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ពសរភីាពថមីរបសអ់នក 

Your New Freedom 
 
  
 មនុរសភាគបលចើនចង់ នបររភីាព។ មនុរសមយួចុំនួនចង់ នបររភីាព រចួផុតពីចាប់កដលោបរងកត់ និងអបក
កាន់អុំណាចផ្ទថ ច់ការកដលអាលកក។់ មនុរសមយួចុំនួនបទៀតចង់ នបររភីាព កបុងការនិយយរឋី និងបធឝើអឝីៗបៅតាមចិតថ
ចង់។ ប៉ាុកនថ អឝីបៅជាបររភីាពពិតល កដ? បតើមនុរសមាប ករ់រ់បៅកបុងពនននាោរ អាចមានបររភីាពកដរឬបទ? បតើអបកកដលររ់
បៅកបុងរងគមអយុតិថធម ៌អាចមានបររភីាពកដរឬបទ?  
  
 ចបមវើយរលមាប់រុំណួ្របនាោះគ ឺមានបររភីាព ន។ បររភីាពពិតល កដ មនិកមនជាអឝីកដលបៅខ្នងបលៅខ្វួនបឡើយ។ 
ប៉ាុកនថ ជាអឝីកដលរទិតបៅខ្នងកបុងចិតថវញិ។ បៅកបុងលពោះគមភរី ោវក័បលកប៉ាូលកដលជាអបកកដល នររបររអុំពី “បររភីាព 
និង រិររីងុបរឿងសនបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់” (រ ៉ាមូ ៨:២១)។ មានកតបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់កតប៉ាុបណាត ោះ កដលមានបររភីាពពិត
ល កដ! 
  
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាអុំពីបររភីាព កដលអបកមានបៅបពលឥឡូវបនោះ បោយោរអបកជាបុលតរបរ់លពោះជា
មាច រ់។ បររភីាពបនោះ កុំណ្ត់ឱ្រអបកមានបររភីាព រចួផុតពីផលប៉ាោះពាល់ សនអុំបពើ បដ៏កុំណាច។ វជួយ អបកឱ្រមាន
បររភីាពបចញពភីាពភ័យខ្នវ ច កដលអបកមនិអាចបធឝើឱ្រោប់លពោះហឫទ័យលពោះជាមាច រ់។ វជួយ អបកឱ្រមានជ័យជមបោះបលើ
កុំហុរ និងភាពលចបូកលចបល់ខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ លពោះពរោុំងបនោះជារបរ់អបក បោយោរកតអឝីកដលលពោះបយរ ូលគិរថ នបធឝើ
រលមាប់អបក។ ប៉ាុកនថ វលោន់កតជាការចាប់បផថើមកតប៉ាុបណាត ោះ។ បររភីាពសនជីវតិថ្យីរបរ់អបក នឹងបនថបៅកបុងភាពអរ់កលផ
ជានិចច!  
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គ្ទរាង 
ក. បររភីាពរចួផុតពីអុំបពើ ប Freedom from Sin 
ខ្. បររភីាពរចួផុតពីការភ័យខ្នវ ច Freedom from Fear 

គ. បររភីាពរចួផុតពីកុំហុរឆគង Freedom from Error 

 . បររភីាពរចួផុតពីការភាន់លចឡុំ Freedom from Confusion  

ង. បររភីាពរចួផុតពីការលពួយ រមម Freedom from Worry 

ច. បររភីាពបៅសថ្ងអនាគត Freedom in the Future 

 

ទោលទៅ 
បរៀបរប់អុំពបីររភីាពកដលអបកមាន កបុងនាមជាបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់ ោុំងបៅបពលបចចុបផនប និងបពលអនាគត។ 
 
ក. ពសរភីាពរចួផុតពីអំពពើបាប Freedom From Sin 
ទោលទៅទី១. ទរៀបរាប់អំពទីសរភីាពណ លអនរាន រនុងនមជ្ជរូនរបស់រពះជ្ជាច ស់ ទាងំទៅទពលបច្ចុរបនន និងទពលអនគ្ត។ 
  
 លពោះបយរ ូ នបោយទិវងគត បដើមផរី ុំបោោះបយើងបចញពពីិរទុនភាព ទណ្ឍ កមយ អុំណាច និង វតថមានរបរ់អុំបពើ ប។  
 ពិរទុនភាព: លពោះអងគ នទទួលយកកុំហុរ កដលបយើងលបលពឹតថខុ្រោុំងប៉ាុនាយ ន។ 
 ទណ្ឍ កមយ: អបកលតូវ នបថាក លបោរឱ្រោវ ប់ ប៉ាុកនថ លពោះបយរ ូ នបោយទិវងគតជួរបយើង។ តាមរយៈការទទួលយក

លពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក អបកមានបររភីាពរចួពីបោរោវ ប់។ 
 អុំណាច: លពោះបយរ ូមានជ័យជមបោះបលើមារោតាុំង និង នបុំ ក់អុំណាចរបរ់អុំបពើ ប កដលមានបលើអបក។ 

 
ដផតិអបកកដលោវ ប ់មនិោក់ោមនឹង បបទៀតបទ។ ដូបចបោះ លបរិនបបើបយើងរមួោវ ប់ជាមយួលពោះ លគិរឋ បយើងក៏
បជឿថា បយើងនឹងមានជីវតិរមួជាមយួលពោះ អងគកដរ។ (រ ៉ាមូ ៦:៧-៨) 
 
រឯីបង បអូនវញិក៏ដូបចាប ោះកដរ ចូរចាត់ទុកថាខ្វួន នោវ ប់ រចួផុតពីអុំណាច ប បហើយបង បអូនមានជីវតិររ់
រលមាប់លពោះ ជា មាច រ់ បោយរមួជាមយួលពោះ លគិរឋ បយរ ូ។ (រ ៉ាមូ ៦:១១) 
 
កតឥឡូវបនោះ បង បអូនរចួពីអុំណាច ប មកបបលមើលពោះ ជា មាច រ់វញិ។ បង បអូន នផលកដលបធឝើបអាយបង បអូនបៅ
ជាវរុិទន បដើមផបីអាយមានជីវតិអរ់ កលផជា និចច។ (រ ៉ាមូ ៦:២២) 
  
