
 

្រពះេយស៊ ូជាពន�បឺំភ�ឺពិភពេលក  
Jesus, the Light of the World 

  

  

  

 េតអ�កធា� បេ់ដរក�ុងទីងងឹត េហយចងឱ់្យមានពន�ឺ េដម្បអី�កអចេមលេឃញែដរឬេទ? អ�កមនិដឹងអំពីេ្រគាះថា� ក់នឹង

អចេកតេឡងេនជិតអ�ក ឬ េនផ�ូវខងមុខេនាះេទ។ អ�ក្របែហលសង្សយ័ថាេតអ�កកំពុងេទចំកែន�ងឬអត។់ េយងងយ

នឹងវេង�ង េនកែន�ងងងឹតណាស់។ 

 

 អ�ក្របែហលជាភយ័ខ� ចេពលមយួយប ់េដយសរែតស្រត�វែដលេយងស� ល់ ឬ ស្រត�វែដលេយងមនិស� ល់មយួ 

ចំនួន។ អ�ក្របែហល្រសៃមថានឹងមានអ�ីអ្រកក់ៗ េកតេឡងផង។ អ�ីៗទងំអស់ហកដូ់ចជាមានភាពខុសពីមុនេនៃថ� 

បនា� ប ់េនេពលមានពន�ឺ្រពះអទិត្យដភ៏�ចឺងំែចង! ភាពភយ័ខ� ចេនេពលយបន់ឹងរសយបាតេ់ទ េនេពលែដលពន�ឺកន ់

ែតភ�េឺឡងៗ។ 

 

 អ�កអចយល់បានយ៉ាងច្បោស់អំពីមូលេហតុែដល្រពះគម�រីេ្របេសចក�ីងងឹតតំណាងឱ្យវ�ិ� ណអ្រកក ់ភាពខុសឆ�ង 

ភាពមនិច្បោស់លស់ ប��  និងេសចក�ីស� ប់។ ករទងំអស់េនះេហយែដលេធ�ឱ្យេយងភយ័ខ� ច និងភាន្់រចឡំ។ 

 

 ផ�ុយេទវញិ ្រពះគម�រីេ្របពន�ឺតំណាងឱ្យជីវតិ អំណរ េសចក�ីពិត និងតំណាងឱ្យករល�្រគបយ៉់ាង។ ្រពះគម�រី្របាប ់

េយងថា ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ ្រពះនាមរបស់្រពះបុ្រតៃន្រពះជាមា� ស់ពិតជាមានអំណាចេចស� ខ� ងំណាស់! 
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ក. ពិភពេលក្រត�វករពន�ឺ The World Needs Light 

ខ. ពន�ឺេធ�អ�ីខ�ះ What the Light Does 

គ. រេបៀបែដលមនុស្ស្របតិកម�ចេំពះពន�ឺ How People React to the Light 

 

េគលេដ  

១. ពន្យល់ពីមូលេហតុែដល្រពះេយសូ៊យាងមកេធ�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។  

២. ពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល្រពះជន�របស់្រពះេយសូ៊េធ�ជាពន�ឺខង្រពលឹងវ�ិ� ណស្រមាបេ់យង។ 

៣. េរៀបរបព់រីេបៀបែដលមនុស្ស្របតិកម�ចំេពះពន�ឺពិភពេលក។ 

 

ក. ពិភពេលក្រត�វករពន�ឺ The World Needs Light 

េគលេដទី១. ពន្យល់ពីមូលេហតុែដល្រពះេយស៊ូយាងមកេធ�ជាពន�ឺបំភ�ឺពិភពេលក។  

អំេពបាបនាមំកនូវេសចក�ីងងតឹ Sin Brought Darkness  

 េសចក�ីងងឹតជាអវត�មានៃនពន�ឺ។ ពិភពេលកបានធា� កចូ់លេទក�ុងេសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ ភា� មៗេនាះ 

េហយែដលបាបបានផា� ចម់នុស្សដំបូងគឺអរ័ដ ំនិងេអវ៉ឱ្យេចញពី្រពះជាមា� ស់។ េហតុអ�ី? ពីេ្រពះ្រពះជាមា� ស់ជា្របភពៃន 

ពន�ឺ។ េបគា� ន្រពះអង�េទ េយងអច្រតឹមែតេ្រតចចរេនក�ុងេសចក�ីងងឹតប៉ុេណា� ះ−ទងំវេង�ង េហយមនិដឹងថាេយងកំពុងេទ 

ទីណាផង។ េនក�ុងសម�ន�េម្រតីចស់ េយងបានដឹងថា េសចក�ីងងឹតបាននាមំកនូវករដចេ់ចញពីគា� ។ ្រពះជាមា� ស់បាន 

ចតព់្យោករេីអសយឱ្យេទ្របាប្់របជារ�ស�អុី្រសែអលែដលមនិស� បប់ង� បេ់ដយេ្រប្រពះបន�ូលេនះ៖ 

 

តមពិតគឺអំេពអ្រកករ់បស់អ�ករល់គា� េទេត ែដលខណ� អ�ករល់គា� ពី្រពះរបស់អ�ករល់គា�  អំេពបាប

របស់អ�ករល់គា�  េធ�េអយ្រពះអង�លក់្រពះភ�ក� មនិ្រពមស� បឮ់ពក្យរបស់អ�ករល់គា� ។ (េអសយ 

៥៩:២) 

 

បនា� បម់ក មានករនិយាយេចញពីផ�តគ់ំនិតរបស់្របជារ�ស�អុី្រសែអលថា៖ 

 

