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ពត្ើព្រះពេស ៊ូវ រជឺាែនក្ណា?  
ក្ិចចការ ៩:១-៩ 

ពោេៈ បណ្ឌ តិ្ វ េ េ ងុចនុ  

  ពសចក្តពីផ្សតើម 
ពេត្ុែវីានជានាមរបស់ពេើង កាា េជាសំនួរអដល

សំខាន់ពៅក្នុងជីវិត្ជាព្រីសទបរិស័ទទ? ព្រះពេស ៊ូវជាព្រះ  
ែមាច ស់របស់ព្រីសទបរិស័ទទ ព្ទង់ជាសិរសារបស់ព្កុ្មជំនំុ 
ពេើេជាែនក្ផ្សសះផ្សារអត្មួេអដលនាំពេើងពៅឯព្រះដ៏មាន
ព្រះជនមរស់។ ពនះជាចំពនះដឹង ដ៏សំខាន់។ ពត្ើព្រះពេស ៊ូវ
ជានរណា? ពត្ើែនក្សាា ល់ព្ទង់ឫពទ? សំនួរពនះ រឺជាែវី
អដលព្រះពេស ៊ូវព្ទង់ផ្ទទ ល់ ានសួរដល់សិសសរបស់ព្ទង់
ពៅឯព្កុ្ងពសសារា-ភីលីរៈ ចុះែនក្រាលគ់្នន វិញ ពត្ើថាែ្ុជំា
ែនក្ណា? សុីម ៊ូន-ពរព្តុ្សទ៊ូលព្ាើេថា ព្ទង់ជាព្រះព្រីសទ 
ជាព្រះរាជបុព្ាថ្នព្រះដ៏មានព្រះជនមរស់  (មា ថាេ ១៦: 
១៥ -១៦) ពរលអដលគ្នត្់ព ា្ើេត្បអបបពនះ ព្រះពេស ៊ូវ
មានបនទូលថា “ែនក្សុីម ៊ូន ក្៊ូនេ ៊ូណាសពែើេ ែនក្មានររ 
ដបិត្មិនអមនជាសាចឈ់ាម អដលានសំអដងឲ្យែនក្សាា ល់
ពទ រពឺ្រះវរបិាថ្នែ្ុំអដលរង់ពៅសាា នសួរវ៌ិញ។ ែំុ្ព្ាប់
ែនក្ថា ែនក្ពឈាម ះពរព្តុ្ស ែំុ្នឹងាំងរួក្ជំនុំែ្ុពំៅពលើងមោ
ពនះ (មា ថាេ ១៦:១៧-១៨)។ ព្រះពេស ៊ូវព្បកាសថា 
ែនក្អដលអាចសាា ល់ព្ទង់ានរឺាមអត្ការពបើក្សំអដងរបស់
ព្រះវិញ្ញា ណ្បរិសុទធប ុពណាះ។ បនាទ ប់រី រីរបឆី្ន ពំព្កាេមក្ 
ព្រះពេស ៊ូវានពបើក្សំអដងែំរីែត្តសញ្ញា ណ្របស់ព្ទង់ពអាេ
សុលសាា ល់ពោេនិមិមត្តពៅឯព្កុ្ងោមា ស (កិ្ចចការ៩:១-១៩)
ាមរិត្ពៅ សុលានព្វើទុក្ខពបៀត្ពបៀនដលព់្រះពេស ៊ូវ 
ពេើេនិងរួក្សិសសពៅឯព្កុ្ងពេរ ៊ូសាឡិម។ ពព្កាេមក្  

