ល់យយើង
យៅយពលផដលរទង់ោងរត្ ប់មកវញិ។  
 
 ម៉ាថាយ២៥:២១    យៅហាវ យនិោយថា របនពយ ើយ បាវលអយស្លម ះរត្ងយ់អើយ ឯងមានចិត្ថយស្លម ះនឹងរត្ួត្របស់
បនថិចយនះ ដូយចបះ អញនឹងត្តុំងឲយឯងរត្តួ្យលើរបស់ជាយរចើនយៅយទៀត្ ចូរឲយឯងរបកបយោយយសចកថីអុំែររបស់
យៅហាវ យឯងចុះ។ 

 

 

(9) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

យយើងខញុុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូនទុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពីរមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស  )កុំផែថ្មី(  
យសៀវយៅទុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូនណាមានបុំែងចង់ទទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ )ផផនទី( ។ 

 
 
 

     

                                 សយេ ៊ូវ (៧)                             ២៩/៥០ 
 ការោ ងរត្ ប ់មកវញិជា យល ើកទី២  

                                                                     កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                       ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

        ១.យត្ើការោងមកវញិរបស់រពះយយសូ៊រគីសធមានន័យដូចយមថច? 
បនាធ ប់ពីរពះយយសូ៊រគិសឋបានរស់យ ើងវញិ រទងប់ានចុំណាយយពល៤០នថ្ងបយរងៀននិងយលើ កទឹកចិត្ថពួកស្លវក័ឲយ
ផសពវផាយដុំែឹងលអរទងប់ានយៅថាពួកយគថាជាអគគស្លវក័ផដលមាននយ័ថា "អបកផដលបានបញ្ជូ នឲយយៅ"រទងប់ាន
របាប់ពួកយគថារទង ់នឹងវលិរត្ បម់កវញិនាយពលអនាគត្យ ើយនឹបយងកើត្រជាណាចរករបស់រពះជាមាច ស់យនះជាការ
ោងរត្ ប់មកវ ិញជាយលើកទីពីរ របស់រពះយយសូ៊រគិសឋ។   
កិចចការ ១:៦ -១១     ដូយចបះ កាលពួកស្លវក័បានរបជុុំគ្នប  យនាះក៏ទូលសួរថា រពះអមាច ស់យអើយ យត្ើយៅរគ្នយនះឬអី  
ផដលរទង់នឹងត្តុំងនគរឲយស្លសន៍អីុរស្លផអលយ ើងវញិយនាះ ៧ ផត្ រទង់មានរពះបនធូលយឆលើយថា មិនរត្ូវឲយអបក
រល់គ្នប ដឹងយពល ដឹងកុំែត្់ ផដលរពះវរបិត្តបានទុកយៅកបុង
អុំណាចរបស់រទង់យនាះយ ើយ ៨ ប៉ុ ផនថ កាលណារពះវញិ្ញដ ែ
បរិសុទនបានមកសែឌិ ត្យលើអបករល់គ្នប  យនាះអបករល់គ្នប នឹងបាន
រពះយចស្លថ  យ ើយនិងយ្វើជាទីបនាធ ល់ពីខញុ ុំ យៅរកុងយយរូស្ល ិម 
រពមទ ុំងរសុកយូោ និងរសុកស្លម៉ារទី ុំងមូល យ ើយរ ូត្ដល់
ចុងផផនដីបុំផុត្ផង ៩ កាល រទង់បានមានរពះបនធូលយសចកថីទ ុំង
យនាះរួចជាយរសច យ ើយពួកស្លវក័កុំពុងផត្យមើល យនាះរពះបាន
យលើករទង់យ ើងយៅ រួចមានពពកមកបុំបា ុំងរទង់ ពីផភបកយគ។ 
១០ កុំពុងផដលយគយងើយសុំ ឹងយមើលយៅយលើយមឃ កបុងកាលផដល
រទង់ោងយៅ យនាះយឃើញមាន២នាក់ យសលៀករក់ស ឈរយៅជិត្ 
និោយថា ១១ ពួក អបករសុកកាលយី យអើយ យ តុ្អវីបានជាឈរយងើយយមើលយៅយលើយមឃដូយចបះ រពះយយស៊ូ វយនះឯង ផដលរពះបាន
យលើកពីអបករល់គ្នប យ ើងយៅយលើស្លទ នសួគ៌ រទង់នឹងោងមកវញិឮត្តមផបបដផដលដូចជាអបករល់គ្នប បានយឃើញរទង់យៅយនាះផដរ។ 
រពះយយសូ៊បានរបាប់យោកយូ៉ហានថារទង់នឹងោងមកវញិកបុងយពលឆ្ប់ៗ 
វ ិវរែៈ ២២:១២    យមើល អញមកជាឆ្ប ់ទ ុំងនា ុំយករង្វវ នម់កជាមួយ យដើមផនឹីងផចកឲយរគបគ់្នប  ត្តមការផដលខលួន
បានយ្វើ។ស្លវក័ប៉ូលបានយលើកទឹកចិត្ថមនុសសជាយរចើនឲយ«រងច់ា ុំរពះរជបុរត្តនឹងោងមកពីស្លទ នសួគ៌វញិ " ១  យថ្
សា ូនិច ១:១០     ។ 



              ២ . យត្ើមានអវីយកើត្យ ើងយៅយពលផដលរពះយយសូ៊ោងរត្ ប់មកវញិ? 
រពះយយសូ៊នឹងោងមកជាមួយពួកយទវត្តរបស់រពះជាមាច ស់យនាះជាយពលផដលមានការផ្ទល ស់បថូ រដ៏អស្លច រ យមួយ។
អុំណាចពុករលួយននពិភពយោកយនះនឹងរត្វូបុំផ្ទល ញយចាលយ ើយនឹងមានរោឌ ភិបាលមួយថ្មី រគប់រគងជុំនួសវ ិញ
យ ើ យរពះយយសូ៊នឹងយ្វើជាយសថចននរបជាជាតិ្នានា។  

ម៉ាថាយ ២៤:៣០    យនាះទីសុំគ្នល់របស់កូនមនុសសនឹង យលចមកយៅយលើយមឃ រគប់ទ ុំងពូជមនុសសយៅផផនដី
នឹងគក់រទូងយុំ ក៏នឹងយឃើញកូនមនុសស មកយលើពពកយៅយលើយមឃ មានទុំងរពះយចស្លថ  និងសិរីលអជាខាល ុំង។ 

យពលផដលរពះយយសូ៊ោងរត្ ប់មកវញិមនុសសមាប នឹងរត្វូយរបាសឲយរស់ពីយសចកថីស្លល ប់យ ើងវញិ។   

យូ៉ហាន ៥:២៨-២៩     សុុំកុុំយងឿងឆងល់យ ើយ ដផតិ្ដល់យពលកុំែត្់ មនុសសស្លល ប់ទ ុំងប៉ុនាម ននឹងឮរពះសូរ
យសៀងរបស់រពះបុរត្ត ២៩ យ ើយយចញពីផបូ រមក។ អបកផដលបានរបរពឹត្ថអុំយពើលអនឹងរស់យ ើងវញិ យដើមផទីទួលជីវតិ្ រី
ឯអបកផដលបានរបរពឹត្ថអុំយពើអារកក់នឹងរស់យ ើងវញិ យដើមផទីទួលយទស»។ 

កិចចការ១៧:៣១     ដផតិ្រពះអងគបាន កុំែត្់នថ្ងមួយទុក យដើមផវីនិិចឆ័យយទសមនុសស ត្តមយសចកឋីសុចរិត្* 
យោយស្លរបុរសមាប ក់ផដលរពះអងគបានផត្ងត្តុំង។ រពះអងគបានយរបាសបុរសយនាះយអាយរស់យ ើងវញិ ទុកជាភសឋុ
ត្តងសុំរប់មនុសសទ ុំងអស់»។ 

យៅយពលផដលរពះយយសូ៊បានមករត្ ប់មកវញិអវីៗរគប់ោ៉ងនឹងរត្ូវបានស្លឋ រយ ើងវញិ។  
កិចចការ៣:១៩-២១     ដូយចបះ ចូរផរបចិត្ថ យ ើយវលិមកចុះ យដើមផឲីយ
បាបរបស់អបករល់គ្នប បានលុបយចញ របយោជន៍ឲយមានយពលលុំយ ើយ 
មកពីចុំយរះរពះអមាច ស់ ២០ យ ើយឲយរទង់បានចាត្់រពះអងគយនាះ ផដល
បានត្រមូវទុកជាមុន មកឯអបករល់គ្នប  គឺជារពះយយសូ៊រគិសឋ ២១  ផដល 
ស្លទ នសួគ៌រត្ូវទទួល ដរបដល់រគ្នត្តុំងរបស់ទ ុំងអស់យ ើងវញិ ផដល
រពះបានមានរពះបនធូលរបាប់ពីរគ្នយនាះ យោយស្លរមាត្់ននពួកយហារ
បរិសុទនរបស់រទង់ ត្ត ុំងពីបុរែមក។ 

យអស្លយ ៣៥ 

 
 

              ៣.  យត្ើពួកយស្លម ះរត្ង់នឹងបានរង្វវ ន់ផបបណា? 
អស់អបកផដលយជឿយ ើយយគ្នរពត្តមដុំែឹងលអនឹងរត្វូបានទទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចចយៅកបុងនគររបស់រពះយ ើ យ
ពួកអបកយជឿនឹងបានដូចជាយទវត្តផដលគ្នម នបាបយ ើ យមិនអាចស្លល ប់យទៀត្យ ើយ។   
១ កូរ ិនថូ្ស១៥:៥៣   យររះរូបកាយផដលផត្ងផត្រលួយយនះ រត្ូវផត្ទទួលយកភាពផដលមិនយចះរលួយ 
យ ើយរូបកាយផដលផត្ងផត្ស្លល ប់យនះរត្ូវទទួលយកភាពអមត្ៈ។ 
ភីលីភ ៣:២១  រពះអងគនឹងបុំផ្ទល ស់ បុំផរបរូបកាយដយ៏ថាកទបរបស់យយើងយនះ យអាយបានដូចរពះកាយ របកប
យោយសិរីរុងយរឿងរបស់រពះអងគយោយម ិទនិឫទនិ ផដលយ្វើ យអាយរពះអងគបស្តង្វក បអវីៗទ ុំងអស់យៅយរកាមអុំណាច
របស់រពះអងគ។ 
រពះចង់ឱយយយើងមានវត្ថមានកបុងរជាណាចរករបស់រទង់ 
លូកា១២:៣២       
២យពរត្ុស ៣:៩  រពះអមាច ស់នឹងោងមក ត្តមរពះបនធូលសនារបស់រពះអងគ ឥត្បផងអបងអង់ ដូចអបកខលះនឹក
ស្លម នយនាះយ ើយ។ រពះអងគសុំផដងរពះ ឫទយ័អត្់្មត្់ចុំយរះបងបអូន យររះរទង់មិនសពវរពះ ឫទយ័យអាយ
នរណាមាប ក់រត្វូវនិាសយទ គឺរទង់សពវរពះ ឫទយ័យអាយមនុសសយោករគប់ៗរូបផកផរបចិត្ថគុំនិត្ វញិ។ជយរមើស
ជារបស់យយើង 
ទុទិយកថា ៣០:១៩   នថ្ងយនះ ខញុ ុំសូមយកយមឃ និងដី យ្វើជាស្លកសទីស់នឹងអបករល់គ្នប  គឺខញុ ុំយអាយអបកយរជើស
យរើសយកជីវតិ្ ឬយសចកឋីស្លល ប ់រពះពរ ឬបណាឋ ស្ល។ ចូរយរជើសយរើសយកជីវតិ្ចុះ យដើមផយីអាយអបក និងពូជពងសរបស់
អបកបានរស់រន។ 
ម៉ាកុស១៦:១      
១កូរ ិនថូ្ស ២:៨-១០   គ្នម នយៅហាវ យណាកបុងយោកីយ៍យនះ បានស្លគ ល់យសចកថីអាថ្៌កុំបា ុំងយនាះយ ើយ យបើបាន
ស្លគ ល់ យនាះយគមិនបានឆ្ក ងរពះអមាច ស់ដ៏មានសិរីយទ ៩ ដូច មានយសចកថី ផចងទុកមកថា«យសចកថី ផដលផភបកមិន
ផដលយឃើញ រត្យចៀកមិនផដលឮ យ ើយចិត្ថនឹកមិនផដលដល់ គឺយសចកថី យនាះឯងផដលរពះបានយរៀបចុំទុក សុំរប់
ពួកអបកផដលរសឡាញ់រទង់» ១០ រពះរទង់បានសុំផដង ឲយយយើងរល់គ្នប យឃើញយសចកថីទ ុំងយនាះ យោយស្លររពះ
វញិ្ញដ ែរទង់ ដផតិ្រពះវញិ្ញដ ែននរទង់សធង់យមើលរគប់ទ ុំងអស់ រពមទ ុំងយសចកថី រជាលយរៅននរពះផដរ។ 

 

(9) 
 



រពះយយសូ៊បានបយរងៀនអបកយដើរត្តមរទង់ឲយយចះអ្ិស្លឌ ន 

ម៉ាថាយ ៦ :១០ សូមសុំផដងរពះនាមដ៏វសុិទនរបស់រពះអងគ យអាយមនុសសយោកស្លគ ល់* សូមយអាយរពះរជយ*
រពះអងគបានមកដល់ សូមយអាយរពះ ឫទយ័របស់រពះអងគ បានសុំយរចយៅយលើផផនដី ដូចយៅស្លទ នបរមសុខផដរ។  
           ៥.  ដុំែឹងលអផថល់យសចកថីសងឃ ឹមដល់យយើងនាយពលអនាគត្ 
ការរស់យៅជាយរៀងរ ូត្យៅកបុងរជាណាចរករពះមានន័យថាយសចកថីស្លល ប់នឹងរត្ូវបញ្ចប់ ។ យសចកថីស្លល ប់ជា
ទែឍ កមមចុំយរះអុំយពើបាបរបស់យយើងយ ើយយយើងរគប់គ្នប សមនឹងស្លល ប់យលើកផលងផត្រពះយយសូ៊វរគីសធ។  

រ ៉៉ូម  ៥:១២  ដូយចបះ ផដលបាបបានចូលមកកបុងយោកីយ៍ យោយស្លរមនុសសផត្មាប ក ់យ ើយកម៏ានយសចកថីស្លល ប់ចូល
មកផដរ យោយស្លរអុំយពើបាបយនាះជាោ៉ងណា យនាះយសចកថីស្លល បប់ានឆលងរលោល ដល់មនុសសរគបគ់្នប ោ៉ងយនាះ
ផដរ ដផតិ្រគប់គ្នប បានយ្វើបាបយ ើយ។ 

យ យរពើរ ៩:១១,១២,២៦ ១០:១០ រពះយយសូ៊បានោងមកយដើមផបីុំផ្ទល ញអុំយពើបាបយ ើយត្តមរយះយញ្ដបូជា
របស់រទង់អុំយពើបាបរបស់យយើងរត្ូវបានអត្យ់ទសឲយ។រពះយយសូ៊វមិនបានស្លល ប់ជុំនួសយយើងយទប៉ុ ផនថរទងច់ងប់ង្វា ញ
យយើងពីមាគ៌្នមួយយៅកានរ់ពះជាមាច ស់យ តុ្យនះយ ើយយទើបយយើងរត្វូផកផរបចិត្ថគុំនិត្យ ើយយស្លម ះរត្ង់ចុំយរះរពះ
យយសូ៊។១ក៉ូរនិេ៉ូស ១៥ :២០-២៣  ផត្ឥ ូវយនះ រពះរគីសធរទងម់ានរពះជនមរស់ពីស្លល ប់យ ើងវញិជាពិត្ ជាផល
ដុំបូងពីពួកអបកផដលបានយដកលក់យៅយ ើយ ២១ ដផតិ្ផដលយសចកថីស្លល ប់បានមកយោយស្លរមនុសស យនាះយសចកថី
ផដលមនុសសស្លល បប់ានរស់យ ើងវញិកម៏កយោយស្លរមនុសសផដរ ២២ យររះដូចជារគប់មនុសសទ ុំងអស់បានរត្ូវ
ស្លល ប់កបុងយោកអោ័មជាោ៉ងណាយនាះរគបគ់្នប កនឹ៏ងបានយរបាសឲយរស់ កបុងរពះរគីសធោ៉ងយនាះផដ២៣ ផត្រគបគ់្នប
ត្តមលុំោប់យរៀងខលួន គឺរពះរគីសធជាផលដុំបូងរួចពួកអបកផដលជារបស់ផងរពះរគីសធកបុងកាលផដលរទង់ោងមក។ 
ដូយចបះដុំែឹងលអផដលរត្វូបានផចកចាយរប់រន់ឆ្ប ុំមកយ ើយយនាះផថល់ឱយយយើងនូវកថីសងឃមឹននជីវតិ្ដ៏អស់កលផជា
និចចកបុងនគររពះយៅយលើផផនដីយ ើយរពះយយសូ៊វរគីសធនឹងយ្វើជាយសថចរបស់ពួកយយើង។ 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                       THE GOSPEL - ែំណឹ្លអ                ៣០/៥០ 
 កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
 

          ១.យត្ើរកយថាដុំែឹងលអមានន័យោ៉ងដូចយមថច? 
រកយ "gospel" មានន័យថា "ដុំែឹងលអ" ដុំែឹងលអរត្វូបានយគដឹងរបរ់នឆ់្ប ុំមុនយពលគមពីរសញ្ញដ ថ្មីរត្វូបានសរ
យសរយ ើង។កាឡាទី ៣:៨យ ើយយោយគមពីរបានដឹងជាមុនថា រពះរទង់នឹងរបពួ់កស្លសនដ៍នទជាសុចរិត្ យោយ
យសចកថីជុំយនឿ បានជាមានយសចកថីរបកាសរបាប់មក ដល់យោកអ័របាហាុំជាមុនថា «អស់ទ ុំងស្លសន៍នឹងបានពរ
យោយស្លរឯង»។ 
           ២ .យ តុ្អវីបានជាវារត្ូវបានយៅថាដុំែឹងលអ? 
វាមានស្លរះសុំខាន់ណាស់យដើមផយីល់ដឹងពីមូលយ តុ្អវីបានជាវារត្ូវបានយគយៅថា ដុំែឹងលអ ។ រពះយយសូ៊វបាន
បង្វា ញយយើងនូវមាគ៌្នមួយផដលអាចសយស្តង្វគ ះយយើងឲយរួចពីអុំយពើបាប និងយសចកថីស្លល ប។់យនះជាដុំែឹងដល៏អសរមាប់
មនុសសយោកទុំងអស់។  
រពះយយសូ៊វបានបយរងៀនពីដុំែឹងលអយ ើ យបានរបាប់ពួកអគគស្លវក័ឲយយ្វើត្តមគុំ រូ រទង់។   

ម៉ាកុស ១៦:១៥-១៦ យោកពីឡាត្ចង់បុំយពញ ចិត្ថបណាឋ ជន ក៏យោះផលងបារ៉បាស។ បនាធ ប់ពីបញ្ញជ យអាយយគ
វាយរពះយយសូ៊នឹងរ ុំរត្រួ់ចយ ើយ យោករបគល់យៅយអាយយគឆ្ក ង។ ១៦  ពួកទហានបយែឋើ ររពះយយសូ៊យៅកបុងទី
ធ្លល បនាធ យ យ ើយយៅកងទហានទុំងមូលមក។ 

           ៣.ដុំែឹងលអយៅកបុ ងគមពីរសញ្ញដ ថ្មីនិងគមពីរសញ្ញដ ចាស់ទ ុំងពីរ 
អ័របាហាុំបានយល់ថារពះជាមាច ស់មានផផនការដ៏អស្លច រយសរមាប់នាយពលអនាគត្។ 
រ ៉ូម១:១-២ សុំបុរត្ប៉ុលខញុ ុំ ជាបាវបុំយរើរបស់រពះយយសូ៊វរគីសធ ផដលរទង់បានយៅមកយ្វើជាស្លវក័ ទុំងផញកយចញ
ទុកសុំរប់ដុំែឹងលអននរពះ ២ ជាដុំែឹងលអផដលរទងប់ានសនាពីយដើម យោយស្លរពួកយហាររទង់ ទុកកបុងគមពី របរិ

សុទន។២  ្ ី មូ៉យថ្ ៣:១៥  យ ើយថា ត្តុំងពីយកមងតូ្ចមក អបកបានស្លគ ល់បទគមពីរទ ុំងប៉ុនាម ន ផដលអាចនឹងនា ុំឲយ
អបកមានរបាជាញ ដល់ទីសយស្តង្វគ ះ ផដលបានយោយស្លរយសចកថីជុំយនឿយជឿដល់រពះរគីសធយយសូ៊ផង។ 

យ យរពើ រ ៤:២  / កាឡាទី ៣:៦-៩  



The gospel កបុងគមពី រសញ្ញដ ថ្មីរត្វូបានយគយៅថា "យសចកថីសងឃមឹននអីុរស្លផអល»។ ប៉ូលនិងអបកយដើរត្តមរពះ
យយសូ៊វដនទយទៀត្ផដលបានយជឿយលើ gospel យនះយល់ថាវាជាដុំែឹងលអផដលអបកយស្លម ះរត្ង់យៅកបុងរបយទសអីុ
រស្លផអលកុំពុងទនធឹងរង់ចា ុំអស់រយៈយពលដ៏យូរមកយ ើយ។ 

កិចចការ  ២៦:៦  យ ើយឥ ូវ ទូលបងគុំជាប់ជុំនុុំជុំរះយនះ យនាះគឺយោយយររះផត្មានចិត្ថសងឃមឹដល់យសចកថីសនា 
ផដលរពះរទង់បានត្តុំងនឹងពួកឰយុយកាទូលបងគុំ។ 

ដុំែឹងលអយនាះថារពះជាមាច ស់បានរបទនមាគ៌្នមួយសុំរបម់នុសសយោកយដើមផទីទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចចកបុងនគរ
រពះយៅយលើ ផផនដីយនះត្តមរយះយយសូ៊វរគីសធ។ 

កិចចការ  ១៣:៣២ -៣៩  

ការរស់យ ើងវញិពីយសចកថីស្លល បផ់ដលជាបទពិយស្ល្ខាងឯស្លច់្ មជាកឋីសងឃមឹដអ៏ស្លច រយយៅកបុងយសចកថីសនា
របស់រពះជាមាច ស់។ការយជឿយលើការរស់យ ើងវញិគឺជាយបះដូងននដុំែឹងលអពិត្។ 

យូ៉ហាន ១១:២១-២៧ឮ . យ យរពើ រ ១១:១៣-១៩  

         ៤.ការបយរងៀនពីនរគរពះ  
យពលផដលភីលីពបានផាយដុំែឹងលអយៅដល់របជាជនយៅកបុងរក ុងស្លម៉ារីគ្នត្់បានបយរងៀនពីនគររពះ។ 

កិចចការ៨:១២   
បងបអូនទ ុំងអស់គ្នប រត្វូដឹង យ ើយយល់ពីនគររពះឲយបានចាស់មុនយពលទទួលបុែយរជមុជទឹក។នគររពះយនះ
ជានគរមួយផដលយោកអរ័បាហាុំបានយជឿនិងបានទនធឹងរង់ចា ុំ។ រពះបានសនានឹងអ័របាហាុំថាយោកនឹងកាល យជា
របជាជាតិ្មួយដ៏្ុំយ ើយថាគ្នត្់នឹងទទួលបានទឹកដីផដលយោកយមើលយឃើញ។ 
យោកុបផត្ថិ ១៣:១៤-១៧ យរកាយយពលយោក ុត្ផបកយចញពីយោកអាប់រ៉មយៅ រពះអមាច ស់មានរពះ
បនធូលមកកានយ់ោកអាបរ៉់ម ថា៖ «ចូរយងើបមុខយមើលពីកផនលងផដលអបកយៅយនាះ យ ើយសមលឹងយឆ្ព ះយៅទិសខាង
យជើង និងទិសខាងត្ផូង ទិសខាងយកើត្ និងទិសខាងលិចយៅ! ១៥ ដផតិ្យយើងនឹងរបគល់រសុកទ ុំងមូល ផដលអបក
យមើលយឃើញយនះយអាយអបក និងយអាយពូជពងសរបស់អបករ ូត្ត្យៅ។ ១៦ យយើងនឹងយ្វើ យអាយ ពូជពងសរបស់អបក
យកើនចុំនួនយរចើនដូច្ូលីដី គ្នម ននរណាអាចរប់ពូជពងសរបស់អបកបានយ ើយ គឺដូចជាយគពុុំអាចរប់្ូលីបាន
ោ៉ងយនាះផដរ។ ១៧ ចូរយរកាកយ ើង យដើរយអាយសពវទីកផនលងកបុងរសុកយនះយៅ ដផតិ្យយើងរបគល់យអាយអបក
យ ើយ»។ 

ចចិការ ៧:៥ យៅរសុកយនះ រពះជាមាច ស់ពុុំបានរបទនដី្លី យអាយយោកយ ើយ គឺសូមផផីត្ដីលមមនឹងោក់បាត្យជើង ក៏
រពះអងគមិនរបទនយអាយផដរ។ ប៉ុ ផនថ រពះអងគបានសនាថា នឹងរបគល់រសុកយនះទ ុំងមូលមកយអាយយោក និងយអា
យពូជពងសរបស់យោកយៅជុំនាន់យរកាយៗផង។ យពលយនាះ យោកអរបាហាុំគ្នម នកូនយទ។ 

អ័របាហាុំនឹងទទួលទឹកដីជាមរត្ករួមជាមួយពួកអបកយស្លម ះរត្ង់នាយពលអនាគត្។ 

យ យរពើរ ១១:៣៩-៤០ យទះបីអបកទ ុំងយនាះទទួលសកខីភាពលអ យររះផត្ជុំយនឿរបស់ខលួនកឋី  ក៏យគពុុំបានទទួល
អវីៗត្តមរពះបនធូលសនាផដរ។ ៤០ យោយរពះជាមាច ស់យរគ្នង ទុកថានឹងរបទនអវីៗដល៏អរបយសើរមកយយើង រទង់ពុុំ
បានយរបាសអបកទ ុំងយនាះយអាយបានរគប់លកខែៈមុនយយើងយ ើយ។ 
រពះយយសូ៊វបានបយរងៀនពីដុំែឹងលអសថី អុំពីនរគរពះនឹងមកដល់នាយពលអនាគត្។ 

ម៉ាថាយ ៤:២៣  
រពះយយសូ៊វបានបញ្ជូ នពួកសិសសឲយយចញយៅបយរងៀនពីដុំែឹងលអ យ ើយពួកសិសសបានរបាប់មនុសសមាប ថាយៅ
យពលអនាគត្រពះជាមាច ស់នឹងបយងកើត្នគររពះយ ើង យ ើយការសនាផដលរទងប់ានសនាជាមួយយោកអរ័បាហាុំ
នឹងកាល យជាការពិត្។ 

លូកា  ៩ :២  បនាធ ប់មករទង់បានបញ្ជូ នពួកយគយចញយៅយដើមផអី្ិបាយអុំពីនគររពះយដើមផពីាបាល
អបកផដលឈឺ។ ខ៦ ដូយចបះពួកសិសសទុំងដប់ពីរនាក់បានយចញយៅពួកយគបានយ្វើដុំយែើ រពីភូមិមួយ
យៅភូមិយ ើយពួកយគបានអ្ិបាយពីដុំែឹងលអនិងយរបាសមនុសសរគប់ទីកផនលង ។ ខ១១ បុ៉ផនថ វូង
មនុសសផដលបានយរៀនក៏បានអនុវត្ថត្តមរពះយយសូ៊វ ។ រទង់បានរទង់រក់ទក់ទទួលយគយ ើយមានរពះ
បនធូលរបាបពី់នគររពះ ទុំងយរបាសដល់អស់អបកផដលរត្ូវការឲយយគបានជាផង។(កិចចការ ៣ - ការពាបាល
ទុំងរសុង ... អីុរស្លផអល  យអស្លយ ៦ :១០)  
មនុសសមាប រត្ូវចងចាុំថាបុរត្តរបស់យដវឌីនឹងកាល យជាយសថចអស់កលផជានិចច។ 
លូកា ១:៣-៣៣   បុរត្យនាះនឹងបានជា្ុំឧត្ថម យ ើយយគនឹងយៅរទង់       ជារពះរជបុរត្តននរពះដ៏ខពស់បុំផុត្ 
រពះអមាច ស់ដ៏ជារពះ រទង់នឹងរបទនរជយនន លួងោវឌី     ជាឰយុយការទង់ថាវ យរទង់យស្លយ  ៣៣  រទង់នឹងយស្លយ
រជយយលើពួកវងសរបស់ោ៉កុប យៅអស់កលផយរៀងយៅ យ ើយរជយរទងនឹ់ងមិនផុត្យ ើយ។ 
 



            ៦.  យត្ើសិររុីងយរឿងជាអវី? 
យៅកបុងរពះគមពី រជួនកាលសិររុីងយរឿងជាឆពវែតរងសព័ីទនជុុំវញិរពះ។ និកខមនុំ ២៤:១៦; ៣៣:១៨ -២៣ ស៉ូម
ថមើលនិកខមនុំ ៤០:៣៤;យអយសគ្នល ១:២៥-២៨ ។យពលផដលរពះបាទស្ល ូម៉ូនបានសង់រពះវហិារថាវ យរពះជា
មាច ស់ រពះជាមាច ស់បានបង្វា ញការអនុម័ត្របស់រទង់យោបុំយពញសិរីរុងយរឿងរបស់រទង់កបុងរពះវហិារយនះ ២របា
កសរត្  ៧:១-៣ ។ 

មនុសសមិនអាចយមើលយឃើញរពះជាមាច ស់បានយ ើយ ១្ីមូ៉យថ្ទី ១៦ :១៦  

យូ៉ហានជាសិសស កុំពុងយៅយលើការផ្ទល ស់ផរបរូបរងរបស់រពះយយសូ៊វបានមានរបស្លសន៍ថា: « ... យយើងបានយឃើញ
សិរីរុងយរឿងរបស់រទង់ សិរីលអផត្មួយគត្ផ់ដលមកពីរពះវរបិត្ត យពញយោយរពះគុែនិងយសចកថីពិត្ ។ យូ៉ហាន១:

១៤ / ១យពរត្សុ ១:១៧-១៨  ពពកភលឺថាល  ុ៊៊ុំព័ទនរពះយយសូ៊វយ ើយពួកសិសសបានយឃើញនផធមុខនិងសយមលៀកបុំរក់
របស់រពះយយសូ៊វបានបយញ្ចញរសមី ដូចរពះអាទិត្យ។ 

យយើងអាចថាវ យសិរីលអដល់រពះជាមាច ស់យោយការសរយសើរត្យមកើងរទង់ យ ើយទទួលស្លគ ល់ថារពះជាមាច ស់មាន
អុំណាចនិងអានុភាពដ៏អស្លច រយ។ "Hallelujah! ចុំយរះរពះអមាច ស់របស់យយើង រពះដ៏មានម ិទនិឫទនិ ចូររគងរជ 
ចូរយយើងអរសបាយនិងរកីរយយ ើយថាវ យសិរីលអដល់រទង"់ វវិរែៈ ១៩:៦-៧ / លូកា២:១៣-១៤, ១៧-១៨  / រ ៉ូ
ម  ៤ :១៨-២  ។ 
យយើងគួរផត្បង្វា ញគុែសមផត្ថិរបស់រពះកបុងជីវតិ្របស់យយើងដូចជាសនថិភាព យសចកឋី យមត្តថ ករុណា យសចកឋីពិត្ និង
កឋី រសឡាញ់។រពះគមពី របានរបាប់យយើងថា រត្ូវផសវងរកសិរីរុងយរឿងននរពះយោយការយ្វើអុំយពើលអផដលគ្នប់រពះ
 ឫទយ័រទង់យ ើយរទង់នឹងផថល់សិររុីងយរឿង កិត្ថិយស និងជីវតិ្អស់កលផជានិចច យពលផដលរពះជាមាច ស់យរបាស
យយើងឲយរស់ពីយសចកថីស្លល ប់យ ើងវញិយ ើយចូលកបុងនគររពះ- រ ៉ូ ម  ២ :៦ -១០  / ៨ :១៧  ។  

 

             យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                  នគរព្រះ                       ៣១/៥០ 
  កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរូលដ្ឋា ន  

                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
         ១.   ផផនការនិងយគ្នលបុំែងរបស់រពះជាមាច ស់ 

យគ្នលបុំែងរបស់រពះជាមាច ស់ចង់ឱយផផនដីទុំងមូលយពញយោយសិរីរុងយរឿងរបស់រទង់។    
ជនគែនា ១៤:២១ ក៏ប៉ុផនថ យយើងសុុំរបកាសកបុងនាមយយើងជារពះផដលមានរពះជនមគង់យៅ យ ើយមានសិរី
រុងយរឿងរសយពញយលើផផនដីទ ុំងមូល។ 
រពះជាមាច ស់នឹងយ្វើការយនះត្តមរយៈរពះយយសូ៊វរគីសធជាបុរត្តរបស់រទង់។ 
           ២ .  ការោងរត្ ប់មកវញិរបស់រពះយយសូ៊វរគីសធមកកាន់ផផនដី 
បនាធ ប់ពីរទង់បានរស់យ ើងពីស្លល បយ់ ើងវញិ រពះយយសូ៊វរទងប់ានោងយៅស្លទ នសួគយ៌ ើយទូត្ពីរនាក់របស់រពះ
ជាមាច ស់បានរបាប់ពួកយគថា  រពះយយសូ៊វនឹងោងរត្ ប់មកផផនដីវញិកបុងយពលឆ្ប់ៗ។  

កិចចការ១:១១  

យពលផដលរពះយយសូ៊វោងរត្ បម់កវញិនឹងមានការយរបាសឲយរស់យ ើងវញិ។មនុសសខលះនឹងរស់យៅអស់កលផ
ជានិចចយ ើយអបកយផសងយទៀត្ផដលបានស្លគ ល់រពះជាមាច ស់ប៉ុផនថបានង្វកយចញឆ្ង យពីរពះអងគយ ើយបានបដិយស្
បុរត្តបស់រទង់នឹងរត្ ប់យៅជា្ូលីដីវញិយោយស្លរផត្កុំ ុសរបស់ពួកយគ។ 

ោនីផយ៉ល ១២ :២ មានមនុសសជាយរចើនផដល សទិត្យៅកបុងផបូ រនឹងរស់យ ើងវញិ អបកខលះនឹងទទួលជីវតិ្អស់
កលផជានិចច អបកខលះយទៀត្នឹងរត្ូវអាម៉ាស់មុខ រពមទ ុំងរងទុកខយទសអស់កលផជានិចចផង។ 

អស់អបកផដលមានជុំយនឿយស្លម ះរត្ង ់  នឹង      ទទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចច-រូបកាយរបស់ពួកយគនឹងរត្ូវបានផ្ទល ស់
បថូ រយ ើយពួកយគនឹងមិនរត្ូវស្លល ប់យទៀត្យ ើយ។ 

១ កូរ ិនថូ្ស ១៥:៥១-៥៣ ផន ខញុ ុំរបាប់អបករល់គ្នប ពីយសចកថីអាថ្៌កុំបា ុំង គឺថាយយើងទ ុំងអស់គ្នប នឹងមិនយដកលក់
យៅយទ ៥២ ផត្ ទុំងអស់គ្នប នឹងបានផ្ទល ស់ផរបយៅកបុង១រ ុំយពចវញិ គឺកបុង១បរ៉បិចផភបកប៉ុ យណាត ះ កបុងកាលផដលឮសូរ
ផរត្យរកាយបងអស់ ដផតិ្ផរត្នឹងឮយ ើងផមន យនាះពួកស្លល បនឹ់ងរស់យ ើងវញិ មិនពុករលួយយទៀត្យ ើយ រួចយយើង
រល់គ្នប នឹងបានផ្ទល ស់ផរបយៅ ៥៣ ដផតិ្ រត្ូវផត្រូបកាយដ៏ពុករលួយយនះ បានរបោបយ់ោយយសចកថីមិនពុករលួយ
វញិ យ ើយរូបកាយផដលរផមងស្លល ប់យនះ រត្ូវផត្បានរបោប់យោយយសចកថី មិនយចះស្លល ប់វញិផដរ។ 
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           ៣.នគររពះ 
រពះយយសូ៊វរគីសធនឹងយ្វើជាយសឋចរបស់យយើងទុំងអស់គ្នប  
លូកា ១:៣២-៣៣ បុរត្យនាះនឹងមានឋានៈ ដ៏របយសើរឧត្ឋម យ ើយយគនឹងថាវ យរពះនាមថា “រពះបុរត្តននរពះដ៏
ខពង់ខពស់បុំផុត្ ”។  រពះជាមាច ស់នឹងត្តុំងបុរត្យនាះ យអាយរគងរជយយលើបលល័ងករបស់រពះបាទោវឌី ជារពះអយយយកា
របស់រពះអងគ ៣៣ រទង់នឹងរគងរជយយលើរបជារស្តសថអីុរស្លផអល អស់កលផជានិចច យ ើយរជយរបស់រពះអងគនឹងយៅ
សទិត្យសទរ ឥត្មានទីបញ្ចប់យ ើយ»។ 
រពះនឹងបង្វា ញអុំណាចរបស់រទងត់្តមរយះអងគរពះយយសូ៊វរគីសធយ ើយរទង់នឹងបយងកើត្នគររពះយៅយលើផផនដីយនះ
យ ើយរទង់នឹងបុំផ្ទល ញខាម ុំងសរត្វូរបស់រទង់ទ ុំងអស់យចាល។ អុំយពើពុករលួយ អុំយពើ ិងានិងការអារកក់ទ ុំងអស់
របស់មនុសសនឹងរត្ូវបញ្ចប ់នគររពះនឹងមានមូលោឌ នរគឹះយៅរកុងយយរូស្ល ឹមកបុងរបយទសអីុរស្លផអលយពលយនាះ
រពះយយសូ៊វនឹងរគប់រគងផផនដីទ ុំងមូលយ ើយមនុសសមាប នឹងយរសចឃ្វល នចង់យរៀនពីមាគ៌្នរបស់រពះជាមាច ស់។ 