េហតុេនះេហយបានជា្រពះអង�មនិ្របញាប ់នឹងរកយុត�ិធមេ៌អយេយង ្រពះអង�កម៏និសេ�ង� ះេយង

ភា� មៗែដរ។ េយងសង្ឃមឹថានឹងមានពន� ឺផ�ុយេទវញិ េយងជួបែតភាពងងឹត េយងរងច់ៃំថ�រះ ផ�ុយ

េទវញិេយងែបរជាេដរក�ុងយបអ់ន�ករ។ េយងេដរស� បៗ ដូចមនុស្សខ� កេ់ដរសេសៀរ តមជ�� ំង 

េយងេដរស� បៗ ដូចមនុស្សគា� នែភ�ក េយងេដរជំពបេ់ជង ទងំកណា� លៃថ�្រតង ់ដូចេដរេនេពល

យប ់េទះបីេយងមានសុខភាពល�ក� ីកេ៏យងដូចជាមនុស្សស� ប់ែដរ។ (េអសយ ៥៩:៩-១០) 
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វជារបូភាពយ៉ាងរស់រេវ កអំពីកររងទុក�េវទនា! គម�រីសម�ន�េម្រតីថ�ីកែ៏ចងអំពីេសចក�ីងងឹតរបស់បាបែដរ។ 

 

ដូេច�ះ ខ�ុ ំសូមជំរបបងប�ូន និងប�� ក់ក�ុង្រពះនាម្រពះអមា� ស់ថា សូមកុរំស់េនដូចសសនដ៍ៃទ 

ែដល្រប្រពឹត�តម្របាជា� ដឥ៏ត្របេយាជនរ៍បស់េគេនាះេទៀតេឡយ។ គំនិតអ�កទងំេនាះងងឹតសូន្យ

សុង េគេនឆា� យពី្រពះជន�របស់្រពះជាមា� ស់ េ្រពះេគមនិស� ល់្រពះអង� េហយមានចិត�រងឹរសូេទៀតផ

ង។ (េអេភសូ ៤:១៧-១៨) 

 

រឯីអ�កណាស�បប់ងប�ូន អ�កេនាះស�ិតេនក�ុងេសចក�ីងងឹត េគរស់ក�ុងេសចក�ីងងឹត ទងំពុំដឹងថាខ�ួន

កំពុងេទណាផង េ្រពះេសចក�ីងងឹតបានេធ�េអយែភ�ករបស់េគេទជាខ� ក។់ (១យ៉ូហន ២:១១) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

១ េយាងតម្រពះគម�រី េសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណមក្រគប្់រគងេលពិភពេលក េដយសរ 

 ក) េជាគវសនា។ 

 ខ) ភាពល�ងេ់ខ� ។ 

 គ) អំេពបាប។ 

 

ពន�ឺជាេសចក�សីន្យោ Light Was Promised  

 ្រពះជាមា� ស់ជាពន�ឺ−ជា្របភពៃនពន�ឺ្រគបយ៉់ាង។ មនុស្សស�ិតេនក�ុងេសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ លុះ្រតែតេគ 

ទទួលករេបកសែម�ងឱ្យេឃញពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់។ វជាេហតុផលែដល្រពះេយសូ៊ក� យជាពន�ឺបំភ�ពីិភពេលក។ ្រទង ់

បានយាងមក េដម្ប្ីរបទនឱ្យេយងមានពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់−េដម្បសីែម�ងឱ្យេយងេឃញេសចក�ី្រសឡាញ់របស់ 

្រពះជាមា� ស់ និងបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រពះអង�ចំេពះេយង។ 

 េលកយ៉ូហនសរេសរអំពី្រពះេយសូ៊ថា «្រពះបន�ូលជា្របភពៃនជីវតិ េហយជីវតិេនាះជាពន�ឺបំភ�មឺនុស្សេលក» (១:

៤)។ េ្រកយមក «ដំណឹងែដលេយងបានឮពី្រពះេយសូ៊្រគិស� េហយយកមកជំរបជូនបងប�ូនេនះ មានេសចក�ីដូចតេទៈ 

្រពះជាមា� ស់ជាពន�ឺ គា� នេសចក�ីងងឹតេនក�ុង្រពះអង�ទល់ែតេសះ» (១យ៉ូហន ១:៥)។  

 

 ចូរស� បនូ់វ្រពះបន�ូលរបស់្រពះេយសូ៊អំពី្រពះអង�ផា� ល់៖ 

 

ខ�ុ ំជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក អ�កណាមកតមខ�ុ ំអ�កេនាះនឹងមនិេដរក�ុងេសចក�ីងងឹតេឡយ គឺេគមានពន�ឺ

នាេំគេទកន់ជីវតិ។ (យ៉ូហន ៨:១២) 

87 

 



 

េពលខ�ុ ំស�ិតេនក�ុងពិភពេលកេនះ ខ�ុ ំជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ (យ៉ូហន ៩:៥) 

 

វមនិគួរេធ�ឱ្យមនុស្សភា� កេ់ផ�លេទេនេពលែដលបានឮ្រពះេយសូ៊េហខ�ួនឯងថា «ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក»។ ព្យោករ ី

េអសយបានែថ�ងទុកថា ្រពះេមស្សុនីឹងយាងមកេធ�ជាពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់។ េលកម៉ាថាយបានដក្រសងទ់នំាយក�ុងគម�រី 