គ្នត់្ានរាយាមព វ្ើដំពនើរពៅទីព្កុ្ងោមា ស រំពរចពនាះស៊ូលព ើញរនាឺ
យា ងភាឺ។ គ្នត្់ក្៏ានលឺសំពលងពៅពឈាម ះរបស់គ្នត្់ថា សុល អនសុល 
ពេត្ុែវាីនជាែនក្ពបៀត្ពបៀនដល់ែ្ុំដ៊ូពចនះ។  គ្នត្ទ់៊ូលព ា្ើេថា ឱព្រះែមាច ស់
ពែើេ ព្រះែងាណានុ ះ រួចព្រះែមាច សព់្ទង់ត្បថា ែ្ុពំនះជាព្រះពេស ៊ូវ អដល
ែនក្ពបៀត្ពបៀន។ ពៅពរលអដលគ្នត្់សាត ប់ន៊ូវចំពលើេពនាះភ្លា ម គ្នត្់ក្៏ាន
កាា េជាព្រីសទបរិសុទធ។  បនាទ ប់មក្ពទៀត្គ្នត្់ក្៏ពដើរាមព្ទង់ឥត្ឈប់ឈរ។ 
ជាចុងបញ្ចប់ គ្នត្់ក្៏ព្ត្ូវានពរសំលាប់ពោេពព្រះព្រះពេស ៊ូវព្រីសទ។ 
 បងបអូនព្បុសព្សីជាទីព្សលាញ់ ពត្ើែនក្ដឹងថាព្រះពេស ៊ូជានរណារឺពទ? 
ពបើសិនជាែនក្សាា ល់ព្រះពេស ៊ូវ ពនាះែនក្នឹងដឹងន៊ូវការអដលែសាច រយពៅក្នុង
ជីវិត្របស់ែនក្ ពេើេែនក្នឹងព ើញន៊ូវការដ៏ែសាច រយអដលព្ទង់មាន។ ពត្ើព្រះ
ពេស ៊ូវជានរណា? 
១. ព្រះពេស ៊ូវរជឺាមនសុសមាន ក្អ់ដលរសព់ៅព្សកុ្ណាសាអរ ត្ក្នងុព្បពទស 
ែុពី្សាអែលកាលរ ី២១០០ឆ្ន ំមនុ រដឺ៊ូចជាពេើងានពក្ើត្ពៅក្នុង
ព្បពទសក្មពជុាពនះអដរ 

 ព្រះពេស ៊ូវានពក្ើត្ពៅក្នុងព្រួសាររបស់នាងមា រី និងពលាក្េ៊ូអសប 
ពេើេព្ទង់្ំធាត្់ពឡើងពៅក្នុងព្បពទសែុីព្សាអែល។ ព្ទង់ព្បស៊ូត្ពៅទីព្កុ្ង
ពបងាេិមក្នុងព្សុក្ណាសាអរ ត្ រេៈពរល៣០ឆ្ន ំ។ ពេើងអាចនិយាេានថា 
ព្ទង់ជាមនុសសរិត្អដលមានរ៊ូបកាេនិងព្រលឹងដ៊ូចជាពេើងអដរ។  អត្ព ះ 
ជាយា ងដ៊ូពចាន ះក្៏ពោេ ក្៏ព្ទង់មិនានមានាបពសាះ ព្ទង់អាចកាា េជាែនក្
ជាក្ណាត ល អដលផ្សារភ្លា ប់ពេើងជាមួេនិងព្រះ។ ព្រះពេស ៊ូវានសុរត្  
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WHO IS JESUS CHRIST?  

Acts 9:1-9 

By: Dr. White Young Jeon 

* Introduction 

 

Why is our title a very im-

portant question in the Christian life? 

Jesus is the Lord of Christianity, the 

Head of the church and the only Me-

diator that we can go to living God. 

This knowledge is very important. 

Who is Jesus?  Do you know Him? 

This question is what Jesus himself 

asked to His         disciples at Caesa-

rea Philippi: “Who do you say I 

am?” (Matthew 16:1) Peter con-

fessed: “You are Christ and the Son 

of living God.” (Matthew 

16:16)  When he responded this way, 

Jesus replied, “Blessed are you, Si-

mon son of Jonah, for this was not 

revealed to you by flesh and blood, 

but by my Father in heaven.  And I 

tell you that you are Peter, and on 

this rock I will build my 

church.” (Matthew 16:17-18) Jesus 

claimed that      anybody can know 

Him through the knowledge of reve-

lation by    Holy Spirit. After several 

years Jesus Christ revealed about his 

identification to Saul at Damascus in  

 

a vision dramatically. (Acts 9:1-19) Actually Saul had per-

secuted Jesus and his disciples in Jerusalem. After that 

when he had tried to go to Damascus suddenly he saw a 

miraculous bright light. And also he had heard a voice 

that called for his name,” Saul, Saul”. “Why do you per-

secute me?” So he asked “Who are you?” The Lord said, 

“I am Jesus Christ.” As soon as Saul listened to his an-

swer, then he was changed into a Christian. After that, he 

followed Him without ceasing. Finally, he was martyred 

by the enemy for Jesus Christ. 

