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បុពវកថា 
 
 បតើអបកធ្លល បម់្ចនរំណួ្រអំពីអវីកដលរគិរថបររ័ិទបជឿកដរឬបទ? បតើមតិថភកិថរបរ់អបកធ្លល បរួ់រអំពីជំបនឿរបរ់អបក បហើយ
អបកមនិអាចបឆលើយនូវរំណួ្រទងំបនោះកដរឬបទ? របរិនបបើធ្លល បក់មន បរៀវបៅបនោះពិតជានឹងជួយ អបក។  បពលអបកបញ្ចប់ការ
រិកាបមបរៀនបនោះបហើយ អបកនឹងចងរ់កាទុកបរៀវបៅបនោះកបុងសដរបរ់អបក បដើមផបីធវើជាជំនួយបៅបពលណាម្ចនរំណួ្រមកកាន់
អបក។ 
 
 បរៀវបៅបនោះបបរងៀនបរចកថីពិតរំខាន់ៗ កបុងរពោះគមពរី។ បយើងបៅការបបរងៀនទងំបនោះថា បោលលទនិរគឹោះ។ អបកគួរកត
រិកាវ គឺមនិរោនក់តបដើមផបីឆលើយនូវរំណួ្រប៉ាុបណាត ោះបទ កតកប៏ដើមផដីឹងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលអំពីបរឿងជាបរចើន
កដរ បរពាោះវអាចជាបរឿងរ៉ា វទកទ់ងនឹងជីវតិ ឬ ទកទ់ងនឹងការោល បរ់បរ់អបក និងមនុរសកដលអបកម្ចនឥទនិពលបលើ។ 
 
 ខ្គមពរីកដលអបករិកា និងចងចានំឹងជួយ អបកឱ្យលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ អបកនឹងដឹងថា ការបនោះម្ចនតសមលកបុង
បពលថាវ យបងគំផ្ទធ ល់ខ្លួន កដូ៏ចជាកបុងការផាយដំណឹ្ងលអផ្ទធ ល់ខ្លួន រពមទងំកបុងបពលបបរងៀនរពោះគមពរីបៅកានអ់បកដសទកដរ។ 
ចំបណ្ោះដឹងខាងឯរពោះបនធូលកោងជំបនឿបឡើង។  
 
 វធិីោគរថកបបទំបនើបសនការបបរងៀនបោយខ្លួនឯង ជួយ អបកឱ្យរិកាបោលការណ៍្ នយ៉ា ង្យររួល និងអាច 
អនុវតថបោលការណ៍្ទងំបនោះ នយ៉ា ងឆាបរ់ហ័រ។ 
  



7 
 

កមមវិធីជីវិតរគិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 

 បយើងបជឿ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចំបណាមមុខ្វជិាជ ចំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតរិរសររម្ចបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិ
រគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរសឱ្យរកីចបរមើនកបុងទំនក់ទំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ រិការពោះបនធូលរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់ និងយល់ដឹងអំពីបោលបំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ររម្ចបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគកានក់តរបបរើរជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិការបធ្លនបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចំនួនរ មំយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចនលកខណ្ៈ
ជាកិចចរនធន និង្យររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចរំរម្ចប់កមម
វធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជំនុ ំ
The Church 
 

ការថាវ យបងគំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជំនុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង រគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនយពលអ្នកចាប់យផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជំនួរឱ្យជំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទំពរ័រំខាន់ៗ ចំនួនពីរ។ 
បៅបនធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទំពរ័បនធ បជ់ា គបរម្ចង ររម្ចប ់
បមបរៀន។ វជាកំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរពំឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នអំពំីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចំណុ្ចដ៏
រំខាន់បំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចំណ្ងបជើងរង លំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរំណួ្រអំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុំរលំងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើោម នកកនលងទំបនររគបរ់ោន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទងំបនោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរីលឹំកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់ 
អបក។ រូមកុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាអំវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទងំឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទងំបនោះមនិ នបរៀបតាមលំោបលំ់បោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមលើយចំបពាោះរំណួ្របនធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគំរសូនរបបភទរំណួ្រទូបៅចំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរំណួ្រទងំបនោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
រំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទងំអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នប ា្ ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទងំអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
រំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ? 
 ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ ។ 
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររម្ចបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទងំអរ់ នររបររជាភាោបហរបឺ។ 
  ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ំវញិអកសរទងំពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបរមើររបរ់អបក ដូចកដល
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្ន ឬ កណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររម្ចបប់ ម្ ោះអបកដឹកន ំ(ខាងោថ ំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នអំពីអវីកដលោតប់ធវើ  
     (ខាងបឆវង)។ 

 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបរីុំសណ្ ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនជំនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់ ២) យ៉ាូបរវ 

 …៣….គ)  នបដើរជុំវញិរកុងបយរខូី្ 

 …៤…. )  នររ់បៅកបុងដំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអំពីយ៉ាូបរវ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទតរ់រម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹង្យររួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាសំថ្ងបនោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទងំម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយង និងររបររកំណ្ត់រតាកដលអាចម្ចន
របបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចំណុ្ចរំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របរ់អបកបៅបពលចា ំច។់  

៦. រូមគិតអំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និងមតិថ
ភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជពូំក។ រកោររំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រម្ចគ ល់យ៉ា ងចារ់ ររម្ចបជ់ំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្ន ំកដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបំបពញ
ការវយតសមលតាមជំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជជ ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ នងិកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទំនកទ់ំនង ឬជាធនធ្លនររម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទងំ
ម្ចតិកា ទងំវធិីោគរថសនការរិកាលអរបបរើរររម្ចបប់ោលបំណ្ងទងំបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបំបពញកិចចការទងំអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិល័យរកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបរ់អបក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជំនុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ររម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនររម្ចបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពរីកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជំពូក កដលអបក នបំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/


12 
 

សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រម្ចា រ
រិកាបផសងៗកដលអាចរក នររម្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទងំកាករត។ 

 រូមចូលបមើបលបគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររម្ចបជ់ាធនធ្លនបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 Ralph M. Riggs ជាម្ចប កក់បុងចំបណាមអបកបបងកើតនិកាយរកុមជំនុំរពោះជាម្ចច រ់ (Assemblies of God) និង នបធវើជា
អគគនយកពីឆាប ១ំ៩៥៣ ដល់ ១៩៥៩។ បលកបបរមើជារគូសនោលហវឹកហវឺនរពោះគមពរីបៅកប តកអ ល (Bethel Bible 

Training School) បៅវទិាោទ នរពោះគមពរីកណាថ ល (Central Bible Institute) និងបៅមហាវទិាល័យរពោះគមពរីបបថានី 
(Bethany Bible College)។ បលក ននិពននបរៀវបៅមយួចំនួន និងជាមនុរសរំខានម់្ចប កក់បុងការបបងកើតរកលវទិាល័យ
អីបវនកជល (Evangel University)។ 
 
 បលកររីបណ្ឍិ ត Judy Bartel Graner  នបបរមើជាបបរកជនកបុងរបបទរកូឡូមបបៀអរ់ជាបរចើនឆាប ។ំ បលកររី
 នររបររបរៀវបៅយ៉ា ងបរចើនររម្ចបក់ារបបរងៀនកបុងោលរពោះគមពរី។ 
 
 រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរអបក បពលអបករិកាមុខ្វជិាជ  បយើងបជឿ។ រូមបបើកដួងចិតថរបរ់អបកបដើមផទីទួលបរចកថីពិត
កបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
  

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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យមយរៀន 
១ រពះគ្មពីរ The Bible 

២ រពះជ្ជាច ស់ God  

៣ មន សស និង អំទពើបាប Man and Sin 

៤ រពះទយស៊ូរគ្ិសត Jesus Christ 

៥ ការសទគ គ្ ះ Salvation  

៦ រពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធ The Holy Spirit  

៧ ររុមជំន  ំThe Church  
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រពះគមពីរ  
The Bible 

  
 
 

 ទហានបជើងទឹកភយ័ខាល ច។ ម្ចនពយោុះយ៉ា ងខាល ងំ បហើយមតិថភកថិមយួចំនួនរបរ់បគ នលងទ់ឹក។ បគវបងវង បហើយ
រំណួ្រោម នចបមលើយយ៉ា ងបរចើន នរខំានដល់បគ។ បតើបគនឹងបៅណា? បតើការបធវើដំបណ្ើ របនោះបពលណាចប?់ បតើបគអាចនឹងរក
ផលូវមកផធោះវញិ នកដរឬបទ? 
 
 បហតុការណ៍្បនោះ នបកើតបឡើងកបុងឆាប  ំ១៤៩២ បហើយបមដឹកនរំបរ់បគ បលករគីរថូហវឺ កូឡូមប ឺរ (Christopher 

Columbus) មនិអាចបឆលើយនូវរំណួ្រទងំបនោះ នបទ។ បលក ននពំួកបគឆលងកាតម់ហារមុរទអាតលងទ់ិកបោយមនិដឹងផលូវ
ចារ់ បដើមផរីករបបទរឥណាឍ ។ ជំនួរឱ្យការបនោះបលក នរកប ើញបកាោះមយួកបុងអាបមរកិ។ បៅទីបនោះ បលក និងទហាន
បជើងទឹករបរ់បលក នរកប ើញទឹកោអ ត បហើយពួកបគក ៏នរចួជីវតិ។ 
 
 រពវសថ្ងបនោះ ោម នបរឿងណា នបកើតបឡើងដូចបរឿងហបឹងបទៀតបទ។ បោយោរកតម្ចនផលូវ និង កផនទីរតឹមរតូវបដើមផដីឹកនំ
ផលូវ បមបញ្ញជ ការក ៉ា ល់មនិវបងវងផលូវបទៀតបឡើយ។ 
 
 ម្ចនមនុរសជាបរចើនម្ចនអារមមណ៍្ថា បគហាកដូ់ចជាកំពុងវបងវងកបុងរមុរទកដលម្ចនពយោុះបកប់ ក បទោះបីបៅបលើ
បោកកប៏ោយ។ បគរួររំណួ្រជាបរចើនបៅកានខ់្លួនឯង។ បតើខ្ញុ ំកំពុងបៅណា? បតើខ្ញុ ំកំពុងវបងវងឬ? បតើខ្ញុ ំនឹងរកប ើញផលូវរតូវកដរ
ឬបទ? រពោះជាម្ចច រ់ោថ បឮ់រំណួ្ររបរ់បយើង បហើយរទងក់ ៏នរបទនរពោះគមពរីមកបយើងបដើមផដីឹកនជំីវតិបយើងផងកដរ។ 
 
 មនុបពលករវងរកចបមលើយ ចូរបយើងរកបឡកបមើលរពោះគមពរីដអ៏ោច រយជាមយួោប ។ បយើងនឹងដឹងថា រពោះគមពរីរតូវ ន    
ររបររបឡើងបោយរបបៀបណា និងពីរបបៀបកដលរពោះគមពរី នរបទនមកបយើង។ 
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គ្ទរាង 
ក. បដើមកំបណ្ើ ត និងរចនរមពននរបរ់រពោះគមពរី The Origin and Structure of the Bible 
ខ្. បោលបំណ្ងរបរ់រពោះគមពរី The Purpose of the Bible 

 

ទោលទៅ 

១. ពិពណ៌្នអំពីបដើមកំបណ្ើ ត និងរចនរមពននរបរ់រពោះគមពរី។ 
២. ប ា្ ញថា បហតុអវី នជារពោះគមពរីរតូវ នរបទនមក។ 
 

ក. យ ើមកំយ ើ ត និងរចនាស្មពនធរបស្រ់ពះគមពីរ The Origin And Structure of the Bible 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីទដើមរំទណើ ត និងរច្នសមពនធរបស់រពះគ្មពីរ។ 
 
 រពោះគមពរីបររុិទនម្ចន៦៦កណ្ឍ  បហើយវបរបៀបដូចជាបណាត ល័យតូចមយួកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទនឱ្យបយើង។ 
កផបកទីមយួរបរ់គមពរីគ—ឺរមពននបមរតីចារ់—ម្ចន៣៩កណ្ឍ ។ កផបកទីពីរគ—ឺរមពននបមរតីថ្ម—ីម្ចន២៧កណ្ឍ ។ 
 
 ម្ចនមនុរសរបរ់រពោះជាម្ចច រ់របកហល៤០នក់ នររបររកណ្ឍ គមពរីបផសងៗ បហើយចំណាយបពល១៦០០ឆាប ។ំ អបក
ទងំបនោះជាបរថច និងជាអបកកររចំការ កវ ីនិងឈមួញ ទហាន និងអបកដឹកនោំរន។ អបកទងំបនោះម្ចនរបវតថិខុ្រៗោប  
មកពីតំបនខុ់្រោប  បហើយម្ចនចំណាបអ់ារមមណ៍្ខុ្រៗពីោប ។ 
 
 កណ្ឍ គមពរីកបុងរពោះគមពរីម្ចនរបធ្លនបទបផសងៗោប ជាបរចើន ដូចជា របវតថិោគរថ ទំនយ និងកំនពយ។ វម្ចនបទ
ចបរមៀង និងការនិយយបោយរ ជាញ  កដលបៅថា រុភារិត។ រពោះគមពរីផធុកបៅបោយដំបណ្ើ របរឿងននបដើមផទីកទ់ញ
មនុរសបកមង និងមនុរសចារ់។ ប៉ាុកនថ វរតូវោប ទងំអរ់ បរពាោះវម្ចនគំនិតរំខានក់តមយួគឺ—ទំនកទ់ំនងរវងរពោះជាម្ចច រ់ 
និងមនុរស។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរបំបពញពាកយកដល តក់បុងរបបយគខាងបរកាមបនោះ។ 
 ក) រពោះគមពរីម្ចន……………… កណ្ឍ  កដល នររបររអរ់រយៈបពល……………… ឆាប ។ំ  
 ខ្) ម្ចន……………… កណ្ឍ កបុងរមពននបមរតីចារ់ និង ……………… កណ្ឍ កបុងរមពននបមរតីថ្មី។ 
      ពិនិតយចបមលើយរបរ់អបកជាមយួនឹងចបមលើយបៅខាងចុងបមបរៀន។ 
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ខ. យោលបំ ងរបស្រ់ពះគមពីរ The Purpose of the Bible 
ទោលទៅទ២ី. ប ា្ ញថា ទហត អវីបានជ្ជរពះគ្មពីររតូវបានររទានមរ។ 
 
 អបករបកហលជាកតរំ់ោល់ថា វហាកដូ់ចជាម្ចនភាពផធុយោប កបុងកផបកទីមយួសនបមបរៀនបនោះ។ បមបរៀននិយយថា  
រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនរពោះគមពរីមកដល់បយើង ប៉ាុកនថ វកន៏ិយយថា ម្ចនមនុរស នររបរររពោះគមពរីបឡើងកដរ។ បតើវម្ចន
នយ័យ៉ា ងដូចបមថច? 
 
 មនុរសកររិបនកក់ដល នររបរររពោះគមពរីបឡើងរតវូ ន រពោះជាម្ចច រ់បំភលឺឱ្យកតង។ ការបនោះម្ចននយ័ថា  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នោកគ់ំនិតកបុងគំនិតរបរ់អបកររបររនូវអវកីដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យពួកបគររបររ។  
២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦ កចងថា «រគបអ់តទបទគមពរីរុទនកតរពោះជាម្ចច រ់របទនរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបំភលបឺអាយកតង»។ ខ្បនោះក ៏នរ ប់
កដរថា បហតុអវី នជារពោះគមពរីរតូវ នរបទនមក—គឺររម្ចបប់បរងៀន រកខុ្ររតូវ កកតរមង ់និង អបរ់។ំ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់បបរងៀនបយើងឱ្យររ់បៅបោយរុចរតិ ពីបរពាោះរទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នលអបំផុត។ រទងរ់ជាបថា 
បពលបយើងមនិររ់បៅររបតាមបោលការណ៍្របរ់រពោះអងគ បយើងនឹងបធវើឱ្យខ្លួនបយើងឈចឺាប។់ គំនិត របូកាយ បហើយជា
ពិបររវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងនឹងឈចឺាប់។ វធិីលអបំផុតបដើមផជីួយ កុំឱ្យខ្លួនបយើងរងទុកខគឺ រតូវបធវើតាមរពោះបនធូល។ តាមរយៈការ
បនោះ បយើងោគ ល់រពោះអងគ បហើយបយើងដឹងថា ម្ចោ៌របរ់រពោះអងគវបិររររម្ចបប់យើង។  
 
 ដូចកផនទី ឬ បរៀវបៅកណ្នកំដរ រពោះបនធូលរតូវ នររបររបឡើងររម្ចបប់យើងបដើមផរីកប ើញជំនួយ និង កម្ចល ងំ។ 
ពិតជាអោច រយកមន កដលបយើងកតងកតម្ចនការបបរងៀនផ្ទធ ល់ខ្លួនបៅកកផរបយើងជានិចច! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

 ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបំបពញកដលរតឹមរតូវសនរបបយគ។ 
២ បពលណាបយើងនិយយថា រពោះគមពរី រតូវ នរពោះជាម្ចច រ់បំភលឱឺ្យកតង បយើងរងកតធ់ងនថ់ា 
 ក) រពោះគមពរីរ បប់យើងអំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច រ់របទនគំនិតដល់អបកររបររ ឱ្យបគររបររនូវអវីកដលពួកបគគួរកតររបររ។ 
 គ) រពោះគមពរីផធុកបៅបោយរបវតថោិគរថខាងោរនដ៏ម្ចនតសមល។ 
 
៣ អបកររបររ នររបររគំនិតរំខានដូ់ចោប  បហើយមនិបគញ្ញច រោប បទ ពីបរពាោះ 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ជាអបកនិពននដព៏ិត និងបគ នររបររគំនិតកដលរពោះ នរបទនដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) ម្ចប ក់ៗ  នបនសល់ការបបរងៀនននររម្ចបអ់បកររបររបរកាយៗ។ 
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៤ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្បហតុផលពតិរ កដ ថាបតើ បហតុអវ ីនជារពោះជាម្ចច រ់របទនរពោះគមពរីមកឱ្យបយើង។ 
 ក)  រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នលអបំផុត។ 
 ខ្)  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបរងៀនបយើងឱ្យររ់បៅបោយរុចរតិ។ 
 គ)  រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងដឹងថា វជាការអោច រយណារ់ចំបពាោះបយើង កដលបយើង នោគ ល់រពោះអងគ។ 
  )  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបងកើតទំនកទ់ំនងរបរ់រពោះអងគជាមយួបយើង បហើយរ បប់យើងថា រពោះអងគម្ចនលកខណ្ៈ  
                 យ៉ា ងណា។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 ចបមលើយចំបពាោះលំហាតស់នការរិការបរ់អបកមនិ នោកត់ាមលំោបលំ់បោយបទ។ វអញ្ច ឹងឯង ដូបចបោះអបកនឹងមនិ
អាចប ើញចបមលើយចំបពាោះរំណួ្រមុនបពល នបទ។ រកបមើលបលខ្កដលអបករតូវការ បហើយកុំពាយមបមើលមុន។ 
 
១ ក) ៦៦, ១៦០០ 
 ខ្) ៣៩, ២៧ 
 
៣ ក) រពោះជាម្ចច រ់ជាអបកនិពននដព៏ិត និងបគ នររបររគំនិតកដលរពោះ នរបទនដល់ពួកបគ។ 
 
២ ខ្) រពោះជាម្ចច រ់របទនគំនិតដល់អបកររបររ ឱ្យបគររបររនូវអវីកដលពួកបគគួរកតររបររ។ 
 
៤ ក)  រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នលអបំផុត។ 
 ខ្)  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបរងៀនបយើងឱ្យររ់បៅបោយរុចរតិ។ 
  )  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបងកើតទំនកទ់ំនងរបរ់រពោះអងគជាមយួបយើង បហើយរ បប់យើងថា រពោះអងគម្ចនលកខណ្ៈ
         យ៉ា ងណា។ 
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រពះជាមាា ស្ ់ 

God 
 
  

 កាលពីខ្ញុ ំបៅតូចបៅបឡើយ បពលកដលម្ចថ យរបរ់ខ្ញុ ំបបរងៀនខ្ញុ ំឱ្យបចោះរកីរយនឹងខ្យល់ពយោុះ។ ោត ់នឱ្បខ្ញុ ំ បពល
បយើងឈរបៅកកផរបងអួចផធោះរបរ់បយើងបៅអាបមរកិអាទីន។ ខ្យល់បកយ់៉ា ងខាល ងំតាមបដើមបចកកបុងទីធ្លល ខាងមុខ្ផធោះ។ វលអ
ណារ់បោយ នប ើញរលឹកបឈើប កបកក់ដលទទឹកបោយបភលៀង បហើយចាងំពនលឺ បពលម្ចនបផលកបបនធ រ។ ផគរលនម់្ចន   
របមលងដូចរគរកដលកំពុងនិទនបរឿងពីបមម  និងផ្ទក ចូលចិតថទឹកបភលៀងរុទន។ 
 
 បតើអបកអាចយល់ពីពយោុះបោយរបបៀបណា? បតើខ្យល់ ទឹកបភលៀង និងបផលកបបនធ រម្ចនរបូរងដូចបមថច? បតើអបកអាចោកព់យោុះ
កបុងដប នកដរឬបទ? ជាការពិតណារ់ អបកមនិអាចោកព់យោុះកបុងដប នបទ។ បយើងអាចយល់ពីពយោុះ ន បពលបយើងរិកា
ពីកផបកននរបរ់វ៖ ឧទហរណ៍្ ខ្យល់រតជាកជ់ួបនឹងអាការធ្លតុបតថ ។ បយើងអាចរិកាពីផលរបរ់វ—វម្ចនផលអវី
ចំបពាោះដី ឬ ចំបពាោះរមុរទ។ 
 
 បៅកបុងរបបៀបមយួ រពោះជាម្ចច រ់រតូវ នបរបៀបបធៀបបៅនឹងពយោុះ។ មនុរសមយួចំនួនភយ័ខាល ចរពោះអងគ បហើយមនុរស
មយួចំនួនបទៀតររឡាញ់រពោះអងគ—អាររ័យបៅបលើអវីកដលអបកដសទរ បប់គ និងអវីកដលបគបធវើអំពកីារបនោះ។ 
 
 អបកមនិអាចបមើលប ើញរពោះជាម្ចច រ់បទ ប៉ាុកនថ អបកអាចរិកាអំពីអវីកដលរទង ់នបធវើ។ បៅកបុងបមបរៀនទីមយួបយើង ន
រិការចួមកបហើយថា រពោះគមពរីរ បប់យើងទងំអរ់អំពីរពោះជាម្ចច រ់—អំពីគុណ្រមផតថិរបរ់រពោះអងគ និងរបបៀបកដលរទង់
របរពឹតថយ៉ា ងណាជាមយួមនុរស។ កបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបមើលកបុងរពោះគមពរី រពមទងំពិនិតយពិចយ័បៅបលើអវីមយួចំនួន
កដលរពោះគមពរីនិយយអំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
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គ្ទរាង 
ក. ទំនកទ់ំនងរបរ់រពោះអងគចំបពាោះបយើង His Relationship to Us 
ខ្. ទំនកទ់ំនងរបរ់បយើងចំបពាោះរពោះអងគ Our Relationship to Him 

 

ទោលទៅ 
១. រយបញ្ជ ីរថីពីលកខណ្ៈរមផតថិមយួចំនួនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
២. ពនយល់ថាបតើ អបកគួរកតម្ចនអាកបផកិរយិកបបណាបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ក. ទំនាក់ទំនងរបស្រ់ពះអ្ងគចំយ ះយយើង His Relationship to Us 
ទោលទៅទ១ី. រាយបញ្ជ ីសតីពីលរខណៈសមបតតិមួយច្ំនួនរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រពោះគមពរីកចងបៅកបុងបទគមពរី យ៉ាូហាន ៤:២៤ ថា រពោះជាម្ចច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្។ រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះអាទិករ កដលរបទន
ជីវតិដល់របរ់រពវោរបពើកដលរទង ់នបបងកើតមក។ បោយបរពាោះរទងជ់ាវញិ្ញដ ណ្ បយើងមនិអាចបមើលប ើញរពោះអងគ នបទ 
លុោះរតាកតរទងប់រជើរបរ ើរប ា្ ញអងគរទងត់ាមទរមងម់យួកដលអាចឱ្យបមើលប ើញផ្ទធ ល់នឹងកភបក ន។ 
 
 រទងព់ិតជាប ា្ ញអងគរទងត់ាមរយៈរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ។ យ៉ាូហាន ១:១៤ កចងថា «រពោះបនធូល នបកើតមកជា
មនុរស បហើយគងប់ៅកបុងចំបណាមបយើងរល់ោប  បយើង នប ើញរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ ជារិររីងុបរឿងសនរពោះបុរតាកតមយួ
គតក់ដលមកពីរពោះបិតា រពោះអងគបពារបពញបៅបោយរពោះគុណ្ និងបរចកឋីពិត«។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នរកមថងអងគរទងជ់ារពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ជាបីអងគ កដលបៅថា រពោះសរតឯក។ 
បីរំបៅបៅបលើនទីជាបរចើន នទីទីមយួគឺកបុងម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ «ចូរបចញបៅនមំនុរសរគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធវើជារិរស 
បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនមរពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន«។   
 
 វធិីមយួកបុងការរិកាបកនទមអំពីរពោះជាម្ចច រ់គឺ តាមរយៈការរិកាអំពីលកខណ្ៈរមផតថិ ឬ គុណ្រមផតថិរបរ់ 
រពោះអងគ។ រពោះជាម្ចច រ់លអ បររុិទន បទៀងរតង ់បពញបោយអំណាចបចោថ  រជាបទងំអរ់ និងអរ់កលផ។ រូមបយើងបមើលពីរ
បីខ្ កដលនិយយពលីកខណ្ៈរមផតថិទងំបនោះ។ 
 

រពោះអម្ចច រ់ នឆលងកាត់ពីមុខ្បលកម៉ាូបរ ទងំរបការថា៖ «រពោះអម្ចច រ់រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបកបបោយរពោះ
ហឫទយ័អាណិ្តអារូរ និងរបណី្របនឋ រ រពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័អតធ់មត ់បហើយបពារបពញបៅបោយ
រពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុា និងបោម ោះរម័រគជានិចច«។ (និកខមនំ ៣៤:៦) 
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បយើងជារពោះអម្ចច រ់ កដល ននអំបករល់ោប បចញពីររុកបអរីុប បដើមផបីធវើជារពោះរបរ់អបករល់ោប  ដូបចបោះ ចូរ
អបករល់ោប កញកខ្លួនបអាយ នវរុិទន ដផតិបយើងជារពោះដវ៏រុិទន។ (បលវវីនិយ័ ១១:៤៤) 

 
 បហើយការពិតគថឺា រទងប់ពញបោយអំណាចបចោថ  អាចបមើលកបុង ោនីកយ៉ាល ៤:៣៥ «ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចរបឆាងំ
នឹងកិចចការរបរ់រពោះអងគ បោយបពាលថា “បមឋចករ៏ពោះអងគបធវើដូបចបោះ?”  នបឡើយ«។ 
 

រពះជ្ជាច ស់រជ្ជបអវីៗទាងំអស ់God Knows Everything 
 ោម នរតវបលកណាមយួកដលរពោះបនធូលបមើលមនិប ើញបឡើយ ចំបពាោះរពោះបនរតរបរ់រពោះអងគ អវីៗទងំអរ់បៅទបទ 
ឥតបិទ ងំទល់កតបោោះ។ បយើងរតូវទូលបរៀបរបថ់ាវ យរពោះបនធូលពីរគបក់ិចចការទងំអរ់ (បហរបឺ ៤:១៣)។ 
 
 វវិរណ្ៈ ១០:៦ រ បប់យើងថា រពោះជាម្ចច រ់អរ់កលផ។ បទវតា «រផថ្កបុងរពោះនមរពោះអងគកដលម្ចនរពោះជនមគងប់ៅ
អរ់កលផ ជាអកងវងតបរៀងបៅ គឺរពោះអងគកដល នបបងកើតសផធបម  និងអវីៗកដលម្ចនបៅបលើបម  កផនដី និងអវីៗកដលម្ចន
បៅបលើកផនដី រមុរទ និងអវីៗកដលម្ចនបៅកបុងរមុរទ។« 

 
 បយើង នអានពីរបីខ្រចួមកបហើយ  ខ្ទងំបនោះផថល់ការពណ៌្នបនថិចបនថួចអំពីរពោះជាម្ចច រ់ ជួយ ឱ្យបយើងដឹងថា រទង់
អោច រយប៉ាុណាត ។ រទងប់ពញបោយអំណាចបចោថ  និងខាល ងំកាល ផង—ប៉ាុកនថ រទងក់ប៏ពញបោយកថីករណុា និងរបផរុរកដរ។ 
បហើយរទងច់ងម់្ចនទំនកទ់ំនងជិតរបិទនជាមយួបយើង កដលរទង ់នបបងកើតមក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានខ្បយង បហើយបំបពញពាកយរតឹមរតូវកបុងរបបយគខាងបរកាម។ 
 ក) ម្ច៉ា ថាយ ៦:៩-១១ រពោះជាម្ចច រ់បរបៀប ននឹង…………ដជ៏ាទីររឡាញ់ម្ចប ក ់កដលផថល់រគបក់បបយ៉ា ង  
      ដល់…………………។ 
 ខ្) បអោយ ៦៦:១៣ រពោះជាម្ចច រ់លួងបលមបរបៀបដូចជា…………… លួងបលម……………។ 
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២ ចូរអានបទគមពរីខាងបរកាម។ ចូរររបររបៅជិតខ្បយងនីមយួៗកដលរថីពីលកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដល   
    កណ្នដំល់អបក។ 
 ក)  ២ពងាវតាកសរត ៤:៤២-៤៤ ………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)  បលកុបផតថិ ៩:១៣-១៧ ……………………………………………………………………………………………… 
 គ)  ២រ កសរត ៧:១៣-១៤ ……………………………………………………………………………………………… 
  )  និកខមនំ ៣:៧ ………………………………………………………………………………………………………… 
 ង)  ទំនុកតបមកើង ៩៧:១០-១២ …………………………………………………………………………………………… 
 
 របរិនបបើអបកចងដ់ឹងបកនទមអំពលីកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ចូរបរជើរបរ ើរគមពរីទំនុកតបមកើងមយួបផសងបទៀត 
បហើយបពលអបកអានវ រូមររបររពីការពិពណ៌្នរថីអំពីរពោះជាម្ចច រ់ កដលម្ចននយ័ពិបររររម្ចបអ់បក។ ទំនុកតបមកើង
ជំពូកទី១០៣ និង ទំនុកតបមកើងជំពូកទី ១៣៩ បពញបោយការពិពណ៌្នយ៉ា ងលអអំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ខ. ទំនាក់ទំនងរបស្យ់យើងចំយ ះរពះអ្ងគ Our Relationship to Him 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ថាទតើ អនរគ្ួរណតានអាររបរិរយិាណបបណាទៅកាន់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 បៅកបុងម្ច៉ា ថាយ ២២:៣៧ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ “រតូវររឡាញ់រពោះអម្ចច រ់ជារពោះរបរ់អបក បអាយអរ់ពីចិតថ
គំនិត អរ់ពីោម រតី និងអរ់ពីរ ជាញ ”។ ម្ចនវធិីជាបរចើនកដលអាចប ា្ ញរពោះជាម្ចច រ់ថា បយើងររឡាញ់រពោះអងគ។ ការ
ថាវ យបងគំ និងការររបរើរអាចោកក់ថីររឡាញ់របរ់បយើងបចញជាពាកយកដលអាចនិយយរតង់ៗ បៅកានរ់ពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ 
បយើងកគ៏ួរកតប ា្ ញកថីររឡាញ់របរ់បយើង។ 
 

រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក រពវរពោះហឫទយ័បអាយអបកបោរពបកាតខាល ចរពោះអងគ បដើរតាមម្ចោ៌ទងំប៉ាុនម ន
របរ់រពោះអងគ បហើយបអាយអបកររឡាញ់ និងបោរពបំបរ ើរពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក យ៉ា ងអរ់ពីចិតថ និងអរ់
ពគីំនិត។ រពោះអម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័បអាយអបកកានត់ាមបទបញ្ញជ  និងចាបប់ផសងៗរបរ់រពោះអងគ។  
(ទុតិយកថា ១០:១២-១៣) 

 
 បលកយ៉ាូហានររបររថា “រឯីអបកកដលកានត់ាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ពិតជា
រទិតបៅកបុងអបកបនោះ រគបល់កខណ្ៈកមន” (១យ៉ាូហាន ២:៥)។ របរិនបបើបយើងចងប់ ា្ ញកថីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកាន់ 
រពោះជាម្ចច រ់កមន បយើងនឹងកាន់តាមបរចកថីបបរងៀនកដលរទងរ់បទនមកបយើងកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 វធិីមយួបទៀតកដលអាចប ា្ ញកថីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ នគឺ តាមរយៈការឱ្យ និងការកចកចាយ
ជាមយួអបកដសទបទៀត។ ១យ៉ាូហាន ៣:១៧-១៨ កចងថា  
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របរិនបបើនរណាម្ចប កម់្ចនរមផតថិបលកីយ ៍បហើយប ើញបងបអូនរបរ់ខ្លួនខ្វោះខាត កតកបរជាមនិអាណិ្ត
អារូរបគបទបនោះ បធវើដូចបមឋចនឹងបអាយបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ រទិតបៅកបុងខ្លួនអបកបនោះបកើត! កូន
បៅបអើយ បយើងមនិរតូវររឡាញ់រតឹមកតបបូរម្ចត ់ឬពាកយរំដីប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរតូវររឡាញ់តាមអំបពើកដល
បយើងរបរពឹតថ និងតាមបរចកឋីពិតវញិ។ 

 
 បរចកថីររឡាញ់កដលបចោះោថ ប់ប គ្ ប ់និងបចោះកចកចាយនឹងកាល យជាកថីររឡាញ់កដលបចោះរកបច់ិតថ និងកដលទទួល
 នរ វ្ ន។់ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលកបុងលូកា ១០:២៨ ថា របរិនបបើបយើងររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់បលើរជាងអវីៗទងំអរ់ 
បយើងនឹង នររ់។ មនុរសមយួចំនួនគិតថា ការររ់បៅពិតរ កដគឺម្ចនរទពយរមផតថិ អំណាច និងមុខ្តំកណ្ង។ ប៉ាុកនថ អវី
ទងំអរ់បនោះមនិ នបធវើឱ្យមនុរសរកបច់ិតថបឡើយ បរពាោះរពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតបយើងមកដូចរពោះអងគ បហើយររម្ចប់រិរ ី
រងុបរឿងរពោះអងគ។ វញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងគួរកតរកបជ់ាមយួនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្វញិ។ 
 
 ការររ់បៅដព៏ិតរ កដគឺជាការររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា «ចូរករវងរករពោះរជយរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ និងបរចកឋីរុចរតិរបរ់រពោះអងគជាមុនរិន បទើបរពោះអងគរបទនរបរ់ទងំបនោះមកអបករល់ោប កថ្មបទៀត។«  
(ម្ច៉ា ថាយ ៦:៣៣)។ កុំកំណ្តខ់្លួនអបកបៅបលើអវីកដលមនិរូវរំខាន។់ ចូរររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ឱ្យអរ់ពីចិតថរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបំបពញកដលរតឹមរតូវចបំពាោះរបបយគខាងបរកាម។ អបកគួរកតររឡាញ់…………បលើរ
 ជាងអវីៗទងំអរ់។ 
 ក) អំណាច ដូបចបោះបហើយ អបកអាចរគបរ់គងជីវតិអបក ន។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច រ់ បហើយអនុវតថកថីររឡាញ់បនោះ។ 
 
៤ ចូរអានខ្គមពរីខាងបរកាម រចួបហើយគូររងវងប់លើខ្ណាកដលរ ប់អបកថាបតើ ទំនួលខុ្ររតូវដំបូងរបរ់អបកបៅកាន់ 
     រពោះជាម្ចច រ់ជាអវី។ 
 ក)  ទុតិយកថា ៦:៥ 
 ខ្)  ទុតិយកថា ១០:១២ 
 គ)  ទុតិយកថា ១៣:៣ 
  )  យ៉ាូបរវ ២២:៥ 
 ង)  ម្ច៉ា កុរ ១២:៣០ 
 ច)  យ៉ាូោរ ២១ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) ឪពុក កូន 
 ខ្) ម្ចថ យ កូន 
 
៣ ខ្) រពោះជាម្ចច រ់ បហើយអនុវតថកថីររឡាញ់បនោះ។ 
 
២ អបកអាចបរបើពាកយផ្ទធ ល់ខ្លួន ន ប៉ាុកនថ ចបមលើយរបរ់អបករតូវកតកបបបនោះ៖ 
 ក)  បពញបោយអំណាចបចោថ  
 ខ្)  បពញបោយបរចកថីបមតាថ  
 គ)  ការអតប់ទរ 
  )  រជាបដឹងទងំអរ់ ឬ ប ើញទងំអរ់ 
 ង)  បររុិទន 
 
៤ អបករតូវគូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ ពីបរពាោះខ្គមពរីទងំអរ់រ បអ់បកថា ទំនួលខុ្ររតូវដំបូងរបរ់អបកបៅកាន ់
     រពោះជាម្ចច រ់គឺ ររឡាញ់រពោះអងគ។ 
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មនុស្ស និងអ្ំយពើបាប  
Man and Sin 

 
 
 

 រូមររសមថា មតិថភកថិម្ចប ក់ នឱ្យរពោះរជវងំមយួកដលបពញបោយរបរ់ោអ តៗដល់អបក។ ោត់ម្ចនរំបណ្ើ រកតមយួ
គតគ់ឺ «រូមកុំបលតបចញពីបនធ យឱ្យបោោះ បរពាោះអបកនឹងោល ប។់» 
 
 បនធ បម់ក ររតូវមយួ នមករពោះរជវងំរបរ់អបក។ វនិយយថា «បតើអបកណារ បអ់បកថា កុំឱ្យបលត? បលត
បៅ។ អបកនឹងម្ចនអារមមណ៍្ដអ៏ោច រយ! អបកនឹងដឹងថា អារមមណ៍្បពលបហាោះវយ៉ា ងណា។ អបកនឹងអាចប ើញរពោះរជវងំរបរ់
អបកបចញពីទិដឌភាពបផសងៗបទៀត។ កុំ រមាអំពីអវីនឹងបកើតបឡើង បពលអបកទងគិចបៅខាងបរកាម រោន់កតគិតអំពីអវីថ្មីៗកដលអបក
នឹងបរៀនបពលអបកមកបរកាម។» 
 
 បតើអបកនឹងរតប់ៅបលើកំពូលប៉ាម បហើយបលតចុោះមកបរកាមឬ?  អបកពិតជាមនិបធវើដូបចាប ោះបទ។ វជាការលងងប់ំផុតកដល
ទុកចិតថររតូវរបរ់អបក បហើយបធវើតាមនូវអវីកដលវនិយយ។ 
 
 អោ ំនិងបអវ៉ាម្ចនបទពិបោធនរ៍របដៀងោប កដរ។ រពោះជាម្ចច រ់ នោកព់ួកោតប់ៅកបុងរួនចារដ៏រររ់ោអ ត
របណិ្តមយួ បហើយឱ្យបគរគបរ់គងបលើអវីៗទងំអរ់។ រទងអ់នុញ្ញដ តឱ្យបគបរបិភាគពីបដើមទងំអរ់ បលើកកលងកតមយួ។ ម្ចរ
ោតាងំជាររតូវ  នមករ ប់ពួកបគឱ្យបរបិភាគកផលបឈើទងំអរ់—វនឹងមនិបធវើឱ្យបគអនថរយបទ។ បគបជឿទុកចិតថពាកយរំដី
របរ់ម្ចរោតាងំជាជាងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ពិតជាឆកួតលីលកមន! 
 