សម�ន�េម្រតីចស់ េហយមាន្របសសន៍ថា ទំនាយេនះេកតេឡងពិត្របាកដចំេពះ្រពះេយសូ៊៖ 

 

ក�ុងចំេណាមអ�ករល់គា�  េបអ�កណាេគារពេកតខ� ច្រពះអមា� ស់ អ�កេនាះ្រត�វស� ប់តមអ�កបំេរ របស់

្រពះអង� េបអ�កណាេដរក�ុងភាពងងឹត េហយមនិេឃញពន�ឺេទ អ�កេនាះ្រត�វពឹងែផ�កេល្រពះនាម្រពះ

អមា� ស់ និងេផ�ជីវតិេល្រពះអង�ចុះ! (េអសយ ៥០:១០) 

 

េនេពលៃថ�អ�កមនិ្រត�វករពន�ឺ្រពះអទិត្យេទៀតេទ េហយេនេពលយប ់អ�កកម៏និ្រត�វករពន�ឺ្រពះចន័�

ែដរ ដ្បតិ្រពះអមា� ស់នឹងេធ�ជាពន�ឺបំភ�អឺ�ក រហូតតេរៀងេទ ្រពះរបស់អ�កជាពន�ឺដ្៏រតចះ្រតចងដ់ល់អ�

ក។ (េអសយ ៦០:១៩) 

 

្របជាជនែដលអង�ុយេនក�ុងទីងងឹតបានេឃញពន�ឺមយួដភ៏�ខឺ� ងំ េហយមានពន�ឺមយួេលចេឡង បំភ�ឺ

ពួកអ�ករស់ក�ុង្រស�កែដលស�ិតេនេ្រកមអំណាចៃនេសចក�ីស� ប់។ (ម៉ាថាយ ៤:១៦) 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

២ ខគម�រីចងច ំយ៉ូហន ៨:១២។ 

 

៣ ្រពះេយសូ៊បានយាងមកេដម្បេីធ�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក ពីេ្រពះមនុស្សកំពុងរស់េនក�ុង 

 ក) ករខ�ះខតថវកិរ។ 

 ខ) េសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ។ 

 គ) បរសិ� នមនិស� ត។ 
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ខ. ពន�ឺេធ�អ�ីខ�ះ What the Light Does 

េគលេដទី២. ពិពណ៌នាអំពីរេបៀបែដល្រពះជន�របស់្រពះេយស៊ូេធ�ជាពន�ឺខង្រពលឹងវិ�� ណស្រមប់មនុស្ស។ 

 

ពន�ឺកំចត់ភពងងឹត Light Dispels Darkness  

 ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺបានកំចតអ់ស់ទងំភាពងងឹត។ ្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�េនក�ុងដួងចិត�បានចំចតប់ាប កំហុស 

និង ភាពភយ័ខ� ច។ េសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះអង�កចំតស់ម�ប់។ ពន�ឺរបស់្រពះអង�នាមំកនូវេសចក�ីសង្ឃមឹ ករធានា 

រ៉បរ់ង៉ ករកំសន�ចិត� និង កមា� ងំដល់្រពលឹង។ 

 

្រពះអមា� ស់ជាពន�ឺ និងជា្រពះសេ�ង� ះខ�ុ ំ ខ�ុ ំមនិភយ័ខ� ចនរណាេឡយ! ្រពះអមា� ស់ជាទជីំរករបស់ជីវតិ

ខ�ុ ំ ខ�ុ ំកម៏និតកស់�ុតចំេពះនរណាែដរ។ (ទំនុកតេម�ង ២៧:១) 

  

 ពន�ឺខ� ងំជាងងងឹត។ ភាពងងឹត្រគបយ៉់ាងេនេលែផនដីេនះមនិអចពន�តេ់ទៀនសូម្បែីតមយួេដម។ ្របសិនេបអ�ក 

មាន្រពះេយសូ៊េនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក អំណាចរបស់វ�ិ� ណអ្រកកែ់ដលេនជុំវញិអ�ក និង បទពិេសធនដ៍ង៏ងឹតក�ុងជីវតិ 

មនិអចពន�តព់ន�ឺរបស់្រពះអង�បានេឡយ។ មានេគរយករណ៍្របាបេ់លកឌី ែអល ម៉ូឌី (D.L. Moody) អំពី�ស�ី្រគិស� 

បរស័ិទមា� កែ់ដលធា� កខ់�ួនឈរឺប់ែខ េហយមនិអចេចញពីែ្រគបាន។ ប៉ុែន� �ស�ីមា� កេ់នាះែតងែតសប្បោយរកីរយ។ 

 

 មានេគសួរ�ស�ីេនាះថាេតគាត់អចសប្បោយរកីរយយ៉ាងដូចេម�ច េនេពលែដលគាតសូ់ម្បែីតេចញេទខងេ្រក 

េមល្រពះអទិត្យមនិេកតផង។ គាតប់ាននិយាយថា «បន�បរ់បស់ខ�ុ ំងងឹតែមន ប៉ុែន� ខ�ុ ំមាន្រពះបុ្រតេនក�ុងដួងចិត�របស់ 

ខ�ុ ំ។» ្រពះេយសូ៊ជាធនធានៃនពន�ឺខងវ�ិ� ណែដលចំចត់ភាពងងឹតរបស់គាត។់ ្រពះអង�បានបង�ូរ្រពលឹងរបស់គាត ់

េដយពន�ឺ និង្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�។ 

 

ពន�ឺភ�កឺ�ុងេសចក�ីងងឹត ែតេសចក�ីងងឹតពុបំានទទួលពន�ឺេទ។ (យ៉ូហន ១:៥) 