យអស្លយ  ២ :២ -៣  
ហាបាគូក ២ :១៤ សមុរទយររយពញយោយទឹកោ៉ងណា យៅផផនដី ក៏មានសុទនផត្មនុសសស្លគ ល់ សិរីរុងយរឿង
របស់រពះអមាច ស់ោ៉ងយនាះផដរ។  
            ៤.   រពះគមពីររបាប់យយើងជាយរចើនអុំពីនគររពះ 

● យសឋចទ ុំងអស់និងអបកដឹកនា ុំយៅយលើផផនដីទ ុំងអស់នឹងទទួលរពះយយសូ៊វរគីសធជាយសថច- 

ទុំនុកដុំយកើ ង   ៧២:៨ -១១  
● រគ្នយនាះមនុសសផដលមិនយចះស្លល ប់ (អស់អបកផដលយស្លម ះរត្ង់)នឹងរគប់រគងជាមួយរពះយយសូ៊វរគីសធ-          
វ ិវ រែៈ  ៥:៩ -១០  

● រគ្នយនាះផផនដីនឹងកាល យជាកផនលងដរ៏សស់ស្លអ ត្មថងយទៀត្- យអស្លយ  ៣៥:១-២ 

● រគ្នយនាះផផនដីនឹងមានសនឋិភាព -យអស្លយ  ២ :៤  

● មនុសសរគប់រូបនឹងមានសុវត្ទិភាព-មីកា ៤:៤ 
● រគ្នយនាះសូមផផីត្សត្វកម៏ានសនថិភាពផដរ-យអស្លយ ១១:៦-៩ 

● រគ្នយនាះនឹងមានមាូបអាហារបរបូិរែ៍-ទុំនុកដុំយកើង  ៧២:១៦   /  ស្លការី  ៨:១២ 

● រគ្នយនាះមនុសសរកីរកនឹងមានអបកយមើលផថ្រ-ទុំនុកដុំយកើង ៧២:១២-១៤ 

● រគ្នយនាះនឹងមានយុត្ថិ្មពិ៌ត្- ទុំនុកដុំយកើង ៧២:២  យអស្លយ  ១១:៣-៤  

● រគ្នយនាះនឹងមានសុខភាពលអ   - យអស្លយ  ៣៥:៥-៦ 

● រគ្នយនាះមនុសសនឹងមានអាយុយឺនយូរ-យអស្លយ  ៦៥:២០ 

● រគ្នយនាះនឹងមានកឋីអុំែរនិងសុភមងគលពិត្- យអស្លយ  ២៥ :៨ /វវិរែៈ  ២១:៤  

● យ ើយនគររពះនឹងមានរយៈយពល ១០០០ ឆ្ប ុំ- វវិរែៈ  ២០:៤ 

យៅចុងរជយ១០០០ឆ្ប ុំនឹងមានការយរបាសឲយរស់យ ើងវញិមួយយទៀត្យ ើយរពះជាមាច ស់នឹងវនិិចឆ័យយទសមនុសស
ផដលបានស្លល ប់កបុងរជយ១០០០។វវិរែៈ ២០ :៥ /  ១២ -១៥ 

បនាធ ប់ពីការរស់យ ើងវញិជាយលើកទីពីរនឹងមានការស្លល ប់យរចើនយទៀត្។  
យអស្លយ  ២៥:៨   វវិរែៈ ២១:៤    ១កូរិនថូ្សទី  ១៥:២៥-២៦  

រពះយយសូ៊វរគីសធនឹងរបគល់នគររពះឲយរពះវរបិត្តរបស់រទង់យ ើយរពះជាមាច ស់នឹងរគប់រគងអវីៗទ ុំង
អស់-១កូរិនថូ្សទី  ១៥:២៤-២៨   

             ៥.កបុ ងរជយ១០០០ឆ្ប ុំជាយពលយវោមួយដ៏អស្លច រយ ! 
យយើងអាចយរត្ៀមខលួនសរមាបក់ារោងរត្ បម់កវញិរបស់រពះយយសូ៊វរគីសធយោយការអានរពះគមពី រនិងរស់កបុង
មាគ៌្នរបស់រពះជាមាច ស់។ 

រ ៉ូម ១០ :១៧ ដូយចបះ យសចកថីជុំយនឿយកើត្យ ើងយោយឮ យ ើយផដលឮយនាះ គឺយោយស្លររពះបនធូលននរពះ។

អស់អបកផដលយជឿយ ើយទទួលបុែយរជមុជទឹកនឹងបានសយស្តង្វគ ះ ជុំយនឿមិនផមនរគ្នន់ផត្យជឿកបុងចិត្ថ
គុំនិត្យនាះផទ  ផត្រត្ូវមានការរបរពឹត្ថ  យ ររះវាជាមាគ៌្នននជីវតិ្។  
យអយភសូ ៤:១ ដូយចបះ ខញុ ុំជាអបកជាប់គុកកបុងរពះអមាច ស់ ខញុ ុំទូនាម នអបករល់គ្នប ថា ចូរឲយអបករល់គ្នប យដើរផបបគួរនឹង 
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លូកា ១៤:១៦-២៤  ផត្រទង់មានរពះបនធូលថា មានបុរសមាប កយ់រៀបជបយ់លៀងជាោ៉ង្ុំ ក៏អយញ្ជើ ញមនុសស
ជាយរចើន ១៧ ដល់យពលជិត្សីុយលៀង គ្នត្់យរបើបាវឲយយៅរបាប់ពួកយភញៀវថា សូមអយញ្ជើ ញមក ដផតិ្ទ ុំងអស់បាន
យរៀបរបុងជាយរសចយ ើយ ១៨ ផត្ យគចាប់ត្ត ុំងយោះស្លដូចគ្នប ទ ុំងអស់ អបកមុននិោយថា ខញុ ុំបានទិញចុំការ 
យ ើយខញុ ុំរត្ូវយៅយមើលចុំការយនាះ សូមឲយយោកអត្យ់ទស ១៩ មាប ក់យទៀត្ក៏ថា ខញុ ុំបានទិញយគ្ន៥នឹម ខញុ ុំរត្ូវយៅលវា
យមើល សូមឲយយោកអត្់យទស ២០ មាប កយ់ទៀត្ថា ខញុ ុំយទើបនឹងការរបពននយ ើយ យោយយ តុ្យនាះបានជាខញុ ុំយៅមិន
បាន ២១ បាវ យនាះក៏រត្ ប់យៅវញិ ជុំរបយៅហាវ យខលួនត្តមដុំយែើ រយនាះ ដូយចបះ យោករបាបយ់ៅបាវ ទ ុំងកុំ ឹង
ថា ចូររបញាបយ់ចញយៅឯផលូវតូ្ច្ុំយៅទីរកុង នា ុំអស់ពួកមនុសសរក ពិការ ខាវ ក់ និងយខញើច ចូលមកឲយឆ្ប ់២២ បាវ
យនាះក៏ជុំរបថា យោក ការផដលយោកបង្វគ ប់យនាះ បានយ្វើ យ ើយ ផត្យៅផត្មានសល់កផនលងយទៀត្ ២៣ រួច
យៅហាវ យរបាប់ថា ចូរយចញយៅត្តមផលូវរចកលាក ត្តមរបង យ ើយបងខុំយគឲយចូលមក យដើមផឲីយផធះអញបានយពញ 
២៤  ដផតិ្អញរបាបថ់ា ឯពួកមនុសសទ ុំងប៉ុនាម ន ផដលអញបានអយញ្ជើ ញមកមុនយនាះ អញផលងឲយអបកណា១ភលក់
មាូបរបស់អញយ ើយ។ 

រពះជាមាច ស់រត្តស់យៅយយើងមកយដើមផីឲយរស់អស់កលផជានិចច បុ៉ផនថយយើងចង់បានឬមិនចង់បានជា
ជយរមើសរបស់យយើង។   

វាជាអុំយណាយមកពីរពះវរបិត្តផដលគង់យៅស្លទ នសួគ៌ 
 
 
 
 

 
 

 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                 ជីវតិអេ់ក្លបជានិចា               ៣២/៥០                                  
កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 
 

  ១.   យត្ើជីវតិ្អស់កលផជានិចចជាអវី? 
ជីវតិ្អស់កលផជានិចចមានន័យថារស់យៅជាយរៀងរ ូត្យ ើយរពះជាមាច ស់បានសនាថានឹងរបទនជីវតិ្
អស់កលផជានិចចដល់អស់អបកផដលយជឿយលើ រពះយយសូ៊វរគីសធជាបុរត្តននរពះ។  

យូ៉ហាន ៣:១៦ ដផតិ្រពះរទង់រសឡាញ់មនុសស យោក ដល់យម៉លះបានជារទង់របទនរពះរជបុរត្តរទង់ផត្១ 
យដើមផឲីយអបកណាផដលយជឿដល់រពះរជបុរត្តយនាះ មិនរត្ូវវនិាសយ ើយ គឺឲយមានជីវតិ្អស់កលផជានិចចវញិ។ 

១ យូ៉ហាន ២ :២៥យនាះយ ើយជាអវីផដលរពះបានសនាដល់យយើង។ យយើងមានជីវតិ្អស់កលផជានិចច។ 
រូបកាយពី្មមជាតិ្ផត្ងផត្ពុកផុយបនាធ ប់ពីបានស្លល ប់យៅមនុសសមាប ផដលរស់យៅជាយរៀងរ ូត្នឹងមិន
រតូ្វពុកផុយយ ើយយ ើយពួកយគនឹងបានដូចជាយទវត្តយៅស្លទ នសួគ៌ផដលមិនធ្លល ប់របរពឹត្ថបាបយ ើយ
មិនផដលស្លល ប់។ 
១ កូ រិនថូ្ស ១៥: ៥៣-៥៤ ដផតិ្រត្វូផត្រូបកាយដពុ៏ករលួយ យនះ បានរបោបយ់ោយយសចកថី មិនពុករលួយវញិ 
យ ើយរូបកាយផដលរផមងស្លល ប់យនះ រត្ូវផត្បានរបោប់យោយយសចកថី មិនយចះស្លល ប់វញិផដរ ៥៤ កាល ណារូប
កាយពុករលួយយនះ បានរបោប់យោយយសចកថីមិនពុករលួយ យ ើយរូបកាយផដលផត្ងផត្ស្លល បយ់នះ បានរបោប់
យោយយសចកថី មិនយចះស្លល បវ់ញិ យនាះយទើបនឹងបានសុំយរចត្តមរកយ ផដលផចងទុកមកថា «យសចកថីជ័យជុំនះបាន
យលបយសចកថីស្លល ប់បាត្់យ ើយ»។ 

អគគស្លវក័យូ៉ហានបានពនយល់យៅអបកមានជុំយនឿពិត្ថាជីវតិ្អស់កលផជានិចចគឺចាប់យផថើមជាមួយយយើងពី
ឥ ូវយនះយៅយោយរគ្នន់ផត្មានការទុកចិត្ថ យសចកថីជុំយនឿ យសចកថីសងឃឹមយលើ រពះជាមាច ស់។  

យូ៉ហាន ១៧ :៣  យនះជាជីវតិ្ដអ៏ស់កលផជានិចច គឺឲយយគបានស្លគ ល់ដល់រទង់ដជ៏ារពះពិត្ផត្១ នឹងរពះយយសូ៊
រគិសធ ផដលរទង់បានចាត្់ឲយមកផង ។ 

១ យូ៉ហាន ៥ :១១, ១៣   



           ២ .   ជីវតិ្អស់កលផនឹងរត្ូវបានផថល់ឱយពួកអបកយស្លម ះរត្ង់ 
យពលរពះយយសូ៊រគិសធោងរត្ ប់មកវញិ យ ើយយ្វើជាយសឋចយៅយលើផផនដីទុំងមូលយនាះរពះជាមាច ស់
នឹងរបទនជីវតិ្អស់កលផជានិចចដល់អស់អបកផដលមានជុំយនឿយស្លម ះរត្ង ។ អស់អបកផដលយស្លម ះរត្ង់
និងអស់អបកផដលផបកឆ្ង យពីរពះជាមាច ស់នឹងរតូ្វបានយរបាសឲយរស់យ ើងវញិ ។ ការរស់យ ើងវញិយនះ
បានទយទុកជាមុនយោយពាការោីនីផយ៉ល។ 
ោនីផយ៉ល១២ :២  
អស់អបកផដលជាកមមសិទនិរបស់រពះជាមាច ស់ យ ើយបានទទួលអុំយណាយទនរបស់រទង់នឹងរតូ្វបាន
វនិិចឆ័យយទសយ ើយយៅរគ្នយនាះជាយពលយវោដ៏យស្លកយៅ ចុំយរះមនុសសផដលបានផបរខបងោក់រទង់ 
ពួកយគនឹងបានទទួលរង្វវ ន់ននយសកថីស្លល ប់អស់កលផជានិចច។ 
រ ៉ូម ២ :៦-៩  ផដលរទង់នឹងសងដល់រគបគ់្នប  ត្តមអុំយពើផដលខលួនបានរបរពឹត្ថ ៧ គឺ ជាជីវតិ្អស់កលផជានិចច ដល់
ពួកអបកផដលរកសិរីលអ យករ ថិ៍យ ម្ ះ និងយសចកថីមិនពុករលួយ យោយយគកាន់ខាជ បក់បុងការលអ ៨ ផត្ ពួកអបកផដលទស់
ទទឹង មិនរពមស្លថ ប់ត្តមយសចកថីពិត្ គឺស្លថ ប់ត្តមផត្យសចកថី ទុចចរិត្វញិ យនាះនឹងបានយសចកថី យរកា្ និងយសចកថី
យឃ្វរយៅ ៩ ជាយសចកថី យវទនា និងយសចកថីលុំបាកយៅយលើរគប់ទ ុំងរពលឹងមនុសសណា ផដលរបរពឹត្ថអារកក់ មាន
ស្លសន៍យូោជាយដើមនិងស្លសន៍យរកកផង។ 
             ៣.យត្ើការរស់យ ើងវញិពីយសចកថីស្លល ប់មានន័យដូចយមថច? 
យពលផដលមនុសសស្លល ប់នឹងបានយរបាសឲយរស់យ ើងវញិ មនុសសនឹងរត្វូបានយគយមើលយឃើញពួកយគនឹង
មានរូបកាយដូចរពះយយសូ៊វយពលផដលរពះជាមាច ស់បានយរបាសរទង់ឲយរស់យ ើងវញិ។បនាធ ប់ពីរពះ
យយសូ៊វបានរស់យ ើងវញិរទង់រត្ូវបានយគយមើលយឃើញយ ើ យអាចប៉ះរល់បាន។  

យូ៉ហាន ២០ :២៧ រួចរទង់មានរពះបនធូលយៅ ថូ្ម៉ាសថា ចូរលូករមាមនដអបកមក ស្លធ បយមើលនដខញុ ុំឯយែះ 
យ ើយលូកនដមកកបុងចុំយ ៀងខញុ ុំផង កុុំឲយមានចិត្ថមិនយជឿយ ើយ រត្ូវឲយយជឿចុះ។ 

យោកបុ៉លបានសរយសរយៅកាន់អបកយជឿកបុងរកុងភីលីព  
ភីលីភ ៣:២១  រពះអងគនឹងបុំផ្ទល ស់ បុំផរបរូបកាយដយ៏ថាកទបរបស់យយើងយនះ យអាយបានដូចរពះកាយ របកប
យោយសិរីរុងយរឿងរបស់រពះអងគយោយម ិទនិឫទនិផដលយ្វើ យអាយរពះអងគបស្តង្វក បអវីៗទ ុំងអស់យៅយរកាមអុំណាចរបស់ 
រពះអងគ។ 

អស់អបកផដលបានស្លល ប់យៅយសចកថីស្លល ប់ដូចជាការយដកលក់យ ើយបនាធ ប់មកពួកយគបានភាញ ក់យ ើងគឺ
ជាការរស់យ ើងវញិ ខែះយពលយៅកបុងផបូរយពលយវោគ្នម នន័យអវីទ ុំងអស់។  
១កូរិនថូ្ស ១៥:៥២   
 យសចកថីសងឃមឹននការរស់យ ើងវញិបានបញ្ញជ ក់ោ៉ងចាស់ត្តមរយះនាងម៉ាថាជាយូរលង់មកយ ើ យ។   

យូ៉ហាន ១១:២៤   

          ៤.  យត្ើយយើងអាចទទួលបានជីវតិ្អស់កលផជានិចចយោយរយបៀបណា? 
យដើមផឲីយទទួលបានជីវតិ្អស់កលផជានិចច យយើងរតូ្វយល់ពីដុំែឹងលអយៅកបុងរពះគមពីរ។ 

២្ីមូ៉យថ្ ៣:១៥ អបកស្លគ ល់រពះគមពី រ ត្តុំងផត្ពីយៅកុមារយម៉លះ យ ើយរពះគមពី រអាចផឋល់យអាយអបកមានរបាជាញ  
យដើមផនឹីងទទួលការសយស្តង្វគ ះ យោយមានជុំយនឿយលើរពះរគិសឋយយសូ៊។ 

រពះជាមាច ស់មិនចង់ឱយមនុសសយោកស្លល ប់យរៀងរ ូត្យ ើយ 
២យពរត្សុ ៣:៩  រពះអមាច ស់នឹងោងមក ត្តមរពះបនធូលសនារបស់រពះអងគ ឥត្បផងអបងអង់ ដូចអបកខលះនឹក
ស្លម នយនាះយ ើយ។ រពះអងគសុំផដងរពះ ឫទយ័អត្់្មត្់ចុំយរះបងបអូន យររះរទង់មិនសពវរពះ ឫទយ័យអាយ
នរណាមាប ក់រត្ូវវនិាសយទ គឺរទង់សពវរពះ ឫទយ័យអាយមនុសសយោករគប់ៗរូបផកផរបចិត្ថគុំនិត្ វញិ។   

រពះរគីសធបានរបាប់ពួកសិសសរបស់រទង់ថាយដើមផឲីយបានសយស្តង្វគ ះមនុសសមាប ក់ៗរត្ូវផត្យជឿយ ើ យទទួល
បុែយរជមុជទឹក។ 
ម៉ាកុស ១៦:១៦   អបកណាផដលយជឿ យ ើយទទួលបុែយរជមុជទឹក យនាះនឹងបានសយស្តង្វគ ះ ផត្អបកណាផដលមិន
រពមយជឿ យនាះនឹងរត្ូវយទសវញិ។ 

  ៥.   យត្ើអបកនឹងយរជើសយរ ើសយកមួយណា? 
រពះយយសូ៊វបានរបាប់របស្លប អុំពីពិ្ីជប់យលៀងដ៏អស្លច រយមួយមនុសស ផដលរតូ្វបានអយញ្ជើ ញភាគ
យរចើនមានការរវល់ជាមួយនឹងដី្លី ការង្វរនិងទុំនាក់ទុំនង យ តុ្ដូយចបះយ ើយមានកផនលងជាយរចើន
សរមាប់អបកដនទយទៀត្ឱយចូលរួមពិ្ីជប់យលៀងយនាះ។ 



                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    គមពី រយោង.ការរុករកកបុ ងរពះគមពី រ  
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                                        ការជំនុជំរំះ                           ៣៣/៥០ 
    កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

             ១.  ទីជុំនុុំជុំរះរបស់ផងរពះរគីសធ 
មនុសសផដលយៅមានជីវតិ្និងអបកផដលបានស្លល ប់យៅយ ើយនឹងយលចយ ើងយៅមុខរពះយយសូ៊រគីសធ  យដើមផី
ទទួលការជុំនុុំជុំរះយ ើ យយរឿងយនះបានទយទុកជាយរចើនដងកបុងរពះគមពីរ។  

ោនីផយ៉ល ១២ :១-៣ យៅរគ្នចុងយរកាយ មហាយទវត្តមីផកល ផដលជាយមដស៏ុំខានរ់បស់ពពួកយទវត្ត យ ើយជា
អបកផថ្រការបជាជនរបស់យោកនឹងយរកាកឈរយ ើង។ រគ្នយនាះនឹងមានទុកខលុំបាកោ៉ងខាល ុំង គឺត្ត ុំងពីយពលយកើត្
មានរបជាជាតិ្រ ូត្មកដល់នថ្ងយនះ មនុសសយោកមិនផដលរងទុកខលុំបាកដូយចបះយទ។ប៉ុ ផនថយៅរគ្នយនាះ កបុងចុំយណាម
របជាជនរបស់យោក អស់អបកផដលមានយ ម្ ះកត្ទុ់កកបុងរកា ុំងជីវតិ្នឹងរត្ូវរួចខលួន។ ២ មានមនុសសជាយរចើនផដល 
សទិត្យៅកបុងផបូ រនឹងរស់យ ើងវញិ អបកខលះនឹងទទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចច អបកខលះយទៀត្នឹងរត្ូវអាម៉ាស់មុខ រពមទ ុំង
រងទុកខយទសអស់កលផជានិចចផង។ ៣ រីឯអស់អបកផដលមាន របាជាញ វញិ នឹងភលឺ ដូចនផធយមឃ យ ើយអស់អបកផដល
ជួយផែនាុំមនុសសមាប ជាយរចើនយអាយរបរពឹត្ថអុំយពើ  សុចរិត្ យគនឹងបានភលឺ ដូចផ្ទក យ អស់កលផជាអផងវងត្យរៀងយៅ។
ោនីផយ៉លបានផថ្លងថា ការរស់យ ើងវញិជា "រគ្នយនាះយ ើយ" សុំយៅយៅយលើ "យៅរគ្នចុងយរកាយ»។ ឥ ូវ
យនះយយើងកុំពុងរស់យៅកបុងរគ្នចុងយរកាយ  យ ើ យរពះយយសូ៊វរទង់នឹងមកកបុងយពលឆ្ប់ៗ ។  
យ របឺ ៤:១២-១៦  ១២ ពីយររះ ឯរពះបនធូលននរពះរស់យៅ យ ើយពូផកផង ក៏មុត្ជាងោវណាមានមុខ២ ទុំង
្លុះចូលយៅ ទល់ផត្កាត្់រពលឹង និងវញិ្ញដ ែ យ ើយសនាល ក់ និងខួរឆអឹងោច់ពីគ្នប  ទ ុំងពិចារណាអស់ទុំងគុំនិត្ 
ផដលចិត្ថគិត្ យ ើយផដលសុំយរចផដរ ១៣ គ្នម នអវីយកើត្ មក ផដលរទងទ់ត្មិនយឃើញយនាះយ ើយ គឺរគប់ទ ុំងអស់យៅ
ជាអារកាត្ យ ើយចុំ យៅចុំយរះរពះយនរត្ននរពះ ផដលយយើងរល់គ្នប រត្ូវរប់យរៀបទ ុំងអស់ទូលថាវ យរទង់។
១៤  ដូយចបះ ផដលមានសុំយដចសងឃោ៉ង្ុំ១អងគ ផដលរទង់បានោងកាត្់អស់ទ ុំងជានស់្លទ នសួគ៌ គឺរពះយយសូ៊វជា
រពះរជបុរត្តននរពះ យនាះរត្ូវផត្ឲយយយើងមានចិត្ថោចរ់ស ះនឹងយជឿត្តមចុះ ១៥ ដផតិ្ សុំយដចសងឃននយយើង រទង់
មិនផមនមិនអាចនឹងអាែិត្អាសូរ ដល់យសចកថីកុំយស្លយរបស់យយើងរល់គ្នប យនាះយទ យររះរទង់បានរត្ូវយសចកថី
លផួងរគប់ោ៉ង ដូចជាយយើងរល់គ្នប ផដរ ផត្ឥត្យ្វើបាបយ ើយ ១៦ ដូយចបះ រត្ូវឲយយយើងរល់គ្នប  មកដល់បលល័ងកននរពះ
គុែ យោយកាល ហាន យដើមផនឹីងទទួលយសចកថីយមត្តថ  យ ើយរកបានរពះគុែសុំរប់នឹងជួយដល់យពលរត្ូវការចុះ។ 

 



រ ៉ូម  ១៤:១០-១២  ដូយចបះ យ តុ្អវីបានជាអបកនិនាធ ចុំយរះបងបអូនខលួន ឬយមើលង្វយដល់បងបអូនខលួន ពីយររះ
យយើងទ ុំងអស់គ្នប នឹងរត្ូវឈរយៅមុខទីជុំនុុំជុំរះរបស់ផង រពះរគីសធ ១១  ដផតិ្មានយសចកថី  ផចងទុកមកថា «រពះ
អមាច ស់រទង់សផថ្យោយរពះជនមរទង់ថា រត្ូវឲយរគប់ទ ុំងជងគង់លុត្ចុះយៅមុខអញ យ ើយរគប់ទ ុំងអណាថ ត្រត្ូវ
សរយសើរដល់រពះផង» ១២ ដូយចបះ យយើងទ ុំងអស់គ្នប នឹងរត្វូយរៀបរប់ទូលថាវ យរពះពីដុំយែើ ររបស់ខលួនយយើងជាមិន

ខាន។យ៉ូហាន ៥:២៨-២៩  កុុំឲយឆងល់ពីយសចកថី យនះយ ើយ ដផតិ្មានយពលយវោមក ផដលអស់ទ ុំងយខាម ចយៅ
កបុងផបូ រនឹងឮសុំយ ងរទង ់យ ើយនឹងយចញមក ២៩ គឺ ពួកអបកផដលបានរបរពឹត្ថលអ យគនឹងរស់យ ើងវញិឲយបានជីវតិ្ 
ឯពួកអបកផដលបានរបរពឹត្ថអារកក់វញិ យគនឹងរស់យ ើង ឲយជាប់មានយទស។ 
           ២ .យត្ើអបកណាខលះនឹងរត្ូវបានទទួលការជុំនុុំជុំរះ? 
រគ្នយនាះនឹងមានមនុសសពីររបយភទយៅទីជុំនុុំជុំរះ  

 អស់អបកផដលបានទទួលបុែយរជមុជទឹកយ ើយមានជុំយនឿយស្លម ះរត្ង់និងអបកផដលយ្វើត្តម
រពះយយសូ៊វយ ើយរសោញ់រពះជាមាច ស់។ 

 អស់អបកផដលបានទទួលបុែយរជមុជទឹកយ ើយបនាធ ប់មកបានផ្ទល ស់ចិត្ថឈប់យដើរត្តមរពះ
ជាមាច ស់និងបុរត្តរទង់។ 

ម៉ាថាយ ២៥:១-១៣ រគ្នយនាះ នគរស្លទ នសួគនឹ៌ងបានដូចជារសីរព មចារ១ី០នាក់ ផដលយកចយងកៀងយរៀងខលួន 
យចញយៅទទួលបថី យថាម ងថ្មី ២ កបុងពួកនាងទុំងយនាះ មាន៥នាកម់ានគុំនិត្ យ ើយ៥នាក់លងង ់៣ នាងលងង់ទ ុំងយនាះ 
យគយកផត្ចយងកៀងយៅ ផត្មិនបានយកយរបងជាប់នឹងខលួនផងយទ ៤  ឯពួកនាងមានគុំនិត្វញិ យគបានយកទុំងចយងកៀង 
យ ើយនិងយរបងោកក់បុងដបយៅជាមួយផង ៥ ផត្យោយយររះបថីរកមកយពក បានជានាងទុំងយនាះយង្វកងុយ យ ើយ
យដកលក់យៅ ៦ លុះដល់កណាថ លអរធ្លរត្ រស្លប់ផត្ឮសូរសុំផរកថា ផន បថីមកយ ើយ ចូរយចញយៅទទួលចុះ ៧  រសី
រព មចារីទ ុំងឡាយក៏ភាញ កយ់ ើង យរៀបចុំចយងកៀងយរៀងរល់ខលួន ៨ ឯពួកនាងផដលលងង់ យគនិោយយៅពួកនាងមាន
គុំនិត្ថា សូមផចកយរបងមកឲយយយើងផង យររះចយងកៀងយយើងចង់រលត្់យ ើយ ៩ ផត្ ពួកនាងមានគុំនិត្យឆលើយយ ើងថា 
យទ ផរកងគ្នម នលមមដល់យយើង យ ើយនឹងនាងរល់គ្នប ផង សូ៊យៅឯផធះលកយ់របង ទិញសុំរបខ់លួនវញិយៅ ១០ ផត្កុំពុង
ផត្នាងទុំងយនាះយៅទិញ បថីក៏មកដល់ យ ើយពួកនាងផដលបានបុំរុងជាយរសច ក៏ចូលយៅកបុងយរងការជាមួយគ្នប  រួច
យគបិទទវ រ ១១ ឯនាងរព មចារឯីយទៀត្ ក៏មកអងវរថា យោកមាច ស់ៗយអើយ សូមយបើកឲយយយើងខញុ ុំផង ១២ ផត្គ្នត្់យឆលើយ
ថា ខញុ ុំរបាប់នាងរល់គ្នប ជារបាកដថា ខញុ ុំមិនស្លគ ល់នាងយទ ១៣ ដូយចបះ ចូរចា ុំោមចុះ ដផតិ្អបករល់គ្នប មិនដឹងជានថ្ង
ណា ឬយពលណាផដលកូនមនុសសរត្ូវមកយនាះយទ។ 

យ របឺ ៦:៤-៦ ដផតិ្ឯពួកអបកផដលបានភលឺមថង ទ ុំងភលក់អុំយណាយទនននស្លទ នសួគ៌ ក៏បានចុំផែកននរពះ
វញិ្ញដ ែបរិសុទន ៥  យ ើយភលក់រពះបនធូលដ៏លអននរពះ និងការឫទនិបារមីរបស់បរយោកនាយ ៦ រួច ធ្លល ក់យៅវញិ យនាះ
គ្នម នផលូ វណានឹងនាុំឲយយគផរបចិត្ថមថងយទៀត្យទ យោយយររះយគបានឆ្ក ងរពះរជបុរត្តននរពះ ខាងឯខលួនយគរួចយៅ
យ ើយរពមទ ុំងយ្វើឲយរទង់ហាលមុខយៅកណាថ លជុំនុុំផង។ 
មានមួយរកុមយទៀត្ជារកុមទីបី គឺអស់អបកផដលមានទុំនួលខុសរតូ្វចុំយរះរពះជាមាច ស់ពួកយគបានឮ
យ ើយយល់ពីដុំែឹងលអ បុ៉ផនថបានរចានយចាលការសយស្តង្វគ ះរបស់រពះជាមាច ស់របទនឲយ ពួកយគនឹងរតូ្វ
បានយរបាសឲយរស់យ ើងវញិ យ ើយកាត់្យទសយៅទីជុំនុុំជុំរះរបស់ផងរពះរគីសធផដរ។មានសុំយដចសងឃ
ពីរនាក់មួយយ ម្ ះ អានណា យ ើយមួយយទៀត្យ ម្ ះ នកផ្ទ  បាននិោយជាមួយរពះយយសូ៊វបុ៉ផនថ
បានបដិយស្រទង់យ ើយបានយរជើសយរ ើសថាមិនយជឿ- ម៉ាថាយ  ២៦:២៤  

រកុមទីបួនគឺអស់អបកផដលមិនធ្លល ប់បានឮយសចកថីពិត្ននរពះបនធូល ពួកយគបានរស់យៅកបុងជីវតិ្ផដល
មិនបានដឹងអុំពីរពះជាមាច ស់និងបុរត្តរទង់ ពួកយគនឹងមិនរតូ្វយរបាសឲយរស់យ ើងវញិយដើមផវីនិិចឆ័យ
យទសយ ើយ។ទុំនុកដ ុំយកើ ង ៤៩ :២០  មនុសសផដលមានកិត្ថិយសរុងយរឿង ផត្មិនយល់អវីយស្លះយនាះ យគ
នឹងបាត់្បង់យៅដូចសត្វតិ្រចាឆ នផដរ។  
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                                  សេចក្តីេសស្រ គ្ ះ                  ៣៤/៥០ 
                                                                                                                                      កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                      ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

១.យត្ើការសយស្តង្វគ ះជាអវី? 
អត្ទន័យគមពីរននយសចកឋីសយស្តង្វគ ះគឺសយស្តង្វគ ះពីអុំយពើបាបឬរួចពីយសចកថីស្លល ប់។ រពះជាមាច ស់បានរបទន
យសចកឋីសយស្តង្វគ ះដល់យយើងត្តមរយៈរពះអមាច ស់យយសូ៊វរគីសធ។  

យូ៉ហាន ៣:១៦  រពះជាមាច ស់រសឡាញ់មនុសស យោកខាល ុំងណាស់ យ តុ្យនះយ ើយបានជារពះអងគរបទន
រពះបុរត្តផត្មួយរបស់រពះអងគមក យដើមផយីអាយអស់អបកផដលយជឿយលើរពះបុរត្ត មានជីវតិ្អស់កលផជានិចច គឺមិន
យអាយយគវនិាសយ ើយ។  
រពះជាមាច ស់ចង់ឱយមនុសសរគប់រូបស្លគ ល់យសចកថីពិត្ពីរពះគមពីរយ ើយយពលយជឿយលើរពះយយសូ៊វមនុសស
មាប រត្ូវយល់រពះគមពីរឲយបានចាស់អុំពីយសចកឋីសយស្តង្វគ ះ។  
១  ្ ី មូ៉យថ្ ២ :៤ ផដលរទង់សពវរពះ ឫទយ័យអាយមនុសសទ ុំងអស់ បានទទួលការសយស្តង្វគ ះ និងបានស្លគ ល់
យសចកឋី ពិត្ោ៉ងចាស់។ 

យសចកថីពិត្នឹងរ ុំយោះយយើងឲយមានយសរភីាព(សយស្តង្វគ ះយយើង)ពីអុំយពើបាបនិងយសចកថីស្លល ប់ រពះយយសូ៊
មានដុំយណាះរស្លយសរមាប់យយើងទុំងអស់គ្នប ។ 

យូ៉ហាន ៨ :៣១-៣២   
រពះយយសូ៊ក៏បានរបទនស្លរដ៏ស្លមញ្ដដល់យយើងទុំងអស់គ្នប ផដរ។ 

យូ៉ហាន ១៤:៦  

យោកស្លការជីាឪពុករបស់យោកយូ៉ហានបាទីសធបានយល់ពីផផនការយនះយ ើយបានសរយសើរត្យមកើង
ដល់រពះជាមាច ស់។  
លូកា ១:៧៦-៧៨  
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ពាការីស្លការីបានទយទុកជាមុនថារពះយយសូ៊នឹងមកសយស្តង្វគ ះអីុរស្លផអល។  

ស្លការ ី៩:៩ របជាជនរកងុសីុយូ៉នយអើយ ចូរមានអុំែររីករយដខ៏ាល ុំងយ ើង របជាជនរកុងយយរូស្ល ឹមយអើយ ចូរ
ផរសកយហ៊ាោ៉ងសបាយ យមើល ប៎ រពះមហាកសរត្របស់អបក ោងមករកអបកយ ើយ រពះអងគសុចរិត្ រពះអងគនា ុំការ
សយស្តង្វគ ះមក រពះអងគមានរពះ ឫទយ័សលតូ្បូត្ រពះអងគគង់យៅយលើខបងោ គឺរពះអងគគងយ់ៅយលើខបងកូនោ។  (ម៉ា
ថាយ  ២១:៤១១)  

កិចចការ ២:២១ អបកណាអងវររករពះនាមរពះអមាច ស់ អបកយនាះនឹងទទួលការសយស្តង្វគ ះ”»។  

១.យត្ើសយស្តង្វគ ះពីអវី? 

