ការសិក្ា
ស ពីបណ
ុ យស ជ្រមុររបស់ជ្ពះយេសវ៊ូ
Learning About the Baptism of Jesus

១៥ កាលបណ្តាមនុសសសយៅតែចាំយមើល យោេរះគិែក្នង
ុ ចិែព
ត ីដយាំ ណើរេ៊ូ
ហាន តដលគាែ់ជាជ្ពះជ្គីសទឬមិនតមន ១៦ យ

ះេហា
៊ូ នជ្ាប់យគជ្គប់

គាាថា ឯខ្ុាំៗ យ្វើបណ
ុ សយជ្រមុរឲសយអ្នក្រាល់គាាយោេទឹក្ក្៏ពិែ បតុ នតមាន
ជ្ពះ១អ្ងគមក្ តដលមានអ្ាំណ្តចយលើសជាងខ្ុាំយៅយទៀែ ខ្ុាំមន
ិ គួរនឹង
ជ្ាេតខសសសុពណ
័ ៌ាទជ្ទង់ផង ជ្ពះអ្ងគយ
អ្នក្រាល់គាា យោេជ្ពះវញ្ញាណបរសុទធ យ

ះនឹងយ្វប
ើ ុណសយជ្រមុរឲសយ
ើេនិងយ្លើងវញ ១៧ ជ្ទង់

កាន់ចយងេរយៅជ្ពះ សត ជ្ទង់នង
ឹ យាសរំលីងទីលានជ្ទង់ យ

ើេនិង

ជ្បម៊ូលជ្ស៊ូវមក្ោក្់ក្នុងរជ្ងុក្ជ្ទង់ តែអ្ង្កាម ជ្ទង់នង
ឹ ដុែក្នង
ុ យ្លើង
តដលពនលែ់មន
ិ ាន។
២១ លុះកាលបណ្តារនទាំងបុ ន
ា ានទទួលបុណសយជ្រមុរយ
យ

ះជ្ពះយេស៊ូវក្៏ទទួលតដរ រួចក្ាំពង
ុ តដលជ្ទង់អ្្ិាាន យ

យមឃរយបើក្យ

ើង ២២ យ

ើេ

ះជ្ាប់តែ

ើេជ្ពះវញ្ញាណបរសុទធក្យា
៏ ងចុះមក្សណាិែ

យលើជ្ទង់ មានរ៊ូបរាងដ៊ូចជាសែវជ្ាប ក្៏ឮសាំយ
ជាក្៊ូនសងួនភ្ងាអ្ញ ជាទីយពញចិែអ្
ត ញណ្តស់។

ងយចញពីយមឃថា ឯង

១- បុណសយជ្រមុរ

ាំយេើងច៊ូលក្នង
ុ រ៊ូបភ្ងពននយសចក្តីសយគង្ករះរបស់ជ្ពះ

Baptism Brings Us Into God’s Picture Of Salvation
១៥ កាលបណ្តាមនុសសសយៅតែចាំយមើល យោេរះគិែក្នង
ុ ចិែព
ត ដ
ី ាំយណើរេ៊ូហាន តដលគាែ់ជាជ្ពះជ្គីសទឬមិនតមន ១៦
យ

ះេ៊ូហានជ្ាប់យគជ្គប់គាថា
ា ឯខ្ៗ
ុាំ យ្វប
ើ ណ
ុ សយជ្រមុរឲសយអ្នក្រាល់គាាយោេទឹក្ក្៏ពិែ បុតនតមានជ្ពះ១អ្ងគមក្ តដល

មានអ្ាំណ្តចយលើសជាងខ្ុាំយៅយទៀែ ខ្ម
ុាំ ិនគួរនឹងជ្ាេតខសសសុពណ
័ ៌ាទជ្ទង់ផង ជ្ពះអ្ងគយ
អ្នក្រាល់គាា យោេជ្ពះវញ្ញាណបរសុទធ យ

ះនឹងយ្វើបណ
ុ សយជ្រមុរឲសយ

ើេនិងយ្លើងវញ។ 15 The people were waiting expectantly and

were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah. 16 John answered them
all, “I baptize you with[a] water. But one who is more powerful than I will come, the straps of
whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with[b] the Holy Spirit and fire.

២- បុណសយជ្រមុរជាលិខិែឆ្លងកាែ់រ

៊ូែមួេរីវែ

Baptism Is Our Boarding Pass To A Life Time
១៧ ជ្ទង់កាន់ចយងេរយៅជ្ពះ សត ជ្ទង់នឹងយាសរំលង
ី ទីលានជ្ទង់ យ ើេនិងជ្បម៊ូលជ្ស៊ូវមក្ោក្់ក្នុងរជ្ងុក្ជ្ទង់ តែ
អ្ង្កាម ជ្ទង់នង
ឹ ដុែក្នុងយ្លង
ើ តដលពនលែម
់ ិនាន។ 17 His winnowing fork is in his hand to clear his
threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with
unquenchable fire.”

៣- បុណសយជ្រមុរជាការទទួលខុសជ្ែូវដល់គាាយៅវញយៅមក្ក្នុងដាំយណើររាំយនឿ
Baptism Is Our Responsible To One Another In Journey Of Faith
២១ លុះកាលបណ្តារនទាំងបុ

ាន ានទទួលបុណសយជ្រមុរយ

អ្្ិាាន យ ះជ្ាប់តែយមឃរយបើក្យ ើង ២២ យ

ើេ យ ះជ្ពះយេស៊ូវក្៏ទទួលតដរ រួចក្ាំពង
ុ តដលជ្ទង់

ើេជ្ពះវញ្ញាណបរសុទធក្យា
៏ ងចុះមក្សណាែ
ិ យលើជ្ទង់ មានរ៊ូប

រាងដ៊ូចជាសែវជ្ាប ក្៏ឮសាំយ ងយចញពីយមឃថា ឯងជាក្៊ូនសងួនភ្ងាអ្ញ ជាទីយពញចិែអ្
ត ញណ្តស់។ 21 When all
the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was
opened 22 and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came
from heaven: “You are my Son, whom I love; with you I am well pleased.”