   

េទះបីខ�ុ ំស�ិតេនក�ុងភាពងងឹតក�ី ក្៏រពះអមា� ស់ជាពន�ឺរបស់ខ�ុ ំែដរ។ (មកី ៧:៨) 
 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៤ េសចក�ីងងឹតៃនករភយ័ខ� ច កំហុស អំេពបាប សម�ប ់និងករតូចចិត�អចកំចតេ់ចញពីដួងចិត�របស់មនុស្ស តមរយៈ 

 ក) ករសិក្សោអបរ់លំ�។ 

 ខ) ករគិតវជិ�មាន។ 

 គ) ច្បោបស់្រមាបអ់ត�ចរតិ្រតឹម្រត�វ។ 

 ឃ) ្រពះវត�មានរបស់្រពះេយសូ៊។ 
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៥ េតមានកែន�ងងងឹតេនក�ុងដួងចិត�របស់អ�កែដល្រត�វករពន�ឺរបស់្រពះេយសូ៊ែដរឬេទ? សូមអធិស� នឥឡូវេនះ េហយទូល

សូម្រពះអង�ឱ្យកំចតភ់ាពងងឹតេចញ។ 

 

ពន�ឺេបកសែម�ងឱ្យេឃញ Light Reveals 

 ពន�ឺេធ�ឱ្យេយងេឃញអ�ីេផ្សងៗ។ វធិីែតមយួែដលេយងអចស� ល់េសចក�ីពិតខងវ�ិ� ណបានគឺតមរយៈពន�ឺខងឯ 

វ�ិ� ណែដលមកពី្រពះជាមា� ស់។ េយងអចរកេឃញពន�ឺេនះេនក�ុង្រពះបន�ូលែដលបានកតទុ់ក−គឺ្រពះគម�រី−ស�ិតេនក�ុង 

្រពះបន�ូលដរ៏ស់របស់្រពះជាមា� ស់−គឺ្រពះេយសូ៊្រគិស�។ ្រពះេយសូ៊ជា្រពះែដលសែម�ងឱ្យេឃញអំពីជីវតិ និងជា្រពះែដល 

បក្រសយអំពីជីវតិ។ ្រពះអង�ជួយ េយងឱ្យយល់្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ និងបង� ញេយងអំពីមាគ៌ារបស់្រពះជាមា� ស់ 

ែដលមានស្រមាបេ់យង។ ្រពះអង�ផា� ល់ជាផ�ូវ។ 

 

្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូលេទគាតថ់ា៖ «ខ�ុ ំហ�ឹងេហយជាផ�ូវ ជាេសចក�ីពិត និងជាជីវតិ។ គា� ននរណា

មា� កអ់ចេទកន្់រពះបិតបានេឡយ េលកែលងែតេទតមរយៈខ�ុ ំ។ (យ៉ូហន ១៤:៦) 

 

្រពះេយសូ៊ជួយ េយងឱ្យដឹងថាខ�ួនឯងជានរណា។ េនក�ុង្រពះជន� និងករបេ្រង�នដល៏�ឥតេខ� ះរបស់្រពះអង� េយង 

ដឹងថាេយងេធ�តមខ� តគំររូបស់្រពះជាមា� ស់ែដលមានស្រមាបេ់យងបានប៉ុនណា។ េយងេឃញអំេពបាបរបស់េយង អំណួ

តរបស់េយង ករគិតែតពីខ�ួនឯង និងអរម�ណ៍លក់បាងំ។ ្រពះេយសូ៊បង� ញេយងអំពីត្រម�វករៃនករអតេ់ទស និងជីវតិថ�ី 

ែដល្រពះអង�្របទនឱ្យេយង។ 

 

 ្រពះេយសូ៊បង� ញេយងអំពី្រពះជាមា� ស់មានលក�ណៈែបបណា និងអំពីរេបៀបែដល្រពះអង�បំេពញេសចក�ី្រត�វករ

របស់េយង។ េនក�ុង្រពះេយសូ៊េយងេឃញេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបេ់យង ករអតធ់�តរ់បស់្រពះអង�ចំេពះ

េយង និងករផ�តផ់�ងរ់បស់្រពះអង�ស្រមាបក់រសេ�ង� ះរបស់េយង។ ្រពះអង�បង� ញេយងពីរេបៀបទទួល្រពះជាមា� ស់ចូលក�ុង

ជីវតិរបស់េយង ្រពមទងំរកីរយនឹងពន�ឺរបស់្រពះអង�ជាេរៀងរហូត៖ 

 

្រពះជាមា� ស់ែដលមាន្រពះបន�ូលថា «ចូរេអយមានពន�ឺភ�េឺចញពីងងឹត!» ្រទងក់ប៏ានបំភ�ចឺិត�គំនិត

របស់េយងេអយស� ល់យ៉ាងច្បោស់ នូវសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលភ�ចឺងំពី្រពះភ�ក�របស់្រពះ

្រគិស�ែដរ។ (២កូរនិថូស ៤:៦) 

 

្រពះបុ្រតេនះ ជារស�ីៃនសិររីងុេរឿងរបស់្រពះជាមា� ស់ និងមានលក�ណៈដូច្រពះអង�េបះបិទ។  

(េហ្របឺ ១:៣) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៦ ឧបមាថាមានមនុស្សមា� ក្់របាបអ់�កថា៖ «ខ�ុ ំមនិចងេ់ធ�ជា្រគិស�បរស័ិទ�េទ។ ខ�ុ ំជាមនុស្សស� តស�ំមា� ក។់ ខ�ុ ំមនិធា� ប់សមា� ប់     

    នរណាមា� ក់ ឬ េធ�អ�ីអ្រកកេ់នាះេទ។» េតពន�ឺរបស់្រពះេយសូ៊អចជួយ មនុស្សមា� កេ់នាះឱ្យេឃញពីេសចក�ី្រត�វករខង    

    ្រពលឹងវ�ិ� ណេដយរេបៀបណា? 

