ផលប្រយោជន៍ននការយប្ោសយ

ោះ

ត ើព្រះជាម្ចាស់បានព្រទានមតយោបាយមួយ ត ើមបីរ ំត
តយើងតេញរីអាណាេព្រងងឹ

ះ

ឲ្យក្លាយជាអ្នរទទួលមរ រ

ព្រះរាជ្យននរនាឺឬតទ? បាទ/ចាស៎ ព្រះអ្ងគបានព្រទាន មមន។
ព្រះអ្ងគបានព្រទានមតយោបាយមួយ

តាមរយៈក្លរសុគ

ររស់ព្រះតយស៊ូព្គិសជ្
ត ំនួសតយើង។

ព្រះតយស៊ូបានទទួល

យររណា
ត សាតយើងតៅតលើត

ើ ឆ្កាង

ត

យសារក្លរមិន

សាតរ់រង្គគរ់ររស់តយើង ត ើមបីឲ្យតយើងអាេទទួលព្រះររ តាម
រយៈក្លរសាតរ់រង្គគរ់ររស់ព្រះតយស៊ូព្គិស។
ត ព្រះររទាំងតនះ
ម្ចនតៅពាសតរញព្រះរាជ្យននរនាឺ។ ទាំងរណា
ត សាទាំងព្រះ
ររសុទធម ម្ចនឥទធិរលតលើមននរសំខាន់ទាំងរី

ននជ្ីវ ិ ររស់

តយើងគឺ៖ មននរវ ិញ្ញាណ មននររ៊ូរក្លយ និងមននរសម្ចារៈ។
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ផលប្រយោជន៍ខាងវិញ្ញ
ា ណ
ត ើព្រះព្គិសបា
ត នរ ំត
អ្វីខ្ាះ?

៊ូេគ្ននម រ

ះតយើងឲ្យរួេរីរណា
ត សាខាវ ិញ្ញាណ
ត ើព្រះតយស៊ូបានរព្មុងព្រះររខាង

វ ិញ្ញាណអ្វីខ្ះ
ា ទុរសព្ម្ចរ់តយើង? ជារឋម ស៊ូមរិនិ យតមើល
ម៊ូលតេ ុ ម លនំឲ្យតយើងទទួលបានព្រះររ និងម៊ូលតេ ុ
ម លនំឲ្យទទួលរណា
ត សា។

«ព្រសិនតរើអ្នរយរេិ ទ
ត ុរ

ព្រះអ្ម្ចាស់ ជាព្រះររស់អ្នរ ត

រញ្ញ
ា ទាំងរុនានររស់ព្រះអ្ងគ
អ្ម្ចាស់

រ់សាារ់តាមព្រះរនទ៊ូលររស់

យក្លន់ និងព្រ ិរ ិតតាមរទ
៊ូេខ្្ុំរង្គគរ់តៅនងៃតនះ ព្រះ

ជាព្រះររស់អ្នរនឹងព្រទានតអាយអ្នរបានតៅជា

ព្រជាជា ិមួយ

ព្រតសើរជាងព្រជាជា ិទាំងអ្ស់តៅតលើមនន

ី។ ព្រសិនតរើអ្នរសាារ់តាមព្រះរនទ៊ូលននព្រះអ្ម្ចាស់ ជាព្រះ

ររស់អ្នរ ព្រះអ្ងគនឹងព្រទានររព្គរ់យង ល់អ្នរ»
(ទុ ិយរថា២៨:១-២)។
រនទរ់មរ

តោរម៊ូតសព្បារ់តយើងអ្ំរីម៊ូលតេ ុ

ម លនំឲ្យតយើងទទួលរណា
ត សា។ “ព្រសិនតរើអ្នរមិនសាតរ់

ព្រះស៊ូរតសៀង

ររស់ព្រះអ្ម្ចាស់ជាព្រះននអ្នរព្រសិនតរើអ្នរ

មិនក្លន់ ឬព្រ ិរ ិតា
ត មរទរញ្ញ
ា

និង េារ់ទាំងរុនាន

ម លខ្្ុំព្រគល់តអាយអ្នរតៅនងៃតនះ តនះអ្នរនឹងទទួលបាន
រណា
ត សា ៊ូេ តៅ” (ទុ ិយរថា២៨:១៥)។
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វាជាតរឿងសំខាន់ណាស់

រនុងក្លរមសវងយល់អ្ំរីភារ

ខ្ុសគ្ននតរើ តេញរីក្លរសតព្មេេិ ត

ម លនំឲ្យតយើងទទួល

ព្រះររ និងទទួលរណា
ត សា។ តយើងអាេសតងេរភារខ្ុសគ្នន
ត

យពារយមួយឃ្លា

រុមនតវាម្ចនន័យសំខាន់ខាាំងណាស់៖

“សាតរ់ព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្រះអ្ម្ចាស់ ជាព្រះររស់អ្រ
ន ” ។

តគ្នលតៅទាំងម៊ូលនំឲ្យតយើងទទួលបានន៊ូវសុខ្ុម្ចល

ភារ ឬ រ៏តព្គ្នះមេនតរាយ

វាអាស្ស័យតៅតលើសតមាងតយើង

សាតរ់។ក្លរសាតរ់ព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្រះអ្ម្ចាស់

តេើយ

ព្រ ិរ ិតា
ត មរង្គគរ់ ម លព្រះអ្ងគម្ចនព្រះរនទ៊ូល នឹងនំឲ្យ
តយើងទទួលព្រះររ។

រុមនត ក្លរមិនសាតរ់តាមព្រះស៊ូរតសៀង

ររស់ព្រះអ្ម្ចាស់ នឹងនំឲ្យទទួលរណា
ត សាជាតព្េើន។ រិ
ណាស់

តរើតយើងព្គ្នន់ម សាតរ់ព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្រះ

អ្ម្ចាស់ មិនព្គរ់ព្គ្នន់តទ ទាល់ម តយើងព្រ ិរ ិតតាមរង្គគរ់

ររស់ព្រះអ្ងគនងម រតទើរបាន។ នទុយតៅវ ិញ តយើងមិនអាេ
សាតរ់តាមរង្គគរ់ព្រះជាម្ចាស់បានតទ

ទាល់ម តយើងបាន

សាតរ់ឮព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្រះអ្ងគជាមុនសិន
ស៊ូរតសៀងររស់ព្រះអ្ងគ

រីតព្ពាះព្រះ

ព្មូវឲ្យតយើងតយវើតាមព្ទង់។

តព្គ្នះថានរ់ខាងវ ិញ្ញាណ ៏យំ ម លព្គិសរ
ត រ ិស័ទទ៊ូតៅ

ព្រ

មមុខ្តនះគឺ

តគមលងម្ចនញ្ញាណសាតរ់ឮព្រះស៊ូរ

តសៀងររស់ព្រះជាម្ចាស់តទៀ ។

ព្គិសរ
ត រ ិស័ទជាតព្េើនអាេ

រនតតយវើសរមាភារតាមមររសាសន
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និងរំតរញររណីយ

