
ត ើត ើងត្ ូវ ល់ ត ើ ត ឿយ៉ា ងដូចតតេច តដើតបទីទលួតេចក្េី
េតគ រ្ ោះពីត្ពោះត េ ូវបាន? 

 
ក្. ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើត្ពោះជានរណា? 

១. ត្ពោះដដលពិ ត្បាក្ដមានដ ត ួប៉ាតណាណ ោះ គឺជាត្ពោះដដលបានបតងកើ ពិភពតោក្ទាំងតូល 
គតពរីតេសា  ៤៥:២២ េេ់ទាំងតនុេសតៅចុងដែនដីតេើ  ចូរតតើលតក្េញ ត ើ ទទលួតេច
ក្េីេតគ រ្ ោះចុោះ ដប ិេញតនោះជាត្ពោះ ឥ មាននរណាតទៀ ត ើ  

២. ត្ពោះបានបតងកើ តនុេសត ើងតក្ តដើតបឲី្យត ើងក្លា  ជាក្តមេិទិធរបេ់ត្ពោះេងរ ត ើងគរួដ ត្េឡាញ់ 
ថាា  បងរាំ ត ើ និងបាំតរ ើត្ទងដ់ ១ប៉ាុតណាណ ោះ 
គតពរី១កូ្រនិថូេ ៨:៦ មានត្ពោះដ ១ប៉ាុតណាណ ោះ គឺជាត្ពោះវរបិតា ដដលរបេ់េពាសារតពើតក្ើ តក្ពី
ត្ទង ់ត ើ ត ើងរាល់គ្នា ក្េ៏ាំរាបត់្ទង ់ក្ម៏ានត្ពោះេមាា េ់ដ ១ គឺជាត្ពោះត េ ូវត្គីេទ ដដលរបេ់
េពាសារតពើតក្ើ តក្តោ សារត្ទង ់ត ើ ត ើងក្ត៏ោ សារត្ទងដ់ដរ 

៣. ត្ពោះលអបរេុិទធ និង ុ ិេធត ៌ត្ទងត់្ វូដ  ាំនុាំ ាំរោះត្គបទ់ាំងេាំតពើបាប និងក្លរបោះតបារត្បឆាំងនឹងត្ពោះ 
គតពរី១ ៉ាូហាន ១:៥ តនោះជាដាំណឹង ដដលត ើងខ្ុ ាំបានឮពីត្ទង ់ត ើ ក្ត៏្បាបត់ក្េាក្រាល់គ្នា  គឺថា 
ត្ពោះត្ទងជ់ាពនាឺភា ឺគ្នម នតេចក្េីងងឹ ណា តៅក្ាុងត្ទងត់សាោះ 

 
ខ. ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើតនុេសទាំងេេ់ជានរណា? 

៤. តនុេសទាំងេេ់ជាេាក្មានបាប តោ សារដ បោះតបារត្បឆាំងនឹងត្ពោះ តោ តនិដេាងរក្ត្ពោះដពិ៏  
គតពរីរ ៉ាូត ៣:១០-១២ ដូចមានតេចក្េីដចងទុក្តក្ថា គ្នម នេាក្ណាេុចរ ិតសាោះ េូតបដី មាា ក្ ់ក្៏
គ្នម នែង គ្នម នេាក្ណាដដល ល់ គ្នម នេាក្ណាដដលដេាងរក្ត្ពោះ ត្គបគ់្នា បានដបរតចញ ត ើ ត្ 
 បជ់ាឥ ត្បតយ នទ៍ាំងេេ់គ្នា  គ្នម នេាក្ណាដដលត្បត្ពឹ េតាតតេចក្េីេបបុរេតសាោះ ដ មាា ក្ក់្៏
គ្នម នែង 

៥. ឈ្ាលួននេាំតពើបាបរបេ់តនុេសត ើង គឺជាតេចក្េសីាា ប ់ត ើ និងក្លរោចត់ចញពីត្ពោះតៅឋាននរក្
េេ់ក្លបជានិចា 
គតពរីវវិរណៈ ២១:៨ ដ ត្ ងព់កួ្ខ្លា ច ពកួ្តនិត ឿ ពកួ្គរួតខពើត ពកួ្ក្លបេ់ាំឡាបត់គ ពកួ្ក្ាំែិ  ពកួ្តនេ
អាគត ពកួ្ថាា  បងរាំរូបត្ពោះ ត ើ ត្គបទ់ាំងតនុេសក្ាំភូ  តគនឹងមានចាំដណក្តៅក្ាុងបឹង ដដលត ោះ
ជាតភាើងនិងសាព នធ់រ័ គឺជាតេចក្េីសាា បទី់២វញិ 



 
គ. ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើត្ពោះត េ ូវជានរណា? 

