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េតី្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តមនគុណ្របេយជន៍យ៉ង
េតីអនក្រតូវេនជប់នឹង្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តេ យរេបៀប
េដីមបឲីយជីវតិរបស់អនកមនករផ្ល ស់ែ្របនិងបេងកីតផលែផ្លជេ្រចីន

មរយៈករេនជប់នឹង្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត។
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១.សិស របស់្រពះ្រគិស្តេនជបនឹ់ង្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
1. THE DISCIPLES OF CHRIST ABIDE IN THE WORDS OF CHRIST

យ៉ូ ន ៨:៣១
៣១ េពល េនះ ្រពះេយស៊ូ មន ្រពះបនទូល

េទ កន់ ជន ជតិ យូ ែដល បន េជឿ េល ី្រពះអងគ ថ៖ 
 «្របសិន េបី អនក ល់ គន  សថិត េន ជប់ នឹង  ពកយ របស់ ខញុ ំ អនក ល់ គន  ពិត ជ សិស  របស់ ខញុ ំ ែមន។

មានមនុស ពីរ្របេភទក្នុងចំេណាមជនជាតិយូដាែដលេជឿេលើ្រពះេយសូ៊នាសម័យេនាះ
គឺអ្នកជាន់ទូកពីរែដលព យាម្របតិបត្តិតាម្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផងនិង្រកឹត វន័ិយផង

និងអ្នកជាន់ទូកែតមួយែដលេនៅជាប់នឹង្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តសុទ្ធសាធ។
្រពះេយស៊ូដាស់េតឿនជនជាតិយូដាែដលេជឿេលើ្រពះអង្គនាសម័យេនាះ

ឲ េនៅជាប់នឹង្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអង្គ។ ្រពះអង្គបានអះអាង្របាប់េគថា៖
១.េគនឹងសា្គល់េសចក្តីពិត

េហើយេសចក្តីពិតនឹងរេដាះេគឲ មានេសរីភាព(យូ៉ហាន ៨:៣២)
២.្របសិនេបើ្រពះបុ្រតារេដាះេគរាល់គា 

េគរាល់គាពិតជាមានេសរភីាពែមន(យូ៉ហាន ៨:៣៦)
៣.្របសិនេបើពួកេគជាពូជរបស់េលាក្របាហាំ

េហើយ្រពះជាមាស់ពិតជាបិតារបស់ពួកេគែមន េនាះពួកេគមុខជាេធ្វើដូចេលាកអ្របាហាំែដរ
គឺ្រសឡាញ់្រពះេយស៊ូ(យូ៉ហាន ៨:៣៩,៤២)។
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១

មនុស េលាកនឹងមានជំេនឿេលើ្រពះ្រគិស្ត(ជំេនឿែដលនាំឲ ទទួលការសេ្រងា្គះ)េដាយសារ
េគឮ(hear) យល់(understand) និងទទួល (accept)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត។
្រគិស្តបរិស័ទព្រងឹងជំេនឿរបសេ់គេលើ្រពះ្រគិស្ត(ជំេនឿែដលនាំឲ េកើតមានទីសមា្គល់

និងការអសារ នានា)េដាយសារេគឮ(hear) យល់(understand) និងទទួល(accept) 
្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តជាេរៀងរាល់ៃថ្ង។

២.គុណ្របេយជនៃ៍នករេនជបនឹ់ង្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
2. THE PROFIT OF ABIDING IN THE WORDS OF CHRIST

ក.្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តល់ជំេនឿដល់េយើង
B. THE WORDS OF CHRIST GIVES US FAITH 

រ ៉ូម ១០:១៧
១៧ ដូេចនះ ជំេនឿ  េកីត មក ពី េសចក្ដី ែដល េយងី បន ្ដ ប់ 

រឯី េសចក្ដី ែដល េយងី បន ្ដ ប់ េនះ េកីត មក ពី្រពះ បនទូល របស់ ្រពះ ្រគិស្ដ  ។

ខ.្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តល់ជីវតិ អស់កលប ជនិចចដល់េយើង
B. THE WORDS OF CHRIST GIVE US ETERNAL LIFE