រិេាររស់រួរតគតាមទម្ចារ់

និងម្ចនលរេណៈជានា៊ូវក្លរ

(រតរៀររស់តៅតៅតាមវរបយម៌ម លតគម្ចន)
យល់ ឹងរមនែមតទៀ

យរុំបាន

អ្ំរីព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្រះជាម្ចាស់។

តាមរយៈក្លរមេរចាយទាំងអ្ស់តនះ
គ ់គឺថា

ត

ម្ចន ព្មូវក្លរម មួយ

ព្រះជាម្ចាស់េង់ឲ្យព្រជារាស្រសតររស់ព្រះអ្ងគសាតរ់

តាមព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្ទង់។
ប្រោះគម្ពីរចែងថាៈ
ព្រះអ្ម្ចាស់ម្ចនព្រះរនទ៊ូលអ្ំរី ព្មូវក្លរតនះ ត

យ

ផ្ទទល់តៅរនុងអ្ ែរទគមពីរ តយតរម្ច ៧:២២-២៣។ តាមរយៈ
អ្ ែរទរីរខ្តនះ ព្រះជាម្ចាស់បានរនយល់ន៊ូវអ្វី ម លព្រះអ្ងគ
េង់ឲ្យព្រជាជ្នអ្ុីស្សាមអ្លអ្នុវ តតាម។

« បិ តៅនងៃម លតយើង

រាល់គ្ននតេញរីស្សុរតអ្សុីរ
រួរតគ

បាននំរុរវរុរសររស់អ្នរ

តយើងរុំបាននិយយអ្វីជាមួយ

តេើយតយើងរ៏រុំបានរង្គគរ់រួរតគសាីអ្ំរី ង្គវយ ុ

និងយញ្ា រ៊ូជាម រ។ តយើងព្គ្នន់ម រង្គគរ់ រួរតគថា “េ៊ូរសាារ់
សំតេងតយើង

ត ើមបីតអាយតយើងតយវើជាព្រះររស់អ្នររាល់គ្នន

តេើយអ្នររាល់គ្ននតយវើជាព្រជារាស្រសតររស់តយើង...”។

ស៊ូមរ ់សម្ចគល់រី ព្មូវក្លរ ៏សាមញ្ា ររស់ព្រះអ្ម្ចាស់

ត ើមបីឲ្យព្រះអ្ងគតយវើជាព្រះជាម្ចាស់ររស់តយើងរាល់គ្នន តេើយ
តយើងរាល់គ្ននតយវើជាព្រជារាស្រសតររស់ព្រះអ្ងគ។

សំតេងតយើង

“េ៊ូរសាារ់

ត ើមបីតអាយតយើងតយវើជាព្រះររស់អ្នររាល់គ្នន
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តេើយអ្នររាល់គ្ននតយវើជាព្រជារាស្រសតររស់តយើង»។
ព្រមេលជាតោរអ្នរធ្លារ់គិ ថា

សញ្ញាងាីខ្ុសរី

សញ្ញាចាស់ រុមនតវាមិនមមនជារិ តទ។ តគ្នលក្លរណ៍រិ ជា
៊ូេគ្ននតរះរិ ។

ព្រះតយស៊ូសតងេរវាមរម មួយឃ្លាថា៖

“តេៀមររស់ខ្ុ ំម្ ងសាតរ់សំតេងខ្្ុំ

ខ្្ុំសាគល់តេៀមទាំងតនះ

តេើយតេៀមទាំងតនះមរតាមខ្្ុំ” (យហា
៊ូ ន ១០:២៧)។

សញ្ញាសម្ចគល់មួយម លរញ្ញ
ា រ់ថា តយើងរិ ជារមា

សិទិរធ រស់ព្រះតយស៊ូមមនតនះ

មិនមមនតយើងអ្នុវ តតាមគំរ៊ូ

ននជ្ីវ ិ មររនិក្លយជារ់ោរ់ណាមួយ ឬក្លរថាវយរងគំតនះ
តទ

រុមនតជាក្លរសាតរ់ព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្រះអ្ងគ

តយើងតយវើតាមរង្គគរ់ព្រះអ្ងគ
ស៊ូរតសៀងររស់ព្ទង់។

តេើយ

ម លតរើ តេញរីក្លរសាតរ់ព្រះ

ព្េរនា៊ូវ ៏ង្គយស្សួល នំតយើងេ៊ូល

តៅក្លន់ព្រះររររស់ព្រះជាម្ចាស់តនះគឺ

ក្លរសាតរ់

តាមរង្គគរ់ព្រះស៊ូរតសៀងររស់ព្រះអ្ងគ។
តព្ក្លយតរើ តេញរីក្លរមិនសាតរ់

និងតយវើ

លទធនលេុង

និងមិនតយវើតាមរង្គគរ់ព្រះ

ស៊ូរតសៀងររស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺក្លរទទួលរណា
ត សាមិនអាេ
តេៀសនុ បានតេើយ។
ឥេ៊ូវតនះ

ខ្្ំុសតងេរឲ្យតោរអ្នរន៊ូវរញ្ាីរណា
ត សា

ខាងវ ិញ្ញាណ (ខាងរនុង) ននេរ ិ លរេណៈររស់តយើង ម លជា
លទធនលននក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់ព្រះជាម្ចាស់។

តោរម៊ូតស

បានតរៀររារ់អ្ំរីរណា
ត សារទាំងតនះ តៅរនុងអ្ ែរទព្រះគមពីរ
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ទុ ិយរថា២៨ ។
តៅរនុងខ្ទី ២០ តោរម៊ូតសម្ចនព្រសាសន៍ថា តយើង

នឹងម្ចនភារព្េរ៊ូរព្េរល់រុងព្គរ់
ន
រិេាក្លរទាំងអ្ស់ ។

តៅរនុងខ្ទី២៨ តយើងវតងវងសាារ ី និងសុញគំនិ ។

តៅរនុងខ្ទី៣៤ តយើងខ្ឹងសំបារេំតពាះតេ ុក្លរម ល

តយើងជ្ួរព្រទះ។

តៅរនុងខ្ទី៦៥ តយើងម្ចនេិ រត នធ ់ញារ់ញ័រ និងព្រួយ

បារមាជាខាាំង។

ទាំងតនះ ជានលវ ិបារខាងព្រលឹងវ ិញ្ញាណខ្ាះៗម ល

តយើងជ្ួរព្រទះរនុងជ្ីវ ិ ព្រចាំនងៃតៅតរលរេាុរបននតនះ ៊ូេជា
ក្លរព្េរ៊ូរព្េរល់ ក្លរងរ់បារមា ក្លរ
រងទារុណរមាន៊ូវេិ
ា
ត។