 មនុរសរតូវ នបបងកើតបឡើងមកយ៉ា ងលអឥតបខាច ោះ ប៉ាុកនថ បោយការមនិោថ បប់ គ្ បអ់ំបពើ ប នចូលមកកបុងជីវតិរបរ់
ពួកបគ។ បតើបយើងអាចឱ្យអតទនយ័អំបពើ បបោយរបបៀបណា? បតើអោ ំននអំំបពើ បចូលមកកបុងកផនដីកដរឬបទ? បតើការ
ោកប់ទរចំបពាោះអំពី បជាអវី? បតើវអាចបគចផុតកដរឬបទ? បមបរៀនបនោះនឹងផថល់ចបមលើយដល់អបក។ 
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គ្ទរាង 
ក. បដើមកំបណ្ើ តមនុរសបលក Man at Creation 
ខ្. មនុរសបលកឥឡូវ Humanity Now 
គ. និយមនយ័អំបពើ ប The Definition of Sin 
 . បដើមកំបណ្ើ តអំបពើ ប Origin of Sin 
ង. ដំបណាោះរោយចំបពាោះអំបពើ ប The Solution for Sin 

 

ទោលទៅ 
១. ប ា្ ញថា បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់បបងកើតមនុរសមក បហើយបបងកើតបោយរបបៀបណា។ 
២. ពិពណ៌្នអំពីោទ នការណ៍្របរ់មនុរស កដលជាលទនផលសនការធ្លល កចុ់ោះកបុងអំបពើ ប។ 
៣. ពិពណ៌្នអំពីនិរសយ័ និងលទនផលសនអំបពើ ប។ 
៤. ពនយល់ពីរបបៀបកដលមនុរសម្ចន បអាចបគចផុតពីបទរអំបពើ ប។ 
 

ក.  យ ើមកំយ ើ តមនុស្សយោក Man At Creation 
ទោលទៅទ១ី. ប ា្ ញថា ទហត អវីបានជ្ជរពះជ្ជាច ស់បទងកើតមន សសមរ ទហើយបទងកើតទរយរទបៀបណា។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតកផនដីដរ៏ររ់ោអ តមយួ កដលម្ចនបៅបោយបដើមបឈើ ផ្ទក  និងរតវ។ រពោះគមពរីកចងថា  
រពោះជាម្ចច រ់ទតប ើញថាលអរបបរើរបហើយ។ ប៉ាុកនថ វមនិទនប់ពញបលញបៅបឡើយបទ បរពាោះោម នមនុរសកដលរកីរយនឹង
ររមរ់ បហើយកចករកំលកភាពរររ់ោអ តបនោះទល់កតបោោះ។ 
 

រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «បយើងបបងកើតមនុរសជាតំណាងរបរ់បយើង ម្ចនលកខណ្ៈដូចបយើង បដើមផ ី
បអាយបគម្ចនអំណាចបលើរតីរមុរទ បលើបកាបកសកីដលបហើរបៅបលើបម  បលើរតវររុកបៅបលើកផនដីទងំ
មូល និងបលើរតវទងំប៉ាុនម នកដលលូនវរបៅបលើដ»ី។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមនុរស ជាតំណាងរបរ់រពោះ
អងគ រពោះអងគ នបបងកើតបគបអាយម្ចនលកខណ្ៈ ដូចរពោះជាម្ចច រ់ រពោះអងគ នបបងកើតបគជាបុររជាគរថី។  
(បលកុបផតថិ ១:២៦-២៧) 

 
 មនុរសម្ចនលកខណ្ៈខុ្រពីរតវកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមក ពីបរពាោះរពោះ នបបងកើតបគមកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូច
រពោះអងគ។ បគម្ចនរិររីងុបរឿង ម្ចនរងកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្លអឥតបខាច ោះ។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតបគបចញពីធូលីដីមក។ 
បនធ បម់ក រទងផ់លុ ំខ្យល់ជីវតិចូលកបុងរននរចមុោះរបរ់មនុរស បហើយមនុរសកច៏ាបប់ផថើមម្ចនជីវតិ។ 
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 ជីវតិរតូវកតបចោះទទួលខុ្ររតូវ។ មនុរសអាចរបរមចចិតថបោយខ្លួនឯង ន។ បគអាចថាវ យរិររីងុបរឿងដល់ 
រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈការររ់បៅរបចាសំថ្ងរបរ់បគ។ រពោះគមពរីកចងថា បៅបពលម្ចនខ្យល់បករ់បំភើយៗបពលលង ច រពោះជាម្ចច រ់
យងកាត់ បហើយម្ចនរពោះបនធូលជាមយួមនុរសដំបូងគឺ—អោ ំនិងបអវ៉ា—កបុងរួនឧទាន ជាកកនលងកដលបគររ់បៅ។  
រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់ពួកបគ បហើយរពវរពោះទយ័ឱ្យការរបកបយ៉ា ងលអឥតបខាច ោះរបរ់បគបៅកតបនថជាបរៀងរហូត។ ប៉ាុកនថ រទង់
រជាបថា វនឹងមនិអាចលអឥតបខាច ោះ នបទ របរិនបបើម្ចនការបងខិតបងខំ បហើយរបរិនបបើបគោម នជបរមើរ កតរតូវកតរបកប
ជាមយួនឹងរពោះអងគ។ 
 
 បោយបរពាោះរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរ បហើយរទង ់នបបងកើតមនុរសមកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូច 
រពោះអងគផងបនោះ រទងក់រ៏បទនឱ្យបគម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរកដរ បទោះបីជាការរបកបោប បនោះបៅកតបនថ ឬ មនិបនថក ៏
បោយ។ របកហលជាអោ ំនិងបអវ៉ាចងរ់កាវកបុងរបបៀបបនោះ ប៉ាុកនថ បគកច៏ង ់នអវីៗបផសងបទៀតកដរ។ សថ្ងមយួ បគនឹងរបរមច
ចិតថ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគពតិនីមយួៗ។ 
 ក)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកររម្ចបថ់ាវ យរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្)  រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមនុរសមកបចញពីអវីបទ។ 
 គ)  ដបងាើមរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បធវើឱ្យមនុរសម្ចនរពលឹងររ់។ 
  )  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកឱ្យម្ចនរងកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្លអឥតបខាច ោះ។ 
 ង)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកបោយម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរ។ 
 
២ ខ្ចងចា ំវវិរណ្ៈ ៤:១១ 
 
៣ ចូរបរជើរបរ ើរការបំបពញដរ៏តឹមរតូវចំបពាោះរបបយគខាងបរកាម។ 
 មនុរសរតូវ នបបងកើតមក បដើមផ ី
 ក) រតូវ នរងកតរ់ងកិន និងបធវើការហួរកម្ចល ងំ។ 
 ខ្) បងខិតបងខំឱ្យបបរមើរពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) បធវើជារិររីងុបរឿងថាវ យរពោះ។ 
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ខ.  មនុស្សយោកឥឡវូ Humanity Now 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នអំពីស្ថែ នការណ៍របស់មន សស ណដលជ្ជលទធផលម្នការធ្លល រ់ច្ ះរន ងអំទពើបាប។ 
 

 បតើរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនអំណ្ររបាយយ៉ា ងណាបៅ កដលរទងម់្ចនរហភាពជាមយួនឹងអវីកដលរទង់ នបបងកើត។ 
បរកាយមក អោ ំនិងបអវ៉ា នបរជើរបរ ើរបំ កក់ាររបកបោប ដម៏្ចនតសមលជាមយួរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 ដូបចបោះ មនុរស នធ្លល កព់ីការប ា្ ញដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់បគ។ បគបរជើរបរ ើរខុ្រ បហើយ នកាល យជាមនុរសម្ចន     
 ប។ រ ៉ាមូ ៥:១៩ កចងថា «បោយោរមនុរសកតម្ចប កម់និោឋ ប់ប គ្ ប ់មនុរសទងំអរ់ម្ចន ប។» 
 
 យុតថិធមរ៌បរ់រពោះជាម្ចច រ់មនិអាចរពបងើយកបនថើយចំបពាោះអំបពើ បបឡើយ។ រពោះជាម្ចច រ់មនិអាចកុហក និងរបឆាងំ
រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបឡើយ។ រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា ការមនិោថ បប់ គ្ បប់ណាថ លឱ្យមនុរសោល ប់។ អោ ំនិងបអវ៉ា រតូវ
ចាកបចញពីរួនឧទានបអកដន រពមទងំ នោចប់ចញពីរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 រពវសថ្ងបនោះ មនុរសកប៏ៅកតម្ចន បដកដល។ រ ៉ាមូ ៣:២៣ កចងថា «រគប់ៗ ោប រុទនកត នរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយ
ោម នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ។» ថ្វីបបើមនុរសមនិធ្លល ប ់តប់ងរ់មតទភាពកបុងការបរជើរបរ ើរកប៏ោយ កក៏ារ
បរជើរបរ ើរខុ្របៅកតឃ្លងំបគបចញឆាង យពីរពោះជាម្ចច រ់ដកដល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ បរផ្ទន ៣:១៧ កចងថា បពលបយើងបៅជាមយួរពោះអម្ចច រ់ រទង ់
 ក)  ម្ចនអារមមណ៍្ថា វយ៉ា ងបហាចណារ់ជាអវីកដលអបកអាចបធវើ ន។ 
 ខ្)  បរចៀងយ៉ា ងរកីរយ និងម្ចនអំណ្ររបាយបោយោរអបក។ 
 គ)  រជាបថា អបកនឹងកលងោថ បប់ គ្ បរ់ពោះអងគបទៀតកបុងបពលឆាប់ៗ ។ 
  )  នឹងរបទនជីវតិថ្មីដល់អបក។ 
 
៥ បពល យ៉ាូប ៨:៣ រួរថា «បតើរពោះជាម្ចច រ់បងខូចយុតថិធមឬ៌? បតើរពោះដម៏្ចនឫទន នុភាពខ្ពងខ់្ពរ់បំផុតបងខូចបរចកឋីរុចរតិ  
    ឬ?» បលកកណ្នថំា រពោះជាម្ចច រ់បោម ោះរតងន់ឹងអតថចរកិរបរ់រពោះអងគ និង 
 ក)  មនុរស តប់ងរ់មតទភាពកបុងការបរជើរបរ ើរអវីបៅរតូវ ឬអវីបៅខុ្រ។ 
 ខ្)  នឹងអនុវតថតាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បោយការោកប់ទរអំបពើ ប។ 
 គ)  អោ ំនិងបអវ៉ា រតូវកតចាកបចញពរួីនបអកដន។ 
  )   នរបរមចរពោះទយ័ថា អោ ំនិងបអវ៉ាពិតជាពុំ នយល់ពីការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគបទ។ 
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៦ រពវសថ្ងបនោះ ោទ នភាពរបរ់មនុរសគឺ  
 ក) ោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បររុិទន និងលអឥតបខាច ោះ។ 
 គ) ោម នទំនួលខុ្ររតូវបលើអំបពើ បរបរ់ខ្លួន។ 
 
គ.  និយមន័យអ្ំយពើបាប The Definition Of Sin 
 អំបពើ បគឺជាការមនិោថ បប់ គ្ ប់តាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អំបពើ បជាការប៉ាោះប រ។ ការកំណ្តរ់ពំកដនកដល
រពោះជាម្ចច រ់ នកំណ្តឱ់្យបយើង គឺបធវើបឡើងររម្ចបក់ារលអបំផុតរបរ់បយើង។ ឧទហរណ៍្ រពោះជាម្ចច រ់រជាបថា ភាពលវីងជូរ
ចត ់និងរមអបប់ធវើឱ្យបយើង និងអបកដសទឈចឺាប។់ ដូបចបោះបហើយ រទងក់ំណ្តរ់ពំកដន ឬ ោកវ់និយ័ បដើមផបីធវើជាការការពារ។ 
បោយបរពាោះបយើងបចញពីរពំកដនទងំបនោះ បយើងម្ចន ប។ ១យ៉ាូហាន ៣:៤ កចងថា «អបកណារបរពឹតថអំបពើ ប អបកបនោះ
បំពានបលើវនិយ័ ដផតិអំបពើ បជាការបំពានបលើវនិយ័។» 
 
 បតើវមនិម្ចនបញ្ញា បទឬ បបើខ្ញុ ំបធវើអវីមយួកដលមនិបធវើឱ្យខ្លួនខ្ញុ ំ និងអបកដសទឈចឺាប?់ បទ អវីៗទងំអរ់រុទនកតជាវនិយ័ 
បរពាោះវរទិតកបុងរពំកដនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នកំណ្តម់ក។ បយើងរបកហលគិតថា ម្ចនអវីមយួកដលមនិបធវើឱ្យបយើង និងអបក
ដសទឈចឺាប ់បហើយអាចយល់រចឡំកបុងបរចកថីជំបនឿរបរ់បយើង។ ឧទហរណ៍្ ឪពុកម្ចថ យមយួចំនួនគិតថា បគមនិគួរោថ ប់
ប គ្ បត់ាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយកកតរមូវកូនៗរបរ់បគ ពីបរពាោះការទងំបនោះអាចនឹងបំ ក់ទឹកចិតថកូន។ រពវសថ្ងបនោះ 
អបកជំនញទទូចថា ការអបរ់កូំនៗពិតជារំខាន់។ គំនិតរបរ់មនុរសផ្ទល រ់បថូរ។ ដូបចបោះ ការរបរពឹតថរតឹមរតូវកតមយួគតរ់បរ់
បយើងគឺការោថ បប់ គ្ ប់តាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បទោះបីបយើងយល់បហតុផល ឬ អតយ់ល់ចំបពាោះវនិយ័ទងំបនោះកប៏ោយ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ អំបពើ បគឺជា 
 ក)  អវីមយួកដលអបកម្ចនអារមមណ៍្ថាខុ្រ។ 
 ខ្)  អវីមយួកដលអបកដសទរ បអ់បកថា វខុ្រ។ 
 គ)  ការដឹងថា បធវើអវីមយួកដលខុ្រ។ 
  )  ការប៉ាោះប រ និងការមនិោថ បប់ គ្ បត់ាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៨ រពោះជាម្ចច រ់ោករ់ពំកដនបលើការរបរពឹតថរបរ់មនុរស បរពាោះរទង ់
 ក) រពវរពោះទយ័បំ កទ់ឹកចិតថអោ ំនិងបអវ៉ា។ 
 ខ្) មនិរពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងរកីរយ ឬ ម្ចនបររភីាពបទ។ 
 គ) ររឡាញ់បយើង និងរពវរពោះទយ័ឱ្យរបរ់លអបំផុតដល់បយើង។ 
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៩ ប ោះជំហានបចញបរតរពំកដនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នោក ់គឺ 
 ក)  វមនិអីបទ របរិនបបើោម ននរណាម្ចប កឈ់ចឺាប។់ 
 ខ្)  អាចអនុញ្ញដ ត ន របរិនបបើបយើងមនិដឹង។ 
 គ)  បពលខ្លោះ វចា ំចក់បុងការយកបយើងបចញពីបញ្ញា ។ 
  )  កុំបធវើវឱ្យបោោះ។ 
 

ឃ. យ ើមកំយ ើ តអ្ំយពើបាប Origin of Sin 
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នអំពីនិសសយ័ និងលទធផលម្នអំទពើបាប។ 
 
 ម្ចរោតាងំ នលផងួមនុរសឱ្យរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយមនុរស នចាញ់ការលផងួបនោះ។ ១យ៉ាូហាន ៣:៨ កចងថា  
«អបកណារបរពឹតថអំបពើ ប អបកបនោះបកើតបចញពីម្ចរ ដផតិម្ចរ នរបរពឹតថអំបពើ ប តាងំពីបដើមបរៀងមក»។ ោតាងំជាអបក
កដលបបញ្ញឆ តមនុរសឱ្យរបរពឹតថអំបពើ ប ប៉ាុកនថ ការបនោះមនិ នបធវើឱ្យមនុរសម្ចនបររភីាពពីការរថីបបនធ របឡើយ។ មនុរសក៏
ទទួលខុ្ររតូវបលើការបនោះកដរ។ 
 
 អោមំនិរតូវចាញ់ការលផងួកដលមកពីោតាងំបឡើយ។ បយើងដឹងថា ការលផងួមនិកមនមកពីរពោះជាម្ចច រ់បទ។  
យ៉ា កុប ១:១៣ រ បប់យើងថា «បពលនរណាម្ចប ក់ជួបនឹងការលផងួ មនិរតូវបពាលថា «រពោះជាម្ចច រ់លផងួខ្ញុ ំ»បឡើយ ដផតិោម នអវី
អាចលផងួរពោះជាម្ចច រ់បអាយបធវើអំបពើអារកក ់នបឡើយ បហើយរពោះអងគផ្ទធ ល់កម៏និលផងួនរណាកដរ។» 
 
 ការកដលរតូវបគលផងួគឺមនិកមនជាអំបពើ បបទ។ រូមផកីតរពោះបយរ ូកម៏្ចរ នលផងួកដរ។ ប៉ាុកនថ ការចាញ់ការលផងួគឺជា
អំបពើ ប។ បតើពិភពបលកនឹងខុ្រពីបនោះយ៉ា ងណាបៅ របរិនបបើអោមំនិ នចាញ់ការលផងួបនោះ។  
 
 បតើម្ចនអវីបកើតបឡើងចំបពាោះមនុរស បៅបពលបគរបរពឹតថអំបពើ ប? រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលថា បគនឹងោល ប ់របរិន
បបើបគមនិោថ បប់ គ្ ប។់ ខ្ណ្ៈបពលកដលអោមំនិ នោល ប់ភាល មៗ ដូចកដលបយើងោគ ល់ការោល ប ់ភាល មៗបនោះោត ់ន
កាល យជាមនុរសកដលបចោះោល ប់។ បរចកថីោល ប ់នចាបប់ផថើមបធវើការកបុងរបូកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្របរ់ោត។់ ោវកប៉ាូល
ររបររថា៖ 
 

តាមរយៈមនុរសកតម្ចប ក ់ ប នចូលមកកបុងពិភពបលក បហើយតាមរយៈ ប បរចកឋីោល ប់កចូ៏លមក 
កដរ។ បហតុបនោះបហើយ នជាបរចកឋីោល ប់រលោលដល់មនុរសរគប់ៗ របូ បរពាោះរគបោ់ប រុទនកត នរបរពឹតថ
អំបពើ ប។ (រ ៉ាមូ ៥:១២) 

 
  រគប់ៗ ោប រុទនកត នរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយោម នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ។ (រ ៉ាមូ ៣:២៣) 
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 បទរររម្ចប ់បបៅសថ្ងបនោះគឺដូចបទរកដល នរបទនដល់អោ ំនិងបអវ៉ា កដរ— គឺបរចកថីោល ប់។ រ ៉ាមូ ៦:២៣ 

កចងថា ដផតិលទនផលសន ប គឺបរចកឋីោល ប់។ បទ មនុរសម្ចន បពុំោល បខ់ាងឯរបូកាយភាល មៗ បពលបគបធវើ បបនោះបទ។ 

បពលខ្លោះ វបមើលបៅហាកដូ់ចជាមនុរសម្ចន បធមមតា។ ប៉ាុកនថ បរចកថីោល បក់ំពុងបធវើការកបុងបគមនិបចោះចបម់និបចោះបហើយ
បឡើយ បហើយបៅចុងបញ្ចប ់បគមនិរតឹមកតោល បខ់ាងឯរបូកាយប៉ាុបណាត ោះបទ កតោល បខ់ាងឯវញិ្ញដ ណ្កដរ។ បរចកថីោល ប់ខាង
វញិ្ញដ ណ្ម្ចននយ័ថា ការោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរហូត។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយកដលបំបពញរបបយគនីមយួៗ។ 
១០  ប នចូលមកកផនដ ី
 ក) តាមរយៈម្ចរោតាងំកដលម្ចន បតាងំពីបដើមដំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 ខ្) ពីបរពាោះអោចំាញ់ការលផងួរបរ់ម្ចរោតាងំ។ 
 គ) បពលអោមំនិោថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១១ បោយបរពាោះ ប នចូលមកកផនដី 
 ក) ម្ចរោតាងំមនិអាចលផងួមនុរសបផសងបទៀត នបទ។ 
 ខ្) រគបោ់ប ជាមនុរសម្ចន ប និងអាចចាញ់ការលផងួ។ 
 គ) ម្ចនបរចកថីោល ប់ខាងរបូកាយផង ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ផង។ 
 

ង.   ំយ ះរាយចំយ ះអ្ំយពើបាប The Solution For Sin 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលមន សសានបាបអាច្ទគ្ច្ផ តពីទទាសអំទពើបាប។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនផលូវមយួដល់បយើង បដើមផបីគចផុតពីការោកប់ទរ បកដលជាបរចកថីោល ប់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ 
និងការឃ្លល តឆាង យអរ់កលផបចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ ផលូវមយួបនោះគឺ តាមរយៈការទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះអងគ  
របគ គ្ ោះ។ បៅកបុងបមបរៀនបរកាយ បយើងនឹងរិកាអំពីខ្គមពរីកដលរ បប់យើងពីរបបៀបកដលអាចទទួល នការរបគ គ្ ោះ។ 
ររម្ចបឥ់ឡូវ វជាការលអកបុងការចងចាខំ្គមពរីពីរខ្ កដលប ា្ ញបយើងឱ្យប ើញពីរបបៀបបគចផុតពកីារោកប់ទរ ប។ 
 

រឯីរពោះជាម្ចច រ់វញិ រពោះអងគ នប ា្ ញរពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងគចំបពាោះបយើង គឺរពោះរគរិឋ ន
បោយទិវងគតរំរបប់យើង កបុងបពលកដលបយើងបៅជាមនុរសជាប ់បបៅបឡើយ។ (រ ៉ាមូ ៥:៨) 
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បបើបយើងទទួលោរភាពអំបពើ បរបរ់បយើង បនោះរពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ 
រទងន់ឹងអតប់ទរបយើងបអាយរចួពី ប រពមទងំជំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ំបពើទុចចរតិទងំអរ់
ផង។ (១យ៉ាូហាន ១:៩) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ចូរររបររការបំបពញខ្លីមយួចំបពាោះរបបយគខាងបរកាម។ មនុរសម្ចន បអាចបគចផុតពីបទរសន ប នតាមរយៈ 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកររម្ចបរិ់ររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ)  ដបងាើមរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បធវើឱ្យមនុរសម្ចនរពលឹងររ់។ 
  )  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកឱ្យម្ចនរងកាយ រពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្លអឥតបខាច ោះ។ 
 ង)  មនុរសរតូវ នបបងកើតមកបោយម្ចនបររភីាពកបុងការបរជើរបរ ើរ។ 
 
៤ ខ្)  បរចៀងយ៉ា ងរកីរយ និងម្ចនអំណ្ររបាយបោយោរអបក។ 
  )  នឹងរបទនជីវតិថ្មីដល់អបក។ 
 
៥ ខ្) នឹងអនុវតថតាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បោយការោកប់ទរអំបពើ ប។ 
 គ) អោ ំនិងបអវ៉ា រតូវកតចាកបចញពីរួនឧទានបអកដន។ 
 
៣ គ) បធវើជារិររីងុបរឿងដល់រពោះ។ 
 
៦ ក)  ោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
៧  )  ការប៉ាោះប រ និងការមនិោថ បប់ គ្ បត់ាមវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១១ ខ្) រគបោ់ប ជាមនុរសម្ចន ប និងអាចចាញ់ការលផងួ។ 
 គ) ម្ចនបរចកថីោល ប់ខាងរបូកាយផង ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ផង។ 
 
៨ គ) ររឡាញ់បយើង និងរពវរពោះទយ័ឱ្យរបរ់លអបំផុតររម្ចបប់យើង។ 
 
៩  ) កុំបធវើវឱ្យបោោះ។ 
 
១២  ការទទួលរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះអងគរបគ គ្ ោះ។ 
 
១០ ក) តាមរយៈោតាងំកដលម្ចន បតាងំពីបដើមដំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 ខ្) ពីបរពាោះអោចំាញ់ការលផងួរបរ់ោតាងំ។ 
 គ) បពលអោមំនិោថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
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រពះយយស្ រូគិស្ត  
Jesus Christ 

  
 
 មតិថថ្មីខ្ញុ ំម្ចប ក ់ននិយយថា «នឹងបហើយ ពិតណារ់ ខ្ញុ ំបជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរថ។ បលកជាពាការដីអ៏ោច រយ ជា
មនុរសម្ចប កក់ដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទនមកដល់បយើង បលកផថល់ឱ្យបយើងនូវបរចកថីបបរងៀនជាបរចើន កដលបយើងគួរកតបដើរ
តាម។» 
 
 ខ្ញុ ំបឆលើយតបវញិថា ពិតជាអោច រយកមន ប៉ាុកនថ វមនិរគបរ់ោនប់ទ។ អបកមនិរោនក់តបជឿថា រទងជ់ាពាការដីអ៏ោច រយបនោះ
បទ កតកប៏ជឿថា រទងជ់ារពោះផងកដរ។ អបករតូវកតដឹងថា រទងជ់ារពោះ និងជារពោះអងគរបគ គ្ ោះ។» 
 
 វពិ កររម្ចបម់តិថរបរ់ខ្ញុ ំកបុងការទទួល។ ោត ់នរិកាខ្លោះអំពីរពោះបយរ ូ ប៉ាុកនថ មនិធ្លល បប់បងកើតការរមួរហភាព
ជាមយួរពោះអងគតាមរយៈការអានរពោះបនធូល ឬ តាមរយៈការអធិោឌ នបឡើយ។ វពិ កររម្ចបោ់ត់កបុងការបជឿថា មនុរស
រគបរ់បូម្ចន ប ឬ កម៏្ចនការបគចបចញពី ប។ 
 
 ោត ់នរួរខ្ញុ ំជាបរចើនរំណួ្របៅសថ្ងបនោះ។ បតើរពោះបយរ ូជានរណា? បតើរទងអ់ាចជាមនុរសផង ជារពោះផងកបុងបពល
កតមយួ នបោយរបបៀបណា? របរិនបបើរទងរុ់គតកមន បហតុអវី នជារគិរថបររ័ិទនិយយថា រទងម់្ចនរពោះជនមររ់? បតើ
រទងក់ំពុងបធវើអវីរពវសថ្ងបនោះ? 
 
 ចបមលើយលអបំផុតកដលខ្ញុ ំអាចរកប ើញគឺបៅកបុងរពោះគមពរី ជារពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើង
នឹងបមើលរំណួ្រដូចោប ទងំបនោះ បហើយករវងរកចបមលើយកដលមតិថិខ្ញុ ំចងដ់ឹង។ 
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គ្ទរាង 
ក. លកខណ្ៈរបរ់រពោះអងគ His Person 
ខ្. រពោះរជបំណ្ងរបរ់រពោះអងគ His Purpose 
គ. ការយងមកវញិរបរ់រពោះអងគ His Return 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ថា រពោះបយរ ូជានរណា។ 
២. ប ា្ ញពីរពោះរជបំណ្ងសនការយងមកបលើកដំបូងរបរ់រពោះបយរ ូ និងការយងមកវញិបពលអនគតរបរ់រពោះអងគ។ 
៣. ចងអុលប ា្ ញពីរពឹតថិការណ៍្ននកដលនឹងបកើតបឡើងកបុងបពលសនការបលើកបឡើង។ 
 

ក. បុគគលរបស្រ់ពះអ្ងគ His Person 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ថា រពះទយស៊ូជ្ជនរណា។ 
 
 រពោះបយរ ូរគិរថគឺជាការរកមថងឱ្យប ើញនឹងកភបករបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកានម់នុរសបលក។ រទង ់នបរជើរបរ ើរបធវើជា
មនុរស បដើមផឱី្យបយើងអាចោគ ល់រពោះអងគកានក់តចារ់បឡើងៗ និងដឹងពីគបរម្ចងកផនការណ៍្របគ គ្ ោះរបរ់រពោះអងគររម្ចប់
បយើង។ ការបរជើរបរ ើរបធវើជាមនុរសម្ចននយ័ថា រពោះបយរ ូម្ចននិរសយ័ពីរកបុងបុគគលកតមយួ និរសយ័មនុរសផង និរសយ័
រពោះផង។ 
 

…ដំណឹ្ងលអបនោះ រពោះជាម្ចច រ់ នរនាទុកជាមុនកបុងរពោះគមពរី តាមរយៈពួកពាការរីបរ់រពោះអងគរឋីអំពីរពោះ

បុរតារបរ់រពោះអងគ។ បបើគិតតាមមនុរសរពោះបុរតារបរូតមកកបុងរពោះរជវងសរបរ់រពោះ ទោវឌី កតបបើគិតតាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលផឋល់បអាយមនុរស នវរុិទនវញិ រពោះជាម្ចច រ់ នកតងតាងំរពោះអងគ ជារពោះបុរតារបកប
បោយឫទន នុភាព បោយបរ ររពោះអងគបអាយម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ (រ ៉ាមូ ១:១-៤) 

 
 បដើមផមី្ចននិរសយ័មនុរស រពោះបយរ ូ នរបរូរតនឹងគរថីរពហមចារបី ម្ ោះម្ច៉ា រ។ី 
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បទវតាបពាលបៅកាន់នងថា៖ «កុំខាល ចអី ម្ច៉ា របីអើយ! ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ោបរ់ពោះហឫទយ័នឹងនងបហើយ។ នង
នឹងម្ចនគភ ៌រំរល នបុរតមយួកដលនងរតូវថាវ យរពោះនមថា“បយរ ូ”។ បុរតបនោះនឹងម្ចនឋានៈដរ៏បបរើរ
ឧតឋម បហើយបគនឹងថាវ យរពោះនមថា “រពោះបុរតាសនរពោះដខ៏្ពងខ់្ពរ់បំផុត”។ រពោះជាម្ចច រ់នឹងតាងំបុរតបនោះ បអា
យរគងរជយបលើបលល័ងករបរ់រពោះ ទោវឌី ជារពោះអយយបការបរ់រពោះអងគ រទងន់ឹងរគងរជយបលើរបជារគរថអុី
រោកអល អរ់កលផជានិចច បហើយរជយរបរ់រពោះអងគនឹងបៅរទិតបរទរ ឥតម្ចនទីបញ្ចបប់ឡើយ»។  
(លូកា ១:៣០-៣៣) 

 
រពោះបនធូល នបកើតមកជាមនុរស បហើយគងប់ៅកបុងចំបណាមបយើងរល់ោប  បយើង នប ើញរិររីងុបរឿងរបរ់
រពោះអងគ ជារិររីងុបរឿងសនរពោះបុរតាកតមយួគតក់ដលមកពីរពោះបិតា រពោះអងគបពារបពញបៅបោយរពោះគុណ្ និង
បរចកឋពីិត។ (យ៉ាូហាន ១:១៤) 

 
 បតើនរណាជារពោះបិតាកដល នបលើកមកនិយយកបុង យ៉ាូហាន ១:១៤? រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតារបរ់រពោះបយរ ូ។  
២បពរតុរ ១:១៧ រ បប់យើងថា 
 

ដផតិរពោះអងគ នទទួលកិតថិនម និងរិររីងុបរឿងពីរពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតាមក បៅបពលកដលម្ចនរពោះរូរ
បរៀងលន់ឮ បចញពីរិររីងុបរឿងដឧ៏តឋុងគឧតឋមមកកានរ់ពោះអងគថាៈ “បនោះជារពោះបុរតាដជ៏ាទីររឡាញ់របរ់
បយើង បយើងោប់ចិតថនឹងរពោះអងគណារ់!”។ 

 
 នមថា «រពោះបយរ ូរគិរថ» ក ៏នរ បប់យើងអំពីភាពជារពោះរបរ់រពោះអងគកដរ។ បពលបទវតាកថ្លងថា បុរតតូចបនោះរតូវ
ថាវ យនមថា បយរ ូ វម្ចនបហតុផលយ៉ា ងពិបររ។ បយរ ូ ម្ចននយ័ថា រពោះរបគ គ្ ោះ ។ កណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ១:២១ កចង
ថា «នងនឹងរំរល នបុរតមយួ បហើយបលករតូវថាវ យរពោះនមថា “បយរ ូ” ដផតិបុរតបនោះនឹងរបគ គ្ ោះរបជារគរថរពោះអងគ 
បអាយរចួពី បរបរ់បគ»។ 
 
 នមថា រពោះរគិរថ  ក៏ម្ចនអតទន័យពិបររកដរ។ វម្ចននយ័ថា «រពោះកដល នអភបិរក» ឬ «រពោះបមរសុ»ី។ បរចើនឆាប ំ
មុន បពលមនុរសណាម្ចប ករ់តូវ នបគបរជើរបធវើជាបរថច បគរតវូលបបរបងបលើកាលរបរ់ោត ់បហើយជាកផបកមយួសនពិធី។ 
ការលបបរបងបនោះបៅថា «ការអភបិរក»។ បដើមផបីៅរពោះអម្ចច រ់ថា «រពោះរគិរថ» ឬ «រពោះកដល នអភបិរក» ម្ចននយ័ថា 
រទងជ់ាពូជពងសបរថច។ រពោះបមរសុ ីជានមកដលពួកយូោ នោក់នមដល់បរថច និងអបកបោោះឱ្យរចួកដលបគ នរងច់ា។ំ 
បលករីុម៉ាូនបពរតុរ នដឹងថា រទងជ់ាបរថច បហើយ ននិយយថា «បលកជារពោះរគិរឋ ជារពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ដ៏
ម្ចនរពោះជនមគងប់ៅ» (ម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៦)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ របបយគបៅខាងោថ ំជាការពិពណ៌្នអំពីរពោះបយរ ូ។ ចូរអានបទគមពរីបៅខាងបឆវង។ បនធ បម់ក ោកប់លខ្សនការ  
    ពិពណ៌្នបៅពីមុខ្ខ្គមពរីនីមយួៗ។ 
 ….ក ភលីីព ២:៧  ១) រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតា។   
 ….ខ្ យ៉ាូហាន ១០:១៧ ២) រទងរ់បរូរតបចញពីគរថី។ 
 ….គ ភលីីព ២:៦  ៣) រទងជ់ារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 ….  កាឡាទី ៤:៤  ៤) រទង ់នបៅជាមនុរសដូចបយើង។ 
 ….ង កិចចការ ៤:១២ ៥) រទងជ់ារពោះ បហើយម្ចននិរសយ័ជារពោះ។ 

 
ខ.  រពះរាជបំ ងរបស្រ់ពះអ្ងគ His Purpose 
ទោលទៅទ២ី. ប ា្ ញពីរពះរាជបំណងម្នការយាងមរទលើរដំបូងរបស់រពះទយស៊ូ និងការយាងមរវិញទពលអនគ្តរបស់រពះអងគ។ 
 
 រពោះបយរ ូយងមកកផនដីបដើមផរីបគ គ្ ោះមនុរសបចញពី ប។ លូកា ១៩:១០ កចងថា «បុរតមនុរស នមក បដើមផ ី
ករវងរក និងរបគ គ្ ោះមនុរសកដលវនិរ តប់ង»់។ ម្ចនផលូវកតមយួគតក់ដលរទងអ់ាចរបគ គ្ ោះបយើង ន—តាមរយៈការ
របទនរពោះជនមរបរ់រពោះអងគ។ 
 

ដផតិបុរតមនុរសមកកបុងពិភពបលកបនោះ មនិកមនបដើមផបីអាយបគបំបរ ើបលកបឡើយ គឺបលកមកបំបរ ើបគវញិ រពម
ទងំបូជាជីវតិ បដើមផបីលោះមនុរសទងំអរ់ផង។ (ម្ច៉ា កុរ ១០:៤៥) 

 
 បនោះគឺជាបរចកថីរនាដអ៏ោច រយមកកានម់នុរសរគបោ់ប ។ ប៉ាុកនថ បហតុអវី នជារពោះបយរ ូរតូវកតរុគត បដើមផបីលោះ
បយើង? របរិនបបើបយើងចងចាោំចប់រឿងរបរ់អោ ំនិងបអវ៉ា  បយើងនឹងចងចាថំា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលរ បប់គថាបរច
កថីោល បប់ដើរជាមយួោប នឹងអំបពើ ប។ រពោះជាម្ចច រ់មនិអាចរបឆាងំការវនិិចឆយ័របរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់ កដលរបឆាងំនឹង បបនោះ
បឡើង។ របរិនបបើនរណាម្ចប កម់្ចនអំបពើ ប ម្ចប កប់នោះរតូវកតោល ប់។ ដូបចបោះបហើយ រពោះបយរ ូរគិរថ នយងមករុគតកបុង
កកនលងមនុរសម្ចន ប។ ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចបធវើកបបបនោះ នបទ ពីបរពាោះម្ចនកតរពោះអងគមយួអងគគតក់ដលអាចឈបោះបលើ  
បរចកថីោល ប ់ន។ 
 
 ប៉ាុកនថ វមនិកមន្យររួលបទ—រូមផកីតរពោះអម្ចច រ់របរ់បយើង។ រទងជ់ាបរថចកដលគងប់លើបលល័ងកកដលម្ចនបទវតា
បធវើតាមបញ្ញជ រគបយ់៉ា ង បហើយជាអបកកដល នបបងកើតកផនដី និងមនុរស រតូវកាល យបៅជាអបកបបរមើ។ រទងអ់នុញ្ញដ តឱ្យអវីកដល
រពោះអងគ នបបងកើតមកបធវើ បរពោះអងគ រអបរ់ពោះអងគ និងឆាក ងរពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ងបៅឯភបកំាល់វ៉ា រ ីកដលបគអាចនឹង ន 
របគ គ្ ោះ។ ១បពរតុរ ១:១៨-១៩ អាន៖ 
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បងបអូនរជាបរោបប់ហើយថា រពោះជាម្ចច រ់ នបលោះបងបអូនបអាយរចួពីរបបៀបររ់បៅដឥ៏តនយ័កដលជា
ដំកណ្លតពីបុពវបុរររបរ់បងបអូន មនិកមនបោយោរអវីៗកដលកតងកតរលយោបរូនយបៅ ដូចជាម្ចរ 
ឬរ កប់ទ គឺបោយោររពោះបលហិតដស៏ថ្លវបិរររបរ់រពោះរគិរឋ កដលបរបៀប ននឹងកូនបចៀមដល៏អឥតបខាច ោះ 
ឥតោល កោប ម។ 

 
 ឥឡូវ បតើមនុរសទងំអរ់ នរបគ គ្ ោះ បោយបរពាោះរពោះបយរ ូ នរុគតររម្ចបប់គបហើយឬ? បទ រពោះជាម្ចច រ់មនិ
ធ្លល បយ់ករិទនិបរជើរបរ ើរបចញពីបគបទ។ មនុរសម្ចប ក់ៗ រតូវកតរបរមចចិតថរបរ់ខ្លួនផ្ទធ ល់កបុងការទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះ 
របគ គ្ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួន។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកានរិ់រសរបរ់រពោះអងគថា៖ 

 
ចូរនោំប បៅរគបទ់ីកកនលងកបុងពិភពបលក បហើយរបការដំណឹ្ងលអដល់មនុរសបលកទងំអរ់ចុោះ។ អបកណា
បជឿ បហើយទទួលពិធរីជមុជទឹក រពោះជាម្ចច រ់នឹងរបគ គ្ ោះអបកបនោះ រឯីអបកកដលមនិបជឿនឹងរតូវទទួលបទរ។ 
(ម្ច៉ា កុរ ១៦:១៥-១៦) 

  
រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់មនុរសបលកខាល ងំណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួ
របរ់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិរ
បឡើយ។ រពោះជាម្ចច រ់ នចាត់រពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ បអាយយងមកកបុងបលកបនោះ ពុំកមនបដើមផោីកប់ទរ
មនុរសបលកបទ គបឺដើមផរីបគ គ្ ោះមនុរសបលក បោយោររពោះបុរតាវញិ។ អបកបជឿបលើរពោះបុរតា មនិរតូវទទួល
បទរបទរឯីអបកមនិបជឿ  នទទួលបទររចួបររចបៅបហើយ បរពាោះបគពុំ នបជឿបលើរពោះនមរពោះបុរតាកតមយួ
របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (យ៉ាូហាន ៣:១៦-១៨) 

 
 រពោះបយរ ូរុគតររម្ចបប់យើង។ ប៉ាុកនថ របកហលជាោម នរងឃមឹសនការរបគ គ្ ោះររម្ចបម់នុរសបទ របរិនបបើរទង់
គងប់ៅកបុងផបូរ។ 
 
 ោរនជាបរចើន នរង់រថូបបៅផបូររបរ់អបកដឹកនពំួកបគ។ បៅកបុងបនោះម្ចនឆអឹង។ ប៉ាុកនថ ផបូររបរ់រពោះបយរ ូោម នអវី
បោោះ បរពាោះការអោច រយ នបកើតបឡើងបៅសថ្ងទីបី បនធ បព់ីឆាក ងរចួ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ បហើយបគប ើញ 
រពោះអងគជាបរចើនដង បរកាយពីរទងម់្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ 
 

បគ នបញ្ចុ ោះរពោះរពរពោះអងគបៅកបុងផបូរ បហើយរពោះអងគម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិបៅសថ្ងទីបី ររបតាម 
គមពរី។ រពោះអងគ នប ា្ ញខ្លួនបអាយបលកបកផ្ទរប ើញ រចួបអាយរកុមោវក័ទងំដបព់ីររបូប ើញ 
កដរ។ បនធ បម់ក រពោះអងគ នប ា្ ញខ្លួន បអាយបងបអូនជាងរ រំយនក់ប ើញកបុងបពលជាមយួោប ។ កបុង
ចំបណាមបងបអូនទងំបនោះម្ចនភាគបរចើនបៅររ់បៅបឡើយ កតម្ចនអបកខ្លោះ  នទទួលមរណ្ភាព ផុតបៅ 
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បហើយ។ បនធ ប់មកបទៀត រពោះអងគ នប ា្ ញខ្លួនបអាយបលកយ៉ា កុបប ើញ រចួបអាយោវក័ទងំអរ់ 
ប ើញ។ (១កូរនិថូ្រ ១៥:៤-៧) 

 
 ការម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ  ជាភរថុតាងមយួកដលចងអុលរ បព់ីភាពជារពោះបុរតារបរ់            
រពោះជាម្ចច រ់។ រ ៉ាមូ ១:៤ កចងថា រពោះជាម្ចច រ់ នកតងតាងំរពោះអងគ ជារពោះបុរតារបកបបោយឫទន នុភាព បោយបរ រ 
រពោះអងគបអាយម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ 
 
 បនធ បព់ីរទងប់ ា្ ញអងគរទងឱ់្យមនុរសជាបរចើនប ើញ បហើយ នម្ចនរពោះបនធូលបលើកទឹកចិតថបគរចួបហើយ រទង ់ន
យងបឡើងបៅោទ នរួគ៌ បហើយកោ៏ម នអាថ្ក៌ំ ងំបទ បរពាោះរទង់យងបឡើង ខ្ណ្ៈបពលកដលរិរសរបរ់រពោះអងគបមើលប ើញ
រទង។់ 
 