រពះគមពីរបានបយរងៀនយយើងថាយយើងទុំងអស់គ្នប មានបញ្ញា  -ោ៉កុប ១:១៤-១៥   
បញ្ញា យនះជាកមមសិទនិរបស់មនុសសពី្មមជាតិ្ វាមានការលុំបាកណាស់កបុងការចាកយចញពីការគិត្ផបប
យនះ   យ ើ យយរៀនពីការគិត្ខាងវញិ្ញដ ែ។ 
កូរ ិនថូ្ស ៥:១៧ បានជាយបើអបកណាយៅកបុង រពះរគីសធ យនាះយ ម្ ះថាបានយកើត្ជាថ្មី យ ើយ អស់ទ ុំងយសចកថី
ចាស់បានកនលងបាត្់យៅ យមើល រគប់ទ ុំងអស់បានរត្ ប់ជាថ្មីវញិ។ 

រពះជាមាច ស់បានរបទនឲយយយើងមានជយរមើស ដូចកាលផដលរទង់បានយ្វើជាមួយអ័ោមនិងយអវ៉ាផដរ  
ថាយត្ើយគចង់បយរមើរទង់ឬមិនចង់បយរមើរទង់។ 
ទុតិ្យកថា៣០ :១៥-២០  
រពះជាមាច ស់ចង់ឱយយយើងយរជើសយរ ើសចូលមកកាន់រទង់យោយចិត្ថដ៏បរ ិសុទន។  
ទុតិ្យកថា ១០ :១២ឥ ូវយនះ ឱអីុរស្លផអលយអើយ យសចកថីផដលរពះយយ ូវ៉ា ជារពះននឯង រទង់ទរចង់បានពី
ឯង យនាះគឺឲយឯងបានយកាត្ខាល ចដល់រពះយយ ូវ៉ា ជារពះននឯង និងយដើរត្តមរគប់ទ ុំងផលូ វរបស់រទង់ យ ើយឲយ
រសឡាញ់រទង់រពមទ ុំងយគ្នរពរបតិ្បត្ថិដល់រពះយយ ូវ៉ា ជារពះននឯង ឲយអស់ពីចិត្ថ អស់ពីរពលឹងឯងផង។ 

អបកមានជុំយនឿពិត្ចង់ផ្ទល ស់បថូរជីវតិ្ចាស់របស់ពួកយគ។  

ទីតុ្ស ២:១១-១២ 
១.យសចកឋីសយស្តង្វគ ះត្តមរយះរពះរគីសធ 

រពះជាមាច ស់បានសនានឹងរបទនយសចកឋីសយស្តង្វគ ះដល់អស់អបកផដលយស្លកស្លថ យចុំយរះអុំយពើបាបរបស់ខលួន
យ ើយផកផរបចិត្ថគុំនិត្។វ ិ្ ី ផត្មួយគត្់យដើមផយីកឈបះយលើអុំយពើបាបគឺត្តមរយៈយយសូ៊វរគីសធ យសចកថីសយស្តង្វគ ះ
សរមាប់អស់អបកផដលយជឿយលើរពះរគិសឋយយសូ៊វ។      កិចចការ ៤:១២    

រពះយយសូ៊វបានស្លល ប់និងបានរស់យ ើងមថងយទៀត្ យ ើយត្តមរយះបុែយរជមុជទឹកជានិមិត្ថរូបននការ
ស្លល ប់យ ើយរស់យ ើងវញិមានជីវតិ្ថ្មី។ 
រ ៉ូម ៦:៣-៦ យត្ើអបករល់គ្នប មិនដឹងយទឬអី ថា យយើងទ ុំងប៉ុនាម នផដលបានទទួលបុែយរជមុជកបុងរពះយយសូ៊វរគី
សធ យនាះគឺបានទទួលរជមុជកបុងយសចកថីសុគត្ននរទង់ផដរ ៤  ដូយចបះ យយើងបានរត្ូវកប់ជាមួយនឹងរទង់យ ើយ 
យោយទទួលរជមុជកបុងយសចកថីស្លល ប ់យដើមផឲីយយយើងបានយដើរកបុងជីវតិ្ផបបថ្មី  ដូចជារពះរគីសធបានរស់ពីស្លល ប់យ ើង
វញិ យោយស្លរសិរីលអននរពះវរបិត្តផដរ ៥ ដផតិ្ យបើយយើងបានជាប់ជាមួយនឹងរទង់ កបុងការផដលជាគុំរូពីយសចកថី
សុគត្របស់រទង ់យនាះក៏នឹងបានជាបក់បុងយសចកថីរស់យ ើងវញិរបស់រទងផ់ដរ ៦ យោយ ដឹងយសចកថី យនះថា មនុសស
ចាស់របស់យយើង បានរត្វូឆ្ក ងជាមួយនឹងរទង់យ ើយ យដើមផឲីយតួ្អុំយពើបាបបានរត្វូសូនយយៅ របយោជន៍កុុំឲយយយើង
យៅបុំយរើអុំយពើបាបយទៀត្យ ើយ។  
អបកមានជុំយនឿបានរជមុជកបុងរពះរគីសធអាចទទួលយសចកឋីសយស្តង្វគ ះផដលរពះជាមាច ស់បានសនាជាមួយ
យោកអ័របាហាុំផដរ។  

កាឡាទី ៣:២៧ យររះអស់អបកផដលបានទទួលបុែយរជមុជកបុងរពះរគីសធ យនាះយ ម្ ះថាបាន
របោប់កាយយោយរពះរគីសធយ ើយ។ 
យពលផដលរពះរគីសធបានរត្ ប់មកវនិិចឆ័យពិភពយោករទង់នឹងរបទនជីវតិ្ដ៏អស់កលផជានិចចដល់
អស់អបកផដលយស្លម ះរត្ង់របស់រទង់។  

១ យពរត្សុ១:៥ យ ើយឫទន នុភាពរបស់ រពះអងគផថ្រកាបងបអូន យោយស្លរជុំយនឿ យដើមផយីអាយបងបអូនទទួល

ការសយស្តង្វគ ះ ផដលរពះអងគបានយរៀបចុំទុកជាយរសច យ ើយផដលរទង់នឹងសុំផដងយៅរគ្នចុងយរកាយបុំផុត្។   

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthians+5:17&version=KJV
http://biblecambodia.org/khsv/TIT01.htm


Gospel. 

 

Gospel ជា “ ដុំែឹងលអ “ ពីនគររពះនឹងមកដល់ ផដលរពះយយសូ៊វរគីសធ ពួកអគគស្លវក័និងពួករគីស្លធ
នយស្លម ះរត្ង់បានរបកាសរបាប់ត្តុំងពីរគ្នយនាះមកយមលះ។វាគឺជាការសនាននយសចកឋីសយស្តង្វគ ះត្តមរយៈ
យសចកឋីជុំយនឿយលើការអស្លច រយរបស់រពះយយសូ៊វរគីសធ។ 
    " រពះយយសូ៊វរទង់ោងរគបស់ពវ កបុងរសុកកាលីយ  រទង់បយរងៀនកបុងអស់ទ ុំងស្លោរបជុុំ ក៏របកាសដុំែឹងលអពី

នគរ រពមទ ុំងយរបាសជុំងឺរគបមុ់ខ និងអស់ទ ុំងជរពិការ កបុងពួកបណាថ ជនឲយជាផង ”(ម៉ាថាយ ៤:២៣) 
 
ដផតិ្ខញុ ុំមិនខាម ស នឹងរបកាសដុំែឹងលអយទ យររះដុំែឹងលអយនះជាឫទន នុភាពរបស់រពះជាមាច ស់ សុំរប់សយស្តង្វគ ះអស់

អបកផដលយជឿ គឺមុនដុំបូងស្លសនយូ៍ោ បនាធ ប់មកស្លសនរ៍កិក។ (រ ៉ូម ១:១៦) 

 
 
 
 
 
 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                          ជំសនឿនិ្ បុណយព្ជមុ្ជទកឹ្          ៣៥/៥០ 
កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                           ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

                ១. ស្លរៈសុំខាន់?យ តុ្អវីបុែយរជមុជទឹកមាន  
ការសយងខបស្លមញ្ដ  

(របភព:  យោក Fred Pearce) 
        ១.បុែយរជមុជទឹក  
កបុងគមពី រសញ្ញដ ថ្មីបានយលើកយ ើងជាយរចើនដងអុំពីបុែយរជមុជទឹក។ យយើងគួរផត្ពិនិត្យយមើលពីអវី ផដលបានផចង
កបុងរពះគមពី រយយើងមិនគួរទុកចិត្ថយលើមនុសសយ ើយ។ រពះយយសូ៊និងអគគស្លវក័បានបយរងៀនថាយយើងរត្ូវផត្ទទួល
បុែយរជមុជទឹកយដើមផសុីុំការអត្់យទសបាបពីរពះជាមាច ស់យ ើយចូលយៅកបុងនគររពះ។ រពះយយសូ៊មានរពះ
បនធូលយឆលើយថា របាកដផមន ខញុ ុំរបាប់អបកជារបាកដថា យបើមិនបានយកើត្អុំពីទឹក យ ើយអុំពីរពះវញិ្ញដ ែ យនាះគ្នម ន
អបកណាអាចនឹងចូលយៅកបុងនគររពះបានយទ-យូ៉ហាន ៣:៣,៥ 
យនះជាការផែនាុំោ៉ងចាស់ោស់ពីរពះយយសូ៊ រទង់កប៏ានរបាបពួ់កស្លវកផងផដរថា ចូរយចញយៅនាុំមនុសសរគប់
ជាតិ្ស្លសន៍យអាយយ្វើជាសិសស យ ើយយ្វើ ពិ្ីរជមុជទឹកយអាយយគ កបុងរពះនាមរពះបិត្ត រពះបុរត្ត និងរពះវញិ្ញដ ែ
ដ៏វសុិទន *។  ២០ រត្ូវបយរងៀនយគយអាយ របតិ្បត្ថិត្តមយសចកឋីទ ុំងប៉ុនាម ន ផដលខញុ ុំបានបង្វគ ប់អបករល់គ្នប ។ ចូរដឹងថា ខញុ ុំ
យៅជាមួយអបករល់គ្នប ជាយរៀងរល់នថ្ង រ ូត្ដល់អវស្លនកាលននពិភពយោក»-ម៉ាថាយ ២៨:១៩-២០យោកយព
រត្ុសបានរបាបម់នុសសមាប យពលពួកយគបានសួរ  “ យត្ើយយើងនឹងយ្វើដូចយមថច? "កិចចការ២ :៣៨  កបុ ងគមពីរ កិចចការ 
៨ :១២ មនុសសបានអនុវត្ថត្តមការផែនាុំយនះ។អបកអាចអានពីមនុសសផដលបានទទួលបុែយរជមុជទឹកកបុង កិចច
ការ ៨ :៣៩ , ៩ :១៨ , ១៦:១៤-១៥, ១៦:៣០-៣៣ និង ១៩ :៣-៥ វាបានបញ្ញជ កោ៉់ងចាស់ថាយដើមផ ី
ឲយបានយសចកឋីសយស្តង្វគ ះលុះរត្តផត្យយើងទទួលបុែយរជមុជទឹក។ 
យត្ើយយើងបានសយស្តង្វគ ះយោយរយបៀបណា?  
ដុំបូងយយើងរត្វូផត្កមាច ត្អ់ុំយពើបាបយចាលសិនយទើបរពះអត្យ់ទសបាបយយើងត្តមរយៈការយស្លយទីវងគត្់ននបុរត្តរពះ
គឺរពះយយសូ៊រគីសធ (ម៉ាថាយ  ១ :២១) 

 



រពះយយសូ៊បានយរជើសយរើសយ្វើត្តមរពះវរបិត្តយ ើយមិនផដលយ្វើត្តមបុំែងចិត្ថរបស់រទង់យ ើយ។ រពះយយសូ៊មាន
ស្លច់្មដូចយយើងរទងជួ់បយសចកថីលផួងយ ើយរទងក់៏អាចរបរពឹត្ថអុំយពើបាប(យ របឺ ២ :១៤ និង ៤:១៥) ។ 
រពះជាមាច ស់បានរបទនឲយរពះយយសូ៊បានជួបឧបសគគជាយរចើន។រពះយយសូ៊វបានអានរពះបនធូលរបស់រពះជាមាច ស់
យ ើយយគ្នរពត្តមបុំែងរពះ ឫទយ័របស់រពះវរបិត្ត។រពះយយសូ៊មិនផដលផសវងរកភាពសុខរសួលយដើមផបីុំយពញ
ត្រមូវការខាងស្លច់្ មរបស់រទងផ់្ទធ ល់ឬយដើមផឲីយមានលុយយរចើនឬអុំណាចយ ើយ ផត្រពះយយសូ៊វបានឈបះយលើ
អុំយពើបាបយ ើយបានបុំផ្ទល ញវាត្តមរយៈការយស្លយទីវងគត្ប់ស់រទង់ យរឿងយនះបានបង្វា ញយយើងឲយយឃើញចាស់ពីការ
យគ្នរពរបតិ្បត្ថិ របស់រពះយយសូ៊ចុំយរះរពះវរបិត្ត។  

ត្តមរយៈការស្លល បរ់បស់រទង់បានបុំផ្ទល ញអុំយពើបាបយ ើយបានផថល់មាគ៌្នមួយដល់យយើងយឆ្ព ះយៅកានជី់វតិ្អស់កលផ
ជានិចច ។ 

របសិនយបើយយើងយជឿយលើរពះយយសូ៊យ ើយយ្វើត្តមគុំរូរបស់រទង់យយើងនឹងមានលកខែះដូចរទង់ យ ើយយយើងក៏មាន
ឯកសិទនិយៅរពះជាមាច ស់ថាជារពះវរបិត្តផដរ។ត្តមរយៈបុែយរជមុជទឹកយយើងនឹងកាល យជាបុរត្្ីត្តរបស់រពះជា
មាច ស់ យោយមានរពះយយសូ៊វជាបងបអូនរបុសនិងយសថចរបស់យយើង។ 

ការផរបចិត្ថនិងការផ្ទល ស់បថូរ 
សូមអានកិចចការ៣:១៩   
ការផរបចិត្ថមានន័យថា "ការផ្ទល ស់បថូ រចិត្ថគុំនិត្"ពីរយបៀបរស់យៅ។  
ការផ្ទល ស់បថូ រមានន័យថា 'ការរត្ ប់យរកាយយោយយៅទិសយៅផធុយគ្នប ។  
យយើងរត្ូវរត្ បយ់ៅកាន់រពះជាមាច ស់យ ើយយ្វើត្តមបុរត្តរទង ់បនាធ ប់មកយយើងរត្វូផ្ទល ស់បថូរចិត្ថយ ើយរស់ត្តមមាគ៌្ន
របស់រពះជាមាច ស់(កិចចការ២ :៣៨និងរ ៉ូម៦:៣-៤)។  
យពលយយើងបានកប់ជីវតិ្ចាស់ជាមួយរពះយយសូ៊វយៅកបុងទឹកត្តមរយះបុែយរជមុជទឹកជីវតិ្ចាស់បានស្លល បគឺ់“ស្លលប់
ខាងឯអុំយពើបាប ”  យ ើយជុំនួសមកវញិយោយជីវតិ្ថ្មី ផដលបានរួចពីអុំយពើបាប និង យសចកថីស្លល ប(់កូ ូស ២ : ១២ -

១៣)។  
បានកប់កបុងផបូរយ ើ យបានយរបាសឲយរស់យ ើងវញិ  
យយើងរត្ូវរជមុជខលួនយយើងឲយលិចយៅកបុងទឹក ជីវតិ្ចាស់បានស្លល ប ់“ស្លល ប់ខាងឯអុំយពើបាប” បានកបយ់ៅកបុងទឹកយ ើយ
យងើបពីទឹកយ ើងវញិទទួលបានជីវតិ្ថ្មីជាជីវតិ្ផដលមិនយចះពុកផុយ។  
អស់អបកផដលមិនយជឿយលើរពះយយសូ៊រគីសធនឹងកាល យជា្ូលីដីជាយរៀងរ ូត្បនាធ ប់ពីបានស្លល ប់យៅ។ 

របសិនយបើយយើងយរជើសយរើសទទួលបុែយរជមុជទឹកយយើងនឹងមិនយៅជា្ូលីដីយទៀត្យទបនាធ ប់ពីយយើងស្លល ប់ប៉ុ ផនថរពះ
ជាមាច ស់នឹងយរបាសយយើងឲយរស់ពីស្លល បយ់ ើងវញិ (រ ៉ូម ៦:៤ និង កូ ូស ២:១២) ។ យយើងមិនគួរយ្វើត្តមបុំែង
ចិត្ថពី្មមជាតិ្របស់យយើងយ ើយ យយើងគួរផត្ស្លឋ ប់ត្តមរពះគមពី របានបយរងៀន (រ ៉ូម  ៦:១២ ,១៤) ។  
យពលយយើងផ្ទល ស់បថូ រចិត្ថគុំនិត្និងទទួលបុែយរជមុជទឹកយ ើយយយើងអនិញ្ញដ ត្ឲយរពះបនធូលរពះដឹកនា ុំយយើង យោយ
យ្វើត្តមរពះយយសូ៊រគីសធយ ើយឈបស់្លថ បត់្តមគនិត្ចាស់របស់យយើង (យអយភសូរ ៤:២២-២៤ និង ២កូរ ិនថូ្ស 
៥:១៥,១៧ )។  
ជីវតិ្ថ្មី 
បនាធ ប់ពីយយើងបានទទួលបុែយរជមុជទឹកយយើងជាកមមសិទនិរបស់រពះជាមាច ស់ - ជាមនុសសថ្មី។ 

 យយើងនឹងយៅជាមួយរពះយយសូ៊យពលរពះជាមាច ស់យរបាសឲយយយើងរស់យ ើងវញិ 

 យយើងនឹងទទួលជីវតិ្អស់កលផជានិចចរបសិនយបើយយើងយស្លម ះរត្ង់ចុំយរះរពះ។ យយើងរត្វូយ្វើត្តមគុំរូ
របស់រពះយយសូ៊វយោយរស់ត្តមមាគ៌្នរបស់រពះជាមាច ស់។   

 វាជាជយរមើសរបស់យយើង 

 យយើងនឹងមានបទពិយស្ល្នជី៍វតិ្ដអ៏ស្លច រយផដលយររយពញយៅយោយយសចកឋីពិត្យសចកថី រសឡាញ់ 

យសចកឋីអុំែរ សនថិភាពនិង ការយចះសកប់ចិត្ថ។  

 រពះជាមាច ស់នឹងយមើលផថ្រកាយយើងយពលយយើងជួបទុកខលុំបាក 

ជុំហានដុំបូងយយើងរត្វូរបនាធ បខលួន  យដើមផយីឆលើយត្បយៅនឹងការរត្តស់របស់រពះ  យ្វើការសយរមចចិត្ថង្វកយចញពីការ
បយរងៀនរបស់យោកកិយ៍យ ើយយ្វើត្តមរពះយយសូ៊...បនាធ ប់មកយយើងនឹងទទួលអុំយណាយទនពីរពះជាមាច ស់។  
“ រពះជាមាច ស់រសឡាញ់ មនុសសយោកខាល ុំងណាស់ យ តុ្យនះយ ើយបានជារពះអងគរបទនរពះបុរត្តផត្មួយរបស់
រពះអងគមក យដើមផយីអាយអស់អបកផដលយជឿយលើរពះបុរត្ត មានជីវតិ្អស់កលផជានិចច គឺមិនយអាយយគវនិាសយ ើយ ” 
(យ៉ូហាន ៣:១៦) 

 ចូរយជឿយលើរទង់ 

 ចូរយ្វើត្តមការបយរងៀនរបស់រទង់ 

 ចូរយរជើសយរើសទទួលបុែយរជមុជទឹក 



រ ៉ូម  ៥ :១-៨  ដូយចបះ ផដលយយើងរល់គ្នប បានរបជ់ាសុចរតិ្ យោយការយជឿ យនាះយ ម្ ះថាយយើងបានយមរតី្នឹងរពះ 
យោយស្លររពះយយសូ៊វរគីសធ ជារពះអមាច ស់ននយយើងរល់គ្នប យ ើយ ២ ក ៏យោយស្លររទង់ យយើងមានផលូវចូលកបុងរពះ
គុែយនះ ជាទីផដលយយើងកុំពុងឈរយៅយោយយសចកថីជុំយនឿ យ ើយយយើងអួត្ពីយសចកថីសងឃមឹដល់សិរលីអននរពះផង 
៣ មិន ផត្ប៉ុ យណាត ះយស្លត្ យយើងយៅផត្អួត្កបុងកាលផដលមានទុកខលុំបាកផដរ យោយដឹងថា យសចកថី ទុកខលុំបាក
បយងកើត្ឲយមានយសចកថី រទ ុំរទ ៤  យសចកថី រទ ុំរទបយងកើត្ឲយមានយសចកថីសុ្ល ុំថ្បឹក យសចកថីសុ្ល ុំថ្បឹកបយងកើត្ឲយមានយសចកថី
សងឃមឹ ៥  ឯ យសចកថីសងឃមឹក៏មិនផដលនាុំឲយយយើងមានយសចកថីខាម សយ ើយ ពីយររះយសចកថី រសឡាញ់របស់រពះ បាន
ផាយមកសពវកបុងចិត្ថយយើងរល់គ្នប  យោយស្លររពះវញិ្ញដ ែបរិសុទន ផដលរពះបានរបទនមកយយើងយ ើយ ៦  ដផតិ្
កាលយយើងយៅយខាយយៅយ ើយ លុះដល់កុំែត្យ់ ើយ យនាះរពះរគីសធរទង់បានសុគត្ជុំនួសមនុសសទមិលយលមើស 
៧  ករម នឹងមានអបកណារពមស្លល ប់ជុំនួសមនុសសសុចរិត្ណាស់ ប៉ុ ផនថរបផ លជាមានអបកខលះហ៊ានស្លល ប់ជុំនួស
មនុសសលអផដរយទដឹង ៨ ផត្ឯរពះ រទង់សុំផដងយសចកថី រសឡាញ់របស់រទង ់ដល់យយើងរល់គ្នប ឲយយឃើញចាស់ យោយ
រពះរគីសធបានសុគត្ជុំនួសយយើងរល់គ្នប  យនាះគឺកបុងកាលផដលយយើងយៅមានបាបយៅយ ើយផង។ 

២.អត្ទន័យទ ុំងយនះបានរួមគ្នប  

ខគមពីរខ លះស្លកលផងការយល់ដឹងរបស់យយើងអុំពីអត្ទន័យទុំងបីននរពះគុែ ។  

  រ ៉ូម ១០ :១៥ យអាយមានអបករបកាសដូចយមឋចយកើត្ យបើគ្នម ននរណាចាត្់យអាយយៅរបកាសផងយនាះ? ដូចមាន
ផចងទុកថាៈ «យមើល៍ អបកផដលយ្វើដុំយែើ រនា ុំដុំែឹងដ៏លអៗ មក របយសើររុងយរឿងណាស់ ប៎ !»។  (យអស្លយ ៥២ :៧ ) 

 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                            ព្រះគុណ                                  ៣៦/៥០ 
                                                                                                                                 កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                 ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

 

   ១.អត្ទន័យននរពះគុែ 
ភាស្លរកិក  “ Charis” បានបកផរបយៅជាភាស្លអង់យគលសថា ' រពះគុែ ' យៅកបុងគមពីរសញ្ញដ ថ្មី។ រកយ 
“Charis”  មានអត្ទន័យ៦ោ៉ងខុសគ្នប  យ ើយយគបានផចកជាបីរកមុ។ វាមានស្លរៈសុំខាន់កបុងការយល់ពី
អត្ទន័យននរកយថារពះគុែ យោយស្លរផត្រកយរពះគុែយនះបានបង្វា ញរបាប់យយើង      ពីអុំយណាយ
ដ៏អស្លច រយរបស់រពះវរបិត្តផដលគង់យៅស្លទ នសួគ៌ផថល់ដល់អស់អបកផដលយ្វើត្តមរពះបុរត្ត  គឺរពះយយសូ៊វ
រគីសធ ។  
រកុមទី១- អត្ទន័យបីរសយដៀងគ្នប   

១.អត្ទន័យដុំបូងននរកយថារពះគុែ   គឺសុំយៅយលើរបស់អវីមួយផដលអាចផថល់ឲយយយើង
មានយសចកថីអុំែរយោយស្លរផត្រូបរងកាយឬភាពរសស់ស្លអ ត្របស់វា។  
២.ពូករកិកបានសិកាពីគុំនិត្យនះ ដូយចបះយ ើយយទើបយគយ្វើ  ជារូបសុំណាក យរគឿងសមូន និងអគ្នរ
ជាយរចើន យមើលយៅរសស់ស្លអ ត្ គយគន់យ ើយផឋល់នូវអារមមែ៍រកីរយ។ 

រកុមទី ២  -អត្ទន័យផត្មួយ 

អត្ទន័យទីពីរននរកយរពះគុែគឺយពលនរណាមាប ក់សកឋិសមទទួលការអរគុែ អបកអាចអរគុែ
ចុំយរះរពះគុែឬចិត្ថសបផុរសផដលយគបានយ្វើចុំយរះអបក។ 

រកុមទី ៣-  អត្ទន័យពីរ 
១.អត្ទន័យដុំបូងយៅកបុងរកុមទីបី ជាអុំយណាយដ៏អស្លច រយ  ឬ    កិចចការផដលបានផឋល់យោយឥត្គិត្នថ្ល។ 
វាមានន័យផងផដរថាជាសនាឋ នចិត្ថលអយគបានយ្វើចុំយរះយយើង ួសពីអវីផដលបានរ ុំពឹងគិត្។ 

 



ឧទ រែ៏ននរកុមទី១ 
យៅកបុងគមពី រសញ្ញដ ចាស់រកយរពះគុែយរបើយដើមផពិីពែ៌នាពីអវីមួយផដលរសស់ស្លអ ត្និងអវីមួយបយងកើត្បានោ៉ងលអ។  
បទចុំយរៀង ៧ :១  មាច ស់កសរតី្យអើយ អូនរកផ់សផកយជើងដូយចបះស្លអ ត្ណាស់! ចយងកះរបស់អូនរងមូល ដូចផខសក 
ផដលជាស្លប នដរបស់ជាងដ៏ចុំណាន។  
យពលរពះយយសូ៊វមានមថងៗបានយ្វើឲយមនុសសមាប មានអុំែរសបាយ  

លូកា ៤:១៦-២២  រួចរទង់ោងមកដល់ណាស្លផរត៉្ ជារសុកផដលរទងគ់ង់យៅពីកុមារ ក៏ចូលយៅកបុងស្លោ
របជុុំ យៅនថ្ងឈប់សុំរក ត្តមទុំោប់រទង់ យ ើយឈរយ ើង យដើមផអីានយមើលគមពីរ ១៧  យគ ក៏យកគមពីរយហារយអ
ស្លយមកថាវ យរទង ់កាលរទងប់ានយបើកគមពីរយ ើយ យនាះរទង់រកយឃើញរត្ងក់ផនលងផដលមានយសចកថីផចងទុកមកថា 
១៨ «រពះវញិ្ញដែ រពះអមាច ស់សែឌិ ត្យលើខញុ ុំ ពីយររះរទង់បានចាក់យរបងត្តុំងខញុ ុំ ឲយផាយដុំែឹងលអដល់មនុសស
ទល័រក រទង់បានចាត្ខ់ញុ ុំឲយមក យដើមផនឹីងយរបាសមនុសសផដលមានចិត្ថសយរងង យ ើយរបកាសរបាប់ពីយសចកថី យរបាស
យោះដល់ពួកយឈលើយ និងយសចកថីភលឺ យ ើងវញិដល់មនុសសខាវ ក់ យ ើយឲយយោះមនុសស ផដលរត្ូវយគជិះជាន់ឲយរួច 
១៩ រពមទ ុំងរបកាសរបាបពី់ឆ្ប ុំផដលរពះអមាច ស់កុំែត្ទុ់ក» ២០ កាល រទង់បានបិទគមពី រ របគល់ដល់អបករកា
ស្លោវញិយ ើយ យនាះរទង់ក៏គង់ចុះ ឯពួកអបកផដលយៅកបុងស្លោ យគក៏សុំ ឹងយមើលរទង ់២១ រទង់ចាប់ត្ត ុំងមាន
រពះបនធូលយៅយគថា យៅនថ្ងយនះ បទគមពី រយនះបានសុំយរចយៅរត្យចៀកអបករល់គ្នប យ ើយ ២២ រគប ់គ្នប ជាស្លកសពីីរទង់ 
ក៏អស្លច រយកបុងចិត្ថពីរពះបនធូលដផ៏ផអមពីយរះ ផដលយចញពីរពះឱសឌរទងម់ក យ ើយយគនិោយថា យត្ើអបកយនះមិនផមន
ជាកូនយូ៉ផសបយទឬអី។ 
ឧទ រែ៏ននរកុមទី២ 
ការយចះអរគុែយគជាទយងវើមួយដ៏លអសុំរប់អស់អបកផដលបានទទួលរបស់អវីមួយពីនរណាមាប ក់។  
្ីមូ៉យថ្ទី ១១:១២ ខញុ ុំសូមអររពះគុែ រពះរគិសឋយយសូ៊ ជាអមាច ស់ននយយើង ផដលបានរបទនកមាល ុំងមកខញុ ុំ រទង់
បានរប់ខញុ ុំជាមនុសសគួរយអាយទុកចិត្ថ យ ើយផត្ងត្តុំងខញុ ុំយអាយបុំយរើរពះអងគ។ 

យ របឺ ១២:២៨  ដូយចបះ ផដលទទួលនគរ១ដ៏កយរកើករញ្ជួ យពុុំបាន យនាះរត្ូវឲយយយើង ដឹងគុែ  ផដលយោយស្លរ
យសចកថី យនាះ យយើងនឹងបុំយរើរពះផបបឲយរទងស់ពវរពះ ឫទយ័   ទ ុំងមានចិត្ថយគ្នរពរបតិ្បត្ថិ  យ ើយយកាត្ខាល ចដល់
រទង់។ 
 

យពលផដលមនុសសមាប បានទទួលបុែយរជមុជទឹកពួកយគគួរផត្បនថរីកលូត្ោស់
យ ើយយរៀនយចះអុំែរគុែចុំយរះអវីៗផដលរពះជាមាច ស់បានរបទនឲយ។  

កូ ូស ២ :៦-៧ ដូយចបះ យបើបងបអូនបានទទួលរពះរគិសឋយយសូ៊ទុកជារពះអមាច ស់
ោ៉ងណាយ ើយ ចូររស់យៅរួមជាមួយរពះអងគោ៉ងយនាះត្យៅយទៀត្យៅ ៧ ចូរចាក់
ឫស និងកស្លងជីវតិ្យលើរពះអងគ ចូររកាជុំយនឿយអាយបានរងឹបឹុង រសបត្តមយសចកឋីយរបៀនរបយៅផដលបងបអូនបាន
ទទួលយ ើយរត្ូវអរ រពះគុែរពះជាមាច ស់យអាយបានយរចើនយលើសលប់។ 
ឧទ រែ៏ននរកុមទី៣ 
ឧទ រែ៍ដ៏លអបុំផុត្ននរពះគុែរពះគឺជាអុំយណាយននជីវតិ្ដអ៏ស់កលផជានិចចត្តមរយៈការយស្លយទីវងគត្់របស់
បុរត្តននរពះយ ើយការស្លល ប់របស់រទងគឺ់ជាទយងវើ មួយ ួសពីការរ ុំពឹងគិត្។យោយស្លររពះគុែននរពះយយើងបាន
សយស្តង្វគ ះពីអុំយពើបាប។ 
យូ៉ហាន ៣:១៦ រពះជាមាច ស់រសឡាញ់ មនុសសយោកខាល ុំងណាស់ យ តុ្យនះយ ើយបានជារពះអងគរបទនរពះ
បុរត្តផត្មួយរបស់រពះអងគមក យដើមផយីអាយអស់អបកផដលយជឿយលើរពះបុរត្ត មានជីវតិ្អស់កលផជានិចច គឺមិនយអាយ
យគវនិាសយ ើយ។  
យយើងយរជើសយរើសយជឿយោយស្លរផត្រពះជាមាច ស់នឹងរបទនជីវតិ្អស់កលផជានិចចដល់យយើង យ ើយយសចកឋីជុំយនឿនឹង
យកើត្យ ើងយោយស្លរផត្រពះគុែននរពះ។ 
ជួនកាលអវីៗផដលរពះជាមាច ស់របទនដល់យយើងពិបាកផសវងយល់ណាស់។ 
១ យពរត្ុស ៤:១០   បងបអូនមាប ក់ៗបាន ទទួលរពះអុំយណាយទនយផសងៗពីគ្នប យ ើយ ដូយចបះ ចូរយករពះ
អុំយណាយទនទុំងយនះយៅបុំយរើអបកឯយទៀត្ៗ យអាយសមនឹងនាទីរបស់បងបអូន ជាអបកចាត្់ផចងដ៏លអ ផដលផចករពះ
អុំយណាយទនរគប់ផបបោ៉ងរបស់រពះជាមាច ស់។   
យោកបូ៉លបានសរយសរថារពះយយសូ៊បានយស្លយទីវងគត់្ជុំនួសយយើងយោយស្លររពះគុែននរពះ។  

យអយភសូ  ២:៨  ដផតិ្គឺយោយរពះគុែ ផដលអបករល់គ្នប បានសយស្តង្វគ ះ យោយស្លរយសចកថីជុំយនឿ យ ើយយសចកថី
យនាះក៏មិនផមនយកើត្ពីអបករល់គ្នប ផដរ គឺជាអុំយណាយទនរបស់រពះវញិ។ 
 

(9) 
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          ៥.យយើងគួរផត្អរគុែរពះជាមាច ស់ជានិចច  
យយើងរត្ូវយចះអរគុែរពះជាមាច ស់ចុំយរះអវីៗផដលរទង់បានទនឱយ ជួនកាលយយើងនឹងមិនបានទទួលអវីៗផដល
យយើងទូលសុុំយនាះយទ។ យោកប៉ុលបានរបាបអ់បករកងុផថ្សា ូនិថា ចូរអរគុែរពះជាមាច ស់និចចមិនខវល់ថាមានអវី
យកើត្យ ើងយ ើយ។ អវី មួយផដលលុំបាកយល់យនាះគឺរពះគមពីរបានរបាបយ់យើងថាយពលជីវតិ្ជួបទុកខលុំបាកយយើងយរៀន
បានយរចើនពីទុកខលុំបាកយនាះ។១យថ្សា ូនិ៥ :១៦ -១៨   
          ៦.ត្រមូវការ្ុំបុំផុត្របស់យយើង 
 គ្នម ននរណាមាប ក់ទទួលបានអុំយណាយទនពីរពះជាមាច ស់យោយគ្នម នការអភ័យយទសពីរទង់យ ើយ។  
ម៉ាថាយ  ៦:១៤-១៥ 

រពះយយសូ៊វចង់ឱយយយើងយជៀសផុត្ពីយសចកថីលផួងត្តុំពីយដើមដុំបូង វាមានន័យថាយយើងគួរយចៀសយចញពីអវី ផដលនាុំ
ឲយយយើងយចញឆ្ង យពីរពះជាមាច ស់។ 
១ កូរ ិនថូ្ស  ១០ :១៤ /  ទុំនុកត្យមកើង ១០១:៣ 
រពះយយសូ៊បានរបាបរ់គបគ់្នប ឱយអ្ិស្លឌ នយៅកានរ់ពះជាមាច ស់យដើមផយីកឈបះយលើយសចកថីលផួង។របសិនយបើយយើង
យជឿទុកចិត្ឋយលើរពះជាមាច ស់យ ើយយករទង់ជាយលខ១កបុងជីវតិ្យនាះយយើងនឹងឈបះយលើអុំយពើអារកក់ផដលយយើង
កុំពុងជួបរបទះយ ើយបនាធ បម់កយោយស្លររពះគុែននរពះយយើងនឹងរួចផុត្ពីអុំយពើអារកក់យៅរគ្នរពះរគីសធរត្
 ប់មកវញិយដើមផបីយងកើត្នគររពះយៅយលើផផនដីយនះ!យោកប៉ុលយផ្ទថ ត្យលើកថីសងឃមឹដ៏អស្លច រយរបស់យយើង។ 

កាឡាទី ១:៣-៥ សូមឲយអបករល់គ្នប បានរបកប យោយរពះគុែ និងយសចកថីសុខស្លនថ អុំពីរពះដ៏ជារពះវរបិត្ត 
និងពីរពះយយសូ៊រគីសធ ជារពះអមាច ស់ននយយើងរល់គ្នប  ៤  ផដល រទង់បានរបគល់រពះអងគរទង់យៅ យោយយររះ
បាបយយើងរល់គ្នប  យដើមផនឹីងយរបាស ឲយយយើងបានរួចពីយោកីយ៍ ដ៏អារកកស់ពវនថ្ងយនះ ត្តមបុំែងរពះ ឫទយ័
របស់រពះដ៏ជារពះវរបិត្តននយយើង ៥  សូមឲយរទង់បានសិរីលអ ដល់អស់កលផជានិចចយរៀងត្យៅ អាផម៉ន។ 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី ) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                     សេចក្តី អធសិ្លា ន                    ៣៧/៥០              
                                                                     កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                          ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

 

             ១.អ្ិស្លឌ ននិោយយៅកាន់រពះ 
ការអ្ិស្លឌនគឺជាការនិោយយៅកានរ់ពះជាមាច ស់ យមើលយៅដូចជាស្លមញ្ដយទប៉ុ ផនថយយើងរត្វូយល់ឲយបានចាស់ យៅ
យពលផដលយយើងនិោយយៅកាន់រពះយយើ ងរត្ ូវចា ុំថារទង់ជារពះពិត្ផត្មួយ។ 

យ របឺ 10:22  យយើងរត្ូវនា ុំគ្នប ចូល យៅជិត្រពះអងគយោយចិត្ថយទៀងរត្ង់ យររយពញយោយជុំយនឿមាុំមួន និងមាន
ចិត្ថបរិសុទន រជះរស ះពីគុំនិត្យៅ មង រពមទ ុំងមានរូបកាយោងយោយទឹកដ៏បរិសុទនផង។ 

      ២.យយើងអាចសុុំឲយរពះជាមាច ស់ជួយ 
អបកបុំយរើរបស់អ័របាហាុំបានសុុំរពះឲយជួយគ្នត្់យដើមផរីករបពននឲយអីុស្លក រពះជាមាច ស់បានយឆលើយត្បការអ្ិស្លឌ ន
របស់គ្នត្់មុនយពលគ្នត្់បានបញ្ចប់ការអ្ិស្លឌ ន។ យោកុបផត្ថិ  ២៤:១២ -១៦  
យសថចយអស្លបានសុុំរពះជាមាច ស់ឱយជួយយ ើយយៅកបុងការអ្ិស្លឌនគ្នត្ប់ានយជឿទុកចិត្ថយលើរពះជាមាច ស់យ ើយគ្នត្់
បានយល់ពីអវី ផដលរពះជាមាច ស់នឹងយ្វើនាយពលអនាគត្។ 