ត ើក្លរសាតរ់រង្គគរ់ព្រះជាម្ចាស់

ចា
ឺ រ់ខាងរនុង និងក្លរ

នំឲ្យតយើងទទួលបាន

ន៊ូវព្រះររខាងវ ិញ្ញាណអ្វីខ្ះ
ា ? ព្បារ ណាស់ ព្រះររទាំងតនះ
ម្ចនតព្េើនរារ់មិនអ្ស់
ទាំងតនះ ត

រុមនតខ្ំុត្ ជ្ឿថា

ខ្្ំុអាេសតងេរព្រះររ

យពារយមួយឃ្លាម លម្ចនអ្ ែន័យខាាំងណាស់

គឺ តសេរីស
ត ខ្
ុ សានត (សនតិភារ) ។ តរលរោក្លរ ីតអ្សាយបាន
រ ់ព្តាទុរអ្ំរីក្លរផ្ទាស់រ៊ូរត
តយស៊ូសុគ តៅតលើត

ម លតរើ ម្ចនតេើងតរលព្រះ

ើ ឆ្កាង ត

យសរតសរថា «តោរបាន

រងទារុណរមា ត ើមបីតអាយតយើងទទួលតសេរីស
ត ខ្
ុ សានត»(តអ្
សាយ៥៣:៥)។

ព្រះតយស៊ូទទួលក្លរជ្ំនុំជ្ព្មះ និង ទទួល
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តទាសជ្ំនួសតយើងត
បារររស់តយើង

ម្ចាស់តេើងវ ិញ។

ជាម្ចាស់វ ិញតេើយ

យសារម ក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់ និងអ្ំតរើ

ត ើមបីឲ្យតយើងបានជានជាមួយនឹងព្រះជា
ក្លលណាតយើងបានជានជាមួយនឹងព្រះ
តនះតយើងអាេទទួលក្លរនសះនាតេញ

មររីខាងរនុង ម លនំឲ្យតយើងមលងព្េរ៊ូរព្េរល់
បារមា

ចា
ឺ រ់ខាងរនុង និងទារុណរមាន៊ូវេិ
ា
តតទៀ តេើយ។

តយើងអាេទទួលបាន
។

សនតិភាររីរុងជ្តព្ៅេិ
ន
ត ៏រិ ព្បារ

ស៊ូមតមើលអ្ រ
ែ ទគមពីររីរតនសងតទៀ

ម លមេងអ្ំរីសនតិភារ។

សុេរ ិ

ងរ់

៊ូតេនះ ត

តៅរនុងសញ្ញាងាី

យព្រះជាម្ចាស់ តព្បាសតយើងតអាយបាន

តព្ពាះម តយើងម្ចនជ្ំតនឿ

តយើងរ៏ម្ចនសនិតភារ

ជាមួយនឹងព្រះអ្ងគ តាមយៈព្រះតយស៊ូព្គិសត

ជាអ្ម្ចាស់នន

តយើងម រ (រម
៊ូ ៥:១)។

តយវើ ៊ូតេនះ តសេរតីសុខ្សានតររស់ព្រះជាម្ចាស់ម ល

េួសរីក្លរសាានររស់មនុសស នឹងសែិ ជារ់រុ ងេិ
ន
តគំនិ រង
រអ៊ូន ម លរួមរនុងអ្ងគព្រះព្គិសតត យស៊ូមិនខាន (ភីលរ
ី ៤:៧)។
អ្ ែរទគមពីរទាំងរីរតនះម្ចនន័យណាស់!
រិរទ
ុ ធតទៀ តេើយ

តយើងមលងជារ់

តយើងមលងភ័យខាាេរីរតរៀរតយវើឲ្យព្រះជា

ម្ចាស់គ្នរ់ព្រះេរ្ទ័យនឹងតយើងតទៀ តេើយ។

តយើងម្ចន

សនិតភារជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តេើយ។ អ្ ែរទគមពីរភីលីរ
ជ្ំរ៊ូរ៤ តនះរិរណ៌នរីលទធនល តរើ តេញរីរទរិតសាយន៍
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ននតសេរតីសុខ្សានតរីរុងជ្តព្ៅេិ
ន
តត យើង។
សានតររស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងក្លរពារេិ ត

តសេរតីសុខ្

និង គំនិ តៅរនុង

អ្រ ិយយម៌សេសម័យតនះ។ តាមរិ ពារយថា«សនិភា
ត រ»តៅ
រនុងភាសាតេព្រឺមិនព្ ឹមម ម្ចនន័យថា

អ្វ តម្ចនជ្តម្ចាះ

តនះតទ ម រ៏ម្ចនន័យថា ភារតរញតលញ ឬសុខ្ុម្ចលភារ
នងម រ។

សនិតភារព្រតភទតនះតនតើមតេញរីខាងរនុងមនុសស

រុមនតវានំឲ្យម្ចនសុខ្ុម្ចលភារតរញតលញ

តេើយជ្ះឥទិធ

រល តៅតលើព្គរ់មននរទាំងអ្ស់ននជ្ីវ ិ ររស់តយើង។

ផលប្រយោជន៍ខាងរ ូរកាយ
ឥេ៊ូវតនះ ស៊ូមព្ េរ់តៅអ្ ែរទគមពីរទុ ិយរថា ជ្ំរ៊ូរ

២៨ វ ិញ ត ើមបីរិនិ យតមើលរីរណា
ត សាខាងរ៊ូរក្លយទាំងអ្ស់

ម លជាលទធនលននក្លរមិនសាតរ់ និងមិនតយវើតាមរង្គគរ់ព្រះ
ស៊ូរតសៀងររស់ព្រះអ្ម្ចាស់។

រណា
ត សាទាំងតនះព្បារ ជា

ម្ចនតព្េើន តៅតរលតោរអ្នរអាន េ៊ូរេងចាំថាជ្មៃឺទាំងអ្ស់
ខាងតព្ក្លមតនះ

មិនមមនជារណា
ត សាសព្ម្ចរ់ព្រជារាស្រសត

ររស់ព្រះជាម្ចាស់

ម លបានទទួលក្លរតព្បាសតោះតេើយ

តនះតទ។

អាសននតរាគតរើ ម្ចនេំតពាះអ្នរ (ខ្២១) ជ្ំងឺរា
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ា

ជ្ំងឺព្គុនតតត ព្គុនរោរព្គុនសនធំ (ខ្២២) ឫស ៊ូងបា
រ៊ូស តរើ រម្ចស់ (ខ្២៧) ខាវរ់ (ខ្២៨) តរើ
រេ៊ូ

ល់េុងតជ្ើង (ខ្៣៥)។

តរើ

ំតៅរ ីររីរាល

តយើងមួយេំនួនជាព្គិសរ
ត រ ិស័ទជាតព្េើនរំរុងទទួល

រណា
ត សា រនុងតរលម លគួររ ីររាយជាមួយនឹងព្រះររររស់

ព្រះជាម្ចាស់។ តេ ុអ្ី?
វ ព្រមេលជាម្ចនម៊ូលតេ ុយំៗរីរ៖
ព្រមេលមររីតយើងមិន ឹងថាវាជារណា
ត សា ឬរ៏មររីតយើង
មិន ឹងថា ព្រះតយស៊ូបានរ ំត
រួេតេើយ