 

ពន�ឺជាថមពល Light Is Energy  

 ពន�ឺជាថាមពលដេ៏ពញេដយសិររីងុេរឿង។ ពួកអ�កវទិ្យោស�ស�កំពុងសិក្សោបែន�មអំពីថាមពលៃនពន�ឺែដលេចញពី

្រពះអទិត្យ។ ថាមពលរបស់វជា្របភពៃនកមា� ងំដម៏ហិមាស្រមាប់មនុស្សេ្រប្របាស់។ មនុស្សអចេ្របវេដម្បកីេម� ផ�ះ និង

េដម្បដីំេណ រករម៉ាសីុនរបស់េគ។ ប៉ុែន� អ�ីែដលល�បំផុតគឺឥទ�ិពលរបស់វែដលមានចំេពះជីវតិ និងសុខភាព។ រកុ�ជាតិជា

េ្រចននឹងមនិលូតលស់េនក�ុងម�បេ់ទ។ ពន�ឺ្រពះអទិត្យសមា� បេ់មេរគជាេ្រចន ្រពមទងំផ�ល់ឱ្យេយងមានសុខភាពល� និង

កមា� ងំមាមំនួ។ សូមគិតអំពីែផនដី ្របសិនេបគា� ន្រពះអទិត្យ។ គា� នកេម�  គា� នជីវតិ។  គា� នកមា� ងំណារក្សោវេនក�ុង 

គន�ងេទ។ បាល់កកបានបាតប់ង់េនក�ុងេមឃដេ៏ខ�  េនេលផ�ូវេឆា� ះេទកនក់របំផ�ិចបំផា� ញ។ 

 

 ្រពះអទិត្យមាននយ័យ៉ាងណាចេំពះែផនដី ្រពះេយសូ៊កម៏ាននយ័ចំេពះេយងយ៉ាងេនាះែដរ។ ្រទង់្របទនឱ្យេយង 

នូវជីវតិ ភាពកកេ់ក�  សុខភាព ថាមពល និងកមា� ងំ។ ្រពះអង�ឱបេយងយ៉ាងជិតស�ិទ�េដយេសចក�ី្រសឡាញ់របស់ 

្រពះអង�។ ្រទងេ់្របាសរបូកយ និង្រពលឹងវ�ិ� ណរបស់េយងឱ្យបានជា។ ពន�ឺៃនជីវតិែដល្រពះេយសូ៊្របទនឱ្យអស់អ�ក 

េដរតម្រពះអង�គឺខ� ងំជាងេសចក�ីស� បេ់ទេទៀត។ េនេពលែដល្រពះអង�យាង្រតឡបម់កវញិ គា� នអ�ីអចររងំេយងបាន 

េឡយ សូម្បែីតេសចក�ីស� ប់។ េយងនឹងេ្រកកេឡងេដម្បជីួប្រពះអង� ដូចជារកុ�ជាតិែដលដុះេចញពី្រគាប ់េហយលូតេឡង 

េទេលេដយពន�ឺ្រពះអទិត្យ។ សវក័ប៉ូលសរេសរថា៖ 

 

ដ្បតិេនេពលមានឮស�ូរជាស�� លន់េឡង េហយេនេពលឮសំេឡងមហេទវត និងសំេឡងែ្រត

របស់្រពះជាមា� ស់ ្រពះអមា� ស់ផា� ល់្រទងន់ឹងយាងចុះពីស� នបរមសុខមក។ អស់អ�កេជឿេល្រពះ

្រគិស�ែដលបានស� បេ់ទេនាះ នឹងរស់េឡងវញិជាមុន បនា� ប់មក េទប្រពះអមា� ស់េលកេយងែដល

េនរស់េនេឡយ េអយេឡងេទក�ុងពពក ជាមយួបងប�ូនទងំេនាះ េដម្បជីួបនឹង្រពះអង�ក�ុង

អកសេវហស៍ េហយេយងនឹងស�ិតេនជាមយួ្រពះអមា� ស់រហូតតេទ។ (១េថស្សោឡូនិក ៤:១៦-

១៧) 
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លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៧ េនក�ុងករេ្រប�បេធៀប អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយថា ្រពះអទិត្យផ�ល់ពន�ឺដល់រកុ�ជាតិេនេលែផនដី ្រពះេយសូ៊កផ៏�ល់ 

    ពន�ឺយ៉ាងេនាះែដរដល់ 

 ក) ្រពះបិតរបស់្រពះអង�។ 

 ខ) អ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 គ) ពួកេទវត។ 

 

ពន�ឺគមឺិនលំេអៀង Light Is Impartial  

 ពន�ឺគឺស្រមាបម់នុស្ស្រគបរ់បូ និងស្រមាប្់រគបទ់ីកែន�ង។ ដូច្រពះអទិត្យែដរ វបេ��ញពន�ឺេនេលកំពូលភ� ំនិងេន 

