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លូកា LUKE 17:5-10 
៥ ដូច្នេះ ពួកសាវ័កទូលដល់ព្ពេះអម្ចាស់ថា សូមព្ទង់្ំច ើន 
ចស្កតីជំចនឿដល់ច ើងខ្ញំចទៀតផង ៦ តតព្ពេះអម្ចាស់ម្នព្ពេះ
បនទូលថា ចបើអនករាល់គ្នាម្នចស្កតីជំចនឿដូ្ព្គ្ប់ពូជ១
យ ាងលអិត ច េះនឹងនិយ ចៅចដើមមនចនេះថា ្ូ ឯង ចលើង
ចៅដុេះកនញងសមុព្ទចៅ ច េះគង់តតនឹងសាតាប់បង្គាប់អនកតដ ។ ៧ 
កនញងពួកអនករាល់គ្នា ចបើអនកណាម្នបាវកំពុងតតភ្ជួ  ឬឃ្វាល
សតវ លុេះកាលណាវាវិលមកពី្ំកា  ចតើនឹងនិយ ចៅវា
ភ្លាមថា មកអងគញ សុីបា សិន ឬអី ៨ គឺនឹងព្បាប់វាយ ាងចនេះ
វិញចទចតើ ថា ្ ូច ៀប្ំអាហា ឲាយអញ  ួ្ព្កវាត់ខលួនមកបំច ើ
អញតដលកំពុងតតសីុ  ួ្សឹមឯងសុីជាចព្កា ្ុេះ ៩ ចតើ
ចៅហាវា ដឹងគុណបាវច េះ ចោ ចព្រេះវាច្វើតាមបង្គាប់ ឬ
ដូ្ចមត្ ខ្ញំ ល់ថា មិនតមនចទ ១០ ឯអនករាល់គ្នា ក៏ដូច នាេះ
តដ  កាលណាអនករាល់គ្នាបានច្វើតាមបង្គាប់ព្គប់ជំពូក
ច ើ  ច េះព្តូវរាប់ថា ច ើងជាបាវបំច ើឥតកំរ ដល់ម្ចាស់ចទ 
ដាបិតច ើងបានច្វើព្តឹមតតកា តដលច ើងព្តូវច្វើប ុចណ្ាាេះ។ 



១- សិកាាពីជំចនឿ LEARNING ABOUT FAITH 
 
លូកា Luke 17:5-6 The apostles said to the Lord, “សូមព្ទង់្ំច ើនចស្កតីជំចនឿដល់
ច ើងខ្ញំចទៀតផង Show us how to increase our faith.” 
6The Lord answered, “ចបើអនករាល់គ្នាម្នចស្កតីជំចនឿដូ្ព្គ្ប់ពូជ១យ ាងលអិត ច េះ
នឹងនិយ ចៅចដើមមនចនេះថា ្ូ ឯង ចលើងចៅដុេះកនញងសមុព្ទចៅ ច េះគង់តតនឹងសាតាប់
បង្គាប់អនកតដ  If you had faith even as small as a mustard seed, you could say to 
this mulberry tree, ‘May you be uprooted and be planted in the sea,’ and it 
would obey you! 
ច ព្ពឺ Heb. 11:1. “១  ើឯចស្កតីជំចនឿ ច េះគឺជា្ិតតតដលដឹងជាក់ថានឹងបានដូ្សងាឃឹម 
ជាសំគ្ល់ពីកា តដលចមើលមិនច ើញNow faith is being sure of what we hope for 
and certain of what we do not see.” 

 
2-  ស់ចៅជាមួ ជំចនឿ LIVING WITH FAITH 
 
លូកា Luke 17: 7-10 He says, “Suppose one of you had a servant plowing or 
looking after the sheep. Would he say to the servant when he comes in from the 
field, ‘Come along now and sit down to eat’? 8 Would he not rather say, 
‘Prepare my supper, get yourself ready and wait on me while I eat and drink; 
after that you may eat and drink’? 9 Would he thank the servant because he 
did what he was told to do? 10 So you also, when you have done everything 
you were told to do, should say, ‘We are unworthy servants; we have only done 
our duty.’” 
  ូម Rom. 8:28 which says, “២៨ តតច ើងដឹងថា ព្គប់កា ទំងអសផ់ាសគំ្នា សំរាប់ចស្កតី
លអដលព់ួកអនកតដលព្សឡាញ់ព្ពេះ គឺដលព់ួកអនកតដលព្ទង់ចៅមក តាមព្ពេះដំ ិេះព្ទង់ 
And we know that in all things God works for the good of those who love him, 
who have been called according to his purpose.” 