 My beloved brothers and sisters, do you know who 

Jesus is? If you know Jesus, you shall know the greatest 

thing in your life and you shall see the wonderful blessings 

He has. Who is Jesus Christ? 

First, Jesus is the man who lived in Nazareth in Israel 

2,100 years ago just as we were born in Cambodia 

 Jesus Christ was born by the family of Mary and Jo-

seph and grew up in Israel. He was born in Bethlehem and 

He grew up in Nazareth for 30 years. In other words, He 

was a real man who had a body and a soul like us. However, 

He did not have any sin. Since He has no sin, He could be-

come our Mediator who connects us with God. Jesus died 

for us but was resurrected out of His death, and He is alive 

now.  Do you believe it? Although we have some problems  
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អត្ព្ទង់ក៏្ានរស់រីសុរត្ពឡើងវិញអដរ ពេើេឥឡូវពនះព្ទង់មានព្រះជនមរង់ពៅ។ ពត្ើែនក្ពជឿការ ំងពនះរឺពទ? ព ះបីជាពេើងមានបញ្ញា  និង
ការត្ស ៊ូរែាះពៅក្នុងជីវិត្ក៏្ពោេ ក៏្ពេើងអាចពៅឯព្ទង់ ពេើេពផ្សទរព្រប់ ំងបញ្ញា របស់ពេើងដល់ព្ទង់។ ដ៊ូចពនះពេើេ ានជាេ ៊ូហាន
និយាេថា “ពសចក្ត ីអដលពេើងែ្ុំានឮ ពេើេអភនក្ានព ើញ ក្ា៏នពមើល ពេើេថ្ដានប ះរល”់ (១េ ៊ូហាន ១:១)។ ព្បសិនពបើែនក្
មានបញ្ញា ែវី ច៊ូរទ៊ូលដល់ព្រះពេស ៊ូវ។ ពនាះែនក្នឹងទទួលន៊ូវការអដលែសាច រយពៅក្នុងជីវិត្របស់ែនក្។ 

ឧ េរណ្ ៈ រួក្ែនក្បរិសុទធជាទីព្សលាញ់ពែើេ ព្បសិនពបើែនក្មានបញ្ញា លំាក្ែវី ច៊ូរទ៊ូលដល់ព្រះពេស ៊ូវចុះ ពនាះព្ទង់នឹង
ទទួលពេើេនិងផ្សតល់ព្រះរុណ្ដ៏ែសាច រយដល់ែនក្។ ព្បអេលជា២ឆ្ន ំមុនពរលអដលែ្ុំពៅសេរដឋអាពមរិក្ ែ្ុំានែ្ិបាេព្រះបនទូលព្រះដល់
ព្កុ្មជំនំុចាស់របស់ែំុ្។ ក្នុងចំពណាមរួក្ពរ មានព្កុ្មព្រួសារមួេ អដលបំពរីព្រះពៅក្នុងព្រះវិហារ។ ពៅថ្ងៃមួេ ក្៊ូនព្សីជាទីព្សលាញ់របស់
រួក្ពរពក្ើត្ជំងឺមហារីក្។  ឪរុក្មាត េរបស់នាងរិាក្ចិត្តជាខាា ំង។ ពរលណាអដលរួក្ពរពៅពមើលនាងពៅមនទីរពរទយ នាងានព្ាប់ឪរុក្
មាត េរបស់នាងក្ុំពអាេេំ រីពព្រះព្រះរមពីរានព្ាប់ថា “ច៊ូរែរសបាេ ច៊ូរែរសបាេ” (ភីលីរ ៣:១)។ “ពេើងព្ត្ូវអត្សាត ប់ាមព្រះ
បនទូល!” ពេើេជាចុងបញ្ចប់នាងក្៏ពៅឯនររសាា នសួរ៌។ ព ះជាពេើងមិនានដឹងពរឿងជាពព្ចើនក៏្ពោេ ក្៏ពេើងពៅអត្ព្ាក្ដអដរថា ព្រះ
ពេស ៊ូវជាព្រះែមាច ស់ថ្នពេើង   ព្ទង់នឹងរក្ាពសចក្តីសនារបស់ព្ទង់ពោេពសាម ះព្ត្ង់។ ពេើងពជឿដល់ការ ំងពនាះ។ ពត្ើពេត្ុែវី? រីពព្រះ
រឺព្ទង់អត្មួេអដលជា ែនក្ជាក្ណាត លរបស់ពេើង។  