្រជលងភ� ំេលអ�កមាន និងអ�ក្រក េលមនុស្សមាន្របាជា�  និងមនុស្សល�ង ់ដូេច�ះេហយ ពន�ឺរបស់្រពះេយសូ៊កប៏េ�� ញរស�ី 

េលមនុស្ស្រគបគ់ា� ែដរ ទងំមនុស្សល� ទងំមនុស្សអ្រកក។់ មនុស្សមយួចំនួនបានគិតថា្រពះសេ�ង� ះគឺស្រមាបែ់តជាតិ 

សសនរ៍បស់េគប៉ុេណា� ះ។ ប៉ុែន� ្រពះជាមា� ស់បានេធ�ឱ្យករេនះច្បោស់លស់ថា ពន�ឺៃនករសេ�ង� ះរបស់្រពះអង�គឺស្រមាប ់

េលកិយទ៍ងំមូល។ កណ� គម�រីដំណឹងល�ែចងថា៖ 

 

្រពះបន�ូលជាពន�ឺដព៏ិត្របាកដែតមយួ ែដលមកក�ុងពិភពេលក េហយបំភ�មឺនុស្ស្រគប់ៗ របូ។ (យ៉ូ

ហន ១:៩) 

 

្រពះរបស់េយងមាន្រពះហឫទយ័ េមត� ករណុាដេ៏លសលប់ ្រពះអង�្របទនៃថ�រះពីស� នេលមក េដម្ប ី

រេំដះេយង និងេដម្បបីំភ�អឺស់អ�កែដលស�ិតេនក�ុងទីងងឹត េ្រកមអំណាចៃនេសចក�ីស� ប់ ្រពមទងំ

ត្រមងផ់�ូវេយង េឆា� ះេទរកេសចក�ីសុខសន�។ (លូក ១:៧៨-៧៩) 

 

 មានមនុស្សខ� កម់ា� កែ់ដលបានអង�ុយសំុទនេនតមផ�ូវ គាត់បានឮស�ូរបណា� ជន។ គាត់បានដឹងថា ្រពះេយសូ៊ 

កំពុងយាងកត់តមផ�ូវេនាះ េហយបណា� ជនបានមកជាមយួ្រពះអង�ផង។ អ�កសំុទនេនាះបានឮអំពីអំណាចេចស�  របស់ 

្រពះេយសូ៊ែដលេ្របាសឱ្យបានជា ដូេច�ះ គាតក់ែ៏្រសកេឡងេដយសេម�ងខ� ងំៗថា៖ «ឱ្រពះេយសូ៊ ជា្រពះរជវង្ស្រពះបាទ 

ដវឌីេអយ! សូមអណិតេមត� ទូលបង�ំផង!» (លូក ១៨:៣៨)។ បណា� ជនបានស�ីបេនា� សគាត់ េហយ្របាបគ់ាតឱ់្យេន 

េស��ម។ ពួកេគមនិគិតថា ្រពះេយសូ៊មានេពលជួយ អ�កសំុទនេនាះេទ។ ប៉ុែន� ្រពះេយសូ៊មានេពលេវលេដម្បជីួយ ្រគបគ់ា�  

ែដលេហ្រពះអង�។ អ�កសំុទនបន�េហ្រពះអង�េទៀត។ ្រពះេយសូ៊កឈ៏ប ់េហយប�� េគឱ្យនាគំាត់ចូលមកជិត្រពះអង�។ 

បនា� បម់ក ្រពះេយសូ៊បានេ្របាសគាតឱ់្យបានជា។ 
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រេំពចេនាះគាតេ់មលេឃញវញិភា� ម េហយគាត់កត៏ម្រពះេយសូ៊ទងំេលកតេម�ងសិររីងុេរឿងរបស់្រពះ

ជាមា� ស់។ (លូក ១៨:៤៣) 

 

ជីវតិមានអត�នយ័ថ�ី និងេគាលេដថ�ីេ្រកយពីអ�កសំុទនបានជួប្រពះេយសូ៊។ ពិភពដង៏ងឹតរបស់គាតប់ានែ្របេទជា 

ភ�វឺញិេហយ។ វមនិសំខនថ់ាគាតធ់ា� បជ់ាមនុស្សែបបណា អង�ុយសំុទនេនកែន�ងណា ឬជំពបដ់ួលេនក�ុងភពងងឹត 

េដយរេបៀបណាេឡយ។ ឥឡូវគាតេ់ដរក�ុងពន�−ឺមនិែមនជាអ�កសំុទនខ� កេ់ទៀតេទ ប៉ុែន� ជាអ�កេដរតម្រពះេយសូ៊វញិ 

ែដល្រទងជ់ាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក! 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៨ អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយអំពីវធិីបនួយ៉ាង ែដល្រពះេយសូ៊បេ��ញរស�ីេធ�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក។ ចូរសរេសរេលខ 

   ចំេពះវធិីែដល្រពះេយសូ៊បេ�� ញរស�ី (្របេឡាះខងស� ំ) េនជិតឃា� ែដលពណ៌នាអំពីភាពខុសឆ�ង ឬ ប�� ែដលបាន 

   េដះ្រសយ (្របេឡាះខងេឆ�ង)។ 

   …… ក ជំេនឿ្រគិស�បរស័ិទគឺស្រមាបែ់តអ�កគា� នករសិក្សោអបរ់ែំតប៉ុេណា� ះ។  ១) កំចតេ់សចក�ីងងឹត 