៦. តទោះបីជាតនុេសត ើងជាេាក្មានបាបត្បឆាំងនឹងត្ពោះក្ត៏ោ   ត្ពោះតៅដ ត្េឡាញ់តនុេស ត្ទង់
បានយងតក្ពីឋានេួគ ៌ចាបក់្ាំតណើ  ជាតនុេស តដើតបេីតគ រ្ ោះតនុេសត ើងឲ្យរចួពីបាប 
គតពរីរ ៉ាូត ៥:៨ ដ ឯត្ពោះ ត្ទងេ់ាំដដងតេចក្េីត្េឡាញ់របេ់ត្ទង ់ដល់ត ើងរាល់គ្នា ឲ្យត ើញចាេ់
តោ ត្ពោះត្គីេទបានេុគ  ាំនេួត ើងរាល់គ្នា  ត ោះគឺក្ាុងក្លលដដលត ើងតៅមានបាបតៅត ើ 
ែង 

៧. ត្ពោះត េ ូវបានេងនថាតោោះបាបរបេ់តនុេសត ើង តោ ត្ទងប់ានេុគ តៅតលើតឈ្ើឆក ង 
គតពរី១តពត្ ុេ ២:២៤ ត្ទងប់ានែទុក្េាំតពើបាបរបេ់ត ើងរាល់គ្នា  តៅតលើរូបេងរត្ទង ់ជាបត់លើតឈ្ើ
ឆក ង តដើតបឲី្យត ើងបានរេ់ខ្លងឯតេចក្េីេុចរ ិ តោ បានសាា បខ់្លងឯេាំតពើបាបត ើ  គឺតោ 
សាា តជាាំរបេ់ត្ទង ់ដដលេាក្រាល់គ្នា បានជា 

៨. ត្ពោះត េ ូវមានត្ពោះ នមរេ់ត ើងវញិ ត ើ មាន  ័ ាំនោះតលើតេចក្េសីាា ប ់
គតពរីរ ៉ាូត ១:៤ ដ ខ្លងឯត្ពោះវញិ្ញា ណននតេចក្េីបរេុិទធ ត ោះបានេាំដដងតក្ចាេ់ថា ត្ទងជ់ាត្ពោះ
រា បុត្តារបេ់ត្ពោះពិ  ទាំងមានត្ពោះតចសាេ ែង តោ ត្ទងប់ានរេ់ពីសាា បត់ ើងវញិ គឺជាត្ពោះ
ត េ ូវត្គីេទ ជាត្ពោះេមាា េ់ននត ើងរាល់គ្នា  
 

 . ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើដាំណឹងលអគជឺាេា?ី 
៩. េេ់េាក្ណាដដលដក្ដត្បចិ េពីេាំតពើបាបរបេ់ខាួន ត ើ ត ឿទុក្ចិ េតលើត្ពោះត េ ូវ ត ោះនឹងទទលួ

បានតេចក្េេីតគ រ្ ោះ 
គតពរី១ដថេា ូនីច ១:៩-១០ ទាំងដបរតចញពីរូបត្ពោះ តក្ឯត្ពោះដពិ៏  ឲ្យបានតគ្នរពត្ប ិប េិដល់
ត្ពោះ ដម៏ានត្ពោះ នមរេ់តៅត ោះវញិ ត ើ ឲ្យបានចាាំត្ពោះរា បុត្តាត្ពោះ ត្ទងយ់ងតក្ពីសាា នេួគ ៌
ដដលត្ពោះបានតត្បាេឲ្យត្ទងរ់េ់ពីសាា បត់ ើងវញិ គឺជាត្ពោះត េ ូវ ដដលត្ទងត់ត្បាេឲ្យត ើងរចួពី
តេចក្េីខ្្លល់តៅតុខ 

១០. ត្ពោះបានេនាេ ត់ទេបាបឲ្យត ើង ត ើ ត្បទនតរ ក្ឲ្យត ើង ដដលថិ តថរ េេ់ក្លបជានិចា 
គតពរីកិ្ចាក្លរ ២៦:១៨ ត្បតយ ននឹ៍ងបាំភាដឺភាក្តគ ឲ្យបានដបរតចញពីតេចក្េីងងឹ  តក្ឯពនាឺ ត ើ 
ពីេាំណាចអារក្សសាតាាំង តក្ឯត្ពោះវញិ តដើតបឲី្យតគបានរចួពីបាប ត ើ បានទទលួតរ ក្ជាត ួ
នឹងពកួ្េាក្ដដលបានដញក្ជាបរេុិទធ តោ សារតេចក្េី ាំតនឿត ឿដល់ខ្ុ ាំ 