២. ពត្ើព្រះពេស ៊ូវជានរណា?  ព្ទងជ់ាមនុសសពេើេក្ជ៏ាព្រះផ្សងអដរ រជឺាព្រះអដលមានព្រះជនមរស់នងិជាព្រះរាជបពុ្ារបសព់្រះ 

 សុល សាា ល់ន៊ូវការរិត្ដ៏ែសាច រយពនាះពៅក្អនាងពនាះឯង។ ដ៊ូពចាន ះពេើេ គ្នត្់ក្៏ពដើរាមព្រះពេស ៊ូវ និងដំនឹងលអរបស់ព្ទង់ពរញ
មួេជីវិត្ រីពព្រះគ្នត់្ដឹងថាព្រះពេស ៊ូវជាព្រះអដលមានព្រះជនមរស់។ ព្រះែមាច ស់ពេស ៊ូវអដលានរស់រីសាា ប់ពឡើងវិញ ព្ទង់រឺជាព្រះអដល
មានព្រះជនមរស់។ ព្ទង់នឹងទត្ពមើលព្រប់ ំងែវីៗអដលពៅក្នុងជីវិត្របស់ពេើង និងែវីៗអដលពៅពលើពលាកិ្េ ំងម៊ូល។ ពបើសិនជាែនក្ណា
ពជឿដល់ព្រះពេស ៊ូវ ពរព្ត្ូវអត្ទទួលព្ទង់ព្វើជាព្រះសពស្ត្ ា្ ះ និងព្រះែមាច ស់របស់ពរ រីពព្រះព្ទង់ជាព្រះអដលមានព្រះជនមរស់។   

ជួនកាលពៅក្នុងរ័នធកិ្ចចរបស់ព្ទង់ ព្រះពេស ៊ូវានប ា្ ញែត្តសញ្ញា ណ្របស់ព្ទង់ដល់ែនក្អដលពដើរាមព្ទង់ថា ព្ទង់រឺជាព្រះ។ មាន ក្់
ក្នុងចំពណាមរួក្ពរ មានវត្តមានពៅពលើទ៊ូក្។ ថ្ងៃមួេព្រះពេស ៊ូវផ្សទុំពៅក្នុងទ៊ូក្ ឈប់សំរាក្រីការពនើេ 
េត្់។ រំពរញពនាះមានែយល់រយុះពក្ើត្ពឡើងពៅក្នុងសមុព្ទ។ រួក្សិសសរបស់ព្ទង់ក៏្ានោសព្ទង់ពឡើង ពេើេនិយាេថា “ព្រះែមាច ស់ 
ស៊ូមសពស្ត្ ា្ ះរួក្ពេើងផ្សង”។ រួចមក្ព្រះពេស ៊ូវក្៏រំអេងពៅរយុះថា: “ច៊ូរសៃប់ពៅ!” ពរលអដលព្ទង់រំអេងដល់រយុះ ពនាះវក្៏សៃប់ពៅ។ 
ពនាះរួក្សិសសក៏្ព្កាបចុះពេើេអងាងថា ពត្ើែនក្ពនះជានរណាេន  អដលស៊ូមបីអត្រយុះក្៏សាត ប់ាមរក្យរបស់គ្នត្់អដរ។ ព្រះពេស ៊ូវជាព្រះរាជ
បុព្ារបស់ព្រះ។ ព្ទង់ជាព្រះអដលមានព្រះជនមរស់ (ល៊ូកា ៨:២២-២៥)។ ពត្ើែនក្ពជឿដល់ព្ទង់ ពេើេពអាេព្ទង់ព វ្ើជាព្រះសពស្ត្ ា្ ះរបស់
ែនក្រឺពទ? ព្បសិនពបើែនក្ជួបន៊ូវបញ្ញា ែវីមួេដ៊ូចជារយុះ ស៊ូមក្ុំភ័េខាា ចពឡើេ។ ច៊ូរអសវងរក្ពសចក្តីសុែសានតរីព្ទង់។ ព្រះពេស ៊ូវព្ទង់និង
ព្ាើេត្បដល់ែនក្។ 
 រីមសិលមិញ ែ្ុំានលឺន៊ូវសំនួរដ៊ូចគ្នន  អដលនិយាេែំរីែត្តសញ្ញា ណ្របស់ព្រះពេស ៊ូវ ពៅក្នុងវត្ត នាព្បពទសក្មពុជា។ សាសនា
 ំងែស់និយាេរីការព្វើលអពៅពលើអផ្សនដីពនះ។  អត្ព្រះរមពីរានពបើក្សំអដងយា ងចាស់ថា ព្រីសទបរិស័ទធមានភ្លរែុសគ្នន : ព្រប់យា ងសំ
រាប់ព្រះពេស ៊ូវ។ ពរលអដលពេើងអានព្រះរមពីរពអាេានម ត់្ចត់្ ពនាះពេើងនិងរក្ព ើញថាព្រះពេស ៊ូវព្ទង់ជា ផ្សាូវ ជាពសចក្តីរិត្ ជាជីវិត្ 
ជាពសចក្តីរស់ពឡើងវិញ ជាជីវិត្ែស់ក្លប និងជាព្រះររ។ ពត្ើជីវិត្ែស់ក្លបជាែវី? វជាការរស់ពៅរេៈពរលេ៊ូរ។ អត្ព្រះរមពីរានបញ្ញា ក់្
ថាព្រះពេស ៊ូវជាជីវិត្ែស់ក្លប។ ពរលអដលពេើងជួបជាមួេព្រះពេស ៊ូវពនាះពទើបពេើងទទួលន៊ូវជីវិត្ែស់ក្លបាន។ ឥឡូវច៊ូរពេើងែរ
សបាេជាមួេជីវិត្ពៅពលើអផ្សនដីពនះ។ ព ះជាពេើងរស់ពៅពព្កាមកំ្ពៅរបស់ព្បពទសក្មពុជាក៏្ពោេ ក៏្ពេើងពៅអត្សាត ប់ាមព្ទង់។  
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and some struggles in our lives, we can go to Him and bring our troubles to Him. So John says, “We 

