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ទទលួពររមួជមយួេ កអ្រប ំ
7. BLESSED ALONG WITH ABRAHAM
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វតថុបំណង
េរៀនឲយដឹងថ

េតីអនកបនរចួពីប ្ត ែដលមកពី្រកឹតយវន័ិយេ យរេបៀប
េតីអនកបនទទួលពររមួជមួយេ កអ្រប េំ យរេបៀប

េដីមបឲីយអនក ចរស់េនជមនុស ្របកបេ យពររបស់េ កអ្រប ំ
និងេចះែចករែំលកពរេនះដល់អនកដៃទេ យេសចក្តី្រស ញ់។
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១.េ ក អ្រប បំនសុចរតិេ យ រជំេនឿ
1. ABRAHAM WAS COUNTED AS RIGHTEOUSNESS BY FAITH

ក ទី ៣:៦-៧
៦ េ ក អ្រប  ំេជឿ េល ី្រពះជមច ស់ 

េហយី ្រពះអងគ េ្របស េ ក ឲយ បនសុចរតិ េ យ យល់ ដល់ ជំេនឿ េនះ។
៧ ដូេចនះ សូម បង ប្អូន យល ់ថ  

អនក  មន ជំេនឿអនក េនះ េហយីជកូន េច របស់ េ ក អ្រប ។ំ
១  

្រពះជាមាស់េ្របាសេលាកអ្របាហាំឲ  បាន សចុរិត
(Abraham was counted as righteousness)

េដាយ យល់ ដល់ ជំេនឿ របសេ់លាកសទុ្ធសាធ(only by faith)
មិនែមនេដាយយល់ដល់ការ្រប្រពឹត្តល្អរបសេ់លាកេនាះេឡើយ(not by work)។

េ កុបបត្តិ ១៥:៥-៦
៥ ្រពះអងគ ន ំេ ក េចញ េទ េ្រកេហយី មន ្រពះបនទូល ថ៖ 

«ចូរ េងីយ េមីល េទ េលី េមឃេហយី ប់ ចំនួន ផក យ េមីល ៍េតី អនក ច ប់ អស់ េទ?»។ 
្រពះអងគ មន ្រពះបនទូល ែថម េទៀត ថ៖

«ពូជពង  របស់ អនក ក៏ នឹង មន ចំនួន េ្រចីនដូច ផក យ ទងំ េនះ ែដរ»។ 
៦ េ ក ប់ ៉ ម េជឿ េលី ្រពះអមច ស ់

េហយី េ យ យល់ ដល់ ជំេនឿ េនះ ្រពះអងគ េ្របស េ ក ឲយ បន សុចរតិ ។1

 េដាយសារេលាកអ្របាហាំេជឿថា្រពះជាមាសនឹ់ងេធ្វើឲ េលាកមានពូជពង ជាេ្រចើន             
គឺពូជពង ខាងវិ ណែដលមានចំនួនេ្រចើនដូចផា្កយេលើេមឃ

(ពូជពង ខាងវិ ណ spiritual offspring កូនខាងវិ ណ spiritual children)
្រពះអមាស់បានរាប់េលាកជាសុចរតិេដាយយល់ដល់ជំេនឿេនះ។

តារាមួយដួងៗរបស់េលាកអ្របាហំាតំណាងឲ បុគ្កលមាក់ៗែដលមានជំេនឿេលើ្រពះ្រគិស្ត។
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១

េដាយសារេលាក អ្របាហាំេជឿ េលើ ្រពះអមាសែ់ដលេធ្វើឲ េលាកមានពូជពង ជាេ្រចើន
ដូចផា្កយេលើេមឃ ្រពះអង្គ េ្របាស េលាក ឲ  បាន សុចរិតេដាយ យល់ ដល់ ជំេនឿ េនះ។

២.អនកមនជំេនឿេលើ្រពះ្រគិស្តជកូនរបស់ េ ក អ្រប ំ
2. THE BELIEVERS OF CHRIST ARE SONS OF ABRAHAM

ក ទី ៣:៦-៧
៦ េ ក អ្រប  ំេជឿ េល ី្រពះជមច ស់ 

េហយី ្រពះអងគ េ្របស េ ក ឲយ បន សុចរតិ េ យ យល់ ដល់ ជំេនឿ េនះ។
៧ ដូេចនះ សូម បង ប្អូន យល ់ថ  

អនក  មន ជំេនឿអនក េនះ េហយីជ  កូន េច របស់ េ ក អ្រប ។ំ
១  

េយើងមាក់ៗកាយជាតារាមួយដួងរបស់េលាកអ្របាហំា 
(តារា star កូន son ពូជ seed ពូជពង offspring, descendant)

េដាយ សារ ជំេនឿ របស់េយើងសុទ្ធសាធ(only by faith)
មិនែមនេដាយសារការ្រប្រពឹត្តល្អរបស់េយើងេនាះេឡើយ(not by work)។
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៣.អនកមនជំេនឿេលើ្រពះ្រគិស្តបន សុចរតិេ យ រ ជំេនឿ
3. THE BELIEVERS OF CHRIST ARE JUSTIFIED BY FAITH