ឥឡូវបនោះ អរ់អបកកដលចូលរមួជាមយួលពោះ បយរ ូ លគិរឋ ឥតមានបោរសពរប៍ទៀតបឡើយ។  (រ ៉ាមូ ៨:១) 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ អបកមនិ នោក់ោមជាមយួនឹងពិរទុនភាព ទណ្ឍ កមយ និងអុំណាចសនអុំបពើ នបោយោរ 
 ក) បធឝើពិធីោក់បោរ បដើមផលីង បអបក។ 
 ខ្) របលមចចិតថលបលពឹតថអុំបពើលអ ចាប់ពីបពលឥឡូវបនោះតបៅ។ 
 គ) ទទួលយកលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 

 
 បរចកថីលផងួឱ្រលបលពឹតថអុំបពើ ប: មានមនុរសមយួចុំនួន ឈប់មានទមាវ បអ់ាលកក់របរ់ពួកបគភាវ មៗ បៅបពលពួកបគ

ទទួលបជឿលពោះអមាច រ់។ មនុរសមយួចុំនួនបទៀត ពាយមលបយុទនលបឆាុំង បដើមផបីញ្ឈប់ការជក់ រ ីថាប ុំបញៀន ឬ លបលពឹតថ
អុំបពើអ យមុខ្បផសងៗបទៀតជាបលចើនកខ្ឆាប ុំ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលបគបនថអធិោឌ ន និងមានជុំបនឿ លពោះជាមាច រ់លបោនឱ្រពួកបគ
មានជ័យជមបោះ។ 

 
 លបរិនបបើលពោះ បុលតារ ុំបោោះអបករល់ោប  អបករល់ោប ពិតជាមានបររ ីភាព។ ( យ៉ាូហាន ៨:៣៦)  

 
ដូបចបោះ រូមបង បអូនបោរពចុោះចូលលពោះ ជាមាច រ់ បហើយលបឆាុំងនឹងមារ បនាោះវមុខ្ជារត់បចញឆាង យពី បងបអូនមនិ
ខ្នន។ (យ៉ា កុប ៤:៧) 

 
 លបរិនបបើអបកបៅកតមានរមរភូមលិបឆាុំងជាមយួទមាវ ប់អាលកក ់រូមកុុំប ោះបង់បចាល។ បៅបពលកដលវញិ្ញដ ណ្
អាលកក់លផងួអបក រូមលបការបោយជុំបនឿថា លពោះលគិរថ នលបោនបររភីាពដល់អបក បហើយ។ រូមចាប់បផថើមររបរើរតបមកើង
លពោះអមាច រ់ កដលផឋល់បររភីាព បហើយអបកនឹងមានជ័យជមបោះបលើអបកកដលលផងួអបក យ៉ា ងឆាប់រហ័របុំផុត។ លគូគ ឝ្ លរបរ់
អបកនឹងរកីរយអធិោឌ នជាមយួអបក លពមោុំងជួយ ដល់អបកមនិខ្នន។  
  
 អបកនឹងលបឈមជាមយួបរចកថីលផងួជាបលចើនលបបភទ បៅបពលកដលអបកររ់បៅបលើកផនដីបនោះ។ ប៉ាុកនថ បរចកថីលផងួ
បនោះនឹងជួយ អបកឱ្ររកីចបលមើនបឡើង។ បៅបពលអបកជួបនឹងការលផងួោុំងបនោះ អបកនឹងកាវ យជាមនុរសរងឹមាុំបឡើង។ បៅបពល
កដលអបកបៅបៅោទ នបរមរុខ្ កិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិអបក  នរបលមចចប់រពឝលគប់បហើយ: អបកនឹងមាន
បររភីាព រចួផុតពីបុំណ្ងចិតថចង់លបលពឹតថអុំបពើ បជានិចចមនិខ្នន។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍

 
២ រូមអាន យ៉ាូហាន ៨:៣៦ និង យ៉ា កុប ៤:៧ បោយយកចិតថទុកោក់។ 
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៣ បោយកផអកបលើ យ៉ា កុប ៤:៧ បតើលបបយគខ្នងបលកាមណាមយួលតឹមលតូវ? 
 ក) វញិ្ញដ ណ្អាលកក់នឹងយកឈបោះបលើអបក លបរិនបបើអបកពាយមតទល់ជាមយួនឹងវបនាោះ។ 
 ខ្) លបរិនបបើអបកលបឆាុំងជាមយួវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ វនឹងបចញឆាង ញពីអបក។ 
 គ) វញិ្ញដ ណ្អាលកក់មនិមានឥទនិពលចុំបពាោះអឝីកដលអបកបធឝើបទ។ 

 
 ផលប៉ាោះពាល់ និងវតថមានសនអុំបពើ ប: ឥឡួវបនោះអបកប ើញថាអុំបពើ ប និងផលប៉ាោះពាល់របរ់អុំបពើ បបៅជុុំវញិអបក

ការឈចឺាប់ ទុកខលពួយ និងបរចកថីោវ ប់។ បៅសថ្ងដ៏រងុបរឿងមយួ អបកនឹងបៅររ់បៅកបុងលុំបៅដ៏អរ់កលផរបរ់អបក 
បហើយអបកនឹងកលងចងចាុំពីអុំបពើ បបទៀតបហើយ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ បៅខ្នងបលកាមបនោះ ជាលបបភទសនបររភីាពបចញពីអុំបពើ ប។ រូមភាជ ប់ឃ្លវ  (បៅខ្នងោថ ុំ) ជាមយួនឹងបររភីាពកដល 
   ពណ៌្នា (បៅខ្នងបឆឝង)។ 
 ……ក) បររភីាពរចួផុតពីពិរទុនភាពសនអុំបពើ ប ១. បររភីាពកបុងបពលបចចុបផនប 
 ……ខ្) បររភីាពរចួផុតពីផលប៉ាោះពាល់សនអុំបពើ បោុំងអរ់ និង បៅបពលអនាគត 
 ……គ) បររភីាពរចួផុតពីអុំណាចសនអុំបពើ ប  ២. បររភីាពបៅបពលអនាគត 
 …… ) បររភីាពរចួផុតពីទណ្ឍ កមយសនអុំបពើ ប 
 ……ង) បររភីាពរចួផុតពីវតថមានសនអុំបពើ ប  
 
៥ ឥឡូវបនោះ អបកជាលគិរថបររ័ិទមាប ក ់បហតុអឝី នជាលពោះជាមាច រ់អនុញ្ញដ តឱ្រអបក ជួបបរចកថីលផងួបដើមផលីបលពឹតថអុំបពើ ប? 
    .............................................................................................................................................................. 