២របាកសរត្ ១៤:១១   

រទង់បានបង្វា ញផលូវយៅកាន់រពះជាមាច ស់យ ើយរទង់ក៏បានសុុំជុំនួយពីរពះបិត្តផដលគង់យៅយលើស្លទ នសួគ៌ផដរ។  

យ របឺ៥:៧   
ស្លវកបុ៉លបានរ ុំឭកអស់អបកផដលយដើរត្តមរពះយយសូ៊វអុំពីការអ្ិស្លឌ ន។  
២យថ្សា ូនិក១:១១    

               ៣.យយើងរត្ូវសូមរបស់អវី ៗផដលគ្នប់រពះ ឬទ័យរពះជាមាច ស់ 

រពះជាមាច ស់នឹងស្លថ ប់អស់អបកផដលអ្ិស្លឌ នដល់រទង់យោយចិត្ថដ៏បរសុិទន 

ម៉ាថាយ  ៧ :៧-៨   

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Chronicles+14:11&version=NIRV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Thessalonians+1:11&version=NIRV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Thessalonians+1:11&version=NIRV


ទុំនុកត្យមកើ ង ៣៧ :៤ ចូរផសវងរកសុភមងគលពីរពះអមាច ស់ យនាះរពះអងគនឹងយរបាសរបទននូវអវីៗ ផដលអបក
របាថាប ចង់បាន។  
ការឡាទី ៥:២៤ អស់អបកផដលរួមជាមួយរពះរគិសឋយយសូ៊បានឆ្ក ងត្ណាា  និងបុំែងយោភលន់យផសងៗរបស់
និសសយ័យោកីយ៍យនាះយចាលយ ើយ។ 

យយើងរត្ូវយរៀនគិត្អុំពីអវីៗផដលមានយៅយលើស្លទ នសួគ៌ 

កូ ូស ៣:១  ដូយចបះ យបើសិនជាអបករល់គ្នប បានរស់យ ើងវញិ ជាមួយនឹងរពះរគីសធ យនាះចូរផសវងរកអស់ទ ុំងយសច
កថី  ផដលយៅស្លទ នយលើវញិ ជាស្លទ នផដលរពះរគីសធគង់ខាងស្លថ ុំននរពះ។ 

រពះជាមាច ស់មានបនធូលថាមិនរត្ ូវឲយខវល់ខាវ យពីត្ុំ រូ វការខាងស្លច់្មខាល ុំងយពកយទ។ 

ម៉ាថាយ  ៦ :៣១-៣៣ ដូយចបះ កុុំឲយខវល់ខាវ យថា យត្ើរត្ូវបរិយភាគអវី  ឬយសលៀករក់អវីយនាះយ ើយ ៣២ ដផតិ្ គឺជា
ស្លសន៍ដនទយទយត្ើ ផដលខុំផសវងរករបស់ទ ុំងយនាះវញិ ឯរពះវរបិត្តននអបករល់គ្នប  ផដលគង់យៅស្លទ នសួគ៌ រទង់
រជាបយ ើយ ថាអបករល់គ្នប រត្វូការនឹងរបស់ទ ុំងយនាះផដរ ៣៣ ចូរផសវងរកនគរ និងយសចកថីសុចរតិ្ននរពះជាមុន
សិន យទើបរគប់របស់ទ ុំងយនាះ នឹងបានរបទនមកអបករល់គ្នប ផថ្មយទៀត្ផង។ 
រពះយយសូ៊វបានរបាប់ពួកសិសសពីយរ ឿងផដលរត្ ូវ យ្វើ បនាធ ប់ពីការយស្លយទីវងគត្់របស់រទង់។   
រពះយយសូ៊វមានបនធូលយៅកានពួ់កយគថា " ទូលសូមកបុ ងនាមខញុ ុំ  " រទង់ចង់ឱយពួកយគដឹងពីអវី ផដលពួកយគរត្ូវសុុំរពះ
ជាមាច ស់យ ើយវាជាការលអបុំផុត្ផដលយយើងរត្ូវអ្ិស្លឌ នត្តមគុំរូរបស់រពះយយសូ៊វ។  
យូ៉ហាន ១៦:២៣យៅយពលយនាះ អបករល់គ្នប ផលងសួរអវីពីខញុ ុំយទៀត្យ ើយ។ ខញុ ុំសុុំរបាប់យអាយអបករល់គ្នប ដឹងចាស់
ថា អវីៗផដលអបករល់គ្នប ទូលសូមរពះបិត្តកបុងនាមខញុ ុំ រពះអងគមុខជារបទនយអាយអបករល់គ្នប មិនខាន។ 
១យូ៉ហាន ៥:១៤  យ តុ្យនះយ ើយបានជាយយើង មានចិត្ថរឹងបឹុងយៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះអងគ គឺថា របសិនយបើ
យយើងទូលសូមអវី  រសបត្តមរពះ ឫទយ័របស់រពះអងគ យនាះរទង់នឹងរពះសណាឋ ប់យយើងជាមិនខាន។ 

គមពីរោ៉កុបមានគុំរូរស្លបដូ់ចខាងយរកាមោ៉កុប ១:៥  កបុងចុំយណាម
បងបអូន របសិនយបើមាននរណាមាប ក់ខវះរបាជាញ  អបកយនាះរត្ូវផត្ទូល
សូមពីរពះជាមាច ស់។ រពះអងគនឹងរបទនយអាយជាមិនខាន ដផតិ្រទង់
របទនយអាយមនុសសទ ុំងអស់ យោយរពះ ឫទយ័ទូោយ ឥត្
បយនាធ សយ ើយ។ 

           ៤.រពះយយសូ៊បានបយរងៀនពួកសិសសពីរយបៀបអ្ិស្លឌ ន 
ម៉ាថាយ  ៦:៩ -១៤  
យយសូ៊រគីសធបានបយរងៀនពួកសិសសពីរយបៀបអ្ិស្លឌ ន យ ើយកបុងយសចកថីអ្ិស្លឌ នរទង់បានយលើកពីរពះជាមាច ស់មុន
យគបនាធ ប់មកយទៀត្រទង់បានបយរងៀនឲយយយើងសុុំរពះជាមាច ស់ដឹកនា ុំយយើងយចញឆ្ង យពីអុំយពើបាបយ ើយសុុំការអត្់
យទសបាបដល់មនុសសមាប យផសងយទៀត្  រពមទ ុំងសងឃមឹមុត្មាុំយលើនគររពះផដលនឹងបយងកើត្យ ើងយៅយលើផផនដីយនះ។
រពះយយសូ៊វក៏បានបយរងៀនយយើងឲយយចះអ្ិស្លឌ នសរមាបអ់ាហាររបចាុំនថ្ងរបស់យយើង - យនះជាអវីៗផដលយយើងរត្ូវការ
យដើមផរីស់យៅរពះជាមាច ស់រជាបពីត្រមូវការរបស់យយើង។  

សុភាសិត្ ៣០:៧-៩  ទូលបងគុំបានសូមយសចកថី២របការពីរទង ់សូមកុុំខាននឹងរបទនយសចកថីទ ុំង២ យនាះដល់
ទូលបងគុំ មុនផដលទូលបងគុំស្លល ប់យ ើយ ៨ គឺ សូមកុំចាត្់យសចកថី ភូត្ភរ និងរកយកុ កឲយឆ្ង យពីទូលបងគុំយៅ 
យ ើយសូមកុុំឲយទូលបងគុំមានយសចកថីទល់រក ឬជាអបកមានផដរ សូមរគ្នន់ផត្ចិញ្ចឹ មទូលបងគុំយោយអាហារផដលរត្ូវ
ការប៉ុ យណាត ះ ៩ ផរកង ទូលបងគុំបានផឆអត្ យ ើយយបាះបង់យចាលរទង់យោយរកយថា រពះយយ ូវ៉ាជាអបកណា ប៏  ឬ
ផរកងទូលបងគុំមានយសចកថីទល់រក យ ើយយៅជាលួចយគ រពមទ ុំងយរបើរពះនាមននរពះជាទីយមើលង្វយផង។  
មានយរឿងសុំខាន់មួយយទៀត្ផដលយយើងគួរគបផ ីយ្វើ យនាះគឺការស្លថ ប់ត្តមរពះជាមាច ស់។ 
យអស្លយ  ៥៥:២-៣  យ តុ្អវីបានជាចាយរបាក់ឲយ បានផត្របស់ផដលមិនផមនជាអាហារ យ ើយបង់កមាល ុំងឲយ
បានផត្របស់ផដលមិនសកបចិ់ត្ថដូយចបះ ចូរស្លថប់ត្តមអញឲយអស់ពីចិត្ថចុះ យនាះឯងនឹងបានបរិយភាគោ៉ងឆ្ង ញ់ យដើមផ ី
ឲយរពលឹងឯងបានសកប់សកល់ យោយមាូបោ៉ងនថ្លវយិសស ៣ ចូរ ឱនរត្យចៀក យ ើយមកឯអញ ចូរស្លថ ប់ចុះ យនាះ
រពលឹងឯងនឹងបានរស់យៅ យ ើយអញនឹងត្តុំងយសចកថីសញ្ញដ នឹងឯងរល់គ្នប  ជាសញ្ញដ ដ៏យៅអស់កលផជានិចច គឺជា
យសចកថី យមត្តថ ករុណាយស្លម ះរត្ង់ ផដលបានផថល់ដល់ោវឌី។ 

រពះយយសូ៊វបានរបាប់ពួកសិសសរត្ ូវអ្ិស្លឌ នជានិចចយ ើ យមិនរត្ ូវ យបាះបង់យ ើយ។ 
លូកា១៨ :១/កូ ូស៤:២ /រ ៉ូម១២ :១២ 
យយើងរតូ្វយចះអរគុែរពះជាមាច ស់ចុំយរះអវីៗផដលរទង់បានរបទនឱយ ជួនកាលយយើងមិនបានទទួលអវីៗផដលយយើងទូលសុុំយនាះ
យទ។យោកបុ៉លបានរបាប់អបករកុងផថ្សា ូនិថារតូ្វអរគុែរពះជាមាច ស់ជានិចច មិនខវល់ថាមានអវីយកើត្យ ើងយ ើយ។អវីមួយផដល
លុំបាកយល់យនាះគឺរពះគមពីរបានរបាប់យយើងថាយពលជីវតិ្ជួបទុកខលុំបាកយយើងយរៀនបានយរចើនពីទុកខលុំបាកយនាះ។ ១យថ្សា ូនិក  
៥ :១៦ -១៨ ចូរមានអុំែរសបាយជានិចច ១៧  ចូរអ្ិស្លឌ នឥត្ឈប់ឈរ ១៨ ចូរអររពះគុែ រពះជាមាច ស់រគប់កាលៈយទសៈ
ទ ុំងអស់ ដផតិ្រពះអងគសពវរពះ ឫទ័យយអាយបងបអូ ន ផដលរួមជាមួយរពះរគិសឋយយស៊ូ យ វ្ើដូយចបះឯង។ 



 "មិនមួយៅ៉ “  
 "មិនចងគុំនុុំ " 
 "មិនអបអរនឹងអុំយពើទុចចរិត្យទ " -យរលគឺមិនសបាយចិត្ថជាមួយអុំយពើពុករលួយនិងភាពអយុត្ថិ្ម ៌
 "ផត្រីករយនឹងយសចកឋីពិត្វញិ" -យរលគឺចូលចិត្ថស្តា ប់ពីយសចកថីយុត្ថិ្ម ៌
 "រគបបាុំងទ ុំងអស់ " -រគបបាុំងយោយចិត្ថយសងៀមស្លង ត្និ់ងរទ ុំរទយោយចិត្ថអត្់្មត្ ់
 "យជឿទ ុំងអស់ " -យោយមានជុំយនឿថារពះជាមាច ស់នឹងយ្វើត្តមរពះបនធូលសនា 
 "សងឃមឹទ ុំងអស់ " -រង់ចា ុំយសចកថីសយស្តង្វគ ះយោយអុំែរនិងយោយមានទុំនុកចិត្ថ 
 "យ ើយរទ ុំរទទ ុំងអស់ " -ឈររឹងមាុំជានិចចយទះបីជាជីវតិ្ជួបទុកខលុំបាកក៏យោយ 

វាជាការលអណាស់ផដលយយើងរត្វូចងចាុំចុំែុចទ ុំងយនះយ ើយអ្ិស្លឌនដល់រពះបិត្តផដលគងយ់ៅស្លទនសួគសុ៌ុំរទង់
បង្វា ញពីយសចកឋី រសឡាញ់យោយឥត្លកខែកបុ ងជីវ ិត្យយើ ង។ 

រពះជាមាច ស់បានបង្វា ញកឋី រសឡាញ់យោយរបទនបុរត្តរទង់ដល់យយើងទ ុំងអស់គ្នប ។យូ៉ហាន ៣:១៦ រពះជា
មាច ស់រសឡាញ់ មនុសសយោកខាល ុំងណាស់ យ តុ្យនះយ ើយបានជារពះអងគរបទនរពះបុរត្តផត្មួយរបស់រពះអងគ
មក យដើមផយីអាយអស់អបកផដលយជឿយលើរពះបុរត្ត មានជីវតិ្អស់កលផជានិចច គឺមិនយអាយយគវនិាសយ ើយ។ 

 រពះជាមាច ស់ចង់ឲយយយើងបង្វា ញកឋី រសឡាញ់ដូចរពះអងគផដរ - 
១យូ៉ហា៤ :២១/យូ៉ហាន១៥ :៣/១៦  
ការលះបង់ជីវតិ្របស់រពះយយសូ៊រគីសធបានបង្វា ញយយើងពីយសចកឋី រសឡាញ់ពិត្(អាហាគ យប៉)យ ើយរទង់បានរបាប់
យយើងឲយយចះលះបង់កុុំឲយអត្តម និយម។  ១កូរ ិនថូ្ស ១៣:១៣ 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

              សេចក្តី ជសំនឿនិ្សេចក្តី ព្េលាញ់     ៣៨/៥០  

                                                                                                                                   កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                    ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

 

        ១.យសចកឋីជុំយនឿយកើត្យចញពីរពះជាមាច ស់ រទង់ជាអបកបយងកើត្យយើងមក 

 រពះជាមាច ស់នឹងរបទនយសចកឋីជុំយនឿដល់យយើងរបសិនយបើយយើងយរជើសយជឿរទង់។ 

រ ៉ូម ១០ :១៧ ដូយចបះ ជុំយនឿយកើត្មកពីយសចកឋី ផដលយយើងបានស្លឋ ប ់រីឯយសចកឋីផដលយយើងបានស្លឋ បយ់នាះយកើត្មក
ពីរពះបនធូលរបស់រពះរគិសឋ។ 
រពះគមពី របង្វា ញយយើងពីរយបៀបយរៀនឲយមានលកខែះដូចជារពះយយសូ៊វនិងពីរយបៀបរស់យៅដូចរពះយយសូ៊។ 
យអយភសូ ២ :៨ .  រពះអងគសយស្តង្វគ ះបង បអូនយោយស្លររពះគុែ ត្តមរយៈជុំយនឿ។ ការសយស្តង្វគ ះមិនផមនមកពីបង
បអូនយទ គឺជារពះអុំយណាយទនរបស់រពះជាមាច ស់។ 
 យូ៉ហាន ៣:១៦  

            ២.យត្ើជុំយនឿជាអវី? 
យដើមផឱីយមានយសចកឋីជុំយនឿទល់ផត្យយើងរពមយជឿ យ ើយយយើងរពមទទួលយជឿយលើអវីៗផដលរពះជាមាច ស់មានបនធូល
កបុងរពះគមពី រ  អុំពីយសចកឋីសយស្តង្វគ ះនិងផផនការរបស់រទង់នាយពលអនាគត្។ 

យ របឺ១១:៦ 
           ៣.យត្ើយយើងរត្ូវយជឿយលើអវី? 

1. មនុសសយោកយយើងអាចរស់យៅអស់កលផជានិចចបានលុះរត្តផត្យយើងស្លថ បត់្តមរពះបនធូលរបស់រពះជាមាច ស់យ ើយ
យ្វើត្តមគុំរូរបស់រពះយយសូ៊។ 

លូកា៩ :៣៥ /៦ 
រ ៉ូម ៣:២៨ ដផតិ្យយើងយល់ថា រពះជាមាច ស់យរបាសមនុសសយអាយបានសុចរិត្ មកពីយគមានជុំយនឿ មិនផមនមកពី
យគរបរពឹត្ថត្តមវនិ័យយ ើយ។ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20John+4:21&version=NIRV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+15:13&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+9:35&version=NIVUK
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14:6&version=NIRV


៤.ការអភិវឌណយសចកឋីជុំយនឿ  

យសចកឋីជុំយនឿអាចរីកចយរមើនបានលុះរត្តផត្យយើងយរៀនអុំពីរពះជាមាច ស់ រពះយយសូ៊និង រពះបនធូល។យសចកឋីជុំយនឿ
របស់យយើងនឹងបានរឹងមាុំរបសិនយបើយយើងយល់ពីស្លរកបុងរពះគមពី រពីយដើមដល់ចប់ ។ យយើងរត្ូវយល់ពីយសចកឋី
រសឡាញ់  ពីផផនការនិងពីយគ្នលបុំែងរបស់រទង។់ត្តមរយះបទទុំនាយផដលបានសយរមចអាចជួយឲយយយើងយជឿ
ថារពះគមពី រជារពះបនធូលរបស់រពះជាមាច ស់។យយើងរត្ូវដឹងថារពះជាមាច ស់កុំពុងយ្វើការកបុងជីវតិ្យយើងនិងយៅយលើ
ពិភពយោកទុំងមូល។យរឿងទ ុំងយនះយ ើយផដលជួយយសចកឋីជុំយនឿរបស់យយើងឲយកានផ់ត្រីកលូត្ោស់យ ើងយ ើយ
យយើងរត្ូវយរៀនមានគុំនិត្ខុសពីយគ- ១កូរិនថូ្សទី   ២  ។    

៥.យសចកឋីជុំយនឿនិងកិចចការ 

ទមាល ប់របចាុំនថ្ងរបស់យយើងមានដូចជាការចុំណាយយពលយវោនិងការចុំណាយថាមពលយ ើយការសរមាក ការ
ផសវងរកសនថិភាព  អុំែរនិង ការយចះសកប់ចិត្ថ ទ ុំងអស់យនះបានបង្វា ញយយើងពីជុំយនឿចិត្ថពិត្។ទយងវើរបស់យយើងមិន
អាចសយស្តង្វគ ះយយើងបានយ ើយ មានផត្រពះជាមាច ស់យទផដលអាចសយស្តង្វគ ះយយើងបាន ប៉ុ ផនថរយបៀបផដលយយើងរស់យៅ
អាចបង្វា ញថាយយើងជាកមមសិទនិរបស់រពះជាមាច ស់។ការនិោយថាយជឿ វាមិនរគបរ់គ្នន់យទ ផត្យយើងរត្វូទទួលបុែយ
រជមុជទឹកយ ើយរបកាសជុំយនឿរបស់យយើងយៅកបុងនគររពះរពមទ ុំងរស់ត្តមមាគ៌្នរបស់រពះជាមាច ស់។យសចកថីជុំយនឿ
មានន័យថាយយើងយជឿយលើអវីៗផដលរពះជាមាច ស់មានបនធូលយ ើយយយើងរត្ូវទុកចិត្ថយលើរពះបនធូលសនា។យយើងរត្ូវ
មានជុំយនឿយស្លម ះរត្ង់ជានិចចយទះបីជាជីវតិ្ជួបទុកខលុំបាកក៏យោយ។ 

៦.យសចកថីរសោញ់   

យៅសម័យរពះយយសូ៊មនុសសមាប រស់យៅកបុងការភ័យខាល ចយ្វើ ខុសចាប់ម៉ូ យសយ ើយយមដឹកនា ុំបានរគប់រគងពួកយគ
យោយយរបើការបុំភយ័យនះ។ត្តមរយះការបុំភ័យ បឹ ងផដរ វាបានយ្វើឱយយមដឹកនា ុំមានអុំណាច យ តុ្យនះយ ើយយទើប
រពះយយសូ៊ោងមកយដើមផជួីយពួកយគឱយរួចផុត្ពីអុំយពើបាបនិងការភ័យខាល ចបនាធ ប់មករទង់ក៏បានបយរងៀនដល់
អស់អបកយដើរត្តមរទង់ពីស្លរថ្មី។  ១ យូ៉ហាន ៤:១៨ -១៦ 
កបុងគមពី រសញ្ញដ ចាស់រកយយ របឺ " អ័ហាប ់" មានន័យពីរគឺយសចកឋីរសឡាញ់ននរពះនិងយសចកឋី រសឡាញ់្មមជាតិ្។
យៅកបុងគមពី រសញ្ញដ ថ្មីរកយអាហាគ យប៉ជាភាស្លរកិចសុំយៅយលើយសចកឋី រសឡាញ់ននរពះ។រកយសរមាប់យសចកឋី
រសឡាញ់្មមជាតិ្រវាងមនុសសយនាះគឺ  វី លីអូ ។យសចកឋី រសឡាញ់ អាហាគ យប៉ ខុសពីកឋី រសឡាញ់្មមជាតិ្។ ត្តមពិត្
យៅយសចកឋី រសឡាញ់អាហាគ យប៉មិនយ្វើឲយមានន័យដល់ចិត្ថ្មមជាតិ្យ ើយ។ 

៧.យសចកឋីរសឡាញ់របស់រពះសរមាប់យយើង 

រពះគមពី ររបាប់យយើងអុំពីយសចកឋី រសឡាញ់របស់រពះ-១ យូ៉ហាន ៤:១៦ យយើងរល់គ្នប បានស្លគ ល់ យ ើយក៏យជឿ
ចុំយរះយសចកថី រសឡាញ់ ផដលរពះរទង់មានដល់យយើង រពះរទង់ជាតួ្យសចកថីរសឡាញ់ ឯអបកណាផដលយៅជាបក់បុង
យសចកថី រសឡាញ់ យនាះក៏បានយៅជាប់កបុងរពះ យ ើយរពះរទង់គង់យៅកបុងអបកយនាះផដរ។ 

១ យូ៉ហាន  ៤:៧ -១០   

យៅយពលផដលយោកម៉ូយសបានយ ើងភបុំសីុនែរពះបានពនយល់នាមរទង់ដល់គ្នត្់។ 

និកខមនុំ  ៣៤:៦-៧ បនាធ ប់មក រពះអមាច ស់បានឆលងកាត្់ពីមុខយោកម៉ូ យស ទ ុំងរបកាសថា៖ «រពះអមាច ស់ រពះ
អមាច ស់ ជារពះរបកបយោយរពះ ឫទយ័អាែិត្អាសូរ និងរបែីសយនាឋ ស រពះអងគមានរពះ ឫទយ័អត្់្មត្់ 
យ ើយយររយពញយៅយោយរពះ ឫទយ័យមត្តថ ករុណា និងយស្លម ះសម័រគជានិចច។ ៧ រពះអងគសុំផដងរពះ ឫទយ័ 
យមត្តថ ករុណា រ ូត្ដល់មួយរនដ់ុំែ រពះអងគផត្ងផត្អត្់យទសចុំយរះកុំ ុស អុំយពើទុចចរិត្ និងអុំយពើបាបផដល
មនុសសបានរបរពឹត្ថ ផត្រពះអងគមិនចាត្់ទុកអបកមានកុំ ុសថាជាជនសលូត្រត្ង់យ ើយ។ អបកយ្វើ ខុស រពះអងគោក់
យទសយគចាប់ពីឪពុករ ូត្ដល់កូនយៅបីបួនត្ុំែ!»។   

ចុំណាុំយសចកឋីរសឡាញ់របស់រពះគឺយមត្តថ ករុណា   រពះគុែ  អត់្្មត់្  សបផុរសនិងយសចកឋីពិត្។  

៨.យសចកថីរសោញ់របស់យយើងចុំយរះអបកយផសងយទៀត្ 

មានដប់របាុំចុំែុចពីយសចកឋីរសឡាញ់យៅកបុងគមពីរ កូរិនថូ្សទី  ១១៣:៤-៧  
 " អត្់្មត្់ ” រង់ចា ុំឬសូ៊រទ ុំយោយគ្នម នការខឹងសមាយ ើយ 
 " ចិត្ថសបផុរស  “ យចះជួយអបកដន៏ទ  ទន់ភលន់ និង  កក់យៅថ  សបផុរសនិងអាែិត្អាសូរ 
 " មិនចង់បានអវីៗផដលជារបស់អបកដន៏ទ ”  មិនរចផែន ប្ នីស (អា គយប)៉ 
 " មិនយចះអួត្ខលួន ” មិនអួត្បុំយប៉ាះង 
 " មិនផដលមានចិត្ថ្ុំផង ” 
  " មិនផដលរបរពឹត្ថផបបមិនគួរសម  ”  
 " មិនផសវងរករបយោជន៍ផ្ទធ ល់ខលួន ” 

(9) 
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៤.យត្ើសពវនថ្ងយនះដង្វវ យមួយភាគ១០មានន័យសរមាប់យយើងយទៀត្ផដររ ឺយទ? 
ទុំនុកដ ុំយកើ ង ១៩:៧-១០ 

ចាប់របស់យោកម៉ូយសគឺលអ យោយស្លរវាមកពីរពះជាមាច ស់ យ ើយយគ្នលការែ៍របស់វាយៅផត្រត្វូបានយគរបតិ្បត្ថិ
ត្តមរ ូត្មកដល់សពវនថ្ង។ 

ោ៉កុប ២ :៨  របសិនយបើបងបអូនរបតិ្បត្ថិត្តមរកឹត្យវនិយ័របស់រពះរជយ រសបត្តមគមពីរ យរលគឺ«រត្ូវរសឡាញ់
បងបអូនឯយទៀត្ៗ យអាយបានដូចរសឡាញ់ខលួនឯងផដរ» យនាះបងបអូនពិត្ជាបានសុំយរចកិចចការមួយដ៏លអរបយសើរយ ើ
យ។ 

រពះរគីសធជាចុងបញ្ចបន់នរកឹត្យវនិ័យយ ើយយយើងមិនរត្វូយ្វើត្តមរគបច់ុំែុចយទៀត្យ ើយដូចជាការោក់ដង្វវ យ
មួយភាគ១០ ប៉ុ ផនថយយើងរត្ូវថាវ យសិរីរុងយរឿងយៅរពះជាមាច ស់។  

១ កូរិនថូ្ស ១០ :៣១ ដូយចបះ យទះបីបងបអូនពិស្លមាូបអាហារអវី  ពិស្លយភសជជៈអវី  ឬយទះបីបងបអូនយ្វើការអវីក៏
យោយ រត្ូវយ្វើទ ុំងអស់ យដើមផយីលើកត្យមកើងសិរីរុងយរឿងរបស់រពះជាមាច ស់។ 
លូកា  ២០ :២២ -២៥   ដូយចបះ យត្ើយបើកឲយយយើងខញុ ុំបងព់ននថាវ យយសស្លរឬយទ   ២៣   ផត្រទង់រជាបឧបាយកលរបស់
យគ ក៏មានរពះបនធូលថា      យ តុ្អវីបានជាលផងលខញុ ុំដូយចបះ  ២៤ ចូរបង្វា ញកាក់្ ុំ១មកឲយខញុ ុំយមើល យត្ើមានរូប    និង
យ ម្ ះយនះ ជារបស់អបកណា យគទូលយឆលើយថា ជារបស់យសស្លរ      ២៥     យនាះរទង់មានរពះបនធូលថា យបើដូយចបះ ចូរ
ថាវ យរបស់យសស្លរយៅយសស្លរយៅ យ ើយរបស់រពះយៅរពះវញិ។  

 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

 

                                ែ ា្ យម្យួភាគ១០                ៣៩/៥០ 
                                                                                                                            កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                            ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

១.យត្ើដង្វវ យមួយភាគ១០ជាអវី? 
ដង្វវ យមួយភាគ១០ជាពននដប់ភាគរយយៅយលើយសផៀងអាហារយៅកបុង
របយទសអីុរស្លផអល។ភាស្លយ របឺសរមាប ់“ ដង្វវ យមួយភាគ១០ ” យៅ
កបុងគមពី រសញ្ញដ ចាស់មានន័យថា “ ភាគដប់ „   ។  

យលវវីន័ិយ  ២៧ :៣០  

ត្តម្មមត្តដង្វវ យមួយភាគ១០រួមមានសត្វនិងយភាគផល យ ើយដង្វវ យទុំងយនាះយគយកយៅជួយផគត្់ផគង់ដល់
រកុមយលវឬីដល់អស់អបកផដលរត្វូការអាហារ ដូចជាជនបរយទស  ឬ  របជាជនរកីរកផដលមិនអាចផគត្់ផគងខ់លួនឯង
បាន។  

ទុតិ្យកថា ១៤:២៨ -២៩ បីឆ្ប ុំមឋង រត្ូវយកយភាគផលផដលអបកទទួលយៅឆ្ប ុំទីបី ចុំនួនមួយភាគដប់ យចញមក
ោក់កបុងរកុងផដលអបករស់យៅ។ ២៩ យពលយនាះ ពួកយលវផីដលគ្នម នដីជាចុំផែកមត្៌កជាមួយអបក រពមទ ុំងជន
បរយទស យកមងកុំររ និងស្តសថី យមម៉ាយ ផដលរស់យៅកបុងរកងុជាមួយអបក នឹងនា ុំគ្នប មកបរិយភាគោ៉ងផឆអត្បរបូិែ៌។ យ្វើ
ដូយចបះ រពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អបក   នឹង  របទនពរយអាយអបកបានចុំរុងចុំយរើន កបុងរគប់កិចចការផដលអបកយ្វើ»។ 

ជួនកាលដង្វវ យមួយភាគ១០ក៏រត្វូបងយ់ៅឱយយសថចនានាផងផដរយររះយសថចខលះយោភលន់យ ើយពុករលួយយោយ
ទពននពីរបជារស្តសថ ួសពីសមត្ទភាពរបស់ពួកយគ។  

១ ស្លុំយូផអល ៨ :១៤-១៧ រទង់នឹងយកផរសចុំការ និងដុំណាុំអូលីវរបស់អបករល់គ្នប  គឺរបស់ណាផដលលអ
បុំផុត្ផង ផចកឲយដល់ពួកមហាត្លិករទង ់១៥ ក៏នឹងយក១ភាគកបុង១០ពីរសូវ យ ើយពីទុំរ ុំងបាយជូររបស់អបក
រល់គ្នប  ផចកឲយដល់ពួកអបកបុំយរើ និងពួកបាវផង ១៦ រទង់ នឹងយកបាវរបសុបាវរសីរបស់អបករល់គ្នប  រពមទ ុំងពួក
កុំយោះ ផដលលអបុំផុត្ និងសត្វោរបស់អបករល់គ្នប  យៅយរបើឲយយ្វើការរបស់រទង់វញិ ១៧ រទង់នឹងយក១ភាគកបុង
១០ពី វូងសត្វអបករល់គ្នប  យ ើយអបករល់គ្នប នឹងយ្វើជាខញុ ុំកុំដររបស់រទង់។ 
 

http://biblecambodia.org/khsv/LEV01.htm


២.យត្ើដង្វវ យមួយភាគ១០យរកាមរកឹត្យវន័ិយរបស់មូ៉យសមានន័យដូចយមថច? 
យរកាមចាបរ់បស់ម៉ូ យសយគយកដង្វវ យមួយភាគ១០យរបើសរមាបរ់កមុយលវ ីយៅោកក់បុងរពះវហិារបរសុិទនយ ើ យយគយ្វើ
ការផចកគ្នប   ដង្វវ យណាផដល្ងន់យពកមិនអាចយកយៅរួចយគបថូ រជាលុយឬបថូ រជាមាូ បអាហារ។ 

ទុតិ្យកថា ១៤:២៣-២៦ រត្ូវបរិយភាគត្ង្វវ យមួយ ភាគដប់ ផដលអបកផញកយចញពីរសូវ រស្លទុំរ ុំងបាយជូរ
ថ្មី  យរបង រពមទ ុំងកូនដុំបូងនន វូងយគ្ន និង វូងយចៀមរបស់អបក យៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អបក 
រត្ង់កផនលងផដលរពះអងគយរជើសយរើសទុកជារពះដុំណាក ់សុំរប់សុំផដងរពះនាមរបស់រពះអងគ យដើមផយីអាយអបកយរៀន
យគ្នរពយកាត្ខាល ចរពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អបករ ូត្ត្យៅ។ ២៤ របសិនយបើផធះរបស់អបកយៅឆ្ង យពីកផនលងផដលរពះ
អមាច ស់ ជារពះរបស់អបក យរជើសយរើស ទុកជារពះដុំណាក់ សុំរប់សុំផដងរពះនាមរបស់រពះអងគ យ ើយអបកមិនអាច
ដឹកជញ្ជូ នត្ង្វវ យមួយភាគដបន់នយភាគផលផដលអបកបាន ទទួល យោយស្លររពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អបក របទន
ពរដល់អបកយទយនាះ ២៥ ចូរលកត់្ង្វវ យមួយភាគដប់របស់អបក យ ើយយករបាក់ផដលអបកលក់បាន យ្វើដុំយែើ រយៅ
កផនលងផដលរពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អបកយរជើសយរើស។ ២៦ យពលយៅដល់ អបកអាចទិញអវីៗផដលអបកយពញចិត្ថ ដូច
ជាយគ្ន យចៀម រស្លទុំរ ុំងបាយជូរ ឬរស្លយផសងយទៀត្ គឺអវីៗទ ុំងអស់ផដលនាុំយអាយអបកសបាយចិត្ថ រួចបរិយភាគ
យោយរីករយជាមួយរកុមរគួស្លរ យៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អបក។ 

យគករមថាវ យដង្វវ យមួយភាគ១០ជាលុយកាក់ណាស់ 

យលវវីន័ិយ  ២៧ :៣១  របសិនយបើនរណាមាប កច់ងយ់ោះត្ង្វវ យមួយភាគដប់មកវញិ រត្ូវបង់របាក់ចុំនួនមួយ
ភាគរបាុំផថ្មពីយលើ។  
         ៣.ចាប់ខាងវញិ្ញដ ែននដង្វវ យមួយភាគ១០  

 រពះយយសូ៊វបានបយរងៀនមនុសសពីមាគ៌្នថ្មី  

រ ៉ូម  ៧ :៦  / ២  ក ូរ ិន ថ្ ូស  ៩ :៧   

ទន់មានឱកាសយយើងគួរផត្មានចិត្ថសបផុរស លះបង់យពលយវោ ថាមពលរបស់យយើងនិងថ្វកិាយដើមផបីង្វា ញពី
យសចកឋី រសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់និងការទុកចិត្ថយលើរទង់ផដលផថ្ទ ុំយយើងជាយរៀងរល់។កាលណាយយើងយរបើលុយ
របស់រពះជាមាច ស់ផបបយនះ  បឹ ងយ ើយជាយសចកឋីរសឡាញ់អាហាគ យប។៉រពះជាមាច ស់សពវរពះ ឫទយ័ឲយយយើងថាវ យ
អវីៗទ ុំងអស់គឺ១០០%  ( មិនផមន១០%យទ) ។ 

កាឡាទី  ៦:១០  

បនាធ ប់ពីសម័យរពះយយសូ៊រគិសធ អបកយជឿថ្មីៗរត្វូបានយគរបាបថ់ារត្វូផគត្ផ់គង់ដល់រគូផាយដុំែឹងលអ។ អវីៗទ ុំងអស់
ថាវ យរពះជាមាច ស់យោយយចញពីចិត្ថជាជាងពីកផួនចាប់ ោ៉ងណាមិញដូចជាយោកប៉ុលបានអរគុែដល់
អស់អបកផដលបានផគត្់ផគង់ដល់គ្នត្់។យោកមិនបានសុុំលុយពួកយគយទប៉ុ ផនថយពលពួកអបកយជឿថ្មីៗបានឲយគ្នត្់ក៏បាន
យកោក់កាបូបយដើមផយីកយៅជួយដល់បងបអូនផដលខវះខាត្យៅរកុងយយរូស្ល ឹម។  

១ កូរ ិនថូ្ស  ៩ :១៣-១៤ យត្ើមិនដឹងយទឬអី ថាពួកអបកផដលយ្វើការរពះ យគបរិយភាគយោយស្លររពះវហិារ 
យ ើយពួកអបកផដលបុំយរើអាសនា ក៏បានចុំផែកពីអាសនាផដរ។ ១៤ រពះអមាច ស់រទង់កប៏ង្វគ ប់ ឲយពួកអបកផដល
ផាយដុំែឹងលអ បានរស់យោយស្លរដុំែឹងលអដូយចាប ះផដរ ។ 
រពះយយសូ៊វគ្នម នផធះសុំផបងយដើ មផ ីស្លប ក់អារស័យយ ើយ  

ម៉ាថាយ  ៨ :២០  រពះយយសូ៊វរទង់ត្បថា កយស្តញ្ញជ ងមានរូងវា យ ើយសត្វយ ើរយលើអាកាស ក៏មានសុំបុក ផត្កូន
មនុសសគ្នម នកផនលងណានឹងយកើយកាលយទ។ 

យមដឹកនា ុំរត្ូវបានហាមរបាមមិនឲយ  "យោភលន់យកងចុំយនញ ”  

១  យពរត្សុ ៥:២ សូមយមើលផថ្រកា វូងយចៀម ផដលរពះជាមាច ស់យផញើទុកនឹងបងបអូន យោយចិត្ថយស្លម ះសម័រគ រសប
ត្តមរពះ ឫទយ័រពះជាមាច ស់ គឺមិនផមនយោយយទើសទល័ ឬយោយចង់បានកុំនរអវី ផដរ ផត្រត្ូវយមើលផថ្រកាយោយ
សុទនចិត្ថ។ 