ក ទី ៣:៨-៩
៨ កនុង គមពីរ មន េ្រគង ទុក ជ មុន ថ 

្រពះជមច ស់ នឹង េ្របស សន៍ ដៃទឲយ បន សុចរតិេ យ រ ជំេនឿ
េហយី េ ក អ្រប  ំបន ទទួល ដំណឹងល្អ េនះ ជ មុន ថ
«ជតិ សន៍ ទងំ អស់ នឹង ទទួល ពរេ យ រ អនក»។ 

៩ េហតុ េនះអស់ អនក ែដល មន ជំេនឿ
ក៏បនទទួល ្រពះពរ រមួ ជ មួយ េ ក អ្រប ែំដល ជ អនក មន ជំេនឿ េនះ ែដរ។ 

 
១  

្រពះជាមាស់ េ្របាសេយើងែដលជាសាសន៍ ដៃទឲ  បាន សចុរិត
េដាយ សារ ជំេនឿ របស់េយើងសុទ្ធសាធ

មិនែមនេដាយសារការ្រប្រពឹត្តល្អរបស់េយើងេនាះេឡើយ។

៤.អនកមនជំេនឿេលើ្រពះ្រគិស្តបនទទួល ពរ រមួ ជ មយួ េ ក អ្រប ំ
4. THE BELIEVERS OF CHRIST ARE BLESSED ALONG WITH ABRAHAM

ក ទី ៣:៨-៩
៨ កនុង គមពីរ មន េ្រគង ទុក ជ មុន ថ 

្រពះជមច ស់ នឹង េ្របស សន៍ ដៃទឲយ បន សុចរតិេ យ រ ជំេនឿ
េហយី េ ក អ្រប  ំបន ទទួល ដំណឹងល្អ េនះ ជ មុន ថ
«ជតិ សន៍ ទងំ អស់ នឹង ទទួល ពរេ យ រ អនក»។ 

៩ េហតុ េនះអស់ អនក ែដល មន ជំេនឿ
ក៏ បនទទួល ្រពះពរ រមួ ជ មួយ េ ក អ្រប ែំដល ជ អនក មន ជំេនឿ េនះ ែដរ។ 

 

១  

េដាយ សារ េយើងមានជំេនឿេលើ្រពះ្រគិស្ត  េយើងែដលជាសាសន៍ ដៃទេសាះ 
ក៏បានទទួលការេ្របាសឲ សុចរិត បានកាយជាបុ្រតរបស់េលាកអ្របាហាំ 

និងបានទទួលពររួមជាមួយេលាកអ្របាហាដូំចេលាកអីុសាកែដរ។
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ក.្រកុម ្រគួ រ ទងំ អស់  េនេលើ ែផនដីនឹង បន ទទួល ពរ េ យ រេ កអ្រប ំ
A. ALL THE FAMILIES OF THE EARTH SHALL BE BLESSED IN ABRAHAM  

េ កុបបត្តិ ១២:២-៣
២ េយងី នឹង ឲយ ្របជជតិ មួយ ដ៏ ធំ េកីត េចញ ពី អនក 

េហយី េយងី នឹង ឲយ ពរ អនក។ េយងី នឹង េធ្វី ឲយ អនក មន េឈម ះ លប។ី 
ដូេចនះចូរ េធ្វី ជ អនក ផ្ដល់ ពរ ដល់ អនក ដៃទ ចុះ!។

៣ េយងី នឹង ឲយ ពរ ដល់ ជន ទងំ យ ែដល ឲយ ពរ អនក
េយងី ក៏ នឹង ក់ ប ្ដ  ដល់ ជន ទងំ យ ែដល ក់ ប ្ដ  អនក ែដរ
្រកុម ្រគួ រ ទងំ អស់ េន េលី ែផនដីនឹង បន ទទួល ពរ េ យ រ អនក» ។

កាលពីអំឡុង ២០០០ឆំា មុន្រគិស្តសករាជ ្រពះជាមាស់្រតាសេ់ហៅេលាកអាប់រាម៉
ឲ ចាកេចញពី្រកុងេអុើរៃន្រសកុខាល់េដគឺេមសបូ៉ូតាមាភាគខាងត ូង(អីុរាក់៉បច្ចុប ន្ន)។
េពលេនាះ្រពះជាមាសប់ាន្របទានសម ថ(្រពះបន្ទូលសន )្របំា្របការដលេ់លាក។

្រពះអង្គែថមទំាងសន ថា្រកុម្រគួសារទំាងអស់េនៅេលើែផនដីនឹង បាន ទទួល ពរេដាយសារេលាក។

   សមបថៃនសមពនធេម្រតីេ កអ្រប  ំ(THE VOW OF ABRAHAMIC COVENANT)
សម្ពន្ធេម្រតីរបស់េលាកអាប់រា៉មជាសម្ពន្ធេម្រតីឥតលក្ខខណ(unconditional covenant)។

   ជាបឋម្រពះជាមាស់បាន្របទានសម ថៃនសម្ពន្ធេម្រតី្របំា្របការដល់េលាកអាប់រាម៉
ដូចមានែចងទុកក្នុង េលាកុប ត្តិ ១២:២-៣ ែដលមានខ្លឹមសារដូចតេទៅ៖

   ១.្រពះអមាស់នឹងេធ្វើឲ  ្របជាជាតិ េហ្របឺ(អិុ្របី៊ עברי)េកើត េចញ ពីេលាកអាប់រា៉ម (ខ២)
២.្រពះអមាស់នឹង្របទានពរដល់េលាក អាប់រាម៉ (ខ២)

