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យ ើអជាសាសនប៍រិសទុ្ធ ជាជនបរយទ្ស ទាំអស់ក្នា  
ព្រះគម្ពរី   ៉ូហាន ១:១២ អានថា 

អស់អាកដែលទ្ទ្លួព្រះអង្គ គឺអសអ់ាកដែលយជឿែលព់្រះអង្គ ព្រះអង្គព្រទនអាំណាច ឲ្យបានព្រឡបជ់ា
ក៉ូនព្រះ 

យៅយរលដែលយ ើង្ទ្ទ្ួលយជឿយលើព្រះយ ស ៉ូវ យ ើង្ព្រឡប់ជាក៉ូនយៅរបស់ព្ទ្ង់្។ យនះជាក្នរអសាា សយម្ួ 
យ ង្ធាំ ដែលអាកដែលរីម្ុនមិ្នសាគ ល់ព្រះ រម្ិលគុណព្រះ យ ើ ជាសព្រូវរបស់ព្រះយទ្ៀរ បានព្រឡប់ជា
ក៉ូនវិញ។ អរព្រះគុណព្រះអង្គ! 

ពាកយ ក៉ូនព្រះ មានអរន័ យព្ៅ អរន័ អសាា សយ ដរអរតសញ្ញា ណរបស់យ ើែកាុង្ព្រះយ ស ៉ូវមាន   
អរិន័ យព្ៅជាង្យព្ចើនយទ្ៀរ។ 

ស៉ូម្អាន ១យរព្រុស ២:៩-១២ 

9ប ុដនត អាករាលគ់្នា ជារ៉ូជយព្ជើសយរើស ជាសង្ឃ លងួ្ ជាសាសន៍បរិសទុ្ធ ជាព្បជា រាស្តសតម្ ួសព្មាបព់្រះ អង្គ
ផ្ទា ល ់យែើម្បីឲ្យអាករាលគ់្នា បានព្បក្នសរកីិចា ក្នរែអ៏សាា រយរបសព់្រះ អង្គ ដែលព្ទ្ង្ប់ានយៅអាករាលគ់្នា
យចញរយីសចកតីង្ង្ឹរ ច៉ូលម្កកាុង្រនលែឺ៏អសាា រយរបសព់្រះ អង្គ។  

10រីយែើម្អាករាលគ់្នា ម្និដម្នជាព្បជា រាព្សតរបសព់្រះយទ្ ដរឥឡវូយនះ ជាព្បជា រាព្សតរបសព់្រះវញិ។ រយីែើម្
ម្ិនបានទ្ទ្លួយសចកតីយម្ត្ត  ករណុាយទ្ ដរឥឡវូយនះបានទ្ទ្លួយសចកតយីម្ត្ត  ករុណាយ ើ ។ 
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11រួកសងួន ភ្ងង យអើ  ខ្ុាំទ្៉ូន្មា នអាករាលគ់្នា ទ្កុែ៉ូចជាអាកព្បយទ្សយព្ៅ និង្ែ៉ូចជាអាកដែលព្គ្ននដ់រសាា កយ់ៅប
យណាត ះអាសនាថា ច៉ូរយចៀសរីយសចកតបី ង្ព្បាថាា ខាង្សាច់ឈាម្ ដែលព្បឆាំង្នងឹ្ព្រលឹង្យន្មះយចញ។  

12ព្រវូព្បព្រឹរតយោ យទ្ៀង្ព្រង្យ់ៅកាងុ្ចាំយណាម្រួកសាសន៍ែទទ្ យែើម្បីយៅកដនលង្ណាដែលយគនយិ យែើម្
អាករាលគ់្នា  ទ្កុែ៉ូចជាម្នសុសព្បព្ររឹតអាព្កក ់យន្មះយគបានយ ើញអាំយរើលអរបសអ់ាករាលគ់្នា  យ ើ យលើក
រយម្កើង្ព្រះ យៅទងងដែលព្ទ្ង្យ់ង្ម្ក។ 