 
ខ. ពសរភីាពរចួផុតពកីារភ័យខាល ច Freedom From Fear 
  
 អបកមានបររភីាពបចញពីការ ភ័យខ្នវ ច បៅបពលកដលអបកដសទបធឝើ អឝមីកបលើអបក។ ជីវតិរបរ់អបករទិតបៅបលកាមការកថ្
រការបរ់លពោះជាមាច រ់ “ នកប់ទុកជាមយួលពោះលគិរថកបុងលពោះជាមាច រ់កដរ” (កូឡូរ ៣:៣)។ អបកលបកហលនឹងលតូវរងទុកខ
បោយោរកតលពោះលគិរថ ឬ លតូវោវ ប់ ប៉ាុកនថ លពោះអងគនឹងគង់បៅជាមយួអបក លគប់បពលោុំងអរ់ជានិចច។ ោយ នអឝីមយួអាចបកើត
បឡើងចុំបពាោះអបក នបឡើយ បលើកកលងកតលពោះអងគអនុញ្ញដ តឱ្រប៉ាុបណាត ោះ។ បលកប៉ាូល នររបររថា “លបរិនបបើលពោះជាមាច រ់
កាន់ខ្នងបយើងបហើយ បតើនរណាអាចនឹងបចាទលបកាន់ខ្នងបយើង ន?” (រ ៉ាមូ ៨:៣១)។ 
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 អបក នរចួផុតពីការភ័យខ្នវ ចបចញពីវជិាជ ធយប់ ការលកកវលរបរ់វញិ្ញដ ណ្អាលកក់ និងអឝីៗកដលអាចបធឝើឱ្រអបកមាន
រុំណាងមនិលអ។ បោយោរលពោះលគិរថដ៏មានលពោះជនយររ់ គង់បៅជាមយួអបក បដើមផកីារពារអបក។ អបកមនិលតូវការបលបើបបនាថ ង
កខ្សរការពារមនថអាគម បវទមនថ បលគឿងរុំកណ្ន ោក់បរបហ៍ ោក់ទឹកមយួកកវពីមុខ្របូថ្ត បោថ ោះបៅបលើកសដ ឬ ករបរ់កូនអបក 
ោក់តាុំងរបូថ្តបទវតាការពារ ឬក៏ោក់តាុំងរបូថ្តបផសងៗបទៀត កដលអបកគិតថាការពារអបកបទៀតបឡើយ។ លពោះជាមាច រ់មនិ
 នោប់លពោះហឫទ័យជាមយួនឹងអឝីកដលអបកបធឝើ និងទុកចិតថរបរ់ោុំងបនោះបឡើយ។ លពោះអងគរនាថាការពារអបក។ 

 
កុុំបបណាឋ យខ្វួនបអាយឈវក់នឹងការលរឡាញ់ល ក់បឡើយ គឺលតូវរកប់ចិតថនឹងលទពររមផតថិ កដលបង បអូនមាន
បៅបពលបនោះ ដផតិលពោះ ជាមាច រ់មានលពោះ បនធូលថា៖ “បយើងនឹងមនិទុកអបកបចាល បហើយក៏មនិប ោះបង់អបក
បចាលកដរ”។ បហតុបនោះបហើយ នជាបយើងហា ននិយយបោយចិតថរងឹ បុឹងថា “លពោះ អមាច រ់នឹងជួយ ខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំមនិ
ខ្នវ ចអឝីបឡើយ។ បតើមនុរសអាចបធឝើអឝីខ្ញុ ុំបកើត?” (បហលបឺ ១៣:៥-៦)  
 
កូនបៅបអើយ អបករល់ោប បកើតមកពីលពោះ ជា មាច រ់ បហើយអបករល់ោប  នឈបោះពាការ ី កកវងកាវ យោុំងបនាោះ ដផតិ
លពោះអងគកដលគង់បៅកបុងអបករល់ោប  លទង់មានអុំណាចធុំជាងមាច រ់បលកីយប៍នោះបៅបទៀត។ 
(១ យ៉ាូហាន ៤:៤)  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៦ មបធា យដ៏លអបដើមផរីចួផុតពីការភ័យខ្នវ ចគ ឺ
 ក) លតូវបលបើបវទមនថកដលខ្នវ ុំង។ 
 ខ្) លតូវទុកចិតថលពោះអមាច រ់។ 
 គ) លតូវដុតបទៀនថាឝ យរបូរុំណាក។ 
 

គ. ពសរភីាពរចួផុតពីកំហុសឆាង Freedom From Error 

អារកសោតាុំង នោក់អនាធ ក់មនុរសរប់លននាក ់ឱ្របជឿបលើោរនាខុ្រឆគងជាបលចើន។ វនាុំមនុរសឱ្រយល់ខុ្រ
ពីរបបៀបកដលលតូវបៅោទ នបរមរុខ្។ ពួកបគបងួរួងបៅលពោះអាទិតរ និងលពោះច័នធ ថ្យ ទបនវ និងបដើមបឈើ លពមោុំងករឝងរក
បរចកថីពិតតាមរយៈរុបិន និងការបបើករកមថងជាបលចើន។ ពួកបគរុុំឱ្រវញិ្ញដ ណ្មនុរសោវ បជ់ួយ ពួកបគ។ ពួកបគដុតបទៀន 
និងធូបថាឝ យបងគុំរបូចមាវ កក់ដលបធឝើពីមារ ល ក់ បឈើ ថ្យ ឬក៏ផ្ទធ ុំងរបូភាពបផសងៗ។ ពួកបគថាឝ យយញ្ដបូជា និងរផថ្ បៅ
បពលពួកបគបងួរួងដល់វញិ្ញដ ណ្នានាឱ្រជួយ ។ 
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 លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ មនិកមនជាគុំនិតរបរ់មនុរស បទ កតប ា្ ញបយើងពីផវូវពិតល កដបៅោទ នបរមរុខ្។ 
បៅបពលកដលអបកអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ អបករកប ើញបរចកថីពិត និងរចួផុតពីកុំហុរោុំងបនោះ។            
យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២  នកត់លតាថា៖ “បពលបនាោះ លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលបៅកាន់ជនជាតិយូោ កដល
 នបជឿបលើលពោះអងគថា៖ “លបរិនបបើអបករល់ោប រទិតបៅជាប់នឹងពាកររបរ់ខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពិតជារិរសរបរ់ខ្ញុ ុំកមន។ 
អបករល់ោប នឹងោគ ល់បរចកថីពិត បហើយបរចកថីពិតនឹងរ ុំបោោះអបករល់ោប ឱ្រមានបររភីាព”។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ បយើងលតូវ នរ ុំបោោះឱ្ររចួពីកុំហុរតាមរយៈ 
 ក) ការបបើករកមថងកដលបយើងទទួលបៅកបុងរុបិន។ 
 ខ្) គុំនិតរបរ់អបកបផសងបទៀតអុំពីោទ នបរមរុខ្។ 
 គ) បរចកថីពិតកដលបយើងបរៀនបៅកបុងលពោះគមភរី។ 
  