បនធ បម់ក រពោះបយរ ូនពំួករិរសបចញពីទីរកុងបៅភូមបិបថានី។ បពលបៅដល់ រពោះអងគបលើករពោះហរឋបឡើង 
បហើយរបទនពរបអាយបគ។ បៅបពលកដលរពោះអងគកំពុងកតរបទនពរ រពោះជាម្ចច រ់បលើកយករពោះអងគបចញពី
បគ បឡើងបៅោទ នបរមរុខ្។ (លូកា ២៤:៥០-៥១) 

 
 បតើរពោះបយរ ូកំពុងបធវើអវីរពវសថ្ងបនោះ? បពលរទង់យងបឡើង រទងគ់ង់បៅខាងោថ ំរពោះបិតារពោះអងគ។ រទងម់្ចនរពោះ
បនធូលបៅកានរ់ពោះបិតាអំពីបរចកថីរតូវការរបរ់បយើង។ រូមបយើងបមើលបៅខ្ចំនួនបីកដលរ បថ់ា រទងក់ំពុងបធវើអវីបៅរពវសថ្ង
បនោះ។ 
 

បយើងម្ចនមហាបូជាចារយមយួ គងប់ៅខាងោឋ ំបលល័ងករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ដឧ៏តឋុងគឧតឋមបៅោទ នបរមរុខ្។ 
(បហរប ឺ៨:១) 

 
ម្ចប លកូនបៅទងំឡាយបអើយ ខ្ញុរំរបររបរចកឋីទងំបនោះមកអបករល់ោប  បដើមផកុីំបអាយអបករល់ោប របរពឹតថអំបពើ
 ប។ ប៉ាុកនថ របរិនបបើម្ចននរណាម្ចប ក់របរពឹតថអំបពើ ប បយើងម្ចនរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួរពោះអងគ គងប់ៅ
ទល់មុខ្រពោះបិតា គឺរពោះបយរ ូរគិរឋដរុ៏ចរតិ។ (១យ៉ាូហាន ២:១)  

 
បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគកអ៏ាចរបគ គ្ ោះអរ់អបកកដលចូលមកជិតរពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈរពោះអងគ ន
ជាោទ ពរ ដផតិរពោះអងគម្ចនរពោះជនមររ់រហូត បដើមផទូីលអងវររពោះជាម្ចច រ់បអាយពួកបគ។ (បហរបឺ ៧:២៥) 

 
 ជាការកដលអោច រយខាល ងំណារ់ កដលសថ្លរតូវ នបងរ់ងររម្ចបប់លោះ បរបរ់បយើង! បនធ បព់ីការរុគតបៅបលើ
បឈើឆាក ង ការម្ចនរពោះជនមររ់ពីផបូរបឡើងវញិ និងបឡើងបៅកានរ់ពោះបិតារបរ់រពោះអងគវញិ រពោះបយរ ូមនិ នបភលចបយើងបទ។ 
រទងយ់ករពោះទយ័ទុកោកន់ឹងបយើងរល់សថ្ង រពមទងំចាជំួយ បយើង បៅបពលណាកដលបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគជួយ បយើង។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបំបពញរតឹមរតូវចបំពាោះរបបយគខាងបរកាម។ រពោះបយរ ូរគិរថរុគតបលើបឈើឆាក ង បដើមផ ី
 ក)  បលោះ បបយើង។ 
 ខ្)  ទទួលការោល បជ់ំនួរបយើង ជាអវីកដលបយើងរមនឹងទទួល។ 
 គ)  របគ គ្ ោះអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគជារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
  )  ឱ្យបយើងម្ចនជីវតិអរ់កលផ។ 
 
៣ រូមអាន លូកា ២៤:៤៦-៤៧។ ខ្៤៦ រ បព់ីការឆាក ង និងការម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ។ ខ្៤៧ រ ប ់ 
    បយើងពីមូលបហតុកដលរទងរុ់គត និងម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ បតើបហតុផលអវីកដលខ្៤៧ផថល់ជូន? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
៤ បយងតាមបទគមពរី រពោះបយរ ូរពវសថ្ង 
 ក) កំពុងជាបទ់កទ់ិនជាមយួនឹងរបរ់រពវោរបពើបផសងៗបទៀត។ 
 ខ្) កំពុងអងវរករពោះបិតាអំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ 
 គ) កំពុងរបរមចរពោះទយ័ថា បតើអបកណានឹងម្ចនជីវតិអរ់កលផ បហើយបតើអបកណានឹងមនិម្ចនជីវតិអរ់កលផ។ 

 
គ. ការយាងមកវិញរបស្រ់ពះអ្ងគ His Return 
ទោលទៅទ៣ី. ច្ងអ លប ា្ ញពីរពឹតតិការណ៍ននណដលនឹងទរើតទឡើងរន ងទពលម្នការទលើរទឡើង។ 
 
 រពោះបយរ ូរគិរថនឹងយងមកកផនដីមថងបទៀត។ បយើងបៅការបនោះថា ការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់រពោះអងគ។  
រពោះគមពរីរ បប់យើងថា មុនបពលការបនោះបកើតបឡើង រកុមជំនុំរបរ់រពោះអងគ (អរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ) នឹងរតូវបលើកបឡើង
បដើមផជីួបរពោះអងគបៅបលើអាការ។ ការបនោះបៅថា ការបលើកបឡើង។ បនធ បព់ីការបលើកបឡើង រពោះបយរ ូនឹងយងមកកផនដី
មថងបទៀត រពមទងំបបងកើតអាណាចរករបរ់រពោះអងគ។ 
 
 អបកបជឿទនធឹងរងច់ាបំពលបលើកបឡើង ពីបរពាោះបយើងនឹងរតូវបលើកបឡើងជួបរពោះអម្ចច រ់ បហើយបៅជាមយួរទងជ់ាបរៀង      
រហូត។ កិចចការ ១:១១ កចងថា «រពោះបយរ ូ បនោះ រពោះជាម្ចច រ់ នបលើកពីកណាឋ លចំបណាមអបករល់ោប  បឡើងបៅោទ នបរម
រុខ្បហើយ រពោះអងគនឹងយងរតឡបម់កវញិ តាមរបបៀបដូចកដលអបករល់ោប  នប ើញរទងយ់ងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្
កដរ»។ ១បថ្រាឡូនិក ៤:១៦-១៧ ករ៏កមថងឱ្យប ើញកដរថា៖ 
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ដផតិបៅបពលម្ចនឮរបូរជារញ្ញដ លន់បឡើង បហើយបៅបពលឮរំបឡងមហាបទវតា និងរំបឡងករតរបរ់រពោះ
ជាម្ចច រ់ រពោះអម្ចច រ់ផ្ទធ ល់រទងន់ឹងយងចុោះពីោទ នបរមរុខ្មក។ អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរឋកដល នោល ប់
បៅបនោះ នឹងររ់បឡើងវញិជាមុន បនធ បម់ក បទើបរពោះអម្ចច រ់បលើកបយើងកដលបៅររ់បៅបឡើយ បអាយបឡើង
បៅកបុងពពកជាមយួបងបអូនទងំបនោះ បដើមផជីួបនឹងរពោះអងគកបុងអាការបវហារ៍ បហើយបយើងនឹងរទិតបៅជា
មយួរពោះអម្ចច រ់រហូតតបៅ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្របបយគរតឹមរតូវ។ 
 ក)  រពោះបយរ ូនឹងយងមកកផនដីវញិមថងបទៀត។ 
 ខ្)  ការយងមកជាបលើកទីពីរដូចោប នឹងការឆកប់ឡើង។ 
 គ)  អាណាចរកកផនដីសនរពោះអម្ចច រ់ នឹងបបងកើតបឡើងបពលការឆកប់ឡើង។ 
  )  អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរថនឹងជួបរពោះអងគបលើអាការ។ 
 
៦ ចូរអាន ១បថ្រាឡូនិក ៤:១៦-១៧ មថងបទៀត។ ចូរប ា្ ញបហតុការណ៍្យ៉ា ងបហាចណារ់ឱ្យ នរ  ំកដលនឹងបកើត  
    បឡើង បពលការឆកប់ឡើងបកើតបឡើង។ 
 ក) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  )…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ង) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក ៤)  រទង ់នបៅជាមនុរសដូចបយើង។     
 ខ្ ១)  រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតា។   
 គ ៥)  រទងជ់ារពោះ បហើយម្ចននិរសយ័ជារពោះ។   
    ២)  រទងរ់បរូរតបចញពីគរថី។ 
 ង ៣)  រទងជ់ារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 
៤ ខ្) កំពុងអងវរករពោះបិតាអំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ 
 
២ អបកគួរកតគូររងវងប់លើការបំបពញទងំអរ់។ របបយគទងំអរ់រតឹមរតូវ។ 
 
៥ ក)  រពោះបយរ ូនឹងយងមកកផនដីវញិមថងបទៀត។ 
  )  អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរថនឹងជួបរពោះអងគបលើអាការ។ 
 
៣ រតូវរបការ កបុងរពោះនមរពោះអងគ បអាយមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍កកករបចិតថគំនិត បដើមផឱី្យ នរចួព ីប។ 
 
៦ អបកអាចររបរររ ចំំណុ្ចណាក ៏ន៖ 
 ក)  ម្ចនរបូរជារញ្ញដ លនប់ឡើង 
 ខ្)  របមលងករតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 គ)  រពោះអម្ចច រ់រទងន់ឹងយងចុោះមក 
  )  អរ់អបកកដលោល បក់បុងរពោះរគិរថនឹងររ់បឡើងវញិ 
 ង)  បយើងកដលបៅររ់បៅបឡើយ នឹងរតូវបលើកបឡើង 
 ច)  បយើងនឹងជួបរពោះអងគកបុងអាការបវហារ៍ 
 ឆ)  រទិតបៅជាមយួរពោះអម្ចច រ់រហូតតបៅ 
  



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 

ការស្យគ គ្ ះ  
Salvation 

  
 
 ខ្ញុ ំកំពុងអងគុយកបុងផធោះតូចមយួ បៅបពលយយ Amelia កដលម្ចនអាយុ ៩៥ ឆាប  ំរ បខ់្ញុ ំពីរបបៀបកដលោតទ់ទួល 
រពោះបយរ ូបធវើជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់ោត។់ 
 
 អរ់រយៈបពលជាបរចើនឆាប  ំមុនបពលោត់ឈរបៅទវ ររពោះវហិារបៅអាបមរកិឡាទីន។ ោតភ់យ័ខាល ចកបុងការចូលកបុង
រពោះវហិារ ប៉ាុកនថ ោតោ់ថ ប់យ៉ា ងយកចិតថទុកោក ់បពលអបកអធិបាយនិយយថា «រពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ រទង់
នឹងរបគ គ្ ោះអបកពី បរបរ់អបក។ បពលអបករតូវការអវីមយួ រូមបៅរពោះបយរ ូ។» 
 
 បៅសថ្ងបនោះកដរ ោតប់ដើរបឡើងបៅកំពូលភប ំបហើយបៅបពលកដលោតចូ់លដល់កបុងបនធបរ់បរ់ោត់ ោត ់នឮរូរ   
របមលងរកិកៗ។ របំពចបនោះ មុនបពលោតរ់ត ់ពរ់ថាល នម់យួ នមករុខំ្លួនវជុំវញិោត។់ ោតប់ ើញកាលវយ៉ា ងធំបៅពីមុខ្
ោត ់បពលវចាបប់ផថើមរតឹោត។់ ោត ់នចងចាពំាកយរបរ់រគូអធិបាយ ោតក់ក៏ររកបឡើងបោយការអរ់រងឃមឹថា «រពោះ
បយរ ូបអើយ របគ គ្ ោះខ្ញុ ំផង! រពោះបយរ ូបអើយ របគ គ្ ោះខ្ញុ ំផង!» ពរ់បននូរការរុរំបរ់វ ធ្លល កប់ចញពីោត ់បហើយវរបចញពីបនធប់
ោត ់តប់ៅ។ 
 
 បៅសថ្ងបនោះកដរ Amelia មនិរោន់កតអរគុណ្រពោះអម្ចច រ់បយរ ូ កដល នរបគ គ្ ោះរបូកាយរបរ់ោតប់៉ាុបណាត ោះបទ កតក៏
 នទូលរូមរពោះអងគឱ្យរបគ គ្ ោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ោតក់ដរ។ 
 
 រពោះអម្ចច រ់បយរ ូដកដលកដល នរបគ គ្ ោះAmelia កអ៏ាចរបគ គ្ ោះអបក នកដរ។ ចូរបយើងរិកាអំពីការរបគ គ្ ោះដ៏
ម្ចនតសមលបនោះ និងអំពីអវីកដលអបកបធវើបដើមផទីទួល នការរបគ គ្ ោះបនោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. និយមនយ័សនការរបគ គ្ ោះ Definition of Salvation 
ខ្. របបៀបទទួលការរបគ គ្ ោះ Initiation into Salvation 
គ. លទនផលសនការរបគ គ្ ោះ Results of Salvation 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ថា ការរបគ គ្ ោះម្ចនអតទនយ័យ៉ា ងដូចបមថច។ 
២. ោគ ល់ពីមូលោឌ នរគឹោះររម្ចប់ការរបគ គ្ ោះ។ 
៣. ពិភាកាអំពីលទនផលមយួចំនួនសនការរបគ គ្ ោះ។ 
 

ក.  និយមន័យម្នការស្យគ គ្ ះ Definition of Salvation  
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ថា ការសទគ គ្ ះានអតែន័យយ៉ាងដូច្ទមតច្។ 
 
 សថ្ងមយួ ម្ចនបុររវយ័បកមងម្ចប កម់កពីោកលវទិាល័យមយួ នមកនិយយោកខ់្ញុ ំថា ម្ចនផលូវជាបរចើនបៅកានក់ារ
របគ គ្ ោះ និងោទ នរួគ៌។ ភាពបោម ោះរតងគ់ឺជាកូនបោបដើមផបីៅដល់ោទ នរួគ។៌ អបកអាចបជឿបលើអវីកដលអបកប៉ាងរ ថាប  ន
ដរបណាអបកបោម ោះរតង។់ 
 
 បតើោតន់ិយយរតូវកដរឬបទ? បតើរោនក់តម្ចនភាពបោម ោះរតងរ់គបរ់ោនក់ដរឬបទ? បតើមនុរសបោម ោះរតងម់្ចប កអ់ាចម្ចន
កំហុរកដរឬបទ? 
 
 រពោះគមពរីកចងយ៉ា ងចារ់ថា បររភីាពពី ប បចញមកតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថកតមយួគត។់ វវិរណ្ៈ ១:៥ កចងថា 
រពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័ររឡាញ់បយើង និង នរបំោោះបយើងបអាយរចួពី ប បោយោររពោះបលហិតរបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់។  
 

បរតពីរពោះបយរ ូ ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចរបគ គ្ ោះមនុរស នទល់កតបោោះ ដផតិបៅបរកាមបម បនោះ រពោះជា
ម្ចច រ់ពុំ នរបទននមណាមយួបផសងបទៀតមកមនុរស បដើមផរីបគ គ្ ោះបយើងបនោះបឡើយ។ (កិចចការ ៤:១២) 

 
 ដូបចបោះ កបុងការឱ្យនិយមនយ័សនការរបគ គ្ ោះ បយើងអាចនិយយ នថា វជាការអតប់ទរ ប ប៉ាុកនថ បយើងរតូវកត
បកនទមពាកយថា «តាមរយៈការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូរគិរថ។» 
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 បតើអបកណាខ្លោះរតូវការ ការរបគ គ្ ោះបនោះ? បៅកបុងការរិកាមុន បយើងដឹងថា រគបោ់ប ម្ចន ប បហើយរតូវកាតប់ទរឱ្យ
ោល បអ់រ់កលផ ឬ រតូវោចព់ីពីរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរហូត។ បអបរោល១៨:៤ ោរ់បតឿនថា «អបកណារបរពឹតថអំបពើ ប អបក
បនោះនឹង តប់ងជ់ីវតិ។»  បហើយ រ ៉ាមូ ៣:២៣ កចងថា «រគប់ៗ ោប រុទនកត នរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយោម នរិររីងុបរឿងរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ។« មនុរសរគបរ់បូរតវូការការអតប់ទរពី ប និងការបលើកកលងបទរតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ខ្កដលរ បប់យើងថា ការរបគ គ្ ោះមកតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 ក)  លូកា ១៩:១០ 
 ខ្)  រ ៉ាមូ ៥:៨ 
 គ)  រ ៉ាមូ ១:១៦ 
  )  កាឡាទី ១:៤ 
 
២ ការរបគ គ្ ោះម្ចនន័យថា  
 ក) ម្ចនភាពបោម ោះរតងប់លើអវីកដលបយើងបជឿ។ 
 ខ្) បររភីាពពី បតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគរតឹមរតូវ។ 
 ក) ម្ចនកតអបកកដលបធវើ បដល់អបកដសទបទកដលរតវូការ ការរបគ គ្ ោះ។ 
 ខ្) ម្ចនផលូវជាបរចើនបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ និងោទ នរួគ។៌ 
 គ) មនុរសលអនឹង នរបគ គ្ ោះ។ 
 

ខ.  រយបៀបទទួលការស្យគ គ្ ះ Initiation into Salvation 
ទោលទៅទ២ី. ស្ថគ ល់ពីមូលរា នរគ្ឹះសរាប់ការសទគ គ្ ះ។ 
 
 ប៉ាុនម នឆាប បំរកាយរពោះបយរ ូម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ អបកររបររកណ្ឍ គមពរីកិចចការរ បោ់ចប់រឿងអំពីអបកយមគុក
ម្ចប កភ់យ័ខាល ចយ៉ា ងខាល ងំ បរពាោះម្ចនរញ្ជួ យកផនដី បហើយោតគ់ិតថា អបកបទររបរ់ោត់ នរតប់គច តប់ហើយ។ អបកទងំ
ពីរបនោះគឺបលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ ជាអបកបដើរតាមរពោះរគិរថ។  
 
 បលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ នរបញាបរ់ បអ់បកយមគុកបនោះថា ោម នអបកបទរណាម្ចប ករ់តប់គចខ្លួនបទ។ 
បនធ បម់ក អបកយមគុកដឹងថា រពោះជាម្ចច រ់ នបធវើការអោច រយ បហើយក ៏នរួរថា បតើោត់អាច នរបគ គ្ ោះបោយរបបៀប
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ណា។ ចបមលើយកដលអបកបជឿ នផថល់ដល់ោត់ោមញ្ដបំផុត។ អាចរកប ើញកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១៦:៣១ «រូមបជឿបលើ
រពោះអម្ចច រ់បយរ ូ បៅ បនោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបគ គ្ ោះបលក»។ ដូបចបោះ ជំហានដំបូងបដើមផចូីលកបុងការរបគ គ្ ោះ នគឺ បជឿបលើ
រពោះអម្ចច រ់បយរ ូ។ 
 
 បតើបយើងបជឿបលើអវី? បយើងរតូវកតទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះអម្ចច រ់ និងជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង រពមទងំពឹងអាង
បលើរពោះអងគកបុងការយកបយើងបៅោទ នរួគ៌។ 
 

រឯីបរចកឋីកដលម្ចនកតរ់តាមកបនោះ គឺកបុងបោលបំណ្ងបអាយអបករល់ោប បជឿថា រពោះបយរ ូពិតជារពោះរគិរឋ 
និងពិតជារពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយបអាយអបករល់ោប កដលបជឿម្ចនជីវតិ បោយរមួជាមយួរពោះអងគ។ 
(យ៉ាូហាន ២០:៣១)  

 
 បពលបយើងទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះអម្ចច រ់ និងជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង បយើងករ៏តូវកត្កបចញពីអំបពើ បកដរ។ 
បយើងរតូវដឹងកំហុរខ្លួន និងទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់អតប់ទរបយើង និងរម្ចអ តបយើងឱ្យ នោអ ត។ របរិនបបើបយើងទូលរូម
រទងឱ់្យបធវើការបនោះ បយើងករ៏តូវកតបជឿទុកចិតថថា រទងព់ិតជាអតប់ទរ និងរម្ចអ តបយើងកមន។ កណ្ឍ គមពរី ១យ៉ាូហាន ១:៩      
ទូនម នថា «ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាពអំបពើ បរបរ់បយើង បនោះរពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និង
រុចរតិរទងន់ឹងអតប់ទរបយើងបអាយរចួពី ប រពមទងំជំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ំបពើទុចចរតិទងំអរ់ផង។» 
 
 ការទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះអម្ចច រ់ និងជារពោះរបគ គ្ ោះបនោះ នចបរ់ចួរល់ បោយនិយយបៅកានរ់ពោះអងគដូច
កដលអបកនិយយបៅកានម់តិថរបរ់អបកកដរ។ របរិនបបើអបកមនិធ្លល បប់ធវើតាមជំហានបនោះបទ រូមទូលរពោះជាម្ចច រ់ថា អបកចង់
ទទួលការអតប់ទរកដលរទង ់នរបទនឱ្យ។ របកហល អបកអាចនិយយបោយបរបើពាកយរបរ់ខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ដូចអវីខាង
បរកាមបនោះ៖   
 

ឱ្ រពោះបិតាបអើយ ទូលបងគំដឹងថា ទូលបងគំជាមនុរសម្ចន ប។ ទូលបងគំរំុបទរចំបពាោះ បរបរ់ទូលបងគំ
បហើយ ទូលរូមការអតប់ទររបរ់រពោះអងគ។ រូមរម្ចអ តទូលបងគំ និងនទូំលបងគំបចញពីការអារកកទ់ងំអ
រ់។ ទូលបងគំរូមទទួលយញ្ដបូជារបរ់រពោះបុរតារពោះអងគគឺរពោះបយរ ូ កដល នរុគតជំនួរទូលបងគំ។ 
ទូលបងគំរូមទទួលយករពោះអងគបៅបពលបនោះ ឱ្យបធវើជារពោះអម្ចច រ់ និងជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់ទូលបងគំ។ អរ
គុណ្រពោះអងគ។ អាកម៉ាន។ 

 
 បពលអបកអធិោឌ នបោយចិតថបោម ោះរតងក់បបបនោះ អបកអាចទុកចិតថ នថា  បរបរ់អបករតូវ នអតប់ទររចួបហើយ! 
អបកអាចររបរើរតបមកើង និងអរគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ កដលអបកបធវើកមមរិទនិរបរ់រពោះអងគ បហើយកដលអបកកាល យជាបុរតរបរ់រពោះអងគ
ផង។ 
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លំហាត់អន វតតន៍  
 
៤ រ ៉ាមូ ១:១៦ កចងថា ការរបគ គ្ ោះម្ចនររម្ចបអ់រ់អបកកដល 
 ក) ររ់បៅររបតាមរកឹតយវនិយ័។ 
 ខ្) បជឿ។ 
 គ) ម្ចនរទពយរមផតថិបរចើន។ 
 
៥ បយងតាមកណ្ឍ គមពរី កិចចការ ១៦:៣១ និង យ៉ាូហាន ២០:៣១ ជំបនឿររម្ចប ់នការរបគ គ្ ោះរតូវកត 
 ក) កបុងរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ។ 
 ខ្) កបុងរិរសកដលជាអបកបជឿ។ 
 គ) កបុងទំបនៀមទំលបក់បុងរកុមជនុំំរបរ់អបក។ 
 

គ. លទធផលម្នការស្យគ គ្ ះ Results of Salvation 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាអំពីលទធផលមួយច្ំនួនម្នការសទគ គ្ ះ។ 
 
 បតើម្ចនអវីបកើតបឡើងចំបពាោះអបក បពលអបកទទួលការរបគ គ្ ោះ? គឺការផ្ទល រ់បថូរខាងឯវញិ្ញដ ណ្ នបកើតបឡើង។ កណ្ឍ គមពរី 
២កូរនិថូ្រ ៧:១០ កចងថា «តាមពិតទុកខរពួយររបតាមរពោះជាម្ចច រ់កបបបនោះ កតងកតនបំអាយកកករបចិតថគំនិត បដើមផទីទួល
ការរបគ គ្ ោះ បហើយបយើងមនិោឋ យបរកាយបឡើយ។ រឯីទុកខរពួយតាមកបបបលកីយក៍តងកតនបំអាយោល ប់វញិ។« បលកប៉ាូល
 នររបររមុនបនោះថា «របរិនបបើអបកណាម្ចប ក់បៅរមួជាមយួរពោះរគិរឋ អបកបនោះ នបកើតជាថ្មី អវីៗពីអតីតកាល នកនលង
ផុតបៅ បហើយអវីៗទងំអរ់ នករបមកជាថ្មីវញិ!» (២កូរនិថូ្រ ៥:១៧)។ ការផ្ទល រ់ករបបនោះអាចប ើញកបុងពីរបីរបបៀប។ បពល
ខ្លោះ អតថចរកិរបរ់បុគគលម្ចប ក់ផ្ទល រ់បថូរពីបកើតទុកខបៅជារបាយរកីរយ ឬ របកហលបគររឡាញ់នរណាម្ចប កក់ដលបគមនិ
កដលររឡាញ់ពីមុនមក។ 
 
 បហើយវកអ៏ាចជាការផ្ទល រ់បថូរខាងឯរបូកាយកដរ។ អរ់អបកកដលម្ចនទម្ចល បហូ់បរោកលងហូបរោបទៀត។         
រពោះអម្ចច រ់ម្ចនអំណាចបចោថ អាចផ្ទល រ់បថូរអវីៗកដលចា ំចក់បុងបុគគលម្ចប កក់ដលឥឡូវបនោះកំពុងបជឿបលើរពោះអងគ។ 
 
 ការទទួលរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះអម្ចច រ់ និងជារពោះរបគ គ្ ោះក៏ម្ចននយ័ថា ការ នបកើតកបុងរគួោររបរ់          
រពោះជាម្ចច រ់កដរ។ បនោះជាអវីកដលរពោះបយរ ូចងម់្ចនន័យ បៅបពលកដលរទងម់្ចនរពោះបនធូលកបុងកណ្គ គមពរី យ៉ាូហាន ៣:៣ ថា 
បយើងរតូវកតបកើតជាថ្មី។ បលកយ៉ាូហានររបររអំពីរពោះបយរ ូថា៖  
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រឯីអរ់អបកកដល នទទួលរពោះអងគ គឺអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះនមរពោះអងគ រពោះអងគរបទនបអាយបគអាចបៅ
ជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អបកទងំបនោះពុំកមនបកើតពីបលហិតពីចំណ្ង់តណាា  ឬពីបំណ្ងមនុរសបឡើយ គឺ
បកើតពីរពោះជាម្ចច រ់វញិ។ (យ៉ាូហាន ១:១២-១៣) 

 
 រពោះគមពរីក ៏ននិយយអំពីការយល់រពមទទួលកដលនឱំ្យម្ចនទំនកទ់ំនងររបដៀងោប មយួ។ តាមរយៈការយល់
រពមទទួលបនោះ បយើងរតូវ នទទួលឱ្យចូលកបុងរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រពោះជាម្ចច រ់បៅបយើងជាបុរតរបរ់រពោះអងគ
របទនឱ្យបយើងម្ចនរិទនិកបុងការទទួលមរតកក៌ដលជាកមមរិទនិរបរ់បុរតរពោះអងគ។ 
 

គរឺពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់កដលផឋល់រកខីភាពបអាយវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងដឹងថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់
កមន។ របរិនបបើបយើងពិតជាបុរតកមន បនោះបយើងមុខ្ជាទទួលមតក៌ពុំខាន។ បយើងនឹងទទួលមតក៌ពីរពោះជា
ម្ចច រ់ គឺទទួលមតក៌រមួជាមយួរពោះរគិរឋ។ បោយបយើងរងទុកខលំ ករមួជាមយួរពោះអងគ ដូបចបោះ បយើងកន៏ឹង
ទទួលរិររីងុបរឿងរមួជាមយួរពោះអងគកដរ។ (រ ៉ាមូ ៨:១៦-១៧) 

 
 ការរទិតបៅកបុងរគួោររពោះគឺពិបររ។ បហតុបនោះបហើយ នជាអបកនឹងឮរគិរថបររ័ិទបៅោប ថា «បងបអូនរបុរ» ឬ  
«បងបអូនររី»។ វជារបបៀបមយួកដលបយើងនិយយថា «បយើងជារគួោរកតមយួ។» 
 
 បតើបយើងអាចបជឿជាកប់លើការរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង នកដរឬបទ? ម្ចនបពលមយួ ម្ចនគរថីវយ័បកមងម្ចប ក ់នរូម
ររម្ចបក់ារអធិោឌ ន។ ោតរ់ បខ់្ញុ ំថា បពលោតទ់ទួលរពោះរគិរថបធវើជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់ោតប់ហើយ ោត់ម្ចនអារមមណ៍្ 
អោច រយណារ់ គឺបពញបោយអំណ្រកតមថង។ ឥឡូវ ោតម់និម្ចនអារមមណ៍្កបបបនោះបទៀតបទ បហើយោតច់ងដ់ឹងថា បហតុអវី
 នជាោត់ « តប់ងក់ាររបគ គ្ ោះ។» បយើងដឹងថា បយើងមនិកមន នរបគ គ្ ោះបរពាោះអារមមណ៍្បនោះបទ ប៉ាុកនថ បោយការទទួល
យករពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគវញិ។ 
 
 របរិនបបើបយើងជួបោទ នភាពកដលរពោះគមពរីរបទនឱ្យបយើងររម្ចបក់ាររបគ គ្ ោះ បយើងរតូវកតបជឿថា បយើង ន       
របគ គ្ ោះមនិថាបយើងម្ចនអារមមណ៍្កបបណាកប៏ោយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកម៏្ចនរពោះបនធូលមកកានច់ិតថរបរ់បយើងកដរ។ 
បយើងកអ៏ាចរកប ើញការរ កដរបជាពីបងបអូនរបុរររីកបុងរពោះរគិរថកដរ ដូចមតិថរបរ់ខ្ញុ ំ នបធវើបៅសថ្ងកដលោតម់ករកខ្ញុ ំ    
កដរ។ 
 

បយើងដឹងបហើយថា បយើង នឆលងផុតពីបរចកឋីោល ប់មកកានជ់ីវតិ បរពាោះបយើងបចោះររឡាញ់បងបអូន។ អបក
ណាមនិបចោះររឡាញ់ អបកបនោះរទិតបៅកបុងបរចកឋីោល ប់។ (១យ៉ាូហាន ៣:១៤) 

 
 របកហលជាអបកធ្លល បឮ់រគិរថបររ័ិទនបរបើពាកយ ការបរ រឱ្យ នរុចរតិ និងការបរ រឱ្យ នវរុិទន។ បតើពាកយទងំ
បនោះម្ចនអតទនយ័យ៉ា ងដូចបមថច? ការបរ រឱ្យ នរុចរតិ គឺជាការម្ចនបររភីាពពីអំបពើ ប បធវើឱ្យបៅជារុចរតិ។ វជាលទន
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ផលសនការរបគ គ្ ោះ។ រពោះជាម្ចច រ់អតប់ទរបយើងឱ្យរចួពី ប យកកំហុររគប់យ៉ា ងបចញពីបយើង បហើយម្ចនរពោះបនធូលថា 
ឥឡូវបនោះ បយើង នរុចរតិ—ដូចបយើងមនិកដលធ្លល បប់ធវើខុ្រពីមុនមក។ កណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៥:១ រ បប់យើងថា «ដូបចបោះ បោយ
រពោះជាម្ចច រ់បរ របយើងបអាយ នរុចរតិ បរពាោះកតបយើងម្ចនជំបនឿ បយើងកម៏្ចនរនថិភាពជាមយួនឹងរពោះអងគ តាមរយៈ 
រពោះបយរ ូរគិរឋ ជាអម្ចច រ់សនបយើងកដរ។« ការររ់បៅរតឹមរតវូតាមរពោះជាម្ចច រ់គឺជា ការបរ រឱ្យរុចរតិ។ 
 
 ការបរ រឱ្យ នវរុិទនម្ចននយ័ថា បធវើឱ្យវរុិទន ោអ តពីអំបពើ ប និងថាវ យបៅរពោះជាម្ចច រ់។ ោវកប៉ាូល នររ
បររបៅកានរ់កុមជំនុំបៅរកុងបថ្រាឡូនិកថា៖  
 

រូមរពោះជាម្ចច រ់ ជារបភពសនបរចកឋីរុខ្ោនថបរ របងបអូនបអាយ នវរុិទនទងំររុង។ រូមរពោះអងគកថ្
រកាខ្លួនបងបអូនទងំមូល ទងំវញិ្ញដ ណ្ ទងំរពលឹង ទងំរបូកាយបអាយ នោអ តឥតបមហមង បៅសថ្ងរពោះ
បយរ ូ រគិរឋជាអម្ចច រ់សនបយើងយងមក។ (១បថ្រាឡូនិក ៥:២៣)  

 
 រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យរគិរថបររុិទន នវរុិទន។ បលកប៉ាូលក៏ នកតរំ់ោល់ «រពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
គឺបអាយបងបអូន នវរុិទនបអាយបងបអូនបចៀរវងអំបពើរ រចាករីលធម«៌ (១បថ្រាឡូនិក ៤:៣)។ «ចូរខ្ិតខ្ំបអាយ ន
រុខ្ជាមយួមនុរសទងំអរ់ រពមទងំខ្ិតខ្ំបអាយ នវរុិទនបទៀតផង បបើមនិ នវរុិទនបទ ោម ននរណាអាចប ើញរពោះ
អម្ចច រ់ នបឡើយ« (បហរបឺ ១២:១៤)។ 
 
 ម្ចនចំណុ្ចមយួបទៀតកដលអាចប៉ាោះពាល់ចិតថ ខ្ណ្ៈបពលនិយយអំពីលទនផលសនការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូបៅបលើ
បឈើឆាក ង។ បនោះជាការបរ រឱ្យជារបរ់រពោះ។ ការបរ រឱ្យជារបរ់រពោះរមូម្ចនទងំគុណ្របបយជន ៍កដលរពោះបយរ ូ ន
ទិញររម្ចបប់យើងបៅភបកំាល់វ៉ា រ។ី  
 

លុោះដល់លង ច បគនមំនុរសអារកសចូលជាបរចើននកម់ករករពោះអងគ រពោះអងគកប៏ដញវញិ្ញដ ណ្ទងំបនោះបោយ
ម្ចនរពោះបនធូល បហើយបរ រអបកជំងឺបអាយ នជារគប់ៗ ោប  ររបនឹងបរចកឋីកដលម្ចនកចងទុកតាមរយៈពា
ការបីអោយថា៖ «រពោះអងគ នទទួលយកភាពពិការរបរ់បយើង បហើយរពោះអងគកទ៏ទួលយកជំងឺរបរ់បយើង
កដរ»។ (ម្ច៉ា ថាយ ៨:១៦-១៧) 

 
 បអោយ ៥៣:៥ កចងទុកថា «បោយោរោប មរបរួរបរ់បលក (រពោះបយរ ូ) បយើងក ៏នជារោះបរផ ើយ។» ការ
បរ រឱ្យជារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបចោថ យ៉ា ងអោច រយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលនមំកនូវរុខ្ភាពលអដល់របូកាយមនុរស។ 
យ៉ា កុប ៥:១៤-១៥ រ បប់យើងពីរបបៀបកដលបយើងអាចអោះអាងពីការបរ រឱ្យជាបនោះ៖ 
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កបុងចំបណាមបងបអូន បបើនរណាម្ចនជំងឺ រតូវអបញ្ជ ើញរពឹទន ចារយរបរ់រកុមជំនុំមក បដើមផបីអាយបលកទងំបនោះ
អធិោឌ នបអាយោត់ និងលបបរបងបអាយកបុងរពោះនមរពោះអម្ចច រ់។ ពាកយអធិោឌ នកដលផុរបចញមកពី
ជំបនឿ  នឹងរបគ គ្ ោះអបកជំងឺបនោះ បហើយរពោះអម្ចច រ់នឹងបរ រោតប់អាយបរកាកបឡើងវញិ របរិនបបើោត ់ន
របរពឹតថអំបពើ ប រពោះអងគនឹងបលើកកលងបទរបអាយ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ចបមលើយរតឹមរតូវចបំពាោះរំណួ្របនោះ។ បតើរបបយគណាខ្លោះកដលជាលទនផលសនការរបគ គ្ ោះ? 
 ក)  ការផ្ទល រ់ករប 
 ខ្)  ការទទួលជាកូន ឬ «ការបកើតជាថ្មី» 
 គ)  ការបរ រឱ្យ នរុចរតិ 
  )  ការបរ រឱ្យ នវរុិទន 
 ង)  ការចូលបៅដល់ការបរ រឱ្យជារបរ់រពោះ 
 
៧ ចូរអានពាកយបៅខាងបឆវង។ រចួររបររបលខ្នីមយួៗពីមុខ្និយមនយ័កដលរតូវោប បៅខាងោថ ំ។ 
 …. ក)  ការផ្ទល រ់ករប   ១)  នកាល យជាបររុិទន 
 …. ខ្)  ការបរ រឱ្យ នវរុិទន  ២) ម្ចនរុខ្ភាពលអតាមរបបៀបអោច រយ 
 ….គ)  ការបរ រឱ្យ នរុចរតិ  ៣) ការផ្ទល រ់បថូរទងំររុង 
 …. )  ការបរ រឱ្យជារបរ់រពោះ  ៤) កាល យជាកផបកមយួសនរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 ….ង)  ការទទួលជាកូន   ៥) កាល យជារុចរតិ 
 
 
 
 
 
 

  



57 
 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១ គូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ បរពាោះខ្បយងនីមយួៗរុទនកតរ បប់យើងថា ការរបគ គ្ ោះមកតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 
៥ ក) កបុងរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ។ 
 
២ ខ្) បររភីាពពី បតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 
៦ អបកគួរកតគូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ បរពាោះវរុទនកតជាលទនផលសនការរបគ គ្ ោះទងំអរ់។ 
 
៣ អបកមនិគួរគូរបលើជបរមើរណាមយួបទ។ ោម នជបរមើរណាមយួរតឹមរតូវបឡើយ។ 
 
៧ ក  ៣)  ការផ្ទល រ់បថូរទងំររុង 
 ខ្ ១)   នកាល យជាបររុិទន 
 គ ៥)  កាល យជារុចរតិ 
   ២)  ម្ចនរុខ្ភាពលអតាមរបបៀបអោច រយ 
 ង ៤)  កាល យជាកផបកមយួសនរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 
៤ ខ្) បជឿ 
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រពះវិញ្ញា   ៏វិស្ទុធ 
 The Holy Spirit 

 
 

 ពួកោវក នដឹងថា រពោះបយរ ូនឹងចាកបចញពីពួកបគ។ តផតិរទង ់នរ បប់គយ៉ា ងដូបចាប ោះ។ មុនដំបូង ចិតថរបរ់បគ
ម្ចនកងវល់ បរពាោះបគររឡាញ់រពោះបយរ ូ  រពមទងំ នបដើរជាមយួរពោះអងគអរ់រយៈបពលបីឆាប ។ំ បតើបគររ់បៅបោយោម ន 
រពោះអងគបោយរបបៀបណា? 
 