ះតយើងឲ្យរួេតេញរីរណា
ត សា

ត ើមបីឲ្យតយើងទទួលព្រះររទុរជាមរ រ។

ស៊ូម

អានទុ ិយរថា ២៨:៥៩ តេើយរិចារណាតមើលថាត ើ អ្នរ
រំរុងរស់តៅជារ់រណា
ត សា

អ្ម្ចាស់នឹងព្រហារអ្នរ

ព្រមទាំងរ៊ូជ្រងសររស់អ្នរ

សំម ងក្លរអ្សាារយ តយវើតអាយតរើ
រុំអាេតមើលជា»។

ឬរ៏ទទួលព្រះររ។ « ព្រះ

ត

យ

ំតៅ និងជ្ំងឺ ៏យៃន់ៗ ម ល

រ ូរភាររស់រយវើក
រោក្លរ ីតអ្សាយ នតល់ឲ្យតយើងន៊ូវរ៊ូរភារ ៏រស់រតវ ើរ
មួយជាលទធនលននក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់ និង ក្លររះតបារ ។
តោរម្ចនព្រសាសន៍រីជ្នជា ិអ្ុីស្សាមអ្ល ត
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យ

តោរបានតព្រៀរតយៀរសាែនភាររួរតគ ម លជាលទធនលនន
ក្លរមិនសាារ់រង្គគរ់ តៅនឹងរ៊ូររាងក្លយទាំងម៊ូលម្ចនជ្ំងឺ។

៥ តយើងមិន ឹងថា ព្ វូ វាយព្រតៅអ្នររាល់គ្នន

ព្ ង់រមនាង

ណាតទៀ តទ តព្ពាះអ្នររាល់គ្ននតៅម រះតបារ

ព្រឆ្កំងនឹង

តយើងជានិេ។
ា រាលររស់អ្រ
ន រាល់គ្ននររួសសរវទីរមនាង េិ ត
ររស់អ្រ
ន រាល់គ្ននរ៏ម្ចនជ្ំងឺម រ។ ៦ តាំងរីរាលរេ៊ូ
តជ្ើង គ្នានអ្វីតៅលអតសាះ គឺម្ចនសុទមធ

ល់េុង

ំតៅ សានមជាំ និងមុខ្

ររួសងាីៗ តៅព្គរ់រមនាង ម លគ្នាននរណាោង រុ ំ ឬោរ
តព្រង តអាយយ៊ូរតសបើយតេើយ (តអ្សាយ១:៥-៦)។

រទគមពីរតនះ ជារ៊ូរភារតព្រៀរតយៀរមួយរីលទធនល

ននក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់។ តទាះរីជាយងេនឹងរ៏ត
នងៃមួយតរលខ្្ំុរំរុងអានរទគមពីរទាំងតនះ
ររ ិសុទធបានតរើរសមមតង
និង អ្សាារយរនុងេិ ត។

ខ្្ំុបាន ឹងថា

តយើងទាំងអ្ស់

យ រ៏ម្ចន

ព្រះវ ិញ្ញាណ

ឲ្យខ្្ំុបានទទួលភារស្សស់ស្សាយ

ព្រះតយស៊ូបានទទួលយររណា
ត សា

រ់មរតលើព្រះអ្ងគ

រីតព្ពាះព្ទង់ បានទទួល

រណា
ត សាជ្ំនួសតយើង។

អ្ រ
ែ ទគមពីរទាំងតនះមិនព្គ្នន់ម

ជារ៊ូរភារតព្រៀរតយៀរ

រីសាែនភារព្រជាជ្នអ្ុីស្សាមអ្ល

ម លទទួលលទធនលននក្លរមិនសាារ់រង្គគរ់
រុតណាណះតទ

ររស់រួរតគ

មងមទាំងជារ៊ូរភារររស់ព្រះតយស៊ូ ម លជារ់

ឆ្កាង។
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រួរទាហានរម្ច
៊ូ ុ ំងវាយព្រះតយស៊ូនឹងមខ្ស ី ម្ចនតងៀង
េំនួនព្បាំរួន គួរឲ្យព្រឺខាាេ។

ព្រះអ្ងគរងររួលតៅព្ ង់ព្រះ

សិរសា រួរតគយរភួងរនាមររំពារ់តលើព្រះសិរសាព្រះអ្ងគ
ព្រះទ័យព្រះអ្ងគរងក្លរតខ្ទេខាទំ។ ខ្្ំុតជ្ឿថា
សុគ ត
ត

ព្រះតយស៊ូបាន

យេិ តត សារសតព្ងង។ អ្ រ
ែ ទគមពីរតនះរិរណ៌ន

យព្ ង់េំតពាះព្រះតយស៊ូ តរលព្ទង់ជារ់ឆ្កាង។ តេ ុអ្ីវ

បានជាព្ទង់តយវើ ៊ូតេនះ? គឺត ើមបីតព្បាសតោះតយើងរីរណា
ត សា
ត

យព្ទង់ទទួលរណា
ត សាជ្ំនួសតយើង។ រណា
ត សាខាងរ៊ូរ

ក្លយទាំងអ្ស់តនះ គឺជាលទធនលមររីក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់
ររស់តយើងម លព្រឆ្កំងនឹងព្រះជាម្ចាស់
ព្រះតយស៊ូ ម លព្ ូវតគរយួរតៅតលើត
ឥេ៊ូវតនះ

បានធ្លារ់មរតលើ
ើ ឆ្កាង។

ស៊ូមតមើលព្រះររខាងរ៊ូរក្លយ

តយស៊ូបានរង់នងាជ្ំនួសតយើង។

ម លព្រះ

តយើងនឹងរិនិ យតមើលមតង

តទៀ តៅរនុងអ្ ែរទគមពីរ តអ្សាយ ៥៣: ៤-៥ ៖

៤, តាមរិ តោរ (ព្រះតយស៊ូ) បានរងទុរតេ វទនជ្ំនួស
តយើង តោរទទួលយរក្លរ

ចា
ឺ រ់ររស់តយើងមរ

រ់តលើ

ខ្ាួនតោរ។ រ ីឯតយើងវ ិញ តយើងសាានថា ព្រះជាម្ចាស់បាន
រ់តទាសតោរ ព្រះអ្ងគបានវាយ និងរនទររតនែរតោរ