 បៅកបុងខ្គមភរីខ្នងបលកាមបនោះ លពោះជាមាច រ់លបឆាុំងជុំោរ់ោច់ខ្នត នឹងការបលបើរបូរុំណាកបផសងៗ ឬ ការថាឝ យបងគុំ
វញិ្ញដ ណ្លគប់រណាឌ ន។ អបក នថាឝ យជីវតិអបកដល់លពោះអងគបហើយ បទបញ្ញជ របរ់លពោះអងគមានោរៈរុំខ្នន់ជាងការរផថ្ 
កដលអបក នបធឝើជាមយួលពោះកកវងកាវ យ។ លពោះជាមាច រ់ជាអបកលបោនបទបញ្ញជ បនោះ។ លពោះអងគមានឫោន នុភាពរ ុំបោោះអបកបចញពី
បរចកថីរនាជាបលចើន កដលអបក នបធឝើជាមយួរបូរុំណាក វញិ្ញដ ណ្នានា ឬ លពោះកកវងកាវ យោុំងបនោះ។ 

 
មនិលតូវបោរពលពោះណាបផសង បលៅពីបយើងបឡើយ។ មនិលតូវឆាវ ក់របូអឝី ឬ យកវតទុកដលជាតុំណាងអឝីមយួ បៅបលើ
បម  បៅបលើកផនដី ឬ បៅកបុងទឹក បលកាមដី បធឝើជាលពោះបឡើយ។ មនិលតូវលកាបថាឝ យ បងគុំរបូលពោះោុំងបនាោះ ឬ 
បោរពបបលមើរបូោុំងបនាោះបឡើយ។ បយើងជាលពោះ អមាច រ់ ជាលពោះរបរ់អបក បយើងមនិចង់បអាយអបកជុំពាក់ចិតថនឹង
លពោះណាបផសង បលៅពីបយើងបឡើយ។ លបរិនបបើនរណាកផត់ចិតថបយើង បយើងនឹងោក់បោរបគ ចាប់ពីឪពុករហូត
ដល់កូនបៅបីបនួតុំណ្។ (និកខមនុំ ២០:៣-៥ ) 
 
កបុងចុំបណាមអបករល់ោប  មនិលតូវបអាយនរណាមាប ក់យកកូនលបុរ កូនលរីរបរ់ខ្វួនបៅបូជាកបុងបភវើង។ មនិលតូវ
បអាយមាននរណាមាប ក់ បញ្ញជ ន់របូ ទរសន៍ ោយ លបលពឹតថមនថ អាគម ឬ អុំបពើអាប ធយប ់បធឝើអុំបពើ បហើយក៏មនិលតូវ
បអាយនរណាមាប ក់បៅរកលគូអនធងបខ្នយ ច បៅរកលគូោយ បមើលបជាគ ររី និងខ្នបលពលឹងកដរ ដផតិលពោះ អមាច រ់
ចាត់ទុកអបកកដលលបលពឹតថអុំបពើោុំងបនោះ ជាមនុរសគួររអប់បខ្ភើម។ បលពាោះកតលបជា ជាតិនានាលបលពឹតថអុំបពើគួររអប់
បខ្ភើមោុំងបនោះបហើយ  នជាលពោះ អមាច រ់ ជាលពោះរបរ់អបកបបណ្ឋ ញពួកបគបចញពីមុខ្អបក។ (ទុតិយកថា 
១៨:១០-១២) 
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លពោះជាមាច រ់ នរ ុំបោោះអបកបចញពីការបោរពបបលមើវញិ្ញដ ណ្នានា ឬ លពោះកកវងកាវ យបហើយ ពីបលពាោះឥឡូវបនោះ អបកជា
កមយរិទនិរបរ់លពោះដ៏ពិតកតមយួអងគគត់។ អបកក៏លតូវ នរ ុំបោោះបចញពីអុំណាចរបរ់វញិ្ញដ ណ្អាលកក់ និងបចញពីការភ័យខ្នវ ច
កដលបគបធឝើចុំបពាោះអបក។ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះជាមាច រ់កដល នយងមកគង់បៅកបុងដួងចិតថរបរ់អបក មាន
លពោះបចោថ ជាងវញិ្ញដ ណ្អាលកក់កដលចង់បធឝើ បបលើអបកបៅបទៀត។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ បតើអបកធាវ ប់អនុវតថ ឬ មានជុំបនឿបៅបលើកុំហុរឆគង កដលមានបរៀបរប់បៅកបុងបមបរៀនបនោះ ឬ បៅកបុងខ្គមភរីកដរឬបទ? លបរិន
បបើអបកធាវ ប់ រូមអធិោឌ នដូចខ្នងបលកាម។ ចូរររបររទមាវ ប់ោុំងអរ់ កដលអបកប ោះបង់បចាលបៅបពលឥឡូវបនោះ។ ចូរ
ទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្យរដំ ោះអ្នកបចញពីទមាវ ប់ោុំងបនោះ និងការភ័យខ្នវ ចកដលបកើតមានបោយោរវ។ 

 
ឱ្លពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្បអើយ លពោះអងគគឺជាលពោះជាមាច រ់ដ៏ពិត។ លពោះអងគធុំជាងអឝីៗ បៅបលើោទ នបរមរុខ្ និង 
កផនដី។ ទូលបងគុំរបលមចចិតថកបរបចញពី……………………និងមិនបធឝើវបទៀតបឡើយ។ ទូលបងគុំនឹងថាឝ យបងគុំលពោះអងគកតមយួ
ប៉ាុបណាត ោះ តាមរយៈលពោះបយរ ូលគិរថ ជាលពោះបុលតាកតមយួគត់របរ់លពោះអងគ ជាលពោះអមាច រ់ និងលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់ទូលបងគុំ។ 