   ៣.្រពះអមាស់នឹងេធ្វើឲ េលាក អាប់រា៉មមានេករេឈាះល លី ញ(ខ២)
    េឈាះរបស់េលាកអាប់រាម៉ក្នុងភាសាេហ្របឺមានន័យថា«បិតាែដលេគេលើកតេម្កើង»

   ៤.្រពះអមាស់នឹងការពារ េលាកអាប់រា៉មពីពួកស្រតូវ (ខ៣)
   ៥.្រពះអមាស់នឹងេធ្វើឲ ្រគួសារទំាងអស់បាន្រពះពរតាមរយៈេលាកអាប់រាម៉(ខ៣)

សម ថទី្របំាៃនសម្ពន្ធេម្រតីេនះបានសេ្រមចតាមរយៈ្រពះ្រគិស្តែដលជាពូជរបសេ់លាកអាប់រាម៉។
(សម្ពន្ធេម្រតី  covenant សន្ធិស  treaty កិច្ចសន  contract កិច្ច្រពមេ្រពៀង agreement)។
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ខ.្រកុម ្រគួ រ ទងំ អស់េនេលើ ែផនដី នឹងបន ទទួល ពរ ម រយៈ្រពះ្រគិស្ត
B. ALL THE FAMILIES OF THE EARTH SHALL BE BLESSED IN CHRIST

េ កុបបត្តិ ២៨:១៤
១៤ ពូជពង  របស់ អនក នឹង មន ចំនួន េ្រចីន ដូច ធូលី ដី។ 
ទឹក ដី របស់ អនក នឹង ត សនធឹង េទ ទិស ខង លិច 
ទិស ខង េកីត ទិស ខង េជីង និង ទិស ខង តបូង។ 

្រកុម ្រគួ រ ទងំ អស់ េន េលី ែផនដី នឹង បន ទទួល ពរ េ យ រ អនកនិង  ពូជពង  របស់ អនក។

កិចចករ ៣:២៥
២៥ បង ប្អូន ហនងឹ េហយី ជ កូន េច របស ់ពយករេីហយី បង ប្អូន ក៏ ចូល រមួ

 កនុង សមពនធេម្រតីែដល ្រពះជមច ស ់បន ចង ជ មួយ បុព្វបុរស ែដរ 
ដូច ្រពះអងគ មន ្រពះបនទូល េទ កន់ េ ក អ្រប  ំថ 

“្រកុម ្រគួ រ ទងំ អស់ េន ែផនដី នឹង ទទួល ពរ ម រយៈ  ពូជពង  របស់ អនក”។ 

១

្រពះជាមាស់ មាន ្រពះបន្ទូល សន  ដល់ េលាក អ្របាហាំនិង ដល់ ពូជពង  របស់ េលាក។ 
ក្នុងគម្ពីរ ពំុ មាន ែចង ថា«ដល់ ពូជពង  ទំាងឡាយ»ដូច ជា ចង់ សំេដៅ េទៅ េលើ ពូជពង  ដ៏ េ្រចើន េឡើយគឺ

សំេដៅ េទៅ េលើ ពូជពង  ែត មាក់ បុ៉េណាះ:«ដល់ ពូជពង  របស ់អ្នក»េពាល គឺ ្រពះ្រគិស្ដ។
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1១

អ្នកមានជំេនឿេលើ្រពះ្រគិស្តសទុ្ធែតជាបុ្រតរបស្់រពះជាមាស់(កាឡាទី ៣:២៦)
និងជា បុ្រត របស់ េលាក អ្របាហាំ(កាឡាទី ៣:៧)

ែដល្រតូវទទួលពររួមជាមួយេលាក អ្របាហាែំដរ(កាឡាទី ៣:៩)។

គ.ចំណុចពិេសស្របពីំរយ៉ងៃនសមពនធេម្រតីេ កអ្រប (ំេ កុបបត្តិ ១៧) 
C. 7 IMPORTANT POINTS OF ABRAHAMIC COVENANT(GENESIS 17)
១.ភាគីៃនសម្ពន្ធេម្រតី Parties : ្រពះអមាស់និងេលាកអ្របាហំា(ខ២)
២.សម ថៃនសម្ពន្ធេម្រតី Vow : ្រពះអមាស់នឹង េធ្វើ ឲ  ពូជ ពង  របស ់េលាកេកើនចំនួនេ្រចើន
    ជាអេនក(ខ២) ្រពះអង្គនឹងេធ្វើឲ េលាកកាយជាឪពុកៃន្របជាជាតិដ៏េ្រចើន(ខ៤-ខ៥)
៣.ការកាត់េឈាះៃនសម្ពន្ធេម្រតី Cut of Name : េគ ែលង េហៅ អ្នក ថា “អាប់រាម៉”េទៀត េហើយ 