have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have 

touched.” (1 John 1:1) If you have any problems, go to Jesus and show your problems to Him. You shall 

receive wonderful things in your life.  

 My beloved saints, if you have any difficult problems, cast them to Jesus, and He shall accept it 

and provide wonderful grace to you. About 2 years ago when I went to America, I preached the Word of 

God to my old congregation. Among them, a family served the Lord in my church. One day, their lovely 

daughter had stage four stomach cancer. Their parents were very frustrated in their heart. Whenever they 

visited her hospital room, she told them not to weep for her because the Scripture commands “rejoice, 

rejoice.”(Philp.3:1) “We have to obey the word!”, and finally she went to the heaven. Although we do 

not know all things very well, we are assured that our Lord Jesus Christ shall keep His promise         

faithfully.  We believe in it. Why? It is because only He is my Mediator. 

 Second, Who is Jesus? He is a Man as Well as God, the Living God and the Son of God 

 

 Saul recognized this wonderful fact in that place. So he wanted to follow Jesus and his gospel with 

his whole life for he could see that Jesus is living God. The resurrected Lord Jesus Christ is the living 

God. So He watches everything in our lives and all things in the world. If anybody believes in Jesus, they 

should accept Him as their Savior and their Lord because He is the living God.  

 Sometimes in his public ministry, Jesus dramatically revealed his identity to his followers as God. 

One of them was present on the boat. One day, Jesus slept inside the boat to rest His tired body. Sudden-

ly, a great storm happened on the sea. His disciples awaked him quickly, “Lord, save us.” Then Jesus        

rebuked the wave and the storm: “Be calm!” As soon as He commanded the sea, it was as still as a sheet 

of glass. Then His disciples bowed down and confessed, “Who is he who made the storm become peace-

ful just by His word!” Jesus is the son of God. He is the living God. (Luke 8:22-25) Do you believe in 

Him as your Savior? If you meet any problem like the storm, don’t be afraid of it. Seek from him a peace-

ful state.   Jesus shall answer you. 