 
ឃ. ពសរភីាពរចួផុតពីការភាន់រចឡ ំFreedom From Confusion  
  
 បៅកបុងលពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់មាន ចាប់ជាបលចើន។ មានមនុរសមយួចុំនួនមានការភាន់លចឡុំ អុំពីអឝីកដលចាប់
ោុំងបនោះមានន័យរលមាប់បយើងរពឝសថ្ងបនោះ។ 
  
 ចាប់ជាបលចើនោក់ទងនឹងពិធីបុណ្រ និងមានទុំនាក់ទុំនងោប បៅកបុងរមភននបមលត ីកដលលពោះជាមាច រ់ នចងជាមយួ
ោរន៍បហលបឺជាបលចើនរយឆាប ុំបហើយ។ បលកម៉ាូបរ  នទទួលរមភននបមលតី និងចាប់ោុំងបនោះបដើមផលីគប់លគងលបជាជាតិមយួថ្យី
កដលបលក នដឹកនាុំបចញពីលរុកបអរីុបមក។ ចាប់បនោះរប់បញ្ចូ លោុំងបរចកថីបបលងៀនអុំពីការថាឝ យយញ្ដបូជា សថ្ងដ៏
វរុិទន របបៀបសនការថាឝ យបងគុំ ភាពបររុិទន និងមាូបអាហារ។ មនុរសមយួចុំនួនបៅរមភននបមលតីបនោះថា លកឹតរវនិ័យរបរ់ 
«បលកម៉ាូបរ» កដលោក់ប យ្ ោះតាមបលកម៉ាូបរ។ 
  
 បទបញ្ញជ ោរនាោុំងអរ់បនោះមានលកខណ្ៈដូចជាលពោះបយរ ូលគិរថ និងការរបគ គ្ ោះកដលលពោះអងគនឹងបល រលបោន
ឱ្រ។ លពោះអងគជាយញ្ដបូជាដ៏លអឥតបខ្នច ោះ កដលអាចលងជលមោះអុំបពើ បរបរ់ពួកបគ ន។ លពោះអងគអាចបុំបពញលកឹតរវនិ័យ
បនោះ ន បហើយលពោះអងគចងរមភននបមលតីជាមយួអរ់អបក កដលទទួលយកលពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះ បោោះបីពួកបគជាោរន៍
បហលបឺ ឬ ក៏មនិកមនក៏បោយ។  
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 ដូបចបោះ បទបញ្ញជ បៅកបុងលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរ មានរលមាប់កតោរន៍បហលប ឺចាប់តាុំងពីជុំនាន់បលកម៉ាូបរ
រហូតដល់ជុំនាន់លពោះលគិរថកដលគង់បៅបលើកផនដ ីកតប៉ាុបណាត ោះ។ បលកាយពីបពលបនាោះមក បយើងរទិតបៅបលកាម ការចងរមភនន
បមលតីមយួថ្យី គឺរមភននបមលតីថ្យី។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ ជុំនាន់សនលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរចាប់បផថើមពី  
  ក) កុំបណ្ើ តពិភពបលករហូតដល់ជុំនាន់បលកម៉ាូបរ។  
 ខ្) ជុំនាន់របរ់បលកម៉ាូបរ រហូតដល់ជុំនាន់លពោះលគិរថបៅបលើកផនដី។ 
 គ) ជុំនាន់សនកុំបណ្ើ តរបរ់លពោះលគិរថ រហូតដល់រពឝសថ្ងបនោះ។ 
 
 មានមនុរសមយួចុំនួនមានការភាន់លចឡុំ និងគិតថាបយើងលតូវរកាសថ្ងបមរជ៍ាសថ្ងដ៏វរុិទន ដូចលកឹតរវនិ័យរបរ់បលក
ម៉ាូបរោមោរកដរ។ ប៉ាុកនថ ចាប់តាុំងពីសថ្ងកដលលពោះលគិរថមានលពោះជនយររ់ពីោវ ប់បឡើងវញិ បៅសថ្ងដុំបូងសនរ ថ ហ៍មក លគិរថ
បររ័ិទមានទមាវ ប់ជុុំោប បៅសថ្ងបនាោះ គឺសថ្ងអាទិតរបដើមផចីងចាុំអុំពីការមានលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះអងគ។ លពោះគមភរីបៅសថ្ង
បនាោះថា «សថ្ងសនលពោះអមាច រ់»។ 
  
 បៅរពឝសថ្ងបនោះ បយើងកញកមយួសថ្ងកបុងមយួអាទិតរ បដើមផជីួបជុុំោប ថាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់។ ប៉ាុកនថ បោយបយើងបធឝើអឝីៗ
ោុំងអរ់បនោះ មនិកមនបោយោរចាប់ ឬ កាតពឝកិចចនានាបឡើយ។ បយើងបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះ បោយោរបយើងលរឡាញ់
លពោះជាមាច រ់ និងបោយបលពាោះលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនឱ្របយើងចងល់បកបោប  ជាមយួបងបអូនលបុរលរីបៅកបុងលគួោររបរ់
លពោះអមាច រ់។ 
  
 តាមលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរ មនុរសមនិអាចបរបិភាគោច់រតឝមយួចុំនួន នបឡើយ។ បៅកបុងរមភននបមលតីថ្យី 
បយើងមនិ នជាប់ចុំណ្ងសនបទបញ្ដតថិោុំងបនោះបទៀតបទ។ បយើងមានបររភីាពដូចកដលលពោះជាមាច រ់លបោនដល់មនុរសជាតិ
តាុំងពីមុនលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរបៅបទៀត។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលបៅកាន់បលកណូ្បអថា មនុរសមនិលតូវបរបិភាគ
្មបទ បហើយបទបញ្ដតថិបនោះក៏លតូវ នររបររបឡើងវញិ បៅកបុងរមភននបមលតីថ្យីបទៀត។ ប៉ាុកនថ បយើងអាចបរបិភាគោច់រតឝ
លគប់លបបភទ ន។ 

