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ត ើត ើងត្ ូវ ល់ ត ើ ត ឿយ៉ាងដូចតតេច  
តដើតបទីទួលតេចក្េីេតគ រ្ ោះពីត្ពោះត េ វូបាន? 

 
ក្. ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើត្ពោះជានរណា? 

១. ត្ពោះដដលពិ ត្បាក្ដមានដ តួ ប៉ាតណាណ ោះ គឺជាត្ពោះដដលបានបតងកើ ពិភពតោក្ទាំងតូល 
គម្ពីរអេសាយ ៤៥:២២ េស់ទ ាំងម្នុសសអៅចុងផែនដីអេើយ ចូរអម្ើលម្កេញ អ ើយ
ទទួលអសចកតីសអរ គ្ ោះចុោះ ដបតិេញអនោះជាព្រោះ ឥតមាននរណាអទៀតអ ើយ 

២. ត្ពោះបានបតងកើ តនុេសត ើងតក្ ត ើងទាំងអេ់គ្នា ជាក្តមេិទិធរបេ់ត្ពោះអងរ ត ើងគួរដ 
ស្េឡាញ់ តគ្នរពថាា  បងរាំ ត ើ បាំតរ ើត្ទង់ដ ១ប៉ាុតណាណ ោះ 
គម្ពីរ១កូរនិថូស ៨:៦ មានព្រោះផត១ប ុអណាណ ោះ គឺជាព្រោះវរបិតា ផដលរបស់សរវសារអរើ
អកើតម្ករីព្ទង់ អ ើយអយើងរាល់គ្នា ក៏សាំរាប់ព្ទង់ ក៏មានព្រោះេមាា ស់ផត១ គឺជាព្រោះអយស ូ
វព្គីសទ ផដលរបស់សរវសារអរើអកើតម្កអោយសារព្ទង់ អ ើយអយើងក៏អោយសារព្ទង់
ផដរ 

៣. ត្ពោះលអបរេុិទធ និង ុ ិេធត៌ ត្ទង់នឹង ាំនុាំ ាំរោះត្គប់ទាំងអាំតពើបាប និងការបោះតបារត្បឆាំងនឹង
ត្ពោះ ពីតត្រោះអាំតពើបាបត្ វូដ េង 
គម្ពីរ១យ ូហាន ១:៥ អនោះជាដាំណឹង ផដលអយើងខ្ុ ាំបានឮរីព្ទង់ អ ើយក៏ព្បាប់ម្កេាក
រាល់គ្នា  គឺថា ព្រោះព្ទង់ជារនលឺភ្លឺ គ្នា នអសចកតីងងឹតណា អៅកាុងព្ទង់អសាោះ 
គម្ពីរសាសាា រ ១២:១៣-១៤ ចូរអោតខ្លល ចដល់ព្រោះ អ ើយោន់តាម្បញ្ញតតព្ទង់ចុោះ ដបតិ
ប ុអណណោះឯងជាកិចាទ ាំងមូ្លផដលម្នុសសព្តូវអ្វើ  រីអព្រោះព្រោះព្ទង់នឹងន ាំព្គប់ោរទ ាំង
េស់ម្កអដើម្បជីាំនុាំជាំរោះ ព្រម្ទ ាំងេវីៗផដលលាក់កាំបា ាំងែង អទោះលអឬអាព្កក់កតី។:៚ 

 
ខ. ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើតនុេសទាំងអេ់ជានរណា? 

៤. តនុេសទាំងអេ់ជាអាក្មានបាប ជាអាក្បោះតបារត្បឆាំងនឹងត្ពោះ តោ តិនបានតគ្នរព 
ត ើ តិនបានដេាងរក្ត្ពោះដ៏ពិ  
គម្ពីររ  ូម្ ៣:១០-១២ ដូចមានអសចកតីផចងទុកម្កថា គ្នា នេាកណាសុចរតិអសាោះ សូម្បផីត
មាា ក់ ក៏គ្នា នែង គ្នា នេាកណាផដលយល់ គ្នា នេាកណាផដលផសវងរកព្រោះ ព្គប់គ្នា បាន
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ផបរអចញ អ ើយព្ត ប់ជាឥតព្បអោជន៍ទ ាំងេស់គ្នា  គ្នា នេាកណាផដលព្បព្រឹតតតាម្
អសចកតីសបបុរសអសាោះ ផតមាា ក់ក៏គ្នា នែង 

៥. ឈ្ាួលរបេ់បាប គឺតេចក្េីស្លា ប់ ត ើ ការោច់តចញពីត្ពោះអេ់ក្លបជានិចច 
គម្ពីរវវិរណៈ ២១:៨ ផតព្តង់រួកខ្លល ច រួកមិ្នអជឿ រួកគួរអខពើម្ រួកោប់សាំឡាប់អគ រួក
កាំែិត រួកម្នតអាគម្ រួកថាវ យបងគាំរូបព្រោះ អ ើយព្គប់ទ ាំងម្នុសសកាំភូ្ត អគនឹងមាន
ចាំផណកអៅកាុងបឹង ផដលអ ោះជាអភ្លើងនិងសាព ន់្័រ គឺជាអសចកតីសាល ប់ទី២វញិ 
គម្ពីររ  ូម្ ៦:២៣ ដបតិឈ្ាួលរបស់េាំអរើបាប អនោះជាអសចកតីសាល ប់ 

 
គ. ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើត្ពោះត េ វូជានរណា? 