ែត អ្នក នឹង មាន េឈាះ ថា “អ្របាហំា”វិញ(ខ៥)
៤.អ្នកទទួលផលៃនសម្ពន្ធេម្រតី Beneficiaries : ពូជពង អ្របាហំា្រគប់្របជាជាតិ(ខ៦-ខ៧)
៥.សុពលភាពៃនសម្ពន្ធេម្រតី Validity : សម្ពន្ធ េម្រតី េនះ នឹង េនៅ ស្ថិត េស្ថរ ជា ដរាប(ខ៧)
៦.ស សមា្គល់ៃនសម្ពន្ធេម្រតី Sign : ពិធីកាត់ែស កស្រមាប់បុរសទំាងអស់ែដលជាពូជពង       
    របស់េលាកអ្របាហានិំងជាអ្នកបេ្រមើរបសេ់លាកអ្របាហាំ(ខ១០-ខ១៣) 
៧.ៃថ្ងឆ្លងសម្ពន្ធេម្រតី Dedication : េពលេលាកអ្របាហំាអាយុ៩៩ឆំា អីុសាែអលអាយុ១៣ឆំា
 (ខ២៤-ខ២៦) ចំេណរតមកេគេធ្វើពិធីកាត់ែស កេនះេពលទារក្របុសមានអាយុ៨ៃថ្ង(ខ១២)
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ឃ.េយើងមនចំែណកេនកនុងសមពនធេម្រតីេ កអ្រប េំ យ រ្រពះ្រគិស្ត               
D. WE TAKE PARTS IN ABRAHAMIC COVENANT THROUGH CHRIST 

េអេភសូ ២:១១-១៤
 ១១ ដូេចនះ សូម បង ប្អូន ចង ច ំថៈពី េដីម បង ប្អូន េកីត មក ជ សន៍ ដៃទ  

េហយី សន៍ យូ  ែដល ចត់ ទុក ថ ខ្លួន ជ«ពួក កត់ ែសបក» 
េ  បង ប្អូន ថ«ពួក មិន កត់ ែសបក»េ្រពះ េគ សគំល ់េទ េល ីសញញ  មួយ ែដល េគ េធ្វី េល ីរូប កយ។ 

១២ កល េ ះ បង ប្អូន េន ឆង យ ពី ្រពះ្រគិស្ដ គម ន សិទធិ ចូល ជតិ អីុ្រ ែអល 
គម ន ទំនក់ទំនង អ្វី នឹង  សមពនធេម្រតី ែដល ចង េឡងី េ យ ្រពះបនទូល សនយ របស់ ្រពះជមច ស ់េទ

 បង ប្អូន រស់ េន កនុង េ ក េនះ េ យ គម ន ទី សងឃមឹ េហយី ក៏ គម ន ្រពះជមច ស ់ែដរ។ 
១៣ កល ពី េដីមបង ប្អូន េន ឆង យ ែមន ក៏ បុ៉ែន្តឥឡូវេនះេ យ បង ប្អូន រមួ កនុង អងគ ្រពះេយសូ៊ ្រគិស្ដ 

បង ប្អូន បន មក េន ជិត េ យ រ ្រពះេ ហតិ របស់ ្រពះ្រគិស្ដ។ 
១៤ គឺ ្រពះ្រគិស្ដ េហយី ែដល ជ សន្តិភព របស ់េយងី 

្រពះអងគ បន ្របមូល សន៍ ទងំ ពីរ ឲយ រមួ គន  មក ជ ្របជ ្រស្ត ែត មួយ។

ង.េយើងបនទទួលពិធី កត ់ែសបក ម រេបៀប ្រពះ្រគិស្ដ
E. WE WERE CIRCUMCISED WITH THE CIRCUMCISION OF CHRIST

កូឡូស ២:១១-១២
 ១១ កនុង អងគ ្រពះ្រគិស្ដ បង ប្អូន ក៏ បន ទទួល ពិធី កត់ ែសបក ែដរ

ែត មិន ែមន េ យ ៃដ មនុស  េទ។ គឺ បង ប្អូន បន ទទួល ពិធី កត់ ែសបក ម រេបៀប ្រពះ្រគិស្ដ 
េ យ េ ះ រូប កយ ែដល ជប់ និស យ័ េ កីយ ៍េនះ េចញ។ 

១២ េពល បង ប្អូន ទទួល ពិធី ្រជមុជ ទឹក បង ប្អូន ្រតូវ កប់ កនុង ផនូរ រមួ ជ មួយ ្រពះ្រគិស្ដ េហយី
 េ យ បង ប្អូន រមួ កនុង អងគ ្រពះ្រគិស្ដ បង ប្អូន ក៏ មន ជីវតិ រស់ េឡងី វញិ រមួ ជ មួយ ្រពះអងគ ែដរ 

េ្រពះ បង ប្អូន មន ជំេនឿ េល ីឫទធ នុភព របស ់្រពះជមច ស់ 
ែដល បន េ្របស ្រពះ្រគិស្ដ ឲយ មន ្រពះជនម រស ់េឡងី វញិ។

១

សាសន៍អីុ្រសាែអលយកពិធីកាត់ែស កមកេធ្វើជាស សមា្គលៃ់នសម្ពន្ធេម្រតីេលាកអ្របាហំា។
អ្នកេជឿយកពិធី្រជមុជទឹកក្នុងនាម្រពះេយសូ៊េធ្វើជាស សមា្គល់ៃនសម្ពន្ធេម្រតីេលាកអ្របាហាំ។  
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ច.េយើងបនទទួលពិធី កតែ់សបក្រសប ម្រពះវញិញ ណ
E. WE WERE CIRCUMCISED BY THE SPIRIT

