លោកអ្ន កត្រូវលកើរជាថ្មី YOU MUST BE BORN AGAIN
យូ ហាន John 3:1-17
១ រីឯលៅកន ុងពួកផារិសី មានលៅហាាយសាសន៍យូដាមានក់ ល្មោះនីកូលេម ២ លោកក៏ មកឯត្ពោះលយសូ វទាំង
យប់ ទូលថា លោកត្រូ លយើងខ្ាំ េ
ុ ឹងថា លោកជាត្រូមកពីត្ពោះពិរ េបិរគ្មមនអ្ន កណាអាចនឹងល្ាើទីសាំគ្មល់
ដេលលោកល្ាើទាំងលនោះបានលទ លលើកដរត្ពោះរង់លៅជាមួ យបលណា
ណ ោះ ៣ ត្ពោះលយសូ វមានត្ពោះបនទូលល្លើយ
ថា ត្បាកេដមន ខ្ាំ ត្ុ បាប់ អ្ន កជាត្បាកេថា លបើមិនបានលកើរជាថ្មី ល ោះគ្មមនអ្ន កណាអាចនឹងល

ើញនររត្ពោះបាន

លទ ៤ លោកនីកូលេមទូលសួ រថា ល្ាើេូចលមេ ចនឹងលកើរល ើងបាន កន ុងកាលដេលចាស់ ល ើយ លរើអាចនឹងចូល
លៅកន ុងល ោះមាេយមេ ងលទៀរ ល ើយលកើរល ើងវិញបានឬ ៥ ត្ពោះលយសូ វមានត្ពោះបនទូលល្លើយថា ត្បាកេដមន
ខ្ាំ ុត្បាប់ អ្ន កជាត្បាកេថា លបើមិនបានលកើរអ្ាំ ពីទឹក ល ើយអ្ាំ ពីត្ពោះវិញ្ញាណ ល ោះគ្មមនអ្ន កណាអាចនឹងចូលលៅ
កន ុងនររត្ពោះបានលទ ៦ របស់ អ្ាី ដេលលកើរពីសាច់ ល ោះជាសាច់ លទ ល ើយដេលលកើរពីត្ពោះវិញ្ញាណ ល ោះជា
វិញ្ញាណវិញ ៧ កាំ ឲ្យ្ងល់ ពី កយដេលខ្ាំ ត្ុ បាប់ ថា ត្រូវដរលកើរជាថ្មីល ោះល ើយ ៨ ឯខយល់ ចង់បក់ លៅឯណា
ក៏ លចោះដរបាន ល ើយអ្ន កឮសូ រសពទ ដរមិ នេឹងជាមកពីណា ឬលៅឯណាលទ អ្ស់ អ្ន កណាដេលលកើរមកពី
ត្ពោះវិញ្ញាណ ល ោះក៏ េូលចានោះដេរ ៩ លោកនីកូលេមទូលសួ រថា ល្ាើេូចលមេ ចឲ្យការទាំងលនោះលកើរបាន ១០ ត្ពោះ
លយសូ វត្ទង់ល្លើយថា អ្ន កជាត្រូននសាសន៍អ្ី ត្សាដអ្ល ដរមិ នេឹងការទាំងលនោះលទឬ ១១ ត្បាកេដមន ខ្ាំ ុ
ត្បាប់ អ្ន កជាត្បាកេថា លយើងត្បាប់ ពីការដេលលយើងេឹង ល ើយល្ាើប ទ ល់ ពីការដេលលយើងបានល

