
បានត្រាសហ់ៅហ ើង God Called Us 
១ករូនិថសូ1Corinthians 1:1-9 

១ សំបុត្រប ុលខ្ញំ ជាអ្នកដែលត្រះយេស ៊ូវត្រីសទ  បានយៅមកយ វ្ើជាសាវក័របស់

ត្រង់ តាមបំណងត្រះហឫរ័េត្រះ ត្រមទំងស៊ូយសេន ជារួកបងបអ ូន ២ យ្្ើមករួក

ជំនំុននត្រះ យៅត្កុងក៊ូរនិថ៊ូស ជារួកអ្នកដែលបានដែកយេែជាបរសុិរធ កន ញងត្រះត្រី

សទយេស ៊ូវ បានទំងយៅមកយ វ្ើជារួកបរសុិរធ ជាមួេនឹងអ្ស់អ្នក យៅត្រប់រី

កដនែង ដែលអំ្ពាវនាវែល់ត្រះនាមននត្រះយេស ៊ូវត្រីសទ  ជាត្រះអ្ម្ចា ស់ននយេើង

រាល់គ្នន  រឺននយរ និងយេើង្ង ៣ ស៊ូមឲ្យអ្នករាល់គ្នន បានត្បកបយោេន៊ូវត្រះរុណ 

និងយសេកតីសុខសានត អំ្រីត្រះែ៏ជាត្រះវរបិតាននយេើងរាល់គ្នន  និងរីត្រះអ្ម្ចា ស់

យេស ៊ូវត្រីសទ្ង។ ៤ ខ្ញំអ្រត្រះរុណែល់ត្រះននខ្ញំ អំ្រីែំយណើរអ្នករាល់គ្នន ជាែរាប 

យោេយត្ពាះត្រះរុណននត្រះ ដែលបាន្តល់មកអ្នករាល់គ្នន កន ញងត្រះត្រីសទយេស ៊ូវ ៥ 

យត្ពាះអ្នករាល់គ្នន បានេំយរើនយ ើងត្រប់ជំរ៊ូក យោេសារត្រង់ រឺកន ញងត្រប់ទំងពាកយ

សំែី និងេំយណះទំងអ្ស់ដែរ ៦ តាមដែលយសេកតីបនាទ ល់រីត្រះត្រីសទបានបញ្ជា ក់

កន ញងរួកអ្នករាល់គ្នន  ៧ ែល់យម ែ ះបានជាអ្នករាល់គ្នន មិនចាែ់យរ ខាងអំ្យោេទន

ោមួេយ ើេ ទំងចាំរំរាំត្រះយេស ៊ូវត្រីសទ ជាត្រះអ្ម្ចា ស់យេើងរាល់គ្នន  ត្រង់

យលេមក្ង ៨ ដែលត្រង់នឹងតំាងអ្នករាល់គ្នន ឲ្យខាា ប់ខា ួន ែរាបែល់េុងបំ្ុរ ឲ្យ

បានឥរកដនែងបយនាទ សបាន កន ញងនថៃននត្រះយេស ៊ូវត្រីសទ  ជាត្រះអ្ម្ចា ស់ននយេើង ៩ 

ឯត្រះដែលបានយៅអ្នករាល់គ្នន មក ឲ្យម្ចនយសេកតីត្បកបនឹងត្រះរាជបុត្តាត្រង់ រឺ

ត្រះយេស ៊ូវត្រីសទ ជាត្រះអ្ម្ចា ស់ននយេើង យនាះត្រង់យសាម ះត្រង់។ 



១- វាមានអត្ថនយ័ជាក់លាក់សរំាបជ់ីវិត្ផ្ទាលខ់្លនួរបស់យយើងមាាក់                                                     
There is a specific meaning to each of our individual lives. 

Isaiah wrote: “Before I was born the Lord called me; from my birth he has 
made mention of my name.” - ហេសា  Isaiah 49:1 

Jeremiah: “The word of the Lord came to me, saying, ‘Before I formed you in 
the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as 
a prophet to the nations.’” - ហ ហរមាJeremiah 1:4-5 

The Apostle Paul in the scripture today said: “Paul, called to be an apostle of 
Christ Jesus by the will of God...” - 1 កនូរិន Cor. 1:1 

២- យយើងត្ត្ូវយ្លើយត្បចំយ ោះការត្ាស់យៅរបស់ត្រោះយែីម្បីរិយោធន៍យោលបំណងដែលត្រោះមានសំរាប់យយើង  
We have be respond to God’s call in order to experience his purpose for us. 

The Bible says, “ដ្បិតបានហៅមនុស្សជាហត្ររើន តតហរើសបានតិរហេ many are called, 
but few are chosen.” - Matthew 22:14 

៣- អវីដែលយយើងយធវើយរលយនោះត្បដែលជាមិនបានត្ត្ូវយ ើញរែតូ្ែល់យរលយត្កាយ                                                      
What we do now may not been seen for what it is until later. 

“To the church of God that is in Corinth, to those who are sanctified in Christ 
Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call on the 
name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours - 1 កូរិនថូស Cor. 1:2 

And the Bible also says, “Therefore, my brothers (and sisters), be all the more 
eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will 
never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our 
Lord and Savior Jesus Christ.” 2 ហេត្រតុស Peter 1:10-11 