រ ៉ូម ២:២៨-២៩
 ២៨ សន៍ យូ  ដ៏ ពិត ្របកដមិន សថតិ េន ្រតង់ សបំក េ្រក េទ 

រឯី ករ កត់ ែសបក ដ៏ ពិត ្របកដក៏ មិន សថិត េន ្រតង់ សញញ  េលី រូប កយ េនះ ែដរ 
២៩ សន៍ យូ  ដ៏ ពិត ្របកដសំេ  េទ ែផនក ខង កនុង ចិត្ត ឯេ ះ វញិ 

រឯី ករ កត់ ែសបក ដ៏ ពិត ្របកដ ក៏ សថិត េន េល ីចិត្ត ែដរគឺ ជ ករ កត់ែសបក្រសប ម ្រពះវញិញ ណ 
មិន ែមន ម គមពីរ វន័ិយ ជ យលកខណ៍ អក រ េនះ េឡយី។ 

សន៍ យូ  ្របេភទ េនះទទួល ករ េកត សរេសីរ ពី ្រពះជមច សមិ់ន ែមន ពី សំ ក់ មនុស  េទ។

១

អ្នកេជឿ្រពះ្រគិស្តជាបុ្រតរបសេ់លាកអ្របាហំាែខ ខាងេលាក្រសីសារា៉
្រសបតាមសម្ពន្ធេម្រតីអ្របាហា(ំAbrahamic Covenant)ឬសម្ពន្ធេម្រតីថ្មី(New Covenant)

ដូចអីុសាកជាបុ្រតែដល្រពះអមាសស់ន ចំេពាះេលាកអ្របាហាំែដរ(កាឡាទី ៤:២៧-២៨)។  

៥.្រពះ្រគិស្តបនទទួលប ្ត ជំនួសេយើងេដើមបឲីយេយើងបនទទួលពរ
5. CHRIST BECAME A CURSE FOR US SO WE ARE BLESSED

ក ទី ៣:១៣-១៤
១៣ េ យ ្រពះ្រគិស្ដ បន ទទួល ប ្ដ  សំ ប់ េយងី 

្រទង់ េ ះ េយងី ឲយ រចួ ផុត ពី ប ្ដ  ែដល មក ពី ្រកឹតយវន័ិយ ដបតិ មន ែចង ទុក មក ថ
«អនក  ែដល ្រតូវ េគ ពយួរ ជប់ នឹង េឈអីនក េនះ ្រតូវ ប ្ដ  េហយី!»។ 

១៤ េហតុករណ៍ េនះ េកីត មន ដូេចនះេដីមប ីឲយ ្រពះពរ ែដល េ ក អ្រប  ំទទួល
បន ហូរ េទ ដល់  សន៍ ដៃទ ម រយៈ ្រពះ្រគិស្ដេយស៊ូ ែដរ 

េហយី ឲយ េយងី ទទួល ្រពះវញិញ ណ
 ែដល ្រពះជមច ស់ បន សនយ ្របទន មកេ យ េយងី មន ជំេនឿ។

េដាយក្តីេមតា្រពះ្រគិស្តបានយកបណា្ដសារបសេ់យើងេទៅផ្ទុកេលើអង្គ្រទង់េនៅេលើេឈើឆា្កង។
េដាយសារ្រពះគុណ្រពះអង្គបាន្របទានពររបស់េលាកអ្របាហំានិង្រពះវិ ណដល់េយើង។
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អំេពីបប
ពិរុទធភព

្រពះពិេ ធរបស់្រពះជមច ស់
ករេបះបង់េចល

ករែបកេចញពី្រពះជមច ស់
អសមតថភព
ករ ក់េទស
ទរុណកមម
ករេ កេ

ន មរបួស
េសចក្តី ្ល ប់

ប ្ត ៃន្រកឹតយវន័ិយ

ក.េរឿង ្រកកទ់ងំប៉ុនម នែដល្រពះ្រគិស្តបនទទួលជំនួសេយើងេនេលើេឈើឆក ង

sin
guilt

the wrath of God
rejection

separation from God
incompetence
condemnation
chastisement

sorrow
wounds

death                          
the curse of the law 

A. ALL THE BAD THINGS IMPUTED TO CHRIST ON THE CROSS 

េសចក្តីសុចរតិ
ភពគម នេទស

ករគប់្រពះហបញទ័យរបស្់រពះ
ករទទួល គ ល់

ករេនរមួជមួយ្រពះជមច ស់
សមតថភព

ករេលីកែលងេទស
េសចក្តីសុខ ន្ត

អំណរ
ករេ្របសឲយជ

ជីវតិអស់កលបជនិចច
ពររមួជមួយេ កអ្រប ំ

ខ.េរឿងល្អទងំប៉ុនម នែដល្រពះ្រគិស្តបន្របទនមកេយើងេនេលើេឈើឆក ង

righteousness
innocence

the favor of God
acceptance

union with God
competence
forgiveness

peace
joy

healings
eternal life                 

blessing of Abraham 

B. ALL THE GOOD THINGS IMPUTED TO US ON THE CROSS 
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 ពរខាងសង្គម – មានេគ្រសឡាញ់រាប់អាន(finding favor with men)

 ពរខាងសមារៈ – មានជីវភាពសំបូណ៌សប យ(wealth and prosperity)