 
រតឝោុំងប៉ាុនាយ នកដលលូនវរ បហើយមានជីវតិ នឹង នបៅជាអាហាររលមាប់អបករល់ោប  គឺបយើងបអាយអឝីៗ
មកអបករល់ោប  ដូចបយើង នបអាយធញ្ដជាតិដល់អបករល់ោប កដរ។ ប៉ាុកនថ មនិលតូវបរបិភាគរតឝកដលបៅមាន
ជីវតិបឡើយ បពាលគឺមនិលតូវបរបិភាគោច់ កដលមានជាប់្មរបរ់វជាោច់ខ្នត។  (បលកុបផតថិ ៩:៣-៤)  
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អឝីៗកដលលពោះ ជាមាច រ់ នបបងកើតមករុទនកតលអោុំងអរ់ មនិលតូវបចាលណាមយួបឡើយ គឺលតូវទទួល ោុំងអរ
លពោះ គុណ្វញិ ដផតិលពោះ បនធូលរបរ់លពោះ ជាមាច រ់ និងពាករអរលពោះ គុណ្  នបធឝើបអាយអាហារោុំងអរ់បៅជា
វរុិទនបហើយ។ (១ធីម៉ាូបថ្ ៤:៤-៥)  
 
បង បអូនអាចបរបិភាគអឝីៗកដលបគលក់បៅតាមផារ នតាមចិតថ មនិ ច់រួរបដញបោល បលពាោះខ្នវ ចបធឝើខុ្រ
នឹងមន រិការរបរ់ខ្វួនបនាោះបឡើយ។ … លបរិនបបើមានអបកមនិបជឿអបញ្ជ ើញបង បអូនបៅពិោ យ បហើយ
បង បអូនយល់លពមបៅ រូមពិោមាូបអាហារោុំងប៉ាុនាយ នកដលបគបលើកមកជូនបង បអូន មនិ ច់រួរបដញបោល 
បលពាោះខ្នវ ចបធឝើខុ្រនឹងមន រិការបនាោះបឡើយ!។ (១កូរនិថូ្រ ១០:២៥,២៧)  
 
បហតុបនោះ មនិលតូវបអាយនរណាមាប ក់បថាក លបោរបង បអូនអុំពីបរឿងចុំណី្អាហារ បភរជជៈ ឬ អុំពីបរឿងបុណ្រោន 
បុណ្រចូលកខ្ និងសថ្ងរបផទ័បនាោះបឡើយ។ (កូឡូរ ២:១៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) បទបញ្ញជ ោរនាោុំងអរ់បៅកបុងលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរ គឺជារបូភាពអុំពីយញ្ដបូជាដ៏លអឥតបខ្នច ោះ គ ឺ 
              លពោះបយរ ូលគិរថ។  
 ខ្) លគិរថបររ័ិទបចចុបផនបលតូវកតថាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់បៅសថ្ងទីល ុំពីរ (សថ្ងបមរ)៍។ 
 គ) លគិរថបររ័ិទរពឝសថ្ងមានបររភីាពបរបិភាគអាហារលគប់លបបភទ ន។ 

 ) ចាប់ោុំងឡាយអុំពីសថ្ងដ៏វរុិទនអនុវតថចុំបពាោះលគិរថបររ័ិទបចចុបផនបកដរ។ 

 
ង. ពសរភីាពរចួផុតពីការរពួយបារមភ Freedom From Worry  

  
 លពោះបិតារបរ់អបកលរឡាញ់អបកខ្នវ ុំងណារ់ និងបុំបពញបរចកថីលតូវការដល់អបក ។ រូមទុកចិតថលពោះអងគចុោះ។ 
  

ចូរបផធរទុកខកងឝល់ោុំងប៉ាុនាយ នរបរ់បង បអូនបៅលពោះ អងគបៅ ដផតិលទង់យកលពោះ ហឫទ័យទុកោក់នឹងបង បអូន។ 
(១បពលតុរ ៥:៧) 
 
បហតុបនោះ កុុំខ្ឝល់ខ្នឝ យបោយបពាលថា “បយើងនឹងមានអឝីបរបិភាគ មានអឝីបរវៀកពាក?់” បនាោះបឡើយ។ ដផតិមាន
កតោរន៍ដសទប៉ាុបណាត ោះបទ កដលខ្ុំរឝោះ ករឝងរករបរ់ោុំងបនាោះ។ រឯីលពោះ បិតាកដលគង់បៅោទ នបរម រុខ្ លទង់
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លជាបនូវអឝីៗកដលអបករល់ោប លតូវការ។ ចូរករឝងរកលពោះរជររបរ់លពោះជាមាច រ់ និងបរចកឋីរុចរតិរបរ់លពោះអងគ
ជាមុនរិន បទើបលពោះអងគលបោនរបរ់ោុំងបនាោះមកអបករល់ោប កថ្មបទៀត។ ( មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ រូមអាន ១បពលតុរ ៥:៧ មថងបទៀត។ 
បតើអបកកុំពុងលពួយ រមមអុំពីបរឿងអឝីកដរ ? ចូរទូលថាឝ យបៅលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ រូមអរលពោះគុណ្
លពោះអងគ ចុំបពាោះការបឆវើយតបរបរ់លពោះអងគ និងឈប់ខ្ឝល់ខ្នឝ យបៅ។  

 
 ជុំងឺនាុំមកទុកខលពួយ និងការថ្ប់ រមមបៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ ប៉ាុកនថ បនោះជាលបបភទសនទុកខលពួយ កដលបយើងអាចថាឝ យ
ដល់លពោះបិតារបរ់បយើង កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ លពោះបយរ ូលគិរថគឺជាលគូបពទរដ៏រ័កថិរិទនិ និងជាមតិថរមាវ ញ់ដ៏លអ
របរ់អបក។ លពោះអងគលរឡាញ់អបកខ្នវ ុំងណារ់។ ដូចលពោះអងគធាវ ប់បល រអបកជុំងឺឱ្រ នជា បៅបពលលពោះអងគគង់បៅបលើ
កផនដីកដរ លពោះអងគក៏បៅកតបល រអបកជុំងនឺាបពលបចចុបផនបឱ្រ នជា តាមរយៈការអធិោឌ នរបរ់ពួកបគកដរ។ លពោះគមភរីល ប់
ថា អបកគួរកតបរបើរុុំឱ្រចារ់ទុុំបៅកបុងលកុមជុំនុុំ (លគូគ ឝ្ ល និងអបកដឹកនាុំ) អធិោឌ នឱ្រអបកបៅបពលកដលអបកឈ។ឺ  