យោកយោកប៉ូលបានយរជើសយរើសយ្វើការយដើមផចិីញ្ចឹ មជីវតិ្ខលួនឯងជាជាងទទួលរបាក់ត្តមរយះការផាយដុំែឹងលអ
យកមកចិញ្ចឹ មជីវតិ្។  

១  កូរ ិនថូ្ស ៩:១២  យបើអបកឯយទៀត្មានអុំណាចយនាះយលើ  អបករល់គ្នប  យនាះយត្ើយយើងខញុ ុំមិនរត្ូវមានយលើសជាង
យគយៅយទៀត្យទឬអី ប៉ុ ផនថ យយើងខញុ ុំមិនបានយរបើអុំណាចយនាះយទ យយើងខញុ ុំបានរទរទងទ់ ុំងអស់វញិ យដើមផមិីនឲយដុំែឹង
លអននរពះរគីសធរត្ូវបង្វអ ក់យ ើយ។ 

យយើងរត្ូវរការកឹត្យវនិ័យយៅកបុងដួងចិត្ថរបស់យយើង 
រ ៉ូម  ១០ :៤  ដផតិ្រពះរគីសធជាចុងបុំផុត្ននរកឹត្យវនិ័យ សុំរប់ជាយសចកថីសុចរិត្ដល់អស់អបកណាផដលយជឿ។ 

 

(9) 

http://biblecambodia.org/khsv/LEV01.htm


យពលមានទុកខលុំបាកស្លវ មីភរិោរត្ូវផថ្រកាគ្នប យៅវញិយៅមក។ 
វាជាយពលផដលយយើងរត្វូឈររឹងមាុំយ ើយចាុំថាអារ ៍ពិរ ៍គឺជាការសយរមចចិត្ថអស់មួយជីវតិ្។វាមិនផមនជា
យពលផដលរត្ូវអត្តម និយមយ ើយគិត្ផត្ពីខលួនឯងយ ើយ។វាជាយពលផដលយយើងរត្ូវអ្ិស្លឌ ននិងអានរពះគមពីររួមគ្នប
យដើមផឲីយយសចកថីជុំយនឿបានយពញវយ័កាលណាយយើងយ្វើ ដូយចបះយយើងនឹងមានអារមមែ៍ថារពះជាមាច ស់គង់យៅជាមួ
យ។  
យៅកបុងរបយទសកមពុជាមានបងបអូនរបុសរសីខលះបានយរៀបការរួច ពួកយគអាចជួយផែនាុំអបកផដលចងយ់រៀបការយ ើយ
វាមានការលុំបាកជាយរចើនយររះរបយទសកមពុជាមានរបនពែីនិងទុំយនៀមទមាល ប់យផសងគ្នប ប៉ុ ផនថវាជាឱកាសលអយដើមផ ី
បង្វា ញពីយសចកឋី រសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់និងបង្វា ញពីភាពរឹងមាុំកបុងការយដើរត្តមរពះយយសូ៊វយ ើយយយើងមិន
រត្ូវគិត្ដូចយោកិយ៍យ ើយ។  

  ៧ .  ការផលងលះ 

 រពះជាមាច ស់បានបញ្ញជ ក់ោ៉ងចាស់ថារទង់សអប់ការផលងលះ-ម៉ឡាគី  ២ :១៦  

រពះយយសូ៊មានបនធូលថា៖ម៉ាកូស ១០ : 9 ដូយចបះ មនុសសមិនរត្ូវបុំបាកប់ុំផបកគូរសករ ផដលរពះជាមាច ស់បានផស ុំ
ផគុ ុំយនាះយ ើយ»។  អស់អបកផដលយជឿយលើរពះជាមាច ស់មិនគួរមានការផលងលះបថី របពននយ ើយ ត្តមពិត្យៅការផលង
លះយកើត្យ ើងោយស្លរផត្មានការផិត្កផត្។់ 

ម៉ាកុស ១០:១១-១២យចាទិយកថា ២៤:១-៤; យយយរមា ៣:១,៨; ម៉ាថាយ ១:១៨-១៩; ៥ :៣១-៣២; ១៩:
៣-៩ ; ម៉ាកុស ១០:២-១២; លូកា ១៦:១៨; រ ៉ូម ៧:១-៣; កូរនិថូ្សទី ១៧:១០-១៥,៣៩ 

      
   យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរៀនអានរពះគមពីមានរបសិទនិ ភាព និង ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស   (កុំផែថ្មី )  
យសៀយៅទ ុំុំងយនះមានការយរៀបចុំសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឺក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបកផរបជាភាស្លផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី) 

 

           អា          ហ៍រ ិហ៍និ្ ការដល្លះ        ៤០/៥០ 

                                                                                                                            កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                              ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

          ១.   អារ ៍ពិរ ៍ 

អារ ៍ពិរ ៍គឺជាការរស់យៅរួមគ្នប រវាងបុរសនិងស្តសថី  យ ើយរពះគមពី របានរបាប់យយើងថាមុនយពលយរៀប
អារ ៍ពិរ ៍យយើងរត្ូវយ្វើការសយរមចចិត្ថឲយបានចាស់ោស់យររះវាជាការរស់យៅដ៏យូរអផងវងរវាងមនុសសពីរ
នាក់។  
ពួកយគទ ុំងពីរនាក់រត្វូរបាកដថាអារ ៍ពិរ ៍គឺជាការសយរមចចិត្ថដរ៏តឹ្មរត្វូយ ើយវាមិនផមនជាផដលនដគូរមាខ
ងៗរត្ូវមានចិត្ថអត្តម និយមយនាះយទប៉ុ ផនថជាយពលផដលនដគូរទ ុំងសងខាងរត្ូវយចះផចករ ុំផលកគ្នប យដើមផអីនាគត្ភលឺ
ស្លវ ង។  
យសចកឋី រសឡាញ់រគីស្លធនពិត្គឺគ្នម នចិត្ថអត្តម និយមយ ើយអារ ៍ពិរ ៍គឺជាការសយរមចចិត្ថរួមគ្នប ។ វាជាទុំនាក់
ទុំនងរវាងមនុសសពីរនាក់រត្វូយចះរសឡាញ់គ្នប និងយមើលផថ្ទ ុំគ្នប យៅវញិយៅមកដូចរពះជាមាច ស់បានរសឡាញ់
យយើង។   

       ២ .   អ័ោមនិងយអវ៉ា  

អ័ោមនិងយអវ៉ាជាស្លវ មីនិងភរិោមុនដុំបូង-យោកុបផត្ថិ   ២ :២២ -២៤ 

រពះយយសូ៊មានរពះបនធូលយៅកបុងគមពី រម៉ាថាយ   ១៩ :៥  ផដលបានដករសង់ពីយោកុបផត្ថិ   ២ :២៤  ។  
រពះគមពី របានផចងថាបុរសនឹងចាកយចញពីឪពុកនិងមាថ យរបសគ់្នត្។់ មានន័យថាភរោិជាមនុសសដ៏សុំខាន់បុំផុត្
យៅកបុងជីវតិ្របស់ស្លវ មីយ ើយវាយៅផត្បនថរ ូត្មកដល់សពវនថ្ង។អោ័មនិងយអវ៉ាគ្នម នឪពុកមាថ យដូយចបះយ ើយវាបាន
បង្វា ញោ៉ងចាស់យៅកបុងគមពី រយោកុបផត្ថិអុំពីអារ ៍ពិរ ៍ផដលរពះជាមាច ស់បានរបទន។  
រូបកាយផត្មួយមាននយ័ថាបយងកើត្ផផនការនិងយ្វើការរួមគ្នប យោយយបើកចុំ និងយោយយស្លម ះរត្ង់យដើមផ ី្ នដល់
យគ្នលយៅ។វាអាចដុំយែើ រការយៅបានលុះរត្តផត្យយើងមានទុំនាកទ់ុំនងលអនឹងគ្នប យទះបីជាជួបទុកខលុំបាកតិ្ចតួ្ចក៏
យោយយ ើយកាលណាយយើងយ្វើដូយចបះវានឹងយ្វើឲយយយើងមានការសបាយរកីរយកបុងការយ្វើដុំយែើ ររួមគ្នប យៅកផនលង
ផត្មួយ។  
 

http://biblia.com/bible/esv/Mark%2010.9


វាមានស្លរះសុំខាន់ណាស់យពលយយើងយរៀបការជាមួយអបកផដលរសោញ់រពះជាមាច ស់យ ើយបានបង្វា ញអាកបផ
កិរិោជាសិសសពិត្របស់រពះជាមាច ស់។ជួនកាលមនុសសខលះមិនបានគិត្ដល់ពីយរឿងយនះយទយ ើយបានយ្វើត្តមកឋី រស
នម៉និងអារមមែ៍របស់ខលួន។ពួកយគគួរផត្អនុញ្ញដ ត្ឲយរពះជាមាច ស់បានដឹកនា ុំយៅកបុងជីវតិ្រួមមានគុំនិត្  សកមមភាព 
និងការសយរមចចិត្ថ។ 
បុរសនិងស្តសថីបានកាល យជារូបការផត្មួយ យរឿងយនះសុំយៅយៅយលើយសចកឋី រសឡាញ់ខាងផលូវយភទយ ើយវាជាអុំយណាយ
ដ៏អស្លច រយពីរពះជាមាច ស់បនាធ បពី់បុរសនិងស្តសថីបានយរៀបការជាមួយគ្នប យ ើយបានស្លគ ល់គ្នប ជិត្សបិត្ជាងមុន។យយើង
ដឹងយ ើយថាកាលណាមនុសសពីរនាក់បានទុកចិត្ថគ្នប យ ើយរបាកដរបជានឹងគ្នប បនាធ ប់មកពួកក៏បានសយរមចចិត្ថ
យរៀបការយ ើយបានកាល យយៅជារូបការផត្មួយ។  
ការរួមយភទយ្វើឲយបុរសនិងស្តសថី យចះស្លមគគីគ្នប យោយយសចកឋី រសឡាញ់យ ើយវាបានបយរងៀនបុរសនិងស្តសថីឲយយចះ
យគ្នរពគ្នប យចះផថ្ទ ុំគ្នប និងយចះនិោយសមថីទន់ភលនោ់កគ់្នប យ ើយយចះយោះរស្លយយោយយបើកចុំ និងយចះយស្លម ះរត្ង់
នឹងគ្នប រពមទ ុំងយចះបង្វា ញពីអារមមែ៍ពិត្។ យៅកបុងគមពី រយោកុបផត្ថិ  3 យយើងយឃើញមានបញ្ញា ជាយរចើនបានយកើត្
យ ើងយោយស្លរខវះភាពយកចិត្ថទុកោក់គ្នប យៅវញិយៅមកយ ើយយ្វើត្តមភាពអត្តម និយមរបស់ខលួន។យមើលយៅហាក់
ដូចជាយោកអ័ោមមិនបានយកចិត្ថទុកោក់រគប់រគ្នន់ចុំយរះនាងយអវ៉ាយទើបយ្វើឲយនាងមិនបានបង្វា ញយសចកថី
រសឡាញ់និងការយគ្នរពដល់គ្នត្។់ចាប់ត្ត ុំងពីយពលយនាះមកក៏មានបញ្ញា ជាយរចើនបានយកើត្យ ើងជាពិយសសចុំយរះ
អបកផដលយរៀបការរួចរត្ូវរបឈមមុខយោះរស្លយ។ 
ការបយរងៀនរបស់រពះជាមាច ស់ផធុយពីការបយរងៀនរបស់មនុសសយ ើយសពវនថ្ងយនះពួកយគដូចជាសត្វធ្លតុ្ផដលចង់ផត្
ចង់សបាយរីករយយោយគ្នម នការទទួលខុសយស្លះសូមផផីត្បនថិច។យដើមដុំបូងយ ើយមនុសសរត្ូវមានការយបថជាញ ចិត្ថ
ចុំយរះការយមើលផថ្រគ្នប យៅវញិយៅមក រួមមានសតិ្បញ្ញដ   អារមមែ៍  រូបរងកាយនិងខាងវញិ្ញដែយ ើយរបសិនយបើ
យយើងសុុំរពះជាមាច ស់យនាះរទង់នឹងជួយយយើងឲយកាល យជាស្លវ មីលអនិងភរិោលអ។  
 ៣.ការផថ្ទ ុំខាងសតិ្បញ្ញដ  
អស់អបកផដលយជឿយលើរពះជាមាច ស់រតូ្វចងចា ុំថារកុមរគួស្លរ និង បងបអូនរបុសរសីរបស់យយើងជាកមមសិទនរបស់រពះជាមាច ស់។យយើង
មានទុំនួលខុសរតូ្វជួយយលើកទឹកចិត្ថគ្នប  និង ពរងីកសមត្ទភាពរបស់យយើងយដើមផយីោះរស្លយបញ្ញា  អភិវឌណការគិត្និងជុំនាញការ
សិកា។យយើងរតូ្វយរៀនយចះផចកចាយគុំនិត្របស់យយើង យ ើយយចះស្លថ ប់គ្នប យៅវញិយៅមកជាពិយសសយពលយយើងអានរពះគមពីររួមគ្នប ។  
៤.ការផថ្ទ ុំខាងអារមមែ៍  
ការយដើរត្តមរពះយយស៊ូ វរបឈមមុខនឹងទុកខលុំបាកជាយរចើនយ តុ្យនះយ ើយ យទើបមានមនុសសខលះបានរយវៀត្ចិត្ថយចញពីយសចកថីជុំ
យនឿ។យយើងរតូ្វចា ុំថារពះជាមាច ស់មិនរតឹ្មផត្បានអត់្យទសបាបដល់យយើងបុ៉យណាត ះយទ យ ើយផថ្មទ ុំងបានទទួលយយើងជាបុរត្្ីត្ត
របស់រទង់យទៀត្ផង។អស់អបកផដលបានយរៀបការរួចរតូ្វមានទមាល ប់លអ យ ើយយជៀសវាងការបងករការឈចឺាប់ដល់គ្នប យៅវញិយៅមក   
ទនធឹមនឹងយនះផដរយយើងរតូ្វរបរពឹត្ថអុំយពើលអចុំយរះគ្នប យៅវញិយៅមក។ 

        ៥.  ការផថ្ទ ុំខាងរងកាយ 
ការជួយគ្នប ឲយមានសុខភាពផលូវចិត្ថ និង ការផថ្ទ ុំសុខភាពរពមទ ុំងភាពជានដគូដ៏សអិត្រមួត្ជាមូលោឌ នរគឹះនន
អារ ៍ពិរ ៍ដ៏មានសុភមងគល។អបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊មិនគួរយ្វើឱយមនុសសជាទីរសឡាញ់ ជាពិយសសបថីឬរបពនន
លុំបាកចិត្ថយ ើយ។  
ជីវតិ្ផដលមានសុខភាពលអ រួមមានមាូបអាហារ  ការយ្វើលុំហាត្់របាែ និងការឈប់សុំរក។ ការផថ្ទ ុំសុខភាព
បានលអនិងរងកាយមាុំមួនគឺជាការបង្វា ញយសកឋីរសឡាញ់និងការអរគុែរពះសរមាបជី់វតិ្ផដលរទងប់ានរបទន
ពរដល់យយើង។  

       ៦.   ការផថ្ទ ុំខាងរពលឹងវញិ្ញដ ែ 
ជាយរៀងរល់នថ្ងយយើងគួរផត្ជួយនដគូរបស់យយើងយបាះជុំហានខិត្ជិត្យឆ្ព ះយៅកានន់គររពះយ ើយមិនរត្ូវបងករឱយមាន
ការឈឺចាប់ខាងវញិ្ញដែយ ើយ។ថ្វីត្ផតិ្យយើងជារូបកាយផត្មួយខាងស្លច់្ មកពិ៏ត្ផមនកប៏៉ុ ផនថយយើងរត្វូការការ
រីកលូត្ោស់ខាងវញិ្ញដែផដរ។របសិនយបើយយើងយ្វើ ដូយចបះយៅកបុងរគសួ្លរយយើងយ ើយយៅកបុងរកមុជុុំនុំយនាះយ ើយជា
ការបង្វា ញពីយសចកឋី រសឡាញ់ចុំយរះរពះជាមាច ស់ចុំយរះរពះបនធូលរបស់រទង់និង ចុំយរះរពះយយសូ៊វរគីសធ។  
រពះជាមាច ស់នឹងរបទនពរដល់ស្លវ មីនិងភរោិណាផដលយករពះជាមាច ស់ជាយលខ១យៅកបុងជីវតិ្អារ ៍ពិរ ៍
យ ើយយចះរួមគ្នប របឈមមុខយោះរស្លយបញ្ញា លុំបាកបុំផុត្ ។ ការយករពះជាមាច ស់ជាយលខ១ស្លថ ប់យៅដូចជា
ស្លមញ្ដយទប៉ុ ផនថវាពិត្ជាមានន័យណាស់ចុំយរះយយើង។យយើងកុំពុងរស់យៅកបុងពិភពមួយផដលយររយពញយៅយោយ
ភាពអត្តម និយម។  
២ ្ ី មូ៉យថ្ ៣:១-៧  ចូរឲយដឹងថា យៅជាន់យរកាយបងអស់ នឹងមានរគ្នលុំបាកណាស់ ២ ដផតិ្ យៅរគ្នយនាះ មនុសស
នឹងរសឡាញ់ផត្ខលួនឯង ទ ុំងរសឡាញ់របាក់ អួត្អាងគឃរ មានឫកខពស់ របមាថ្យមើលង្វយ មិនស្លថ បប់ង្វគ ប់ឪពុក
មាថ យ រមឹលគុែ មានចិត្ថមិនបរិសុទន ៣ មិន រសឡាញ់ត្តម្មមត្តមនុសស គ្នម នយសចកថីអយ្ាគ និោយបង្វក ច់យគ 
មិនយចះទប់ចិត្ថ មានចិត្ថស្លហាវ មិនចូលចិត្ថនឹងការលអ ៤ កផត្់យគ ឥត្យបើគិត្ មានចិត្ថ្ុំ យ ើយចូលចិត្ថនឹងផលផង
យលងជាជាងរពះ ៥ យគ មានឫករជាអបកយគ្នរពរបតិ្បត្ថិដល់រពះប៉ុ ផនថមិនរពមទទួលស្លគ ល់រពះយចស្លថ ផដលមក
យោយការយគ្នរពរបតិ្បត្ថិ យនាះយទ ចូរផបរពីពួកមនុសសោ៉ងយនាះយចញ ៦ ដផតិ្មនុសសទ ុំងយនាះ ជាពួកអបកផដល
ចូលយៅកបុងផធះយគ ទ ុំងលផួងនា ុំពួករសីៗ ផដលលងងឲ់យឈលកចិ់ត្ថ ផដលស្តសថីទ ុំងយនាះផធុក្ងន់ យោយអុំយពើបាបយ ើយ 
ក៏បយណាថ យត្តមយសចកថីបង៉របាថាប យផសងៗ ៧ យគយរៀនជានិចច ប៉ុ ផនថ ពុុំអាចនឹងយចះដល់ថាប ក់ននយសចកថី ពិត្យ ើយ។ 
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 
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          ១.ពិ្ីជប់យលៀងផដលរត្ូវចងចា ុំ 
កបុងចាប់របស់យោកម៉ូ យសរពះជាមាច ស់បានរបទននថ្ងដុំបូងននយដើមសបាថ  ៍ឬនថ្ងបរិសុទនដល់រស្តសថ
របស់រទង់យដើមផឈីប់សរមាកពីការង្វរយ ើយថាវ យបងគុំរទង់យ ើយវាជានថ្ងសរមាប់ផញកថាវ យរពះជា
មាច ស់។យៅយពលពួកយគបានកាល យជារស្តសថរបស់រពះយ ើយបាននឹកចាុំថារទងប់ានយរបាសពួកយគឲយមាន
យសរីភាពរពមទ ុំងបាននាុំពួកយគយចញពីរបយទសយអ សុបីយនាះពួកយគក៏បានរបារពយ្វើពិ្ីបុែយនានាឬ
យគ្នរពនថ្ងសបផទ័ផងផដរ។  
រពះយយសូ៊វបានបយងកើត្ពិ្ីជបយ់លៀងថ្មីយ ើយវាជាអាហារខាងវញិ្ញដែយដើមផរី ុំលឹកដល់សិសសទ ុំងអស់
ពីយសចកឋី រសឡាញ់របស់រពះជាមាច ស់ផដលបានបង្វា ញយយើងត្តមរយៈបុរត្តរទង់។មនុសសមាប មិនបាន
ដឹងថាពិ្ីយលៀងរពះអមាច ស់យនះជាការបយរមើដល់អបកដនទយ ើយបានយ្វើ កិចចការរបស់រពះយ ើយ។យយើង
រត្ូវយល់ឲយបានចាស់ពីនុំបុ័ងនិងរស្លថាយត្ើមានន័យដូចយមថចចុំយរះយយើង។ 
ពួកជុំនុុំយដើមយគបានយរបើនថ្ងសបផទ័ជាឱកាសយដើមផផីសពវផាយដុំែឹងលអ យ ើយពួកស្លសន៍យូោបានមកជុុំគ្នប យៅនថ្ង
យនាះចុំផែកឯរពះយយស៊ូ វវញិបានយរបើនថ្ងយនាះយដើមផបីយរងៀនពួកយគ បនាធ ប់ពីរទង់បានទទួលមរែភាពក៏យោយក៏
ពួកជុំនុុំយៅផត្របកបគ្នប យោយបរយិភាគនុំប័ុងនិងផឹករស្លទុំរ ុំងបាយជូរយដើមផនឹីកចា ុំពីរពះយយស៊ូ។ ចាប់នានាសថីពី
យពលណាឬក៏កផនលងណាផដលយយើងគួរជួបជុុំគ្នប របយោជន៍ឲយមានយជឿមា ុំមួន។  
        ២.ស្លរៈសុំខាន់ននការចងចា ុំ 
វាមានស្លរះសុំខាន់ណាស់សរមាប់ពួកជុុំនុុំរបកបគ្នប យទៀងទត់្យពលយវោ យដើមផនឹីកចា ុំពីអវីផដលរពះជាមាច ស់បានយ វ្ើ
ចុំយរះយយើងត្តមរយៈបុរត្តរបស់រទង់យ ើយយយើងបានសយស្តង្វគ ះត្តមរយះរពះយយស៊ូ វ។  
យូ៉ហាន 6:53-58 យនាះរពះយយស៊ូមានរពះបនធូលយៅ យគថា របាកដផមនខញុ ុំរបាប់អបករល់គ្នប ជារបាកដថា យបើអបក

រល់គ្នប មិនពិស្លស្លច់ យ ើយមិនផឹក្មរបស់កូនមនុសស យនាះអបករល់គ្នប គ្នម នជីវតិ្យៅកបុងខលួនយទ ៥៤ អបក ណា
ផដលបរយិភាគស្លច់ នឹង្មរបស់ខញុ ុំ យនាះមានជីវតិ្ដ៏យៅអស់កលផជានិចច យ ើយខញុ ុំនឹងឲយអបកយនាះរស់យ ើងវញិ យៅ
នថ្ងចុងបុំផុត្ ៥៥ ពីយររះស្លច់ខញុ ុំជាអាហារពិត្ យ ើយ្មខញុ ុំក៏ជាយរគឿងផឹកពិត្របាកដ ៥៦ អបកណាផដលបរយិភាគ
ស្លច់ និង្មរបស់ខញុ ុំ យនាះយៅកបុងខញុ ុំ យ ើយខញុ ុំក៏យៅកបុងអបកយនាះផដរ។ 



១កូរិនថូ្ស ១១:២៦  យរៀងរល់យពលផដលបង បអូនពិស្លនុំបុ័ង និងពិស្លពីផពងយនះ បងបអូនរបកាសអុំពីរពះ
អមាច ស់យស្លយទិវងគត្ រ ូត្ដល់រពះអងគោងមកវញិ។  

យយើងគួរយ្វើ ផបបយនះជាមួយបងបអូនយស្លម ះរត្ង់យផសងយទៀត្កបុងរគួស្លរននរពះ។ 

យ របឺ ១០ :២៥ មិនរត្វូលះបង់ការ របជុុំគ្នប  ដូចអបកខលះធ្លល ប់យ្វើយនាះយ ើយ ផធុយយៅវញិ យយើងរត្ូវយលើកទឹកចិត្ថ
គ្នប យៅវញិយៅមក យអាយរឹត្ផត្ខាល ុំងយ ើង យោយយឃើញថានថ្ងននរពះអមាច ស់កាន់ផត្ជិត្មកដល់យ ើយ។ 

  ៣.   ការពិនិត្យយមើលខលួ នឯង 

វាជាផផបកមួយសុំខានណ់ាស់កបុងការបរយិភាគនុំបុង័និងរស្លយយើងរត្វូផត្ ” ពិនិត្យយមើលខលួនឯង ”យ ើយវាមិនផមនជា
ការលអយទរបសិនយបើយយើងបរិយភាគនុំបុ័ងនិងរស្លយោយមិនបានរបុងរបយ័ត្ប។  

១ កូរិនថូ្ស ១១:២៧ -៣២  យ តុ្យនះ 
របសិនយបើអបកណាពិស្លនុំបុង័និងពិស្លពីផពង
របស់រពះអមាច ស់យោយមិនសមរមយអបកយនាះ
នឹងមានកុំ ុសយោយមិនបានយគ្នរពរពះ
កាយនិងរពះយោ ិត្របស់រពះអមាច ស់។
២៨ ដូយចបះមាប ក់ៗរត្ូវពិនិត្យពិច័យយមើលចិត្ថ
គុំនិត្របស់ខលួនឯងសិន សឹមពិស្លនុំបុ័ង និង
ពិស្លពីផពងរបស់រពះអមាច ស់ ២៩ ដផតិ្អបក
ណាពិស្លនុំបុ័ង និងពិស្លពីផពងយនាះយោយ
មិនបានយល់ដល់រពះកាយរបស់រពះអមាច ស់យទ អបកយនាះយកយទសមកោក់យលើខលួនឯងផ្ទធ ល់។៣០ យ តុ្យនះ
យ ើយបានជាយៅកបុងចុំយណាមបងបអូនមានគ្នប យរចើនយខាយកមាល ុំង និង ឈឺយ ើយមានមួយចុំនួន្ុំបានស្លល ប់។
៣១ របសិនយបើយយើងពិនិត្យពិច័យយមើលខលួនឯងរពះអមាច ស់នឹងមិនវនិិចឆយ័យទសយយើងយទ។៣២ ប៉ុ ផនថ យបើរពះអមាច ស់
វនិិចឆ័យយទសយយើង មកពីរពះអងគចង់ផកយយើង យដើមផកុីុំយអាយយយើងទទួលយទសជាមួយយោកីយ៍។ 
 

 

      ៤.   នុំប័ុងគឺជានិមិត្ថសញ្ញដ ននរូបកាយរពះយយសូ៊ 
នុំបុ័ងត្ុំណាងឱយរូបកាយរបស់រពះយយសូ៊ផដលបានពលីយៅយលើយឈើឆ្ក ងយ ើយស្លវក័ប៉ូលបាននិោយថាយយើង 

គួរផត្យដើរត្តមគុំរូរបស់រពះយយសូ៊។  
 រ ៉ូម១២ :១ ដូយចបះបងបអូនយអើយខញុ ុំទូនាម នអបករល់គ្នប យោយយសចកថី យមត្តថ ករុណាននរពះឲយបានថាវ យរូបកាយទុកជា 

យញ្ដបូជារស់យ ើយបរិសុទនផដលគ្នប់រពះ ឫទយ័ដល់រពះជាការយគ្នរពននអបករល់គ្នប ផដលមានទុំនង។ 

      ៥.   រស្លត្ុំណាងឲយយោ ិត្រពះយយសូ៊ 
រពះជាមាច ស់ត្រមូវឱយមានការបងាូ រ្មសរមាប់ការអត្់យទសបាបយ ើយយយើងរត្ូវទុកចិត្ថយលើរពះជាមាច ស់រពម
ទ ុំងលះបង់ជីវតិ្ចាស់យចាលផដលជាជីវតិ្បាប។  
យ របឺ៩:២២យ ើយត្តមរកឹត្យវនិ័យសឹងផត្រគបរ់បស់ទ ុំងអស់បានស្លអ ត្យោយស្លរ្មយបើគ្នម នខាច យ្មយទ 
យនាះគ្នម នផលូ វណាឲយបានរួចពីបាបយ ើយ។ 
ការពលីរបស់រពះយយសូ៊អាចយ្វើឲយយយើងរួចពីបាបយ ើយវាត្រមវូឲយមានការបងាូរ្ម។វាត្ុំណាងឲយការថាវ យខលួន
យយើងទ ុំងមូលយៅរពះជាមាច ស់ជួនកាលមានការលុំបាកយល់ពីបុគគលផដលគ្នម នបាបឬអស់អបកផដលរពះជាមាច ស់
បានអត្់យទសឲយយ ើយយស្លម ះរត្ង់ចុំយរះរពះនឹងរស់យៅអស់កលផជានិចច។ 

លូកា៩:២៤  ដផតិ្អបកណាផដលចង់ឲយរួចជីវតិ្ យនាះនឹងបាត្់ជីវតិ្យៅ ផត្អបកណាផដលបាត្់ជីវតិ្ យោយយររះខញុ ុំ 
យនាះនឹងបានជីវតិ្វញិ។ 
យយើងរត្ូវយជឿទុកចិត្ថយ ើយយ្វើត្តមរពះយយសូ៊កាលណាយ្វើ ដូយចបះយយើងនឹងមានចិត្ថកាល ហានកបុងការអ្ិស្លឌ ន។ពិ្ី
ជប់យលៀងខាងវញិ្ញដែយនះបានយ្វើឲយយយើងនឹកចាុំពីរពះយយសូ៊និងកឋី រសឡាញ់របស់រពះវរបិត្តគង់យៅស្លទ នសួគ៌
ផដលផត្ងផត្ផថល់កមាល ុំងដល់យយើងជានិចច។  
លូការ ២២ :១៥-២០  រទង់មានរពះបនធូលថា មុនផដលខញុ ុំរងទុកខលុំបាក ខញុ ុំបានចង់ទទួលទនបុែយរ ុំលងយនះ ជាមួយនឹងអបក
រល់គ្នប ោ៉ងអស់ពីចិត្ថ ១៦  ដផតិ្ខញុ ុំរបាប់អបករល់គ្នប ថាខញុ ុំមិនបានទទួលទនបុែយយនះយទៀត្យទទល់ផត្បុែយយនះបានសុំយរចយៅ
កបុងនគររពះវញិ១៧  កាលរទង់បានទទួលផពងយនាះក៏អររពះគុែរួចមានរពះបនធូលថាចូរយកផពងយនះផចកគ្នប ផឹក ១៨ ដផតិ្ខញុ ុំ
របាប់អបករល់គ្នប ថាខញុ ុំមិនផឹកពីផលផផលទុំរ ុំងបាយជូរយទៀត្យទដរបដល់នគររពះបានមកដល់ ១៩ រួចរទង់ក៏យកនុំប័ុងមកអររពះ
គុែយ ើយកាច់របទនយៅយគយោយរពះបនធូលថាយនះយ ើយជារូបកាយខញុ ុំផដលបានរបទនមកសុំរប់អបករល់គ្នប  ចូរយ វ្ើបុែយយនះ 
យដើមផរី ុំឭកពីខញុ ុំចុះ ២០  យរកាយ ផដលបានបរយិភាគយ ើយ យនាះរទង់យកផពងមកយ វ្ើផបបដូយចាប ះផដរ យោយរពះបនធូលថា ផពងយនះជា
សញ្ញដ ថ្មី ផដលត្ត ុំងយោយនូវ្មខញុ ុំ គឺជា្ម ផដលរតូ្វរចួចយចញសុំរប់អបករល់គ្នប ។ 

 



រ ៉ូម ១២ :១៤-២២   រត្ូវជូនពរអស់អបកផដលយបៀត្យបៀនបងបអូន             រត្ូវជូនពរយគ កុុំោកប់ណាឋ ស្លយគយ ើយ ។  
១៥ ចូរអរសបាយជាមួយអស់អបកផដលអរសបាយ        ចូរយុំយស្លកជាមួយអស់អបកផដលយុំយស្លក ។   ១៦   រត្ូវ 
មានចិត្ថគុំនិត្ចុះសុំរុងគ្នប យៅវញិយៅមក។ មិនរត្ូវមានគុំនិត្យលើកខលួនយ ើយ    ផត្រត្ូវចាប់ចិត្ថនឹងអវីៗផដលទនទ់ប
វញិ ។  មិនរត្ូវអួត្ខលួនថាជាអបកមានរបាជាញ យ ើយ  ។    ១៧ កុុំរបរពឹត្ថអុំយពើអារកកត់្បនឹងអុំយពើអារកក់  រត្ូវគិត្ផត្ពី
របរពឹត្ថអុំយពើលអយៅចុំយរះមុខមនុសសទ ុំងអស់វញិ។ ១៨ ផផបកឯខាងបងបអូន របសិនយបើបងបអូនអាចយ្វើបាន  រត្ូវរស់
យៅយោយសុខស្លនថជាមួយមនុសសទ ុំងអស់យៅ។  ១៩ បង បអូនជាទីរសឡាញ់យអើយ មិនរត្វូសងសឹកយោយខលួនឯង
យ ើយ គឺទុកយអាយរពះជាមាច ស់សុំផដងរពះពិយរ្ចុំយរះយគវញិ     ដផតិ្មានផចងទុកមកថាៈ «រពះអមាច ស់មានរពះ
បនធូលថា  “ការសងសឹកយរសចផត្យលើយយើង         គឺយយើងយទយត្ើផដលនឹងត្បយៅយគ” ។  ២០ ផធុយយៅវញិ “របសិន យបើ
ខាម ុំងសរត្ូវរបស់អបកឃ្វល ន   ចូរយកមាូបអាហារយអាយយគបរយិភាគយៅ     របសិនយបើយគយរសក ចូរយអាយទឹកយគផឹកផង 
យ្វើ ដូយចបះ យរបៀបបីដូចជារបមូលរយងើកយភលើងយៅោក់ពីយលើកាលរបស់យគ”» ។   ២១ មិនរត្ូវចាញ់ការអារកក់យ ើយ គឺ
រត្ូវឈបះការអារកក ់យោយរបរពឹត្ថអុំយពើលអវញិ។  
គ្នម នកផនលងណាមួយផដលបានបយរងៀនចាស់ជាងកបុងរកយរបស់ប៉ុលយ ើយ។ 

២ ្ីមូ៉យថ្ ២ :២៤-២៥ រីឯអបកបុំយរើរបស់រពះអមាច ស់ មិនរត្ូវយអាយមានការយ ល្ ះរបផកកគ្នប យ ើយ     ផធុយយៅវញិ 
រត្ូវរួសរយចុំយរះមនុសសទួយៅ រត្ូវយចះបយរងៀន និងអ្ារស័យដល់យគ  ២៥ រត្ូវ មានចិត្ថសលូត្បូត្ របយៅពួកអបក
របឆ្ុំង ផរកងយោរពះជាមាច ស់នឹងយរបាសរបទនយអាយយគផកផរបចិត្ថគុំនិត្ យដើមផយីអាយយគបានស្លគ ល់យសចកឋីពិត្
ោ៉ងចាស់។ 
ទុកខលុំបាករបស់រពះយយសូ៊សកមមភាពរបស់រទងនិ់ងរយបៀបរស់យៅរបស់រទង ់ ការបយរងៀនរបស់រទងរ់ពមទ ុំងរគប់
ចុំែុចកបុងរពះគមពីររបាបយ់យើងថាមិនរត្វូចូលរួមយ្វើសស្តង្វគ ម  ឬការបងាូរ ម្យ ើយ។សរុបយសចកថីមកយយើងជាអបក
យដើរត្តមរទង់មិនរត្ូវយ្វើជាយោធ្ល ប៉ូលីស  ឬ  ចូលរួមកបុងអុំយពើ ឹងារបឆ្ុំងនឹងអបកដនទយ ើយ។យយើងដឹងយ ើយថា
កាលណាយ្វើប៉ូលីសនិងយោធ្លរត្វូកានអ់ាវុ្  យ ើយរត្វូទទួលការបែថុ ះបណាថ ល យដើមផយីោះរស្លយបញ្ញា យោយ
យរបើអុំយពើ ឹងា។មិនផមនមាននថ័ា       យយើងយដើរត្តមរពះអងគយ ើយមិនជួបទុកខលុំបាក មិនស្លល បយ់នាះយទផត្យបើយយើង
ស្លល ប់ផបបយនះវាមាននយ័ណាស់កបុងរពះជាមាច ស់។ទ ុំងយនះជាការស្លកលផងពីយសចកឋីជុំយនឿរបស់យយើង    ទុំនុកចិត្ថ
របស់យយើងនិងការស្លថ បប់ង្វគ បរ់បស់យយើង។ 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអស់គ្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យ រ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើយយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លលយនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                        សោធានិ្ នគរបាល                 ៤២/៥០ 
                                                                                                                                  កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