៥, រុមនត តោរព្ ូវតគចារ់ទមាុះ តព្ពាះម ក្លររះតបារររស់
តយើង តោរព្ ូវតគជាន់

តោរបានរងទារុណរមា

ាី តព្ពាះម អ្ំតរើទុេរា ិ ររស់តយើង
ត ើមបីតអាយតយើងទទួលតសេរាី

ទំព័រ- 11 -

សុខ្សានត តេើយត

បានជាសះតសបើយ។

យសារសានមររួសររស់តោរ តយើងរ៏

ព្រះតយស៊ូបានទទួលយរនលវ ិបារខាងរ៊ូរក្លយ ម ល

តរើ តេញរីក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់ររស់តយើង

អាេទទួលក្លរតព្បាសឲ្យជាសះតសបើយវ ិញ។
ឃ្លាតនះតៅេុងខ្ទី៥

“ត

ត ើមបីឲ្យតយើង
តយើងត

ើញ

យសារសានមររួសររស់តោរ

តយើងរ៏បានជាសះតសបើយ”។ តរើតាមភាសាតេព្រឺវ ិញរញ្ញ
ា រ់
េាស់ជាងតនះ

«សានមររួសររស់តោរតយវើឲ្យតយើងបានជា

សះតសបើយ» ឬរ៏អាេនិយយមួយមររតទៀ ថា «ត
សានមររួសររស់តោរ
សះតសបើយ»។

យសារ

តយើងបានទទួលក្លរតព្បាសឲ្យជា

ក្លរតព្បាសឲ្យជាសះតសបើយជាមរ រររស់

តយើង តាមរយៈសានមររួសតៅតលើព្រះក្លយព្រះតយស៊ូ។
អ្ រ
ែ ទគមពីររនទរ់ ម ល រស្សង់តេញរីរណឌគមពីរ
ំណឹងលអម្ចថាយ
តយស៊ូ

បានរិរណ៌នអ្ំរីរ័នធរិេាររស់ព្រះ

៊ូេជាក្លរតព្បាសអ្នរជ្ំងឺ

និងរតណតញវ ិញ្ញាណ

អាព្ររ់ជាត ើម។ អ្ រ
ែ ទគមពីរតនះមេងថា៖

លុះ ល់ោៃេ តគនំមនុសសអាររសេ៊ូលជាតព្េើននរ់មររ

រព្រះអ្ងគ ព្រះអ្ងគរ៏ត ញវ ិញ្ញាណទាំងតនះត

យម្ចន ព្រះ

រនទ៊ូល តេើយតព្បាសអ្នរជ្ំងឺតអាយបានជាព្គរ់ៗគ្នន ស្សរនឹង
តសេរតី

តអ្សាយថា៖

ម លម្ចនមេងទុរតាមរយៈរោក្លរ ី

«ព្រះអ្ងគបានទទួលយរភាររិក្លរររស់តយើង
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តេើយព្រះអ្ងគរ៏ទទួលយរជ្ំងឺររស់តយើងម រ»
១៦-១៧)។

តោរម្ចថាយ

(ម្ចថាយ៨:

រុំម្ចនមនទិលសងស័យេំតពាះក្លរតយង

អ្ ែរទគមពីរតអ្សាយជ្ំរ៊ូរ ៥៣តនះតេើយ។ គឺតោរសំតៅ
តៅតលើព្រះតយស៊ូម មតង។ ស៊ូមរ ់សម្ចគល់នងម រថាតោរ
ម្ចថាយ (គឺជាជ្នជា ិយ៊ូ

តេើយយល់ភាសាតេព្រឺេាស់)

រុំម្ចនមនទិលសងស័យេំតពាះអ្ រ
ែ ទគមពីរតអ្សាយ៥៣ ម ល
សំតៅតៅតលើររ
៊ូ ក្លយ។ វាគឺជាក្លរតព្បាសអ្នរជ្ំងឺឲ្យជាខាង
រ៊ូរក្លយ ត ើមបីឲ្យសតព្មេតាមទំនយររស់រោក្លរ ីតអ្សាយ
ស៊ូមរ ់សម្ចគល់ន៊ូវព្រះរនទ៊ូលររស់ព្រះតយស៊ូ
ត្ាើយ រេំតពាះក្លររ ិះគន់ ត

ម លបាន

យសារព្ទង់បានតព្បាសរុរស

ម្ចនរ់ឲ្យបានជាតៅនងៃសរប័ទ៖

តរើអ្រ
ន រាល់គ្ននតយវើរិយីក្ល ់មសបរតៅនងៃសរប័ទ

រំពានតលើវ ិន័យររស់តោរម៊ូតសតទ

ម ឥ

តនះេុះតេ ុ ៊ូេតមតេ

បានជាអ្នររាល់គ្ននខ្ឹងខ្្ុំ ម លបានតព្បាសមនុសសមួយទាំង
ម៊ូលតអាយបានជា តៅនងៃសរប័ទ ៊ូតេនះ? (យហា
៊ូ ន៧:២៣)។
ព្រះតយស៊ូបានតព្បាសមនុសសឲ្យបានជា

ទាំងស្សុង។

ព្គរ់មននរទាំងអ្ស់ននរ៊ូរក្លយ រួមទាំងរុគគលិរលរេណៈររស់
មនុសស បានទទួលក្លរតព្បាសឲ្យជាតាមរយៈ
ស៊ូមរ ់សម្ចគល់នងម រ

ព្រះតយស៊ូ។

ន៊ូវព្រសាសន៍តោរតរព្ ុស

រនទរ់រីរុរសរិក្លរតជ្ើងរីរំតណើ ម្ចនរ់
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បានទទួលក្លរ

តព្បាសឲ្យបានជាតៅទាវរលំអ្រនុងអ្ ែរទគមពីរ រិេក្ល
ា រ ៣:១៦
តោរបានរនយល់អ្ំរីក្លរតព្បាសឲ្យជាយង ៊ូតេនះថា៖

ត

យសារតយើងខ្្ុំតជ្ឿតលើព្រះនមព្រះតយស៊ូ គឺព្រះនម

ររស់ព្រះអ្ងគេឹង
ន តេើយបានតយវើតអាយរុរសម ល
ត

រងរអ៊ូន

ើញ តេើយសាគល់តនះម្ចនរម្ចាំងតេើងវ ិញ។ គ្ន ់បានជា

ទាំងស្សុង ត

យសារជ្ំតនឿតលើព្រះតយស៊ូ ៊ូេរងរអ៊ូនត

ើញ

ស្សារ់។ ត ើអ្ីតវ ៅជាលទធនល? «ក្លរតព្បាសឲ្យជាទាំងស្សុង»
ព្រះតយស៊ូម្ចនព្រះរនទ៊ូលថា

«ខ្្ុំបានតព្បាសមនុសសឲ្យបាន

ជាទាំងស្សុង»។ តនះគឺជាក្លរតព្បាសឲ្យជាជារ់មសតងខាងរ៊ូរ
ក្លយ តាមរយៈក្លរតបាសតោះររស់ព្រះតយស៊ូ។ តយើង ឹង
គុណេំតពាះព្គូតរទយ
តទៀ