 រពោះបយរ ូរជាបពីដួងចិតថបគ បហើយ នអោះអាងដល់បគថា វជាការលអណារ់ររម្ចបព់ួកបគ បោយរទងរ់តឡបប់ៅឯ
រពោះបិតាបៅោទ នរួគវ៌ញិ។ រពោះបិតារទងន់ឹងចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្យមក បហើយបគនឹងមនិបៅម្ចប កឯ់ងបឡើយ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងមនិរទិតបៅកតមយួរបបទរ ឬ កតកបុងពន័នការណីាម្ចប ក ់ឬ ជាតិោរនណ៍ាមយួ
បឡើយ—ប៉ាុកនថ បៅបពញពិភពបលក។ បៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប បលកបពរតុរម្ចនរបោរនប៍ៅកានហ់វូងមនុរស កដលម្ចន
វតថម្ចនបៅទបីនោះយ៉ា ងបហាចណារ់ម្ចន១៥រកុមភាោខុ្រៗពីោប ។ 
 

បហតុការណ៍្បនោះបកើតម្ចន ររបតាមបរចកឋីកដលពាការយី៉ាូកអល នកថ្លងទុកមកថា៖ “រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូល
ថា៖ 

 
បៅរោចុងបរកាយបងអរ់បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផងទងំពួង។ កូនរបុរ
កូនររីរបរ់អបករល់ោប នឹងកថ្លងរពោះបនធូលពួកយុវជននឹងនិមតិថប ើញការអោច រយបហើយពួកចារ់ទុំរបរ់អបក
រល់ោប នឹងយល់រុបិននិមតិថ។ (កិចចការ ២:១៦-១៧)  

 
 បតើអបកដឹងបទថា បយើង នមកដល់ការរបគ គ្ ោះតាមរយៈកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន? រូមឱ្យបយើងរិកាអំពី
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងអំពីកិចចការរបរ់រពោះអងគកបុងបយើងជាមយួោប ។ 
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គ្ទរាង 
ក. លកខណ្ៈរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន The Person of the Holy Spirit 
ខ្. កិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន The Work of the Holy Spirit 

 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នអំពលីកខណ្ៈរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
២. ពនយល់ពីកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុងការរបគ គ្ ោះ។ 
 

ក. លកខ ៈរបស្រ់ពះវិញ្ញា   ៏វិស្ទុធ The Person of the Holy Spirit 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីលរខណៈរពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធ។ 
 

 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជារពោះ។ រទងជ់ាអងគទីបីកបុងរពោះសរតឯក កដលឱ្យនមថា រពោះសរតឯកដវ៏រុិទន (Holy Trinity) ។ 
ដូចរពោះបិតា និងរពោះបុរតាកដរ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចននមបផសងៗ ដូចជារពោះវញិ្ញដ ណ្បររុិទន រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកថីពិត អបកលួងបលម។ កណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ និយយពីអងគទងំបី៖ 
 

ចូរបចញបៅនមំនុរសរគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធវើជារិរស បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនមរពោះ
បិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។  

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបរបៀបដូចជារពោះបិតា។ រទងគ់ងប់ៅអរ់កលផ ម្ចនរគបទ់ងំអំណាចបចោថ  រជាបទងំអរ់ និង
គងប់ៅរគបទ់ីកកនលង។ រទងប់ធវើកចិចការជាមយួរពោះបិតា និងរពោះបុរតា បហើយរទងម់្ចនរពោះវតថម្ចនបពលកដលបបងកើតកផនដី។ 
បតាោះ បយើងរកបឡកបមើលបៅខ្គមពរីមយួចំនួនកដលរ បអ់ំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន៖ 
 

បោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលគងប់ៅអរ់កលផជានិចច រពោះរគិរឋ នថាវ យរពោះអងគផ្ទធ ល់បៅរពោះជាម្ចច រ់ទុក
ដូចជាយញ្ដបូជាឥតបមហមង។ (បហរបឺ ៩:១៤) 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្បឈវងយល់អវីៗទងំអរ់ រូមផកីតជំបៅរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ករ៏ទងប់ឈវងយល់កដរ។  
(១កូរនិថូ្រ ២:១០) 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់ នរូនខ្ញុ ំបឡើង ខ្យល់ដបងាើមរបរ់ រពោះដម៏្ចនឫទន នុភាពខ្ពងខ់្ពរ់បំផុតបធវើ 
បអាយខ្ញុរំរ់រនម្ចនជីវតិ។ (យ៉ាូប ៣៣:៤) 
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 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នកបរមើកកបុងពាការ ីនិងបូជាចារយកបុងរម័យរមពននបមរតីចារ់។ រទងជ់ួយ មនុរសរបុរររីកបុង
ការបបរមើដល់រពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចនរំណួ្ររួរអំពីបលកយ៉ាូករបជាម្ចប ករ់តូវ នបគលកប់ធវើជាទរករចូលកបុងរបបទរ        
បអរីុបថា «បយើងពុំអាចរកបុររបផសងបទៀត កដលម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់គងជ់ាមយួ ដូចបលកបនោះបឡើយ»។  
(បលកុបផតថិ ៤១:៣៨)  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជាអងគ………………សន………………។ រទងប់ធវើកិចចការរមួោប ជាមយួ……………… និង………………   
    បហើយម្ចនរពោះវតថម្ចនបៅបលើកផនដីតាងំពី………………………មកបមល៉ាោះ។ 
 
២ ចូរអានបទគមពរីខាងបរកាម។ រូមររបររកកផរខ្នីមយួៗអំពីគុណ្រមផតថិ ឬ លកខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន  
    កដលខ្គមពរី នបលើកបឡើង។ 
 ក)  រ ៉ាមូ ១៥:១៣ …………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)  បហរបឺ ១០:១៥ ………………………………………………………………………………………… 
 គ)  ១បពរតុរ ៤:១៤ ……………………………………………………………………………………… 
  )  ១យ៉ាូហាន ៥:៦………………………………………………………………………………………… 
 ង)  យ៉ាូហាន ១៤:២៦……………………………………………………………………………………… 
 

ខ. កិចាការរបស្រ់ពះវញិ្ញា   ៏វិស្ទុធ The Work of the Holy Spirit 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរិច្ចការរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធទៅរន ងការសទគ គ្ ះ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនតួនទីរំខានប់ៅកបុងការរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង។ រទងរ់កមថងឱ្យបយើងប ើញពី បរបរ់បយើង 
និងជួយ បយើងឱ្យទទួលរពោះបយរ ូ បធវើជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង។ រទងផ់្ទល រ់បថូរជីវតិបយើង។ 
 

កាលណារពោះអងគ (រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន) យងមកដល់ រពោះអងគនឹងបញ្ញជ ក់បអាយមនុរសបលកដឹងថា បគ
យល់ខុ្រអំពី បអំពីបរចកឋីរុចរតិនិងអំពីការកាត់បទរ។ (យ៉ាូហាន ១៦:៨) 

 
 រពោះបយរ ូ នបបរងៀនថា «របរិនបបើមនុរសមនិបកើតពីទឹក និងពីរពោះវញិ្ញដ ណ្បទ បគពុំអាចចូលកបុងរពោះរជយរពោះជា
ម្ចច រ់ នបឡើយ« (យ៉ាូហាន ៣:៥-៦)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនររ់បៅកបុងអបកបជឿរគបរ់បូ។ រទងយ់ងចូលបៅកបុងចិតថ បពលការ
រនធនបកើតបឡើង។ បងបអូនពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កមន បរពាោះរពោះអងគ នចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ 
បអាយមករណ្ឌិ តកបុងចិតថបយើង គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះបហើយ កដលបនលឺរពោះរូរបរៀងបឡើងថា «អបា  !ឱ្រពោះបិតា! »  
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(កាឡាទី ៤:៦)។ កណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៨:៩ កចងថា «អបកណាោម នរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះរគិរឋ អបកបនោះមនិកមនជាកូនបៅរបរ់
រពោះអងគបទ។» 
 
 បយើង ននិយយោប រចួមកបហើយអំពីការររ់បៅរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងបយើងក៏ម្ចនការររ់បៅសនរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទនកដលបកើតបឡើងបនធ បព់ីការរនធនកដរ។ បពលខ្លោះបគបៅការបនោះថា ការរជមុជរពោះវញិ្ញដ ណ្ ។ មនិកមនអបកបជឿរគបរ់បូ
បទកដល នរជមុជរពោះវញិ្ញដ ណ្ ប៉ាុកនថ វជាបទពិបោធនម៍យួកដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យកូនរងួនភាង ររបរ់រពោះអងគ     
ម្ចន។ 
 

រពោះជាម្ចច រ់ នបលើកបលកបយរ ូបឡើងបោយឫទនិ រមរីបរ់រពោះអងគ។ បលកបយរ ូ នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏រុិទនពីរពោះបិតា តាមរពោះបនធូលរនាបហើយចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះមកបលើបយើងខ្ញុ  ំដូចបងបអូន ន
ប ើញ នឮរោប។់ (កិចចការ ២:៣៣) 

 
រូមបងបអូនកកករបចិតថគំនិត បហើយម្ចប ក់ៗ រតូវទទួលពិធីរជមុជទឹក កបុងរពោះនមរពោះបយរ ូរគិរឋបៅ បដើមផ ី
រពោះជាម្ចច រ់បលើកកលងបទរបងបអូនបអាយរចួពី ប បហើយបងបអូននឹងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលជា
អំបណាយទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (កិចចការ ២:៣៨) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជាអបកលួងបលម ជាអបកជំនួយរបរ់បយើង។ រទងប់បរងៀនបយើង របទនកថីររឡាញ់ និងការ
របកបោប ដល់បយើង និងដឹកនបំយើងបៅរកបរចកថីពិត។ រទងម់្ចនផលកផលររម្ចបប់យើង ដូចជា អំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ ចិតថ
រលូតបូត និងបចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង ជាបដើម (កាឡាទី ៥:២២) រពមទងំ ម្ចនរពោះអំបណាយទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្ បដើមផបីបរមើ 
រពោះអម្ចច រ់ និងអបកដសទ (១កូរនិថូ្រ ១២:៤-៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគពិតខាងបរកាម។ 
 ក)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនរពោះវតថម្ចនកបុងអបកបជឿរគបរ់បូ។ 
 ខ្)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនបំយើងបឆាព ោះបៅកានក់ាររបគ គ្ ោះ។ 
 គ)  ការផ្ទល រ់ករបចិតថ និងការរជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដូចោប ។ 
  )  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបការថា បយើងជាកូនរងួនភាង ររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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៤ រូមអានបទគមពរីបយងបៅខាងបឆវង។ ចូរររបររបលខ្នីមយួៗរថីអំពីកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បៅខាងោថ ំ កដល ន  
    និយយកបុងខ្គមពរីបយង ោកប់ៅពីមុខ្ខ្គមពរីបយង។ 
 .….ក បអោយ ១១:២  ១) របទនកម្ចល ងំ 
 .….ខ្ បអបរោល ៣៦:២៧  ២) បំភល ឺ(បបរងៀន) 
 .….គ យ៉ាូកអល ២:២៨  ៣) រកមថងឱ្យប ើញពីបរចកថីពិត 
 .….  លូកា ១២:១២  ៤) ផថល់រ ជាញ  ចំបណាោះដឹង និងជំនញ 
 .….ង មកីា ៣:៨   ៥) របទនទំនយ យល់រុបិននិមតិថ និងការនិមតិថប ើញ 
 .….ច យ៉ាូហាន ១៦:១៣  ៦) ជួយ អបករកាវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១ ទីប ី
 រពោះសរតឯក 
 រពោះបិតា 
 រពោះបុរតា 
 ការបបងកើតកផនដ ី
 
៣ ក)  ពិត 
 ខ្)  ពិត 
 គ)  មនិពិត 
  )  ពិត 
 
២ ក)  ម្ចនឬទន នុភាព 
 ខ្)  ជារមរបនធ ល់ 
 គ)  ម្ចនរិររីងុបរឿង 
  )  ម្ចនបរចកថីពិត 
 ង)  ជាអបកជួយ  
 
៣ ក)  ៤) ផថល់រ ជាញ  ចំបណាោះដឹង និងជំនញ 
 ខ្)  ៦) ជួយ អបករកាវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 គ)  ៥) របទនទំនយ យល់រុបិននិមតិថ និងការនិមតិថប ើញ 
  )  ២) បំភល ឺ(បបរងៀន) 
 ង)  ១) របទនកម្ចល ងំ 
 ច)  ៣) រកមថងឱ្យប ើញពីបរចកថីពិត 
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រកុមជំនុំ  

The Church 
 
 

 ម្ចនអោរ និងវហិារ រពមទងំផធោះតូចៗរររ់ោអ តជាបរចើនកដលបៅថា «រពោះវហិារ»។ វម្ចនSteeples និងបឈើឆាក ង 
ជួង និងប៉ាម កដលម្ចនរបបៀបរបរ់វផ្ទធ ល់កបុងការរបការរ បអ់វីមយួដល់អបកបដើរជិត «បនោះបហើយជារពោះវហិារ»។ រំណ្ង់
កដលបធវើពីសដមនុរសទងំបនោះជារពោះវហិារ ប៉ាុកនថ រពោះវហិារកដល ននិយយកបុងរមពននបមរតីថ្មីគឺជាអវីបរចើនជាងបនោះ។ 
 
 រកុមជំនុំបបងកើតបឡើងពីអបកបជឿទងំអរ់។ បគបៅវថា របូកាយរពោះរគិរថ។ រពោះជាម្ចច រ់គងក់បុងចំបណាមអបកបជឿតាម  
រយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បៅកបុងបមបរៀនមុន បយើង នរិការចួមកបហើយអំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងតួនទីមយួចំនួន
របរ់រពោះអងគ។ ម្ចនតួនទីមយួកដលបយើងពុំ ននិយយគឺថា រទងប់រងួបបរងួមរកុមជនុំំ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាអំពីរកុមជំនុំជាអវី បតើរកុមជំនុំគួរកតធវីអវីខ្លោះ និង អវីនឹងបកើតបឡើងចំបពាោះរកុមជំនុំ។ 
រពោះគមពរីគឺជាការផថល់ចបមលើយរតឹមរតូវដល់បយើង។ 
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គ្ទរាង 
ក. និមតិថរបូររម្ចបរ់កុមជំនុ ំNames for the Church 
ខ្. បទបញ្ដតថិរបរ់រកុមជំនុំ Ordinances of the Church 
គ. បបរកកមម និងអនគតរបរ់រកុមជំនុំ The Church’s Mission and Future 

 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នអំពីរកុមជំនុំរបរ់រពោះរគិរថ 
២. ោគ ល់ពីបទបញ្ដតថទិងំពីរយ៉ា ងរបរ់រកុមជំនុំ 
៣. ពនយល់ពីបបរកកមម និងតួនទីអនគតរបរ់រកុមជំនុំ 
 

ក.  និមិតតរបូស្រមាប់រកុមជំនុំ Names for the Church 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីររុមជំន ំរបស់រពះរគ្ិសត។ 
 
 បពលអបកឮពាកយ របូកាយ រំណ្ងអ់ោរ កូនរកមុ ំរគួោរ បតើអបកម្ចនបយបល់អវីខ្លោះបទ? ទងំអរ់បនោះទកទ់ងបៅ
នឹងមនុរស បហើយពាកយទងំអរ់បនោះបៅកបុងភាោរពោះគមពរីរំបៅបៅបលើរកុមមនុរសជាកល់ក់—គឺអរ់អបកកដលបបងកើតរកុម
រគួោររបរ់រពោះ។ 
 
 រកុមជំនុំបរបៀបបធៀបបៅនឹងរបូកាយមយួ កដលម្ចនរពោះរគិរថជារិរោ។ កណ្ឍ គមពរីកូឡូរ ១:១៨ កចងថា «រពោះអងគ
ជារិរោសនរពោះកាយរបរ់រពោះអងគ គឺរកុមជំនុំ»។ បលកប៉ាូល នកតទុ់កថា 
 

រពោះជាម្ចច រ់ នបគ ក្ បអវីៗទងំអរ់ បអាយបៅបរកាមរពោះ ទរបរ់រពោះរគិរឋ រពមទងំរបទនបអាយរពោះ
អងគគងប់ៅបលើអវីៗទងំអរ់ បធវើជារិរោបលើរកុមជំនុ ំកដលជារពោះកាយរបរ់រពោះអងគ។ រកុមជំនុំបនោះ នបពារ
បពញបោយរគបល់កខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះរគិរឋ បហើយរពោះរគិរឋផ្ទធ ល់ ក ៏នបពារបពញបោយរគបល់កខណ្ៈ
រមផតថរិបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដរ។ (បអបភរូ ១:២២-២៣)  

 
“បងបអូនជារពោះកាយរបរ់រពោះរគិរឋ បហើយម្ចប ក់ៗ ជារររីងគសនរពោះកាយបនោះ តាមចំកណ្កបរៀងៗខ្លួន”  
(១កូរនិថូ្រ ១២:២៧)។ រពោះគមពរីកប៏របៀបបធៀបរកុមជំនុំបៅនឹងរំណ្ងអ់ោរកដល នថាវ យបៅរពោះអម្ចច រ់
កដរ។ 

  
រឯីបងបអូនកដូ៏បចាប ោះកដរ បោយបងបអូនរមួជាមយួរពោះអងគ បងបអូន នផគុ ំោប បឡើង បធវើជារពោះដំណាករ់បរ់រពោះជា
ម្ចច រ់កបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្។ (បអបភរូ ២:២២) 
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 កូនរកមុរំបរ់រពោះរគិរថជាប ម្ ោះមយួបទៀតរបរ់រកុមជំនុំ។ រពោះគមពរីបៅរពោះបយរ ូថា កូនបចៀម និងប ា្ ញថា រកុម
ជំនុំជាកូនរកមុកំដលនឹងរតូវបរៀបការជាមយួរពោះអងគ។ កណ្គ គមពរី វវិរណ្ៈ ២១:៩ កចងថា «រូមអបញ្ជ ើញមក ខ្ញុ ំនឹងប ា្ ញ  
បអាយបលកប ើញកូនរកមុ ំជាភរយិរបរ់កូនបចៀម»។ «ដផតិដល់បពលបរៀបវវិហមងគលការកូនបចៀមបហើយ ភរយិបថាម ងថ្មី
របរ់កូនបចៀមក ៏នបរៀបចខំ្លួនរចួជាបររចបហើយកដរ« (វវិរណ្ៈ ១៩:៧)។ កបុងកណ្ឍ គមពរី បអបភរូ ៥:២៥ រពោះរគិរថបរបៀប
បធៀបបៅនឹងោវ ម ីបហើយរកុមជំនុំបរបៀបបធៀបបៅនឹងភរយិ។ 
 

 បពលអបកអានរពោះគមពរី អបកនឹងប ើញការបរបៀបបធៀបបផសងៗបទៀត។ អវីកដលរំខានគ់ួរចងចាគំឺថា រកុមជំនុំបបងកើត
បឡើងពីអបកបជឿកដលបកើតជាថ្មីទងំអរ់របរ់រពោះរគិរថ។ វជារកុមកំពុងលូតលរ់ កំពុងររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ និង
កំពុងរកីរយនឹងការលអរបរ់មនុរសទងំអរ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
១ ចូរអានខ្បយងខាងបរកាម និងររបររបៅកកផរខ្នីមយួៗអំពីចំណ្ងបជើងកដលផថល់ដល់រកុមជំនុំ។ 
 ក)  កូឡូរ ១:២៤   …………………………………………………………………… 
 ខ្)  ១បពរតុរ ៥:២   …………………………………………………………………… 
 គ)  ១កូរនិថូ្រ ៣:៩  …………………………………………………………………… 
  )  បអបភរូ ២:១៩  …………………………………………………………………… 
 

ខ.  បទបញ្ាតតិរបស្រ់កុមជំនុំ Ordinances of the Church 
ទោលទៅទ២ី. ស្ថគ ល់ពីបទបញ្ាតតិទាងំពីរយ៉ាងរបស់ររុមជំន ំ។ 
 
 ឥឡូវបយើងដឹងបហើយថា រកុមជំនុំជាអវី បហើយរំខានក់បុងការយល់ពីបទបញ្ដតថិទងំឡាយរបរ់រកុមជំនុំ។ បទបញ្ដតថិ
ជាចាបម់យួបបងកើតបឡើងបោយអបកកានអ់ំណាច។ បទបញ្ដតថិទងំឡាយរបរ់រកុមជំនុំ គឺការរជមុជទឹក និងពិធីបលៀង 
រពោះអម្ចច រ់ កដលបយើងកអ៏ាចបៅ នថា ពិធីជបប់លៀងរពោះអម្ចច រ់។ 
 
 រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់ នបបរងៀនពីបទបញ្ដតថិទងំពីរបនោះ។ បទបញ្ញជ ចុងបរកាយរបរ់រពោះអងគបៅកានព់ួកោវកគឺ «ចូរ
បចញបៅនមំនុរសរគបជ់ាតិោរនប៍អាយបធវើជារិរស បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនមរពោះបិតា រពោះបុរតា និង
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន» (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ ពិធីរជមុជទឹកម្ចនោររំខានព់ិបររមយួ ដផតិបយើង នកបជ់ាមយួរពោះរគិរថ
កបុងបពលរជមុជ បហើយររ់បឡើងវញិជាមយួរពោះអងគតាមរយៈជំបនឿរបរ់បយើងកបុងរពោះបចោថ រពោះជាម្ចច រ់កដល នបរ រ 
រពោះអងគឱ្យររ់បឡើងពីបរចកថីោល ប ់(កូឡូរ ២:១២)។ 
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 កបុងនមជាអបកបជឿម្ចប ក ់អបកនឹងចងទ់ទួលបុណ្យរជមុជទឹក បដើមផបីធវើជាបនធ ល់អំពីជីវតិថ្មីរបរ់អបកកបុងរពោះរគិរថ។ អបក
កច៏ងទ់ទួលពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់កដរ។ ពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់ ឬ ពិធីជបប់លៀងរពោះអម្ចច រ់ គឺជាការជួបជុំចុងបរកាយកដល 
រពោះបយរ ូបធវើជាមយួពួករិរសទងំដបព់ីរ មុនបពលទហានរ ៉ាមូចាបខ់្លួនរពោះអងគ។ បយើងបធវើពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់បដើមផរីឭំកពី
ការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ។ បលកប៉ាូលររបររថា៖ 
 

ខ្ញុ ំ នជំរបបងបអូននូវបរចកឋីកដលខ្ញុ ំ នទទួលពីរពោះអម្ចច រ់មកថា បៅយបក់ដលរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ រតូវបគ
ចាបប់ញ្ជូ នបៅឆាក ង រពោះអងគយកនំបុង័មកកាន ់រទងអ់ររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ បហើយកាចន់ំបុង័បនោះ ទងំម្ចន
រពោះបនធូលថា “បនោះជារបូកាយខ្ញុ ំ កដលរតូវបូជារំរបអ់បករល់ោប ។ ចូរបធវើដូបចបោះ បដើមផរីលឹំកដល់ខ្ញុ ំ”។ លុោះជប់
បលៀងរចួបហើយ រពោះអងគបធវើតាមកបបដកដល រទងយ់កកពងមកកាន ់ទងំម្ចនរពោះបនធូលថា “បនោះជាកពងសន
រមពននបមរតថី្មី ចងបឡើង បោយបលហិតរបរ់ខ្ញុ ំ។ រគបប់ពលកដលអបករល់ោប ពិោ ចូរបធវើដូបចបោះ បដើមផរីលឹំក
ដល់ខ្ញុ ”ំ។  បរៀងរល់បពលកដលបងបអូនពិោនំបុង័ និងពិោពីកពងបនោះ បងបអូនរបការអំពីរពោះអម្ចច រ់បោយ
ទិវងគត រហូតដល់រពោះអងគយងមកវញិ។ (១កូរនិថូ្រ ១១:២៣-២៦) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ បតើបទបញ្ដតថិពីរយ៉ា ងរបរ់រកុមជំនុំកដលរពោះបយរ ូរបទនមកម្ចនអវីខ្លោះ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ បយងតាមកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ បទបញ្ដតថិសនពិធីរជមុជទឹកគឺររម្ចប ់
 ក) អបកកដលបកើតកបុងរគួោររគរិថបររ័ិទ។ 
 ខ្) អរ់អបកកដលបជឿ បហើយកំពុងបដើរតាមរពោះរគិរថ។ 
 គ) ការចូលរមួរកុមជំនុំ។ 
 
៤ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ ពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់គឺជា 
 ក)  បទបញ្ដតថិរបរ់រកុមជំនុំ។ 
 ខ្)  ការបរបិភាគរបូកាយ និងបលហិតរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 គ)  ការចងចាពំីយញ្ដបូជារបរ់រពោះបយរ ូ។ 
  )  ររម្ចបអ់បកបជឿរគបរ់បូ។ 
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គ.  យបស្កកមម និងអ្នាគតរបស្រ់កុមជំនុំ The Church’s Mission and Future 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីទបសររមម និងតួនទីអនគ្តរបស់ររុមជំន ំ។ 
 
 បបរកកមមរបរ់រកុមជំនុ ំគឺអធិបាយដំណឹ្ងលអបៅកានម់នុរស។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់ នរបទនបបរកកមម មុនបពល
រទងយ់ងបៅឯរពោះបិតាវញិ។ 
 

រពោះអងគកប៏ំភលចឺិតថគំនិតបគបអាយយល់អតទនយ័គមពរី រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «បហតុការណ៍្បនោះបកើតបឡើង 
ររបតាមបរចកឋីកដលម្ចនកចងទុកកបុងគមពរីកមន គឺរពោះរគិរឋរតូវរងទុកខលំ ក បហើយម្ចនរពោះជនមររ់បឡើង
វញិបៅសថ្ងទីបី។ អបករល់ោប រតូវរបការ កបុងរពោះនមរពោះអងគ បអាយមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍កកករបចិតថគំនិត 
បដើមផបីអាយ នរចួពី ប គឺរតូវរបការចាបត់ាងំពីរកុងបយរោូឡឹមតបៅ។ (លូកា ២៤:៤៥-៤៧) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ បបរកកមមរបរ់រកុមជំនុំគ ឺ
 ក) រ បព់ីការរងទុកខ និងការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) អធិបាយកំហុរ និងការអត់បទរ ប។ 
 គ) រ បព់ីរពោះបយរ ូដល់របជាជាតិទងំអរ់។ 
 
 រពោះរគិរថររឡាញ់រកុមជំនុំ រពមទងំរបទនរពោះជនម «បដើមផបីរ របអាយរកុមជំនុ ំនបៅជាវរុិទន ទងំជំរោះបអាយ
 នោអ តបររុិទន បោយលងកបុងទឹក និងបោយោររពោះបនធូល។ រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័នរំកុមជំនុំបនោះមកថាវ យរពោះអងគ
ផ្ទធ ល់ ជារកុមជំនុដំរ៏ងុបរឿង ឥតោល កោប ម ឥតរជីវរជួញ និងឥតបខាច ោះរតងណ់ាបឡើយ គឺបអាយ នបៅជាវរុិទនឥតបម     
ហមង។ (បអបភរូ ៥:២៦-២៧) 
 
 រកុមជំនុំនឹងររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ទងំបៅោទ នរួគ ៌និងកផនដី កដលបគនឹងបោយរជជាមយួរពោះរគិរថ។ 
បលកយ៉ាូហានបធវើបនធ ល់។  
 

បពលបនោះ ខ្ញុឮំរតវបលកទងំប៉ាុនម ន បៅោទ នរួគ ៌បៅបលើកផនដី បៅបរកាមដី បៅកបុងរមុរទ រពមទងំអវីៗ
ទងំអរ់កដលបៅោទ នទងំបនោះ បនលឺរំបឡងបឡើងថាៈ «រូមរពោះអងគកដលគងប់លើបលល័ងក និងកូនបចៀម
ទទួលពាកយររបរើរតបមកើងរពោះកិតថិនម រិររីងុបរឿង និងរពោះបចោឋ  អរ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ!»។  
(វវិរណ្ៈ ៥:១៣) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរររបររអកសរបៅពីមុខ្របបយគពិតខាងបរកាម។ 
 ក) ោម នអវីមយួនឹងបធវើជានិរនថរប៍នោះបទ។ 
 ខ្) រកុមជំនុំនឹងបៅជាមយួរពោះរគិរថជាបរៀងរហូត។ 
 គ) រកុមជំនុំនឹងបបរមើរពោះជាម្ចច រ់បោយបធវើជាបូជាចារយ និងអបករគបរ់គងកផនដី។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  រពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ 
 ខ្)  ហវូងបចៀម 
 គ)  អបកបធវើការរមួជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ កររ និងដំណាករ់បរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
  )  ជនរមួជាតិជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 
៤ អបកគួរកតគូររងវងប់លើអកសរ ក គ និង   ។ ចបមលើយ ខ្ មនិរតឹមរតូវកត បរពាោះបយើងមនិបរបិភាគោច ់និងផឹក្ម
 របរ់រពោះបយរ ូបទ។ នំបុង័ និងទឹកទំពាងំ យជូរជានិមតិថរបូសនរពោះកាយ និងរពោះបលហិត។ 
 
២ ការរជមុជទឹក និងពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់ (ឬ ពិធីជបប់លៀងរពោះអម្ចច រ់)។ 
 
៥ អបកគួរកតគូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ បរពាោះចំណុ្ចទងំបនោះរុទនកតរតឹមរតូវ។ 
 
៣  ខ្) អរ់អបកកដលបជឿ បហើយកំពុងបដើរតាមរពោះរគិរថ។ 
 
៦ ខ្ និង គ ជារបបយគពិត។ 
 
 

 ឥឡូវអបក នបញ្ចបជ់ំពូកទីមយួរចួរល់បហើយ រូមបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីឆលើយ ការវយតសមលតាមជពូំកទីមយួ ។ 
រលឹំកពីបមបរៀនមុនៗ បនធ បម់កបធវើតាមការកណ្នបំៅបលើរកោរចបមលើយ។ អបកគួរកតបំបពញវ រចួបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបក
បៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ក។ 
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 យមយរៀន 

៨ ពិភពវិញ្ញា ណ The Spirit World 
៩ អនគ្ត The Future 
១០ បញ្ាតតិរបស់រពះជ្ជាច ស់ The Law of God 
១១ ទំនរ់ទនំងទៅកាន់រពះជ្ជាច ស់ និងទៅកាន់អនរដម្ទ  

 Relating to God and to Others 

១២ ជីវិតរគ្ិសតបរសិ័ទ The Christian Life 
១៣ ជីវិតទពញទរយរពះវិញ្ញា ណ The Spirit-Filled Life 
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ពិភពវិញ្ញា    
The Spirit World 

 
 
 

 រពោះអងគកដលគងប់ៅកបុងអបករល់ោប  រទងម់្ចនអំណាចធជំាងម្ចច រ់បលកីយប៍នោះបៅបទៀត។ (១យ៉ាូហាន ៤:៤) 
 

 ម្ច៉ា រណីាជាយុវនរមី្ចប ក ់បពលោតប់ធវើជារគូអនធងរពលឹង។ បពលខ្ញុ ំជួបោត ់ោត់ម្ចនអាយុ២៥ឆាប  ំបហើយម្ចរោតាងំ 
និងវញិ្ញដ ណ្អារកក ់នរមួរតឹោតរ់ចួបៅបហើយ។ បីរ ថ ហ៍ដំបូងសនប៉ាុនម នកខ្បនោះ អបកបជឿមយួចំនួន និងខ្ញុ ំ នររ់បៅ
ជាមយួនឹងម្ច៉ា រណីា និងោវ មរីបរ់ោត ់បហើយវជាបពលបវលសនចមាំងខាងឯវញិ្ញដ ណ្ដគ៏ួរឱ្យខាល ចមយួ។ 
 
 បរៀងរល់លង ចបយើងោកស់ដបលើម្ច៉ា រណីា អធិោឌ នររម្ចបក់ារបោោះឱ្យរចួរបរ់ោត។់ វញិ្ញដ ណ្អារកកទ់ងំបនោះ ន
ពាយមរម្ចល បោ់ត់ បហើយកព៏ាយមបធវើ បបយើងកដរ ប៉ាុកនថ វមនិអាចបធវើ នបទ។ បយើងតរ ូនឹងអំណាចម្ចរោតាងំ និង
ករវងរកការការពារតាមរយៈរពោះបលហិតរពោះបយរ ូ។ វញិ្ញដ ណ្អារកក ់នបចញបនថិចមថងៗ។ អំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់    
អោច រយជាង បហើយឆាប់ៗ ម្ច៉ា រណីាកម៏្ចនបររភីាពបពញបលញ! 
 
 ម្ច៉ា រណីា នកាល យជារម្ចជិកម្ចប កក់បុងរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយកជ៏ាកផបកមយួរបរ់រកុមជំនុំ កដលបយើងបទើប
កត នរិការចួ។ ម្ចនកតរពោះជាម្ចច រ់ប៉ាុបណាត ោះកដលរគបរ់គងោត ់បហើយម្ចនកតរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនប៉ាុបណាត ោះកដលគងក់បុង
ោត។់ 
 
 អបកករ៏បកហលជាធ្លល បប់ ើញអំណាចបធវើការរបរ់ោតាងំរចួមកបហើយ។ ប៉ាុកនថ អបកមនិចា ំចភ់័យខាល ចបឡើយ។ 
អំណាចរពោះជាម្ចច រ់ធំអោច រយជាង! បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងរិកាអំពីអំណាចរបរ់វញិ្ញដ ណ្កបុងបលកិយ ៍និងការការពារ
កដលបយើងជាអបកបជឿម្ចនកបុងរពោះរគិរថ។ 
 



76 
 

គ្ទរាង  
ក. ម្ចរោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក ់Satan and Evil Spirits 
ខ្. ពួកបទវតា Angels 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ថា ម្ចរោតាងំជានរណា និងវរនរបរ់វជាអវី។ 
២. ោគ ល់ពមីុខ្្របីយ៉ា ងរបរ់ពួកបទវតា។ 
 

ក.  មារាតាងំ និងវិញ្ញា  អារកក់ Satan and Evil Spirits 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ថា ារស្ថតាងំជ្ជនរណា និងវាសនរបស់វាជ្ជអវី។ 
 
 ម្ចរោតាងំជាបទវតាអារកកក់ដលរតូវ នបបណ្ថ ញបចញពីោទ នរួគ ៌បរពាោះវចងប់លើកតបមកើងខ្លួនវឱ្យបលើរជាង 
រពោះជាម្ចច រ់។ ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់ នទម្ចល កវ់ចុោះមកដល់របតថ ដប៏រៅសនោទ នមចចុរជ (បអោយ ១៤:១៤-១៥)។ ពួកបទវតា
អារកកក់ដលបដើរតាមវ នជួបនឹងវរនររបដៀងវ៖ «ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ពុំ នបយគយល់ដល់ពួកបទវតាកដលរបរពឹតថអំបពើ
 បបទ រទង ់នរញុពួកបគទម្ចល កប់ៅកបុងនរកអវចិី កដលងងឹតរូនយ បហើយបគជាប់ ំុឃ្លងំបៅទីបនោះរងច់ាបំពលរពោះអងគ  
វនិិចឆយ័បទរ (២បពរតុរ ២:៤)។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់ម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «ខ្ញុ បំ ើញម្ចរោតាងំធ្លល កចុ់ោះពីបលើបម មកដូចបផលក
បបនធ រ (លូកា ១០:១៨)។ 
 
 ម្ចរោតាងំ (បពលខ្លោះបៅថា លូរីុបហវើ ឬ ម្ចរ)  នពាយមបកងវរមនុរសឱ្យបចញឆាង យពីការបបរមើរពោះដម៏្ចនរពោះ
ជនមររ់។ កណ្ឍ គមពរី ១បពរតុរ ៥:៨ ោរ់បតឿនបយើងថា «រតូវភាញ កខ់្លួន បហើយរបុងោម រតីជានិចច! ដផតិម្ចរជាររតូវនឹងបង
បអូន កំពុងកតរកកវលជុំវញិបងបអូន ដូចរឹងារកកវលទងំរគហឹម រករត ករីុ់អបកណាម្ចប ក។់« 

 
 វញិ្ញដ ណ្អារកកប់ធវើការជាមយួោតាងំបដើមផបីធវើ ប និងបំផ្ទល ញមនុរស។ កណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ៨:២៨-៣៤ រ បប់យើង
ពីបុររពីរនកក់ដលឆកួត បរពាោះវញិ្ញដ ណ្អារកក ់ឬ បិោច នចូលកបុងខ្លួនពួកបគ។ ប៉ាុកនថ អំណាចរពោះជាម្ចច រ់កតងកតធំជាង
អំណាចរបរ់ម្ចរ។ រពោះបយរ ូរកមថងឱ្យប ើញអំពីអំណាចបដញវញិ្ញដ ណ្អារកកប់ចញពីមនុរស។ 
 

លុោះដល់លង ច បគនមំនុរសអារកសចូលជាបរចើននកម់ករករពោះអងគ រពោះអងគកប៏ដញវញិ្ញដ ណ្ទងំបនោះបោយ
ម្ចនរពោះបនធូល បហើយបរ រអបកជំងឺបអាយ នជារគប់ៗ ោប  ររបនឹងបរចកឋីកដលម្ចនកចងទុកតាមរយៈ 
ពាការបីអោយថា៖ «រពោះអងគ នទទួលយកភាពពិការរបរ់បយើង បហើយរពោះអងគកទ៏ទួលយកជំងឺរបរ់
បយើងកដរ»។ (ម្ច៉ា ថាយ ៨:១៦-១៧) 
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 កណ្ឍ គមពរី វវិរណ្ៈ ២០:១-៣ រ បថ់ា បពលរពោះរគិរថយងមកតាងំអាណាចរករពោះអងគបៅបលើកផនដី ោតាងំរតូវ
 នចាបច់ងទុករយៈបពលមយួរយឆាប ។ំ បនធ បព់ីបនោះមក វនឹងរតូវ នបោោះកលងឱ្យម្ចនបររភីាពមយួរយៈ បហើយបនធ ប់
មក នឹងរតូវោកក់បុងោទ ននរកជាបរៀងរហូត។ ការនិមតិថរបរ់បលកយ៉ាូហានប ា្ ញរ ប់ 
 

រឯីម្ចរកដល ននជំាតិោរន៍ទងំបនោះបអាយវបងវង ករ៏តូវបគប ោះបៅកបុងបឹងបភលើង និងោព នធ់រ័កដលម្ចន
រតវតិរចាឆ ន និងពាការកីកលងកាល យបៅកបុងបនោះរោប។់ បគនឹងរងទុកខបវទនទងំសថ្ង ទងំយបអ់រ់កលផជា
អកងវងតបរៀងបៅ។ (វវិរណ្ៈ ២០:១០) 

 
 បពលអបករបឈមមុខ្នឹងបរចកថីលផងួពីម្ចរោតាងំ ឬ រទិតកបុងភាពបរោោះថាប កប់ោយោរកតវញិ្ញដ ណ្អារកក ់អបក
អាចឈររបឆាងំនឹងវ ន។ កណ្ឍ គមពរី យ៉ា កុប ៤:៧ ម្ចនរពោះបនធូលថា «រូមបងបអូនបោរពចុោះចូលរពោះជាម្ចច រ់ បហើយ
របឆាងំនឹងម្ចរបនោះវមុខ្ជារតប់ចញឆាង យពីបងបអូនមនិខាន។» កណ្ឍ គមពរី វវិរណ្ៈ ១២:១១ កចងទុកថា «បងបអូនបយើង ន
ឈបោះវ បោយោររពោះបលហិតរបរ់កូនបចៀម និងបោយរកខីភាពរបរ់ពួកបគ។« 

 
 បពលបយើងរិកាកបុងកផបកបនធ ប ់រពោះជាម្ចច រ់បញ្ចូ នពួកបទវតារទងឱ់្យមកបបរមើអបក។ អបកមនិ ចភ់យ័ខាល ចអវីបឡើយ 
របរិនបបើអបកជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ពុំ នរបទនបអាយបយើងម្ចនវញិ្ញដ ណ្កដលនបំអាយខាល ចបទ គឺរពោះអងគរបទនបអាយបយើងទទួល  
    វញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់…………………………………       ……………………………………     និង………………………… 
    (២ធីម៉ាូបថ្ ១:៧)។ 
 
២ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគពតិនីមយួៗកដលរថីអំពីោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក។់ 
 ក)  ោតាងំបរបៀបដូចជាបតាកំពុងរគហឹមកដលចងប់ធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទអនថរយ។ 
 ខ្)  វញិ្ញដ ណ្អារកករ់ោនក់តជាការររបមើររសមរបរ់មនុរសកដលមនិោគ ល់វចារ់ប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ)  រពោះបលហិតកដលរពោះបយរ ូ នខាច យបលើបឈើឆាក ងម្ចនជ័យជំនោះបលើោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក។់ 
  )  របរិនបបើអបកបជឿតរ ូនឹងម្ចរ បនោះម្ចរមនិអាចបធវើទុកខបទរដល់បគ នបទ។ 
 
៣ ចូរអាន ម្ច៉ា ថាយ ២៥:៤១ បតើអវី នបរៀបចំជាបររចររម្ចបម់្ចរ និងបទវតារបរ់វ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ខ. ពួកយទវតា Angels 
ទោលទៅទ២ី. ស្ថគ ល់ពីម ខ្របីយ៉ាងរបស់ពួរទទវតា។ 
 

បទវតាទងំបនោះរុទនកតជាវញិ្ញដ ណ្ កដលបៅបំបរ ើរពោះជាម្ចច រ់ រពោះអងគចាតព់ួកបលកបអាយមកបំបពញមុខ្្រ
ជារបបយជន៍ដល់អរ់អបកកដលរតូវទទួលការរបគ គ្ ោះទុកជាមតក៌! (បហរបឺ ១:១៤) 

 
 បតើអបកធ្លល បឮ់ពីបទវតាការពារកដរឬបទ? ពួកបគម្ចនពិតកមន។ រពោះគមពរីម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះជាម្ចច រ់នឹង «បញ្ញជ  
បអាយពួកបទវតាជួយ អបក ពួកបទវតានឹងការពារអបក បៅរគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ» (ទំនុកតបមកើង ៩១:១១)។  
 
 ពួកបទវតាម្ចនមុខ្្រជាបរចើន មុខ្្រទីមយួគឺបបរមើរពោះជាម្ចច រ់កដល ជាអបកបបងកើតពួកបគ។ ពួកបទវតាថាវ យបងគំ 
រពោះជាម្ចច រ់រគបប់ពលបវល។ កណ្ឍ គមពរី បនបហម្ច ៩:៦ កចងថា «រពោះអងគរបទនជីវតិដល់អវីៗរពវោរបពើ ហវូងតារទងំ
អរ់បៅបលើបម  នោំប រកាបថាវ យបងគំរពោះអងគ។» ពួកបទវតាមនិបធវើកបបបនោះបោយខ្លួនឯងបទ ប៉ាុកនថ បោយបរកាមអំណាចរបរ់
រពោះរគិរថ។ កណ្ឍ គមពរី ១បពរតុរ ៣:២២ រ បប់យើងថា រពោះបយរ ូ « នយងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្ គង់បៅខាងោឋ ំ 
រពោះជាម្ចច រ់— បហើយពួកបទវតា រពមទងំវតទុរ័កឋិរិទនិននកដលម្ចនអំណាច និងឫទន នុភាពនន ចុោះចូលនឹងរពោះអងគទងំ       
អរ់។» 
 