   …… ខ  េសចក�ីស� បជ់ាករប��ប្់រគបយ៉់ាង។      ២) សែម�ងឱ្យេឃញ 

   …… គ  ខ�ុ ំមនិអចយល់្រពះគម�រីបានេទ។      ៣) ថាមពល 

   ...… ឃ  ខ�ុ ំមនិគិតថា្រពះជាមា� ស់្រសឡាញ់ខ�ុ ំេទ។     ៤) មនិលំេអៀង  

   …… ង  ដួងចិត�របស់ខ�ុ ំគឺេពញេដយសម�ប ់និងករភយ័ខ� ច។ 

 

គ. រេបៀបែដលមនុស្ស្របតិកម�ចំេពះពន�ឺ How People React to the Light 

េគលេដទី៣. េរៀបរាប់ពីរេបៀបែដលមនុស្ស្រ�តិកម�ចំេពាះពន�ឺពិភពេលក។ 

 

ករបដិេសធ Rejection  

 មនុស្សមយួចំនួនមនិចូលចិត�្រពះេយសូ៊េទ េហយបដិេសធមនិ្រពមទទួលពន�ឺរបស់្រពះអង�។ េគចងរ់ស់េនតម 

រេបៀបែដលេគចង ់មានផ�ូវខ�ួនឯង និងមនិេធ�តមនូវអ�ីែដល្រពះេយសូ៊មាន្រពះបន�ូល្របាបឱ់្យេគេធ�។ េនេពលែដល 

្រពះេយសូ៊គងេ់នែផនដី មនុស្សមយួចំនួនស�ប្់រពះអង� ពីេ្រពះករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�បានបង� ញេគថាេគជាមនុស្សមាន 

បាប។ េគចងព់ន�តព់ន�ឺ េគចងស់មា� ប្់រពះអង�។ េគបានវយ្របឆាងំនឹងដំណឹងល�។ ្រពះេយសូ៊បានអនុ�� តឱ្យេគដឹងថា 

្រពះអង�បាននាកំរសេ�ង� ះស្រមាបម់នុស្ស្រគបរ់បូ។ អស់អ�កែដល្រពមទទួល្រពះអង�នឹងបានសេ�ង� ះ។ ប៉ុែន� អស់អ�កែដល 

បដិេសធពន�ឺរបស់្រពះអង�កំពុងដកេ់ទសខ�ួនឯងឱ្យរស់េន និងស� បក់�ុងេសចក�ីងងឹតវញិ។ 

 

93 

 



េហតុែដលបណា� លេអយមានេទសេនាះ គឺពន�ឺបានយាងមកក�ុងពិភពេលក ប៉ុែន� មនុស្សេលក

ចូលចិត�ភាពងងឹតជាងពន� ឺដ្បតិអំេពរបស់េគសុទ�ែតអ្រកក។់ អស់អ�កែដល្រប្រពឹត�អំេពអ្រកកែ់តង

ែតស�បព់ន�ឺ េហយមនិចូលមករកពន�ឺេឡយ េ្រពះខ� ចេគេឃញអំេពែដលខ�ួន្រប្រពឹត�។ (យ៉ូហន ៣:

១៩-២០) 

 

ករ្រពមទទួល Acceptance   

 ្រពះេយសូ៊បានសន្យោថា «អ�កណាមកតមខ�ុ ំអ�កេនាះនឹងមនិេដរក�ុងេសចក�ីងងឹតេឡយ គឺេគមានពន�ឺនាេំគេទកន់

ជីវតិ» (យ៉ូហន ៨:១២)។ េនេពលែដលអ�ក្រពមទទួល្រពះេយសូ៊ អ�កមានពន�ឺរបស់្រពះអង�េធ�ជាកម�សិទ�ិរបស់អ�ក 

េហយ។ អ�កកេ៏នែតបន�មានពន�ឺរបស់្រពះអង�េធ�ជាបទពិេសធន៍រល់ៃថ�ែដរ។ ្រពះេយសូ៊ជាពន�ឺ។ មាន្រពះអង�គឺមានពន�ឺ  

ៃនជីវតិ និងមាន្រគបទ់ងំអស់នូវអ�ីែដលពន�ឺបានផ�ល់។ ករមានពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលកគឺ្របេសរជាងចំេណះដឹង ្របេសរជាង 

អំណាច និង្របេសរជាងអ�ីែដលជាកម�សិទ�របស់សសនាផង។ វ្របេសរជាងករស� ល់អំពី្រពះេយសូ៊ ឬ ករស� ល់ករ 

បេ្រង�នរបស់្រពះអង�។ វជាករមាន្រពះេយសូ៊ផា� ល់េធ�ជាកមា� ងំដម៏ានរស�ី និងដម៏ានថាមពលេនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។  

 

 េដម្បឲី្យមានពន�ឺរបស់្រពះជាមា� ស់ េយង្រត�វែតេធ�តម្រពះេយសូ៊ និងេដរក�ុងពន�ឺរបស់្រពះអង�។ ្រពះជាមា� ស់សែម�ង 

អង�្រទង ់និងេសចក�ីពិតរបស់្រពះអង�ឱ្យអស់អ�កែដលយល់្រពមទទួលេសចក�ីពិត និងេដរតម្រពះអង�េឃញ។ ្រទងដ់ឹកនា ំ

េយងពីមយួៃថ�េទមយួៃថ�។ 

 

ប៉ុែន� ្របសិនេបេយងរស់ក�ុងពន�ឺ ដូច្រពះអង�ផា� ល់ែដលគងេ់នក�ុងពន�ឺ េនាះេយងនឹងបានរមួរស់ជា