៦. តទោះបីជាតនុេសត ើងជាអាក្មានតទេធងន់ក៏្តោ   ត្ពោះតៅដ ស្េឡាញ់តនុេសតោក្ 
ត ើ បានយងតក្ពីឋានេួគ៌  ក្និេ័ ជាតនុេស តដើតបេីតគ រ្ ោះតនុេសត ើងឲ្យរចួ
ផុ ពីផលបាប 
គម្ពីររ  ូម្ ៦:២៣ ដបតិឈ្ាួលរបស់េាំអរើបាប អនោះជាអសចកតសីាល ប់ ផតេាំអណាយទននន
ព្រោះវញិ គឺជាជីវតិដ៏អៅេស់កលបជានិចា អោយព្រោះព្គីសទអយស ូវ ជាព្រោះេមាា ស់នន
អយើងរាល់គ្នា ។ 
គម្ពីររ  ូម្ ៥:៨ ផតឯព្រោះ ព្ទង់សាំផដងអសចកតីព្សឡាញ់របស់ព្ទង់ ដល់អយើងរាល់គ្នា ឲ្យ
អ ើញចាស់អោយព្រោះព្គីសទបានសុគតជាំនួសអយើងរាល់គ្នា  អនោះគឺកាុងោលផដលអយើង
អៅមានបាបអៅអ ើយែង 

៧. ត្ពោះត េ ូវបានេងថ្លាតោោះបាបរបេ់តនុេសត ើង តោ ត្ទង់បានេុគ តៅតលើតឈ្ើ
ឆក ង 
គម្ពីរ១អរព្តុស ២:២៤ ព្ទង់បានែទុកេាំអរើបាបរបស់អយើងរាល់គ្នា  អៅអលើរូបេងគព្ទង់ 
ជាប់អលើអឈ្ើឆ្កា ង អដើម្បឲី្យអយើងបានរស់ខ្លងឯអសចកតីសុចរតិ អោយបានសាល ប់ខ្លងឯ
េាំអរើបាបអ ើយ គឺអោយសាា ម្ជាាំរបស់ព្ទង់ ផដលេាករាល់គ្នា បានជា 

៨. ត្ពោះត េ ូវមានត្ពោះ នមរេ់ត ើងវញិ ត ើ មាន ័  ាំនោះតលើតេចក្េីស្លា ប់ 
គម្ពីររ  ូម្ ១:៤ ផតខ្លងឯព្រោះវញិ្ញញ ណននអសចកតីបរសុិទធ អនោះបានសាំផដងម្កចាស់ថា 
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ព្ទង់ជាព្រោះរាជបុព្តារបស់ព្រោះរិត ទាំងមានព្រោះអចសាត ែង អោយព្ទង់បានរស់រីសាល ប់
អ ើងវញិ គឺជាព្រោះអយស ូវព្គីសទ ជាព្រោះេមាា ស់ននអយើងរាល់គ្នា  
 

ឃ. ត ើងត្ ូវ ល់ថា ត ើដាំណឹងលអគឺជាអាី? 
៩. អេ់អាក្ណាដដលដក្ដត្បចិ េ ត ើ ទទួលត ឿត្ពោះត េ ូវ អាក្ត ោះនឹងបានេតគ រ្ ោះ 

គម្ពីរ១ផថសា ូនីច ១:៩-១០ ទាំងផបរអចញរីរូបព្រោះ ម្កឯព្រោះដ៏រិត ឲ្យបានអគ្នររ
ព្បតិបតតិដល់ព្រោះ ដ៏មានព្រោះជនារស់អៅអនោះវញិ អ ើយឲ្យបានចាំព្រោះរាជបុព្តាព្រោះ 
ព្ទង់ោងម្ករីសាា នសួគ៌ ផដលព្រោះបានអព្បាសឲ្យព្ទង់រស់រីសាល ប់អ ើងវញិ គឺជាព្រោះ
អយស ូវ ផដលព្ទង់អព្បាសឲ្យអយើងរួចរីអសចកតីខ្្លល់អៅមុ្ខ 

១០. ត្ពោះបានេនាថា ត្ទង់នឹងអ ់តទេបាបឲ្យអាក្ត ឿ ត ើ ត្បទនពរពួក្តគឲ្យបាន
ចាំដណក្ក្ាុងតរ ក្របេ់ត្ពោះដដលលិ តលរអេ់ក្លបជានិចច 
គម្ពីរកិចាោរ ២៦:១៨ ព្បអោជន៍នឹងបាំភ្លឺផភ្ាកអគ ឲ្យបានផបរអចញរីអសចកតីងងឹត ម្កឯ
រនលឺ អ ើយរីេាំណាចអារកសសាតាាំង ម្កឯព្រោះវញិ អដើម្បឲី្យអគបានរួចរីបាប អ ើយ
បានទទួលម្រតកជាមួ្យនឹងរួកេាកផដលបានផញកជាបរសុិទធ អោយសារអសចកតីជាំអនឿ
អជឿដល់ខ្ុ ាំ 