 Yesterday, I heard the same question about the identity of Jesus in Cambodia pagoda. All religions 

are the same about doing good things in the earth. But the Scripture obviously reveals that Christianity 

has a different point: it is for Jesus. When we read the Scripture concretely, we can easily find that Jesus 

claims that He is the way, the truth, the life, the resurrection, the eternal life, and the blessing.  What is 

eternal life? It is to live for a long time generally. But the Scripture stresses that Jesus is the eternal life 

and to know Christ. As we meet Jesus Christ only we can experience the eternal life. So, now we enjoy 

our life on earth. Even though we live in the heat of Cambodia, we obey his command.    



 ជាចុងពព្កាេ, ពត្ើព្រះពេស ៊ូវជានរណា? ព្រះពេស ៊ូវព្រសីទរជឺាជវីិត្ែស់ក្លបជានចិច 
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ពៅព្កុ្ងោមា ស សុលទទួលព្រះពេស ៊ូវជាព្រះែមាច ស់របស់គ្នត់្មួេរំពរច គ្នត់្ានថាវ េជីវិត្របស់គ្នត់្ដល់ព្ទង់។ គ្នត់្សាត ប់
ាមព្រះបនទូលរបស់ព្ទង់ ពេើេបំពរីព្ទង់ែស់រីចិត្តរេ៊ូត្ដល់សាា ប់។ គ្នត្់ានអងាងថា: “រីពនះពៅមុែ នឹងមានមក្ុដថ្នពសចក្តសីុចរិត្ បំរុង
ទុក្ឲ្យែ្ុំ អដលព្រះែមាច សដ៏់ជាពៅព្ក្មសុចរិត្ ព្ទង់នឹងព្ប នមក្ែ្ុំពៅថ្ងៃពនាះ មិនអមនដលែ់្ុអំត្មាន ក្ប់ ុពណាណ ះ រដឺលែ់សែ់នក្ណាអដល
ច៊ូលចិត្តនឹងដំពណ្ើរព្ទង់យាងមក្វិញពនាះអដរ” (២្ីម ៊ូពងរ ៤:៨)។ 

ពត្ើព្រះពេស ៊ូវជានរណា? ព្ទង់ជាជិវិត្ែស់ក្លបអត្មួេ។ ព្រះពេស ៊ូវមិនអាចអញក្ពចញរីជីវិត្ែស់ក្លបានពទ។ ដ៊ូពចាន ះ ពបើ
សិនជាែនក្ចង់ានជីវិត្ែស់ក្លប ច៊ូរពៅឯព្រះពេស ៊ូវ។ ពបើសិនជាែនក្មានព្រះពេស ៊ូវពៅក្នុងចិត្ត ពនាះែនក្មានជីវិត្ែស់ក្លបជានិចច។ ព្រះ
រមពីរ ១េ៊ូហាន៥:១១-១២ និយាេថា “ពនះពេើេជាពសចក្តបីនាទ លព់នាះ រថឺា ព្រះព្ទង់ានព្ប ន ជីវិត្ដ៏ពៅែសក់្លបជានិចចមក្ពេើង
រាលគ់្នន  ពេើេជីវិត្ពនាះ រពឺៅក្នុងព្រះរាជបុព្ាថ្នព្ទង់។ ឯែនក្ណាអដលមានព្រះរាជបុព្ា ពនាះក៏្មានជីវិត្អដរ អត្ែនក្ណាអដលគ្នម នព្រះ
រាជបុព្ាថ្នព្រះពទ ពនាះគ្នម នជីវិត្ពឡើេ។”  ១) ពត្ើែនក្ណាអាចផ្សតល់ជីវិត្ែស់ក្លបដល់ពេើង? រឺជាព្រះ។  ២) ពត្ើព្រះផ្សតល់ពលើជីវិត្ែស់
ក្លបដល់ពេើងាមរពបៀបណា? ាមរេៈព្រះពេស ៊ូវ។  ៣) ពត្ើពេើងអាចដឹងថាពេើងមានជីវិត្ែស់ក្លបយា ងពម ចាន? ាមរេៈការ
អដលពេើងមានព្រះពេស ៊ូវ។ ពត្ើែនក្មានអារមមណ្ ថា ែនក្មានជីវិត្ែស់ក្លបពៅក្នុងចិត្តរបស់ែនក្រឺពទ? ពរលអដលពេើងចាប់ានព្ត្ីពៅក្នុង
សំណាញ់ ពត្ើពេើងអាចដឹងថាពេើងចាប់វានពោេរពបៀបណា? ពេើងដឹងាមរេៈអារមមណ្ ។ ពត្ើពេើងអាចដឹងថាជីវិត្ែស់ក្លបពៅក្នុង
ចិត្តពេើងយា ងពម ច? ១) ពេើងចង់អាចព្រះបនទូលរបស់ព្រះ។ ២) ពេើងចង់ែ្ិសាា នដល់ព្រះវរបិត្ថ្នពេើងក្នុងព្រះនាមព្រះពេស ៊ូវ។   
៣) ពេើងចង់រនយល់រីជីវិត្ែស់ក្លបដល់ែនក្ជិត្ខាងរបស់ពេើង។  ៤) ពេើងដឹងរីពសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្រះពៅក្នុងចិត្តពេើង។ ពត្ើែនក្
មានការ ំងពនះពៅក្នុងចិត្តរបស់ែនក្រឺពទ? 