 ពរខាងសតិប – មាន្របាជានិងសុភនិច្ឆ័យ(wisdom and sound judgement)

 ពរខាងរូបកាយ – មានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរ(long and healthy life)

 ពរខាងវិ ណ – ចូលក្នុង្រពះរាជ ៃនសានបរមសុខ(entering the kingdom of heaven)

 ពរខាង្របជាជន – ជាឪពុករបស់្របជាជាតិដ៏េ្រចើន
 គឺឪពុករបស់កូនធម្មតានិងឪពុករបស់កូនខាងវិ ណ(father of many children )

 ពរខាងអាជាសិទ្ធិ – មានអំណាចេលើពួកខំាង ស្រតូវទំាងអស់(dominion over enemies)

1

គ.ពរែដលអនកេជឿ្រតូវទទួលរមួជមយួេ កអ្រប ំ
C. THE BLESSING THE BELIVERS ARE TO RECEIVE WITH ABRAHAM 

េ កុបបត្តិ ១២:១៦
១៦ រឯី េ ក ប់ ៉ ម វញិ េគ  ប់ រក េ ក េ យេម្រតីេ្រពះ ែត ភរយិ របស ់េ ក។ 
េគ បន យក េចៀម េគ  អនក បំេរ ី្របុស ្រសី  ញី និង អូដ្ឋមក ជូន េ ក ប់ ៉ ម។ 

ទី១.ពរខងសងគម SOCIAL BLESSING –មនេគ្រស ញ់ ប់ ន
េ កុបបត្តិ ១២:២

២ េយងី នឹង ឲយ ្របជជតិ មួយ ដ៏ ធំ េកីត េចញ ពី អនក 
េហយី េយងី នឹង ឲយ ពរ អនក។ េយងី នឹង េធ្វី ឲយ អនកមន េឈម ះ លប។ី 

ដូេចនះ ចូរ េធ្វី ជ អនក ផ្ដល់ ពរ ដល់ អនក ដៃទ ចុះ!។
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ទី២.ពរខងសមភ រៈ MATERIAL BLESSING –មនជីវភពសំបូណ៌សបបយ
េ កុបបត្តិ ១៣:១-២,១៤-១៥

១ េ ក ប់ ៉ ម បន វលិ ្រតឡប់ មក ពី ្រសុក េអសីុប វញិេឆព ះ េទ កន់ តំបន់ េណកិប
ជ មួយ ភរយិនិង អ្វីៗ ែដល ជ កមមសទិធិ របស ់េ ក។ េ ក ឡុត ក៏ មក ជ មួយ ែដរ។ 

២ េ ក ប់ ៉ ម មន ហ្វូង សត្វ និងមន មស ្របក់ ជ េ្រចីន។
១៤ េ្រកយ េពល េ ក ឡុត ែបក េចញ ពី េ ក ប់ ៉ ម េទ
្រពះអមច ស់ មន ្រពះបនទូល មក កន់ េ ក ប់ ៉ ម ថ៖ 

«ចូរ េងីប មុខ េមីល ពី កែន្លង ែដល អនក េន េនះេហយី សម្លឹង េឆព ះ េទ
ទិស ខង េជីង និង ទិស ខង តបូង ទិស ខង េកីត និង ទិស ខង លិច េទ!               
១៥ ដបតិ េយងីនឹង ្របគល់ ្រសុក ទងំ មូល ែដល អនក េមីល េឃញី េនះ                  

ឲយ អនកនិង ឲយ ពូជពង  របស់ អនក រហូត ត េទ។

1១

េលាក អាប់រា៉ម បាន វិល ្រតឡប់ មក ពី ្រសុក េអសុីប វិញេឆាះ េទៅ កាន់ តំបន់េណកិប ជា មួយ ភរិយា
និង អ្វីៗ ែដល ជា កម្មសិទ្ធិ របស ់េលាក។ េលាក អាប់រា៉ម មាន ហ្វូង សត្វនិង មាន មាស ្របាក់ ជា េ្រចើន។
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ទី៣.ពរខងសតិបញញ INTELLECTUAL BLESSING –មន្របជញ និងសុភនិចឆយ័
េ កុបបត្តិ ១៥:២-៤

២  េ ក ប់ ៉ ម ទូល តប វញិ ថ៖ 
«បពិ្រត ្រពះជអមច ស់ ្រពះអងគ្របទន អ្វី មក ទូលបងគំ ក៏ ឥត ្របេយជន៍ ែដរ 

េ្រពះ ទូលបងគំ នឹង  ចក េ ក េនះ េទទងំ គម ន កូន។ 
រឯី អនក ែដល នឹង ទទួល េករមត៌ក របស ់ទូលបងគំ
គឺ េអ េសុីរ ជ អនក ្រកុង ម៉ស់ ឯេ ះ វញិ»។ 

៣ េ ក មន ្រប សន៍ េទៀត ថ៖
«្រពះអងគ ពំុ បន ្របទន ឲយ ទូលបងគំ មន កូន បន្ត ពូជ េ ះ 
គឺ មន ែត អនក បំេរ ីកនុង ្រកុម ្រគួ រ របស់ ទូលបងគំ បុ៉េ ្ណ ះ

ែដល នឹង ទទួល េករមត៌ក ត ពី ទូលបងគ»ំ។ 
៤ បុ៉ែន្ត ្រពះអមច ស់ មន ្រពះបនទូល មក កន់ េ ក ថ៖