 ពួកបទវតា នចូលរមួកបុងការរបទនរកឹតយវនិយ័ចារ់ (កាឡាទី ៣:១៩) បហើយបរកាយមកបរចៀងបលើភបយូំោ របការ
អំពីកំបណ្ើ តរពោះបយរ ូ  (លូកា ២:១៣-១៤)។ ពួកបគបបរមើរពោះបយរ ូ ខ្ណ្ៈបពលកដលរទងគ់ងប់លើកផនដី។ កណ្ឍ គមពរី  
លូកា ៤:១១ រ បប់យើងថា បរកាយពីការលផងួកបុងទីរបហាោទ នរចួបហើយ ម្ចនពួកបទវតាចាជំួយ រពោះអងគ។ បពលរពោះបយរ ូ
អធិោឌ នទងំរពួយរពោះទ័យកបុងរួនបកតបរម្ច៉ា នី ម្ចនបទវតាមកផថល់កម្ចល ងំដល់រពោះអងគ។ 
 
 ពួកបទវតាកប៏បរមើបយើងដូចោប ។ បទោះបីបយើងបមើលមនិប ើញពួកបគកប៏ោយ ពួកបគបមើលកថ្រកាបយើង—បោយចាឃំ្លល ំ
បមើល និងការពារបយើងពីបរោោះថាប ក។់ បយើងោម នផលូវដឹងពីបរោោះថាប ក់ និងបញ្ញា បផសងៗកដលបយើងជួបរបទោះបនោះបទ បរពាោះបគ
បបរមើជំនួរបយើងវញិ។ 
 
 ប៉ាុកនថ បយើងដឹងថា ពួកបគរតូវ នបញ្ចូ នមកបដើមផជីួយ បយើង ពីបរពាោះរពោះគមគរីម្ចនរពោះបនធូលដូបចបោះ។ ម្ចនគំរបូផសងៗកបុង
រពោះគមពរី នរបទនមកបដើមផបីលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យបជឿ។ ឧទហរណ៍្ បលកប៉ាូលរ បព់ីរបបៀបកដលបទវតាមករកបលក 
បហើយបលក នបលើកទឹកចិតថដល់បងបអូនកដលបៅបលើរំបៅឱ្យបគបជឿថា បគទងំអរ់ោប នឹងររ់ (កិចចការ ២៧:២២-២៥)។  
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 កណ្ឍ គមពរី ១ពងាវតារកសរត ១៩:៥ រ បថ់ា ម្ចនបទវតា ននអំាហារដល់ពាការបីអលីយ៉ា  បពលបលកហតប់នឿយ
យ៉ា ងខាល ងំ បលក នគិតថា បលកនឹងោល ប។់ បហើយបទវតា នបោោះកលងោវកបពរតុរឱ្យម្ចនបររភីាពពីគុក បពល
បលករតូវបគបបៀតបបៀនបោយោរដំណឹ្ងលអ (កិចចការ ១២:១៧)។ 
 
 បទោះបីបយើងបមើលប ើញបទវតា ឬ អត ់បយើងដឹងថា ពួកបគរតូវ នបញ្ចូ នមកបដើមផបីបរមើបយើង។ ម្ចនអារមមណ៍្លអ
ណារ់បោយដឹងថា ពួកបទវតាបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីធវើនូវអវកីដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលរ បប់គឱ្យបធវើ។ 
 
 ដូចកដលបយើង នរិការចួមកបហើយថា ពួកបទវតាមនិបធវើរកមមភាពអវីបទ បលើកកលងកតបធវើបរកាមអំណាចរបរ់
រពោះ។ បគកម៏និទទួលការររបរើរតបមកើងអវីកដរ។ បលកយ៉ាូហានជាម្ចប កក់ដលរពោះរពវរពោះទ័យ  នរបំភើបចិតថយ៉ា ងខាល ងំបោយ
ោរបលក នទទួលរជោរតាមរយៈបទវតា  បលក នរកាបចុោះ បហើយចាបប់ផថើមថាវ យបងគំបទវតាបនោះ។ ប៉ាុកនថ បទវតាបនោះ
 នបញ្ឈបប់លក។ «កុំថាវ យបងគំខ្ញុអំី !ខ្ញុ ំជាអបករមួការ្រជាមយួបលកបទបតើ បហើយខ្ញុ ំករ៏មួការ្រជាមយួបងបអូនបលកកដល
បជឿបលើរកខីភាពរបរ់រពោះបយរ ូ កដរ។ រតូវថាវ យបងគំរពោះជាម្ចច រ់វញិ!។» (វវិរណ្ៈ ១៩:១០) 
 
 អបកមនិរតូវថាវ យបងគំពួកបទវតាបឡើយ ប៉ាុកនថ អបកអាចបធវើឱ្យពួកបគម្ចនអំណ្រ។ របរិនបបើ អបកថាវ យជីវតិរបរ់អបកបៅ
រពោះរគិរថ អបក នឱ្យអំណ្រដល់ពួកបទវតារចួបររចបៅបហើយ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ំរំុរ បអ់បករល់ោប ថាបទវតា
របរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងម្ចនអំណ្ររបាយជាខាល ងំ បោយម្ចនមនុរស បកតម្ចប កក់កករបចិតថគំនិត» (លូកា ១៥:១០)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរអានខ្គមពរីខាងបរកាម បហើយ រូមររបររបៅកកផរខ្បនោះអំពីមុខ្្ររបរ់ពួកបទវតាកដលម្ចនបៅកបុងខ្គមពរី។ 
 ក) បហរបឺ ១:៦………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) កិចចការ ៨:២៦ ……………………………………………………………………………………… 
 គ) ទំនុកតបមកើង ៩១:១១ ……………………………………………………………………………… 
 
៥ ពួកបទវតា 
 ក) ជាអវីមយួកដលបយើងរតូវថាវ យបងគំ។ 
 ខ្) អាចបធវើរកមមភាព ឬ អាចនិយយអវីមយួ បោយោម នអំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) ជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងជួយ បុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
១ កម្ចល ងំ បរចកថីររឡាញ់ ចិតថធងន់ 
 
៤ ក) ថាវ យបងគំរពោះរគិរថ 
 ខ្) អបកនដំំណឹ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 គ) ជួយ  ឬ ការពារ 
 
២ ក)  ោតាងំបរបៀបដូចជាបតាកំពុងរគហឹមកដលចងប់ធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទអនថរយ។ 
 គ)  រពោះបលហិតកដលរពោះបយរ ូ នខាច យបលើបឈើឆាក ងម្ចនជ័យជំនោះបលើោតាងំ និងវញិ្ញដ ណ្អារកក។់ 
  )  របរិនបបើអបកបជឿតរ ូនឹងម្ចរ បនោះម្ចរមនិអាចបធវើទុកខបទរដល់បគ នបទ។ 
 
៥ គ) ជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងជួយ បុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៣ បភលើងកដលបឆោះអរ់កលផជានិចច 
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អ្នាគត  
The Future 

 
 

 រគបោ់ប ចាបអ់ារមមណ៍្នឹងអនគត។ កណ្ឍ គមពរីទងំថ្មី ទងំចារ់  នររបររអំពីអវីកដលមនុរសគិតថានឹងបកើត   
បឡើង។ អបកវទិាោគរថ និងអបកដឹកនរំោឌ ភ ិលរតូវ នរំុគំនិតបយបល់អំពីអវីកដលនឹងបកើតម្ចនររម្ចបជ់ាតិោរន៍
របរ់បគ។ 
 
 មនុរសកតងកតភយ័ខាល ចអំពីអនគត បោយរំុបយបល់ពីរលឹកកតការទយបជាគជតាតាមតារោគរថ រគូមនថអាគម 
(crystal ball) និង តាមទរមងប់ផសងៗបទៀតសនការទរសទយ។ សថ្ងមយួ ម្ចននរមី្ចប ករ់តម់ករកខ្ញុ ំ បហើយរួរថា បតើោតអ់ាច
បមើល ទសដខ្ញុ ំ បហើយរ បខ់្ញុ ំអំពីអនគតរបរ់ខ្ញុ ំ នកដរឬបទ។ ោតម់្ចនការភាញ កប់ផអើលយ៉ា ងខាល ងំ បៅបពលខ្ញុ ំរ បោ់តថ់ា 
ខ្ញុ ំម្ចនបរៀវបៅតូចមយួកដលរ បខ់្ញុ ំអំពីអនគតរបរ់ខ្ញុ ំ— បហើយបរៀវបៅបនោះករ៏ បអ់ំពីអនគតរបរ់ោតក់ដរ! បនធ បម់ក 
ខ្ញុ ំ នរបគល់គមពរីរមពននបមរតីមយួកាលដល់ោត។់ 
 
 រពោះគមពរីជារបភពកតមយួគតអ់ំពីការទរសទយដព៏ិតរ កដ។ តាមរយៈរពោះបនធូល រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនឱ្យបយើង
ទងំអរ់នូវអវីកដលបយើងចងដ់ឹង។ មនិចា ំច់ «អាន» រលឹកកត ឬ បមើលរនលឹកបបៀរបនោះបទ។ ជាការពិត រពោះជាម្ចច រ់ ន
ហាមឃ្លតក់ិចចការទងំបនោះ និងទរមងស់នមនថអាគមទងំឡាយ។  
 
 របរិនបបើ អបកឆងល់អំពីអនគតរបរ់អបក និងអំពីអវីនឹងបកើតបឡើងបពលរពោះបយរ ូយងមកមថងបទៀត អបកនឹងចាប់
អារមមណ៍្បលើការរិកាបមបរៀនបនោះ។ បយើងនឹងរិកាអំពីការកាតប់ទរបពលអនគត និងអំពីបពលបវលសនការយងមករបរ់
រពោះអម្ចច រ់។ រូមផកីតពួកបទវតាកដលបយើង នរិកាបៅបមបរៀនមុនកច៏ាបអ់ារមមណ៍្ចងដ់ឹងកដរថា បតើរពោះអម្ចច រ់នឹងយង
មកកផនដីបៅបពលណាកដរ។ ចូរបយើងបមើលរពោះគមពរី បហើយបមើលថា បតើរពោះគមពរីម្ចនរពោះបនធូលអវីខ្លោះអំពីអនគតរបរ់បយើង! 

 



82 
 

គ្ទរាង 
ក. រពោះជាម្ចច រ់ឆកយ់កអបកបជឿបឡើង The Rapture of Believers 
ខ្. ការបោយរជយបលើកផនដីរបរ់រពោះបយរ ូ The Earthly Rule of Jesus 
គ. ការវនិិចឆយ័បទររបរ់អបកមនិបជឿ The Judgment of Unbelievers 

 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពីការឆកប់ឡើងនឹងបកើតបឡើងបៅបពលណា បហើយររម្ចបអ់បកណា។ 
២. ចងអុលរ បព់ីបហតុការណ៍្កដលឱ្យអតទនយ័សនពាកយ រជយមយួពានឆ់ាប ។ំ 
៣. ពនយល់ ថាបតើអវីបៅជាការវនិិចឆយ័បទរបៅឯបល័លងកធំពណ៌្រ។ 
 

ក. រពះជាមាា ស្ឆ់ក់យកអ្នកយជឿយឡើង The Rapture of Believers 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីការ្រ់ទឡើងនឹងទរើតទឡើងទៅទពលណា ទហើយសរាប់អនរណា។ 
 

 ការបលើកបឡើង រំបៅបៅបលើការយងមកវញិបពលអនគតរបរ់រពោះអម្ចច រ់ បៅបពលកដលរទងន់ឹងជួបរកុមជំនុ ំ
រពោះអងគកបុងអាការបវហារយ។៍ ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចរ បប់យើងថា បពលណាការឆកប់ឡើងនឹងបកើតបឡើងបឡើយ ពីបរពាោះម្ចន
កតរពោះជាម្ចច រ់មយួអងគគតក់ដលរជាប។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា  
 

រឯីសថ្ងកំណ្ត ់និងបពលបវល ោម ននរណាដឹងបឡើយ បទោះបបីទវតាបៅោទ នបរមរុខ្ ឬរពោះបុរតាកពុ៏ំរជាបកដរ 
ម្ចនកតរពោះបិតាមយួរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះកដលរជាប។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៤:៣៦) 

 

 ប៉ាុកនថ ម្ចនទីរំោល់កដលរ បប់យើងថា ការបលើកបឡើងជិតមកដល់បហើយ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា មុនបពល
រទងយ់ងមកវញិ អំបពើទុចចរតិ និងអំបពើហឹងានឹងរកីចបរមើនបឡើងជាខាល ងំ។ រពោះរគិរថ និងពាការកីកលងកាល យជាបរចើននឹងបលច
បចញមក។ វនឹងម្ចនរញ្ជួ យកផនដី បរោោះទុរ ាកិស  វតទុចសរងដគ៏ួររអបប់ខ្ពើម និងម្ចនរគ គ្ មផង។ ទីរំោល់ទងំបនោះនិយយ
កបុងកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ជំពូកទី២៤ និងលូកាជំពូកទី២១ កដលកំពុងបកើតបឡើងកបុងបពលបចចុបផនប។ 
 

 ប៉ាុកនថ មនិកមនអវីៗទងំអរ់រុទនកតអវជិជម្ចនបនោះបទ។ បរតពីរោដក៏រនបវទន ម្ចនមនុរសជាបរចើននឹងករវងរក 
រពោះអម្ចច រ់ រពមទងំរកប ើញរពោះអងគផង។ បលកយ៉ាូកអល នទយអំពីការបនោះ ៖ 
 

បរកាយមកបទៀត បយើងនឹងចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង មកបលើមនុរសបលកទងំអរ់។ កូនរបុរកូន
ររីរបរ់អបករល់ោប នឹងកថ្លងរពោះបនធូល ពួកចារ់ទុំរបរ់អបករល់ោប នឹងយល់រុបិននិមតិថ បហើយពួកយុវជន
នឹងនិមតិថប ើញការអោច រយ។ បរកាយមករូមផកីតអបកបំបរ ើរបុរររី កប៏យើងនឹងចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង 
បៅបលើពួកបគកដរ។ (យ៉ាូកអល ២:២៨-២៩) 
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 រគិរថបររ័ិទទនធឹងរងច់ាសំថ្ងសនការបលើកបឡើងបោយអំណ្រ។ អរ់អបកកដល នោល បន់ឹងររ់បឡើងវញិ បហើយអរ់អបក
កដលបៅររ់នឹង នផ្ទល រ់បថូរ។ រគបោ់ប នឹងបៅជួបរពោះអម្ចច រ់បៅកបុងពពក។ បលកប៉ាូលររបររថា៖ 
 

ខ្ញុ ំរូមជំរបបងបអូនអំពីគំបរងការដល៏ក់កំ ងំមយួ គឺថា បយើងមនិោល ប់ទងំអរ់ោប បទ ប៉ាុកនថ បយើងនឹងរតូវ
ករបរទងរ់ទយទងំអរ់ោប  កបុងរយៈបពលដខ៏្លី គឺកតមយួប៉ារបិចកភបកប៉ាុបណាត ោះ។ បៅបពលឮរំបឡងករតចុង
បរកាយ )ដផតិនឹងម្ចនរំបឡងករតបនលឺបឡើង(  មនុរសោល ប់នឹងររ់បឡើងវញិ ទងំម្ចនរបូកាយកដលមនិបចោះ
រលួយ រឯីបយើង បយើងនឹងរតូវករបរទងរ់ទយកដរ បរពាោះរបូកាយកដលកតងកតរលួយបនោះ រតូវកតទទួលយកភាព
កដលមនិបចោះរលួយ បហើយរបូកាយកដលកតងកតោល ប់បនោះរតូវទទួលយកភាពអមតៈ។  
(១កូរនិថូ្រ ១៥:៥១-៥៣) 

 
 បនធ បព់ីការបលើកបឡើង រគិរថបររ័ិទនឹងរតូវវនិិចឆយ័បទរ រពមទងំ នទទួលរ វ្ នរ់របតាមភាពបោម ោះរតងរ់បរ់
បគចំបពាោះរពោះរគិរថ។ បរកាយមក បគនឹងបៅចូលរមួគបុងពិធីជបប់លៀងមងគលការកូនបចៀម បពលរពោះរគិរថកដលជាកូនបចៀមសន
រពោះ ទទួលោវ គមនរ៍កុមជំនុំបធវើជាកូនរកមុរំបរ់រពោះអងគ។ 
 

ដផតិបយើងទងំអរ់ោប នឹងរតូវបៅឈរបៅមុខ្ទីកាតក់ឋីរបរ់រពោះរគិរឋ បដើមផបីអាយម្ចប ក់ៗ ទទួលផល តាមអំបពើ
កដលខ្លួន នរបរពឹតថ កាលពីបៅររ់កបុងរបូកាយបនោះបៅបឡើយ បទោះបីជាអំបពើបនោះលអ ឬ អារកកក់ឋី។  
(២កូរនិថូ្រ ៥:១០) 

 
 បយើងដឹងថា រពោះបលហិតរបរ់រពោះបយរ ូ នយក បបយើងបចញបហើយ បយើងនឹងមនិ ចត់បចំបពាោះ បទងំបនោះ
បទៀតបទ។ ប៉ាុកនថ បយើងនឹងទទួលរ វ្ នត់ាមភាពបោម ោះរតងរ់បរ់បយើងវញិ។ បៅបពលម្ចនការលផងលបកើតបឡើងកបុងជីវតិបយើង 
វជាការលអមយួររម្ចបរ់លឹំកបយើងថា រពោះអម្ចច រ់ទតប ើញរគបក់បបយ៉ា ង។ 
 

បយើងនោំប អររបាយបឡើង រតូវម្ចនអំណ្ររកីរយបអាយខាល ងំ បហើយនោំប បលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះអងគ 
ដផតិដល់បពលបរៀបវវិហមងគលការកូនបចៀមបហើយ ភរយិបថាម ងថ្មីរបរ់កូនបចៀមក ៏នបរៀបចខំ្លួនរចួជាបររច 
បហើយកដរ។ រពោះអងគរបទនបអាយនងបរលៀកពាករ់ងុបរឿង ភលចឺិកញ្ចងចិញ្ញច ច និងបររុិទន។ របមលៀកបំពាកដ់៏
រងុបរឿងបនោះ គឺជាអំបពើរុចរតិបផសងៗកដលរបជាជនដវ៏រុិទន នរបរពឹតថ»។ បទវតាបពាលមកកានខ់្ញុ ំថា៖ «ចូរ
កតរ់តាទុក អបកណាកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរតារ់បៅបអាយមកចូលរមួកបុងពិធីជបប់លៀងមងគលការកូនបចៀម 
អបកបនោះពិតជាម្ចនរុភមងគលបហើយ!»។ បនធ ប់មក បទវតារ បខ់្ញុ ំថា៖ «បរចកឋីទងំបនោះពិតជារពោះបនធូល
របរ់រពោះជាម្ចច រ់កមន»។ (វវិរណ្ៈ ១៩:៧-៩) 

  



84 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បយងតាមកណ្ឍ គមពរី ១បថ្រាឡូនិក ៤:១៦-១៧ បតើរបបយគណាខ្លោះពិតរ កដ? 
 ក)  បពលរបមលងករតបនលឺបឡើង មនុរសោល បទ់ងំអរ់នឹងររ់បឡើងវញិ។ 
 ខ្)  រពោះអម្ចច រ់នឹងយងមកកផនដី បដើមផជីំនុំជំរោះអបកម្ចន ប។ 
 គ)  អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរឋកដល នោល ប់បៅបនោះ នឹងររ់បឡើងវញិ។ 
  )  អបកបជឿទងំអរ់ ទងំអបកោល ប ់ទងំអបកបៅររ់ នឹងរតូវបលើកបឡើង បដើមផរីទិតបៅជាមយួរពោះអម្ចច រ់រហូតត
         បៅ។ 
 
២ បតើទីរំោល់អវីខ្លោះកដលអបកប ើញម្ចនកបុងពិភពបលកបចចុបផនប កដលបលើកទឹកចិតថអបកឱ្យបជឿថា ការយងមកឆាប់ៗ របរ់  
    រពោះអម្ចច រ់? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ខ. ការយាយរាជយយលើផផន ីរបស្រ់ពះយយស្  ូThe Earthly Rule of Jesus 
ទោលទៅទ២ី. ច្ងអ លរាប់ពីទហត ការណ៍ណដលឱ្យអតែន័យម្នពារយ រាជយមួយពាន់ឆ្ន ។ំ 
 
 រពោះអម្ចច រ់នឹងយងមកជាមយួរគរថរបរ់រពោះអងគ បដើមផបីោយរជយបលើកផនដីកបុងរយៈបពលមយួពានឆ់ាប ។ំ រយៈ
បពលបនោះបៅថា រជយមយួពាន់ឆាប  ំ(យកមកពីអកសរឡាទីនគឺ mille កដលម្ចននយ័ថា «មយួពាន់»)។ 
 
 រពោះគមពរីនិយយពីរម័យកាលបនោះថាជារោដម៏្ចនអំណ្រ និងភាពរុខ្ោនថបៅបលើកផនដី។ កណ្ឍ គមពរីយ៉ាូោរ ខ្
ទី១៤ និយយថា «រពោះអម្ចច រ់យងមកជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគ កដលម្ចនចំនួនដប៏រចើនអបនកអននថ។» 
 

អរ់អបកកដល នររ់បឡើងវញិបៅបលើកទីមយួ ពិតជាម្ចនរុភមងគល បហើយនឹង នវរុិទនបទៀតផង !។ 
បរចកឋីោល ប់ទីពីរ  ោម នអំណាចបលើអបកទងំបនោះបឡើយ ផធុយបៅវញិបគនឹងបៅជាបូជាចារយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 

និងរបរ់រពោះរគិរឋ បហើយបោយរជយជាមយួរពោះអងគ កបុងរយៈបពលមយួពានឆ់ាប ។ំ (វវិរណ្ៈ ២០:៦) 
 

ចចក និងកូនបចៀមនឹងររ់បៅជាមយួោប  ខាល រខ្ិននឹងបដកជាមយួកូនពកព។ កូនបោ និងកូនរិងានឹងរីុចំណី្
ជាមយួោប  បហើយម្ចនបកមងតូចម្ចប កឃ់្លវ លវ។ (បអោយ ១១:៦) 



85 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ រជយមយួឆាប កំបុងរពោះគមពរីរំបៅបៅ
 បលើ 
 ក) ការបោយរជយមយួពានឆ់ាប រំបរ់រពោះអម្ចច រ់បលើកផនដី។ 
 ខ្) បពលរគ គ្ មបលើកផនដី។ 
 គ) ការបោយរជយរបរ់អបកបជឿទងំអរ់ជាមយួរពោះរគិរថបលើកផនដី។ 
 

គ.  ការវិនិចឆ័យយោស្របស្អ់្នកមិនយជឿ The Judgment of Unbelievers 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ ថាទតើអវីទៅជ្ជការវិនិច្ឆ័យទទាសទៅឯបល័លងកធំពណ៌ស។ 
 
 បនធ បព់រីពោះបយរ ូបោយរជយអរ់រយៈបពលមយួពាន់ឆាប បំហើយ  មនុរសោល បន់ឹងររ់បឡើងវញិឈរបៅមុខ្ 
រពោះជាម្ចច រ់។ បរកាយមក ម្ចរោតាងំ និងបទវតារបរ់វ រពមទងំរតវតិរចាឆ នទងំអរ់រតូវោកក់បុងោទ ននរកអវចិី។  
ការវនិិចឆយ័បទរបនោះបៅថា ការវនិិច័ឆយបទរបលើបលល័ងកធំពណ៌្រ។ ខ្ពីរបីបចញពីកណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈជំពូកទី២០ រ បប់យើង
អំពីការវនិិចឆយ័បទរបនោះ។ 
 

បនធ បម់ក ខ្ញុ ំប ើញបលល័ងកមយួធពំណ៌្រ រពមទងំប ើញរពោះអងគ កដលគងប់ៅបលើបលល័ងកបនោះផងកដរ។ កផន
ដី និងសផធបម   នរតប់ចញ ត់ពីរពោះភគកថរពោះអងគបៅ ឥតម្ចនរល់អវីបឡើយ។ ខ្ញុ ំកប៏ ើញមនុរសោល បទ់ងំ
អបកធ ំទងំអបកតូចឈរបៅមុខ្បលល័ងក បហើយម្ចនរកាងំជាបរចើនបបើកជាបររច ម្ចនរកាងំមយួបទៀតបបើកកដរគឺ
រកាងំសនបញ្ជ ីជីវតិ។ រពោះអងគកដលគងប់ៅបលើបលល័ងក រទងវ់និិចឆយ័បទរមនុរសោល ប់ទងំអរ់ តាមអំបពើកដល
បគ នរបរពឹតថ ដូចម្ចនកតរ់តាទុកកបុងរកាងំទងំបនោះរោប។់ រមុរទ នរបគល់មនុរសោល ប់កដលបៅកបុង
ទឹកមកវញិ បរចកឋីោល ប់ និងោទ នមចចុរជក ៏នរបគល់មនុរសោល ប់ កដលបៅទីបនោះមកវញិកដរ បហើយរពោះ
អងគនឹងវនិិចឆយ័បទរម្ចប ក់ៗ  តាមអំបពើកដលខ្លួន នរបរពឹតថ។ បរចកឋីោល ប់ និងោទ នមចចុរជរតូវបគប ោះបៅ
កបុងបឹងបភលើង។ បឹងបភលើងបនោះបហើយ ជាបរចកឋីោល ប់ទីពីរ។ អរ់អបកកដលោម នប ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីជីវតិ កន៏ឹងរតូវ
ប ោះបៅកបុងបឹងបភលើងកដរ។ (វវិរណ្ៈ ២០:១១-១៥) 

 
 អរ់អបកកដលម្ចនប ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីជីវតិគឺជាអបកបជឿបលើរពោះរគិរថ។ បគោម នអវីរតូវភយ័ខាល ចបទ ពីបរពាោះបគនឹងបៅជាមយួ
រពោះរគិរថអរ់កលផជានិចច។ កណ្ឍ គមពវីវិរណ្ៈ ២១:២-៤ រ បប់យើងអំពីអវីកដលបលកយ៉ាូហានប ើញកបុងការនិមតិថ។ 
 

ខ្ញុ ំប ើញរកុងដវ៏រុិទនជារកុងបយរោូឡឹមថ្មី ចុោះពីោទ នបរមរុខ្ គឺចុោះមកពរីពោះជាម្ចច រ់ ទងំកតងខ្លួនដូច
ភរយិបថាម ងថ្មីតុបកតងខ្លួនទទួលោវ ម។ី ខ្ញុឮំរំបឡងបនលឺយ៉ា ងខាល ងំៗបចញពីបលល័ងកមកថា៖ «បមើលហប៎ រពោះ
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ពនល របរ់រពោះជាម្ចច រ់រទិតបៅជាមយួមនុរសបលកបហើយ! រពោះអងគនឹងរទិតបៅកបុងចំបណាមពួកបគ ពួកបគ
នឹងបៅជារបជារគរថរបរ់រពោះអងគ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់នឹងគងជ់ាមយួពួកបគ។ រពោះអងគនឹងជូតទឹកកភបក
បចញអរ់ពីកភបករបរ់បគ បរចកឋីោល ប់កលងម្ចនបទៀតបហើយ ការកានទុ់កខ ការបោករបរងង និងទុកខលំ ក 
កក៏លងម្ចនបទៀតកដរ ដផតិអវីៗកដលបកើតម្ចនកាលពីមុនបនោះ  ត់អរ់បៅបហើយ»។ 

 
 បនធ បព់ីការវនិិចឆយ័បលើបលល័ងកធំពណ៌្ររចួមក បុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងបៅជាមយួរពោះអងគ។ រទងន់ឹងបរៀបចំ
ោទ នរួគថ៌្មី និងកផនដីថ្មីររម្ចប់ពួកបគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ភាពអរ់កលផជានិចចជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ ជារោសន 
 ក) ការចងចាអំំបពើ បរបរ់បយើងបៅអតីតកាល និងការោថ យបរកាយអំពី បទងំបនោះ។ 
 ខ្) អំណ្រ និងការររ់បៅជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរហូត។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ គ និង   ជារបបយគពិតរ កដ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ វរបកហលជាការចាកប់ងាូរបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ម្ចនមនុរសជាបរចើនកបរមករករពោះអម្ចច រ់ ឬ 
 ដំណឹ្ងលអរតូវ នរបការរហូតដល់ចុងបំផុតសនកផនដី។ 
 
៤ ខ្) អំណ្រ និងការររ់បៅជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរហូត។ 
 
៣ ក និង គ ជារបបយគរតឹមរតូវ។ 
  



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 

បញ្ាតតិរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់ 
The Law of God 

 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នកចងបទបញ្ញជ ដបរ់បការបលើបនធោះថ្មពីរ បហើយ នរបទនមកអបកដឹកនដំអ៏ោច រយរបរ់អុីរោកអល គឺ
បលកម៉ាូបរ ទុកររម្ចបរ់បជារគរថរបរ់រពោះអងគ។ បទោះបីវជាបទបញ្ញជ បុរណ្ បគកប៏ៅកតអនុវតថវបៅរពវសថ្ងបនោះ។ 
 

មនិរតូវបោរពរពោះណាបផសង បរតពីបយើងបឡើយ។  
មនិរតូវឆាល ក់របូអវី ឬ យកវតទុអវីតំណាងរពោះបឡើង។  
មនិរតូវយករពោះនមរបរ់រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក បៅបរបើឥត នការបនោះបឡើយ។  
ចូររលឹំកសថ្ងរបផទ័ បហើយកញកសថ្ងបនោះជាសថ្ងដវ៏រុិទន។  
ចូរបោរពម្ចតាបិតារបរ់អបក។  
កុំរម្ចល ប់មនុរស។  
កុំរបរពឹតថអំបពើផិតកផត។់  
កុំលួចបលនប់គ។  
កុំបធវើោកសកីកលងកាល យ កដលនបំអាយអបកដសទម្ចនបទរ។  
កុំបលភលន់ចង ់នផធោះរបរ់អបកដសទ។ 
(និកខមនំ ២០:៣-១៧) 
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គ្ទរាង 
ក. អតទនយ័ និងបោលបំណ្ងរបរ់បញ្ដតថិ Meaning and Purpose of the Law 
ខ្. ការោថ បប់ គ្ ប់តាមបញ្ដតថិ Obedience to the Law 

 

ទោលទៅ 
១. ោគ ល់ពីបទបញ្ញជ ទងំដបរ់បការ។ 
២. ចងអុលរ បព់ីទំនួលខុ្ររតូវរបរ់អបកបជឿបៅកានប់ញ្ដតថិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ក. អ្តថន័យ និងយោលបំ ងរបស្ប់ញ្ាតតិ Meaning and Purpose of the Law 
ទោលទៅទី១. ស្ថគ ល់ពីបទបញ្ញជ ទាងំដប់ររការ។ 
 

រពោះអម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបៅកានប់លកម៉ាូបរថា៖ «ចូរោប់ថ្មពីរបនធោះដូចបនធោះថ្មមុនកដរ។ បយើងនឹងររបររ
បរចកឋទីងំប៉ាុនម នកដលម្ចនចារកឹបលើបនធោះថ្ម កដលអបក នបធវើបអាយកបក បលើបនធោះថ្មថ្មីបនោះ។  
(និកខមនំ ៣៤:១) 

 
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរី និកខមនំ ជំពូកទី២០ ជាបទបញ្ញជ ដបរ់បការកដលរពោះជាម្ចច រ់ នររបររររម្ចបប់យើងរល់ោប ។ 
រទង ់នរបទនមកបយើងបធវើជាបរៀវបៅមគគុបទធរករ៍រម្ចបកូ់នរបរ់រពោះអងគរបរពឹតថតាម។ ចូរបយើងរកបឡកបមើលបទបញ្ញជ
នីមយួៗវញិ។ 
 
 មិនរតូវបោរពរពោះណាបផសង បរតពីបយើងបឡើយ ។ ដូចកដលបយើងបទើបកត នរិការចួមកបហើយថា បយើងរតូវកតយក
រពោះជាម្ចច រ់ជាទីមយួកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ បទបញ្ញជ បនោះម្ចនមថងបទៀតកបុងកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ៤:១០ “អបករតូវថាវ យបងគំ 
រពោះអម្ចច រ់ជារពោះរបរ់អបក និងបោរពបំបរ ើកតរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ”»។ 
 
 មិនរតូវឆាល ក់របូអវី ឬយកវតទុ អវីតំណាងរពោះបឡើង ។ ការថាវ យបងគំរបរ់បយើងគឺររម្ចបរ់ពោះជាម្ចច រ់—បយើងមនិអាចកបង
កចកការថាវ យបងគ ំនបទ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា ោម នអបកណាអាចបបរមើម្ចច រ់ពីរនក ់នបទ (លូកា ១៦:១៣) បរពាោះ
អបកបនោះនឹងរអបម់្ចប ក់ ររឡាញ់ម្ចប ក។់ បយើងចងប់ោម ោះរតងច់ំបពាោះរពោះអម្ចច រ់ បោយររឡាញ់រទង់អរ់ពីចិតថរបរ់បយើង។ 
 
 មិនរតូវយករពោះនមរបរ់រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក បៅបរបើឥត នការបនោះបឡើយ ។ មនុរសបលមើរបទបញ្ញជ ទីបី
បោយការោកប់ណាថ ោ និងបរបើរពោះនមរពោះជាម្ចច រ់បោយអោរឥតការ។ បយើងនឹងកតងកតបៅរពោះនមបនោះថា នមបលើ
អរ់ទងំនម ជាកកនលងសនកថរីរឡាញ់ កិតថិយរ និងការបោរព។ 
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កុំបអាយម្ចនពាកយអាររូវណាមយួបចញពីម្ចត់បងបអូនបឡើយ ផធុយបៅវញិ រតូវនិយយកតពាកយលអកដលជួយ 
កោងជំបនឿអបកដសទ របរិនបបើបគរតូវការ រពមទងំនរំពោះពរមកបអាយអបកោឋ ប់ផងកដរ។ (បអបភរូ ៤:២៩) 

 
កុំរផថ្បអាយបោោះ កុំរផថ្បោយយកបម ជាោកសបីឡើយ បរពាោះបម ជាបលល័ងករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កកុ៏ំរផថ្
បោយយកកផនដជីាោកសកីដរ បរពាោះកផនដីជាកំណ្ល់រទរពោះ ទរបរ់រពោះអងគ។ កុំរផថ្បោយយករកុងបយ
រោូឡឹមជាោកស ីបរពាោះបយរោូឡឹមជារកុងរបរ់រពោះមហាកសរតដឧ៏តឋម។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:៣៤-៣៥) 

 
 ចូររលឹំកសថ្ងរបផទ័ បហើយកញកសថ្ងបនោះជាសថ្ងដវ៏រុិទន ។ បនោះជាបទបញ្ញជ កតមយួគតក់ដលមនិនិយយមថងបទៀតកបុង
រមពននបមរតីថ្មី។ រគិរថបររ័ិទបរធើរកតទងំអរ់មនិរបតិបតថិតាមសថ្ងរបផទ័របរ់ពួកបហរបឺបទ។ បគរកាសថ្ងអាទិតយជំនួរវញិ 
ពីបរពាោះវជាសថ្ងទីមយួកបុងរ ថ ហ៍កដលរពោះបយរ ូររ់ពីរុគតបឡើងវញិ។ បរៀងរល់សថ្ងរពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) អាចរលឹំក
បយើងពីការររ់បឡើងវញិ! វរំខានក់ដលបយើងបរជើរបរ ើរសថ្ងររម្ចបរ់រម្ចក និងថាវ យបងគំ ប៉ាុកនថ សថ្ងកដលបយើងបរជើរបរ ើរគឺទី 
ពីរ។ កណ្ឍ គមពរី កូឡូរ ២:១៦ ម្ចនរពោះបនធូលថា «បហតុបនោះ មនិរតូវបអាយនរណាម្ចប កប់ថាក លបទរបងបអូន អំពីបរឿងចំណី្
អាហារ បភរជជៈ ឬ អំពីបរឿងបុណ្យទន បុណ្យចូលកខ្ និងសថ្ងរបផទ័បនោះបឡើយ។» 
 

ម្ចនម្ចប ក់យល់ថា សថ្ងមយួរំខាន់ជាងសថ្ងមយួ កតម្ចប ក់បទៀតយល់ថា សថ្ងទងំអរ់រុទនកតដូចោប ។ ម្ចប ក់ៗ រតូវ
យល់ប ើញតាមគំនិតរបរ់ខ្លួនបអាយ នដិតដល់បៅ !។  (រ ៉ាមូ ១៤:៥)   

 
 ចូរបោរពម្ចតាបិតារបរ់អបក ។ កណ្ឍ គមព ី និកខមនំ ២០:១២ របទនការរនាដព៏ិបររមយួបៅកានកូ់នកដលបចោះ
ោថ បប់ គ្ ប់ ៖ «បោរពម្ចតាបិតារបរ់អបក បដើមផបីអាយអបកម្ចនអាយុយឺនយូរ បៅបលើដីកដលរពោះអម្ចច រ់ជារពោះសនអបក 
របទនដល់អបក។« រមពននបមរតីថ្មីពរងឹងបទបញ្ញជ បនោះ។ 
 

«ចូរបោរពម្ចតាបិតា (បនោះជាបទបញ្ញជ ទីមយួ កដលម្ចនទងំរពោះបនធូលរនាជាបម់កជាមយួផង) បដើមផ ី
បអាយ នបរចកឋីរុខ្ និងម្ចនអាយុកវងបៅបលើកផនដីបនោះ»។ (បអបភរូ ៦:២-៣) 

 
 កុំរម្ចល ប់មនុរស ។ ឃ្លតករដំបូងគឺកាអុីនកដល នរម្ចល បប់អូនរបុររបរ់ោត ់គឺបអបិល។ របកហលកាអុីន នគិត
ថា ោម ននរណាម្ចប កប់ ើញនូវអវីកដល នបកើតបឡើងបទបមើលបៅ ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់ នទតប ើញ។ រពោះជាម្ចច រ់រួរបៅ 
កាអុីនថា «បតើអបក នបធវើអវី? រំករក្មបអូនរបរ់អបក នលន់ឮពីដីបឡើងមកដល់បយើង« (បលកុបផតថិ ៤:១០)។ ការ
រម្ចល បគ់ឺជាអំបពើ បបោយម្ចនការតបកបបរចវក—់វបធវើឱ្យរគោួរ និងមតិថភក័ិថរបរ់ឃ្លតករ និងរបរ់អបកកដលរតូវ នបគ
រម្ចល ប់ឈចឺាប។់ វកជ៏ាផបូរមយួរបឆាងំនឹងរពោះជាម្ចច រ់កដល នបបងកើតបគមកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគផ្ទធ ល់។ 
 
 កុំរបរពឹតថអំបពើផិតកផត ់។ អំបពើផិតកផតគ់ឺជាអំបពើ បកដលបលមើរនឹងការរចាច រកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ បោយម្ចនទំនក់
ទំនងផលូវបភទជាមយួនរណាម្ចប កប់ផសងបទៀតបរតពីបថីរបពននរបរ់ខ្លួន។ កណ្ឍ គមពរី បហរបឺ ១៣:៤ ម្ចនបនធូលថា «រូមបងបអូន
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ទងំអរ់ោប បលើកតសមលការររ់បៅជាោវ មភីរយិ គឺមនិរតូវកផតច់ិតថោប បឡើយ ដផតិរពោះជាម្ចច រ់នឹងវនិិចឆយ័បទរអបករបរពឹតថ
អំបពើរ រចាករីលធម៌ និងផិតកផត។់» 
 
 កុំលួចបលនប់គ ។ វខុ្រកដលយករបរ់អវីមយួកដលមនិកមនជាកមមរិទនិរបរ់អបក បទោះបីអបកបនោះជាអបកម្ចន និងមនិ
រតូវការរបរ់បនោះកប៏ោយ។ 
 

អបកណាធ្លល ប់លួច កុំលួចបទៀត ផធុយបៅវញិ រតូវខ្រំបឹងបធវើការបោយចិតថបទៀងរតង ់បដើមផយីកផលបៅជួយ អបក
កដលខ្វោះខាត។ (បអបភរូ ៤:២៨)  

 
 កុំបធវើោកសកីកលងកាល យ កដលនបំអាយអបកដសទម្ចនបទរ ។ បទបញ្ញជ ទីរ បំនួបញ្ចូ លទងំការកុហកកបុងពាកយរំដី 
ឬ កបុងការរបរពឹតថ។ រពោះជាម្ចច រ់ពុំរបភ់ាពខុ្រោប រវងកុហក «លអ» ឬ កុហក «អារកក»់ បនោះបទ—ការបចាទរបកានក់កលង
កាល យរុទនកតខុ្រឆគង។ កណ្ឍ គមពទីំនុកតបមកើង ១០១:៧ ម្ចនបនធូលថា «រឯីមនុរសប ករ រ់វញិ ទូលបងគំមនិអនុញ្ញដ ត  
បអាយររ់បៅកបុងផធោះទូលបងគំបឡើយ បហើយអបកនិយយកុហក កម៏និអាចបៅជិតទូលបងគំ នកដរ។»  
 

ពួកកំោក ពួកមនិបជឿ ពួករបរពតឹថអំបពើគួររអប់បខ្ពើម ពួករម្ចល ប់បគ ពួករ រចាករីលធម៌ ពួករគធូមប ់ពួក
ថាវ យបងគំរពោះកកលងកាល យ និងពួកកុហកទងំប៉ាុនម ន នឹងទទួលបទរបៅកបុងបឹងបភលើង និងោព នធ់រ័កដលកំពុង
កតបឆោះ»។ បនោះបហើយជាបរចកឋីោល ប់ទីពីរ។ (វវិរណ្ៈ ២១:៨) 