កាលរីេ៊ូរមក្ពេើេ ែ្ុំានលឺទីបនាទ ល់របស់សិសសមាន ក្់។ នាងាននិយាេថា ពរលនាងអានរមពីរ ពនាះទឹក្អភនក្របស់នាងអត្ង
ព្សក្ចុះរីអភនក្របស់នាង។ វរឺជាភសតុាងរីការពក្ើត្ជាងមីពៅក្នុងជីវិត្របស់នាង។ 
រួក្ែនក្បរិសុទធជាទីព្សលាញ់ ដ៊ូចអដលសុលានព វ្ើ ែនក្ព្ត្ូវអត្ពជឿថាព្រះពេស ៊ូវរឺជាមនុសសពេើេជាព្រះែមាច ស់របស់ែនក្។ សាវ រមន ព្ទង់
ពអាេព វ្ើជាព្រះសពស្ត្ ា្ ះរបស់ែនក្។ ថាវ េជីវិត្ែនក្ដល់ព្ទង់ ពនាះែនក្និងមានជីវិត្ែត់្ក្លបជានិចចព្រម ំងពសចក្តីសពស្ត្ ា្ ះ ពនាះែនក្និងអាច
ពៅនររសាា នសួរានភ្លា ម។ ស៊ូមពអាេព្រះររអត្ងពៅជាមួេែនក្រាល់គ្នន ។ 
ស៊ូមែ្ិសាា ន ំងែស់គ្នន  

ឳព្រះែងាពែើេ ទ៊ូលបងាំជាមនុសសមានាប។ ស៊ូចែត្់ព សែំពរើាបរបស់ទ៊ូលបងាំ ពេើេជួេទ៊ូលបងាំពអាទទួលព្ទង់ជាព្រះស
ពស្ត្ ា្ ះរបស់ទ៊ូលបងាំ។ ស៊ូមព្រប់ព្រង់ទ៊ូលបងាំ។ ទ៊ូលបងាំស៊ូមចុះទ៊ូលចំពរះព្ទង់។ ស៊ូមសំអាត្ាបរបស់ទ៊ូលបងាំជាមួេនិងព្រះពលាេិត្ព្ទ
ង់។ ែរព្រះរុណ្ព្ទង់អដលយាងមក្ក្នុងចិត្តទ៊ូលបងាំ។ ស៊ូមដឹក្នាំទ៊ូលបងាំពអាេសាា ល់ព្ទង់និងពសចក្តីរិត្របស់ព្ទង់។ ទ៊ូលបងាំស៊ូមែ្ិសាា ន
ព្រប់ការ ំងែស់ក្នុងព្រះនាមព្រះពេស ៊ូវព្រីសទ។ អាអម ន 

ព្ក្មុជនំុ ំអដលពររពរញពោេព្រះវញិ្ញា ណ្បរសិទុធ (ពែពភស៊ូរ ៥:១៨) 
ព្ក្មុជនំុ ំអដលពររពរញពោេព្រះបនទលូ (ក្៊ូល សុ ៣:១៤) 

ព្ក្មុជនំុ ំអដលមានភ្លរពជារជេ័ពៅក្នុងរនធក្ិចច (មា ថាេ ២៨:១៩ - ២០) 

ព្ក្មុជនំុ ំអដលបំពរីែនក្ជតិ្ខាងែានួ ជាមេួនងឹភ្លរជាែនក្បពំរ ី(មា ក្សុ ១០:៤៥) 