មយួគា� េទវញិេទមក េហយ្រពះេលហិតរបស់្រពះេយសូ៊ ជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះអង�ជំរះេយងេអយ

បានបរសុិទ� រចួពី្រគបអ់ំេពបាបទងំអស់។ (១យ៉ូហន ១:៧) 

 

មាគ៌ារបស់មនុស្សសុចរតិ េ្រប�បបីដូចជាពន�ឺអរណុរះ បេ��ញរស�ីកនែ់តភ�េឺឡងៗរហូតដល់្រពះ

អទិត្យេពញកំេដ។ (សុភាសិត ៤:១៨) 

 

េតអ�កចងេ់ដរតម្រពះេយសូ៊ និងមានពន�ឺជីវតិែដរឬេទ? សូមស� គមន្៍រពះអង�ចូលក�ុង្រគបែ់ផ�កៃនជវីតិរបស់អ�ក 

ឥឡូវេនះចុះ។ សូមអនុ�� តឱ្យ្រពះវត�មានដភ៏�រឺបស់្រពះអង�កំចត់ភាពងងឹតេចញ។ សូមេដរតមពន�ឺរបស់្រពះអង� រចួែចក 

ចយវជាមយួអស់អ�កែដលេនជុំវញិអ�ក។ ថា� យជីវតិរបស់អ�កេទ្រពះអង� េដម្ប្ីរទងអ់ចបំេពញវេដយពន�ឺរបស់ 

្រពះអង�។ 

 

េសចក�អីធសិ� ន៖  ្រពះេយសូ៊េអយ សូមយាងមកគងក់�ុងជីវតិទូលបង�ំ។ សូមអតេ់ទសបាបទូល

បង�ំ េហយសូមកំចតភ់ាពងងឹតេចញពីដួងចិត�ទូលបង�ំផង។ សូមផា� ស់ែ្របទូលបង�ំឱ្យេធ�ជា
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មនុស្សែដល្រពះអង�គាប្់រពះហឫទយ័ចងឱ់្យទូលបង�ំ។ សូមជួយ ឱ្យទូលបង�ំមានរស�ីេដយសរ

ពន�ឺរបស់្រពះអង�។ សូមជួយ ទូលបង�ំឱ្យេដរតម្រពះអង�ជាេរៀងរល់ៃថ�។ សូមអរគុណស្រមាប់ពន�ឺ

របស់្រពះអង�។ 

 

លំហត់អនុវត�ន៍ 

 

៩ ករ្រពមទទួល្រពះេយសូ៊មកក�ុងជីវតិអ�កក�ុងនាម្រពះអង�ជាពន�ឺបំភ�ពឺិភពេលក មានន័យថា៖ 

 ក) ្រពមទទួលស� ល់ថា សសនា្រគិស�ជាសសនាល�មយួ។ 

 ខ) សេ្រមចចិត�េធ�ជាមនុស្សល�មា� ក។់ 

 គ) មាន្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�គងេ់នក�ុងអ�ក និងគងេ់នជាមយួអ�ក។ 

 

១០ ្របសិនេបអ�កមនិទនទ់ទួលេជឿេល្រពះេយសូ៊េទ េតអ�ក្រពមទទួល្រពះអង�េនេពលេនះែដរឬេទ? អ�កអចេ្របករ 

      អធិស� នេនក�ុងេមេរៀនេនះ ឬ អធិស� នេដយេ្របពក្យរបស់អ�កផា� ល់។ ្របសិនេបអ�កបានទទួល្រពះអង�រចួេហយ 

      ចូរអរគុណ្រពះអង�ស្រមាបព់ន�ឺែដល្រទងប់ាន្របទនដល់ជីវតិអ�កចុះ។ 
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សូមេផ��ងចេម�យរបស់អ�ក 

 

៦ ចេម�យរបស់អ�ក។ អ�កបានសិក្សោរចួមកេហយថា ្រពះជន�របស់្រពះេយសូ៊េ្រប�បដូចជាពន�ឺមយួ ែដលជួយ េយង 

 េឃញពីខ�ួនេយងថាេយងជានរណា។ ្របសិនេបមនុស្សមា� កេ់នះេ្រប�បេធៀបជវីតិរបស់គាតេ់ទនឹង្រពះជន�ល� ឥត

េខ� ះរបស់្រពះេយសូ៊ គាតន់ឹងេឃញភាពខុសគា� ជាេ្រចន។ករេ្រប�បេធៀបអចជួយ គាតឱ់្យេឃញេសចក�ី្រត�វករ ខង

វ�ិ� ណរបស់គាត។់ 

 

១ គ) បាប 

 

៧ ខ) អ�កេដរតម្រពះអង�។ 

 

៣ ខ) េសចក�ីងងឹតខង្រពលឹងវ�ិ� ណ។ 

 

៨ ចេម�យទងំេនះ្រត�វគា� នឹងអ�ីែដលបាននិយាយេនក�ុងេមេរៀន។ ប៉ុែន� ចេម�យេផ្សងេទៀតកអ៏ច្រត�វបានែដរ។ 

 ក ៤) មនិលំេអៀង 

 ខ ៣) ថាមពល 

 គ ២) សែម�ងឱ្យេឃញ 

 ឃ ២) សែម�ងឱ្យេឃញ 

 ង ១) កំចតេ់សចក�ីងងឹត 

 

៤ ឃ) ្រពះវត�មានរបស់្រពះេយសូ៊។ 

 

៩ គ) មាន្រពះវត�មានរបស់្រពះអង�េនក�ុងអ�ក និងេនជាមយួអ�ក។ 
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