 
 កុំបលភលន់ចង ់នផធោះរបរ់អបកដសទ ។ ម្ចនបំណ្ងអារកកប់ៅបលើអវីកដលជាកមមរិទនិរបរ់អបកដសទបៅថា ការ
បលម ភ។ កណ្ឍ គមពរី លូកា ១២:១៥ កចងពីការបនោះតាមរបបៀបបនោះថា «ចូររបយត័ប កុបំលភលន់ចង ់នរទពយរមផតថិបអាយ
បោោះ។ បទោះបីមនុរសម្ចនរមផតថិបរបិូណ៌្យ៉ា ងណាកប៏ោយ កជ៏ីវតិបគមនិអាររ័យបៅបលើរទពយរមផតថិបឡើយ»។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនបទបញ្ញជ ទងំបនោះមកបយើង បដើមផបីបរងៀនបយើងឱ្យបធវើអវីរតឹមរតវូ និងបដើមផដីឹកនបំយើងបៅ
បពលបយើងរបរមចចិតថអវីមយួ។ 
 

បបើដូបចាប ោះ បតើរកឹតយវនិយ័ម្ចនរបបយជន៍អវី? រកឹតយវនិយ័បកើតម្ចនមកតាមបរកាយ បដើមផបី ា្ ញបទបលមើររបរ់
មនុរស បហើយម្ចនខ្លឹមោររហូតដល់ពូជពងស កដលរតូវទទួលមតក៌តាមរពោះបនធូលរនាយងមកដល់…
ដូបចបោះ រកឹតយវនិយ័ម្ចននទីកណ្នបំយើងបៅកានរ់ពោះរគិរឋ បដើមផបីអាយបយើង នរុចរតិបោយោរជំបនឿ។ 
(កាឡាទី ៣:១៩, ២៤) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអាន និកខមនំ ជំពូកទី២០។ បនធ បម់ក រូមររបររបទបញ្ញជ នីមយួៗបោយភាជ បម់កជាមយួនូវខ្គមពរីបយងរបរ់វ      
    ផង។ 
 ក)  មយួ:      …………………………………………………………………………………… 
 ខ្)  ពីរ:        …………………………………………………………………………………… 
 គ)  បី:         …………………………………………………………………………………… 
  )  បនួ:      …………………………………………………………………………………… 
 ង)  រ :ំ       …………………………………………………………………………………… 
 ច)  រ មំយួ: …………………………………………………………………………………… 
 ឆ)  រ ពំីរ:    …………………………………………………………………………………… 
 ជ)  រ បំី:     …………………………………………………………………………………… 
 ឈ)  រ បំនួ: …………………………………………………………………………………… 
 ញ)  ដប:់       …………………………………………………………………………………… 
 
 
២ ចូរអាន បហរបឺ ១៣:៥ បតើបទបញ្ញជ អវីកដលអបកររបររម្ចនកបុងគំនិតរបរ់ោត ់បៅបពលកដលោត ់នររបររខ្បនោះ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
ខ. ការាត ប់ប គ្ ប់តាមបញ្ាតតិ Obedience to the Law 
ទោលទៅទ២ី. ច្ងអ លរាប់ពីទំនួលខ សរតូវរបស់អនរទជឿទៅកាន់បញ្ាតតិរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រពោះអម្ចច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងរកាបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគមនិរោនក់តចំបពាោះរកមមភាពប៉ាុបណាត ោះបទ កតកច៏ំបពាោះ
អាកបផកិរយិផងកដរ—អាកបផកិរយិសនកថីររឡាញ់ ចង់ នររម្ចបអ់បកដសទឱ្យបរចើនជាងចង ់នររម្ចបក់តខ្លួនឯង។ 
 

បរពាោះម្ចនបរចកឋីកចងទុកមកថា «កុំរបរពឹតថអំបពើផិតកផត ់កុំរម្ចល ប់មនុរស កុំលួចរទពយរមផតថបិគ កុំម្ចនចិតថ
បលភលន់» រពមទងំម្ចនបទបញ្ញជ ឯបទៀតកដលររបុមកកបុងពាកយកតមយួបនោះថាៈ «ចូរររឡាញ់បងបអូនឯ
បទៀតៗ បអាយ នដូចររឡាញ់ខ្លួនឯងកដរ»។ (រ ៉ាមូ ១៣:៩) 

 
បយើងម្ចនបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់កបុងខ្លួនកមន លុោះរតាកតបយើងកានត់ាមបទបញ្ញជ ទងំប៉ាុនម ន។ 
បទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគមនិតឹងកតងបទ (១យ៉ាូហាន ៥:៣) 
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 បយើងដឹងបហើយថា ការរកាបទបញ្ញដ តិនឹងមនិរបគ គ្ ោះបយើងបឡើយ។ បយើង នរបគ គ្ ោះរចួរល់បៅបហើយបោយោរ
រពោះគុណ្តាមរយៈជំបនឿកបុងរពោះបយរ ូរគិរថ។ កណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ២:៨-៩ អោះអាងថា៖ 
  

រពោះអងគរបគ គ្ ោះបងបអូនបោយោររពោះគុណ្ តាមរយៈជំបនឿ។ ការរបគ គ្ ោះមនិកមនមកពីបងបអូនបទ គឺជារពោះ
អំបណាយទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់— បហើយកម៏និកមនមកពីមនុរសរបរពឹតថអំបពើលអកដរ បដើមផកុីំបអាយនរណា
ម្ចប កអ់តួខ្លួន ន។ 
 

 ប៉ាុកនថ បយើងបៅកតោថ បប់ គ្ បរ់ពោះអម្ចច រ់ដកដល ពីបរពាោះកបុងនមជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ បយើងចងឱ់្យរទងរ់ពវ 
រពោះទយ័នឹងបយើង។ របរិនបបើបយើងបលមើរបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគណាមយួ បយើងគួរកតទូលរូមការអតប់ទរពីរពោះអងគ 
បហើយរូមរទងរ់ម្ចអ តបយើងបចញពីអំបពើ បភាល ម។ 
 

ម្ចប លកូនបៅទងំឡាយបអើយ ខ្ញុរំរបររបរចកឋីទងំបនោះមកអបករល់ោប  បដើមផកុីំបអាយអបករល់ោប របរពឹតថអំបពើ
 ប។ ប៉ាុកនថ របរិនបបើម្ចននរណាម្ចប ក់របរពឹតថអំបពើ ប បយើងម្ចនរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួរពោះអងគ គងប់ៅ
ទល់មុខ្រពោះបិតា— គឺរពោះបយរ ូរគិរឋដរុ៏ចរតិ។ រពោះអងគ នបូជារពោះជនមបដើមផបីលោះបយើងបអាយរចួពី ប 
បហើយមនិរតឹមកតបលោះបយើងប៉ាុបណាត ោះបទ គឺកថ្មទងំបលោះមនុរសបលកទងំមូលផងកដរ។  
(១យ៉ាូហាន ២:១-២) 

 
 បយើង នរិការចួមកបហើយថា ការទទួលខុ្ររតូវធំបំផុតរបរ់បយើងកបុងនមជាអបកបជឿរគិរថបររ័ិទគឺររឡាញ់
រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងរកាបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគ ពីបរពាោះបយើងររឡាញ់រពោះអងគ។ ដូបចបោះ ទំនក់ទំនងរបរ់បយើងជាមយួ 
រពោះជាម្ចច រ់ជាកផបកមយួសនបរចកថីររឡាញ់។ 
 
 កណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ជំពូកទី១៣ ផថល់ជូនការពិពណ៌្នដល៏អអំពីបរចកថីររឡាញ់។ ខ្៤ ដល់ ខ្៨ រ បប់យើងថា 
អបកម្ចនចិតថររឡាញ់កតងកតអតធ់មត ់ជួយ ធុរៈបគ បហើយមនិបចោះ ប្ នីរបគបទ។ អបកម្ចនចិតថររឡាញ់មនិវយឫកខ្ពរ់ 
មនិអតួបំ ៉ា ងបឡើយ។  អបកម្ចនចិតថររឡាញ់ មនិរបរពឹតថអំបពើបថាកទប មនិករវងរករបបយជនផ៍្ទធ ល់ខ្លួន មនិមបួ ៉ា  មនិចង
គំនុំ មនិអបអរនឹងអំបពើទុចចរតិបទ កតរកីរយនឹងបរចកឋីពិតវញិ។ បរចកឋីររឡាញ់មនិោបរូនយបោោះបឡើយ—គឺរទិតបៅ
អរ់កលផជានិចច។ ោថ បប់ៅហាកដូ់ចជារបូភាពដអ៏ោច រយរថីអំពីបរចកថីររឡាញ់។ ប៉ាុកនថ វជាបរចកថីររឡាញ់មយួរបបភទ
កដលអបកបជឿរគបរ់បូគួរកតម្ចនចំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ និងចំបពាោះអបកដសទ។ វជាបរចកថីររឡាញ់កដលោម នលកខខ្ណ្ឍ  កដល 
រពោះជាម្ចច រ់របទនមកដល់បយើង។ 
 
 វមនិកមនជាការសចដនយបទ កដលខ្មុនៗ និងខ្បនធ បព់ី១កូរនិថូ្រ ជំពូកទី១៣ ជារពោះអំបណាយទនរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បកបជឿ។ ជំពូកកដលរថីអំពីបរចកថីររឡាញ់គឺរតូវ នភាជ បជ់ានឹងជំពូកកដលរថីអំពីរពោះអំបណាយទន 
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ពីបរពាោះបរចកថីររឡាញ់កជ៏ាអំបណាយទនមយួកដរ។ ការររឡាញ់ និងការឱ្យ បដើរជាមយួោប ។ បពលបយើងររឡាញ់អបក
ដសទ បយើងចងឱ់្យអវីមយួកដលបធវើឱ្យបគរបាយចិតថជាទីបំផុត។ 
 
 បតើបពលខ្លោះអបកធ្លល បម់្ចនអារមមណ៍្ថាទនប់ខ្ាយ បហើយធ្លល បម់និោថ បប់ គ្ បក់ដរឬបទ? រពោះអម្ចច រ់បយរ ូអាចរបទន
ជំនួយ និងកម្ចល ងំកដលអបករតូវការ។ បតើអបកចងទូ់លរូមជំនួយរបរ់រពោះអងគឥឡូវបនោះកដរឬបទ? 
 

ឱ្ រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នរួគប៌អើយ កូនទូលរូមការអតប់ទរចំបពាោះការកដលកូនមិនររឡាញ់រពោះអងគ 
ឱ្យរមនឹងអវីកដលកូនគួរកតបធវើ។ រូមជួយ កូនកុំឱ្យរបរពឹតថអំបពើ ប និងមិនោថ បប់ គ្ បរ់ពោះអងគ បពលកូនដឹង
កានក់តចារ់។ 

 
រពោះអម្ចច រ់បអើយ ទូលបងគចំងរ់រឡាញ់រពោះអងគ និងការពាររពោះនមរពោះអងគឱ្យកានក់តខាល ងំជាងទូលបងគំ
ររឡាញ់ និងការពាររគួោររបរ់ទូលបងគផំ្ទធ ល់។ រូមរបទនកម្ចល ងំរបរ់រពោះអងគដល់ទូលបងគ។ំ ទូលបងគំ
រូមអធិោឌ ន បោយបរពាោះទូលបងគទូំលរូមកបុ ងរពោះនមរពោះបយរ ូ  ជារពោះកដល នរបទនរពោះជនមរបរ់
រទងរ់រម្ចបទូ់លបងគ។ំ អាកម៉ាន។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ រូមអានកណ្ឍ គមពរី ១យ៉ាូហាន ៣:១៥-១៨។ បយងតាមខ្ទងំបនោះ បតើរបបយគខាងបរកាមណាខ្លោះពិតរ កដ? 
 ក) អាកបផកិរយិរំខានដូ់ចរកមមភាព។ 
 ខ្) អបកកដលរអបប់ងបអូនគឺជាឃ្លតករ។ 
 គ) ររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ និងររឡាញ់បងបអូនរបរ់អបក ក៏ជាបទបញ្ញជ កដរ។ 
 
៤ រូមអានកណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៨:៣-៤។ រូមបំបពញកបុងការបំបពញរតឹមរតូវចំបពាោះរបបយគខាងបរកាម។  
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ នោកប់ទរ បកបុងនិរសយ័ជាមនុរស បោយ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ការតរមូវរបរ់រកឹតយវនិយ័រតូវ នបំបពញយ៉ា ងបពញបលញកបុងបយើង ជាអបកកដលររ់បៅររបតាម 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ រូមបរបៀបបធៀបចបមលើយរបរ់អបកបៅកានខ់្ខាងបរកាម៖ 
 ក)  និកខមនំ ២០:៣ 
 ខ្)  ២០:៤-៦ 
 គ)  ២០:៧ 
  )  ២០:៨-១១ 
 ង)  ២០:១២ 
 ច)  ២០:១៣ 
 ឆ)  ២០:១៤ 
 ជ)  ២០:១៥ 
 ឈ)  ២០:១៦ 
 ញ)  ២០:១៧ 
 
៤ ក) ការចាតប់ញ្ចូ នរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់។ 
 ខ្) រពោះវញិ្ញដ ណ្ ប៉ាុកនថ មនិររបតាមនិរសយ័មនុរសបទ 
 
២ អបកររបររនិយយរំបៅបៅបលើ «កុំថាវ យបងគំអវីបផសង ប៉ាុកនថ ថាវ យបងគំកតបយើង នបហើយ» ពីបរពាោះមនុរសមយួចំនួន
 ររឡាញ់រ កជ់ាជាងរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 ឬ ោតន់ិយយរំបៅបៅបលើ «កុំលួច» បរពាោះោតន់ិយយថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងមនិប ោះបងអ់បកបឡើយ ដូបចបោះ មនិរតូវ
 ការលួចបគបទ។ 
 
 ឬ ោតក់ំពុងគិតពី «កុំបលភចង់ នរបរ់អបកដសទ» ពីបរពាោះោត់និយយថា ចូររកបច់ិតថនូវអវីកដលអបកម្ចន។ 
 
៣ របបយគទងំអរ់រុទនកតពិតរ កដ។ 
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          ទំនាក់ទំនងយៅកាន់រពះជាមាា ស្ ់ 
     និងយៅកាន់អ្នក ម្ទ 

          Relating to God and to Others 
 
 
 បយើង នរិការចួមកបហើយថា ការទទួលខុ្ររតូវធំបំផុតរបរ់បយើងកបុងនមជាអបកបជឿរគិរថបររ័ិទគឺររឡាញ់
រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងរកាបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគ ពីបរពាោះបយើងររឡាញ់រពោះអងគ។ ដូបចបោះ ទំនក់ទំនងរបរ់បយើងជាមយួ 
រពោះជាម្ចច រ់ជាកផបកមយួសនបរចកថីររឡាញ់។ 
 
 កណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ជំពូកទី១៣ ផថល់ជូនការពិពណ៌្នដល៏អអំពីបរចកថីររឡាញ់។ ខ្៤ ដល់ ខ្៨ រ បប់យើង
ថា  អបកម្ចនចិតថររឡាញ់កតងកតអតធ់មត ់ជួយ ធុរៈបគ បហើយមនិបចោះ ប្ នីរបគបទ។ អបកម្ចនចិតថររឡាញ់មនិវយឫក
ខ្ពរ់ មនិអតួបំ ៉ា ងបឡើយ។  អបកម្ចនចិតថររឡាញ់ មនិរបរពឹតថអំបពើបថាកទប មនិករវងរករបបយជនផ៍្ទធ ល់ខ្លួន មនិមបួ ៉ា  
មនិចងគំនុំ មនិអបអរនឹងអំបពើទុចចរតិបទ កតរកីរយនឹងបរចកឋីពិតវញិ។ បរចកឋីររឡាញ់មនិោបរូនយបោោះបឡើយ—គឺ
រទិតបៅអរ់កលផជានិចច។ វោថ បប់ៅហាកដូ់ចជារបូភាពដអ៏ោច រយរថីអំពីបរចកថីររឡាញ់។ ប៉ាុកនថ វជាបរចកថីររឡាញ់
មយួរបបភទកដលអបកបជឿរគបរ់បូគរួកតម្ចនចំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ និងចំបពាោះអបកដសទ។ វជាបរចកថីររឡាញ់កដលោម ន
លកខខ្ណ្ឍ  កដលរពោះជាម្ចច រ់របទនមកដល់បយើង។ 
 
 វមនិកមនជាការសចដនយបទ កដលខ្មុនៗ និងខ្បនធ បព់ី១កូរនិថូ្រ ជំពូកទី១៣ ជារពោះអំបណាយទនរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បកបជឿ។ ជំពូកកដលរថីអំពីបរចកថីររឡាញ់រតូវ នភាជ បន់ឹងជំពូកកដលរថីអំពីរពោះអំបណាយទន ពី
បរពាោះបរចកថីររឡាញ់កជ៏ាអំបណាយទនមយួកដរ។ ការររឡាញ់ និងការឱ្យ បដើរជាមយួោប ។ បពលបយើងររឡាញ់អបក
ដសទ បយើងចងឱ់្យអវីមយួកដលបធវើឱ្យបគរបាយចិតថជាទីបំផុត។ 
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គ្ទរាង  
ក. រពោះអំបណាយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើង God’s Gifts to Us 
ខ្. អំបណាយរបរ់បយើងររម្ចបរ់ពោះជាម្ចច រ់ Our Gifts to God 
គ. ទំនកទ់ំនងជាមយួអបកដសទ Relating With Others 

 

ទោលទៅ 
១. ោគ ល់អំពីរពោះអំបណាយទនមយួចំនួនកដលមកពីរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់ុរតធីតារពោះអងគ។ 
២. រយបញ្ជ ីអំពីអំបណាយកដលអបកបជឿអាចថាវ យដល់រពោះជាម្ចច រ់។ 
៣. ចងអុលប ា្ ញថា អបកបជឿរតូវកតផថល់កិតថិយរ និងបោរពនរណាខ្លោះ។ 
 

ក.  រពះអ្ំយ យរបស្រ់ពះជាមាា ស្ស់្រមាប់យយើង God’s Gifts to Us 

ទោលទៅទ១ី. ស្ថគ ល់អំពីរពះអំទណាយទានមួយច្ំនួនណដលមរពីរពះជ្ជាច ស់សរាប់ប រតធីតារពះអងគ។ 
 
 រពោះអំបណាយទនដំបូងកដលរពោះជាម្ចច រ់របទនមកដល់ បពលបយើងបរជើរបរ ើរបជឿបលើរពោះអងគគឺ រពោះអំបណាយទន
សនការរបគ គ្ ោះ។ បលកប៉ាូលររបររថា៖  

 
រពោះអងគរបគ គ្ ោះបងបអូនបោយោររពោះគុណ្ តាមរយៈជំបនឿ។ ការរបគ គ្ ោះមនិកមនមកពីបងបអូនបទ គឺជារពោះ
អំបណាយទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយកម៏និកមនមកពីមនុរសរបរពឹតថអំបពើលអកដរ បដើមផកុីំបអាយនរណាម្ចប ក់
អតួខ្លួន ន។ (បអបភរូ ២:៨-៩) 

 
 របរិនបបើបយើងជាអបកបជឿថា រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតារបរ់បយើងកដលគងប់ៅោទ នរួគ ៌បហើយបយើងជាបុរតធីតា
របរ់រពោះអងគ។ បៅកបុង កណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ៥:១៦ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលរំបៅបៅបលើរពោះបិតា៖ «ចូរបអាយពនលឺរបរ់អបក
រល់ោប  បំភលមឺនុរសទងំឡាយដូបចាប ោះកដរ បគនឹងប ើញអំបពើលអ កដលអបករល់ោប របរពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះបិតា
របរ់អបករល់ោប  កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្»។ វអោច រយខាល ងំណារ់កដលបយើងអាចនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ ន ដូច
បយើងបធវើបៅកានប់ិតាដគ៏ួរឱ្យររឡាញ់ម្ចប ក។់ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនបយើងឱ្យនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់តាមរបបៀបបនោះ៖  
«ឱ្រពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ  ំកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្បអើយ! រូមរំកដងរពោះនមដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគ« (ម្ច៉ា ថាយ ៦:៩)។   
 
 បទោះបីរពោះជាម្ចច រ់គឺជារពោះអាទិករកប៏ោយ ករ៏ទងគ់ឺជារពោះបិតារបរ់អបកកដល នបកើតកបុងរគួោររពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ។ 
បដើមផកីាល យជាចំកណ្កកបុងរគួោរសនរពោះ បយើងរតូវកតទទួលរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ គឺរពោះបយរ ូ រគិរថ បធវើជារពោះរបគ គ្ ោះ និង
ជារពោះអម្ចច រ់របរ់បយើង។ បរកាយមក ជីវតិថ្មីចាបប់ផថើមបឡើង។ 
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 បលកប៉ាូលររបររថា «រពោះរបរ់ខ្ញុ ំនឹងបំបពញបរចកឋីរតូវការរគបយ់៉ា ងរបរ់បងបអូន ររបតាមរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរ
បំផុតរបរ់រពោះអងគ បោយរមួកបុងអងគរពោះរគិរឋបយរ ូ» (ភលីីព ៤:១៩)។ «រពោះជាម្ចច រ់ទតបមើលបយើងជាបុរតធីតារបរ់ 
រពោះអងគ។ រទងទ់តបមើលទងំសថ្ង ទងំយប។់ រពោះអងគមនិបបណាឋ យបអាយបជើងរបរ់អបកជំពបដ់ួល រពោះអងគនឹងកថ្រកាការពារ
អបក បោយឥតបធវររបកហរ« (ទំនុកតបមកើង ១២១:៣)។ «រពោះអម្ចច រ់កតងរសំពបមើលមនុរសរុចរតិ បហើយរទងយ់ករពោះ
ហឫទយ័ ទុកោក់នឹងរំករករបរ់ពួកបគជានិចច« (ទំនុកតបមកើង ៣៤:១៥)។ ម្ចនខ្កបបបនោះជាបរចើនបទៀតបៅកបុងកណ្ឍ គមពរី
ទំនុកតបមកើងកដលរ បប់យើងអំពកីារយករពោះទយ័ទុកោករ់បរ់រពោះជាម្ចច រ់ចំបពាោះបយើង។ 
 
 បៅបពលកដលរពោះបិតាម្ចនបនធូលរ បប់យើងបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគថា រទងន់ឹងបធវើអវីមយួពិតរ កដររម្ចប់
បយើង បយើងបៅខ្ទងំបនោះថា រពោះបនធូលរនា។ រពោះបនធូលរនាចងអុលរ បព់ីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់នឹងបធវើររម្ចបប់យើង។ 
បយើងអាចទទួលរពោះពរ និងការបំបពញនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរនា បៅបពលបយើងបជឿបលើរពោះបនធូលរពោះអងគ។ 
 

ខ្ញុ ំរំុរ បប់អាយអបករល់ោប ដឹងចារ់ថា អបកណាបជឿបលើខ្ញុ ំ អបកបនោះនឹងបធវើកិចចការកដលខ្ញុបំធវើកដរ បហើយនឹងបធវើ
កិចចការធជំាងបនោះបៅបទៀត ពីបរពាោះខ្ញុ ំបៅឯរពោះបិតា។ អវីៗកដលអបករល់ោប ទូលរូមកបុងនមខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំនឹងបធវើកិចច
ការបនោះជាមនិខាន បដើមផបីអាយរពោះបិតារំកដងរិររីងុបរឿងកបុងរពោះបុរតា។ បបើអបករល់ោប រូមអវីកបុងនមខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំ
នឹងបធវើកិចចការបនោះ។ (យ៉ាូហាន ១៤:១២-១៣) 

 
 រគិរថបររ័ិទកអ៏ាចទទួលរពោះពរពីរពោះជាម្ចច រ់ នតាមរយៈការជួយ ដល់អបកដសទ នផងកដរ។ កណ្ឍ គមពរី ទំនុក
តបមកើង ៤១:១ រកមថងថា «ម្ចនរុភមងគលបហើយ អបកកដលយកចិតថទុកោក ់នឹងមនុរសកំរតទុ់គត៌! ដផតិបៅសថ្ងម្ចន
អារនប រពោះអម្ចច រ់នឹងជួយ អបកបនោះជាមនិខាន។»  
 
 បយើងអាចទទួលរពោះអំបណាយទនជាបរចើនពីរពោះជាម្ចច រ់ របរិនបបើ បយើងនឹងបជឿ រពមទងំទូលរូមរពោះ។ 
រកមមភាពសនការបជឿបនោះបៅថា ជបំនឿ ។ ជំបនឿរបរ់បយើងបធវើឱ្យរពោះជាម្ចច រ់ោបរ់ពោះទយ័ បហើយមនិរតឹមកតនកំាររបគ គ្ ោះ 
និងរពោះអំបណាយប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ កថ្មទងំនកំារពា ល និងការរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនផង។ 
 

បបើោម នជំបនឿ ោម ននរណាអាចោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអងគ នបឡើយ។ អបកចូលមកជិតរពោះជាម្ចច រ់ រតូវកតបជឿ
ថា ពិតជាម្ចនរពោះជាម្ចច រ់កមន បហើយបជឿថា រពោះអងគនឹងរបទនរ វ្ នដ់ល់អរ់អបកកដលករវងរករពោះអងគ។ 
(បហរបឺ ១១:៦) 

 
 បយើងទទួលការបរ រឱ្យជាតាមរយៈជំបនឿគឺអាចរកប ើញកបុងកណ្ឍ គមពរី យ៉ា កុប ៥:១៥ «ពាកយអធិោឌ នកដលផុរ
បចញមកពីជំបនឿ នឹងរបគ គ្ ោះអបកជំងឺបនោះ បហើយរពោះអម្ចច រ់នឹងបរ រោតប់អាយបរកាកបឡើងវញិ របរិនបបើោត ់ន
របរពឹតថអំបពើ ប រពោះអងគនឹងបលើកកលងបទរបអាយ។« 
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 ការរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ក ៏នទទួលបោយោរជំបនឿកដរ។ បលកប៉ាូលររបររថា៖  
 

បហតុការណ៍្បនោះបកើតម្ចនដូបចបោះ បដើមផបីអាយរពោះពរកដលបលកអរ ហាទំទួល នហូរបៅដល់ោរនដ៍សទ
តាមរយៈរពោះរគិរឋបយរ ូកដរ បហើយបអាយបយើងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរពោះជាម្ចច រ់ នរនារបទនមក 
បោយបយើងម្ចនជំបនឿ។ (កាឡាទី ៣:១៤) 

 
 ប៉ាុកនថ រពោះអំបណាយទនរំខានប់ំផុតអាចរកប ើញកបុងកណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៦:២៣ «រឯីរពោះអំបណាយទនរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់វញិ គឺជីវតិអរ់កលផជានិចច រមួជាមយួរពោះរគិរឋបយរ ូ  ជារពោះអម្ចច រ់សនបយើង។« បលកយ៉ា កុបកអ៏ោះអាងកដរថា 

«រគបអ់ំបណាយដល៏អវបិររ និងអវីៗទងំប៉ាុនម នដរ៏គបល់កខណ្ៈកដលបយើង នទទួល រុទនកតមកពីោទ នបលើទងំអរ់ គឺមក
ពីរពោះបិតាកដលបបងកើតពនលឺ។ រពោះអងគមនិបចោះករបរកឡារ់បទ បហើយបៅកបុងរពោះអងគ រូមផតីររបម្ចលសនការករបរបួលកោ៏ម ន
ផង« (យ៉ា កុប ១:១៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអាន ទំនុកតបមកើងជំពូក៩១។ បតើពាកយអវីខ្លោះកដលអាចបរបើ បដើមផពីិពណ៌្នរពោះបនធូលរនាទងំបនោះ កដលជារពោះ  
    អំបណាយទនមកពីរពោះជាម្ចច រ់? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ចូរអានខ្បយងបៅខាងបឆវង។ រចួររបររបលខ្នីមយួៗបៅកកផរខ្បនោះ កដលរថីអំពីរពោះបនធូលរនាបៅខាងោថ ំ។ 
 .….ក រ ៉ាមូ ៥:១៧   ១) រ ជាញ  ចំបណ្ោះដឹង និងរុភមងគល 
 .….ខ្ ោោថ  ២:២៦  ២) ការ្រ (រកមមភាពបផសងៗ) 
 .….គ បអបរោល ១១:១៩  ៣) រពោះគុណ្បរបិូរណ៍្ 
 .….  ម្ច៉ា ថាយ ១១:២៨  ៤) ដួងចិតថថ្មី និងគំនិតថ្មី 
 .….ង ១កូរនិថូ្រ ១២:៦  ៥) ររម្ចក 
 
៣ ចូរររបរររពោះអំបណាយទនយ៉ា ងបហាចណារ់ចំនួនបី កដលអបក នទទួលពីរពោះជាម្ចច រ់ តាងំពីទទួលរពោះបយរ ូបធវើជា  
    រពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ខ. អ្ំយ យរបស្យ់យើងស្រមាប់រពះជាមាា ស្ ់Our Gifts to God 
ទោលទៅទ២ី. រាយបញ្ជ ីអំពីអំទណាយណដលអនរទជឿអាច្ថាវ យដល់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 បតើបមើលបៅហាកដូ់ចជាចកមលកបទ កដលថាវ យអវីមយួដល់រពោះកដលម្ចនរគបរ់បរ់អរ់បៅបហើយបនោះ? បៅកបុងរពោះ
បនធូល រពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់រ បប់យើងពីអវីកដលបយើងអាចថាវ យដល់រពោះអងគ ន។ 
 
 បយើងអាចថាវ យការថាវ យបងគំបយើងដល់រពោះជាម្ចច រ់។ កណ្ឍ គមពរី ទំនុកតបមកើង ៩៥:៦ ម្ចនបនធូលថា «ចូរនោំប មក
បយើងនឹងបអានកាយថាវ យបងគំរពោះអងគ ចូរបយើងរកាបបៅចំបពាោះរពោះភគកថរពោះអម្ចច រ់កដល នបបងកើតបយើងមក។» ការថាវ យបងគំ
អាចថាវ យបៅរពោះ ន តាមរយៈការអធិោឌ ន ការអរគុណ្រពោះររម្ចបរ់ពោះពរ ការររបរើរតបមកើង និងការថាវ យដល់កិចចការ
របរ់រពោះអងគ។ កណ្ឍ គមពរី កូឡូរ ៣:១៦ រ បប់យើងឱ្យបរចៀងថាវ យរពោះបោយភាពកតថញ្ដូ ។ 
 
 បយើងកថ៏ាវ យបងគំកដរ បៅបពលបយើងថាវ យជីវតិបយើងផ្ទធ ល់ដល់រពោះជាម្ចច រ់បោយោម នការោធ កប់រធើរ។ 
 

បហតុបនោះ បងបអូនបអើយ ខ្ញុ ំរូមោរ់បតឿនបងបអូនថា បោយរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះហឫទយ័អាណិ្តអារូរបង
បអូន ចូរថាវ យខ្លួនបៅរពោះអងគ ទុកជាយញ្ដបូជាដម៏្ចនជីវតិ ដវ៏រុិទន បហើយជាទីោបរ់ពោះហឫទយ័របរ់រពោះជា
ម្ចច រ់។ បបើបងបអូនបធវើដូបចបោះ បទើបបៅថាបោរពបំបរ ើរពោះអងគតាមរបបៀបរតឹមរតូវកមន។ មនិរតូវយកតំរបត់ាម
និរសយ័បលកីយប៍នោះបឡើយ រតូវទុកបអាយរពោះជាម្ចច រ់កកករបចិតថគំនិតបងបអូន បអាយបៅជាថ្មីទងំររុងវញិ 
បដើមផបីអាយបងបអូនបចោះពិចារណាបមើលថា រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័នឹងអវីខ្លោះ គឺអវីកដលលអ កដលោប់ 
រពោះហឫទយ័រពោះអងគ និងរគបល់កខណ្ៈ។ (រ ៉ាមូ ១២:១-២) 

 
 ការថាវ យថ្វកិារបរ់បយើងជារបបៀបមយួបទៀតកបុងការថាវ យបងគំ។ បៅបពលបយើងថាវ យ បយើងកទ៏ទួលមកវញិ។  
រពោះជាម្ចច រ់ នរនាកបុងកណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ឡាគី ៣:១០ ថា៖ 
 

រពោះអម្ចច រ់សនពិភពទងំមូលម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «ចូរនយំកត វ្ យមយួភាគដបទ់ងំប៉ាុនម ន មកោកប់ៅ
កបុងឃ្លល ងំ បដើមផបីអាយម្ចនបរផៀងអាហារ កបុងដំណាក់របរ់បយើង។ ចូរបធវើយ៉ា ងបនោះ បដើមផលីផងលបយើងបៅ 
បនោះអបករល់ោប នឹងប ើញថា បយើងនឹងបបើកសផធបម  បងាូររពោះពរដប៏លើរលប់មកបលើអបករល់ោប »។  

 

 ត វ្ យមយួភាគដប ់ជាថ្វកិាដប់ភាគរយសនចំណូ្លរបរ់អបក។ 
 
 កបុងនមជារគិរថបររ័ិទអវីៗរគប់យ៉ា ងកដលបយើងបធវើ អាចបធវើបៅកានរ់ពោះអម្ចច រ់។ រពោះបយរ ូ ននិទនបរឿងរបរ់
អរ់អបកកដល នទទួលរ វ្ ន់តាមរយៈការឱ្យចំណី្អាហារ និងទឹកដល់រពោះអងគ និងតាមរយៈការបៅរួររុខ្ទុកខរពោះអងគបៅ
កបុងទី ំុឃ្លងំ។ រទងម់្ចនបនធូលថា “រគបប់ពលអបករល់ោប មនិ នរបរពឹតថអំបពើទងំបនោះ ចបំពាោះអបកតូចតាចជាងបគបំផុត
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ម្ចប ក ់កដលជាបងបអូនរបរ់បយើងបនោះ អបករល់ោប កដូ៏ចជាមនិ នរបរពឹតថចំបពាោះបយើងកដរ” (ម្ច៉ា ថាយ ២៥:៤៥)។ ដូបចបោះ ការ
ថាវ យរបរ់បយើងរតូវកតកាល យជាវថិ្ីសនជីវតិ។ 
 
 ការថាវ យបងគំមនិបចោះោចពុ់ំកមនម្ចននយ័ថា បយើងរតូវលុតជងគងរ់ហូតបពលអធិោឌ នបនោះបទ។ របរិនបបើបយើងររ់
បៅកបុងរបបៀបមយួកដលោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអម្ចច រ់—រទងន់ឹងរបក់ារបនោះថាជា ការថាវ យបងគំកដលមនិបចោះចប។់ បយើងនឹង
មនិពិ កអរគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះបិតាចំបពាោះរគបក់ារទងំអរ់ កបុងរពោះនមរពោះអម្ចច រ់រពោះបយរ ូរគិរថបឡើយ  
(បអបភរូ ៥:២០) តផតិរទងរ័់កថិរម។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ បតើម្ចនអវីខ្លោះកដលអាចចាតទុ់កថាជាការថាវ យបងគំ ឬ អំបណាយថាវ យដល់រពោះជាម្ចច រ់? 
 ក)  ការបរចៀងបទររបរើរខ្ណ្ៈបពលកំពុងបធវើការ្រ 
 ខ្)  ការមនិប ា្ ញកំហឹង បពលបៅហាវ យរបរ់អបកោម នបហតុផល 
 គ)  ការបៅរពោះវហិារបៅសថ្ងអាទិតយ 
  )  ការអរគុណ្រពោះជាម្ចច រ់មុនបពលអបកបរបិភាគអាហារ 
 ង)  ការរញ្ជ ឹងគិតពីភាពលអរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយោង ត់ៗ  
 
គ. ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក ម្ទ Relating With Others 
ទោលទៅទ៣ី. ច្ងអ លប ា្ ញថា អនរទជឿរតូវណតផតល់រិតតិយស និងទោរពនរណាខលះ។ 
 

អស់អនរណដលានអំណាច្ទលើទយើង Those Over Us 
 រគបោ់ប ម្ចនមនុរសកដលម្ចនអំណាចបលើបគបពលខ្លោះ។ កូនៗម្ចនឪពុកម្ចថ យបៅពីបលើបគ បហើយឪពុកម្ចថ យម្ចនអបក
ដឹកនោំរន និងអបកដឹកននំបយ យបៅពីបលើពួកោតក់ដរ។ រូមផកីតអបកដឹកនទំងំបនោះកម៏្ចនអបកបផសងបទៀតរ បប់គ
ឱ្យបធវើអវីមយួកដរ។ បតើរពោះគមពរីម្ចនរពោះបនធូលអវីខ្លោះអំពីទំនកទ់ំនងចំបពាោះអរ់អបកកដលម្ចនអំណាចបលើបយើង? 
 
 ឪពុកម្ចថ យគួរកត នទទួលកថីររឡាញ់ ការផថល់កិតថិយរ និងការោថ បប់ គ្ ប់។ អបកនឹងចងចាកំារបនោះថា វជាបទ
បញ្ញជ មយួកដលបយើង នរិការចួមកបហើយ។ កណ្ឍ គមពរី បអបភរូ ៦:១-២ ករ៏ បប់យើងថា «កុម្ចរកុម្ចរបីអើយ ចូរោឋ ប់
ប គ្ បម់្ចតាបិតា បោយយល់ដល់រពោះអម្ចច រ់ បធវើដូបចបោះបទើបរតឹមរតូវ។ “ចូរបោរពម្ចតាបិតា”»។ 
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 អបករគបរ់គង ដូចជាប៉ាូលីរ បៅរកម និងអភ ិលបខ្តថកគ៏ួរកតរតូវ នបគបោរពកដរ។ បលកប៉ាូលររបររថា«មនុរស
រគបរ់បូរតូវោឋ ប់ប គ្ ប់អាជាញ ធរ ដផតិអំណាចទងំឡាយរុទនកតមកពីរពោះជាម្ចច រ់ គឺរពោះអងគ នកតងតាងំបអាយម្ចន
អំណាចទងំបនោះបឡើង។ (រ ៉ាមូ ១៣:១) 
 
 កបុងនមជាអបកបជឿ បយើងម្ចនអបកដឹកនដូំចជា រគូគ វ្ ល គណ្ៈកម្ចម ធិការរកុមជំនុំ និងរគូកុម្ចរ។ ពួកបគគួរកត ន
ទទួលការបោរព និងការោថ បប់ គ្ ប ់ឱ្យរមបៅនឹងការទទួលខុ្ររតូវរបរ់បគ។  
 

ចូរទុកចិតថបលើអបកដឹកនបំងបអូន រពមទងំោឋ ប់ប គ្ ប់បលកទងំបនោះបទៀតផង ដផតិបលកកតងកតកថ្រកា
រពលឹងបងបអូនជានិចច បរពាោះបលកនឹងទទួលខុ្ររតូវបលើបងបអូនបៅចំបពាោះរពោះភគកថរពោះជាម្ចច រ់។ បបើបងបអូន
ោឋ ប់ប គ្ បប់លក បលកនឹងបំបពញមុខ្្របនោះបោយអំណ្រ គឺមនិកមនបោយថ្ងូរបទ។ របរិនបបើពួកបលក
បំបពញមុខ្្រទងំថ្ងូរ បងបអូនមុខ្ជាោម នទទួលផលរបបយជនអ៍វីបឡើយ។ (បហរបឺ ១៣:១៧) 

 
 ម្ចនកតអំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ប៉ាុបណាត ោះកដលខ្ពងខ់្ពរ់ជាងអំណាចរបរ់អបកបៅបលើបយើង។ ម្ចនកតបពលមយួគត់
កដលការោថ បប់ គ្ បរ់បរ់បយើងោម ន គឺបៅបពលកដលអបកដឹកនបំលកិយរ៍ បប់យើងឱ្យបធវើអវីមយួកដលរបឆាងំនឹងបទបញ្ញជ  
ឬ បំណ្ងរពោះហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់។ បហតុការណ៍្បនោះបកើតបឡើងចំបពាោះបលកបពរតុរ និងោវកបផសងបទៀត បៅបពលបគ
ហាមមនិឱ្យអធិបាយ។ កណ្ឍ គមពរី កិចចការ ៥:២៩ កតទុ់កថា «បលកបពរតុរ និងោវក័ឯបទៀតៗបឆលើយបឡើងថា៖ «បយើងខ្ញុ ំ
រតូវោឋ ប់ប គ្ បរ់ពោះជាម្ចច រ់ជាជាងោឋ ប់ប គ្ បម់នុរស។« 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរអានខ្គមពរីខាងបរកាម។ ចូរររបររបលខ្សនការពណ៌្នបៅពីមុខ្ខ្នីមយួៗ កដលរតូវោប នឹងខ្បនោះ។ 
 ….ក ១ធីម៉ាូបថ្ ៥:១៧  ១) ផថល់កិតថិយរដល់ឪពុកម្ចថ យ 
 ….ខ្ កូឡូរ ៣:២០  ២) ផថល់កិតថិយរដល់អាជាញ ធរ (អបកម្ចនអំណាច) 
 ….គ ១បពរតុរ ២:១៣  ៣) ផថល់កិតថិយរដល់អបកដឹកនរំកុមជំនុ ំ
 ….  រុភារិត ៦:២០ 
 ….ង ម្ច៉ា ថាយ ២២:១៧-២១ 
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៦ ចូរអានតារងខាងបរកាម បនធ បម់ក ោករ់ញ្ញដ កខ្វង X បៅជិតពាកយកដលអបកពិ កបោរព និងផថល់កិតថិយរ។ 

 ….ឪពុក 
 ….ម្ចថ យ 
 ….រគូគ វ្ ល 
 ….គណ្ៈកម្ចម ធិការរកុមជំនុំ 
 ….ប៉ាូលីរ 
 

 របរិនបបើអបកោកអ់កសរកខ្វង X បៅជិតពាកយខាងបលើ ចូរទូលរូមរពោះអម្ចច រ់ជួយ អបកឱ្យយល់ថា បហតុអវី នជាអបក

ម្ចនបញ្ញា កបុងការផថល់កិតថិយរដល់ពួកោត ់និងជួយ អបកឱ្យបចោះបោរព និងោថ បប់ គ្ បព់ួកោតព់ីបពលបនោះតបៅ។ 
 

អស់អនរណដលទៅជ ំ វិញទយើង Those Around Us 
 សថ្ងមយួ មតិថភកថិម្ចប ក ់ននិយយមកកានខ់្ញុ ំថា «របរិនបបើម្ចនអបកបជឿរបរពឹតថមនិលអោកខ់្ញុ ំ ខ្ញុ ំបៅកតអាចររឡាញ់
បគ។ ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ំនឹងមនិអាចរទរំទនឹងការរបរពឹតថមនិលអពីរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀតបនោះបទ ។ បគយល់កានក់តបរចើនបហើយ!» 
 