 Lastly, who is Jesus? Jesus Christ is the only eternal life 

ទំរ័រទី ៦  វ ុល១ ពលែ១ 

  At Damascus, Saul accepted Jesus as his Lord at a moment; he devoted himself to Jesus. He 

obeyed His word and served Him with his whole heart to the point of death. He confessed that: “Now 

there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to 

me on that day—and not only to me, but also to all who have longed for his appearing.” (IITim4:8)  

    Who is Jesus? He is the only eternal life. Jesus cannot be separated from eternal life. So if we want to 

receive eternal life, go to Jesus quickly.  If you possess Jesus in your heart, you have eternal life. I John 

5:11-12 says, 11 “and this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. 12 

Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.” 1) Who can 

give eternal life to us? God. 2) How did God give eternal life to us? By Jesus. 3) How can we know that 

we have eternal life? Through possessing Jesus Christ.  Do you feel like you have eternal life in your 

heart? When we catch some fish in the net, how can we know we caught anything? We know we have it 

by feeling. How can we know the eternal life in our heart? 1) We want to read the word of God. 2) We 

want to pray to our Father in the name of Jesus. 3) We want to explain eternal life to our neighbors.  4) 

We know God’s love in our heart. Do you have these in your heart? 

Long time ago, I heard the testimony of a student. She confessed that when she read the word of God, 

tears often came out of her eyes. It is proof of regeneration within her life.     

 My beloved saints, as Saul did, you have to admit Jesus as a man and God, God and man as your 

Lord. Welcome Him as your Savior. Commit yourselves to Him, you shall have eternal life and salva-

tion, and you can go to heaven right now.  May grace be with you all. 

  

Let’s pray. 

 O Lord, I am a sinner. Pardon me and help me accept you as my Savior. Rule over me. I surrender 

to you. Clean my sins by your blood. Thank you for coming into my heart. Lead me to know you and 

your truth. Thank you for your coming. I pray these things in the name of Jesus. Amen. 

The church that filled with fullness of  Holy Spirit (Ephesians 5:18) 

The church that is abundant with the Word of  God (Colossians 3:14) 

The church that has consuming ambition in the mission (Matthew 28:19 - 20) 

The church that serves the neighbors with servantship (Mark 10:45) 



ពត្ើែនក្ចង់មានចិត្តមួេណា? ចិត្តចាស់ រឺចិត្តងមី? 
Which Do You Want to Have: The Old Heart or the New Heart? 

 

 

ទំរ័រទី ៧  វ ុល១ ពលែ១ 



ទំរ័រទី ៨  វ ុល១ ពលែ១ 

រ៊ូបភ្លរ ំងរីរខាងពលើពនះ ប ា្ ញរីែវីអដលពៅក្នុងចិត្តរបស់ពេើង។  
ព្បអេលជា២០០០ឆ្ន ំមុន ព្រះជាមាច ស់ានព្ប នព្រះរាជបុព្ាព្ទង់អត្មួេ រឺព្រះពេស ៊ូវព្រីសទ។  

ព្ទង់ានសុរត្ពៅពលើពឈើឆ្ា ងជំនួសពេើងរាល់គ្នន  ពេើេព្ទង់មានព្រះជនមរស់ពឡើងវិញ  
ពេើេព្ទង់ក៏្ពៅរស់សរវថ្ងៃពនះ។ 

ស៊ូមទទួលព្រះពេស ៊ូវព្រីសទជាព្រះសពស្ត្ ា្ ះ  
ពនាះែនក្នឹងទទួលានន៊ូវការផ្ទា ស់បតូរ កាា េជាមនុសសងមី!! 

 
ព្រះវិហារពរនីអែលមាននិមិត្តក្នុងការព្ាប់ែំរីព្រះពេស ៊ូវព្រីសទពៅដល់ព្បជាជនក្មពុជា 

ទ៊ូរសរ័ទពលែៈ 097 324 91 63 
 
 

The above two pictures reveal the state of our heart. 

About 2000 years ago God gave us his begotten son, 

Jesus Christ.  

He died on the cross for us  

and rose out of his death  

and also he is alive. 

Please accept Jesus Christ as your Lord,  

then you shall be changed into the new man!! 

 

 

Peniel Cambodia Education Mission Fellowship 

(TEL: 097 324 91 63) 