      ១.  រពះយយសូ៊បានបង្វា ញមាគ៌្នជីវតិ្អ ិងា  
រពះអមាច ស់យយសូ៊មិនផដលយ្វើឲយនរណាមាប ក់មានការឈឺចាបយ់ ើយ។មនុសសខលះបានយ្វើបាបរទង់យ ើយមនុសស
យផសងយទៀត្បានយឃើញយគយ្វើផបបយនះចុំយរះរទងយ់ោយរទ ុំមិនបានករ៏បយុទនរបឆ្ុំងរត្ ប់យៅវញិជុំនួសរទង់។
យពលរពះយយសូ៊សទិត្កបុងស្លទ នភាពយរគ្នះថាប ករ់ទងក់ប៏ានយគចខលួនពី វូងមនុសសបាត្់យៅ។រទង់បានយរបើអុំណាច
របស់រទង់យដើមផផីសវងរកដុំយណាះរស្លយយដើមផយីោះរស្លយបញ្ញា យោយសនថិវ ិ្ ី ទនធឹមនឹងយនះផដរយយើងជាអបកយដើរ
ត្តមរទង់គួរផត្យ្វើត្តមគុំរូរបស់រពះយយសូ៊វ។ 
លូកា ៤:២៩ -៣០   យគយរកាកយ ើងចាប់របអូសរបទញ រពះយយស៊ូ  យចញពីភូមិផដលសង់យលើកុំពូលភបុំ នា ុំយឆ្ព ះយៅមាត់្
យរជាះ បរមុងនឹងរចានរពះអងគទមាល ក់យៅយរកាម។ ៣០ បុ៉ផនថ រពះអងគោងយចញពីកណាឋ លចុំយណាមយគបាត់្យៅ។ 
រពះយយសូ៊វមិនបានយរបើ អុំណាចរបស់រទង់យ្វើបាបយគយទយពលពួកយគមកចាប់ចងរទង់។ 
យូ៉ហាន  ១៨:៣-៦  ដូយចបះ កាលយូោសបានទទួលពួកទហាន និងពួកអាជាញ ខលះ ពីពួកសស្តង្វគ ជ និងពួកផ្ទរសុិីយ ើយ 
យនាះក៏នា ុំគ្នប យៅឯទីយនាះ មានទ ុំងកាន់យគ្នម ចនលុះ និងយរគឿងសស្តស្លថ វុ្ផង ៤ រពះយយស៊ូ វរទង់រជាបការទ ុំងអស់ ផដលរតូ្វមក
ដល់រទង់ បានជារទង់ោងយចញយៅសួរយគថា យត្ើមករកអបកណា ៥ យគ ទូលយឆលើយថា រកយយស៊ូ វ ជាអបករសុក
ណាស្លផរត៉្ រពះយយស៊ូ វមានរពះបនធូលយៅយគថា គឺខញុ ុំយនះយ ើយ ឯយូោសផដលបញ្ជូ នរទង់ ក៏ឈរយៅជាមួយ
នឹងយគផដរ ៦ កាលរទង់មានរពះបនធូ លយៅយគថា គឺខញុ ុំយនះយ ើយ យនាះយគក៏ថ្យយរកាយ ដួលផ្ទង រទ ុំងអស់គ្នប ។ 

រទង់បានអនុញ្ញដ ត្ឱយសរតូ្វរបស់រទង់ចាប់ចង យ ើយយពលយនាះយោកយពរតុ្សបានបង្វា ញភាពកាល ហាន
ពាោមបញ្ឈប់ពួកយគយោយយរបើោវកាត់្សលឹករត្យចៀកបុរសមាប ក់ បុ៉ផនថរពះយយស៊ូ វមានបនធូលថាចូរស៊កោវ
យៅកបុងយរស្លមវញិយៅ។  
យូ៉ហាន  ១៨ :១១  យនាះរពះយយស៊ូមានរពះបនធូលយៅ យពរតុ្សថា ចូរស៊កោវយៅកបុងយរស្លមវញិយៅ យត្ើមិនរតូ្វឲយខញុ ុំទទួល
ផពង ផដលរពះវរបិត្តបានរបទនមកខញុ ុំយទឬអី។ 
រពះយយសូ៊របាបយ់ោកយពរត្សុថាអបកណាយរបើោវសមាល បស់រត្ ូវ នថ្ងណាមួយនឹងរត្ ូវស្លល ប់យោយស្លរោវ។  
ម៉ាថាយ  ២៦ :៥២   ផត្រពះយយស៊ូមានរពះបនធូលយៅថា ចូរស៊កោវអបកយៅកបុងយរស្លមវញិយៅ ដផតិ្អស់អបកផដលយកោវ 
យនាះរតូ្វស្លល ប់យោយោវផដរ។ 



ត្តុំងពីយដើមមកយមលះរពះយយសូ៊វមិនផដលយ្វើត្តមអវី ផដល វូងមនុសសចង់បានយនាះយទ។ 

យូ៉ហាន ៦:១៥ ដូយចបះ រពះយយសូ៊វកថ៏្យយ ើងយៅយលើភបុំ ផត្១អងគរទងវ់ញិយទៀត្ ពីយររះរទង់រជាបថា យគគិត្មក
ចាប់រទង់យោយកុំឡា ុំង យដើមផនឹីងត្តុំងយ ើងជាយសថច។ 

រពះយយសូ៊វបានបយរងៀនពួកយគថារពះជាមាច ស់មានផផនការខុសពីការគិត្របស់ពួកយគ។  

យូ៉ហាន ១៨:៣៦ រពះយយសូ៊មានរពះបនធូលថា នគរខញុ ុំមិនផមន
រត្ូវខាងយោកីយ៍យនះយទ យបើសិនជានគរខញុ ុំរត្ូវខាងយោកីយ៍យនះ 
យនាះពួកអបកបុំយរើខញុ ុំ យគនឹងបានត្យុទនយ ើយ យដើមផមិីនឲយរត្វូបញ្ជូ ន
យៅស្លសន៍យូោយ ើយ ផត្ឥ ូវយនះ នគរខញុ ុំមិនផមនរត្វូខាងស្លទន
យនះយទ។ 
រពះយយសូ៊រត្ូវយគឆ្ក ងយ ើយរងការឈឺចាប់ោ៉ងខាល ុំងយដើមផបីង្វា ញ
ពីកឋី រសឡាញ់និងការអភ័យយទសដល់មនុសសយោកយពលយនាះ
រទង់ក៏បានផរសក។ 

លូកា ២៣:៣៤ “ឱរពះវរបិត្តយអើយ សូមអត្់យទសដល់អបកទ ុំង
យនះផង ដផតិ្យគមិនដឹងជាយគយ្វើអវី យទ “  

រពះយយសូ៊វបានអ្ិស្លឌ នសរមាប់ពួកទហានពុករលួយយ ើយយឃ្វយៅនិងពួកស្លសន៍យូោផដលបានទមទរ
ឆ្ក ងរពះយយសូ៊។រពះយយសូ៊មានគុំនិត្យផសងពីមនុសសយោកយយើងស្លថ ប់យៅហាក់ដូចជាចុំផ ក។រទង់បានយ្វើត្តម
រយបៀបរបស់រពះជាមាច ស់មិនបានយ្វើត្តមរយបៀបរបស់មនុសសយោកយ ើយ។រពះយយសូ៊វអាចយភលចការឈឺចាប់យ ើយ
បានបង្វា ញយសចកឋី រសឡាញ់ដល់សរត្ូវរបស់រទង់។ យត្ើ យយើងអាចយ្វើបានយទ? 

១ យពរត្ុស ២ :១៩-២៣.  

  ២ .   ការបយរងៀនរបស់រពះអមាច ស់ 

 អវីៗផដលរពះយយសូ៊បានយ្វើ រទង់ក៏បានបយរងៀនដល់ពួកសិសសផដរ។ 

ម៉ាថាយ ៥ :៣-១២ 

 

រពះយយសូ៊វបានដករសងប់ញ្ដត្ថិមករបាបពួ់កយគ យរលគឺមិនរត្វូសមាល បម់នុសសយ ើយបានបផនទមយទៀត្ថាឱយយឺត្
នឹងខឹង។  
ម៉ាថាយ ៥:២១-២២ អបករល់គ្នប បានឮយសចកថី ផដល សុំផដងដល់មនុសសពីបុរែ ថា«កុុំឲយសុំឡាប់មនុសសឲយ
យស្លះ» យបើអបកណាសុំឡាបម់នុសស យនាះផរកងរត្វូជាប់ជុំនុុំជុំរះយ ើយ ២២ ផត្ ខញុ ុំរបាប់អបករល់គ្នប ដូយចបះវញិ ថា សូ
មផផីត្អបកណាផដលខឹងនឹងបងបអូន យនាះផរកងរត្ូវជាប់ជុំនុុំជុំរះផដរ យ ើយអបកណា ផដលសថីឲយបងបអូនថា «អា
យចាលយមសៀត្» យនាះផរកងពួករកមុជុំនុុំយ្វើយទស ផត្ចុំផែកអបកណាផដលថា «អាឆកួត្» យនាះផរកងធ្លល កយ់ៅកបុងយភលើង
នរក។ 

រពះយយសូ៊បានបយរងៀនផងផដរថា៖ 

ម៉ាថាយ ៥:៣៩ -៤១ ប៉ុ ផនថខញុ ុំរបាប់អបករល់គ្នប ថាកុុំឲយត្ត្តុំង
នឹងអុំយពើអារកកយ់ ើយ យបើអបកណាទះកុំយផលៀងស្លថ ុំននអបក យនាះរត្ូវ
ផត្ផបរកុំយផលៀងមាខ ងយៅឲយយទៀត្៤០ យបើអបកណាបថឹងចង់យកអាវខលី
របស់អបកយនាះរត្ូវយបើកឲយយគយកទុំងអាវផវងផង៤១ យបើអបកណា
បងខុំឲយអបកយៅអស់១យោជន៍ យនាះចូរយៅជាមួយនឹងយគដល់២
យោជន៍ផង។ម៉ាថាយ ៥:៤៣-៤៥ អបករល់គ្នប បានឮយសចកថី  
ផដលផថ្លងទុកមកថា «ចូររសឡាញ់អបកជិត្ខាងឯង ផត្សអប់ខាម ុំង
សរត្ូវឯងវញិ» ៤៤ ប៉ុ ផនថ ខញុ ុំរបាប់ថា រត្ូវរសឡាញ់ពួកខាម ុំង
សរត្ូវ រត្ូវឲយពរដល់អបកណាផដលរបយទចផ្ទថស្ល រត្ូវរបរពឹត្ថលអ
នឹងអបកណាផដលសអបអ់បករល់គ្នប  យ ើយរត្ូវអ្ិស្លឌ ន ឲយអបកណាផដលយ្វើ ទុកខយបៀត្យបៀនដល់អបករល់គ្នប វញិ 
៤៥ យដើមផ ីឲយបានយ្វើជាកូនរបស់រពះវរបិត្តននអបករល់គ្នប  ផដលគងយ់ៅស្លទ នសួគ ៌យររះរទង់យ្វើឲយនថ្ងរបស់រទងរ់ះ
យ ើង បុំភលឺទ ុំងមនុសសអារកក ់និងមនុសសលអ យ ើយរទង់បងអុរឲយយភលៀងធ្លល កម់ក យលើទ ុំងមនុសសសុចរិត្ និងមនុសស
ទុចចរិត្ផង។ 
 ៣.  ការបយរងៀនរបស់អគគស្លវក័ 
ពួកអគគស្លវក័បានដករសង់រពះបនធូលមកបយរងៀនដល់ចិត្ថគុំនិត្ពួកជុុំនុុំ   យ ើយពួកយគបានបយរងៀនយោយ
អុំណាចរបស់រពះជាមាច ស់។ 
ចាប់ពី ១ យពរត្ុស ៣-១៤ រ ូត្ដល់ចុងជ ុំពួកទី ៤. 



ការយ ើងកា ុំជយែថើ រ 
ម ិចឆត្តជាអនាធ កដ់៏ស្លមញ្ដមួយយ ើយមនុសសជាយរចើនកុំពុងធ្លល ក់កបុងអនាធ កយ់នាះយោយការចុំណាយយពលយវោ
យមើលការផសពវផាយឬការយកងចុំយែញខាង ិរញ្ដវត្ទុយ ើយរពះគមពីរក៏មានផចងពីបញ្ញា យនះផងផដរ-សូមយមើល
ទុំនុកដុំយកើ ង៧៥:៦-៧   
ដផតិ្យបើសិនជាមនុសសណានឹងបានយោកីយ៍ទ ុំងមូល ប៉ុ ផនថយ្វើឲយខលួនឯងវនិាស ឬឲយបាត្់បង់ យនាះយត្ើមាន
របយោជន៍អវីដល់អបកយនាះ?លូកា៩ :២៥ 
 គ្នម នអបកណាអាចនឹងបុំយរើយៅហាវ យ២នាកប់ានយទដផតិ្អបកយនាះ នឹង សអប់១យ ើយរសឡាញ់១ឬយស្លម ះរត្ង់នឹង១
យ ើយយមើលង្វយ១អបករល់គ្នប ពុុំអាច នឹង យគ្នរពដល់រពះនិងរទពយសមផត្ថិផងបានយទ-ម៉ាថាយ6:24  
ជួនកាលយៅហាវ យនាយរ ុំពឹងគិត្ឲយបុគគលិកយ្វើការយរចើនយម៉ាងរពមទ ុំងផថ្មយម៉ាងយទៀត្យ ើយរបសិនយបើយយើងយ្វើ
ការង្វរផបបយនះយយើងនឹងគ្នម នយពលយវោសរមាបយ់រមើរពះជាមាច ស់យ ើយ។កបុងករែីដូចយនះយយើងគួរផត្ផសវងរក
ការង្វរថ្មី ផដលមានយពលយវោសរមាប់បយរមើរពះជាមាច ស់។ 

សថង់ោអាជីវកមម៖  
កបុងអាជីវកមមខលះយមើលយឃើញផត្ពីរបាក់ចុំយែញយ ើយរត្ូវយកងរបវញ័្ច យញើ ស្មកមមករនានា។ពួកយគគិត្ផត្ពី
ត្រមូវការផ្ទធ ល់ខលួននិងរគួស្លររបស់ពួកយគ។យៅកបុងអាជីវកមមជាយរចើនមានការមិនយស្លម ះរត្ង់យៅកបុងការរគប់រគង    
សីុសុំែូកសូកប៉ាន់យដើមផបីនថកិចចសនា   យ ើយគែនីមិនមានកុំែត្់រត្តចាស់ោស់។ 
វាពិបាកណាស់សរមាបអ់បកផដលបុំយរើរពះរគីសធយ ើយយៅយ្វើការកបុងអងគការផបបយនះយររះរពះជាមាច ស់បានរបាប់
យយើងឱយមានភាពយស្លម ះរត្ង់យ ើយរត្ូវថាវ យអវីៗទ ុំងអស់យៅរពះជាមាច ស់(យអយភសូ6:5-8)។  
យពលខលះសុខចិត្ថអត្់ការង្វរយ្វើ របយសើរជាងយៅយ្វើការផដលគ្នម នភាពយស្លម ះរត្ង់យ ើយគ្នម នភាពយុត្ថិ្ម៌។ យយើងគួរ
ផត្មានការរបុងរបយ័ត្បយពលយ្វើ នដគូអាជីវកមមជាមួយមនុសសផដលមិនយចះផចករ ុំផលកត្នមល។ 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                                   ការ្រ                                  ៤៣/៥០  
                                                                                                                                  កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                  ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

         ១.យយើងរត្ូវផត្មានការរបុងរបយ័ត្បមិនរត្ូវថាវ យបងគ ុំកមាល ុំងរបស់យយើងយ ើយ 
រពះគមពី របានរបាបថ់ាយពលផដលជីវតិ្ជួបទុកខលុំបាកយយើងយរៀនបានយរចើនណាស់។ជីវតិ្យយើងផត្ងជួបទុកខលុំបាក
មិនថាអបកមានឬអបករកអបកខាល ុំងឬអបកយខាយមនុសសចាស់ឬមនុសសយកមងយ ើយ។មនុសសរគប់រូបសុទនផត្មានបញ្ញា
រគ្នន់ផត្មនុសសខលះអាចយោះរស្លយបានលអរបយសើរជាងអបកដនទយទៀត្។រពះជាមាច ស់ចង់ឱយយយើងផថល់យសចកថី
រសោញ់របស់រទង់ដល់មនុសសដនទយទៀត្។ 
យពលយយើងរស់យៅត្តមមាគ៌្នរបស់រពះជាមាច ស់យនាះយយើងនឹងជួបទុកខលុំបាកជាយរចើនជាពិយសសលុយកាក់ មនុសស
យផសងយទៀត្យ្វើឲយយយើងឈឺចាបនិ់ងសមាព ្ការង្វរប៉ុ ផនថរពះជាមាច ស់បយរងៀនយយើងឱយយជឿទុកចិត្ថរទង់យ ើយមិនរត្ូវ
អនុញ្ញដ ត្ឱយការគិត្ផបបយោកីយ៍ម ិចឆត្តយោភលនយ់ជាគជ័យឬមាសរបាក់រគប់រគងយលើយយើងយ ើយកាលណា
យយើងយករបស់ទ ុំងយនាះជា្ុំយយើងនឹងយភលចរពះជាមាច ស់ផដលបានបយងកើត្យយើងមក។ 
២ យពរត្សុ ២:១៩  យគមានចិត្ថនឹកយឃើញផត្រសីសុំផឹង យគមិនយចះផលងយ្វើបាបយ ើយ ក៏បិទនុយចាប់រពលឹង
មនុសសផដលមិនខាជ ប់ខជួន យ ើយមានចិត្ថធ្លល ប់ខាងឯយសចកថី យោភ គឺជាមនុសសផដលរត្ូវបណាថ ស្ល។ 
ម៉ាថាយ ៦:២៤ គ្នម នអបកណាអាចនឹងបុំយរើយៅហាវ យ ២នាក់បានយទ ដផតិ្អបកយនាះនឹងសអប១់ យ ើយរសឡាញ់១ ឬ
យស្លម ះរត្ង់នឹង១ យ ើយយមើលង្វយ១ អបករល់គ្នប ពុុំអាចនឹងយគ្នរពដល់រពះ និងរទពយសមផត្ថិផងបានយទ។ 
         ២ .ភាពជាទសករ 
យៅកបុងរពះគមពី រមនុសសជាយរចើនបានកាល យទសករយ ើយកបុងចាប់របស់យោកម៉ូយសយគមានចាបោ៉់ងតឹ្ងរឹងរវាង
ទសករនិងយៅហាវ យនាយមានមនុសសខលះពិបាកយល់ពីចាប់យនះ។  
យលវវីន័ិយ ២៥:៤២-៤៤ ដផតិ្អបកទ ុំងយនាះជាពួកអបកបុំយរើ របស់អញ ផដលអញបាននាុំយចញពីរសុកយអសីុពធមក 
មិនរត្ូវឲយលកយ់គដូចជាលកខ់ញុ ុំកុំដរយទ ៤៣ ក៏មិនរត្ូវរត្តួ្រត្តយលើយគយោយតឹ្ងរុងឹយពកយ ើយ រត្ូវឲយយកាត្ខាល ចដល់
រពះននឯងវញិ ៤៤ ផត្ ឯរត្ង់បាវបុំយរើរបុសឬរសីផដលឯងនឹងបានទុំងប៉ុនាម ន យនាះរត្ូវទិញបាវរបុសរសីយនាះ អុំពី 

 



និកខមនុំ ២១:២០  យបើអបកណាវាយបាវរបុស ឬបាវរសីខលួន យោយដុំបង យ ើយបាវយនាះស្លល បយ់ៅយរកាមនដខលួនភាល ម 
យនាះរត្ូវយ្វើ យទសដល់យៅហាវ យជាមិនខាន។ និកខមនុំ ២៣:១២ /យយយរមា ៣៤:៨-២២  

1. រយបៀបផដលមនុសសរស់យៅសម័យមុនខុសពីសម័យបចចុបផនប។មនុសសយៅកបុងរបយទសអីុរស្លផអលផដលរកីរកឬមិន
អាចផគត្់ផគងខ់លួនឯងបានយពលខលះសយរមចចិត្ថយ្វើជាទសករយ ើយមានចាប់ោ៉ងតឹ្ងរឹងសុំរប់យៅហាវ យនាយ
ផថ្ទុំកូនយៅ។រពះគមពីរបានផចងថាមនុសសទ ុំងអស់ជាទសករននអុំយពើបាបយ ើយយយើងចង់មានយសរីភាពលុះរត្ត
រពះជាមាច ស់រ ុំយោះ។  
យូ៉ផសបនិងោនីផយ៉លធ្លល ប់ជាទសករនិងជាអបកយទសប៉ុផនថពួកយគបានយជឿទុកចិត្ថយលើរពះជាមាច ស់យពលយនាះរទង់
បានរបទនពរដល់ពួកយគ។  
     ៣.   រយបៀបផដលយ វ្ើឲយយយើងមានយសរភីាពនិងសមផូរសបាយយៅកបុ ងយោកីយ៍យនះ 

1. មនុសសភាគយរចើនយៅកបុងពិភពយោកនាយពលបចចុបផនបយនះរបឈមមុខនឹងបញ្ញា ដគួ៏រឱយភយ័ខាល ចជាយរចើន។ រពះជា
មាច ស់របាប់យយើងថាយពលមានអុំយពើពុករលួយអុំយពើ ិងាឬការបាត្់បងយ់សរីភាពសូមបនថយជឿទុកចិត្ថយលើរពះជាមាច
ស់។រពះជាមាច ស់មានបនធូលថាយោកីយ៍គ្នម នអុំណាចយលើកូនយៅរបស់រទង់យ ើយ។  
យរឿងផដលគួរឱយចាបអ់ារមមែ៍យៅកបុង    រពះគមពី រយនាះគឺថាយទះបីជាយយើងរកីរក អត្់ឃ្វល ន  មានជមងឺ   ជាជនរង 

2. យរគ្នះននអុំយពើពុករលួយអុំយពើ ិងាឬភាពអយុត្ថិ្ម៌ក៏យយើងយៅផត្មានយសរីភាពនិងមានភាពសមផូរសបាយ
យោយស្លរយយើងជាកមមសិទនិរបស់រពះជាមាច ស់។  
គុំនិត្មួយពិបាកកបុងការទទួលយកបានយនាះគឺថាវាជាការមួយដ៏អស្លច រយយដើមផយី្វើជាទសករឬអបកយទសជាមួយ
រពះយយសូ៊ជារគូរបស់យយើង -រ ៉ូម 6:16-22 ។ 

3.   ៤ .  ការង្វរផដលយយើងគួរយ វ្ើ  
4. ការង្វរផដលយយើងយ្វើ(ការង្វរ ) 
5. អាចនាុំមកនូវបញ្ញា ជាយរចើន។របសិនយបើយយើងជារបស់រពះយ ើយយដើរត្តមរពះយយសូ៊យយើងរត្ូវថាវ យអវីៗទ ុំងអស់

យៅរពះជាមាច ស់យទះបីយយើងកុំពុងទទួលរងភាពអយុត្ថិ្មក៌៏យោយ។ ការយនះពិបាកយ្វើណាស់យររះវាមិនផមនជា
ការគិត្ផបបយោកីយ៍។ 
យយើងរត្ូវយជឿទុកចិត្ថនិងយគ្នរពរពះយពលខលះ  យយើងលះបងក់មាល ុំងកាយចិត្ថយដើមផឲីយមានភាពយស្លម ះរត្ងនិ់ងយដើមផ ី
និោយថា”យទ”ចុំយរះអវីៗផដលរបឆ្ុំងនឹងយសចកឋីជុំយនឿរបស់យយើង។យយើងរត្វូយជឿថារពះជាមាច ស់នឹងផថ្ទ ុំយយើង
យ ើយផឋល់រង្វវ ន់ដល់យយើងសរមាប់ភាពយស្លម ះរត្ង់នឹងនិយោជករបស់យយើង។ 

6. យោកប៉ុលបានបយរងៀនថាទសករគួរ ផត្យ្វើត្តមមាច ស់របស់ពួកយគរបាប់។   

7. កូ ូស ៣:២២-២៤ ពួកបាវបុំយរើយអើយ ចូរស្លថ បប់ង្វគ ប់យៅហាវ យនាយខាងស្លច់្ម កបុងរគបក់ារទ ុំងអស់ចុះ មិន
ផមនផត្កាលយៅមុខយគប៉ុយណាត ះ ដូចជាចង់ផ្ទគ បចិ់ត្ថមនុសសយនាះយទ គឺយោយចិត្ថយស្លម ះរត្ងវ់ញិ ទ ុំងយកាត្ខាល ចដល់
រពះផង ២៣ យ ើយការអវី ផដលរត្វូយ្វើក៏យោយ ចូរយ្វើឲយអស់ពីចិត្ថ ទុកដូចជាយ្វើថាវ យដល់រពះអមាច ស់ មិនផមន
ដល់មនុសសយទ ២៤ យោយ ដឹងថា អបករល់គ្នប នឹងទទួលរង្វវ ន់ជាមរដកអុំពីរពះអមាច ស់មក ដផតិ្អបករល់គ្នប ជាអបក
បុំយរើរបស់រពះរគីសធជារពះអមាច ស់។ 

យនះគឺជាអវី ផដលបុគគលិកទ ុំងអស់គួរផត្គិត្អុំពីយ ើយកបុងនាមជាបុគគលិកចូរយ្វើឲយអស់ពីចិត្ថទុកដូចជាយ្វើថាវ យដល់
រពះអមាច ស់។ត្តមពិត្យៅការង្វរ    គឺជាឱកាសកបុងការផចករ ុំផលកយសចកថីជុំយនឿរបស់អបកជាមួយអបកយផសងត្តមរយៈ
អាកបផកិរិោរបស់អបក។ 
ការយចះសកប់ចិត្ថ៖លូកា ៣:១៤ ; ភីលីព ៤ :១១; ១្ីមូ៉យថ្ ៦ :៦ -១០ ; យ យរពើ រ ១៣:៥ -៦  
ម ិចឆត្ត៖ទុំនុកដ ុំយកើ ង  ៤៩ :១០-១៣; លូកា ៩ :២៥   

ផសវងរករទពយសមផត្ថិ៖ម៉ាថាយ ៦:២៥; ១្ីមូ៉យថ្ ៦:១០  
ការរពមានរបឆ្ ុំងនឹងភាពខជិលរចអូស៖ 
សុភាសិត្ ១៣:៤; ២០:៤; ២១:២៥; ២៤:៣០-៣៤; ១ ផថ្សា ូនីច ៤ :១១ -១២;  ២  ផថ្សា ូនីច៣ :៦ -១៥  

យោកបូ៉លក៏មានយសចកថីផែនា ុំសរមាប់យៅហាវ យនាយ 
កូ ូស ៤:១ ពួកយៅហាវ យរល់គ្នប យអើយ ចូរយបើកឲយដល់អបកបុំយរើរបស់
អបក ត្តមរតឹ្មរត្វូ យ ើយយទៀងរត្ង់ចុះ យោយដឹងថា អបកកម៏ានយៅហាវ យ
១យៅស្លទ នសួគ៌ផដរ។ 
យៅហាវ យរល់គ្នប យអើយ ចូររបរពឹត្ថនឹងបាវបុំយរើដូយចាប ះផដរ ទ ុំងផលងគុំ ក
កុំផ ងយៅ យោយដឹងថា យៅហាវ យរបស់យគ យ ើយរបស់អបករល់គ្នប ផង 
យនាះរទង់គង់យៅស្លទ នសួគ៌ យ ើយរទងមិ់នយចះយរើសមុខអបកណាយ ើយ-យអ
យភសូ ៦ : ៩ 

យទះបីយពលកមមករយផសងយទៀត្បានទទួលរបាកឈ់បួលរគ្នន់យបើកយ៏ោយកប៏៉ុផនថរពះយយសូ៊វបានបយរងៀនយយើងឲយយចះ
សកប់ចិត្ថនឹងអវី ផដលយយើងបានទទួល-ម៉ាថាយ ២០:  ១ -១៦  

http://ebible.org/khm-h/index.htm
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                  ភារព្បក្បគ្នន                        ៤៤/៥០ 

                                            (ផញកយចញពីយោកីយ៍)                                                                                                                                          
                                                                                                                                       កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរូលដ្ឋា ន  
                                                                                                                                        ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

            ១.   យត្ើការរបកបគ្នប ជាអវី? 

ពួករគីស្លធ នបានរួមចិត្ថគុំនិត្គ្នប កបុងជុំយនឿផត្មួយយោយយ្វើត្តមយសចកថីបយរងៀនរបស់រពះអមាច ស់យយសូ៊រគិសធនិង
របស់ពួកអគគស្លវក័។ការរបកបគ្នប ជាការចុំណាយយពលជាមួយនឹងពួកអបកយជឿយផសងយទៀត្យ ើយការគ្នុំរទរពមទ ុំង
យលើកទឹកចិត្ថគ្នប យៅវញិយៅមក។គមពីរសញ្ញដ ថ្មីផថល់នូវគុំរូននការរបកបគ្នប អាចជួយដល់ពួកអបកយជឿយផសងយទៀត្មាន
កមាល ុំងចិត្ថ។ 
ការជួយ- ២កូរិនថូ្ស ៩:១៣  

ការទទួលយក- កាឡាទី ២:៩  

យសចកឋីជុំយនឿ- ភីលីម៉ូន ៦   
ការបយរងៀន / ការយរៀនសូរត្-កិចចការ ២:៤២   

ការអ្ិស្លឌ ន- កិចចការ ២:៤២   

ការចុះចូល/ ការយគ្នរព-១ យពរត្សុ ៥:៥   

សនាថ នចិត្ថលអ- រ ៉ូម ១២:១០  

ផថល់ដុំបូនាម ន- រ ៉ូម ១៥:១៤ 

ការគ្នុំរទ- កាឡាទី ៦:២  

ផរសកយហ៊ាយ ើង- ១ ផថ្សា ូនីច ៥:១១   

ស្លរភាព- ១ ផថ្សា ូនីច ៥:១១   

ការគ្នុំរទ- ១ផថ្សា ូនីច ៣:៥   

មានកឋីយមត្តថ - ១ យពរត្សុ ៣:៨  

ជួបជុំគ្នប - យ យរពើ រ ១០:២៥   

យសចកថី រសឡាញ់- ១ យូ៉ហាន ៤:៧  

យអយភសូ ៤ :១-៣  ដូយចបះ ខញុ ុំជាអបកជាប់គុកកបុងរពះអមាច ស់ ខញុ ុំទូនាម នអបករល់គ្នប ថា ចូរឲយអបករល់គ្នប យដើរផបបគួរនឹងការង្វរ ផដល
រទង់បានយៅមកយ វ្ើចុះ ២ រពមទ ុំងមានចិត្ថសុភាព យ ើយសលូត្បូត្រគប់ជុំពូកទ ុំងអត់្ ម្ត់្ យ ើយរទ ុំរទគ្នប យៅវញិយៅមក យោយ
រសឡាញ់ ៣ យ ើយខុំរបឹងរកាយសចកថីរួបរួមគ្នប របស់រពះវញិ្ញដ ែ យោយយសចកថីយមរតី្ ទុកជាចុំែងផង។ 
មនុសសបីរន់នាកប់ានយជឿយលើការបយរងៀនរបស់យោកយពរត្សុយ ើយបានទទួលបុែយរជមុជទឹកយៅនថ្ងបុែយទី
៥០យោយស្លរមនុសសមាប បានផកផរបចិត្ថគុំនិត្រពមទទួលបុែយរជមុជទឹកយនាះរពះជាមាច ស់បានយលើកផលងយទស
ដល់ពួកយគយ ើយពួកយគចាបយ់ផថើមជីវតិ្ថ្មីយោយយដើរត្តមរពះអមាច ស់យយសូ៊វរគីសធ។កិចចការ  ២:៤២  អបកទ ុំងយនាះក៏យៅ
ផត្ពាោមកបុង យសចកថីបយរងៀនរបស់ពួកស្លវក័ យ ើយកបុងយសចកថីរបកបគ្នប  រពមទ ុំងការកាច់នុំប័ុង និងយសចកថីអ្ិស្លឌ នផង។១
យូ៉ហាន ១ :3 ដូយចបះ យសចកថីផដលយយើងខញុ ុំបានយឃើញ យ ើយឮយនាះ យយើងខញុ ុំរបាប់មកអបករល់គ្នប  យដើមផឲីយអបករល់គ្នប មានយសចកថី
របកបនឹងយយើងខញុ ុំផដរ រឯីយសចកថីរបកបរបស់យយើងខញុ ុំយនាះគឺរបកបនឹងរពះវរបិត្តយ ើយនិងរពះយយស៊ូ រគីសថជារពះរជបុរត្តរទង់។ 



កូ ូស ២:១៣-១៤ ឯអបករល់គ្នប ផដលបានស្លល ប់ កបុងការរ ុំលង យ ើយកបុងសណាឌ នមិនកាត្់ផសផកខាងស្លច់
្ម យនាះរទង់បានយរបាសឲយរស់ជាមួយនឹងរទង ់យោយបានអត្យ់ទសចុំយរះអស់ទ ុំងការរ ុំលងរបស់អបករល់គ្នប  
១៤ ទុំង លុបយចាលយសចកថី ផដលកត្់ទុកទស់នឹងយយើងកបុងយសចកថីបញ្ដត្ថ ផដលរបទ ុំងនឹងយយើង យ ើយរទង់ក៏
យលើកយចាលយោយយបាះភាជ ប់យៅយឈើឆ្ក ង។ 
ទុំនាក់ទុំនងរបស់យយើងជាមួយរពះយយសូ៊ត្តមរយៈជុំយនឿនិងពិ្ីបុែយរជមុជទឹកជាយបះដូងននការ
របកបគ្នប ។មានភាពផត្មួយរវាងរពះរគីសធនិងអស់អបកផដលយជឿរទង់។រពះរគីសធនិងអស់អបកផដលយជឿរត្វូ
បានចាត់្ទុកថាជាមនុសសផត្មាប ក់រួមជាមួយនឹងរពះរគីសថជាកាលយ ើ យពួកជុុំនុុំជារូបកាយ។  

កាឡាទី ៣:២៦ -២៩ ដផតិ្អបករល់គ្នប សុទនផត្ជាកូនរពះ យោយស្លរយសចកថីជុំយនឿយជឿដល់រពះរគីសធយយសូ៊វ 
២៧ យររះអស់អបកផដលបានទទួលបុែយរជមុជកបុងរពះរគីសធ យនាះយ ម្ ះថាបានរបោប់កាយយោយរពះរគីសធ
យ ើយ ២៨ គ្នម ន ស្លសន៍យូោ ឬស្លសន៍យរកក គ្នម នបាវបុំយរើ ឬអបកជា គ្នម នរបុស និងរសីយទៀត្យទ ពីយររះអបករល់
គ្នប ទ ុំងអស់រួមមកផត្មួយ យៅកបុងរពះរគីសថយយសូ៊ ២៩ យ ើយ យបើអបករល់គ្នប ជារបស់ផងរពះរគីសធ យនាះក៏យពញជា
ពូជរបស់យោកអ័របាហាុំយ ើយក៏ជាអបករគងមរដកត្តមយសចកថីសនាផង។ 
យូ៉ហាន១៥ :១-៦  
           ២ .ចូរបនថការរបកបគ្នប  
ពួកជុំនុុំថ្មីៗបានយ្វើត្តមគុំរូននពួកជុំនុុំយដើមយោយបរយិភាគនុំប័ុង និងរស្លជាមួយគ្នប ោ៉ងយទៀងទត់្យពល
យវោយដើមផីនឹកចាុំពីការសយស្តង្វគ ះរបស់រគីសធ។  
កិចចការ ២:៤២-៤៦ អបកទ ុំងយនាះកយ៏ៅផត្ពាោម កបុងយសចកថីបយរងៀនរបស់ពួកស្លវក័ យ ើយកបុងយសចកថីរបកប
គ្នប  រពមទ ុំងការកាចន់ុំបុ័ង និងយសចកថីអ្ិស្លឌ នផង ៤៣ រគប់គ្នប យកើត្មានចិត្ថយកាត្ខាល ច យ ើយមានការអស្លច រយ 
និងទីសុំគ្នល់ជាយរចើនយកើត្មក យោយស្លរពួកស្លវក័ផដរ ៤៤ ពួកអបកផដលយជឿទ ុំងប៉ុនាម ន ក៏យៅជាមួយគ្នប  យ ើយ
មានរបស់ទ ុំងអស់យៅមូលរពមគ្នប  ៤៥ យគក៏លក់រទពយសមផត្ថិ និងរបស់យគទ ុំងប៉ុនាម ន ផចកដល់គ្នប ត្តមផដលរគប់
គ្នប រត្ូវការ ៤៦ រល់ ផត្នថ្ង យគយៅផត្ពាោមកបុងរពះវហិារ យោយមានចិត្ថរពមយរពៀងគ្នប  ឯកាលយៅផធះ ក៏កាច់នុំ
បុ័ង យ ើយបរិយភាគអាហារយោយអុំែរ និងចិត្ថយស្លម ះរត្ង់។ 

ពួកជុំនុុំបានបនថការរបកបគ្នប បង្វា ញពីភាពជាអបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊វនិងភាពជាបុរត្្ិត្តរបស់រពះ
ជាមាច ស់។  

១ យូ៉ហាន១:៦  យបើសិនជាយយើងរល់គ្នប ថា យយើងមានយសចកថី របកបនឹងរទង់ ផត្យដើរកបុងយសចកថីងងឹត្វញិ យនាះ
យ ម្ ះថាយយើងកុ ក យ ើយមិនរបរពឹត្ថត្តមយសចកថី ពិត្យទ។ 
យយើងមិនគួររបកបគ្នប ជាមួយពួកអបកផដលមានជុំយនឿនិងការរស់យៅខុសពីយយើងយ ើយ។  
២ កូរិនថូ្ស៦:១៤-១៨ សូមកុុំយសពគប់ជាមួយអបកមិនយជឿយ ើយ។ យត្ើយសចកឋីសុចរិត្ និងយសចកឋី ទុចចរិត្ចូលរួម
ជាមួយគ្នប យកើត្ឬយទ? យត្ើពនលឺ  និងភាពងងឹត្ ចូលរួមជាមួយគ្នប យកើត្ឬយទ? ១៥  យត្ើរពះរគិសឋ* និងមារ*ស្លត្តុំងចុះ
សុំរុងគ្នប យកើត្ឬយទ? យត្ើអបកយជឿ និងអបកមិនយជឿមានទុំនាក់ទុំនងអវីនឹងគ្នប ? ១៦ យត្ើ  រពះវហិារ*របស់រពះជាមាច ស់ និង
រពះផកលងកាល យចូលគ្នប ចុះឬយទ? យយើងទ ុំងអស់គ្នប ជារពះវហិាររបស់រពះជាមាច ស់ដម៏ានរពះជនមរស់ ដូចរពះអងគមាន
រពះបនធូលថាៈ «យយើងនឹងសទិត្យៅជាមួយពួកយគ រពមទ ុំងរស់យៅជាមួយពួកយគផដរ។ យយើងនឹងយ្វើជារពះរបស់យគ 
យ ើយយគនឹងយ្វើជារបជារស្តសថ របស់យយើង»។ ១៧ យ តុ្យនះយ ើយបានជារពះអមាច ស់មានរពះបនធូលថាៈ «ចូរយចញ
ពីចុំយណាមអបកទ ុំងយនាះ យ ើយផញកខលួនយចញយអាយោច់ពីពួកយគ កុុំប៉ះរល់អវី ផដលមិនបរិសុទន*យ ើយ យនាះ
យយើងនឹងទទួលអបករល់គ្នប  ១៨  យយើងនឹងយ្វើជាឪពុករបស់អបករល់គ្នប  យ ើយអបករល់គ្នប ក៏យ្វើជាកូនរបុសកូនរសី 
របស់យយើងផដរ»។ យនះជារពះបនធូលរបស់រពះអមាច ស់ ដ៏មានឫទន នុភាពខពង់ខពស់បុំផុត្។  
          ៣.   ចូររកាការរបកបគ្នប ពិត្  

យដើមផីរកាការរបកបគ្នប បានយូរអផងវងត្រមូវឲយមានជុំហានមួយចុំនួនដូចខាងយរកាមរួមមាន៖ 
            •បងបអូនរបុសរសីរតូ្វយរៀនរពះបនធូលរួមគ្នប និងផចករ ុំផលកយសចកថីជុំយនឿគ្នប យោយយ្វើត្តមយសច        
កថីបយរងៀនរបស់រពះយយសូ៊វនិងពួកអគគស្លវក័ 

              •យយើងមិនរតូ្វយ្វើការង្វរដូចជា យោធ្ល ឬ អាកបផកិរោិអារកក់ដល់មនុសសដនទយ ើយ 
              •បងបអូនរបុសរសីទុំងរតូ្វយល់ឲយបានចាស់មុនយពលយ្វើពិ្ីកាច់នុំប័ុងជាមួយគ្នប   
              •បងបអូនរបុសរសីយយើងមិនរតូ្វយ្វើពិ្ីកាច់នុំប័ុងជាមួយអបកមានជុំយនឿខុសឆគងនិងអាកបផ
កិរោិខុសឆគងយ ើយ 
ចុំែុចខាងយលើយនះបានបង្វា ញពីការពាោមរកាការរបកបគ្នប បុ៉ផនថយយើងមិនបានយ្វើការទុំងយនះលអ
ឥត្យខាច ះយនាះយទ   យោយស្លរផត្ភាពទន់យខាយរបស់មនុសស។ 

 
(9) 



 
We recommend that candidates complete Learn to Read the Bible 
Effectively and God’s Plan With Man (Cambodia friendly versions) 
before studying or preparing for baptism. Slideshows and Translated 
Khmer versions are also available. The BEC has other useful material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ROLES OF MEN AND WOMEN     45/50. 
Cambodia Basic English Series 
Ref: NIRV.  Slideshow available 

 

2.  1.   Roles of Men and Women. 