 បតើម្ចនបរឿងអវបីកើតបឡើងចំបពាោះបលកបពរតុរ និងោវកបផសងបទៀត របរិនបបើរពោះបយរ ូម្ចនអារមមណ៍្កបបបនោះ? បគ
យល់កានក់តបរចើនបហើយ ប៉ាុកនថ បគទងំអរ់ោប បធវើឱ្យរពោះអងគខ្ករពោះទយ័ បពលរទងរ់តូវបគចាប ់និងនរំទងប់ៅបធវើបទរ។ បទោះ 
បីអញ្ច ឹងកប៏ោយ បៅបពលរទង់ម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ រទងប់ ា្ ញអងគរទងឱ់្យពួកបគប ើញ និងអោះអាងចំបពាោះពួកបគពីកថី
ររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ 
 
 បយើងបធវើឱ្យរពោះអម្ចច រ់ខ្ករពោះទយ័ជាបរចើនដង ប៉ាុកនថ រទងប់នថររឡាញ់បយើង។ រពោះអម្ចច រ់រូមបយើងឱ្យររឡាញ់
រគិរថបររ័ិទដសទបទៀត ដូចរទងរ់រឡាញ់បយើងកដរ។ «អបករល់ោប រតូវររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក ដូចខ្ញុ ំនររឡាញ់អបក
រល់ោប កដរ» (យ៉ាូហាន ១៣:៣៤)។ 
 
 បយើងគួរកតរបរពឹតថចំបពាោះមតិថភកថិ និងអបកជិតខាងបយើង ដូចកដលបយើងចងឱ់្យបគរបរពឹតថចបំពាោះបយើង។ រពោះបយរ ូម្ចន
រពោះបនធូលថា «បបើអបករល់ោប ចងប់អាយបគរបរពឹតថចំបពាោះខ្លួនកបបណា រតូវរបរពឹតថចំបពាោះបគកបបបនោះកដរ« (លូកា ៦:៣១)។ 
បលកប៉ាូលក ៏នបលើកទឹកចិតថអបកបជឿកដរថា៖ «ចូរររឡាញ់បងបអូនឯបទៀតៗ បអាយ នដូចររឡាញ់ខ្លួនឯងកដរ»  
(រ ៉ាមូ ១៣:៩)។ 
 
 ទំនកទ់ំនងរបរ់បយើងចំបពាោះអបកកដលមនិទន ់នរបគ គ្ ោះ កជ៏ាចំណុ្ចមយួសនកថីររឡាញ់កដរ។ បយើងគួរកត
ប ា្ ញបគតាមរយៈការរបរពឹតថរបរ់បយើង កដលរពោះរគិរថគងប់ៅកបុងបយើង។  
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 បលក Richard Wurmbrant ជារគូគ វ្ លរគិរថបររ័ិទម្ចប កក់ដល នជាបព់នននោរបោយោរជំបនឿរបរ់បលក 
រ បអ់ំពីោចប់រឿងមយួសនអបកបទរបរកាយបលកម្ចប ក ់កដលជារគូគ វ្ លកដរ។ ោតរ់តូវ នបគោគ ល់បោយបរពាោះោតម់្ចន
លកខណ្ៈដូចរពោះរគិរថ។ 
 
 បរកាយមក បុររកុមមុយនិរថវយ័បកមងម្ចប ករ់តូវជាបព់នននោរ បហើយបគោកោ់តក់បុងគុកជាមយួរគូគ វ្ លទងំបនោះ។ 
ពួករគូគ វ្ ល នបធវើបនធ ល់ដល់ោត ់រពមទងំរ បោ់តឱ់្យទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះរបគ គ្ ោះ។ ប៉ាុកនថ បុររវយ័បកមងបនោះ
 នបដិបរធ។ 
 
 សថ្ងមយួ បុររវយ័បកមងបនោះ នជកជកកវកកញក។ ោត ់ននិយយថា «បតើឱ្យខ្ញុ ំរពមទទួលអបកណាម្ចប កប់ធវើជារពោះ  
របគ គ្ ោះបោយរបបៀបណា បបើខ្ញុ ំមនិធ្លល បជ់ួបបគ បហើយមនិដឹងថាបគម្ចនលកខណ្ៈកបបណាផង?» 
 
 រគូគ វ្ លម្ចប ក ់នបឆលើយតបថា «ខ្ញុ ំនឹងរ បអ់បកថា រពោះបយរ ូម្ចនលកខណ្ៈកបបណា។ រទងម់្ចនលកខណ្ៈដូចខ្ញុ ំ!» 
 បុររបនោះបឆលើយបោយោម នការោធ កប់រើធរថា «របរិនបបើរទងដូ់ចអបក ខ្ញុ ំនឹងទទួលរពោះអងគបធវើជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់ខ្ញុ ំ
 ឥឡូវបនោះ!» 
 
 ទីបនធ ល់ដអ៏ោច រយកដលរគូគ វ្ លម្ចនពិតជាវបិររណារ់។ ជាអកុរល ម្ចនអបកបជឿតិចតួចណារ់កដលហា ន
និយយថា «រពោះបយរ ូដូចខ្ញុ ំ!» ប៉ាុកនថ បនោះជាអវីកដលរពោះអម្ចច រ់ចង ់ន—គឺថាបយើងម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ មនុរសអាច
ប ើញរពោះអងគកបុងបយើង! រពោះបយរ ូ នបបរងៀនថា «ចូរបអាយពនលឺរបរ់អបករល់ោប  បំភលមឺនុរសទងំឡាយដូបចាប ោះកដរ បគនឹង
ប ើញអំបពើលអ កដលអបករល់ោប របរពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះបិតារបរ់អបករល់ោប  កដលគងប់ៅោទ នបរម    
រុខ្»។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:១៦) 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ បតើោទ នការណ៍្ខាងបរកាមណាខ្លោះកដលរតូវ ឬ ខុ្រ ចំបពាោះអបកបជឿ? ចូរររបររ ត បៅពីមុខ្របបយគណាកដលរតូវ និង  
    អកសរ ខ្ បៅពមីុខ្របបយគណាកដលខុ្រ។ 
 ….ក ម្ចនអបកបជឿម្ចប កន់ិយយមលួប ក្ ចអ់បក។ អបកគិតថា នឹងយកម្ចប កប់នោះបៅឱ្យតុលការ។ 
 ….ខ្ អបកជិតខាងអបកនិយយថា កុំមកនិយយបរឿងរពោះរគិរថរ បខ់្ញុ ំមថងបទៀត! ប៉ាុកនថ សថ្ងបរកាយ បពលបលក 
  រតូវការជំនួយ អបកបៅរកបលក បហើយជួយ ដល់បលក។ 
 ….គ រគូគ វ្ លរបរ់អបកអធិបាយអវីមយួកដលអបកមនិចូលចិតថ ដូបចបោះបហើយ អបកបដើរបចញរកុមជំនុំបដើមផ ី
  ប ា្ ញពីភាពមនិបពញចិតថរបរ់អបក។ 
 ….  មតិថភកថិរគិរថបររ័ិទម្ចប ករ់បរពឹតថអំបពើ ប បហើយជំនួរឱ្យការរ បរ់កុមជំនុំអំពី បរបរ់ោត ់អបកចូល
  បៅរកោតប់ោយរម្ចង ត់ បហើយជួយ ោតឱ់្យោរភាពកំហុរ និងម្ចនរិទនិជាមយួរពោះវញិ។ 
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៨ រូមអាន កណ្ឍ គមពរី១យ៉ាូហាន ៤:៧-២១។ បយងតាមខ្គមពរីទងំបនោះ បតើរបបយគខាងបរកាមណាខ្លោះពិតរ កដ? 
 ក)  បយើងររឡាញ់បរពាោះរពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់បយើងមុន។ 
 ខ្)  អរ់អបកកដលមនិបចោះររឡាញ់ មនិោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់បឡើយ។ 
 គ)  ម្ចនភាពភយ័ខាល ចកបុងកថីររឡាញ់ ពីបរពាោះកថីររឡាញ់រតូវ នបដិបរធ។ 
  )  ររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់រគបរ់ោនប់ហើយ មនិរតូវការររឡាញ់បងបអូនណាបទបបើបគបធវើខុ្រោកអ់បក។ 
 

អស់អនរណដលររឆ្ងំនឹងទយើង Those Against Us 
 បតើរពោះបយរ ូបធវើអវីបៅយបក់ដលបគមកចាបរ់ទង ់បហើយបលកបពរតុរកាតរ់លឹករតបចៀកអបកបបរមើរបរ់បលកមហា
បូជាចារយ? បទោះបីអបកបបរមើបនោះជាររតូវរបរ់រពោះបយរ ូកប៏ោយ រពោះបយរ ូ នររងំថា «“ប៉ាុណ្តឹ ង នបហើយ!”។ រពោះអងគក៏
ពាល់រតបចៀកបុររបនោះ បហើយបរ រោតប់អាយ នជាដូចបដើមវញិ« (លូកា ២២:៥១)។ 
 
 បយើងចងប់ធវើដូចរពោះបយរ ូ កដលររឡាញ់ររតូវរពោះអងគ រពមទងំអតប់ទរឱ្យបគផង។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូល 
ថា៖ «ចូរររឡាញ់ខាម ងំររតូវរបរ់អបករល់ោប  រពមទងំទូលអងវររពោះជាម្ចច រ់ រូមរពោះអងគរបទនពរបអាយអរ់អបកកដល
បបៀត បបៀនអបករល់ោប ផង«(ម្ច៉ា ថាយ ៥:៤៤)។ មថងបទៀតបៅកបុងកណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ៦:១៥ រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា ប៉ាុកនថ បបើ
អបករល់ោប មនិអតប់ទរបអាយមនុរសបលកបទបនោះ រពោះបិតារបរ់អបករល់ោប  កម៏និអតប់ទរបអាយអបករល់ោប កដរ»។ 
 
 បរចកថីររឡាញ់ជាគុណ្ធមដ៌អ៏ោច រយរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ កណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ១៣:១៣ រ បប់យើងថា «ម្ចន
បរចកឋីបយី៉ា ង គឺ ជំបនឿ បរចកឋីរងឃមឹ បរចកឋីររឡាញ់។ ប៉ាុកនថ បរចកឋីររឡាញ់វបិររជាងបគបំផុត»។  
 
 រគិរថបររ័ិទគួរកតររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់មុន។ រទងន់ឹងោកប់រចកថីររឡាញ់រពោះអងគកបុងដួងចិតថបយើង ដូបចបោះ បយើង
អាចររឡាញ់ទងំមតិថ ររឡាញ់ទងំខាម ងំររតូវ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា «រតូវររឡាញ់រពោះអម្ចច រ់ជារពោះរបរ់អបក 
បអាយអរ់ពីចិតថគំនិត អរ់ពីោម រតី និងអរ់ពីរ ជាញ » (ម្ច៉ា ថាយ ២២:៣៧)។ 
 
 បលកយ៉ាូហានកតទុ់កអំពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះបយរ ូ៖ «ខ្ញុ បំអាយបទបញ្ញជ ថ្មីដល់អបករល់ោប  គឺរតូវររឡាញ់ោប បៅ
វញិបៅមក។ អបករល់ោប រតូវររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក ដូចខ្ញុ ំ នររឡាញ់អបករល់ោប កដរ« (យ៉ាូហាន ១៣:៣៤)។ រូម
ចងចាខំ្បនោះ និងនិយយមថងបហើយមថងបទៀតឱ្យ នញឹកញាប ់បោយចាថំា ទំនួលខុ្ររតូវរំខានប់ំផុតរបរ់អបកបជឿចំបពាោះ
រពោះជាម្ចច រ់ និងមនុរស គឺការររឡាញ់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ បតើរបបយគខាងបរកាមណាខ្លោះពិតរ កដកបុងជីវតិរបរ់អបក? 
 ក)  វធិីកដលអបករបរពឹតថចបំពាោះរគួោររបរ់អបកម្ចនឥទនិពលបលើពួកោត់ កបុងការទទួលនូវអវីកដលអបកនិយយអំពី 
        រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្)  រកមមភាពអបកបធវើឱ្យមតិថភកថិរបរ់អបកចង ់នបញទន នុភាពរពោះជាម្ចច រ់ដូចបញទន នុភាពកដល នផ្ទល រ់បថូរជីវតិ 
  អបក។  
 គ)  អបកអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង ជាបពលកដលមនុរសអាចប ើញអបក បហើយបគកន៏ឹងអាចប ើញរពោះបយរ ូកដរ។ 
  )  អបកអធិោឌ នររម្ចបម់តិថភកថិរបរ់អបក កដលកំពុងពិ កររឡាញ់អបកដសទ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១ ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចររបុបរចកថីបោយបរបើពាកយដូចបនោះ ៖ ការការពាររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ឬ រុវតថិភាពកបុង 
 រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
២ ក ៣) រពោះគុណ្បរបិូរណ៍្ 
 ខ្ ១) រ ជាញ  ចំបណ្ោះដឹង និងរុភមងគល 
 គ ៤) ដួងចិតថថ្មី និងគំនិតថ្មី 
    ៥) ររម្ចក 
 ង ២) ការ្រ (រកមមភាពបផសងៗ) 
 

៣ ចបមលើយរបរ់អបក។ អបករបកហលជា នជារោះបរផ ើយ ម្ចនការ្របធវើ បោោះឱ្យរចួពីភាពភយ័ខាល ច ឬ រកប ើញកថី
 រងឃមឹថ្ម—ីរពោះអំបណាយទនសនរពោះម្ចនបរចើនយ៉ា ង។ 
 

៤ របបយគទងំអរ់រុទនកតរ បប់យើងពីវធិីកដលបយើងអាចថាវ យបងគំ ន។ 
 

៥ ក ៣) ផថល់កិតថិយរដល់អបកដឹកនរំកុមជំនុ ំ
 ខ្ ១) ផថល់កិតថិយរដល់ឪពុកម្ចថ យ 
 គ ២) ផថល់កិតថិយរដល់អាជាញ ធរ (អបកម្ចនអំណាច) 
    ១) ផថល់កិតថិយរដល់ឪពុកម្ចថ យ 
 ង ២) ផថល់កិតថិយរដល់អាជាញ ធរ (អបកម្ចនអំណាច) 
 
៨ របបយគ ក) និង ខ្) ពិតរ កដ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក។  
 
៩ ចបមលើយរបរ់អបក។ ពិនិតយបលើរកមមភាពអបក បហើយទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់ផថល់កម្ចល ងំដល់អបក បដើមផរីរ់បៅតាម
 បទោឌ នរបរ់រពោះអងគពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ង។ 
 
៧ ក)  ខុ្រ 
 ខ្)  រតូវ 
 គ)  ខុ្រ 
  )  រតូវ 
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ជីវិតរគិស្តបរសិ្ទ័  
The Christian Life 

  
 

 របបទរតូចមយួរទិតកបុងរគ គ្ មរីុវលិ និងទព័ឈលបវយរបហារោប រគបទ់ីកកនលង។ បគចាបច់ងបុររវយ័បកមងម្ចប ក ់
រពមទងំគំរមគំកហងជីវតិរបរ់ោតប់ទៀតផង របរិនបបើ ោតម់និរពមលោះបងភ់ាពជារគិរថបររ័ិទបទ។ 
 
 បោយភាពអរ់រងឃមឹ ោត់ នកររកបឡើង រពមទងំបដិបរធជំបនឿរបរ់ោត។់ បរកាយមក បគបងខំោតឱ់្យចូលរមួ
ជាមយួនឹងពួកទព័ឈលបកដលបគរពំឹងថា ោតន់ឹងបធវើការឱ្យបគ។ ោត ់នកាល យជាអបកដឹកនរំបរ់បគ បហើយ នដឹកនអំបក
បធវើឃ្លតបៅកានផ់ធោះរបរ់រគិរថបររ័ិទ កដលោត់ធ្លល ប់ោគ ល់។ 
 
 បរចើនកខ្ នកនលងផុតបៅ។ បនធ បម់ក សថ្ងមយួ ោត់ម្ចនការរបយុទនោប យ៉ា ងខាល ងំ បហើយបុររម្ចប ក់កបុងចំបណាម
បុររជាបរចើនរបរ់ោត ់នរម្ចល បោ់ត។់  តប់ងអ់វីក ៏តប់ងប់មល៉ាោះ— តប់ងទ់ងំជីវតិមយួបនោះ  តប់ងទ់ងំជីវតិមយួ
កដលនឹងមកដល់បទៀត! 
 
 បតើម្ចនអវីរបបរើរជាងបនោះបៅ របរិនបបើ បុររបនោះឈរកបុងបរចកថីពិតចំបពាោះជំបនឿម្ចមំនួរបរ់ោត។់ ោតរ់បកហល
 តប់ងជ់ីវតិរបរ់ោត ់ប៉ាុកនថ ោតអ់ាចទទួលមកវញិនូវជីវតិអរ់កលផ។ ោតប់រជយ័ចំបពាោះទំនួលខុ្ររតូវរបរ់ោតប់ៅ
កានរ់ពោះជាម្ចច រ់ អបកដសទ និងបៅកានខ់្លួនឯង។ 
 
 ជំពូកបនោះនឹងជួយ បយើងឱ្យយល់ពីអវីកដលបយើងជំពាកខ់្លួនឯង រពមទងំបបរងៀនបយើងពីរបបៀបកដលរតូវោថ បប់ គ្ ប់ 
រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះកដលរពវរពោះទយ័របជ់ីវតិបយើងពីឥឡូវ និងរហូតអរ់កលផ។ 
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គ្ទរាង    

ក. ការបដិបរធខ្លួនឯង Self-Denial 
ខ្. ការជរមោះខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់ Cleansing Ourselves 
គ. ការលូតលរ់របរ់រគិរថបររ័ិទ Christian Growth 
 . ចិតថគំនិត និងការរបរពឹតថ Thoughts and Actions 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់អំពីការបដិបរធខ្លួនឯងម្ចនអតទនយ័យ៉ា ងដូចបមថចចំបពាោះរគិរថបររ័ិទម្ចប ក។់ 
២. ប ា្ ញថា បហតុអវី នជារបបៀបររ់បៅោអ តរអំជាការចា ំចច់ំបពាោះរគិរថបររ័ិទរគបរ់បូ។ 
៣. ោគ ល់ពីជំហានរំខាន់ៗ ចំបពាោះការលូតលរ់របរ់រគិរថបររ័ិទ។ 
៤. ចងអុលរ បព់ីរបបៀបការពារ និងរគបរ់គងចិតថគំនិតរបរ់អបកបជឿ។ 
 

ក.  ការប ិយស្ធខលនួឯង Self-Denial 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ការបដិទសធខលួនឯងានអតែន័យយ៉ាងដូច្ទមតច្ច្ំទពាះរគ្ិសតបរសិ័ទ។ 
 
 ជីវតិអបកបជឿរគិរថបររ័ិទមនិកមនជារបរ់បគបទ។ រពោះអម្ចច រ់ជាម្ចច រ់បលើជីវតិរគិរថបររ័ិទ ពីបរពាោះរទង ់នទិញជីវតិ
បនោះបោយរពោះបលហិតរពោះអងគផ្ទធ ល់។ បលកបពរតុរររបររថា៖ 
  

បងបអូនរជាបរោបប់ហើយថា រពោះជាម្ចច រ់ នបលោះបងបអូនបអាយរចួពីរបបៀបររ់បៅដឥ៏តនយ័ កដលជា
ដំកណ្លតពីបុពវបុរររបរ់បងបអូន មនិកមនបោយោរអវីៗកដលកតងកតរលយោបរូនយបៅ ដូចជាម្ចរ 
ឬរ កប់ទ គឺបោយោររពោះបលហិតដស៏ថ្លវបិរររបរ់រពោះរគិរឋ កដលបរបៀប ននឹងកូនបចៀមដល៏អឥតបខាច ោះ 
ឥតោល កោប ម។ (១បពរតុរ ១:១៨-១៩) 

 
 កណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ៦:២០ បរៀបរបរ់ បអ់ំពីយញ្ដបូជាកដលរពោះបយរ ូ នបងស់ថ្លបលើបឈើឆាក ង។ បោយបរពាោះ 
រពោះរគិរថបងស់ថ្លររម្ចបប់យើង បយើងករ៏តូវកតបងស់ថ្លកដរ។ ជារគិរថបររ័ិទម្ចននយ័ថា លោះបងខ់្លួនឯង បហើយបដើរតាម 
រពោះបយរ ូ។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីលូកា ៩:២៣ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា «បបើអបកណាចងម់កតាមបរកាយខ្ញុ ំ រតូវលោះបង់ខ្លួន
ឯងបចាល រតូវលីបឈើឆាក ងរបរ់ខ្លួនបរៀងរល់សថ្ងបហើយមកតាមខ្ញុចុំោះ។» 
 
 បយើងលោះបងខ់្លួនឯង បៅបពលបយើងបធវើតាមរពោះហបញទយ័រពោះជាម្ចច រ់ជាជាងផលូវរបរ់បយើង។ រពោះបយរ ូរគិរថបធវើជាគំរូ
ររម្ចបប់យើង។ រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា «ដផតិខ្ញុចុំោះពីោទ នបរមរុខ្មក បដើមផបីធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគកដល ន
ចាតខ់្ញុ បំអាយមក គឺពុំកមនបធវើតាមបំណ្ងចិតថរបរ់ខ្ញុ ំបទ« (យ៉ាូហាន ៦:៣៨)។ 
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អបកកដលចូលបៅកបុងរពោះរជយសនោទ នបរមរុខ្ មនិកមនជាអបកកដលរោនក់តបៅខ្ញុថំា “រពោះអម្ចច រ់!  
រពោះអម្ចច រ់!” ប៉ាុបណាត ោះបទ គឺជាអបកកដលបធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះបិតាខ្ញុ ំ កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្
បនោះវញិ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៧:២១) 

 
 កបុងនមជារគិរថបររ័ិទ បយើងរតូវកតបរជើរបរ ើរបធវើកិចចការរតឹមរតូវជាបរៀងរល់សថ្ង បទោះបីវរបឆាងំនឹងបំណ្ងចិតថរបរ់
បយើងកប៏ោយ។ បលកប៉ាូលបបរងៀនថា «ផធុយបៅវញិរតូវរបោបខ់្លួន បោយរពោះអម្ចច រ់បយរ ូរគិរឋ បហើយកុំបបណាឋ យខ្លួន 
បអាយខ្វល់ខាវ យ តាមការបលភលនរ់បរ់និរសយ័មនុរសបនោះបឡើយ« (រ ៉ាមូ ១៣:១៤)។ 
 
 រពោះអម្ចច រ់មនិកដលរូមបយើងនូវអវីមយួ កដលោម នរបរ់លអៗកបុងវបនោះបឡើយ។ ដូចជាបរឿងមយួកដលរថីពីរតវកឆក 
និងឆអឹងអញ្ច ឹងកដរ។ ម្ចច រ់របរ់វពាយមយកឆអឹងបចញ ប៉ាុកនថ រតវកឆកកបរជាខ្ឹង បហើយរគហឹម។ ឆអឹងគឺជាអវីទងំអរ់កដលវ
ម្ចន បហើយវមនិចងប់ ោះបងឆ់អឹងបទ។ ប៉ាុកនថ បពលម្ចច រ់វោក់ោចម់យួដុំធំ រតវកឆកបនោះប ោះបងឆ់អឹងភាល ម។ 
 
 បពលខ្លោះបយើងជាបអ់ាល័យឱ្ប ឆអឹង ហួរបហតុបពក—គឺអវីមយួកដលបយើងគិតថា បយើងចង់ នវ។ ប៉ាុកនថ រពោះអម្ចច រ់
នឹងរបទននូវអវីៗកដលរបបរើរជាងបនោះដល់បយើង។ បៅបពលកដលពួករិរសខ្វល់ខាវ យបរចើនអំពីអវីកដលបគនឹងរតូវលោះបង ់
រពោះបយរ ូរបទនចបមលើយយ៉ា ងចារ់មយួដល់ពួកបគ។ 
 

អបកណាលោះបង់ផធោះរំកបង បងបអូនរបុរររី ឪពុកម្ចឋ យ កូន ឬកររចំការ បរពាោះកតខ្ញុ ំ អបកបនោះនឹង នទទួល
វញិមយួជាមយួរយ រពមទងំម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច។ (ម្ច៉ា ថាយ ១៩:២៩) 

 
 រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកកនលងបផសងមយួបទៀតថា រទងយ់ងមកបដើមផឱី្យអបកម្ចនជីវតិ— បហើយជីវតិបនោះបពញ
បរបិូរណ៍្ (យ៉ាូហាន ១០:១០)។ ជីវតិបពញបរបិូរណ៍្! បនោះជាអវីកដលបលកិយក៍ំពុងរតូវការ ប៉ាុកនថ ម្ចនកតរពោះជាម្ចច រ់ប៉ាុបណាត ោះ
កដលអាចរបទនវ ន។ 
 
 រូមឱ្យអបកោគ ល់ពីបរចកថីររឡាញ់រពោះអងគ—បទោះបីជាវនឹងមនិអាចោគ ល់ចារ់កប៏ោយ—បហើយរូមឱ្យបពញ
បោយនិរសយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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គបឺអាយបងបអូនោគ ល់រពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះរគិរឋ កដលរបបរើរហួរពីការយល់ប ើញរបរ់
មនុរស បដើមផបីអាយបងបអូន នបពារបពញបោយរគបល់កខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។រពោះជាម្ចច រ់អាចបធវើ
អវីៗទងំអរ់ ហួរពីបរចកឋីរំុ និងហួរពីអវីៗកដលបយើងនឹកគិត បោយោរឫទន នុភាពរបរ់រពោះអងគកដល
បំបពញរកមមភាពបៅកបុងបយើង រូមបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគកបុងរកុមជំនុំ និងកបុងរពោះរគិរឋបយរ ូ 
បៅរគបជ់ំននអ់រ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ។ អាកម៉ាន។ (បអបភរូ ៣:១៩-២១) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បយងតាមកណ្ឍ គមពរី លូកា ១៤:២៦ បយើងគួរកតររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ខាល ងំជាង 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ការលោះបងខ់្លួនឯង ឬ ការលីបឈើឆាក ងរបរ់បយើងម្ចននយ័ថា 
 ក) មនិបធវើជាម្ចច រ់បលើរម្ចា រ ឬ រទពយរមផតថិអវីមយួបទ។ 
 ខ្) លកអ់វីកដលបយើងម្ចន បហើយឱ្យលុយបៅរកុមជំនុំ។ 
 គ) បធវើតាមបំណ្ងរពោះហបញទយ័រពោះជាជាងបធវើតាមចិតថខ្លួនឯង។ 
 
៣ បតើរបបយគខាងបរកាមណាខ្លោះពិតរ កដ? 
 ក) រពោះបយរ ូរបទនរពោះជនមរពោះអងគររម្ចបប់យើង មនិកមនបដើមផបីកនទមបលើបនធុករបរ់បយើងបទ ប៉ាុកនថ បដើមផបីោោះបយើង
      ឱ្យម្ចនបររភីាពពីភរិទុនភាពរបរ់បយើងវញិ។ 
 ខ្) ជីវតិបពញបរបិូរណ៍្រតូវ នរកប ើញតាមរយៈការបំបពញបោយនិរសយ័របរ់រពោះ។ 
 គ) ការលោះបងខ់្លួនឯង ម្ចននយ័ថា ឈបយ់កចិតថទុកោកប់លើនិរសយ័កដលបពញបោយ បរបរ់បយើង។ 
 
៤ រូមអាន កណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ១១:២៨-៣០។ បដើមផលីីបឈើឆាក ងរបរ់រពោះបយរ ូ មនិកមនជាបនធុកបទ ផធុយបៅវញិ
 វ…………………… 
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ខ. ការជរមះខលួនយយើងផ្ទទ ល ់Cleansing Ourselves 
ទោលទៅទ២ី. ប ា្ ញថា ទហត អវីបានជ្ជរទបៀបរស់ទៅស្ថអ តសអំចបំាច្់ច្ំទពាះរគ្ិសតបរសិ័ទរគ្ប់រូប។ 
 
 រគិរថបររ័ិទគួរកតរការបូកាយ និងចិតថគំនិតរបរ់បគឱ្យវរុិទន និងោអ តរអំ។ រពោះគមពរីរ បប់យើងពីមូលបហតុបនោះ។ 
 

បងបអូនមនិរជាបបទឬថា របូកាយរបរ់បងបអូន ជារពោះវហិាររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលគងប់ៅកបុងបងបអូន 
ជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលបងបអូន នទទួលពីរពោះជាម្ចច រ់។ បងបអូនមនិកមនជាម្ចច រ់បលើខ្លួនឯងបទៀតបទ។  
(១កូរនិថូ្រ ៦:១៩) 

 
 ទម្ចល បដូ់ចជា ការជក ់រ ីនិងការបរបើថាប បំញៀន បធវើឱ្យមនុរសខូ្ចរុខ្ភាព បំផ្ទល ញរបូកាយ និងចិតថគំនិត រពមទងំបធវើ
ឱ្យជីវតិម្ចប កប់នោះខ្លីផង។ អបកបរបើរ រ់របកហលជាគិតថា បគអាចបញ្ឈបវ់បពលណាក ៏នឱ្យកតបគចង ់ប៉ាុកនថ បគកាល យជា
ទរករកបុងទម្ចល បទ់ងំបនោះ។ ោវកប៉ាូលរួរថា៖ 
  

បងបអូនមនិដឹងបទឬ បបើបងបអូនរបគល់ខ្លួនបៅបំបរ ើ និងោឋ ប់ប គ្ បម់្ចច រ់ណា បងបអូននឹងកាល យបៅជាខ្ញុ ំបំបរ ើ
របរ់អបកកដលបងបអូនោឋ ប់ប គ្ បប់នោះ ឬមយួបងបអូននឹងបៅជាខ្ញុបំំបរ ើរបរ់ ប កដលនបំអាយបងបអូនោល ប់ 
ឬ មយួបងបអូនោឋ ប់ប គ្ បរ់ពោះជាម្ចច រ់កដលនបំអាយបងបអូន នរុចរតិ។ (រ ៉ាមូ ៦:១៦)  

 
 របកហល បរចកថីលផងួមយួចំនួនអាចម្ចនជយ័ជំនោះបលើអបក។ បតើអបកបៅកកនលងកដលរពោះអម្ចច រ់មនិរពវរពោះទយ័ ឬ 
អានបរៀវបៅ ឬ ទរសនវដថីកដលអបកខាម រ់កបុងការកដលរទងទ់តប ើញកដរឬបទ? ការទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យជួយ អបកផ្ទល រ់ 
បថូររបបៀបរបរ់អបក អាចបំកបកទម្ចល បក់ដលបធវើឱ្យបយើងអនថរយ។ 
 
 រូមរ បរ់ពោះអម្ចច រ់ថា អបកមនិអាចយកឈបោះបលើការអារកកប់ោយកម្ចល ងំខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ នបទ បហើយរទងន់ឹងជួយ 
អបក។ ចូរទូលរូមការបរ រឱ្យជារបរ់រពោះអងគរទិតកបុងអបក។ បនធ បម់ក រូមរិកាខ្ខាងបរកាមបនោះ បហើយនិយយវ 
ោបឡើងវញិ បពលណាអបកជួបនឹងបរចកថីលផងួ។ ខ្ញុ ំអាចរទ ំនទងំអរ់ បោយរមួជាមយួរពោះអងគកដលរបទនកម្ចល ងំ 
បអាយខ្ញុ ំ។ (ភលីីព ៤:១៣) 
 

ចូរបផញើវរនរបរ់អបកបៅកបុង រពោះហរឋរបរ់រពោះអងគ ចូរបផញើជីវតិបលើរពោះអងគ បនោះរទងន់ឹងជួយ អបក។ រពោះអងគ
នឹងប ា្ ញបអាយបគប ើញថា អបកជាមនុរសរុចរតិ ដូចប ើញពនលឺសថ្ង បហើយរពោះអងគនឹងប ា្ ញបអាយបគ
ប ើញថា អបកជាមនុរសបទៀងរតង ់ដូចពនលឺបៅបពលសថ្ងរតង។់ (ទំនុកតបមកើង ៣៧:៥-៦) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ បតើអបកនឹងបធវើអវីចំបពាោះោទ នការណ៍្ខាងបរកាម? បឆលើយ  ទ/ចារ ឬ បទ ចំបពាោះរំណួ្រនីមយួៗ។ 
….ក អបករតូវ នបគអបញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួពិធីជបប់លៀងមតិថភកថិអបកកដលមនិទន ់នរបគ គ្ ោះ បដើមផចូីលរមួរកមមភាពនន
 កដលរបឆាងំនឹងជំបនឿខាងរគិរថបររ័ិទរបរ់អបក។ បតើអបកនឹងចូលរមួរោនក់តមថងបនោះ បដើមផកុីំឱ្យរបម្ចថ្មតិថភកថិអបក 
 កដរឬបទ?  
….ខ្ ម្ចនរម្ចជិកពីរបីនកក់បុងរកុមជំនុំរបរ់អបក បបលួអបកបៅកកនលង កដលអបករពំឹងថានឹងបធវើអវីមយួ បហើយអបកដឹងថា វ
 មនិោបរ់ពោះទយ័រពោះអម្ចច រ់។ បតើអបកយល់រពមបៅជាមយួពួកបគ បដើមផបីគនឹងមនិឱ្យម្ចនអារមមណ៍្ថា អបកកំពុង
 ពាយមបធវើខ្លួន «ឱ្យ នបររុិទនជាង» ពួកបគ កដរឬបទ? 
….គ ពកួអបកមនិបជឿពីរបីនក ់នអបញ្ជ ើញអបកចូលរមួបុណ្យបៅផធោះរបរ់បគ បហើយរូមអបកបធវើបនធ ល់ពីជំបនឿរបរ់អបក។ 
 បតើអបកនឹងបៅកដរឬបទ ពីបរពាោះវជាឱ្ការកបុងការបធវើបនធ ល់? 
 