យ៉ូ ន ៦:៦៨-៦៩
៦៨ េ ក សីុមូ៉ន េព្រតុស ទូល ្រពះអងគ ថ៖ 

«បពិ្រត ្រពះអមច ស់ េតី ឲយ េយងី ខញុ ំ េទ រក នរ  វញិ? 
្រពះបនទូល របស់ ្រពះអងគ ផ្ដល់ ជីវតិ អស់កលប ជនិចច។ 

៦៩ េយងី ខញុ ំ េជឿ េហយី ដឹង ថ្រពះអងគ ពិត ជ ្រពះ ដ៏វសុិទធែដល ្រពះជមច ស់ ចត់ ឲយ មក »។
១

មនុស េលាកនឹងមានជីវិតអស់កល ជានិច្ច
េដាយសារេគឮ(hear) យល់(understand) និងទទួល(accept)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត។

្រគិស្តបរិស័ទរក ជីវិតអស់កល ជានិច្ចមិនឲ បាត់បង់េទៅវិញ
េដាយសារេគឮ(hear) យល់(understand) និងទទួល(accept)

្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តជាេរៀងរាល់ៃថ្ង។
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គ.្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តល់ករជូតសម្អ តដល់េយើង 
C. THE WORDS OF CHRIST WIPE US  

យ៉ូ ន ១៥:៣
៣ ពកយ ែដល ខញុ ំ បន ្របប់េធ្វី ឲយ អនក ល់ គន   បរសុិទធ រចួ េទ េហយី។ 

១

េយើងបានសាតបរិសុទ្ធផុតេសៅហ្មងេពលែដលេយើងទទួលការជូតសមាតពី្រពះ្រគិស្តតាមរយៈ
ការឮ ការយល់ ការទទួល ការចងចំា និងការ្របតិបត្តិតាម្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអង្គេរៀងរាលៃ់ថ្ង។

វសុិទធភពេ យ រ្រពះគុណ HOLINESS BY GRACE 
 ្រពះជាមាស់េ្របាសេយើងឲ បានសុចរិតម្តងជាសូេរច(Justification)

េដាយសារការបង្ហូរ្រពះេលាហិតរបស្់រពះ្រគិស្ត(រូម ៥:៩)
១

 ្រពះជាមាស់េ្របាសេយើងឲ បានវិសុទ្ធម្តងជាសូេរច(Sanctification)
េដាយសារការថាយ្រពះកាយរបស់្រពះ្រគិស្តជាយញ្ញបូជា(េហ្របឺ ១០:១០)

 ្រពះេយស៊ូលាងជ្រមះេយើងឲ ្រជះេរៀងរាល់ៃថ្ង(Washing)
េដាយសារ្រពះវិ ណរបស់្រពះ្រគិស្ត(យូ៉ហាន ១៣:៥; េអេភសូ ៥:២៦)

្រពះវិ ណរបស់្រពះ្រគិស្តេ្របៀបដូចជាទឹកក្នុង េផើង
(The Spirit of Christ is like the water in a basin)

 ្រពះេយស៊ូជូតសមាតេយើងឲ សាតេរៀងរាលៃ់ថ្ង(Wiping, Drying)
េដាយសារ្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត(យូ៉ហាន ១៣:៥; េអេភសូ ៥:២៦)
្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តេ្របៀបដូចជាកែន ងក្នុង្រពះហស្ត្រពះ្រគិស្ត។

(The word of Christ is like the towel in Jesus’ hands.)
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ឃ.្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តល់អ្វីៗដល់េយើង មសំណូមពរ
D. THE WORDS OF CHRIST GIVE US WHAT WE REQUEST 

យ៉ូ ន ១៥:៧
៧  េបី អនក ល់ គន  សថិត េន ជប់ នឹង ខញុ ំ េហយី េបី ពកយ ខញុ ំ សថិត េន ជប់ នឹង អនក ល់ គន  

ចូរ ទូល សំុ អ្វីៗ ម ែត អនក ល់ គន ្របថន  ចង់ បន ចុះ 
េនះ អនក ល់ គន  មុខែត បន ទទួល  ជ មិន ខន។

១

កាលណាេយើងទូលសូមអ្វីមួយ
្រសបតាម្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត

េនាះមានន័យថាេយើងទូលសូម្រសបតាមបំណង្រពះហប្ញទ័យរបស្់រពះជាមាស់។
កាលណាេយើងទូលសូមអ្វីមួយ

្រសបតាមបំណង្រពះហប្ញទ័យរបស្់រពះជាមាស់
េនាះ្រពះជាមាស់មុខជា្រពះសណា្ដប់េយើងជាក់ជាមិនខាន(១យូ៉ហាន ៥:១៤)។

្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តលអ់្វីៗដល់េយើងតាមការទូលសូម។
្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តលអ់្វីៗដល់េយើងតាមសំណូមពរ។
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ង.្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តល់អំណរេពញេលញដល់េយើង
E. THE WORDS OF CHRIST GIVE US JOY 

យ៉ូ ន ១៥:១១
១១ ខញុ ំ បន និយយ េសចក្ដី ទងំ េនះ ្របប់ អនក ល់ គន  
េដីមប ីឲយ អំណរ របស់ ខញុ ំ សថិត េន កនុង អនក ល់ គន  

េហយី េដីមប ីឲយ អនក ល់ គន  មន អំណរ េពញ លកខណៈ។

១

អំណរេពញេលញរបស់្រពះ្រគិស្ត THE FULL JOY OF CHRIST
្រពះ្រគិស្តមានអំណរ េពញេពារេនៅេពលែដល

េយើងឮ(hear)្រពះបន្ទូលែដល្រពះអង្គបានមានបន្ទូល្របាប់េយើង 
េយើងយល់(understand)្រពះបន្ទូលែដល្រពះអង្គបានេបើកសែម្តង្របាប់េយើង

 េយើងទទួល(accept)្រពះបន្ទូលែដល្រពះអង្គបាន្របទានដល់េយើង 
េយើងចងចំា(remember)្រពះបន្ទូលែដល្រពះអង្គបានបេ្រងៀនេយើង 

េយើង្របតិបត្តិតាម(observe)្រពះបន្ទលូែដល្រពះអង្គបានបងា្គប់េយើង។
១

េនៅេពលែដលអំណរ របស ់្រពះ្រគិស្ត ស្ថតិ េនៅ ក្នុង េយើង  
េនាះេយើង នឹងមាន អំណរ េពញ េលញ 

េហើយេយើងមិនចុះេខ យេដាយសារប ែដលេកើតេឡើងចំេពាះេយើងេឡើយ 
ដ ិតអំណររបស់្រពះអមាស់ជាកមំាងរបសេ់យើង(េនេហមា ៨:១០)។
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ច.្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តល់េសចក្តីសុខ ន្តដល់េយើង
F. THE WORDS OF CHRIST GIVE US PEACE 

យ៉ូ ន ១៦:៣៣
៣៣ ខញុ ំ និយយ ្របប់ ដូេចនះ 

េដីមប ីឲយ អនក ល់ គន  បន ្របកប េ យ េសចក្ដី សុខ ន្ត  រមួ ជ មួយ ខញុ ំ។ 
អនក ល់ គន  ជួប នឹង ទុកខ េវទន េន កនុង េ ក បុ៉ែន្ត ចូរ មន សងឃមឹ េឡងី! 

ខញុ ំ បន ឈនះ េ ក េនះ េហយី។១

កាលណាេយើងឮ យល់ ទទួល ចងចំា និង្របតិបត្តិតាម្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
េនាះេយើងនឹង បាន ្របកប េដាយេសចក្ដី សខុសាន្តរួមជាមួយ្រពះអង្គែដរ

(សន្តិភាព េម្រតីភាព shalom, peace សុខុមលភព wellbeing សុខដុមភាព harmony)
មិនថាេយើង ្រគួសារេយើង ការងារេយើង  ឬព័ន្ធកិច្ចេយើងកំពុង្របឈមមុខនឹងវិបត្តិ(crisis) 

ប (problem) ទុក្ខលំបាក(suffering) ឬការេបៀតេបៀន(persecution)បុ៉ណាក៏េដាយ។

ឆ.្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបេងកើតផលែផ្ល មរយៈេយើង
G. THE WORDS OF CHRIST BEAR FRUIT THROUGH US 