ព្គូតរទយេិ តសាស្រសត

ម លបានរោបាលជ្ំងឺតយើង។

តោរតនះ

និងអ្នរតនសងៗ

រុមនតតៅតលើសរល

ម្ចនម រុគគលម្ចនរ់រុតណាណះ

ម លម្ចន

ព្រសាសន៍ថា៖ «ខ្្ុតំ ព្បាសមនុសសឲ្យបានជាទាំងស្សុង

អាេត

ះស្សាយរញ្ញ
ា ទាំងអ្ស់បាន

ខ្្ុំ

៊ូេជា ខាងវ ិញ្ញាណ

ខាងស ិរញ្ញាសាារ ី ខាងអារមាណ៍ និងខាងរ៊ូរក្លយ»។ ត ើ
រុគគលតនះជានរណា? គឺ ព្រះអ្ម្ចាស់ព្រះតយស៊ូព្គិស។
ត
ក្លលណាតយើងេ៊ូលមរររព្រះតយស៊ូ

ត

យរឹង

មនអរតលើជ្ំតនឿម លជាម៊ូល ា នននក្លរតព្បាសតោះ

តនះ

លទធនលម លតរើ ម្ចនតេើង
ព្រះគមពរស
ី ញ្ញាងាី

និងបានរ ់ព្តាទុរតៅរនុង

រ៏អាេតរើ តេើងេំតពាះអ្នរ
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តេើយនឹងខ្្ុំ

តាមរយៈជ្ំតនឿតលើព្រះតយស៊ូ នតរលរេាុរបននតនះម រ។

ផលប្រយោជន៍ខាងសម្ភារាៈ
ឥេ៊ូវតនះ តយើងនឹងរិនិ យតមើលព្រះររ

ជារិតសសតៅរនុងអាណាេព្រសម្ចារៈ។

និងរណា
ត សា

ំរ៊ូងរងអស់ តយើង

រិនិ យតមើលព្រះរនទ៊ូលសនោខាងមននរសម្ចារៈ តាម

រយៈ

ក្លរសាតរ់រង្គគរ់ រិ ជាម្ចនតព្េើនណាស់។ (ខ្្ំុរុំអាេសតងេរ
តៅរនុងរញ្ាីតនះអ្ស់តទ)។

តោរម៊ូតសបានរ ់ព្តាទុរតៅ

រនុងអ្ ែរទគមពីរ ទុ ិយរថា ២៨ថា៖

. ព្រះអ្ងគព្រទានររអ្នរតៅតាមទីព្រុង និងតៅតាមមស្សេម្ចារ
(ខ្៣)។

. ព្រះអ្ងគព្រទានររឲ្យអ្នរម្ចនរ៊ូនតៅតព្េើន ឲ្យ ីររស់អ្នរ
តរើនតភាគនលររ ិរ៊ូណ៌ តេើយេវ៊ូងស វររស់អ្នរ

និង តេៀមរ៏នឹងតរើនេំនួនតេើងជាតព្េើនម រ (ខ្៤)។

. ព្រះអ្ងគព្រទានររឲ្យអ្នរម្ចនមនាត

ើ តរញលអី

គឺតគ្ន

ព្រមទាំង

ម្ចនស្សូវតរញជ្ព្ងុរ (ខ្៥)។

. ព្រះអ្ម្ចាស់ព្រទានររឲ្យអ្នរម្ចនស្សូវតរញជ្ព្ងុរ តេើយ
អ្វីៗម លអ្នរតយវើ ព្រះអ្ងគព្រទានររជានិេា (ខ្៨)។

. ព្រះអ្ម្ចាស់ ជាព្រះររស់អ្នរនឹងព្រទានឲ្យអ្នរបានេព្មុង
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េតព្មើន

ត

យតយវើតអាយរ៊ូជ្រងសររស់អ្នរ

ររស់អ្រ
ន តរើនេំនួនតព្េើនតេើង

និងេវ៊ូងស វ

តេើយរ៏តយវើឲ្យអ្នរទទួល

តភាគនលជាតព្េើនតៅតលើទឹរ ី

ម លព្រះអ្ងគបានសនោ

ល់រុរវរុរសថាព្រទានឲ្យអ្នរម រ(ខ្១១)។
ឃ្លាថា«ព្រះអ្ម្ចាស់

ជាព្រះររស់អ្នរនឹងព្រទានឲ្យ

អ្នរបាន េព្មុងេតព្មើន» រិរណ៌នអ្ំរីព្រះររមួយ ម លជា
លទធនលបានមររីក្លរសាតរ់

និងតយវើតាមរង្គគរ់ព្រះស៊ូរ

តសៀងររស់ព្រះអ្ម្ចាស់។ តោរម៊ូតសសតងេរននទតរឿង ៊ូេគ្នន
តៅនឹង ទុ ិយរថា ២៩:៨

៊ូតេនះអ្នររាល់គ្ននព្ វូ ក្លន់ និងព្រ ិរ ិតា
ត មតសេរតីម លម្ចន

មេងទុររនុងសមពនតធ មព្ ីតនះ

ត ើមបីតអាយអ្នររាល់គ្ននទទួល

តជាគជ្័យ (េព្មុងេតព្មើន) រនុងព្គរ់រិេក្ល
ា រម លអ្នររាល់គ្នន
តយវើ។

ក្លរព្រ ិរ ិតា
ត មព្រះរនទ៊ូលររស់ព្រះជាម្ចាស់ ម ល

ម្ចនមេងតៅរនុងសមពនធតមព្ ី
េព្មុងេតព្មើន

ព្គរ់វ ិស័យទាំងអ្ស់។

សព្ម្ចរ់ក្លរររាជ្័យ

វាគ្នានេតនាះទុរ

ឬក្លរខ្រេិ តតៅមននរណាមួយននជ្ីវ ិ

ររស់តយើងបានតេើយ។
សនោត

នឹងនំឲ្យតយើងទទួលភារ

ព្រះររទាំងតនះគឺជាព្រះរនទ៊ូល

យក្លរសាតរ់រង្គគរ់។

ឥេ៊ូវតនះស៊ូមរិនិ យតមើល

រណា
ត សាខាងសម្ចារៈេំតពាះក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់ វ ិញមតង។
ស៊ូមតយើងអាន ទុ ិយរថា ២៨:២៩៖
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អ្នរនឹងត ើររាវតៅតរលនងៃព្ ង់ ៊ូេមនុសសខាវរ់ត ើរ

សាទរៗ រនុងភារអ្នធក្លរ

អ្នររុំអាេសំតរេតាម គំតរាងក្លរ

ម លអ្នរតរៀរេំតេើយ។

៊ូតេនះក្លរវ ិនស

ភារេព្មុងេតព្មើនគឺជាព្រះររ

អ្នតរាយគឺជារណា
ត សា។
តទៀ

ត ើមបីឲ្យក្លន់ម េាស់ជាងតនះ

តោររ៊ូលបានមងាងតៅរនុងអ្ ែរទគមពីរទុ ិយរថា

២៨:៤៧-៤៨។

គឺថាព្រះររ តេើយនឹងរណា
ត សាតៅព្ជ្ុង

ម្ចនរ់ម្ចេង

«តៅតរលសមប៊ូណ៌សរាយ ព្រសិនតរើអ្នររុំតគ្នររ រំតរ ើព្រះ
អ្ម្ចាស់ ជាព្រះររស់អ្នរ ត
រីេិ តតទ

