
ភារកិច្ចរបស់យ ើងជាកូនព្រះ Our Duty as A Man of God 

១ ឯខ្ញុំ បងបអូនអ ើយ ខ្ញុំព ុំអាចនិយាយនឹង នករាល់គ្នា ដូចនឹងមន ស្ស
ខាងឯវិញ្ញាណបានអេ ត្រូវតរនិយាយដូចនឹងមន ស្សខាងឯសាច់ឈាម
វិញ គឺដចូជានិយាយនឹងកូនខចកីនញងត្ពះត្គីសទ ២ ខ្ញុំបានឲយ្េឹកអ ះមក
 នករាល់គ្នាផឹក មនិបានឲ្យសាច់បរអិោគអេ ដ្បិរកាលអ ះ នករាល់
គ្នាព ុំអាចនឹងបរិអោគបាន អ ើយឥឡូវអនះ ក៏មិនទាន់បានតដរ ៣ 
អ យអត្រះ នករាល់គ្នា អៅតរខាងសាច់ឈាមអៅអឡើយ ដ្បិរតដល
មានអសចកតឈីាានីស អឈាលះត្បតកក និងបាក់តបកគ្នា កនញងពួក នករាល់
គ្នា អនះអរើមិនអៅខាងសាច់ឈាម អ ើយអដើរតាមតបបមន ស្សអោក
អេឬ ី ៤ គឺកាលតដលមាាក់ត្បកានថ់ា ខលួនជាសិស្សរបស់ប  ល អ ើយ
មាាក់អេៀរថា ខលួនជារបស់ ័ប  ឡូស អ ះអរើមិនតមនអៅខាងសាច់
ឈាមអេឬ ី ៥ ដអូចនះ អរើប  លជា វ ីឬ ័ប  ឡូសជា វី គឺត្គ្នន់តរជា នក
បុំអរើតដល ុំឲ្យ នករាល់គ្នាអ ឿ តាមតដលត្ពះ មាាស់បានត្បទានមក
ត្គប់គ្នាតរប  អ ណះអេអរើ ៦ ខ្ញុំបានសាបអត្រះ  ័ប  ឡូសជា នកអត្សាច 
តរតដលបានដ ះអឡើង អ ះគឺត្ពះបានអ្វើវិញ ៧ អ រ អ ះបានជា នក
សាបអត្រះ និង នកតដលអត្សាច អ ះមិនតមនជា វអីេ អត្សចអ ើយ
នឹងត្ពះតដលអ្វើឲ្យដ ះវិញអេអរើ ៨ ឯ នកតដលសាបអត្រះ និង នកតដល
អត្សាច អ ះដូចគ្នាអេ អ ើយកនញង នកនិមួយៗ អ ះនងឹបានរង្វាន់តាម
ការតដលខលួនអ្វើ ៩ ដ្បិរអយើងរាល់គ្នាជា នកអ្វើការជាមួយនឹងត្ពះ ឯ នក
រាល់គ្នាជាតត្សតដលត្ពះត្េង់ភ្ជួរ អ ើយជាផទះតដលត្ពះត្េង់អ្វើ។ 



១- អយើងជាមា៉ាស ីនផលិររបស់អសចកតីពិរ                                                              
WE ARE DISPENSERS OF THE TRUTH  

កូរិនថូសទី១ COR. 3:1-3 Dear brothers and sisters,[a] when I was with you 
I couldn’t talk to you as I would to spiritual people.[b] I had to talk as 
though you belonged to this world or as though you were infants in 
Christ. 2 I had to feed you with milk, not with solid food, because you 
weren’t ready for anything stronger. And you still aren’t ready, 3 for 
you are still controlled by your sinful nature. 

 

២- អយើងជា នកតែសួន WE ARE GARDNERS  

កូរិនថសូទី១ COR 3:6-8 6 I planted the seed in your hearts, and Apollos 
watered it, but it was God who made it grow. 7 It’s not important who 
does the planting, or who does the watering. What’s important is that 
God makes the seed grow. 8 The one who plants and the one who 
waters work together with the same purpose. And both will be rewarded 
for their own hard work. 

 

៣-អយើងជា នកអ្វើការស ការជាមយួត្ពះ                                                                                 
WE CO LABORERS WITH GOD  

កូរិនថូសទី១ COR. 3:9 9 For we are both God’s workers. And you are 
God’s field. You are God’s building. 