Bible teaching about the roles of men and women is a difficult subject. There are some 
clear teachings but when men and women fail to support each other problems can exist. 
There are also a lot of challenges due to different cultures.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



រពះយយសូ៊ស្លគ ល់យយើងត្តមរយះសកមមភាពរបស់យយើង។  

ម៉ាថាយ ២៥:៣៤-៤០    

មនុសសមាប គួរដឹងថាយយើងជាស្លវក័របស់រពះយយសូ៊រគីសថត្តមរយះយសចកថីរសឡាញ់ផដលយយើង
បង្វា ញយៅមនុសសយផសងយទៀត្។  

យូ៉ហាន ១៣:៣៤-៣៥ ខញុ ុំយអាយបទបញ្ញជ ថ្មីដល់អបក រល់គ្នប    គឺរត្ូវរសឡាញ់គ្នប យៅវញិយៅមក។ អបក
រល់គ្នប រត្ូវរសឡាញ់គ្នប យៅវញិយៅមកដូចខញុ ុំបានរសឡាញ់អបករល់គ្នប ផដរ ។  ៣៥ យបើអបករសឡាញ់គ្នប យៅវញិ
យៅមក មនុសសទ ុំងអស់មុខជាដឹងថា អបករល់គ្នប ពិត្ជាសិសស*របស់ខញុ ុំផមន»។ 

៣.ផលផផលននរពះវញិ្ញដ ែ 

ពួកស្លវក័គួរផត្អភិវឌណផលផផលននរពះវញិ្ញដ ែ:  

កាឡាទី ៥:២២-២៣ រីឯផលផដលយកើត្មកពីរពះវញិ្ញដ ែវញិ គឺយសចកឋី រសឡាញ់ អុំែរ យសចកឋីសុខ
ស្លនថ ចិត្ថអត្់្មត្ ់ចិត្ថសបផុរស ចិត្ថសយនាឋ ស យមត្តថ  ជុំយនឿ ២៣ ចិត្ថសលតូ្បូត្ យចះទប់ចិត្ថខលួនឯង។ គ្នម នវនិ័យណា
ជុំទស់នឹងយសចកឋីទ ុំងយនះយទ-យ ើយយដើរកបុងយសចកថីពិត្។ 
២  យូ៉ហាន ១:៤ ខញុ ុំសបាយចិត្ថណាស់ យោយបានយឃើញកូនយៅរបស់យោករសីមួយចុំនួន 
របតិ្បត្ថិត្តមយសចកឋីពិត្ រសបត្តមបទបញ្ញជ ផដលយយើងបានទទួលពីរពះបិត្តមក។ 
 
 
 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                                           ភារជាស្លវក័្១                          ៤៦/៥០ 

                                                                                                                                       កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                       ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

           ១.យត្ើភាពជាស្លវក័ជាអវី? 
ស្លវក័ជាបុគគលមាប ក់ផដលយ្វើត្តមយមដឹកនាុំ ឬ យសចកថីជុំយជឿ។យពលរពះគមពីរនិោយអុំពីពួកស្លវក័វា
សុំយៅយៅយលើមនុសសផដលយ្វើត្តមរពះយយសូ៊រគីសធ។  
លូកា  ៦:១៣  លុះភលឺយ ើង រទង់យៅពួកសិសសមក ក៏យរ ើសយក១២នាក់ ផដលរទង់យៅថា ស្លវក័។
រពះយយសូ៊មានពួកស្លវក័ពិយសសដប់ពីរនាក់ផដលយដើរត្តមរទង់រគប់ទីកផនលង ។ របសិនយបើយយើងចង់
យ្វើជាកូនរបស់រពះជាមាច ស់យយើងរតូ្វយ្វើជាស្លវក័ ឬ យ្វើជាអបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊ផងផដរ។រពះយយសូ៊
បានពិពែ៌នាថាពួកស្លវក័ជារកុមរគួស្លររបស់រទង់។ ម៉ាថាយ ១២ :៤៩   រពះអងគយលើករពះ សឋ
ចងអុលយៅពួកសិសស *ទុំងមានរពះបនធូលថា៖ «អបកទុំងយនះយ ើយជាមាត្ត និងជាបងបអូនរបស់ខញុុំ។ 
          ២.យត្ើពួកស្លវក័របស់រពះយយសូ៊រគិសថរត្ូវយ វ្ើអវីខលះ? 
រពះយយសូ៊រគីសធបានបយរងៀនពួកស្លវក័របស់រទង់ ពីរយបៀបរស់យៅផដលគ្នប់រពះ ឫទ័យរពះ។យម
យរៀនផដលរទង់បានបយរងៀនមានយៅកបុងដុំែឹងលអទ ុំងបួន ។ រពះយយសូ៊រគីសថគឺជាគុំរូដ៏លអឥត្យខាច ះ
របស់យយើង។រពះយយសូ៊មានបនធូលថា:យយើងអាចយ្វើត្តមរទង់របសិនយបើយយើងស្លគ ល់រទង់។ 
២យពរត្ុស៣:១៨/យូ៉ហាន១៧ :៣ 
ត្តមពិត្យៅមនុសសមាប អាចមានជីវតិ្អស់កលផជានិចច  របសិនយបើពួកយគស្លគ ល់រទង់ចាស់។យយើងអាច
ស្លគ ល់រពះយយសូ៊យោយការអានរពះគមពីរ យដើមផផីសវងយល់នូវអវីៗផដលរទង់បានយ្វើនិងមានបនធូល
រពមទុំងពាោមរស់យៅត្តមរយបៀបរស់យៅរបស់រពះយយសូ៊ ។ កបុងនាមយយើងជាអបកយដើរត្តមរទង់
យយើងរតូ្វរបឹងផរបងផសវងយល់រពះបនធូលរបស់រទង់។ម៉ាថាយ ២១:៦សិសសទ ុំងពីរនា ុំគ្នប យចញយៅ យ្វើ
ត្តមបញ្ញជ របស់រពះយយសូ៊។ ពួកស្លវក័បានយដើរត្តមយទះបីជាមានទុកខលុំបាកក៏យោយ។ម៉ាថាយ១៦:
២៤បនាធ ប់មករពះយយសូ៊មានរពះបនធូលយៅកានពួ់កសិសសថា៖ «យបើអបកណាចង់មកត្តមយរកាយខញុ ុំ រត្ូវលះបង់
ខលួនឯងយចាល រត្ូវលីយឈើឆ្ក ងរបស់ខលួន យ ើយមកត្តមខញុ ុំចុះ។ 



ពួកស្លវក័ផចកចាយដុំែឹងលអជាមួយមនុសសយផសងយទៀត្។ម៉ាថាយ ២៨ :១៩  
ពួកស្លវក័របស់រពះយយសូ៊បយញ្ចញរសមីរបស់រពះជាមាច ស់ចុំយរះអបកដនទយទៀត្ឱយយមើលយឃើញ។ 
 ម៉ាថាយ ៥:១៤  អបករល់គ្នប ជាពនលឺ  សរមាបប់ុំភលឺមនុសសយោក។ យគមិនអាចោកប់ុំបា ុំងរកងុណាផដលសងយ់ៅយលើ
ភបុំបានយ ើយ។ 
ពួកស្លវក័របស់រពះយយសូ៊រគីសធរត្ូវអានរពះគមពីរនិងអ្ិស្លឌ ន 
យសថចោវឌីបានសរយសរពីការផដលគ្នត់្រសឡាញ់រកឹត្យវនិ័យរបស់រពះអងគ។  
ទុំនុកត្យមកើង ១១៩:៩៧ ទូលបងគុំរសឡាញ់រកឹត្យវនិយ័របស់រពះអងគ ខាល ុំងណាស់ ទូលបងគុំសញ្ជឹ ងគិត្អុំពីរកឹត្យវ ិ
ន័យយនះ ជាយរៀងរល់នថ្ង។  

អបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊មិនអាចអានរពះបនធូលរល់នថ្ងយនាះយទបុ៉ផនថពួកយគអាចគិត្អុំពីរពះបនធូលយ ើ យ
យរបើវាយោយផចករ ុំផលកដល់អបកដនទ។ពួកស្លវក័ក៏គួរអ្ិស្លឌ នជាញឹកញាប់និងមានទុំនាក់ទុំនងរ ឹងមាុំ
ជាមួយរពះ។រពះជាមាច ស់ចង់យ្វើជាឪពុករបស់យយើង។   
១ យថ្សា ូនិក ៥:១៧ ចូរអ្ិស្លឌ នឥត្ឈប់ឈរ 
ពួកស្លវក័របស់រពះយយសូ៊យជឿយលើបនធូ លរបស់រទង់យ ើយរត្ូវទទួលបុែយរជមុជទឹក 

រពះយយសូ៊បានរបាប់ពួកស្លវក័របស់រទង់ឲយផសពវផាយដុំែឹងលអ ។ មនុសសមាប ផដលបានយជឿយលើស្លរ
ននយសចកឋីសយស្តង្វគ ះបានទទួលបុែយរជមុជទឹក ។ ពិ្ីបុែយរជមុជទឹកមានន័យថាជាការផចករ ុំផលក
កបុងការស្លល ប់របស់រពះយយសូ៊និងការរស់យ ើងវញិ។ការយរជើសយរ ើសយដើមផទីទួលបុែយរជមុជទឹកបង្វា ញ
ពីយសចកឋី រសឡាញ់របស់អបកយជឿចុំយរះរពះយយសូ៊និងបុំែងចិត្ថចង់យ្វើជាស្លវក័របស់រទង់។  

ម៉ាកុស ១៦:១៥-១៦ រពះអងគមានរពះបនធូលយៅយគថា៖ «ចូរនា ុំគ្នប យៅរគប់ទីកផនលងកបុងពិភពយោក 
យ ើយរបកាសដុំែឹងលអ *ដល់មនុសសយោកទុំងអស់ចុះ ។ ១៦  អបកណាយជឿយ ើយទទួលពិ្ីរជមុជ
ទឹក *រពះជាមាច ស់នឹងសយស្តង្វគ ះអបកយនាះ រឯីអបកផដលមិនយជឿនឹងរតូ្វទទួលយទស។ 

 រ ៉ូម ៦:៣-៥ 

ពួកស្លវក័របស់រពះយយសូ៊វរគីសធបានជួបជុំគ្នប យដើមផ ីនឹកចា ុំពីរទង់  
មុនយពលរពះយយសូ៊វបានទទួលមរែភាព រទងប់ានរបាបពួ់កស្លវក័ឲយយ្វើ ពិ្ីបរយិភាគនុំបុ័ងនិងផឹករស្លទុំរ ុំងបាយ
ជូយដើមផចីងចាុំពីការស្លលប់ និង ការរស់យ ើងវញិរបស់រទង។់ការរបកបគ្នប ឬជួបរបជុុំជាមួយគ្នប មានស្លរៈសុំខាន់ខាល ុំង
ណាស់។ 

លូកា  22:19 បនាធ ប់មក រពះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ អររពះគុែរពះជាមាច ស់ រួចរពះអងគកាច់របទនយអាយយគ
ទ ុំងមានរពះបនធូលថា៖ «យនះជារូបកាយខញុ ុំផដលរត្ូវបូជា សុំរប់អបករល់គ្នប  ចូរយ្វើ ដូយចបះ យដើមផនឹីករឭកដល់ខញុ ុំ» 
យ របឺ ១០ :២៤-២៥ យត្តងយយើងយមើលផថ្រកាគ្នប យៅវញិយៅមក យដើមផជួីយោស់យត្ឿនគ្នប យអាយមានចិត្ថ
រសឡាញ់ និងរបរពឹត្ថអុំយពើលអ។ ២៥ មិន រត្ូវលះបងក់ាររបជុុំគ្នប  ដូចអបកខលះធ្លល ប់យ្វើ យនាះយ ើយ ផធុយយៅវញិ យយើង
រត្ូវយលើកទឹកចិត្ថគ្នប យៅវញិយៅមក យអាយរតឹ្ផត្ខាល ុំងយ ើង យោយយឃើញថានថ្ងននរពះអមាច ស់កានផ់ត្ជិត្មកដល់យ ើ
យ។ 
ស្លវក័របស់រពះយយសូ៊រគិសថរត្ូវរស្លោញ់រពះជាមាច ស់និងរសោញ់គ្នប យៅវញិយៅមក  

រពះយយសូ៊មានបនធូលថាយយើងគួរផត្រសោញ់

រពះជាមាច ស់។ ម៉ាថាយ ២២ :៣៧ -៤០ រពះ
យយសូ៊មានរពះបនធូលថា៖ «“រត្ូវរសឡាញ់រពះ
អមាច ស់ជារពះរបស់អបក យអាយអស់ពីចិត្ថគុំនិត្ អស់
ពីស្លម រតី្ និងអស់ពីរបាជាញ ” ៣៨  បឹ ងយ ើយជាបទ
បញ្ញជ ទីមួយ ផដលសុំខានជ់ាងយគបុំផុត្។ ៣៩ រីឯបទ
បញ្ញជ ទីពីរក៏សុំខានដូ់ចគ្នប ផដរ “គឺរត្ូវរសឡាញ់បង
បអូនឯយទៀត្ៗយអាយបានដូចរសឡាញ់ខលួនឯង”។ 
៤០ បទបញ្ញជ ទ ុំងពីរយនះ ជាឫសគល់របស់គមពី រវ ិ
ន័យ និងគមពី រពាការី*ទុំងអស់»។កបុងនាមជាអបក
យដើរត្តមរពះយយសូ៊ពួកស្លវក័របស់រទង់ក៏គួរផត្បង្វា ញយសចកឋីរសឡាញ់ចុំយរះអបកដនទយទៀត្យោយ
ការរបរពឹត្ថអុំយពើលអជាមួយពួកយគ។  
១ យូ៉ហាន ៣:១៨ កូនយៅយអើយ យយើងមិនរត្ូវរសឡាញ់រតឹ្មផត្បបូរមាត្់ ឬរកយសុំដីប៉ុ យណាត ះយទ គឺរត្ូវ
រសឡាញ់ត្តមអុំយពើផដលយយើងរបរពឹត្ថ និងត្តមយសចកឋី ពិត្វញិ។ 

http://ebible.org/khm/index.htm


 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី ) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

                      ភារជាស្លវក័្២                     ៤៧/៥០ 

                                                                                                                        កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                        ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

           ១.អវីៗផដលពួកស្លវក័មិនគួរយ វ្ើ 
រពះគមពីរបានផចងោ៉ងចាស់ថាមានរយបៀបផដលយយើងមិនគួររស់យៅ និង យរឿងរ៉វខលះយទៀត្ផដល
ពួកស្លវក័មិនគួរយ្វើ ។ យពលមនុសសណាមាប ក់បានទទួលបុែយរជមុជទឹកយ ើយកាល យជាស្លវក័ពួក
យគបានទទួលជីវតិ្ថ្មី។ 

រ ៉ូម ៦:៤យ តុ្យនះ យោយពិ្ីរជមុជទឹក យដើមផរួីមស្លល បជ់ាមួយរពះអងគ យយើងដូចជាបានចូលយៅកបុងផបូ រ រួមជា
មួយរពះអងគផដរ។ ដូយចបះ រពះរគិសឋមានរពះជនមរស់យ ើងវញិ យោយស្លរសិរីរុងយរឿង របស់រពះបិត្តោ៉ងណា 
យយើងក៏រស់យៅត្តមរយបៀបថ្មីោ៉ងយនាះផដរ។ 

ជីវតិ្ចាស់បានបុំផ្ទល ញយ ើ យអុំយពើបាបផលងរគប់រគងយយើងជាស្លវក័យទៀត្យ ើ យ។  

រ ៉ូម ៦:៦  យយើងដឹងថា ចរិត្ចាស់របស់យយើងបានជាប់ឆ្ក ងជាមួយរពះអងគរួចយ ើយ យដើមផយីអាយខលួនយយើង 
ផដលជាប់បាបយនះរត្ូវវនិាសស្លបសូនយកុុំយអាយយយើងយ្វើជាខញុ ុំបុំយរើរបស់បាបត្យៅយទៀត្។ 
អស់អបកផដលយដើរត្តមរពះយយសូ៊កាល យជាមនុសសថ្មីយ ើ យរស់កបុងជីវតិ្ថ្មី។   
២  កូរនិថូ្ស ៥:១៧យយើងមិនផមនជាអបកផកលងបនលុំ រពះបនធូលរបស់រពះជាមាច ស់ ដូចមនុសសមួយចុំនួន្ុំយនាះ
យ ើយ គឺយយើងនិោយយោយសុទនចិត្ថ កបុងនាមរពះជា
មាច ស់ យៅចុំយរះរពះភស្តកថរពះជាមាច ស់ និងយៅកបុងអងគ
រពះរគិសឋ។ ជីវតិ្ថ្មីអាចជួបឧបសគគខលះ។ 
យអយភសូ ៤:២២ បងបអូនរត្វូផត្លះបង់កិរិោមារោទ 
ផដលបងបអូនធ្លល ប់កានពី់យដើម គឺរត្ូវយោះជីវតិ្ចាស់ផដល
កុំពុងផត្វនិាស ត្តមការយោភលន់បយញ្ញឆ ត្ចិត្ថយនះ
យចាលយៅ។ 
កូ ូស ៣:៩កុុំនិោយកុ កគ្នប យៅវញិយៅមកយ ើយ ដផតិ្បងបអូនបានយោះជីវតិ្ចាស់ និងទមាល ប់អារកក់
ទ ុំងប៉ុនាម នរបស់ជីវតិ្យនាះយចាលយ ើយ។ 



រពះគមពីរហាមរបាមពួកស្លវក័អុំពីកិចចការមួយចុំនួន    ផដលអបកយដើរត្តមរពះយយសូ៊វគួរផត្យជៀសវាង 

យ ើ យយរៀនយរ ើសជយរមើសរតឹ្មរត្ូវនិងបយងកើត្ទមាល ប់លអ។ 

កាឡាទី  ៥:១៩-២១  យយើងស្លគ ល់ចាស់នូវអុំយពើយផសងៗផដលយកើត្យចញមកពីនិសសយ័យោកីយ៍ គឺមានអុំយពើ
របាសចាកសីល្ម ៌អុំយពើយៅ មង កាមគុែយថាកទប ២០ ការ ថាវ យបងគុំរពះផកលងកាល យ វជិាជ ្មប ់យ ល្ ះរបផកក
គ្នប  បាក់ផបកគ្នប  រចផែនគ្នប  កុំ ឹងយឃ្វរយៅ របកួត្របផជងគ្នប របឆ្ុំងគ្នប  របកាន់បកសពួក ២១  ប្ នីសគ្នប  
របមឹកសីុផឹករជុល និងអុំយពើយផសងៗយទៀត្ ផដលរសយដៀងនឹងអុំយពើទ ុំងយនះផដរ។ ខញុ ុំសូមជុំរបយអាយបងបអូនដឹងជា
មុន ដូចខញុ ុំបាននិោយរួចមកយ ើយថា អស់អបកផដលរបរពឹត្ថអុំយពើទ ុំងអស់យនះ ពុុំអាចទទួលរពះរជយ*របស់
រពះជាមាច ស់ទុកជាមត្៌កបានយ ើយ។ 

ពួកស្លវក័រត្វូយៅជិត្សបិទ ននឹងរពះយ ើយអ្ិស្លឌ ន   អានរពះគមពីរ  ជួបជុុំគ្នប រពមទុំងរស់យៅត្តម 

រយបៀបផដលកស្លងអាកផកិរ ិោខាងវញិ្ញដ ែ។ 

១ កូរនិថូ្ស ៦:៩-១០បងបអូនមិនរជាបយទឬថា អបករបរពឹត្ថអុំយពើទុចចរតិ្ ពុុំអាចទទួលរពះរជយ*រពះជាមាច ស់ទុក
ជាមត្៌កបានយ ើយ! សូមបងបអូនកុុំយល់រច ុំយអាយយស្លះ អស់អបកផដលរបរពឹត្ថអុំយពើរបាសចាកសីល្ម៌ ពួក
ថាវ យបងគុំរពះផកលងកាល យ ពួកមានសហាយសមន់ ពួកជនរលពួកអបករួមសង្វវ សនឹងយភទដូចគ្នប  ១០ ពួក យចារបលន់ 
ពួកយោភលន់ចងប់ានរទពយយគ ពួករបមឹក ពួកយជររបមាថ្ ពួកបលន់យករទពយយគ ពុុំអាចទទួលរពះរជយរបស់រពះជា
មាច ស់ទុកជាមត្៌កបានយ ើយ។ 

 

កូ ូស ៣:១-១៧ ដូយចបះ របសិនយបើបងបអូនបានរស់យ ើងវញិរួមជាមួយរពះរគិសឋផមន ចូរផសវងរកអវីៗយៅស្លទ ន
យលើជាស្លទ នផដលរពះរគិសឋគងយ់ៅខាងស្លឋ ុំ រពះជាមាច ស់យនាះវញិ។ ២ ចូរគិត្ពីអវីៗ ផដលយៅស្លទ នយលើ កុុំគិត្ពីអវី យៅ
យលើផផនដីយនះយ ើយ ៣ ដផតិ្បងបអូនបានស្លល ប់ផុត្យៅយ ើយ យ ើយជីវតិ្របស់បងបអូនក៏បានកប់ទុកជាមួយរពះ
រគិសឋកបុងរពះជាមាច ស់ផដរ។ ៤ យពលរពះរគិសឋផដលជាជីវតិ្របស់បងបអូនយលចមក បងបអូនកនឹ៏ងយលចមកជាមួយរពះ
រគិសឋ របកបយោយសិររុីងយរឿងផដរ។៥ ដូយចបះ សូមបងបអូនសមាល ប់អវីៗខាងយោកីយ៍យចាលយៅ គឺអុំយពើរបាសចាកសីល
្ម៌ អុំយពើយៅ មង ចិត្ថយរសើបរស្លល បុំែងរបាថាប អារកក់ និងចិត្ថយោភលន់ គឺយករទពយសមផត្ថិ យ្វើជារពះ។ 

 

 

៦  យររះផត្អុំយពើទ ុំងយនាះយ ើយ បានជារពះជាមាច ស់ រទង់រពះពិយរ្នឹងពួកអបករបឆ្ុំងរពះអងគ។ ៧  កាលពីយដើម
បងបអូនរបរពឹត្ថអុំយពើទ ុំងយនាះ យ ើយករ៏ស់យៅផបបដូយចាប ះផដរ។ ៨ ផត្ ឥ ូវយនះ សូមបងបអូនយបាះបង់កុំ ឹង ចិត្ថ
យៅឋ រកហាយ ចិត្ថអារកក ់រកយយជររបមាថ្ រកយរទយគ្នះយបាះយបាកផដលយចញពីមាត្់របស់បងបអូនយចាលយៅ។ ៩ កុុំ 
និោយកុ កគ្នប យៅវញិយៅមកយ ើយ ដផតិ្បងបអូនបានយោះជីវតិ្ចាស់ និងទមាល ប់អារកក់ទ ុំងប៉ុនាម នរបស់ជីវតិ្
យនាះយចាលយ ើយ ១០ បង បអូនកប៏ានរក់ជីវតិ្ថ្មី  ផដលកាន់ផត្ចុំយរើនថ្មី យ ើងៗ យអាយបានដូចរពះជាមាច ស់ផដល
បយងកើត្មនុសសជាថ្មី យដើមផយីអាយបងបអូនស្លគ ល់រពះអងគោ៉ងចាស់។ ១១  ដូយចបះ ផលងមានស្លសន៍រកិក ឬស្លសន៍ 
យូោពួកកាត្់ផសផក* ឬមិនកាត្ផ់សផក មនុសសនរព ឬពួកពបង និងផលងមានអបកង្វរ ឬអបកជាយទៀត្យ ើយ ដផតិ្រពះ
រគិសឋបានបុំយពញអវីៗទ ុំងអស់ យ ើយរពះអងគសែឌិ ត្យៅកបុងមនុសសទ ុំងអស់។  
១២ យោយ រពះជាមាច ស់បានយរជើសយរើសបងបអូនយ្វើជារបជាជនដវ៏សុិទន* និងជាទីរសឡាញ់របស់រពះអងគ បងបអូនរត្វូ
ផត្កាន់ចិត្ថអាែិត្យមត្តថ  ចិត្ថលអ សបផុរស យចះបនាធ បខលួន មានចិត្ថសលូត្បូត្ និងចិត្ថខនថី  អត្់្មត្់។ ១៣ រត្ូវយចះ
រទ ុំរទ គ្នប យៅវញិយៅមក យ ើយរបសិនយបើបងបអូនណាមាប កម់ានយរឿងអវី មួយនឹងមាប ក់យទៀត្ រត្ូវផត្អត្់យទសយអាយ
គ្នប យៅវញិយៅមក។ រពះអមាច ស់បានអត្យ់ទសយអាយបងបអូនោ៉ងណា ចូរអត្យ់ទសយអាយគ្នប យៅវញិយៅមកោ៉ង
យនាះផដរ។ ១៤  យលើសពីយនះយៅយទៀត្ រត្ូវមានចិត្ថរសឡាញ់ ដផតិ្យសចកឋី រសឡាញ់យ្វើយអាយបងបអូនរួបរួមគ្នប យពញ
លកខែៈ។ ១៥  សូម យអាយយសចកឋីសុខស្លនថរបស់រពះរគិសឋ យស្លយរជយយៅកបុងចិត្ថបងបអូន យររះរពះជាមាច ស់
បានរត្តស់យៅបងបអូនយអាយមករួមគ្នប កបុងរពះកាយ ផត្មួយ យដើមផយីអាយបងបអូនរបកបយោយយសចកឋីសុខស្លនថ។ 
រត្ូវអររពះគុែរពះអងគជានិចច។  
១៦  សូម រពះបនធូលរបស់រពះរគិសឋសែឌិ ត្យៅកបុងបងបអូនយអាយបានបរបូិែ៌។ ចូរយរបៀនរបយៅ និងោស់យត្ឿន
គ្នប យៅវញិយៅមក យោយរបាជាញ រគប់ោ៉ង។ ចូរយរចៀងអររពះគុែរពះជាមាច ស់កបុងចិត្ថ យោយយរបើទុំនុកត្យមកើង 
បទសរយសើរ និងបទចុំយរៀងមកពីរពះវញិ្ញដែ។ ១៧ ការ អវីក៏យោយផដលបងបអូនយ្វើ  យទះជារកយសុំដី ឬកាយ
វកិារកឋី  រត្ូវយ្វើកបុងរពះនាមរពះអមាច ស់យយសូ៊ទ ុំងអស់ ទ ុំងអររពះគុែរពះជាមាច ស់ជារពះបិត្ត ត្តមរយៈរពះ
អងគផង។ 

 

 

(9) 
 
 
 



៦.ការទយទុកអុំពីអវីផដលនឹងយកើត្យ ើងនាយពលអនាគត្ 
យោយស្លរមានបទទុំនាយជាយរចើនយៅកបុងរពះគមពីរបានសយរមចយ្វើឲយយយើងមានទុំនុកចិត្ថថាបទ
ទុំនាយយផសងយទៀត្នឹងបានសយរមចផដរ។រពះគមពីរបានទយថារពះយយសូ៊វរគីសធនឹងរត្ ប់មកផផនដី
វញិ។  

កិចចការ ១:១១ របាប់យយើងថារទង់នឹងបយងកើត្នគររពះផដលនឹងយៅអស់កលផជានិចច។ 

 

ោនីផយ៉ល ២:៤៤. 
ទុំនាយរពះគមពីរបង្វា ញថារពះគមពីរជាការពិត្។ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                  បទទនំាយព្រះគម្ពីរ                      ៤៨/៥០  

                                                                                                                                កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  
                                                                                                                                 ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

    ១.យត្ើពាការជីានរណា? 

ពាការីជាអបកនា ុំស្លរពិយសសពីរពះជាមាច ស់។ពួកពាការីបានផថ្លងយៅកាន់រស្តសថរបស់រពះអុំពីរយបៀបផដលពួកយគ
រត្ូវរស់យៅ។ពួកយគបានយលើកទឹកចិត្ថដល់អីុរស្លផអលឲយយចះយជឿទុកចិត្ថនិងយគ្នរពរពះ។ពួកយគបានហាមរបាមអីុ
រស្លផអលមិនឱយយ្វសរបផ សនឹងរពះជាមាច ស់យ ើយមិនរត្វូថាវ យបងគុំរពះរបស់របជាជាតិ្ផដលយៅជុុំវញិពួកយគ
យ ើយ។ពួកពាការីកប៏ានផថ្លងពីអវីៗផដលនឹងយកើត្យ ើងនាយពលអនាគត្ផដររបសិនយបើពួកយគបានយ្វើ យរឿងយនះ។ 
២  យពរត្សុ ១:២១ដផតិ្រពះបនធូលផដលពាការបីាន ផថ្លងទុកមកយនាះ មិនផមនយចញពីបុំែងចិត្ថរបស់មនុសស
យទគឺរពះវញិ្ញដ ែដ៏វសុិទនវញិឯយណាះផដលជុំរុញចិត្ថយោកទុំងយនាះយអាយផថ្លងរពះបនធូលកបុងរពះនាម រពះជាមាច
ស់។ 
សពវនថ្ងយនះយយើងអាចអានបទទុំនាយទុំងយនះយៅកបុងរពះគមពី រ។មានបទទុំនាយជាយរចើនបានសយរមចរួចយៅយ ើ
យ។យនះជាយ តុ្ផលដល៏អយ ើយយយើងយជឿថាបទទុំនាយយផសងយទៀត្កនឹ៏ងបានសយរមចដូចគ្នប ផងផដរ។មានការទយ
ទុកសរមាប់រយៈយពលខលីនិងរយៈយពលផវង។រពះយយសូ៊ជាពាការីយ ើយជាមហាបូជាចារយរបស់យយើងសពវនថ្ងយនះ
យ ើយនឹងរត្ូវយ្វើជាយសថចនាយពលអនាគត្។រពះយយសូ៊មានចុំយែះដឹងខាងរពះបនធូលរបាជាញ និងបទទុំនាយយ ើយ
កិចចការទ ុំងយនះបានមកពីបិត្តរបស់រទង់។ផផនការនិងយគ្នលបុំែងរបស់រពះជាមាច ស់នឹងបានសយរមចត្តមរយៈ
រពះអមាច ស់យយសូ៊វរគិសថជាបុរត្តរបស់រពះជាមាច ស់។ 
យ របឺ១:១-២    
មានការទយទុករយៈយពលខលីនិងរយៈយពលផវង។ឧទ រែ៍កបុងរយៈយពលខលីយោយពាការីពាការីយអលីយសបាន
ទយទុកថាការយឡាមព័ទនរកុងស្លម៉ារីនឹងបានបញ្ចប់នថ្ងបនាធ ប់យ ើយវាបានយកើត្យ ើងផមន។ 
២ពងាវត្តរកសរត្៧  
យៅកបុងរយៈយពលផវងពួកពាការភីាគយរចើនបានសរយសរអុំពីនគររបស់រពះ។ មីកា ៤:២  របជាជាតិ្ជា
យរចើននឹងយ ើងយៅភបុំយនាះ ទ ុំងយរលថា «ចូរនា ុំគ្នប មក! យយើងយ ើងយលើភបុំរបស់រពះអមាច ស់ យយើងយ ើងយៅរពះ
ដុំណាកន់នរពះរបស់ យោកោ៉កុប។ រពះអងគនឹងបយរងៀនយយើងអុំពីមាគ៌្នរបស់រពះអងគ យ ើយយយើងនឹងយដើរត្តម
មាគ៌្នយនះ» ដផតិ្ការយរបៀនរបយៅយចញមកពីរកងុសីុយូ៉ន យ ើយរពះបនធូលរបស់រពះអមាច ស់ ក៏យចញមកពីរកុងយយរូ
ស្ល ឹមផដរ។ យអស្លយ ៥១, យយយរមា ៣៣, និង យអយសគ្នយ ២០ . 