លូក ៨:១៥
១៥ រឯី ្រគប់ ពូជ ធ្ល ក់ េទ េលី ដី មន ជីជតិ ល្អ 

េ្របៀប បី ដូច ជ អស់ អនក ែដល ្ដ ប់ ្រពះបនទូលេហយី ចង ច ំទុក យ៉ង េ ម ះ អស់ ពី ចិត្ត 
រហូត ដល់ បន បេងកីត  ផល ែផ្ល ជ េ្រចីន េ យ ចិត្ត ស៊ូ ្រទ។ំ១

   ្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបេង្កើតផលែផ្លតាមរយៈេយើងបានតិចឬេ្រចើនអា្រស័យេលើ
 – ថាេតើេយើងឮនិងយល់្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានច ស់ក្រមិតណា?(ម៉ាថាយ ១៣:២៣)
 – ថាេតើេយើងឮនិងទទួល្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានេ្រចើនក្រមិតណា?(ម៉ាកុស ៤:២០)
 – ថាេតើេយើងឮនិងចងចំា្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានល្អក្រមិតណា?(លូកា ៨:១៥)
 – ថាេតើេយើង្របតិបត្តិ តាម្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានល្អក្រមិតណា?(ម៉ាថាយ ១៨:២០)
 – ថាេតើេយើង្របកាស្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានញឹកញាប់ក្រមិតណា?(រូម ១០:១៤)



8

ផ្តល់ជីវតិ អស់កលប ជនិចចដល់េយងី

្របេយជនៃ៍ន្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត THE PROFIT OF THE WORDS OF CHRIST

្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តមនឧត្តម្របយជន៍យ៉ងវេិសសវ ិ ល្របពីំរ្របករដូចតេទ៖

ផ្តល់ករជូតសម្អ តដល់េយងី 
ផ្តល់អ្វីៗដល់េយងី មសំណូមពរ
ផ្តល់អំណរេពញេលញដល់េយងី
ផ្តល់េសចក្តីសុខ ន្តដល់េយងី
បេងកីតផល មរយៈេយងី។ 

េបើអ្នកេនៅជាប់នឹង្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត ជីវិតអ្នកមុខជារីកចេ្រមើននិងបេង្កើតផលមិនខាន។

១

ផ្តល់ជំេនឿដល់េយងី

៣.រេបៀបេនជបនឹ់ង្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
3. HOW TO ABIDE IN THE WORDS OF CHRIST

ក. ្ត ប្់រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
A. HEAR THE WORDS OF CHRIST

រ ៉ូម ១០:១៧
១៧ ដូេចនះ ជំេនឿ េកីត មក ពី េសចក្ដី ែដល េយងី បន ្ដ ប់ 

រឯី េសចក្ដី ែដល េយងី បន ្ដ ប់ េនះ េកីត មក ពី្រពះបនទូល របស់ ្រពះ្រគិស្ដ ។ 
១

េនៅ្រគាចុងេ្រកាយេនះ្រពះជាមាស់មានបន្ទូលមកកាន់េយើងរាល់គា
តាមរយៈ្រពះ្រគិស្តជា្រពះបុ្រតារបស្់រពះអង្គ(េហ្របឺ ១:១-២)។

្រពះជាមាស់ជំរុញសសិ ្រពះ្រគិស្តឲ សាប់តាម្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត(ម៉ាថាយ ១៧:៥)។
ព ការីមូ៉េសជំរុញអីុ្រសាែអលឲ សាប់តាម្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត(កិច្ចការ ៣:២២-២៣)។
េបើមិនសាប់្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តេទ េយើងគានឱកាសឮ្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអង្គេឡើយ។
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១

 កល េ ក េព្រតុស កំពុង ែត មន ្រប សន៍ េន េឡយី ្រ ប់ ែត មន ពពក ដ៏ ភ្លឺ មក ្រគប បងំ េគ
ទងំ អស់ គន  េហយី មន ្រពះ សូរេសៀង បន្ល ឺពី កនុង ពពក មក ថ៖«េនះ ជ បុ្រត ដ៏ ជ ទី ្រស ញ់ របស់
េយងី េយងី គប់ ្រពះ ហឫទ័យ នឹង ្រពះ អងគ ស់ ចូរ ្ដ ប់ ្រពះ អងគ ចុះ!»។(ម៉ថយ ១៧:៥)