យអ្ំណរនិងត

យតសាាះអ្ស់

តនះអ្នរនឹងរំតរ ើខាាំងសព្ ូវម លព្រះអ្ម្ចាស់ចា ់

តអាយមរព្រហារអ្នរ។ អ្នរនឹងតស្សរឃ្លាន ខ្ាួនទតទ តេើយ
ខ្វះខា អ្វីៗទាំងអ្ស់។

តោរអ្នរមិនអាេររត

ើញរ៊ូរភារណា េាស់ជាង

រ៊ូរភារននខ្គមពីរទាំងរីរខាងតលើតនះតទៀ តទ។
តរើ តេញរីក្លរសាតរ់រង្គគរ់គឺ

លទធនល

ភារសមប៊ូណ៌សរាយព្គរ់វ ិ

ស័យទាំងអ្ស់ ក្លរតគ្នរររតព្មើព្រះអ្ម្ចាស់ត

យអ្ំណរ និង

តសាាះអ្ស់រីេិ ត។ លទធនលតរើ តេញរីក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់
វ ិញគឺ រតព្មើខាាំងសព្ ូវ តស្សរឃ្លាន ខ្ាួនតៅអាព្ក្ល

តេើយ

ភារខ្វះខា ព្គរ់សរវ។

នងៃមួយ តរលខ្្ុំរំរុងម សញ្ាឹងគិ រីព្រះរនទ៊ូលទាំង
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តនះ

ខ្្ុំត

ើញឃ្លាមួយរិរណ៌នភារព្រីព្រតតារយរ។

មនុសសម្ចនរ់ឃ្លាន ម រុំម្ចនអ្វីររ ិតភាគ តស្សររុំម្ចនអ្វីនឹរ ខ្ាួន
តៅអាព្ក្ល រុំម្ចនតខាអាវតសាៀរពារ់

តេើយខ្វះខា សរវ

ព្គរ់។ មនុសសតនះរិ ជាសែិ តៅរនុងសាែនភារព្រីព្រមមន។
រុំម្ចនរ៊ូរភារណាតនសងតទៀ

ម លរង្គាញរីភារព្រីព្រ

េាស់ជាងតនះតទៀ តនះតទ៖ ក្លរឃ្លាន ក្លរតស្សរ ខ្ាួនតៅ

ទតទ និងខ្វះខា សរវព្គរ់។ តសេរតីរិ ព្បារ់តយើងថា ភារ
ព្រីព្រតនះគឺជារណា
ត សា

តេើយរណា
ត សាតនះមិនមមន

សព្ម្ចរ់ព្រជារាស្រសតររស់ព្រះជាម្ចាស់តនះតទ។ ត ើជាអ្ំណរ
ល់ព្រលឹងខ្្ំុអ្ីតវ មាះតទ? ម លបាន ឹងេាស់ថា ភារព្រីព្រគឺ

មិនមមនសព្ម្ចរ់រ៊ូនររស់ព្រះជាម្ចាស់តទ

តេើយរ៏មិនមមន

សព្ម្ចរ់ព្រជារាស្រសតររស់ព្រះជាម្ចាស់ ម លព្រះជាម្ចាស់បាន
តព្បាសតោះរួេតេើយតនះម រ។

ម នទុយតៅវ ិញ

ព្រះជា

ម្ចាស់ម្ចនព្រះេឫទ័យេង់ឲ្យបានសមប៊ូណ៌សរាយ ត ើមបី
ឲ្យតយើងរតព្មើព្រះអ្ងគត

យអ្ំណរ និងេិ តរ ីររាយ។

ម្ចនតរលមួយ ក្លលខ្្ំុរំរុងអ្យិរាយតៅព្រុមជ្ំនុំមួយ

រនុងព្រតទសន៊ូមវលតសេង់
បានរង្គាញខ្្ំុរីអ្ីម
វ ួយ

ស្សារ់ម ព្រះវ ិញ្ញាណររ ិសុទធ

ម លសែិ តៅជារ់រុងគំ
ន
និ

និង

វ ិញ្ញាណខ្្ំុជាតរៀងរេ៊ូ ។ ព្រះវ ិញ្ញាណររ ិសុទធបានរង្គាញខ្្ំុ
រីព្រះតយស៊ូជារ់ត
អាព្ក្ល

ើ ឆ្កាង។ ព្រះអ្ងគឃ្លាន តស្សរទឹរ ខ្ាួនតៅ

និងខ្វះខា សរវព្គរ់។ តេ ុអ្ីបា
វ នជា ៊ូតេនះ? រិ
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ព្បារ មមន ព្រះអ្ងគបានតខ្ាះអ្ស់រម្ចាំង ត
ណា
ត សាននភារព្រីព្រជ្ំនួសតយើង។

យសារម រ

ព្រះអ្ងគបាន ររណា
ត

សាររស់តយើងទាំងអ្ស់មតងជាសំតរេ។ តេ ុអ្ី?
វ តព្ពាះអ្នរ
តេើយនឹងខ្្ំុជាអ្នរតជ្ឿ

ម លបានទទួលក្លរតព្បាសតោះ

តាមរយៈព្រះតោេិ ររស់ព្រះតយស៊ូ តេើយមិនព្ ូវរងទុរេ
ត

យនឹមម រ ម លជារណា
ត សាននភារព្រីព្រតទៀ តទ។

ការយ

ោះដូរររស់ប្រោះជាម្ភាស់

ភារព្រីព្រមិនមមនជាព្រះររ
សាតរ់រង្គគរ់តនះតទ

ម លតរើ តេញរីក្លរ

រុមនតតរើ មររីក្លរមិនសាតរ់រង្គគរ់។

ស៊ូមអ្រព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ តទាះរីជាតយើងទាំងអ្ស់គ្ននមិន
បានសាតរ់រង្គគរ់រ៏ត

យ រ៏ព្រះតយស៊ូបានទទួលយរទុេរា ិ

ភារររស់តយើងទាំងអ្ស់មរ

រ់តលើអ្ងគព្ទង់។ ក្លររះតបារ

ព្រនងម រ ព្ ូវបានយរមរ

រ់តលើអ្ងគព្រះតយស៊ូ តៅតរល

ររស់តយើង និងនលវ ិបារ ៏អាព្ររ់ទាំងអ្ស់ រួមទាំងភារព្រី
តគឆ្កាងព្រះអ្ងគតលើត
ក្លរត

ើ ឆ្កាង។

ះ ៊ូរតនះ ព្ ូវបានសតងេរយងេាស់តៅរនុង

ព្រះគមពីរសញ្ញាងាី ២រ៊ូរ ិនង៊ូស ត
រីក្លរត

យរង្គាញទិ ាភាររីរតេញ

ះ ៊ូរតៅរនុងអាណាេព្រខាងសម្ចារៈ។

ម្ចនព្រសាសន៍ថា៖

ិប រងរអ៊ូនសាគល់ព្រះគុណររស់
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តោររ៊ូល