ខ៩ រ៉ូជយព្ជើសយរើស (រ៉ូចសាសន័ដែលព្រះអង្គបានយព្ជើសយរើស) 
ព្រះបានយព្ជើសយរើសយ ើង្។ កាុង្ចាំយណាម្ម្នុសសយោក ព្រះបានយព្ជើសយរើសយ ើង្ែ៉ូចដែលព្រះបានយព្ជើស
យរើសសាសន័អុីព្សដអលរីម្ុន។ ព្រះបានដញកយ ើង្យចញរីម្នុសសយោកដែលយៅយព្ក្នម្យម្កាំណាច។ 

• យរើអាកណាខលះយៅយព្ក្នម្យម្កាំណាចរាល់ទងង? ១  ៉ូហាន ៥:១៩ អានថា 

យ ើង្ែឹង្ថា យ ើង្ម្ករីព្រះ យ ើ យោកី ទ៍ាំង្ម្៉ូលយែកយៅកាុង្អាំណាចរបសយ់ម្កាំណាច។ 

ខ៩ ជាសង្ឃ លងួ្ (ព្កមុ្ប៉ូជាចារយរបសព់្រះម្ កសព្រ) 
យ ើង្មានរិញសិទ្ិធជ៉ូលម្កថាា  បង្គាំព្រះ នឹង្អធិសាា ន។ អាកយជឿព្រះយ ស ៉ូវគ្នា នថាា ក់ គ្នា នព្រះសង្ប និង្
ព្បជាជនធម្ាត្យទ្។ ព្រះបានយលើកយ ើង្ទាំង្អស់គ្នា យឡើង្ជាប៉ូជាចារសយសាើគ្នា ។ 

• ខុសគ្នា រីសាសន្មរបស់យគឆង  ណាស់ គ្នា នអាកណាយៅកណាា លយ ើង្នឹង្ព្រះយទ្យលើកដលង្ដរ
ព្រះយ ស ៉ូវ ជាព្រះអង្គសយព្ គ្ ះរបស់យ ើែប ុយណាណ ះ។ 

ខ៩ ជាសាសន៍បរសិុទ្ធ (ជារិសាសន័ែ៏បរសិទុ្ធ) 
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ព្រះយ ស ៉ូវបានយោះយ ើង្រីយទសបាប យ ើ យ ើង្បានទ្ទ្ួលយសចកតីសុចរិររបស់ព្រះអង្គរ៉ូចយ ើ ។ 
យ ើង្មានចិរតងាី ព្រះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធគង់្យៅកាុង្យ ើង្ យ ើង្យ ើង្ចាប់យ្ាើម្ដកដព្បចិរតយែើម្បីបរិសុទ្ធយឡើង្កាុង្
ជីវិររាល់ទងង។ 

• ឥឡូវយនះ យ ើង្យលង្ជាជនជារិដខារប ុយណាា ះយទ្ៀរយ ើ  យ ើង្យៅដរជាជនជារិដខារដម្ន ដរឥឡូវ
ជាបលរែាដខារ ទាំង្ជាបលរែាសាសន័បរិសុទ្ធរបស់ព្រះ្ង្។ មួ្ យទ្ៀរភ្ងរជាសាសន័បរិសុទ្ធ
សាំខាន់ជាង្ជាង  ណាស់។  

ខ៩ ជាព្បជា រាស្តសតម្ួ សព្មាប់ព្រះ អង្គផ្ទា ល ់(ជាកម្ាសទិ្ិធរបស់ព្រះ) 
ព្រះបានយព្ជើសយរើសយ ើង្យែើម្បីថាា  សិរិលអរបស់ព្ទ្ង្់។ ក៉ូនរបស់ព្រះ ជាកម្ាសិទ្ធរបស់ព្រះ។ ឥឡូវយ ើង្
រស់យៅយព្ក្នម្ចាប់សាា នសួគ៏ ព្កិរិវិន័ របស់ព្រះយ ស ៉ូវ។ 