 
កបុងចុំបណាមបង បអូន បបើនរណាមានជុំងឺ លតូវអបញ្ជ ើញលពឹោន  ចារររបរ់លកុម ជុំនុុំមក បដើមផបីអាយបលកោុំងបនាោះ
អធិោឌ នបអាយោត់ និងលបបលបងបអាយកបុងលពោះនាមលពោះអមាច រ់។ ពាករអធិោឌ នកដលផុរបចញមកពី
ជុំបនឿ នឹងរបគ គ្ ោះអបកជុំងឺបនាោះ បហើយលពោះ អមាច រ់នឹងបល រោត់បអាយបលកាកបឡើងវញិ លបរិនបបើោត់ ន
លបលពឹតថអុំបពើ ប លពោះ អងគនឹងបលើក កលងបោរបអាយ។  (យ៉ា កុប ៥:១៤-១៥) 

 
 លគូគ ឝ្ ល និងលពឹោន ចារររបរ់លកុមជុំនុុំអាចនឹងោក់សដបលើអបក ឬ អធិោឌ នទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្រពា លអបក។ 
ឬ ពួកោត់អាចនឹងលបបលបងឱ្រអបក។ តាមរយៈការបធឝើដូបចបោះ បញ្ញជ ក់ឱ្រប ើញថាពួកោត់ពឹងអាងបលើឫោន នុភាពរបរ់
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បដើមផបីល រអបកឱ្រជាពីជុំងឺ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២  បតើអបកលតូវការការបល រឱ្រជាកដរឬបទ? រូមបរបើឱ្រលគូគ ឝ្ លរបរ់អបកអធិោឌ នឱ្រអបក។ លបរិនបបើអបកកុំពុងរិកា

ការបឆវើយឆវងពីចមាង យ បុគគលិកបៅោលបនាោះនឹងរកីរយអធិោឌ នរលមាប់អបក។ រូមររបររពីតលមូវការរបរ់អបក
បៅបពលកដលអបកបផញើរនវឹកចបមវើយរបរ់អបក។ 
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មនុរសមយួចុំនួន នទទួលការបល រឱ្រជាដ៏អោច ររមកពីលពោះជាមាច រ់។ ក៏ប៉ាុកនថ បពលខ្វោះលពោះជាមាច រ់បលជើរបរ ើរ
មនិបល របុគគលបនាោះឱ្រជាភាវ មៗបទ។ ឧោហរណ៍្ដូចជាោវក័ប៉ាូល  នអធិោឌ នបៅកាន់លពោះជាមាច រ់ចុំនួនបីដង អុំពី
បញ្ញា ជាក់លក់មយួ។ លពោះជាមាច រ់ នោឋ ប់ឮការអធិោឌ នរបរ់បលកប៉ាូល ក៏ប៉ាុកនឋ លពោះជាមាច រ់ពុុំ នដកយកបញ្ញា បនាោះ
បទ។ លទង់មានលពោះបនធូលមកបលកប៉ាូលថា “លពោះ គុណ្របរ់បយើង នផឋល់មកលយមលគប់លោន់រលមាប់អបកបហើយ ដផតិ
ឫោន  នុភាពរបរ់បយើងនឹងបលចបចញមកយ៉ា ងខ្នវ ុំងបុំផុត កបុងមនុរសទន់បខ្ា យ” (២កូរនិថូ្រ ១២:៩)។ 
  
 ចូរទុកចិតថដល់លពោះជាមាច រ់ោុំងលរុង បោោះបីជាមានអឝីបកើតបឡើងក៏បោយ។ បៅសថ្ងមយួ លពោះអងគនឹងបុំផ្ទវ រ់កលប
របូកាយរបរ់អបក ឱ្រដូចបៅនឹងលពោះអមាច រ់បយរ ូ។ របូកាយថ្យីរបរ់អបកនឹង នជាលអលគប់លកខណ៍្! ោយ នជុំងឺ ោយ នការ
ឈចឺាប ់ោយ នការកលបលបួលរបូកាយ ឬ ក៏ភាពទន់បខ្ាយកដលនឹងបបណាឋ យឱ្រអបកជួបបញ្ញា បទៀតបឡើយ។ 

 
ច. ពសរភីាពពៅម្ថៃអន្ទគត Freedom In The Future 
  
 បររភីាពកដលអបកមានឥឡូវបនោះអោច ររខ្នវ ុំងណារ់។ ប៉ាុកនថ លពោះជាមាច រ់មានគបលមាងការជាបលចើនរលមាប់សថ្ងអនាគត 
លពោះបយរ ូកដលជាអបករ ុំបោោះឱ្រមានបររភីាពដ៏អោច ររ នឹងយងមកកាន់កផនដីរលមាប់អរ់អបកកដលជាកមយរិទនិរបរ់
លពោះអងគ។ បៅបពលបនាោះ អបកនឹងដឹងអុំពីបររភីាពដ៏បពញបលញ និងលបកបបោយបរររីងុបរឿងរបរ់បុលតលពោះជាមាច រ់បៅទី
បុំផុតមនិខ្នន។ លពោះបយរ ូនឹងទទួលយកអបក បៅបៅលុំបៅបៅោទ នបរមរុខ្។ លពោះជាមាច រ់នឹងរ ុំបោោះពិភពបលកោុំង
មូល ឱ្រមានបររភីាពរចួផុតពីវតថមាន និងផលប៉ាោះពាល់សនអុំបពើ បជាបរៀងរហូត។  

 
លពោះ អងគនឹងជូតទឹកកភបកបចញអរ់ពីកភបករបរ់បគ បរចកឋីោវ ប់កលងមានបទៀតបហើយ ការកាន់ទុកខ ការបោក
របលងង និងទុកខលុំ ក ក៏កលងមានបទៀតកដរ ដផតិអឝីៗកដលបកើតមានកាលពីមុនបនាោះ  ត់អរ់បៅបហើយ។ 
(វវិរណ្ៈ ២១:៤) 
 
ខ្ញុ ុំយល់ប ើញថា ទុកខលុំ កនាបចចុបផនប កាលពុុំអាចបលបៀបផធឹមនឹងរិរ ីរងុបរឿង កដលលពោះ ជា មាច រ់រកមថងបអាយ
បយើងប ើញ បៅអនាគត កាលបនាោះ នបឡើយ។ (រ ៉ាមូ ៨:១៨)  
 
ដផតិអឝីៗោុំងអរ់បនាោះកបរបៅជាឥតន័យ កតមនិកមនបោយចិតថឯងបទ គឺលពោះ ជា មាច រ់ នតលមូវដូបចបោះ។ ពិភព
បលកបៅកតមានរងឃមឹថា លពោះ អងគនឹងបលោះបអាយរចួផុតពីវនិារអនថរយ បដើមផបីអាយមានបររ ីភាព និង
រិរ ីរងុបរឿងសនបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់។ (រ ៉ាមូ ៨:២០-២១) 
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លំហាត់អនុវតតន ៍