«មិន ែមន អនក បំេរ ីេទគឺ កូន ែដល នឹង េកីត េចញ ពី អនក វញិ ឯេ ះជ អនក ទទួល មត៌ក»។

ទី៤.ពរខងរូបកយ PHYSICAL BLESSING –មនសុខភពល្អនិង យុយនឺយូរ
េ កុបបត្តិ ១៥:១៥

១៥ រឯី អនក វញិអនក នឹង េទ ជួបជំុ ជ មួយ បុព្វបុរស របស ់អនក េ យ សុខ ន្ត 
េហយី េគ នឹង បញចុ ះ សព អនកេ្រកយ ពី អនក បន រស់ យ៉ង សុខ េក មក ន្ត យុ យនឺយូរ។

េ កុបបត្តិ ២៥:៧-៨
៧    េ ក អ្រប  ំរស់ បន ទងំ អស់ មួយ រយ ចិតសិប ្រប ំឆន ។ំ                         

៨ បនទ ប់ មកេ ក អ្រប  ំទទួល មរណភព េទ                                 
គឺ េ្រកយ ពី េ ក រស់ យ៉ង យូរ ្របកប េ យ សុភមងគល                              

មន យុ យនឺយូរ សមបូណ៌ សបបយ មក                                      
េ ក ក៏ បន េទ ជួបជំុ នឹង បុព្វបុរស របស ់េ កែដល ែចក ថ ន េទ េហយី។



14

ទី៥.ពរខង្របជជន DEMOGRAPHIC BLESSING –ជឪពុករបស់្របជជតិដេ៏្រចើន
េ កុបបត្តិ ១៧:២-៦

២ េយងី នឹង ចង សមពនធេម្រតី ជ មួយ អនក 
េយងី នឹង េធ្វី ឲយ ពូជពង  របស់ អនក េកីន ចំនួន េ្រចីន ជ អេនក»។ 

៣ េ ក ប់ ៉ ម ្រកប ចុះ េ ន មុខ ដល់ ដី េហយី ្រពះជមច ស់ មន ្រពះបនទូល
 មក េ ក ថ៖ ៤ «ចំែណក េយងី េយងី ចង សមពនធេម្រតី ជ មួយ អនក ដូច ត េទ: 

អនក នឹង បន េទ ជ ឪពុក របស់ ្របជជតិ ដ៏ េ្រចីន 
៥ េគ ែលង េ  អនក ថ“ ប់ ៉ ម” េទៀត េហយី ែត អនក នឹង មន េឈម ះ ថ “អ្រប ”ំ វញិ 

ដបតិ េយងី នឹង េធ្វី ឲយ អនក បន េទ ជ ឪពុក របស ់្របជជតិ ដ៏ េ្រចីន។ 
៦ េយងី នឹង េធ្វី ឲយ អនកមន កូន េច េ្រចីន ជ អេនក

 េយងី នឹង េធ្វី ឲយ អនក បេងកីត ្របជជតិ ជ េ្រចីន 
េហយី នឹង មន េស្ដច ជ េ្រចីន  េកីត េចញ ពី អនក ែដរ។

1១

េគ ែលង េហៅ អ្នក ថា“អាប់រាម៉”េទៀត េហើយ ែត អ្នក នឹង មាន េឈាះ ថា“អ្របាហាំ”វញិ 
ដ ិត េយើង នឹង េធ្វើ ឲ  អ្នក បាន េទៅ ជា ឪពុក របស ់្របជាជាតិ ដ៏ េ្រចើន។(េលាកុប ត្តិ ១៧:៥)
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ទី៦.ពរខង ជញ សិទធិ AUTHORITATIVE BLESSING –មនអំ ចេលើពួកខម ងំ ស្រតូវ
េ កុបបត្តិ ២២:១៧

១៧ េយងី នឹង ្របទន ពរ ដល់ អនក ដ៏ េ្រចីន បរបូិណ៌ យ៉ង េនះ ែដរ 
េយងី នឹង េធ្វី ឲយ ពូជពង  របស់ អនក េកីន ចំនួន េ្រចីន េឡងី 
ដូច ផក យ េន េលី េមឃ និង ដូច ្រគប់ ខ ច់ េន េឆនរ សមុ្រទ។ 
ពូជពង  អនក  នឹង ្រគប់្រគង  េលី នគរ របស់ ពួក ខម ងំ ស្រតូវ។ 

ពូជពង របស់អ្របាហាំែដលមានទំាងពូជធម្មតា(ជនជាតិអីុ្រសាែអល) 
និងពូជខាងវិ ណ(ជាតិសាសន៍ដៃទែដលេជឿេលើ្រពះ្រគិស្ត)

មានអាជាសិទ្ធិេឡើងេធ្វើជាេម្រគប់្រគងរបស់េគមិនែមនេធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះរបស់េគេនាះេឡើយ។

ទី៧.ពរខងវញិញ ណ SPIRITUAL BLESSING – ចូលកនុង្រពះ ជយៃន ថ នបរមសុខ
ម៉ថយ ៨:១០-១១

១០ …ខញុ ំ សំុ ្របប់ ឲយ អនក ល់ គន  ដឹង ចបស់ ថ 
ខញុ ំ មិន ែដល េឃញី នរ  មន ជំេនឿ ែបប េនះេន ្រសកុ អីុ្រ  ែអល េឡយី។ 