ខ. ន្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត B. READ THE WORDS OF CHRIST 
េអេភសូ ៣:៣-៤

៣ ្រពះ អងគ បន បង្ហ ញ គេ្រមង ករ ដ៏ ក់ កំបងំ ឲយ ខញុ ំ គ ល ់
ដូច ខញុ ំ េទីប នឹង សរេសរ យ៉ង ខ្លី ខង េល ីេនះ ្រ ប់។ 

៤ េពល បង ប្អូន ន  េសចក្ដី េនះ 
បង ប្អូន មុខ ជ ដឹង ថខញុ ំ បន យល់ ចបស់ អំពី គេ្រមង ករ ដ៏ ក់ កំបងំ របស ់្រពះ ្រគិស្ដ។

លូក ២៤:២៧
២៧ បនទ ប់ មក ្រពះ េយស៊ូ បក ្រ យ េសចក្ដី ែដល មន ែចង ទុក អំពី ្រពះ អងគ
េន កនុង គមពីរ ទងំ មូល ចប់ ពី គមពីរ េ ក មូ៉េស រហូត ដល់ គមពីរ ពយករ ីទងំ អស់។១

េបើេយើងមិនអាន្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តនិង្រពះបន្ទូលែដលែចងទុកអំពី្រពះ្រគិស្តេទ 
េយើងគានឱកាសបានយល់ច ស់អំពី គេ្រមាង ការ ដ៏ លាក់ កំបំាង របស ់្រពះ ្រគិស្ដេឡើយ។
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គ.យល់្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត C. UNDERSTAND THE WORDS OF CHRIST 
ម៉ថយ ១៣:១៩,២៣

១៩   រអីនក ែដល បន ឮ ្រពះបនទូល អំពី ្រពះ ជយែត  មិន យល់
េ្របៀប បន នឹង អនក ែដល ទទួល ្រគប់ ពូជ េន ម ផ្លូវ 

ដបតិ មរ កំ ច មក ឆក់ យក ្រពះបនទូលែដល បន ធ្ល ក់ កនុង ចិត្ត េគ េនះ េទ។ 
២៣  រឯី អនក ែដល ទទួល ្រគប់ ពូជ កនុង ដី មន ជីជតិ ល្អ 

គឺ អស់ អនក ែដល បន ឮ ្រពះបនទូលេហយី យល់ េគ បងក បេងកីត ផល
ខ្លះ បន មួយ ជ មួយ រយ ខ្លះ បន មួយ ជ ហុកសិប និង ខ្លះ េទៀត បន មួយ ជ មសិប។ 

១

េនៅេពលែដលអ្នកែថ្លងឬអាន្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត សូមែថ្លងឬអានឲ ្រសួលសាប់
(មិនតតាក់តតុប not stuttering មិនេសាះកេ្រកាះ not dry មិនយឺតេពក not too slow 
មិនេលឿនេពក not too fast មិនេខ យេពក not too weak មិនឮេពក not too loud) 

េដើម ីឲ អ្នកសាប់ជក់ចិត្តចង់សាប់និងមានឱកាសអាចយល់្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបាន។

រេបៀបយល់្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
HOW TO UNDERSTAND THE WORDS OF CHRIST

េយើងអាចយល់្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
១.េដាយែចកឲ ដាច់ថាេតើ្រពះ្រគិស្តកំពុងមានបន្ទូលអំពីសម្ពន្ធេម្រតីមួយណា?

សម្ពន្ធេម្រតីចាស់ែដលពឹងេលើ្រកឹត វិន័យឬសម្ពន្ធេម្រតីថ្មីែដលពឹងេលើ្រពះវិ ណ?
២.េដាយទទួលយកការេបើកសែម្តងរបស្់រពះវិ ណ

អំពីគេ្រមាងការអាថ៌កំបំាងរបស្់រពះជាមាស់(១កូរនិថូស ២:១០)
៣.េដាយទទួលយកការបេ្រងៀនរបស់្រពះវិ ណ

ែដលជួយេយើងឲ សា្គលនិ់ងេនៅជាប់នឹង្រពះ្រគិស្ត(១យូ៉ហាន ២:២០,២៧)
៤.េដាយែបរចិត្តគំនិតរបស់េយើងេទៅរក្រពះ្រគិស្តក្នងុបទគម្ពីរេនាះ