http://ebible.org/khm/index.htm


            ២.បទទុំនាយអុំពីអីុរស្លផអល  
រពះគមពីរបានរបាប់ថាអីុរស្លផអលនឹងរត្ូវខាច ត់្ខាច យយៅទូទុំងពិភពយោកចុំយរះការមិនស្លថ ប់ 
បង្វគ ប់រពះយ ើ យរពឹត្ថិការែ៍យនះបានសយរមចយៅកបុងឆ្ប ុំ៧០គ.ស.។  
ទុតិ្យកថា២៨:៦៤-៦៦ រពះអមាច ស់នឹងកុំចាត្់កុំចាយអបកយៅកបុងចុំយណាម ជាតិ្ស្លសនទ៍ ុំងអស់ ចាប់ពីយជើ ង
យមឃមាខ ង យៅយជើងយមឃមាខ ង។ យៅទីយនាះ អបកនឹងយគ្នរពបុំយរើរពះដនទ ជារពះផដលអបក និងដូនត្តរបស់អបកពុុំស្លគ ល់ 
គឺ រពះយ្វើពីយឈើ និងពីថ្ម។ ៦៥ កបុងចុំយណាមរបជាជាតិ្ទ ុំងយនាះ អបកនឹងមិនបានសុខស្លនថ យ ើ យក៏មិនផមនជា
កផនលងផដលអបកសុំរកផដរ។ រពះអមាច ស់នឹងយ្វើយអាយចិត្ថអបកពុុំបានសងប ់យអាយផភបករបស់អបករសវា ុំង យ ើយយអាយ
ចិត្ថគុំនិត្របស់អបកឈឺចាប។់ ៦៦ ជីវតិ្របស់អបកយរបៀបបាននឹងអុំយបាះមួយសរនស អបកភយ័ខាលចទ ុំងយប់ទ ុំងនថ្ង 
យ ើយជីវតិ្គ្នម ននយ័អវីសុំរបអ់បកយទៀត្យ ើយ។ រពះជាមាច ស់មានបនធូលត្តមរយៈពួកពាការថីាពួកស្លសន៍យូោ
នឹងរត្ ប់មកទឹកដីខលួនវ ិញ។ 
យអស្លយ ៤៣:៣-១១ ដផតិ្យយើងជារពះអមាច ស់ ជារពះរបស់អបកយយើងជារពះដវ៏សុិទនននជនជាតិ្អីុរស្លផអល ជា
រពះសយស្តង្វគ ះរបស់អបក។ យយើងបានរបគល់របជាជនយអសីុបយអាយសរត្ូវ យដើមផយីោះអបក យយើងក៏បានរបគល់
រសុកយអត្យូពី និងរសុកយសបា ជាថ្បូរយអាយយគ យដើមផយីោះអបកផដរ។ ៤  យយើងរបគល់មនុសសជាយរចើនយអាយយគ
ជុំនួសអបកគឺយយើងក៏របគល់របជាជនយផសងៗយអាយយគ ជាថ្បូរយោះអបក ដផតិ្យយើងចាត្់ទុកថាអបកមានត្នមលដយ៏លើស
លប់ យ ើយយយើងរសឡាញ់អបកផថ្មយទៀត្ផង។៥ កុុំភយ័ខាល ចអវី ! យយើងយៅជាមួយអបក យយើងនឹងនា ុំកូនយៅរបស់
អបកពីរសុកខាងយកើត្ យអាយវលិរត្ បម់កវញិ យ ើយរបមូលពូជពងសរបស់អបក ពីរសុកខាងលិច យអាយវលិមក
វញិផដរ។ ៦  យយើងនឹងបញ្ញជ ដល់រសុកខាងយជើង យអាយរបគល់កូនយៅរបស់អបកមកយយើងវញិ យយើងនឹងបញ្ញជ ដល់
រសុកខាងត្ផូង មិនយអាយឃ្វត្់យគយទៀត្យ ើយ។ យយើងនឹងរបាប់រសុកទ ុំងយនាះយអាយរបមូល កូនរបុសកូនរសី
របស់យយើងផដលសទិត្យៅរសុក ឆ្ង យោចរ់សោលននផផនដីមកវញិ ៧  គឺអស់អបកផដលយកយ ម្ ះយយើងយ្វើជា
រត្កូលជាអស់អបកផដលយយើងបានសូននិងបយងកើត្យដើមផបីង្វា ញសិរីរុងយរឿងរបស់យយើង។  
យយយរមា ៣០:១០  កូនយៅោ៉កុបជាអបកបុំយរើរបស់យយើងយអើយកុុំភយ័ខាល ចអវី យ ើយ ! -យនះជារពះបនធូលរបស់រពះ
អមាច ស់ - កូនយៅអីុរស្លផអលយអើយ កុុំអស់សងឃមឹ ! យយើងនឹងសយស្តង្វគ ះអបករល់គ្នប យអាយវលិរត្ ប់ មកពីទឹកដីដ៏
ឆ្ង យវញិ យយើងនឹងសយស្តង្វគ ះពូជពងសរបស់អបករល់គ្នប      ពីរសុកផដលយគជាបជ់ាយឈលើយសឹក។ កូនយៅោ៉កុបនឹង
វលិមកវញិ យគនឹងរស់យៅោ៉ងសុខស្លនថ គ្នម ននរណាមកយ្វើ ទុកខយគយទៀត្យ ើយ។  
កបុងឆ្ប ុំ១៩៤៨បទទុំនាយយនះបានសយរមចយៅយពលផដលអីុរស្លផអលបានកាល យជារបជាជាតិ្យូោមថងយទៀត្ជា
យលើកដុំបូងយ ើយអស់រយះយពល១៨០០ឆ្ប ុំ ។ 

១.បទទុំនាយអុំពីទីរកុងនានាយផសងយទៀត្ របជាជាតិ្ឬអាណាចរក 
បទទុំនាយទុំងឡាយខាងយរកាមយនះបានបយងកើត្យ ើងជាយរចើនឆ្ប ុំមុនយពលពួកវាបានយកើត្យ ើង។យយើង
អាចរកកុំែត់្រត្តយៅកបុងរបវត្ថិស្លស្តសថផដលបង្វា ញថាបទទុំនាយយនះមានភាពរតឹ្មរតូ្វ៖ 

១.រពះគមពី របានផចងថាទីរកុងទីរ ៉ុសដ៏អស្លច រយយនះនឹងកាល យជាកផនលងផដលមនុសសបង់សុំណាញ់
យនស្លទរតី្- យអយសគ្នល  ២៦ :៧ -១៤  ។ 

២.រពះគមពីរបានផចងថារឯីបាបី៊ ូនជារកុងដ៏ថ្កុ ុំយថ្កើងជាងយគនឹងកាល យយៅជាទីសមស្លន 

ជាកផនលងផដលមានផត្សត្វនរពរស់យៅ- យអស្លយ ១៣:១៩-២១ ។ 
៣.រពះគមពីរបានផចងថារបយទសយអ សុបីជាអាណាចរកដ៏អស្លច រយផត្យៅរគ្នយនាះនឹងកាល យជា
របយទសតូ្ចត្តច-យអយសគ្នល ២៩:១៣-១៦។ 

៤.រពះគមពីរបានផចងថានឹងមានអាណាចរកដ៏អស្លច រយចុំនួនបួនយៅយលើពិភពយោកយ ើយ
មានយ ម្ ះដុំបូងចុំនួនបីដូចជារសុកបាបី៊ ូន  យមដូយភើយសៀ និងរកិច។ 

៤.  ការទយទុកននពិភពយោកសពវ នថ្ងយនះ 
យយើងអាចយមើលយៅយលើពិភពយោកនាយពលបចចុបផនបយនះនឹងយមើលយឃើញបទទុំនាយជាយរចើនកុំពុងបាន
សយរមចយោយផភបកយយើងផ្ទធ ល់ យ ើយសូមពិចារណាដូចខាងយរកាម៖ 
              ១.រពះគមពីរបានផចងថាពិភពយោកនឹងកាល យជាកផនលងដ៏គួរឱយភ័យខាល ចផដលមានការរញ្ជួ យ    
ដី ទុរ ៃកឹសនិងជុំងឺយផសងៗ-លូកា ២១ :១១, ២៥-២៦ ។ 
              ២.រពះគមពីរបានផចងថាមនុសសនឹងមមាញឹកជាមួយនឹងការង្វរផ្ទធ ល់ខលួនយ ើយមិនគិត្ពីរពះ
ជាមាច ស់យ ើយ-លូកា ១៧:២៦-៣០ ។ 
              ៣.រពះគមពីរបានផចងថាពិភពយោកនឹងកាល យជាកផនលងផដលមានអុំយពើ ឹងាយររយពញយៅ
យោយមនុសសផដលគិត្ផត្ពីខលួនឯងគ្នម នការយគ្នរពចាស់ទុំគិត្ផត្ចង់បានសមាៃ រះជាងចង់បយរមើរពះជា
មាច ស់មានឥរោិបទអសីល្ម៌យ្វើពុត្ជារបតិ្បត្ថិត្តមស្លសនាផត្ធ្លតុ្ពិត្មិនបានរសឡាញ់រពះនិង
មិនបានបយរមើរទង់យោយអស់ពីចិត្ថយ ើយ។(យមយរៀនបនាធ ប់) 
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ស្លការ ី១២:១០ យយើងនឹងចាក់បងាូរវញិ្ញដែមកយលើ រជវងសរបស់ោវឌី និងរបជាជនរកុងយយរូស្ល ឹម យដើមផ ី
យអាយពួកយគមានឆនធៈលអ យចះអ្ិស្លឌ ន។ ពួកយគនឹងសមលឹងយមើលមកយយើង ផដលពួកយគបានចាកទ់មលុះ។ ពួកយគនឹង
កាន់ទុកខដូចយគកាន់ទុកខយររះកូនរបុសផត្មួយបាត្់បង់ ជីវតិ្។ យយយរមា ៣២ :៣៨  

ពួកយគយុំយស្លកោ៉ងជូរចត្់ ដូចយគយុំយស្លករសយណាះសពកូនរបុសចផង។ យអយសគ្នល  ៣៧ :២៣-២៨  

      ៥.   អីុរស្លផអលបានរបមូលផថុ ុំគ្នប យ ើងវញិនិងង្វកយៅរករពះជាមាច ស់ 

មានផត្ស្លសន៍យូោមួយភាគបីនឹងយៅយសសសល់ស្លការី ១៣:៨-៩យពលយនាះយៅកបុងរសុកទ ុំងមូល 
របជាជនពីរភាគបីនឹងវនិាសបាត្ប់ង់ ផត្មួយភាគបីនឹងយៅយសសសល់ - យនះជារពះបនធូលរបស់រពះអមាច ស់នន
ពិភពទ ុំងមូល។ ៩ យយើង នឹងយកមួយភាគបីផដលយៅយសសសល់យនះយៅោក់កបុងយភលើង យយើងនឹងបនសុទនពួកយគ
ដូចបនសុទនរបាក ់និងមាស។ ពួកយគនឹងអងវររកយយើង យ ើយយយើងនឹងយឆលើយត្បមកពួកយគវញិ។ យយើងនឹងយរលថា:

អបកទ ុំងយនះជារបជាជនរបស់យយើងយ ើយយគនឹងយរលថា:រពះអមាច ស់ជារពះរបស់ពួកយយើង»។ 

យៅរគ្នយនាះពួកយគនឹងទទួលស្លគ ល់រពះផមសីុរពះយយសូ៊ជាបុរត្តននរពះ ។ រពះអងគសយស្តង្វគ ះផដលពួក
យគបានរចានយចាលនឹងវលិរត្ ប់មកវញិយ្វើជាយសឋចផដលពួកយគកុំពុងរង់ចាុំយនាះ។លូកា១ :៣២-៣៣ 
បុរត្យនាះនឹងមានឋានៈដរ៏បយសើរឧត្ឋម យ ើយយគនឹងថាវ យរពះនាមថា “រពះបុរត្តននរពះដ៏ខពងខ់ពស់បុំផុត្”។ រពះជា
មាច ស់នឹងត្តុំងបុរត្យនាះ យអាយរគងរជយយលើបលល័ងករបស់រពះបាទោវឌី ជារពះអយយយការបស់រពះអងគ ៣៣ រទង់
នឹងរគងរជយយលើរបជារស្តសថអីុរស្លផអល អស់កលផជានិចច យ ើយរជយរបស់រពះអងគនឹងយៅសទិត្យសទរ ឥត្មានទី
បញ្ចប់យ ើយ»។ 
ពួកស្លសន៍យូោផដលយៅខាច ត់្ខាច យយលើផផនដីនឹងរបមូលផថុ ុំគ្នប យ ើងវញិយៅអីុរស្លផអលជាទឹកដីផដល
រពះជាមាច ស់សនាជាមួយយោកអ័របាហាុំ។យអយសគ្នល  ១១:១៧ -២០  

យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 

យរ ៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី ) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាបប់ងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំកម៏ានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មី ផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

                បទទនំាយអរំពី្គ្នចុ្សព្កាយ          ៤៩/៥០ 
                                                                                                                                                    កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                                 ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ 

         ១.  រគ្នមានទុកខលុំបាក 
យៅរគ្នចុងយរកាយមុនយពលរពះយយសូ៊បានរត្ ប់មកវញិនឹងយររយពញយោយអុំយពើបាបកុំ ឹងនិង
អុំយពើ  ិងា។  

២ ្ីមូ៉យថ្ ៣:១-៧  អបករត្ូវដឹងយអាយចាស់ថា យៅយពលចុងយរកាយបងអស់ នឹងមានរគ្នលុំបាក ២ មនុសសមាប  នឹង
មានចិត្ថអាត្តម និយម រសឡាញ់របាក់ រកអឺត្រកទមអួត្ខលួន របមាថ្រពះជាមាច ស់ មិនស្លឋ ប់បង្វគ ប់ឪពុកមាឋ យ 
រមិលគុែ បុំផ្ទល ញអវីៗផដលជាសកាក រៈ ៣ យគជាមនុសសអត្់ចិត្ថ គ្នម នអ្ារស័យ និោយមួលបង្វក ច់ មិនយចះទប់
ចិត្ថ យឃ្វរយៅ សអប់អុំយពើលអ ៤ ជាមនុសសមានចិត្ថកផត្់ ឆ្ប់រចយឡាត្ អួត្បុំយប៉ាង ចូលចិត្ថសបាយជាជាង
រសឡាញ់រពះជាមាច ស់។ ៥ យគ សុំផដងអាការៈខាងយរៅជាអបកយគ្នរពរបែិប័ត្នរ៍ពះជាមាច ស់ ប៉ុ ផនថ យគបដិយស្មិន
ទទួលស្លគ ល់ឫទន នុភាព ផដលបានមកពីការយគ្នរពរបែិប័ត្នរ៍ពះអងគយនាះយ ើយ។ ចូរយចៀសយចញយអាយឆ្ង យ ពី
មនុសសរបយភទយនះយៅ។ ៦ កបុង ចុំយណាមពួកយគ អបកខលះបានយឆលៀត្ចូលផធះនានា យ ើយទក់យកស្តសថី យឆ្ត្ៗ ផដល
យររយពញយៅយោយអុំយពើបាប ជាស្តសថីបយណាឋ យខលួនយៅត្តមត្ណាា រគប់ោ៉ងផង។ ៧ ស្តសថីៗទ ុំងយនាះយរៀនមិនយចះ
ចប់ យ ើយយៅផត្មិនអាចស្លគ ល់យសចកឋី ពិត្ដផដល។ (២ ្ីមូ៉យថ្ ៤ :១-៤) 
ផផនដីនឹងកាល យជាកផនលងដ៏គួរឱយភ័យខាល ចយ ើយមនុសសមាប នឹងរស់យៅកបុងការភ័យខាល ចយោយស្លរផត្
អុំយពើអារកក់ជាយរចើន។ 
យអស្លយ ២៤:១៧-១៨មនុសសមាប យៅយលើផផនដីយអើយ អបករល់គ្នប មុខជារត្ូវញ័ររននត្ ់ធ្លល ក់រយដឋ  និងជាប់អនាធ ក់
មិនខាន! ១៨ អបកផដលរត្យ់គចផុត្ពីការញ័ររននត្ ់នឹងធ្លល ក់យៅកបុងរយដឋ  អបកផដលយ ើងផុត្ពីរយដឋ  នឹងជាប់អនាធ
ក់។ ទវ រយមឃយបើកចុំ  បងអុ រទឹកចុះមក យ ើយរគឹះននផផនដីក៏កយរកើកផដរ។  
លូកា២១:២៥-២៦ «រគ្នយនាះនឹងមានទីសុំគ្នល់យៅកបុងរពះអាទិត្យកបុងរពះចន័ធ និងកបុងផ្ទក យទុំងប៉ុនាម ន។ របជា
ជាតិ្ទ ុំងអស់យៅយលើផផនដីនឹងតឹ្ងរទូងរពួយបារមៃយពលឮសូរសននឹករលកសមុរទបក់យបាក២៦  មនុសសមាប  ភ័យ
សលុត្បាត្់ស្លម រតី្ យៅយពលគិត្អុំពីយ តុ្ការែ៍ផដលនឹងយកើត្មានយៅយលើផផនដី ដផតិ្ឫទនិបារមីនានាយៅយលើយមឃ
នឹងកយរកើករ ុំយពើក។ 



ោនីផយ៉ល ១២:១   យៅរគ្នចុងយរកាយ មហាយទវត្តមីផកល ផដលជាយមដស៏ុំខានរ់បស់ពពួកយទវត្ត យ ើយជាអបក
ផថ្រការបជាជនរបស់យោកនឹងយរកាកឈរយ ើង។ រគ្នយនាះនឹងមានទុកខលុំបាកោ៉ងខាល ុំង គឺត្ត ុំងពីយពលយកើត្មាន
របជាជាតិ្រ ូត្មកដល់នថ្ងយនះ មនុសសយោកមិនផដលរងទុកខលុំបាកដូយចបះយទ។ ប៉ុ ផនថ យៅរគ្នយនាះ កបុងចុំយណាម
របជាជនរបស់យោកអស់អបកផដលមានយ ម្ ះកត្់ទុកកបុងរកា ុំងជីវតិ្នឹងរត្ូវរួចខលួន។ 
        ២.មហាសស្តង្វគ ម  
រពះគមពីរទយទុកថាមុនយពលរពះយយសូ៊រគិសថរត្ ប់មកវញិយនាះនឹងមានមហាសស្តង្វគ មយ ើ យកបុង
សស្តង្វគ មយនាះនឹងមានរបជាជាតិ្ជាយរចើនរបឆ្ុំងនឹងរកងុយយរូស្ល ឹមយៅកបុងរបយទសអីុរស្លផអល។  

យអយសគ្នល ៣៨:១៥-១៦ យ ើយចាកយចញពីរសុករបស់ខលួន ផដលសទិត្យៅទីោច់រសោលនាទិសខាងយជើង 
អបកនឹងនា ុំកងទព័ដយ៏រចើនឥត្គែនាជិះយសះមក ១៦ ដូច ជាពពករគបបាុំងពីយលើរសុកវាយរបហារអីុរស្លផអល 
ជារបជារស្តសថរបស់យយើង យ តុ្ការែ៍ទ ុំងយនះនឹងយកើត្មានយៅរគ្នអវស្លនកាលននពិភពយោក។ កុកយអើយ 
យយើងនឹងនា ុំអបកមកវាយលុករសុករបស់យយើង។ យពលណាយយើងបង្វា ញភាពដវ៏សុិទនរបស់យយើង ត្តមរយៈអបក យៅ
ចុំយរះមុខរបជាជាតិ្ទ ុំងឡាយ យនាះពួកយគនឹងស្លគ ល់យយើង»។ 

យូ៉ផអល ៣:៩-១២ គ្នម ននរណាយកយមៅ ឬរស្លទុំរ ុំងបាយជូរ    មកថាវ យរពះអមាច ស់កបុងរពះដុំណាកយ់ទៀត្យទ 
ពួកបូជាចារយផដលបុំយពញមុខង្វរបុំយរើ រពះអមាច ស់នា ុំគ្នប កានទុ់កខ ។  ១០ ចុំការទ ុំងឡាយរត្ូវ ិនយហាចអស់ សូមផ ី
ផត្ដីក៏កាន់ទុកខផដរ គ្នម នរសូវ គ្នម នរស្លទុំរ ុំងបាយជូរថ្មី យ ើយក៏គ្នម នយរបងយទៀត្ផង ។  ១១ អបកភជួររស់បាកទឹ់កចិត្ថ 
អបកោុំចុំការទុំរ ុំងបាយជូរយស្លកសយរងង យររះគ្នម នរសូវ  គ្នម នដុំណាុំអវីដុះយទ យ ើយយៅរដូវចុំរូត្ ក៏គ្នម នអវី រចតូ្ផដ
រ។ ១២ យដើមទុំរ ុំងបាយជូរសវិត្អស់ យដើមឧទុមពរយរកៀមសងួត្អស់    រីឯយដើមទទឹម យដើមលយមុើ និងយដើមលមុត្ រពមទ ុំង
យដើមយឈើឯយទៀត្ៗយៅត្តមចុំការ ក៏ង្វប់អស់ផដរ យ្វើ យអាយមនុសសមាប បាត្ប់ង់អុំែរសបាយ។  
សស្តង្វគ មយនាះមានយ ម្ ះថា«យអើម៉ាយគដូន»  
វវិរែៈ១៦:១៤-១៦ គឺជាវញិ្ញដែរបស់ពួកអារកស។ វាសុំផដងទីសុំគ្នល់យផសងៗ និងយចញយៅរបមូលយសឋចយៅ
យលើផផនដីទ ុំងមូលយអាយយ្វើសឹកសស្តង្វគ ម យៅនថ្ងដ៏អស្លច រយរបស់រពះជាមាច ស់ ជារពះដ៏មានរពះយចស្លឋ យលើអវីៗទ ុំង
អស់ ១៥  («យមើល៍! យយើងនឹងមកដូចយចារចូលលួច។ អបកណារបងុស្លម រតី្ យ ើយមានសយមលៀកបុំរក់បិទបាុំងកាយ 
ឥត្យៅអារកាត្យអាយយគយឃើញយករខាម ស អបកយនាះពិត្ជាមានសុភមងគល*យ ើយ!»)។ ១៦  វញិ្ញដ ែអារកក់នឹង
របមូលយសឋចទ ុំងយនាះយអាយមកជួបជុុំគ្នប យៅកផនលងមួយ ផដលមានយ ម្ ះជាភាស្លយ របឺថា «យអើម៉ាយគដូន»។ 

ពាការយីអយសគ្នល(របផ លជា២៥០០ឆ្ប ុំមុន)យរបើយ ម្ ះចាស់របស់របយទសរុសសុអឺីរ ៉ុបនិងរបយទស
អាស្ត វិ កនិងអារ៉ប់ផដលនឹងរបយុទនរបឆ្ុំងទឹកដីអីុរស្លផអល។យអយសគ្នល ៣៨ :១-១២ 

ស រដឌអាយមរចិ(U.S.A)និងចរកភពអង់យគលស(U.K)និងសមព័ននមិត្ថរបស់វារបឆ្ុំងនឹងការយនះ។ 
យអយសគ្នល ៣៨:១៣  ជនជាតិ្យសបា ជនជាតិ្យដោន ់អបកជុំនួញពីរសុកយត្ើសីុស និងយមដឹកនា ុំរបស់ពួកយគ
នឹងយរលមកអបកថា “យត្ើរពះរជាោងមកចាប់យកជយភ័ែឍ ឬ? យត្ើរពះរជាយលើកកងទព័មកោ៉ងយរចើន
ដូយចបះ យដើមផបីលន់រសុកយនះរឹបអូសយកមាសរបាក់  វូងសត្វ និងរទពយសមផត្ថិ ផដលជាជយភ័ែឍ ដ៏យរចើនឬ?”»
ស្លការី១៤ :២-៣ 
          ៣.ការរញ្ជួ យដីោ៉ងខាល ុំង 
រពះជាមាច ស់នឹងយ្វើឲយមានសស្តង្វគ មរបឆ្ុំងនឹងរស្តសថរបស់រទង់យោយបញ្ជូ នរពះយយសូ៊រគិសថមកកាន់
ផផនដីវញិ។វានឹងមានការរញ្ជួ យដីដ៏្ុំយៅកបុងទឹកដីអីុរស្លផអលយ ើយភបុំយដើមអូលីវយៅខាងយរៅរកុង
យយរូស្ល ឹមនឹងរត្ូវបានបុំផបកជាពីរ។  
យអយសគ្នល ៣៨:១៩-២០  យោយចិត្ថរបច័ែឍ  និងយោយចិត្ថយឆះឆួលយយើងករ៏បកាសថា យៅនថ្ងយនាះមុខជា
មានរញ្ជួ យផផនដីោ៉ងខាល ុំងយៅរសុកអីុរស្លផអល។ ២០ រតី្ យៅកបុងសមុរទ បកាបកសផីដលយ ើ រយៅយលើយមឃ 
សត្វនរព សត្វលូនវារ និងមនុសសទ ុំងអស់ផដលរស់យៅយលើផផនដី នឹងភ័យញាប់ញ័រយៅចុំយរះមុខយយើង។ ភបុំ
ទ ុំងឡាយនឹងរត្ូវរោយរីឯផ្ទធ ុំងថ្មរពមទ ុំងកុំផពងទ ុំងប៉ុនាម នក៏នឹងរត្ូវរលុំផដរ។ 
ផផនដីទុំងមូលនឹងដឹងពីឥទនិ ពលននការរញ្ជួ យដីដ៏ខាល ុំងខាល យនះ។  
         ៤. អីុរស្លផអលនឹងបានសយស្តង្វគ ះ 
យបើយទះបីជាពួកយគមិនទន់បានទទួលរពះយយសូ៊ជារពះផមសីុរបស់ពួកយគនិងមិនបយរមើរពះយោយ
យសចកឋីពិត្ក៏យោយក៏អីុរស្លផអលយៅផត្ជារស្តសថរបស់រពះ។យៅរគ្នចុងយរកាយអីុរស្លផអលនឹងទទួល
រងនូវការឈឺចាប់ោ៉ងខាល ុំង។ពួកស្លសន៍យូោផដលយស្លម ះរត្ង់នឹងបានសយស្តង្វគ ះយ ើ យរបយទសអីុ
រស្លនឹងបានសយស្តង្វគ ះផងផដរ។ដុំបូងពួកយគរត្វូរត្ ប់យៅកាន់រពះវញិយ ើយទទួលយករពះយយសូ៊
រគីសធជាយសឋចរបស់ពួកយគ។  

(9) 
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យយើងខញុ ុំសូមយលើកទឹកចិត្ថដល់បងបអូ នទ ុំងអសគ់្នប   យមត្តថ សិកាពីយសៀវយៅ 
យរៀនអានរពះគមពី រមានរបសិទនិ ភាព   និង  ផផនការរបស់រពះជាមួយមនុសស (កុំផែថ្មី) 
យសៀវយៅទ ុំងយនះយរៀបចុំទុកសរមាប់បងបអូ នណាមានបុំែងចងទ់ទួលបុែយរជមុជទឹក។ 

យ ើ យយយើងខញុ ុំក៏មានជាស្លល យនិងកុំផែថ្មីផដលបានបកផរបជាភាស្លរផខមរ។ 
 សូមយមើលយមយរៀន១៣និង១៤ (ផផនទី)។ 

 

           ព្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ព្រះព្គិេដ                 ៥០/៥០ 
                                                                         កម្រងឯកសារភាសាអង់គ្លេសរលូដ្ឋា ន  

                                                                                                                             ម្រះលរពីរគ្ោង: NIRV. មានជាសាេ យ  
  

                ១. រត្ូវរសឡាញ់រពះអមាច ស់ជារពះរបស់អបក យអាយអស់ពីចិត្ថគុំនិត្ អស់ពីស្លម រតី្ និងអស់ពីរបាជាញ  
គឺរត្ូវរសឡាញ់បងបអូនឯយទៀត្ៗយអាយបានដូចរសឡាញ់ខលួនឯងយ ើយចូររបរពឹត្ថជាមួយអបកដនទយោយចិត្ថ
សបផុរសដូចផដលអបកចង់ឲយអបកដនទរបរពឹត្ថចុំយរះខលួនផដរ។(ម៉ាថាយ២២ :៣៧-៤០; ម៉ាថាយ  ៧:១២) 

២. ចូររសឡាញ់ខាម ុំងសរត្ូវរបស់អបករល់គ្នប រពមទ ុំងទូលអងវររពះជាមាច ស់ឲយពួកគ ចូរយ្វើអុំយពើលអ 
ចុំយរះអបកផដលសអបអ់បក អបកណាសុុំអវី ពីអបក ចូរយអាយយគយៅ យ ើយកុុំយគចមុខយចញពីអបកផដលសុុំខចីអវីៗពីអបកផដរ»
យបើអបកណាយករបស់អបកសូមកុុំយកពីយគវញិអី។(ម៉ាថាយ  ៥:៣៨-៤៤; លូកា៦:២៧-៣៦) 
              ៣.កាលណាអបកយ្វើដុំយែើ រយៅតុ្ោការជាមួយគូវវិាទរបស់អបក ចូររសុះរសួលជាមួយអបកយនាះជា
របញាប់ យទះបីជាអបកគិត្ថាយគយ្វើ ខុសក៏យោយ រត្ូវបយងកើត្សនថិភាព។ (ម៉ាថាយ  ៥ :២៥) 

                  ៤.បងបអូនជាទីរសឡាញ់យអើយ មិនរត្វូសងសឹកយោយខលួនឯងយ ើយ គឺទុកយអាយរពះជាមាច ស់សុំផដង
រពះពិយរ្ចុំយរះយគវញិមិនរត្វូយ្វើអារកកដ់ល់អបកដនទ  យទះបីជាយគយ្វើអារកក់ដល់អបក   មិនរត្ូវមានយមាទនភាព
ឬអួត្បុំយប៉ាង   មិនរត្ូវគិត្ថាអបករបយសើរជាងអបកយផសងយទៀត្យ ើយ     រត្ូវបង្វា ញឥរិោបថ្រតឹ្មរត្ូវជាគុំរូលអដល់
អបកដនទយៅជុុំវញិអបក   យ ើយបង្វា ញពនលឺបស់រពះ។(ម៉ាថាយ៥ :១៦ ;  រ ៉ូ ម  ១២:១២-១៩;  ១យពរត្ ុស  ៣ :៩)  

           ៥. រត្ូវផចករ ុំផលកជាមួយអបកដនទយទៀត្ផដលជាកមមសិទនិរបស់រពះយ ើយស្លវ គមន៍ពួកយគចូលយៅកបុង
ផធះរបស់អបកបង្វា ញចិត្ថសបផុរសដល់សរត្វូរបស់អបកកុុំោកប់ណាថ ស្លពួកយគឬនិោយអារកកពី់យគយ ើយរត្ូវផចក
រ ុំផលកយពលមានទុកខលុំបាកនិងយពលសបាយរីករយជាមួយអបកដនទ  ពាោមរស់យៅកបុងភាពសុខដុមនិងសនថិ
ភាពជាមួយអបកយផសងយទៀត្។ (កាឡាទី  ៦:៩-១០; កូ ូស  ៣:១២ -១៤) 

                    ៦. ចូរយ្វើ រគបកិ់ចចការទ ុំងអស់មិនរត្វូរអ៊ូរទ ុំឬយ ល្ ះរបផកកគ្នប យ ើយយ ើយរត្វូបយញ្ចញរសមីដូចត្តរ
ដល់អបកដនទ។(ភីលីព  ២ :១៤-១៦; ២  ្ីមូ៉យថ្ ២ :២២ -២៥) 

                    ៧ .យពលអបកយ្វើអុំយពើលអមិនរត្វូអនុញ្ញដ ត្ឱយអបកដនទដឹងយនាះយទ   កុុំអុំនួត្ឬរបាបយ់គយពលអបកបានឲយ 
របស់អវី មួយដល់អបកដនទ    យ ើយរត្ូវយចះបនាធ បខលួន។ (ម៉ាថាយ  ៦:១-៤;ម៉ាថាយ  ២៣:១២) 

 



       ៨.ចូរអ្ិស្លឌ នជានិចចការអ្ិស្លឌ នរបស់អបកគួរផត្មានលកខែៈស្លមញ្ដនិងអស់ពីចិត្ថផសវង
រកកផនលងស្លង ត់្ផដលអបកអាចនិោយយៅកាន់រពះកុុំយរបើការអ្ិស្លឌ នយដើមផអួីត្របាប់អបកដនទឬយដើមផយី្វើ
ឱយអបកដនទគិត្ថាអបកជាមនុសសឆ្ល ត្។(ម៉ាថាយ ៦ :៥ -៧ ; លូកា  ១៨ :១)      ៩.រគប់កិចចការទុំងអស់ចូរអរគុែដល់រពះយ ើយសូមចាុំថាអវីរគប់ោ៉ងផដលអបកមានមក
ពីរទង់។ (យអយភសូ  ៥:២០; សុភាសិត្៣:៥-៦) 

 

១០.ចូរកុុំផសវងរកយដើមផកីាល យជាអបកមាន រកីរយជាមួយអវីផដលអបកមាន ជួយជនរកីរកនិង
អបកអត់្ឃ្វល ន។ (១្ីមូ៉យថ្ ៦:១០; យ របឺ ១៣:១៦; ោ៉កុប ១:២៧) 

 

១១.ចូរបង្វា ញចិត្ថសបផុរសនិងកឋីយមត្តថ  សុភាពរបស្លនិងការអត់្្មត់្  ការអររគុែនិងការ
យលើកទឹកចិត្ថ ដល់អបកយជឿយផសងយទៀត្ - ចូរថាវ យសិរលីអដល់រពះជានិចច។ (១  កូរ ិនថូ្ស ១០:៣១; កូ ូស  

៣:១២ -១៧) 

 

១២.ចូរកុុំចងកុំ ឹងជាមួយអបកដនទ មិនរតូ្វរអូ៊រទ ុំ យគ្នរពអបកដឹកនាុំនិងយគ្នរពបទបញ្ដត្ថិនន
រពះរគីសធ ចូរខិត្ខុំយ្វើការចុំយរះយៅថាវ យខលួនយៅយលើផផនដី-យទះបីជួបការលុំបាកកថី។(កូ ូស  ៣:២២ -

២៥;យអយភសូ  ៦:៥-៨; ោ៉កុប ៥:៧-៩; ទីតុ្ស  ៣:១-២) 

 

១៣.កុុំយថាក លយទស(កុុំបង្វា ញការរបកាន់ពូជស្លសន៍ឬយរ ើសយអើងយោយអយុត្ថិ្ម៌     យនះមិន
មានន័យថាអបកមិនគួរដឹងខុសនិងរតូ្វយ ើយ)។ (ម៉ាថាយ  ៧:១) 

 
១៤.កុុំបង្វា ញកុំ ឹងឬសមអប់យ ើយ   យ ើយរតូ្វនិោយយោយកឋីរសឡាញ់   អភ័យយទស

ដល់អបកដនទ។ (១យពរត្ុស  ១:១៥-១៦; ១យពរត្ុស២ :១; យអយភសូ  ៤:២៥-៣២) 

 

១៥.របសិនយបើយឃើញអបកយដើរត្តមរពះរគីសធរបរពឹត្ថបាប  ចូរពាោមនិោយជាមួយគ្នត់្
យោយស្លង ត់្ៗយ ើយជួយគ្នត់្      រតូ្វជួយអបកដនទជានិចច រពមទុំងពាោមយលើកទឹកចិត្ថដល់ពួកយគ
ផង។(ម៉ាថាយ  ១៨:១៥; កាឡាទី  ៦:១-៥; ភីលីព  ២ :៤). 

               ១៦.ចូររបាប់យគពីរពះយយសូ៊រគិសថមិនរតូ្វខាម ស់ពីយសចកឋីជុំយនឿរបស់អបកយ ើយ(លូកា១២ :៨-

៩) រពះជាមាច ស់និងរពះយយសូ៊ផត្ងផត្ដឹកនាុំជីវតិ្របស់អបកជានិចច(លូកា  ១៤ :២៦-២៧ម៉ាថាយ១៦:២៤-

២៥ )រគីសធជាគុំរូរបស់អបក (១ យពរត្ុស ២ :២១) ។  
       ១៧.ចូរឱយរពះរគិសថរសស់កបុងដួងចិត្ថយយើងយោយយសចកឋីជុំយនឿ(យអយភសូ៣:១៧ )រពះជា
មាច ស់មានបនធូលថាអបករតូ្វគិត្ដូចរពះយយសូ៊វផដលជាបុរត្តននរពះ (ភីលីព ២:៥  ១កូរនិថូ្ស ២ :១៦ ) 
       ១៨.កុុំបារមៃអុំពីបញ្ញា យៅជុុំវញិខលួនខាល ុំងយពក (លូកា ២១:៣៤-៣៦; ម៉ាថាយ ៦:២៥-៣៤) ។  

 

           ១៩.មិនរតូ្វរសឡាញ់យោកីយ៍ឬមានឥរោិបថ្ដូចមនុសសយផសងយទៀត្បានយ្វើយៅកបុងយោកីយ៍
យនះយ ើយ(រ ៉ូម12:2;1យូ៉ហាន2:15-17)មិនរតូ្វរបរពឹត្ថអុំយពើកុំផិត្  ឃ្វត្កមមឬអុំយពើយផសងយទៀត្របឆ្ុំងនឹង 
រពះយ ើយ(ម៉ាថាយ ៥: ២៧-៣០; ទីតុ្ស ២:១១-១៣; យអយភសូរ ៥:៣-៤; ១កូរនិថូ្ស ៦:៩-១០; កូ ូស 
៣:៥ -១០  ) ។  
       ២០.មិនរតូ្វរបរពឹត្ថអុំយពើបាបយ ើយយររះអបកជាកមមសិទនិរបស់រពះយ ើយត្តមរយៈរពះគុែ
របស់រពះរទង់នឹងអត់្យទសបាបដល់អបករបសិនយបើអបកសុុំរទង់យោយយស្លម ះ(រ ៉ូម ៦ :១១-១៤ ២កូរ ិនថូ្ស 
៥ :១៤ -១៥ ) ។  
       ២១.រតូ្វឈររងឹមាុំកបុងយសចកថីជុំយនឿរបស់អបកនិងយរៀបចុំខលួនជាយរសចសរមាប់ការោងរត្ ប់
មកវញិរបស់រពះយយសូ៊រគិសថ (១កូរ ិនថូ្ស ១៦ :១៣-១៤ ; ១ យថ្សា ូនិក ៥ :៤ -១១) ។      ២២.រតូ្វឲយបានបរសុិទននិងឲយបានវសុិទន (១ យពរត្ុស ១:១៣-១៦ ) ។  

 

               ២៣.ចូរសបាយរកីរយ!កុុំរពួយបារមៃអី    ចូររកីរយជាមួយសនថិភាពផដលរពះនឹងរបទន
ដល់អបក។ សូមគិត្អុំពីរពះពរទុំងឡាយផដលរពះបានរបទនដល់អបកយ ើយត្តមរយៈការអ្ិស្លឌ ន
ចូរអររពះគុែដល់រពះត្តមរយះរពះយយសូ៊រគិសថ(ភីលីព  ៤ :៤-៩) ។ 

 

(9) 
 