១៣ រូមអាន វវិរណ្ៈ ២១:៤។ ចូរអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់រលមាប់រជរោររបរ់លពោះអងគ និងរលមាប់អនាគតកដលបពញ 
       បោយរិររីងុបរឿងកដលលពោះជាមាច រ់ នបរៀបចុំរលមាប់អបក។ 
  
 រហូតដល់លពោះបយរ ូយងមកទទួលបយើងលតឡប់បៅ ដុំណាក់លពោះអងគ វញិ បយើងនឹងមានរមរភូមលិបឆាុំងជាមយួ
នឹងអារកសោតាុំង ។ ការលផងួ និងទុកខលុំ កជាបលចើននឹងបកើតមាន ប៉ាុកនថ បយើងមនិលតូវប ោះបង់បចាលបររភីាពរបរ់បយើង
បឡើយ។ កាឡាទី ៥:១  នរ ុំលឹកបយើងថា “លពោះលគិរថ នរ ុំបោោះបអាយបយើងមានបររភីាពពិតល កដ បហតុបនោះចូររកា
បររភីាពបនោះបអាយ នខ្នជ ប់ខ្ជួន កុុំបបណាថ យខ្វួនធាវ ក់បៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើបទៀតបឡើយ”។ 
  
 ចូរចាុំថា ជីវតិថ្យីរបរ់អបក និងបររភីាពរបរ់អបក រទិតបៅកបុងលពោះអមាច រ់លពោះបយរ ូលគិរថ។ ពួកវពឹងកផអកបលើវតថមាន 
និងឫោន នុភាពរបរ់លពោះអងគបៅកបុងអបក គឺមនិកមនពឹងកផអកបលើការពាយមដ៏លអរបរ់អបកបទ។ ជីវតិរបរ់លគិរថបររ័ិទ  មនិ
កមនររ់បៅបដើមផកីាន់តាមលកឹតរវនិ័យនានាបនាោះបទ។ ជីវតិបនោះោក់ទងបៅនឹងការបញ្ញជ ក់ល ប់ថា “លពោះ លគិរឋគង់បៅកបុងបង 
បអូន លពោះ អងគលបោនបអាយបង បអូនមានរងឃមឹថា នឹង នទទួលរិរ ីរងុបរឿងរបរ់លពោះ អងគ” (កូឡូរ ១:២៧) ។ 

 
លបរិនបបើអបកណាមាប ក់បៅរមួជាមយួលពោះ លគិរឋ អបកបនាោះ នបកើតជាថ្យី អឝីៗពីអតីតកាល នកនវងផុតបៅ 
បហើយអឝីៗោុំងអរ់ នកលបមកជាថ្យីវញិ! (២កូរនិថូ្រ ៥:១៧) 
 
ដូបចបោះ មនិកមនខ្ញុ ុំបទៀតបទកដលររ់បៅ គឺលពោះ លគិរឋបទបតើ កដលមានលពោះ ជនយររ់បៅកបុងរបូកាយខ្ញុ ុំ។ រឯីជីវតិ
កដលខ្ញុ ុំររ់ជាមនុរសនាបចចុបផនបកាលបនោះ ខ្ញុ ុំររ់បោយមានជុំបនឿបៅបលើលពោះ បុលតារបរ់លពោះ ជាមាច រ់ កដល
 នលរឡាញ់ខ្ញុ ុំ និង នបូជាលពោះ ជនយរលមាប់ខ្ញុ ុំ។ (កាឡាទី ២:២០) 

  

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ រូមអាន ២កូរនិថូ្រ ៥:១៧ និង កាឡាទី ២:២០ មថងបទៀត។ 

 
១៥ ជីវតិថ្យី និងបររភីាពរបរ់អបកពឹងកផអកបៅបលើ  
 ក) ការកាន់តាមលកឹតរវនិ័យ។  
 ខ្) ការពាយមបធឝើអុំបពើលអរបរ់អបក។ 
 គ) អឝីកដលអបកដឹងអុំពីោរនា។ 
  ) វតថមានរបរ់លពោះលគិរថគង់កបុងអបក។ 
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 អបក នរកប ើញថា ជីវតិថ្យីរបរ់អបកជាជីវតិដ៏អោច ររ បៅកបុងអងគលពោះលគិរថ គឺជាជីវតិដ៏អរ់កលផបោយមាន
បររភីាពដ៏រងុបរឿង កបុងឋានៈជាបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់។ ចូររនស ុំវទុកបលើរជាងអឝីៗោុំងអរ់។ អបកនឹងរកីរយជាមយួជីវតិ
បនោះកាន់កតខ្នវ ុំងបឡើង  ៗបៅបពលខ្នងមុខ្ និងបៅសថ្ងអនាគត។ 
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សូមទផទៀងទមើលច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ ខ្) លតូវទុកចិតថបលើលពោះអមាច រ់។ 
 
១ គ) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 
 
៧ គ) បរចកថីពិតកដលបយើងបរៀនបៅកបុងលពោះគមភរី។ 
 
៣ ខ្) លបរិនបបើអបកលបឆាុំងជាមយួវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ វនឹងបចញឆាង ញពីអបក។ 
 
៩ ខ្) ជុំនាន់របរ់បលកម៉ាូបរ រហូតដល់ជុំនាន់លពោះលគិរថបៅបលើកផនដី។ 
 
៤ ក) ១ 
 ខ្) ២ 
 គ) ១ 
  ) ១ 
 ង) ២ 
១០ លបបយគ ក និង គ ជាលបបយគលតឹមលតូវ។ 
 
៥ លពោះជាមាច រ់អនុញ្ញដ តឱ្របកើតមានការលផងួ បដើមផបីបលងៀនបយើងអុំពីរបបៀបយកជ័យជមបោះ និង  
 កាវ យជាមនុរសរងឹមាុំ។ 
 
១៦  ) វតថមានរបរ់លពោះលគិរថបៅកបុងអបក។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

សមូអបអរសាទរ 
អបក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះមានលបបយជន៍រលមាប់អបក! រូមកុុំបភវចបុំបពញ

ការវយតសមវតាមជុំពូកទីពីរ បហើយលបគល់រនវឹកចបមវើយបៅកាន់លគូបបលងៀនរបរ់អបក។ 
 