គឺសញ្ជឹងគិតអំពី្រពះ្រគិស្តនិងកិច្ចការែដល្រទង់េធ្វើឲ សេ្រមចេហើយ(២កូរិនថូស ៣:១៦) 
៥.េដាយេមើលេឃើញសិរីរុងេរឿងរបស់្រពះ្រគិស្ត

ែដលេពញេដាយ្រពះគុណនិងេសចក្តីពិត(យូ៉ហាន ១:១៤)។
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 េតើ្រពះអមាស់(្រពះេយសូ៊)្រតូវជាអ្វីនឹងអ្នកក្នុងបទគម្ពីរេនះ?
 េតើអ្នក្រតូវជាអ្វីនឹង្រពះអមាស(់្រពះេយសូ៊)ក្នុងបទគម្ពីរេនះ?
 េតើ្រពះអមាស់(្រពះេយសូ៊)បានេធ្វើអ្វីស្រមាប់(ចំេពាះ)អ្នក?
 េតើអ្នកេឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំេពាះកិច្ចការរបស្់រពះអមាស់?
 េតើការេឆ្លើយតបរបស់អ្នកហុចលទ្ធផលយ៉ាងណា?

រេបៀបសញជ ឹងគិត្រពះបនទូល្រពះ្រគិស្ត 
HOW TO MEDITATE ON THE WORDS OF CHRIST 

សំណួរ្របែំដលនេំទរកជីវតិេពញបរបិូណ៌

Five Questions That Lead To Abundant Life, Barnabas Mam, 2008

១

មនុស ខ្លះមិនបានែបរចិត្តគំនិតរក្រពះ្រគិស្តក្នុងបទគម្ពីរែដលេគអានេឡើយ
«អនក ល់ គន  ខំ ពិនិតយ ពិច័យ េមីល គមពីរេ្រពះ នឹក ម ន ថនឹងបន

 ជីវតិ អស់ កលប ជ និចចេ យ រ គមពរី ទងំ េនះ គឺ គមពីរ េនះ េហយី េធ្វី ជ បនទ ល់ ឲយ ខញុ ំ 
បុ៉ែន្ត អនក ល់ គន  មិន ចង់ មក រក ខញុ ំេដីមប ីឲយ បន ជីវតិ េឡយី»។(យ៉ូ ន ៥:៣៩-៤០)
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ឃ.ទទួល្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
D. ACCEPT THE WORDS OF CHRIST 

ម៉កុស ៤:២០
២០ រឯី អនក ែដល បន ទទួល ្រគប់ ពូជ េន េល ីដី មន ជីជតិ ល្អ 

កល បន ្ដ ប់ ្រពះបនទូលេហយីក៏ ទទួល
យក បងក បេងកីត ផល អនក ខ្លះ បន មួយ ជ មសិប 

អនក ខ្លះ បន មួយ ជ ហុកសិប អនក ខ្លះ េទៀតបន មួយ ជ មួយរយ។ 
១

េយើងទទួល្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានល្អឬមិនល្អអា្រស័យេលើ
១.ថាេតើេយើងសាប់(hear)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានឮច ស់ក្រមិតណា?

២.ថាេតើេយើងយល់(understand)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានល្អ្រតឹម្រតូវក្រមិតណា?
៣.ថាេតើេយើងេជឿេលើ(believe in)្រពះបន្ទូលរបស្់រពះ្រគិស្តបានមុតមំាក្រមិតណា?