• ឥឡូវព្រះ ឬទ្័ របស់ព្រះធាំជាយជៀង្ព្បទរណី ឬរយម្ាៀម្រមាល ប់ចាស់កាុង្សង្គាំ។ យ ើង្បានដកដព្ប
ចិរតរ៉ូចយ ើ  យ ើង្មិ្នយគ្នររយោកសង្បយទ្ៀរយទ្ មិ្នដសនយព្រន អុចធ៉ូប បួង្សួង្ ជ៉ូលវរតយទ្ៀរ
យទ្។ ក្នរយែើរយលង្សា រយបៀប្លូវបាប យ ើង្មិ្នជ៉ូលរួម្។ យ រុអាី? យ ើង្ជាព្បជារាសយរបស់
ព្រះអង្គ។ 

• យ ើង្ខុសយគយព្ចើនណាស់ឥឡូវ។ អាកខលះនឹង្សអប់យ ើង្ ខលះនឹង្យបៀរយបៀន។ យ រុយន្មះយ ើ ព្រះ
យ ស ៉ូវមានបនាូលថា 

អាកណាម្និ កយ ើឆក ង្របស់ខលនួ ម្កត្ម្ខ្ុាំ ម្ិនសក័ាិ សម្នឹង្ខ្ុាំយទ្(មា ថា  ១០:៣៨)។ 

ខ៩ អាកព្បក្នសរីកិចា ក្នរែ៏អសាា រយរបស់ព្រះ អង្គ 
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ខ៩ អាកដែលរសយ់ៅកាុង្រនលឺែ៏អសាា រយរបសព់្រះ អង្គ។ 

ខ១០ អាកដែលបានបានទ្ទ្ួលយសចកតីយម្ត្ត  ករណុាយ ើ ។ 

ខ១១ អាកព្បយទ្សយព្ៅ(ជនបរយទ្ស) 
អាកយជឿយលើព្រះយ ស ៉ូវទាំង្អស់គ្នា ជាជនបរយទ្ស។ យបើសិនជាយ ើង្មានយមាទ្នភ្ងរន៉ូវចាំយពាះព្បយទ្សខលួន
ម្ិនអីយទ្! ដរយ ើង្រាប់ខលួនជាបរយទ្សជាយជៀង្។ 

• ក្នររស់យៅជាបរយទ្សម្ិនព្សួលយទ្ ប ុដនតក្នរលាំបារ់យនះមានដររ :យរលខលីយទ្។ 

ខ១១ អាកដែលព្គ្នន់ដរសាា ក់យៅបយណាត ះអាសនា 
សាសន៍ែ៏រិររបស់យ ើង្គឺ នគររបស់ព្រះ ឋានសួគ៌។ យ ើង្រង្ចាាំព្សុកមួ្ ែ៏ព្បយសើជាជាង្។ 

ព្រះគម្ពីរ យ យព្បើ ១១:១៦ អានថា 

16ប ុដនា ត្ម្រិរ យគព្បាថាា ចង្ប់ានព្សកុម្ ួែព៏្បយសើរជាង្ គជឺាព្សកុម្ ួយៅសាា ន សួគ។៌ យ រុយនះ
យ ើ បានជាព្រះ ព្ទ្ង្ម់្ិនខាា សនងឹ្ឲ្យយគយៅព្រះ អង្គថាជាព្រះរបសយ់គយន្មះយឡើ  ែបិរព្រះ អង្គបានយរៀបចាំ
ទ្ីព្កុង្ម្ ួសព្មាប់យគរចួយ ើ ។ 

ខ១២ យ ើែព្រវូព្បព្រឹរតយោ យទ្ៀង្ព្រង្ ់យែើម្បយីលើកែាំយកើង្ព្រះ 

 


