
       ហ្វឹកហ្វនឺដ ើម្បីដ្វើការថ្វវ យព្រះ On His Call Training 
លូកា Luke 10:1-11 & 16-20  

១ ល ះដព្កាយការទាំងដ ះម្ក ព្រះអម្ចា ស់ព្រង់តព្ម្ូវ៧០ ក់ដរៀត ដហ្ើយចាត់ដេឲ្យដៅម្ នព្រង់ ម្ួយ
េូៗកន ងព្េប់ព្កុង ព្េប់កន្នែងន្ លព្រង់េិតយាងដៅ ២ ព្រង់ក៏ម្ចនព្រះបនទូលដៅដេថ្វ ចាំរូត ា្ំណាស់ ន្ត
ម្ចនអនកព្ចូតតិចដរ  ូដចនះ ឲ្យសូម្អងវរ ល់ព្រះអម្ចា ស់ចាំរូត ឲ្យព្រង់ចាត់អនកព្ចូតម្កកន ងចាំរូតព្រង់ ៣ ដៅ
ច ះ ដម្ើល ខ្ ាំដព្បើអនករាល់គ្នន ដៅ  ូចជាកូនដចៀម្ ដៅកណាា លហ្វូងស្វវ ន ៤ ក ាំឲ្យយកកាបូប ឬយាម្ ឬ
ន្សបកដ ើងដ ើយ ក៏ក ាំឲ្យេាំ ប់អនកណាតាម្ផ្ែូវផ្ង ៥ ឯផ្ទះណា ន្ លអនករាល់គ្នន ចូលដៅ ដ ះម្ ន ាំបូង
ព្តូវថ្វ សូម្ឲ្យផ្ទះដនះបានដសចកាីស ខស្វនា ៦ ដបើដៅផ្ទះដ ះ ម្ចនម្ន សសណាចូលចិតានឹងដសចកាីស ខ
ស្វនា ដ ះដសចកាីស ខរបស់អនករាល់គ្នន  នឹងដៅជាប់នឹងផ្ទះដ ះ ដបើគ្នា នដរ ដ ះដសចកាីស ខនឹងព្ត ប់
ម្កអនករាល់គ្នន វញិ ៧ ដហ្ើយព្តូវស្វន ក់ដៅផ្ទះដ ះឯង ទាំងររលួបរដិោេរបស់អវីៗ ន្ លដេឲ្យច ះ 
រីដព្រះអនកន្ លដ វ្ើការ ដ ះេរួនឹងបានឈ្នួលវញិ ក ាំឲ្យផ្លែ ស់រីផ្ទះ១ដៅផ្ទះ១ដ ើយ ៨ ឯភូម្ិណាន្ ល
អនករាល់គ្នន ចូលដៅ ដហ្ើយដេរាក់ទក់ររលួ ដ ះឲ្យររលួបរដិោេរបស់អវីៗ ន្ លដេដលើកម្កឲ្យច ះ ៩ 
ទាំងដម្ើលរកួអនកឈ្កឺន ងភូម្ិដ ះឲ្យជាផ្ង ដហ្ើយព្បាប់ដេថ្វ នេរព្រះ ិតម្ក ល់អនករាល់គ្នន ដហ្ើយ ១០ 
ន្តភូម្ិណាន្ លអនករាល់គ្នន ចូលដៅ ដហ្ើយដេម្ិនររួលដរ ដ ះចូរដចញដៅឯផ្ែូវ ដហ្ើយនិយាយថ្វ ១១ 
ន្ន ដទះទាំង្ូលី ីកន ងភូម្ិអនករាល់គ្នន  ន្ លជាប់ដៅដ ើងដយើង ដ ះដយើងក៏ ូតដចញទស់នឹងអនករាល់គ្នន
ន្ រ ប  ន្នា ព្តូវ ឹងដសចកាីដនះថ្វ នេរព្រះ ិត ល់ដហ្ើយ…..១៦ ឯអនកណាន្ លស្វា ប់អនករាល់គ្នន  ដ ះ
ដ ា្ ះថ្វស្វា ប់ខ្ ាំ ន្តអនកណាន្ លដម្ើលងាយអនករាល់គ្នន  ដ ះដ ា្ ះថ្វដម្ើលងាយ ល់ខ្ ាំ ដហ្ើយអនកណា
ន្ លដម្ើលងាយខ្ ាំ ដ ះក៏ដ ា្ ះថ្វដម្ើលងាយ  ល់ព្រះន្ លចាត់ឲ្យខ្ ាំម្កន្ រ។  

១៧ រួក៧០ ក់ដ ះក៏ម្កវញិដោយអាំណរ ដហ្ើយរូលថ្វ ព្រះអម្ចា សដ់អើយ ដទះទាំងរួកអារកស
ក៏ច ះចូលចាំដរះដយើងរាលគ់្នន  ដោយព្រះ ម្ព្រង់ន្ រ ១៨ ដ ះព្រង់ម្ចនព្រះបនទូលដៅដេថ្វ ខ្ ាំ
បានដឃើញអារកសស្វតាាំងធ្លែ ក់រីដលើដម្ឃ ម្ក ូចជាដផ្ែកបដ ទ រ ១៩ ដម្ើល ខ្ ាំឲ្យអនករាលគ់្នន ម្ចន
អាំណាច នឹងដ ើរជាន់ទាំងរស ់និងខា ាំរ ីដហ្ើយដលើព្េប់ទាំងឥរធិឫរធិរបស់ខ្ា ាំងសព្តូវផ្ង គ្នា នអវី
នឹងដ្វើរ កខអនករាល់គ្នន ដ ើយ ២០ ប  ន្នាក ាំឲ្យអរសបាយ ដោយដព្រះអារកសច ះចូលអនករាល់គ្នន ដ ះ
ដ ើយ ព្តូវឲ្យរកីរាយ ដោយដព្រះដ ា្ ះអនករាល់គ្នន បានកត់រ កដៅស្វា នសួេ៌វញិ។ 



1- សេចក្តីណែនាំពីការស្វើដាំសែើរសៅផ្សាយដាំែឹងលអ                                            
TRAVELING INSTRUCTIONS ខ 1-11 

The Lord now chose seventy-two other disciples and sent them ahead in pairs to all 
the towns and places he planned to visit. These were his instructions to them……The 
Kingdom of God is near you now.  But if a town refuses to welcome you, go out into its 
streets and say, 11 ‘We wipe even the dust of your town from our feet to show that 
we have abandoned you to your fate. And know this—the Kingdom of God is near!’ 

 

2- សេចក្តីបស្ងៀនពី្ពះបនទូល                                                                                      
THE MESSAGE ខ 16-19 

Then he said to the disciples, “Anyone who accepts your message is also accepting me. 
And anyone who rejects you is rejecting me. And anyone who rejects me is rejecting 
God, who sent me.” When the seventy-two disciples returned, they joyfully reported 
to him, “Lord, even the demons obey us when we use your name!”  “Yes,” he told 
them, “I saw Satan fall from heaven like lightning!  Look, I have given you authority 
over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and 
crush them. Nothing will injure you. 

 

3- មានអាំែរសៅក្នុងសេចក្តី្េឡាញ់របេ់្ពះ                                                
REJOICE IN GOD’S LOVE ខ 20 

 But don’t rejoice because evil spirits obey you; rejoice because your names are 
registered in heaven. 