ង.ចងច្ំរពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
E. REMEMBER THE WORDS OF CHRIST 

លូក ៨:១៥
១៥ រឯី ្រគប់ ពូជ ធ្ល ក់ េទ េលី ដី មន ជីជតិ ល្អ 

េ្របៀប បី ដូច ជ អស់ អនក ែដល ្ដ ប់ ្រពះបនទូល េហយី ចង ច ំទុក  យ៉ង េ ម ះ អស់ ពី ចិត្ត 
រហូត ដល់ បន បេងកីត ផល ែផ្ល ជ េ្រចីនេ យ ចិត្ត ស៊ូ ្រទ។ំ 

កូឡូស ៣:១៦
១៦ សូម ្រពះបនទូល របស់ ្រពះ្រគិស្ដ សណ្ឋិ ត េន កនុង បង ប្អូនឲយ បន បរបូិណ៌។ 
ចូរ េ្របៀន្របេ និង ស់េតឿន គន  េទ វញិ េទ មកេ យ ្របជញ  ្រគប់ យ៉ង។

១

ការទេន្ទញ(memorizing)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តជាមេធ បាយដ៏ល្អបំផុត
ែដលជួយេយើងឲ ចងចំា្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអង្គទុកក្នុងចិត្តបាន។
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ច.្របតិបត្តិ ម្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
F. OBSERVE THE WORDS OF CHRIST  

ម៉ថយ ២៨:១៩-២០
១៩  ដូេចនះ ចូរ េចញ េទ ន ំមនុស  ្រគប់ ជតិ សន៍ ឲយ េធ្វី ជ សិស  

េហយី េធ្វី ពិធី ្រជមុជ ទឹក ឲយ េគកនុង ្រពះនម ្រពះបិ  ្រពះបុ្រ  និង ្រពះវញិញ ណ ដ៏វសុិទធ។ 
២០ ្រតូវ បេ្រងៀន េគ ឲយ ្របតិបត្តិ ម េសចក្ដី ទងំ បុ៉នម នែដល ខញុ ំ បន បងគ ប់ អនក ល់ គន ។ 
ចូរ ដឹង ថខញុ ំ េន ជ មួយ អនក ល់ គន  ជ េរៀង ល់ ៃថងរហូត ដល់ អវ ន កល ៃន ពិភព េ ក»។១

េយើង្របតិបត្តិតាម(observe)្រពះបន្ទលូរបស្់រពះ្រគិស្ត
បាន្រតឹម្រតូវឬមិន្រតឹម្រតូវអា្រសយ័េលើ

១.ថាេតើេយើងយល់(understand)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានច ស់លាស់ក្រមិតណា?
២.ថាេតើេយើងេជឿេលើ(believe in)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានមុតមំាក្រមិតណា?

៣.ថាេតើេយើងចងចំា(remember)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តបានល្អក្រមិតណា?

ឆ.្របកស្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត E. PREACH THE WORDS OF CHRIST 
២ធីម៉ូេថ ៤:២

២ ចូរ ្របកស ្រពះបនទូល្រពម ទងំ និយយ េហយី និយយ េទៀត េទះ មន ឱកស ល្អ ក្ដីមិន ល្អ ក្ដី
្រតូវ ពនយល់ េគ ឲយ ដឹង ខុស ្រតូវ ស្ដី បេនទ ស ស់ េតឿន និង បេ្រងៀន េគេ យ ចិត្ត អត់ធមត់ ្រគប់ ចំពូក។

កូឡូស ៣:១៦-១៧
១៦ សូម ្រពះបនទូល របស់ ្រពះ្រគិស្ដសណ្ឋិ ត េន កនុង បង ប្អូនឲយ បន បរបូិណ៌។ 
ចូរ េ្របៀន្របេ   និង  ស់េតឿន គន  េទ វញិ េទ មកេ យ ្របជញ  ្រគប់ យ៉ង។

ចូរ េ្រចៀង អរ ្រពះគុណ ្រពះជមច ស ់កនុង ចិត្ត 
េ យ េ្របី ទំនុកតេមកីង បទ សរេសីរ និង បទ ចំេរៀង មក ពី ្រពះវញិញ ណ។
១៧ករ អ្វី ក៏ េ យ ែដល បង ប្អូន េធ្វី េទះ ជ ពកយ សំដី ឬ កយវកិរ ក្ដី 

្រតូវ េធ្វី កនុង ្រពះនម ្រពះអមច ស់ េយស៊ូ ទងំ អស់ 
ទងំ អរ ្រពះគុណ ្រពះជមច ស់ ជ ្រពះបិ ម រយៈ ្រពះអងគ ផង។
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១

េយាងតាម កូឡូស ៣:១៦-១៧ េយើងអាច្របកាស្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តតាមរយៈ
(១)ការេ្របៀន្របេដៅគា (២)ការដាស់េតឿនគា (៣)ការេ្រចៀងចេ្រមៀង (៤)ការរាំរបំា 