ើញ ដរ

អ្ន ករាល់ គ្មនមិ នទទួលលសចកេី ប ទ ល់ របស់ លយើងលទ ១២ លបើខាំ្ ន
ុ ិយាយត្បាប់ អ្ន ករាល់ គ្មន ពីការដេលត្រូវខាង
ដែនេី ដរអ្ន ករាល់ គ្មនមិ នល ឿលៅល ើយ ល ោះចាំណង់លបើខាំ្ ត្ុ បាប់ ពីការ ដេលត្រូវខាងសាានសួ រ៌វញ
ិ លរើល្ាើេូច
លមេ ចនឹងឲ្យល ឿលៅបាន ១៣ គ្មមនអ្ន កណាបានល ើងលៅសាានសួ រ៌ល ើយ មានដរត្ពោះអ្ងគ ដេលយាងចោះពី
សាានសួ រ៌មកបលណា
ណ ោះ រឺ ជាកូ នមនសសដេលលៅសាានសួ រ៌ល ោះឯង ១៤ ល ើយដេលលោកមូ លសបាន
លលើកសរា ពស់ ល ើង លៅទីរលហាសាានជាយាងណា ល ោះកូ នមនសសនឹងត្រូវលរលលើកលោកល ើងយាងល ោះ
ដេរ ១៥ លេើមបីឲ្យអ្ន កណាដេលល ឿេល់ កូ នមនសសល ោះ មិ នត្រូវវិ សល ើយ រឺ ឲ្យមាន ីវរ
ិ អ្ស់ កលបជា
និចចវញ
ិ ១៦ េបិរត្ពោះត្ទង់ត្សឡាញ់មនសសលោក េល់ លមល ោះបានជាត្ទង់ត្បទនត្ពោះរា បត្ាត្ទង់ដរ១ លេើមបី
ឲ្យអ្ន កណាដេលល ឿេល់ ត្ពោះរា បត្ាល ោះ មិ នត្រូវវិ សល ើយ រឺ ឲ្យមាន ីវរ
ិ អ្ស់ កលបជានិចចវញ
ិ ១៧
ពីលត្ ោះត្ពោះត្ទង់មិនបានចារ់ ត្ពោះរា បត្ាត្ទង់ ឲ្យមកកន ុងលោកី យ៍ លេើមបីនឹង ំនាំ ំរោះលោកី យ៍ល ោះលទ រឺ
ឲ្យលោកី យ៍បានសលគ្គោះ លដាយសារត្ទង់វញ
ិ ។

១-មានអ្ាី មួ យដេលត្រូវបានខកខានកន ុង ីវរ
ិ របស់ លយើងរ ូ រេល់ លយើងល ឿលលើត្ពោះអ្មាចស់ លយសូ ត្រី សទ
UNTIL WE COME TO FAITH IN THE LORD JESUS CHRIST, THERE IS INDEED SOMETHING
MISSING IN OUR LIVES. (John 3:2)
2 He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has
come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with
him.”
២- “គ្មមននរណាមានក់ ល

ើញនររត្ពោះល ើយត្បសិ នលបើមិនបានលកើរជាថ្មី NO ONE CAN SEE THE

KINGDOM OF GOD UNLESS HE IS BORN AGAIN” (John 3:3).
3 Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are
born again.”
៣- “លរើល្ាើេូចលមេ ចលអាយការលនោះលកើរល ើង? HOW CAN THIS BE?” (John 3:9).
9 “How can this be?” Nicodemus asked.
៤- ត្ពោះលយសូ វចងអុលប្ាញលៅមូ លដាាននន ំលនឿ JESUS POINTED TO THE BASIS OF FAITH
John 14-17 14 Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man
must be lifted up, 15 that everyone who believes may have eternal life in him.” 16 For God
so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall
not perish but have eternal life. 17 For God did not send his Son into the world to condemn
the world, but to save the world through him.
៥- េូលចនោះលរើមានអ្ាី លកើរល ង
ើ េល់ លោកនីកូេឹម? SO WHAT HAPPENED TO NICODEMUS?
John 7:50-51 50 Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own
number, asked, 51 “Does our law condemn a man without first hearing him to find out
what he has been doing?”
៦- ចោះចាំល ោះលោកអ្ន កវិញ? HOW ABOUT YOU?