ព្រះអ្ម្ចាស់តយស៊ូ

ព្គិសស្ត សារ់តេើយ

គឺព្រះអ្ងគម្ចនសមប ិត ៏តព្េើន

រ់ខ្ួ នមរជាអ្ន
ា
រព្រ

បានតៅជាអ្នរម្ចន ត

ព្ទង់បាន

តព្ពាះម រងរអ៊ូន ត ើមបីតអាយរងរអ៊ូន

យភារព្រីព្រររស់ព្រះអ្ងគ

(២រ៊ូរ ិនង៊ូស៨:៩)

ព្រះអ្ងគ ព្ទង់អាេនឹងព្រទានររ ៏េរ៊ូ តេៀរព្គរ់យង

ល់រងរអ៊ូន

ត ើមបីតអាយរងរអ៊ូនម្ចនអ្វីៗទាំងអ្ស់ម លរង

រអ៊ូនព្ វូ ក្លរ ៏ចាបា
ំ េ់តនះជានិេា តេើយមងមទាំងតៅសល់ររ ិ
រ៊ូណ៌សំរារ់មេរទាននង។
ត ើក្លរត

ះ ៊ូរតនះគឺជាអ្វី?

ព្រីព្រររស់តយើង

រ់តៅតលើត

(២រ៊ូរ ិនង៊ូស៩:៨)

ព្រះតយស៊ូបានទទួលយរភារ
ើ ឆ្កាង

ត ើមបីឲ្យតយើងម្ចន

សិទិធតព្រើព្បាស់ព្ទរយសមប ិត ៏ររ ិរ៊ូណ៌េ៊ូរតេៀរ
តាមរយៈព្រះគុណ

ររស់ព្ទង់

តេើយព្រះគុណតនះបានមរតាមរយៈ

ព្រះតយស៊ូម មួយអ្ងគគ ់។

ព្រះគុណមិនអាេររបានតទ

តព្ពាះព្រះគុណជាអ្ំតណាយតាមរយៈជ្ំតនឿម រុតណាណះ។
តៅរនុងភាសាព្រិរ

តសេរតីម លម្ចនមេងតៅរនុង

២រ៊ូរ ិនង៊ូស៩:៨ អ្សាារយណាស់។ ពារយថាម្ចនររ ិរ៊ូណ៌ ម្ចន
រីរ ង និងពារយថាទាំងអ្ស់ ម្ចន ល់តៅព្បាំ ង!
អ្ំតណាយររស់ព្រះតយស៊ូព្រទានឲ្យតយើង
អ្ស់រម្ចាំង

ត

យរណា
ត សាននភារព្រីព្រ

ទទួលព្រះររទុរជាមរ រ។
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តនះជា

គឺព្រះអ្ងគតខ្ាះ
ត ើមបីឲ្យតយើង

ព្រះតយស៊ូបានព្រទានព្រះររទាំងរីមននរឲ្យតយើងគឺ ព្រះ

ររខាងវ ិញ្ញាណ ព្រះររខាងរ៊ូរក្លយ និងព្រះររខាងសម្ចារៈ
ម លសតងេរមរតៅរនុងសំរុព្ សាវ ័រ យហា
៊ូ ន ៣ : ២ ថា៖

ព្រររត

រអ៊ូនជាទីស្សឡាញ់

ខ្្ុំសម
៊ូ ជ្៊ូនររតអាយរអ៊ូនបាន

យតសេរតីសខ្
ុ ព្គរ់ជ្ំរ៊ូរទាំងអ្ស់គឺ តអាយរអ៊ូនម្ចន

សុខ្ភារលអររ ិរ៊ូណ៌
ព្រររត

៊ូេព្រលឹងររស់រ៊ូ នម
អ
លបាន

យតសេរតីសខ្
ុ តេើយតនះម រ។

ព្រះជាម្ចាស់ ម្ចនព្រះទ័យឲ្យតយើងទទួលព្រះររទុរជា

មរ រ រនុងនមអ្នរតជ្ឿតលើព្រះតយស៊ូព្គិស។
ត
ដកស្រង់មកពក
លោកលដលរកស្ពីនរ៍ DEREK PRINCE
ី មមវិធវី ិ ទ្យរបរ់
ុ

ិ៍ ត
“ក្លរទាមទារយរតររមរ
រររស់តយើង”

ស៊ូមេ៊ូលតៅទសសនក្លររតព្ងៀនររស់តោរ ត តររព្រីនស៍
DEREK PRINCE

តាមវ ីត អ្៊ូ ២៤តម្ចងតលើ២៤តម្ចងត

យេ៊ូលតៅក្លន់តគេទំរ័រ:

www.derekprince.co.nz
តេើយេុេតលើសញ្ញា
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ចប្រសប្ម្ួលជាភាសាចមែរយ

យ

អងគការម្ួយសប្ម្ភរ់ម្យ
ួ កម្ពជា
ុ

ពត៌មានបន្នែម

សូមទាក់ទងមកការយាល័
យយយង
ុំ មរយៈ
ិ
ើ ខ្ញតា

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះយលខ៣៨-៣៨អា ផ្លូវ៣៣៦ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌ
ទួលយោក រាជធានើភ្នុំយពញ ទូរសពទ: ០២៣ ៦៧ ៥៥៥ ៨៦
យេហទុំព័រ: www.one2oneworld.org

បានទទួលសិទធិ

ប្រែសររួលទៅជាភាសាប្មែរទៅក្នុងការយាល័
យព័នក្
ធ ច្
ិ
ិ ទច េទរក្រពន
ី ស៍

(Derek Prince) រែចាំទៅរែទទសក្រពុជា តាររយៈព័នក្
ធ ច្
ិ ទច េទរក្រពន
ី ស៍

រែចាំទៅតាំែន់អាសុី -បា៉ាសុី ហ្ក្
វិ , អាសយដ្ឋានទាំនាក្់ទន
ាំ ង ផ្លូវហ្េុន៣៨ ,

រែអែ់សាំែរុ ត ២០២៩, ទរី ក្ុងក្រក្ឈច្ ៨១៤០, រែទទសនូប្វលទសឡង់
ទូរសពទ : ០០៦៤ ៣ ៣៦៦ ៤៤៤៣

ទូរសារ : ០០៦៤ ៣ ៣ ៣៦៦ ១៥៦០
អុប្ី រ៉ាល admin@dpm.co.nz
ទេហ្ទាំពរ័ www.dpm.co.nz
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