(៥)ការសែម្តងេលា្ខនតាមឱកាសហុចឲ េដាយយក្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តជាមូលដាន។

េយើងអាចេនៅជាប់នឹង្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
WE CAN ABIDE IN THE WORDS OF CHRIST

១.េដាយសាប់្រពះបន្ទូល្រពះ្រគិស្តេរៀងរាលៃ់ថ្ង Hear the words of Christ every day
២.េដាយអាន្រពះបន្ទូល្រពះ្រគិស្តេរៀងរាល់ៃថ្ង Read the words of Christ every day

៣.េដាយយល់្រពះបន្ទូល្រពះ្រគិស្តេរៀងរាល់ៃថ្ង
Understand the words of Christ every day

៤.េដាយទទួល្រពះបន្ទូល្រពះ្រគិស្តេរៀងរាលៃ់ថ្ង Accept the words of Christ every day
៥.េដាយចងចំា្រពះបន្ទូល្រពះ្រគិស្តេរៀងរាល់ៃថ្ង Remember the words of Christ every day

៦.េដាយ្របតិបត្តិតាម្រពះបន្ទូល្រពះ្រគិស្តេរៀងរាល់ៃថ្ង
Observe the words of Christ every day

៧.េដាយ្របកាស្រពះបន្ទូល្រពះ្រគិស្តេរៀងរាល់ៃថ្ង។
Preach the words of Christ every day.
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ករអធិ ្ឋ នេឆ្លយីតប
ឱ្រពះេយស៊ូ្រគិស្តជា្រពះអមាស់េអើយ!

្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអង្គមានគុណ្របេយាជន៍អសារ ខំាងណាស់ស្រមាប់េយើងខ្ញុំ
េ្រពាះ្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអង្គជា្រពះបន្ទូលដ៏មានមហិទ្ធិប្ញទ្ធិរបស្់រពះជាមាស់។

្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តផ្តលជី់វិតអស់កល ជានិច្ចដល់េយើងខ្ញុ ំ
ជូតសមាតេយើងខ្ញុំឲ សាត នំាឲ េយើងខ្ញុំទូលសូមអ្វីៗបានសេ្រមច 

នំាឲ េយើងខ្ញុំមានអំណរេពញេលញ នំាឲ េយើងខ្ញុមំានេសចក្តីសខុសាន្ត 
និងនំាឲ េយើងខ្ញុំបេង្កើតផលែផ្លជាេ្រចើន។ 

សូមអរ្រពះគុណ្រពះេយសូ៊ចំេពាះ
ការែដល្រពះអង្គេ្របាសេមតាជួយខ្ញុឲំ េនៅជាប់នឹង្រពះបន្ទូល្រពះអង្គ

តាមរយៈការសាប់ឮ ការយល់ដឹង ការទទួល ការចងចំា ការ្របតិបត្តិតាម 
និងការ្របកាស្រពះបន្ទូលរបស់្រពះអង្គ្របកបេដាយ្របឌិតញាណ។ អាែម៉ន! 

សំណួរបញជ កក់រអនុវត្ត
1. េតីអនក ្ត ប់្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តញឹកញប់ក្រមិត ?
2. េតីអនក ន្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តញឹកញប់ក្រមិត ?
3. េតីអនកេចះសញជ ឹងគិត្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តឬេទ? សញជ ឹងគិតរេបៀប ?
4. េតីអនកយល់្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តចបស់ ស់ក្រមិត ?
5. េតីអនកទទួល្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តេ្រចីនក្រមិត ?
េតីអនកចងច្ំរពះបនទូលរបស្់រពះ្រគិស្តល្អក្រមិត ?

6. េតីអនក្របតិបត្តិ ម្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត្រតឹម្រតូវក្រមិត ?
7. េតីអនកែថ្លង្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្តញឹកញប់ក្រមិត ?
8. េតីអនកមនែផនករែបប េដីមបឲីយអនកេនជប់នឹង្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត ?
9. សូមទេនទញនិងសញជ ឹងគិតបទគមពីរ យ៉ូ ន ៨:៣១; កូឡូស  ៣:១៦។