១១ ខញុ ំ សំុ ្របប់ អនក ល់ គន  ថនឹង មន មនុស  ជ េ្រចីន ពី ទិស ខង េកីតនិង ទិស ខង លចិ 
មក ចូល រមួ ពិធី ជប់ េលៀងកនុង ្រពះ ជយ ៃន ថ ន បរម សុខ
ជ មួយ េ ក អ្រប  ំេ ក អីុ ក និង េ ក យ៉កុប។

េពលសាប់ភាម ពួកេទវតាមកនំាវិ ណក្ខន្ធរបសអ់្នកសាប់ក្នុង្រពះ្រគិស្តេទៅសានបរមសុខភាម។

លូក ១៦:២២
២២ ៃថង មួយ អនក ្រក េនះ ្ល ប់ េទ 

ពួក េទវ  ន ំគត់ យក េទ ក់ែកបរ េ ក អ្រប េំន ថ ន បរម សុខ។ 
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1

អនកមនជំេនឿេលី្រពះ្រគិស្តបនទទួលពររមួជមួយេ កអ្រប ដូំចតេទ៖
 ពរខាងសង្គម(Social Blessing) – មានេគ្រសឡាញ់រាប់អាន
 ពរខាងសមារៈ(Material Blessing) – មានជីវភាពសំបូណ៌សប យ
 ពរខាងសតិប (Intellectual Blessing) – មាន្របាជានិងសុភនិច្ឆ័យ
 ពរខាងរូបកាយ(Physical Blessing) – មានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរ

 ពរខាងវិ ណ(Spiritual Blessing) – ចូលក្នុង្រពះរាជ ៃនសានបរមសុខ។

 ពរខាង្របជាជន(Demographic Blessing)– ជាឪពុករបស់្របជាជាតិដ៏េ្រចើន
 គឺឪពុករបស់កូនធម្មតានិងឪពុករបស់កូនខាងវិ ណ
 ពរខាងអាជាសិទ្ធិ(Authoritative Blessing) – មានអំណាចេលើពួកខំាងស្រតូវ

1

ទទួលពររមួជមយួេ កអ្រប ំ

ករេឆ្លីយតប
២កូរនិថូស ៩:៨,១១

៨  ្រពះ អងគ ច នឹង ្របទន ពរ ដ៏ ហូរ េហៀរ ្រគប់ យ៉ង ដល់ បង ប្អូន
េដីមប ីឲយ បង ប្អូន  មន អ្វីៗ ទងំ អស់ ែដល បង ប្អូន ្រតូវ ករ ដ៏ ច ំបច់ េនះ ជ និចច

េហយី ែថម ទងំ េន សល់ បរបូិណ៌ ស្រមប់ ែចកទន ផង
 ១១  ្រពះ អងគនឹង េធ្វី ឲយ បង ប្អូន េទ ជ អនក មន ្រគប់ វសិ័យ ទងំ អស់ 

េដីមប ីឲយ បង ប្អូន មន ចិត្ត សទធ  ្រជះ ថ្ល  ្រគប់ ជំពូក…
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១

្រពះ្រគិស្តែដលបានេលាះ អ្នក ឲ  រួច ផុត ពី បណា្ដសា ែដល មក ពី ្រកឹត វិន័យេនាះ
បានបង្ហូរពរ្រគប់្របការែដលេលាកអ្របាហំាបានទទួលដល់អ្នកេហើយ។
អ្នកអាចទទួល្រពះពរទំាងេនះពី្រពះេយស៊ូ្រគិស្តបានេដាយសារជំេនឿ

េហើយអ្នកអាចែចករែលក្រពះពរទំាងេនះដល់អ្នកដៃទេដាយ ចិត្ត សទា ្រជះ ថា។

សំណួរបញជ កក់រអនុវត្ត
1. េតីអនកធ្ល ប់្របថន ចង់បនពរែបប ខ្លះមុនេពលទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត?
2. សូមេរៀប ប់ពរនីមួយៗែដលអនក្របថន ចង់បនបុ៉ែន្តអនកមិនទន់បនេនេឡយី។
3. េតីអនកបនទទួលពររមួជមួយេ កអ្រប េំហយីឬេន?
4.    េតីអនកបនទទួលពររមួជមួយេ កអ្រប េំនេពល ? ទទួលរេបៀប ?
5. េតីកន្លងមកេនះអនកបនទទួលពរអ្វីខ្លះរមួជមួយេ កអ្រប ?ំ
6. េបីមិនទន់េនេឡយី េតីអនកចង់ទទួលពររមួជមួយអ្រប ឬំេទ?
7. េតីអនកបនទទួលពររមួជមួយេ កអ្រប សំ្រមប់ែត្របេយជន៍ខ្លួនឯងផទ ល់          
    ឬស្រមប់ឲយពរដល់អនកដៃទផងែដរ?
8. េតីអនកមនែផនករែបប េដីមបរីក ជីវតិអនកឲយបនទទួលពររមួជមួយ
េ កអ្រប ជំនិចច?

9. សូមទេនទញនិងសញជ ឹងគិតបទគមពីរ ក ទី ៣:៨-៩។