៦ រគិរថបររ័ិទថ្មីម្ចប ក់ោរភាពរ បអ់បកថា បគមនិអាចបញ្ឈបក់ារជក ់រ ីនបទ។ បតើរកមមភាពខាងបរកាមណាមយួកដល  
    អបកនឹងបធវើ? 
 ក) រ បោ់តថ់ា ោតន់ឹងមនិអាចបៅោទ នរួគ៌ នបឡើយ លុោះរតាកតោតឈ់បជ់ក់ រ។ី 
 ខ្) រ បរ់គូគ វ្ ល បដើមផឱី្យរគិរថបររ័ិទថ្មីបនោះមនិអាចទទួលពិធីរជមុជទឹក នបទ។ 
 គ) អធិោឌ នជាមយួោត់ និងនោំតចូ់លបៅកានរ់ពោះអម្ចច រ់ និងរពោះបនធូលរទង ់ទូលរូមកម្ចល ងំបដើមផយីកឈបោះបលើ
    ទម្ចល បប់នោះ។ 
 

គ. ការលតូោស្រ់បស្រ់គិស្តបរសិ្ទ័ Christian Growth 
ទោលទៅទ៣ី. ស្ថគ ល់ពីជំហានសំខាន់ៗច្ំទពាះការលូតលាស់របស់រគ្ិសតបរសិ័ទ។ 
 
 បយើង នរិការចួមកបហើយអំពីអបកណាកដលរបទនជីវតិអរ់កលផដល់បយើង រពមទងំពីរបបៀបកដលបយើងអាច
ទទួលវផង ប៉ាុកនថ វជាការលអកបុងការកដលបយើងរលឹំកវជាញឹកញាប ់បដើមផកុីំឱ្យបយើងបភលចថា ធនធ្លនជីវតិរបរ់បយើងគឺជា  
រពោះបយរ ូ។ 
 

រឯីអបកកដលពិោទឹកខ្ញុ ំបអាយបនោះ នឹងមនិបររកបទៀតបោោះបឡើយ ដផតិទឹកខ្ញុ ំបអាយនឹង នបៅជារបភពទឹក 
កដលផុរបឡើងផឋល់ជីវតិអរ់កលផជានិចច។ (យ៉ាូហាន ៤:១៤) 

 
 វអោច រយណារ់កដលកាល យជាចំកណ្កសនរគួោររពោះជាម្ចច រ់។ វបធវើឱ្យបយើងចងក់ចកចាយដំណឹ្ងលអជាមយួអបកដសទ 
ដូបចបោះបគអាចកាល យជាចំកណ្កកបុងរគួោរកដរ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ១០:៣២ ថា «អបកណា
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ទទួលោគ ល់ខ្ញុ ំ បៅចំបពាោះមុខ្មនុរសបលក ខ្ញុ ំនឹងទទួលោគ ល់អបកបនោះវញិ បៅចំបពាោះរពោះភគកថរពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ំ កដលគងប់ៅ
ោទ នបរមរុខ្។« 

 
កតរតូវទុកបអាយរពោះរគិរឋជារពោះអម្ចច រ់រំកដងរពោះ រម ីកបុងចិតថគំនិតរបរ់បងបអូនវញិ។ រតូវរបុងបរបៀបខ្លួន
បឆលើយតទល់នឹងអរ់អបកកដលោករួរអំពីបរចកឋីរងឃមឹរបរ់បងបអូនបនោះជានិចច ប៉ាុកនថ រតូវបឆលើយបៅបគ 
បោយទនភ់លន ់បោយបោរព និងបោយម្ចនមនរិការលអ បដើមផបីអាយអរ់អបកកដលចងម់លួប ក្ ច់កិរយិលអ
របរ់បងបអូន ជាអបកបជឿរពោះរគិរថ រតងច់ំណុ្ចណាមយួ កបរជារតូវខាម រ់បៅវញិ។ (១បពរតុរ ៣:១៥-១៦) 

 
 បយើងកចកចាយអំពីរពោះរគិរថ ពីបរពាោះបយើងចងក់ចកចាយ បហើយកប៏ោយបរពាោះរពោះគមពរីបលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យរ បអ់បក
ដសទអំពីរពោះអងគកដរ។ បពលបយើងរបកានខ់ាជ បជ់ាមយួរពោះរគិរថ បយើងលូតលរ់យ៉ា ងរងឹម្ច។ំ 
 
 វធិីមយួបទៀតបដើមផរីបការជាោធ្លរណ្ៈថា បយើងជាកមមរិទនិរពោះរគិរថគឺ តាមរយៈការទទួលពិធីរជមុជទឹក។ ពិធី
រជមុជទឹកជាជំហានរំខានម់យួកបុងការលូតលរ់ខាងរគិរថបររ័ិទរបរ់អបក។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់ នទទួលពិធីរជមុជទឹក—

មនិកមនបោយបរពាោះរទងរ់តូវកតបធវើកបបបនោះបនោះបទ កតបោយបរពាោះរទងប់ធវើជាគំរលូអឥតបខាច ោះរបរ់បយើង។ រូមអានរពឹតថិការណ៍្
បនោះកបុងកណ្ឍ គមពរី ម្ច៉ា ថាយ ជំពូក៣។ 
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត មុនយងរតឡបប់ៅោទ នរួគវ៌ញិ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនពួកោវក៖ 
 

ដូបចបោះ ចូរបចញបៅនមំនុរសរគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធវើជារិរស បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះ
នមរពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩) 

 
 ការកាល យជារម្ចជិកកបុងរកុមជំនុំតាមតំបនគ់ឺមនិចា ំចប់ទររម្ចបក់ាររបគ គ្ ោះរបរ់អបក ប៉ាុកនថ វបធវើឱ្យបយើងកានក់ត
របិទនជាមយួនឹងរគួោររគិរថបររ័ិទ។ បយើងបរៀនយកចិតថទុកោកព់ីោប បៅវញិបៅមកបរចើនជាងមុន។ រគួោរពីកំបណ្ើ តរបរ់
បយើង កដូ៏ចជារគួោរខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងកដរ ជាចំកណ្កសនគបរម្ចងកផនការរបរ់រពោះ—ជាមនុរសមយួរកុម 
កដលបយើងអាចកចកចាយដល់ោប  និងបរៀនពីោប បៅវញិបៅមក ន។ កណ្ឍ គមពរី កិចចការ ២:៤៧ ម្ចនបនធូលថា រពោះអម្ចច រ់
បកនទមចំនួនអបកកដលរពោះអងគ នរបគ គ្ ោះ មកកបុងរកុមរបរ់អបកបជឿ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ បយងតាមកណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ១០:៩-១០ បតើកិចចការពីរយ៉ា ងអវីខ្លោះកដលរគិរថបររ័ិទរតូវកតបធវើ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៨ ចូរអាន កណ្ឍ គមពរី យ៉ាូហាន ១:៤៣-៤៦។ បតើបលកភលីីពបធវើអវីភាល ម បនធ បព់ីរពោះបយរ ូរតារ់បៅបលក? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ បតើរបបយគខាងបរកាមណាខ្លោះកដលពិត? 
 ក) ពិធីរជមុជទឹកជាវធិីមយួ កបុងការោរភាពទទួលរពោះរគិរថជាោធ្លរណ្ៈ។ 
 ខ្) វមនិចា ំចក់ចកចាយអំពីរពោះរគិរថបទ បយើងរោនក់តបធវើជាអបកបដើរតាមរពោះអងគោង ត់ៗ  នបហើយ។ 
 គ) មតិថភកិថកដលជារគិរថបររ័ិទអាចជួយ បយើង ន បហើយបយើងកអ៏ាចជួយ បគ នវញិកដរ។ 
 
 ម្ចនការបររកឃ្លល នបរចើនជាងមយួរបបភទ។ បយើងរបកហលចងដ់ឹងពីដំណឹ្ងមកពីនរណាម្ចប ក់ កដល នបចញបៅ
ឆាង យយូរបហើយ ឬ បយើងរបកហលបររកឃ្លល នឱ្ការថ្មីៗ។ មនុរសបររកឃ្លល នបរចកថីររឡាញ់ និងបរចកថីបពញចិតថ។ 
បហើយពិតណារ់ ចិតថ និងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងចង ់នបរចើនជាងអវីកដលពិភពបលកបនោះអាចផថល់ឱ្យ។ 
 
 បរកាយពីអបក នរបគ គ្ ោះ អបកនឹងម្ចនអារមមណ៍្បររកឃ្លល នមយួកបបបផសងបទៀត—ជាការបររកឃ្លល នរពោះបនធូលរពោះ។ 
បលកបពរតុររំបៅបៅបលើការបររកឃ្លល នកបបបនោះ បៅបពលបលកររបររ «ចូររ ថាប ចង ់នរពោះបនធូល ដូចទរកកដល
បទើបនឹងបកើតរ ថាប ចង ់នទឹកបោោះរុទន បដើមផបីអាយបងបអូន នចំបរ ើនបឡើងតាមរយៈរពោះបនធូលបនោះ និងទទួលការរបគ គ្ ោះ« 
(១បពរតុរ ២:២)។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា «កបុងគមពរីម្ចនកចងថា“មនុរសមនិកមនររ់បោយោរកតអាហារ ប៉ាុបណាត ោះបទ 
គឺររ់បោយោររគបរ់ពោះបនធូល កដលបចញមកពីរពោះឱ្រឌរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដរ”» (ម្ច៉ា ថាយ ៤:៤)។ 
 
 រគិរថបររ័ិទរតូវការអានរពោះគមពរីជាបរៀងរល់សថ្ង។ រពោះ ទោវឌីជាបរថចសនអុីរោកអលម្ចនគំរលូអមយួ។ រពោះអងគ
ម្ចនបនធូលថា «ម្ចនរុភមងគលបហើយ អបកកដលមនិបដើរតាមដំបូនម នរបរ់មនុរសពាល មនិឈរកបុងម្ចោ៌របរ់មនុរស ប 
បហើយកម៏និអងគុយរមួជាមយួពួកអបកចំអកឡកឡឺយ ផធុយបៅវញិ បគចូលចិតថនឹងរកឹតយវនិយ័របរ់ រពោះអម្ចច រ់ រពមទងំ
រញ្ជ ឹងគិតអំពីរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះអងគទងំយបទ់ងំសថ្ង« (ទំនុកតបមកើង ១:១-២)។ «ទូលបងគំររឡាញ់រកឹតយវនិយ័របរ់ 
រពោះអងគ ខាល ងំណារ់ ទូលបងគំរញ្ជ ឹងគិតអំពីរកឹតយវនិយ័បនោះ ជាបរៀងរល់សថ្ង« (ទំនុកតបមកើង ១១៩:៩៧)។ 
 
 វជាការរំខានម់និរោនក់តអានរពោះបនធូលរពោះប៉ាុបណាត ោះបទ កថ្មទងំចងចារំពោះបនធូល បហើយលករ់កឹតយវនិយ័ទុកកបុង
ដួងចិតថបយើងផង។ អវីកដលបយើង នរិកាបនោះគឺ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចនកំារចងចារំបរ់បយើងបៅបពលណាបយើងរតូវ
ការ—បៅបពលណាកដលបយើងរតូវកតម្ចនការកណ្ន ំនិងទិរបៅ។ 
 
  រពោះដជ៏ួយ ការពារ គរឺពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលរពោះបិតាចាតប់អាយមកកបុងនមខ្ញុ ំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទងំអរ់ដល់អបក
រល់ោប  រពមទងំរលឹំកអវីៗកដលខ្ញុ ំ នរ បអ់បករល់ោប ផង។ (យ៉ាូហាន ១៤:២៦) 
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 ការអធិោឌ នរតូវអមជាមយួនឹងការអានរពោះគមពរីជាបទៀងទតរ់បរ់បយើង។ រពោះបយរ ូជារពោះរជាបពីរិររីងុបរឿងរបរ់
ោទ នរួគ៌ មុនបពលរទងយ់ងមកកផនដីបនោះ ម្ចនអារមមណ៍្ថារតូវការបរចកថីអធិោឌ ន។ រទង ់នចំណាយបពលបពញមយួ
យបប់ដើមផអីធិោឌ ន មុនបពលបរជើរបរ ើរពួកោវក (លូកា ៦:១២)។ បលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ នអធិោឌ ន និង
បរចៀង បៅបពលបលកទងំពីររតូវបោោះឱ្យម្ចនបររភីាពពីរចវកក់បុងគុក (កិចចការ ជំពូក១៦)។ រពោះរគិរថ នរ បព់ួករិរស
រពោះអងគថា «ចូររូម បនោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនបអាយ ចូរករវងរក គងក់តនឹងប ើញ ចូរបោោះទវ រ បនោះរពោះអងគនឹងបបើកបអាយ
អបករល់ោប ជាពុំខាន« (លូកា ១១:៩)។ 
 
 កណ្ឍ គមពរី ១បថ្រាឡូនិក ៥:១៧ បបរងៀនបយើងឱ្យ «អធិោឌ នឥតឈប់ឈរ។» បទោះបីជាបយើងបៅកបុងោល ជា
កកនលងកដលខ្ួរកាលរបរ់បយើងកំពុងកតរវល់ ឬ បៅកកនលងបធវើការកដលទមទរការយកចិតថទុកោក់បពញទំហឹងកប៏ោយ 
បយើងកប៏ៅកតអាចអធិោឌ ន នកដរ។ របរិនបបើម្ចនការបនធ នប់កើតបឡើង បយើងដឹងពីរបបៀបបៅរពោះជាម្ចច រ់យ៉ា ងណា 
បយើងទញយកផលរបបយជនព៍ីការឈបរ់រម្ចកការ្ររបរ់បយើងមយួកភលត បដើមផរីរបររតបមកើងរពោះអម្ចច រ់។ បៅកបុង
របបៀបកបបបនោះ បយើងកំពុងថាវ យបងគំរទងឥ់តឈបឈ់របហើយ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ បតើរកមមភាពពីរយ៉ា ងអវីខ្លោះ កដលនឹងជួយ ឱ្យអបកបជឿលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្? 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
ឃ. ចិតតគំនិត និងការរបរពឹតត Thoughts and Actions 
ទោលទៅទ៤ី. ច្ងអ លរាប់ពីរទបៀបការពារ និងរគ្ប់រគ្ងច្ិតតគ្ំនិតរបស់អនរទជឿ។ 
 
 កណ្ឍ គមពរីរុភារិត ៤:២៣ ម្ចនបនធូលថា «ចូរកូនកថ្រកាចិតថគំនិតបោយរបុងរបយត័ប ដផតិចិតថគំនិតរបរ់កូនយ៉ា ង
ណា ជីវតិរបរ់កូនកយ៏៉ា ងបនោះកដរ។« រពោះអម្ចច រ់អាចជួយ បយើងរគបរ់គងចិតថគំនិតរបរ់បយើង ន។ ភលីីព ៤:៧ ម្ចន
បនធូលថា «បធវើដូបចបោះ បរចកឋីរុខ្ោនថរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលហួរពីការោម នរបរ់មនុរស នឹងរទិតជាប់កបុងចិតថគំនិតបង
បអូន កដលរមួកបុងអងគរពោះរគិរឋបយរ ូមនិខាន។« រពោះជាម្ចច រ់ោបរ់ពោះទយ័នឹងចិតថគំនិតរបរ់បយើង បៅបពលណាចិតថគំនិត
បនោះោអ តរអំ និងបររុិទន។ 
 

ជាទីបញ្ចប ់បងបអូនបអើយ រូមបងបអូនគិតកតអំពីអវីៗកដលពិត សថ្លថ្បូរ រុចរតិ បររុិទន គួរបអាយររឡាញ់ គួរ
បអាយបោរព និងគំនិតណាកដលលអឥតបខាច ោះ គួរបអាយបកាតររបរើរ។ (ភលីីព ៤:៨) 
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 បដើមផរីកាចិតថគំនិតបយើងបៅបលើការបនោះ កដលោបន់ឹងរពោះហឫទ័យរពោះជាម្ចច រ់ តរមូវឱ្យម្ចនវនិយ័ខាជ បខ់្ជួន។ ដរប
ណាបយើងររ់បៅបលើកផនដីបនោះបៅបឡើយ បយើងនឹងជួបអំបពើ ប និងការលផងួបផសងៗ ប៉ាុកនថ បោយម្ចនជំនួយរបរ់ 
រពោះអម្ចច រ់ បយើងមនិចុោះចាញ់បឡើយ។ រុភារិតចារ់មយួបពាលថា «បកសអីាចបហើររលំងបលើកាលអបក ន ប៉ាុកនថ កុំ
អនុញ្ញដ តឱ្យវបធវើរំបុកបលើកាលអបកបឡើយ។» ពាកយមយួបទៀតអាចនិយយ នថា ការលផងួម្ចនបៅជុំវញិអបក ប៉ាុកនថ អបកមនិ
រតូវអនុញ្ញដ តឱ្យវបធវើជា បកបុងចិតថគំនិត និងការរបរពឹតថរបរ់អបក។ វធិីលអបំផុតកបុងការរគបរ់គងចតិថគំនិតរបរ់អបកឱ្យបចញពី
ការអារកក ់គឺការរបុងរបយត័នូវអវីកដលអបកប ើញ ឮ និយយ និងរបរពឹតថ។ 
 
 បដើមផរីគបរ់គងនូវអវកីដលអបកបមើលប ើញ រូមគិតពិចារណាអំពីរពោះបនធូលមយួបនោះរបរ់រពោះបយរ ូ៖ «កភបកបរបៀប ន
នឹងចបងកៀងរបរ់របូកាយ បបើកភបកអបកបៅភលលឺអ របូកាយអបកទងំមូលកភ៏លកឺដរ« (ម្ច៉ា ថាយ ៦:២២)។  
 
 អវីកដលបយើងឮកម៏្ចនឥទនិពលបលើចិតថគំនិតបយើងកដរ។ ម្ច៉ា កុរ ៤:២៤ ម្ចនរពោះបនធូលថា «ចូរអបករល់ោប របុងរបយត័ប
នឹងបរចកឋ ីកដលអបករល់ោប ោឋ បប់នោះបអាយកមនកទន» បតើការរនធនកដលអបកចូលចិតថ ឬ តគនថីកដលអបកោថ ប់ ជួយ អបកឱ្យ
ររឡាញ់រពោះអម្ចច រ់បរចើនជាងមុនកដរឬបទ? បតើវបបងកើតគំនិតលអៗកដរឬបទ? របរិនបបើចបមលើយអបកអវជិជម្ចន របកហលអបករតូវ
ការហវឹកហវនឺការោថ បរ់បរ់អបកបហើយ។ 
 
 ការោថ បរ់មួម្ចន ការឮពាកយរបរ់បយើងផ្ទធ ល់ កដូ៏ចជាពាកយរបរ់អបកដសទកដរ។ អវីកដលបយើងនិយយបចញបៅអាច
ម្ចនឥទនិពលខាល ងំររម្ចបក់ារលអ ឬ ររម្ចបក់ារអារកក។់ របរិនបបើម្ចននរណាម្ចប ករ់បម្ចថ្បយើង បយើងអាចបំបភលចវ ន
យ៉ា ងររួល របរិនបបើ បយើងមនិបឆលើយតបបៅជនម្ចប កប់នោះបោយគំបរោះគំបរ ើយ។ រុភារិត ១៥:១ ម្ចនរពោះបនធូលថា «
ចបមលើយទនភ់លនរ់កមងបនទយកំហឹង រឯីរំដីគំបរោះគំបរ ើយ កតងកតបធវើបអាយរចបឡាតខ្ឹង។« បោលបំណ្ងបយើងអាចរបរមចកបុង 
រុភារិត ២៥:១១ «និយយរតវូតាមកាលៈបទរៈ ម្ចនតសមលដូចបបនថ ងបពរជពយរួជាប់នឹងកខ្សកម្ចរ ឬរ ក។់« 

 
 រគិរថបររ័ិទគួរកតរបុងរបយត័ចំបពាោះអវីកដលបគបធវើ ពីបរពាោះរពោះជាម្ចច រ់រតូវការអវីកដលរតឹមរតូវ។ 
 

ឱ្មនុរសបអើយ បគ នបរបៀនរបបៅអបក បអាយោគ ល់ការណាកដលលអ និងការណាកដលរពោះអម្ចច រ់រពវរពោះ
ហឫទយ័បអាយអបកបធវើ គឺអបករតូវរបតិបតថិតាមយុតថិធម៌ ររឡាញ់ភាពបោម ោះរតង ់បហើយយកចិតថទុកោកប់ដើរ
តាមម្ចោ៌ សនរពោះរបរ់អបក។ (មកីា ៦:៨) 

 
 ការបឆលើយតបរបរ់បយើងអាចជាពាកយរបរ់អបកររបររទំនុកតបមកើង៖ «រពោះអម្ចច រ់បអើយ រូមបរ ររបណី្ ទទួល
ពាកយកដលទូលបងគំទូលថាវ យ រពមទងំទទួលគំនិតកដលទូលបងគំរោិះគិត បៅចំបពាោះរពោះភគកថរពោះអងគបនោះផង ដផតិរពោះអងគជា 
ថ្មោ និងជារពោះកដលការពារទូលបងគំ !«  (ទំនុកតបមកើង ១៩:១៤)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១១ ចូរបរជើរបរ ើរខ្គមពរីកដលមកពីកផបកបនោះ កដលអោះអាងពីការបំបពញរបបយគខាងបរកាមនីមយួៗ។ ចូរររបររខ្បយង  
      រមរមយបៅបនធ តទ់ំបនរ។ ចិតថគំនិតរបរ់បយើង 
 ក)  គួរកតគិតបៅបលើបរឿងលអៗ ……………………………………………………………………………… 
 ខ្)  រតូវរគបរ់គងបោយបរចកថីរុខ្ោនថរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ……………………………………………… 
 គ)  យ៉ា ងណា ជីវតិបយើងយ៉ា ងបនោះ ………………………………………………………………………… 
  )  គួរកតទទួលោគ ល់បោយរពោះជាម្ចច រ់ ………………………………………………………………… 
 

 បពលបយើងរិកាចប ់បយើងរតូវកតកចកចាយដំណឹ្ងលអជាមយួរគបោ់ប —រមួម្ចនអបកមនិបជឿកដលបយើងរបថ់ាជាមតិថ។ 
ប៉ាុកនថ មតិថភកថិជិតរបិទនរបរ់បយើងគួរកតបរជើរបរ ើរឱ្យ នរបុងរបយត័។ បពលទំបនររបរ់បយើងរតូវកតបរមើោប ជាមយួនឹងឥទនិពល
រគិរថបររ័ិទរតឹមរតូវ និងជាមយួអរ់អបកកដលអាចជួយ អបក បពលអបកលូតលរ់កបុងរពោះអម្ចច រ់ និងបធវើតាមបំណ្ងរពោះហបញ
ទយ័រពោះអងគ។ 
 
 បយើងចងរិ់ការពោះគមពរីបោយខ្លួនឯង និងជាមយួមតិថភកថិរគិរថបររ័ិទឯបទៀតៗ។ បយើងករ៏តូវការឮរពោះបនធូលរពោះ
កដល នអធិបាយ  «តផតិជំបនឿបកើតមកពីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់ រឯីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់បនោះបកើតមកពីរពោះ
បនធូលរបរ់រពោះរគិរឋ» (រ ៉ាមូ ១០:១៧)។ 
 

មនិរតូវលោះបង់ការរបជុំោប  ដូចអបកខ្លោះធ្លល បប់ធវើបនោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងរតូវបលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក
បអាយរតឹកតខាល ងំបឡើង បោយប ើញថាសថ្ងសនរពោះអម្ចច រ់កាន់កតជិតមកដល់បហើយ។ (បហរបឺ ១០:២៥) 

 
 បពលអបកបជឿជួបជុំជាមយួោប  បគគួរកតោរំទោប បៅវញិបៅមក។ វម្ចនកម្ចល ងំរបួរមួមយួ បោយការបរចៀង និងររបរើរ
តបមកើងរពោះអម្ចច រ់ជាមយួោប ។ 
 

បដើមផកុីំបអាយម្ចនការ ក់កបកោប បៅកបុងរបូកាយ គឺបអាយរររីងគយកចិតថទុកោក់ជួយ ោប បៅវញិបៅ 
មក។ របរិនបបើម្ចនរររីងគណាមយួឈចុឺកចាប់ រររីងគទងំអរ់កឈ៏ចុឺកចាប់ជាមយួកដរ របរិនបបើម្ចន
រររីងគណាមយួ នសថ្លថ្បូរ រររីងគទងំអរ់កអ៏ររបាយជាមយួកដរ។ (១កូរនិថូ្រ ១២:២៥-២៦) 

 
 រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងកផនការ បោយបហតុបនោះបហើយ បយើងអាចកចករកំលកការយកចិតថទុកោកប់ៅកបុងបរឿង
ហិរញ្ដ វតទុសនរបូកាយម្ចប ក់ៗ  បហើយជាមយួោប បនោះកដរ បយើងកអ៏ាចប្ងចាបអ់បកដសទ នកដរ។ បហរបឺ ៧:២-៩ ផថល់ជូននូវ
ឧទហរណ៍្មយួពីជីវតិបលកអរ ហា ំកដល នថាវ យដ វ្ យដបហូ់តមយួ (ដ វ្ យមយួភាគដប់) ពីអវីៗកដលបលកម្ចន។ 
ប៉ាុកនថ ការថាវ យដ វ្ យមយួភាពដបម់និរគបរ់ោនប់ទ។ 



120 
 

 
 ពួកផ្ទរ៉ា រីុ ពួកអបកដឹកនោំរន  នថាវ យដ វ្ យដបភ់ាគរយ ប៉ាុកនថ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា បទោឌ នសនការ
ថាវ យគួរកតបលើរពីអវីកដលជារបរ់បគ។ រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា បគយកជីរអ ក្ ម ជីរនងវង និងមអមមយួភាគដបម់កថាវ យ
រពោះជាម្ចច រ់ ប៉ាុកនថ បគលោះបងរ់កឹតយវនិយ័រំខាន់ៗ បចាល ម្ចនបរចកឋីរុចរតិ បមតាថ ករណុាធម ៌និងជំបនឿបោម ោះរតងជ់ាបដើម 
(ម្ច៉ា ថាយ ២៣:២៣)។ រពោះបយរ ូបនថពនយល់ថា បយើងរតូវកតបោម ោះរតងច់ំបពាោះអវីទងំអរ់កដលរពោះជាម្ចច រ់ចង ់ន។ 
 
 បយើងចងថ់ាវ យថ្វកិាយ៉ា ងរបផរុរ បហើយបៅបពលជាមយួោប បនោះកដរ បយើងកោ៏ថ បអ់វីបផសងបទៀតកដលរពោះអម្ចច រ់ចង់
ឱ្យបយើងោថ បក់ដរ។ រទងអ់ាចរូមបពលបវល និងបទពបការលយរបរ់បយើងបរចើនជាងមុន—រូមផកីតគបរម្ចងកផនការរបរ់
បយើងររម្ចបអ់នគត។ បទោះបីវជាអវីកប៏ោយ បយើងអាចថាវ យ បធវើជាដ វ្ យសនកថីររឡាញ់ដល់រពោះអងគកដល នររឡាញ់
បយើងមុន។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ការថាវ យដ វ្ យដបហូ់តមយួនូវអវីកដលបយើងម្ចន បៅថា ……………………………………………………………… 
 
១៣ បយងតាម បហរបឺ ១០:២៥ បយើងរបជុំោប ជាមយួអបកបជឿឯបទៀតបដើមផ ី………………………………………………… 
 
១៤ ចូរចងចា ំរ ៉ាមូ ១២:១-២។ បយងតាមខ្ទងំបនោះ ការថាវ យបងគំពិតរ កដររម្ចបរ់ពោះជាម្ចច រ់គឺ…………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ រគួោរ ឬ មតិថភកិថរបរ់បយើង 
 
៤ ររួល និង រោល 
 
២ គ) បធវើតាមបំណ្ងរពោះហបញទយ័រពោះជាជាងបធវើតាមចិតថខ្លួនឯង។ 
 
៥ ចបមលើយរបរ់អបក។ ខ្ញុ ំរងឃមឹថា អបកនិយយថា បទ ររម្ចបច់ំណុ្ច ក) និង ចំណុ្ចខ្) ពីបរពាោះអបកមនិគួរផ្ទល រ់បថូរ
 ជំបនឿខាងរគិរថបររ័ិទររម្ចបម់តិថភកថិរបរ់អបកបទ បទោះបីបគជាអបកមនិបជឿ ឬ ជារគិរថបររ័ិទកប៏ោយ។ ខ្ញុ ំរងឃមឹ 
 ថា អបកនិយយថា ចារ/ ទ ររម្ចបច់ំណុ្ច គ)។ រពោះបយរ ូបធវើជាបនធ ល់រគបក់កនលងកដលរទងយ់ងបៅ—កបុង
 រពោះវហិារ ឬ បៅកបុងផធោះមនុរស។ រទងន់ឹងយងបៅរគបក់កនលងកដលម្ចនមនុរសបររកឃ្លល នឮរពោះបនធូលរពោះ។ 
 
៣ របបយគទងំអរ់រុទនកតពិតរ កដ។ 
 
៦ គ) អធិោឌ នជាមយួោត់ និងនោំតចូ់លបៅកានរ់ពោះអម្ចច រ់ និងរពោះបនធូលរទង ់ទូលរូមកម្ចល ងំបដើមផយីកឈបោះបលើ
      ទម្ចល បប់នោះ។ 
 
៧ ម្ចតរ់បការ 
 បជឿកបុងចិតថ 
 
៨ បគ នជួបបលកណាថាកណ្ល រពមទងំរ បប់លកអំពីរពោះរគិរថ។ 
 
១២  ដ វ្ យដបភ់ាគរយ ឬ ការថាវ យដបភ់ាគរយ។ 
 
៩ ក) និងគ) ពិតរ កដ។ 
 
១៣  បលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក 
 
១០  អានរពោះគមពរី និង អធិោឌ នរល់សថ្ង  
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១៤ ថាវ យជីវតិរបរ់បយើងររម្ចបព់ន័នកិចចរពោះអងគ រពមទងំបធវើឱ្យរពោះអងគោបរ់ពោះទយ័។ 
 
១១ ក)  ភលីីព ៤:៨ 
 ខ្)  ភលីីព ៤:៧ 
 គ)  រុភារិត ៤:២៣ 
  )  ទំនុកតបមកើង ១៩:១៤ 
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       ជីវិតយពញយោយរពះវិញ្ញា    

   The Spirit-Filled Life 
 
 

 ជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្គួរកតជាបោលបំណ្ងរបរ់អបកបជឿរគបរ់បូ។ ការបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់គឺជាជំហាន ឬ ដំបណ្ើ រការមយួបទៀត កដលបកើតបឡើងជាបទពិបោធនក៍បុងរគបរ់គិរថបររ័ិទ។ ជីវតិបដលបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ជាអវីមយួកដលចុោះចូល និងថាវ យទងំររុងដល់រពោះអម្ចច រ់។ 
 
 រពោះបយរ ូ នរនានឹងរិរសរបរ់រពោះអងគថា បពលរទង់យងបៅរពោះបិតាវញិ រទងន់ឹងចាតប់ញ្ជូ នរពោះដជ៏ួយ 
ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមក។ 
 

រឯីរពោះដជ៏ួយ ការពារ កដលខ្ញុ ំនឹងចាតព់ីរពោះបិតាបអាយមករកអបករល់ោប  គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរំកដងបរចកឋី
ពិត រពោះអងគបចញពីរពោះបិតាមក។ កាលណារពោះអងគយងមកដល់ រទងន់ឹងបធវើជាបនធ ល់អំពីខ្ញុ។ំ  
(យ៉ាូហាន ១៥:២៦) 

 
 ការយងមករបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបកើតបឡើងបៅបពលបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ (រូមបមើលបៅកិចចការជំពូក២)។ 
ចាបត់ាងំពីបពលបនោះមក ការបនោះអាចបៅរចួររម្ចបអ់បកបជឿរគបរ់បូកបុងការបធវើឱ្យជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចន      
ជីវតិ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាថាបតើ ការម្ចនជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនអតទនយ័យ៉ា ងណា។ បយើងក៏
នឹងរិកាពីរ វ្ នក់ដលមកជាមយួនឹងការបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
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គ្ទរាង 

ក. ការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ Being Filled With the Spirit 
ខ្. រទរទងប់ោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ Sustained by the Spirit 

 

ទោលទៅ 
១. ោគ ល់ពីលកខណ្ៈរមផតថិមយួចំនួនសនជីវតិបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
២. ពណ៌្នពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរទរទងអ់បកបជឿ។  
 

ក.  ការយ រយពញយោយរពះវិញ្ញា   Being Filled With the Spirit 
ទោលទៅទី១. ស្ថគ ល់ពីលរខណៈសមបតតិមួយច្ំនួនម្នជីវិតទពារទពញទរយរពះវិញ្ញា ណ។ 
 
 បអបភរូ ៥:១៨ បបរងៀនបយើងថា «រតូវឱ្យ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។» ការបនោះបកើតបឡើងបៅបពលណាម្ចន
មនុរសណាម្ចប កក់ាល យជារគិរថបររ័ិទកដលបកើតជាថ្មី បហើយ នរជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រពោះបយរ ូបរបើពាកយ រជមុជ
កបុ ងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន  បដើមផចីងអុលរ បព់ីបទពិបោធនដ៍អ៏ោច រយខាងវញិ្ញដ ណ្ កដលរិរសរពោះអងគនឹងម្ចន។ រទងម់្ចន 
រពោះបនធូលបៅកបុង កិចចការ ១:៥ «បលកយ៉ាូហាន នបធវើពិធីរជមុជបអាយបគកបុងទឹក ប៉ាុកនថ បៅប៉ាុនម នសថ្ងបទៀត អបករល់ោប នឹង
ទទួលពិធរីជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនវញិ»។ 
 
 កបុងនមជាអបកបជឿ បយើងអាចរជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ដូចកដលពួករិរសដំបូងកដល នរង់ចាទំងំជំបនឿ អរ
រពោះគុណ្ និងររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់។ បគោថ បប់ គ្ បត់ាមការបបរងៀនកដលរពោះបយរ ូ នរបទនឱ្យបគ បពលរទងម់្ចន
រពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ំនឹងចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្មករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប  តាមរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះបិតាខ្ញុ ំ។ អបករល់ោប រតូវបៅ
កបុងរកុងបយរោូឡឹមបនោះ រហូតដល់រពោះជាម្ចច រ់របទនបអាយអបករល់ោប ម្ចនឫទន នុភាព» (លូកា ២៤:៤៩)។ 
 
 របបៀបមយួកបុងរបបៀបជាបរចើនបទៀតកដលបយើងអាចដឹងថាបយើងបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្គឺថា បញទន នុភាពរពោះជាម្ចច រ់
នឹងចាកប់ងាូរមកបលើបយើង ដូចកដល នបកើតបឡើងរចួមកបហើយបលើអបកបជឿបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹង
ម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈបយើងកបុងភាោកដលបយើងមនិធ្លល បប់រៀន។ អបកបជឿដំបូងកដលរទិតកបុងបនធបទ់ងំបនោះ « នបពារ
បពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីោប  តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្បរ ររបទនបអាយ«  
(កិចចការ ២:៤)។ 
 
 វរំខានក់ដលជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ប ា្ ញចរកិលកខណ្ៈ កដលបពលខ្លោះបគបៅវថា «ផលកផល»។ បៅ
កបុងកណ្ឍ គមពរីកាឡាទី បលកប៉ាូលររបររពីផលកផលសនរពោះវញិ្ញដ ណ្: «បរចកឋីររឡាញ់ អំណ្រ បរចកឋីរុខ្ោនថ ចិតថអតធ់មត ់
ចិតថរបផរុរ ចិតថរបនឋ របមតាថ  ជំបនឿ ចិតថរលូតបូត និង បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង« (កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ 
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 របរិនបបើ បយើងគិតថា បយើងបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បហើយបយើងមនិប ា្ ញចរកិលកខណ្ៈទងំបនោះ បយើងគួរកតរួរ
រពោះអម្ចច រ់ បតើម្ចនអវីខុ្រឆគង។ របរិនបបើ បយើងោម នចរកិលកខណ្ៈទងំបនោះបទ បយើងអាចប អ្ កក់ិចចការរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន
កបុងបយើង និងតាមរយៈបយើង។ បលកប៉ាូលោរ់បតឿនថា៖ 
  

កុំបធវើបអាយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ រពួយរពោះហឫទ័យបោោះបឡើយ ដផតិរពោះអងគ នបៅ 
រញ្ញដ រំោល់របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្មកបលើបងបអូន ទុករំរប់សថ្ងកដលរពោះអងគនឹងយងមកបលោះបយើង។  
(បអបភរូ ៤:៣០)  

 
 បយើងអាចរកាការបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន តាមរយៈការររ់បៅរបកបបោយការោថ បត់ាមបំណ្ងរពោះទយ័
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

កុំររវងឹរោបរពាោះរោបណាឋ លបអាយបថាកទប ផធុយបៅវញិ រតូវបអាយ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
ចូរនិយយោប បៅវញិបៅមកបោយបរបើទំនុកតបមកើង បទររបរើររពោះជាម្ចច រ់ និងបទចំបរៀងមកពីរពោះវញិ្ញដ
ណ្។ ចូរបរចៀង និងបលើកតបមកើងរពោះអម្ចច រ់បអាយអរ់ពីចិតថ។ រតូវអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះបិតារគប់
បពលបវល និងរគបក់ិចចការកបុងរពោះនមរពោះបយរ ូ រគិរឋ ជារពោះអម្ចច រ់សនបយើង។ (បអបភរូ ៥:១៨-២០) 

 
 បទគមពរីទងំបនោះជួយ បយើងឱ្យយល់ថា ការររ់បៅររបតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនអតទន័យយ៉ា ងណាបនោះ។ បៅបពល
បយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនជំីវតិបយើង បយើងលូតលរ់ និងអភវិឌណកបុងភាពរគិរថបររ័ិទបពញវយ័  
(កាឡាទី ៥:១៦)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរកាបយើងឱ្យបៅររ់ និងរកមម បដើមផឱី្យបយើងម្ចនអារមមណ៍្រងឹម្ច ំនិងបរតៀមខ្លួនជា
បររចកបុងការបធវើកិចចការរបរ់រពោះអម្ចច រ់។ គំនិតបនោះ នរកមថងឱ្យប ើញកបុង ២កូរនិថូ្រ ៤:១៦ «បហតុបនោះបហើយ នជា
បយើងមនិ កទ់ឹកចិតថបឡើយ បទោះបីរបូកាយរបរ់បយើងបចោះកតរទុឌបរទមបៅៗកប៏ោយ កជ៏ំបៅចិតថបយើងកានក់តចំបរ ើនបឡើងជា
បរៀងរល់សថ្ងកដរ។« 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ បពលរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ អបក  
    បជឿ 
 ក)  និយយកបុងភាោមយួកដលបគមនិធ្លល បោ់គ ល់។ 
 ខ្)  ប ា្ ញពី «ផលកផល» កដល ននិយយកបុងកណ្ឍ គមពរី កាឡាទីជំពូក៥។ 
 គ)  លូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
  )  នឹងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនជំីវតិបគ។ 
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២ ចូរអាន បអបភរូ ៥:១៧-២១ មថងបទៀត។ ររបររយ៉ា ងបហាចណារ់រកមមភាពចំនួនបី កដលរគិរថបររ័ិទបពញបោយ   
   រពោះវញិ្ញដ ណ្គួរបធវើ បោយបយងតាមខ្ទងំបនោះ។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ បយងតាម កាឡាទី ៥:១៦ បតើអវីជាគនលឹោះកបុងការររ់បៅបោយររបតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. រទរទង់យោយរពះវិញ្ញា   Sustained by the Spirit 
ទោលទៅទ២ី. ពណ៌នពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធរទរទងអ់នរទជឿ។ 
  
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរតូវ នចាត់បញ្ជូ នមកបដើមផបីធវើជាអបកជំនួយ។ នមមយួកបុងចំបណាមនមបផសងបទៀតរបរ់ 
រពោះអងគគឺ រពោះដជ៏ួយ ការពារ ។ បពលម្ចននរណាម្ចប កជ់ួយ បយើង បគបធវើឱ្យជីវតិបយើងកានក់តររួលជាងមុន។ រទងប់លើកបយើង
បឡើង បៅបពលបយើងម្ចនរម្ចព ធ។ បនោះបហើយជាអវីកដលបយើងចង់ម្ចននយ័ បពលបយើងនិយយថា រពោះវញិ្ញដ ណ្រទរទង ់
បយើង។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរទរទងប់យើង។ រទងជ់ួយ បយើងកបុងរគបក់ផបកសនការលូតលរ់ខាងរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង។  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បយើងកបុងជីវតិអធិោឌ នរបរ់បយើង។ «ដផតិបយើងពុំដឹងអធិោឌ នដូចបមឋច បដើមផបីអាយ នរមបនោះ
បឡើយ កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់ រទង់ទូលអងវរបអាយបយើង បោយរពោះរូរបរៀងកដលោម ននរណាអាចកថ្លង ន» (រ ៉ាមូ ៨:២៦)។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដ៏កឹនបំយើងកដរ។ រ ៉ាមូ ៨:១៤ ម្ចនរពោះបនធូលថា «ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់កណ្ន ំរុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។« រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកថីពិត និងជារគូដអ៏ោច រយ 
រពមទងំដឹកនបំៅកានប់រចកថីពិតរគបជ់ំពូក។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលរនាថា «រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន
កដលរពោះបិតាចាតប់អាយមកកបុងនមខ្ញុ ំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទងំអរ់ដល់អបករល់ោប  រពមទងំរលឹំកអវីៗកដលខ្ញុ ំនរ បអ់បក
រល់ោប ផង« (យ៉ាូហាន ១៤:២៦)។ «កាលណារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកឋីពិតយងមកដល់ រពោះអងគនឹងកណ្នអំបករល់ោប បអាយ
ោគ ល់បរចកឋពីិតរគបច់ំពូក« (យ៉ាូហាន ១៦:១៣)។ 
 
 ចំបណាមលទនផលទងំអរ់ ជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ជារពោះអំបណាយទនកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននមំក
ឱ្យបយើង។ រពោះអំបណាយទនទងំបនោះអាចកាល យជាឧបករណ៍្ររម្ចបប់ធវើឱ្យការ្ររបរ់រពោះជាម្ចច រ់កានក់តររួល និងម្ចន
របរិទនិភាព។ រពោះអំបណាយទនមយួកបុងចំបណាមរពោះអំបណាយទនដំបូងគឺ បញទន នុភាពររម្ចប់ពន័នកិចចរគិរថបររ័ិទ។ 
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ប៉ាុកនថ អបករល់ោប នឹងទទួលឫទន នុភាពមយួ គឺឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ 
អបករល់ោប នឹងបធវើជាបនធ ល់របរ់ខ្ញុ ំ បៅកបុងរកុងបយរោូឡឹម កបុងររុកយូោទងំមូល កបុងររុកោម្ច៉ា រ ីនិង
រហូតដល់ររុកោច់ររយលសនកផនដី។ (កិចចការ ១:៨) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបធវើឱ្យបយើងម្ចនរពោះអំបណាយទនរពោះអងគ កដលជាការផថល់យ៉ា ងពិបររររម្ចបព់ន័នកិចច   
រគិរថបររ័ិទ។ «ម្ចនរពោះអំបណាយទនបផសងៗពីោប  កតម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួរពោះអងគបទ កដលរបទនបអាយ» (១កូរនិថូ្រ 
១២:៤)។ រពោះអំបណាយទនសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនកចងកបុង ១កូរនិថូ្រ ១២:៨-១១ ដូចជា ការបចោះនិយយរបកបបោយរ ជាញ  
បចោះនិយយបោយយល់គំបរងការដល៏កក់ំ ងំ ជំបនឿបចោះបរ រមនុរសបអាយជាពីជំងឺ បចោះបធវើការអោច រយ បចោះកថ្លងរពោះ
បនធូល បចោះរធងប់មើលវញិ្ញដ ណ្លអ ឬអារកក ់បចោះនិយយភាោចំកឡកអោច រយ បចោះបកករបនយ័ភាោទងំបនោះ។ ម្ចនរពោះ
អំបណាយទន និងរមតទភាពបផសងៗបទៀតកដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទយ័របទនមកបយើងតាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្រពោះអងគ។ 
 

បយើងម្ចនរពោះអំបណាយទនកបលកៗពីោប  ររបតាមរពោះគុណ្កដលរពោះជាម្ចច រ់របទនមកបយើង។ របរិនបបើ 
បងបអូនណាទទួលរពោះអំបណាយទនខាងកថ្លងរពោះបនធូល រតូវកថ្លងបអាយររបតាមជំបនឿ អបកណាទទួលរពោះ
អំបណាយទនខាងបបំរ ើ ចូរបំបរ ើបៅ អបកណាទទួលរពោះអំបណាយទនខាងបបរងៀន ចូរបបរងៀនបៅ អបកកដល
បលើកទឹកចិតថបងបអូន ចូរបលើកទឹកចិតថបគបៅ អបកកដលកចករទពយរបរ់ខ្លួន ចូរកចកបោយចិតថបោម ោះររ អបក
កដលដឹកន ំចូរដឹកនបំោយចិតថខ្បោះកខ្បង អបកកដលកចកទនដល់ជនរកីរក ចូរកចកបអាយបគបោយចិតថបរតក 
អរ។ (រ ៉ាមូ ១២:៦-៨) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកម៏្ចនរពោះពរ និងរិររីងុបរឿងររម្ចបប់ុរតធីតារពោះជាម្ចច រ់កដរ។ 
 

រពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់កដលផឋល់រកខីភាពបអាយវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងដឹងថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
កមន។ របរិនបបើ បយើងពិតជាបុរតកមន បនោះបយើងមុខ្ជាទទួលមតក៌ពុំខាន។ បយើងនឹងទទួលមតក៌ពី 
រពោះជាម្ចច រ់ គឺទទួលមតក៌រមួជាមយួរពោះរគិរឋ។ បោយបយើងរងទុកខលំ ករមួជាមយួរពោះអងគដូបចបោះ បយើងក៏
នឹងទទួលរិររីងុបរឿងរមួជាមយួរពោះអងគកដរ។ (រ ៉ាមូ ៨:១៦-១៧) 

 
 ការចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដម៏ហិម្ចរបកើតម្ចនបឡើងបៅកបុងរមយ័ទំបនើប ដូចវ នបកើតបឡើងបៅបពលអតីតកាល   
កដរ។ រពោះជាម្ចច រ់កំពុងរជមុជរគិរថបររ័ិទជាបរចើនបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រូមបយើងអធិោឌ ន រូមឱ្យការបនោះបៅកត  
បនថ។ អធិោឌ នររម្ចបរ់កុមជំនុំរបរ់អបក រូមឱ្យរគូគ វ្ ល រគូជំនួយ និងរម្ចជិកទងំអរ់ នបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ 
និងរពោះ នបរបើបគ។ 
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 រពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះបហើយកដលជារពោះរទរទងប់យើង ថ្វីបបើបយើងរបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា  ភាពបររកឃ្លល ន ភាពលំ ក ការ
បបៀតបបៀន ភាពរកីរក ឬ បរចកថីោល ប។់ បលកប៉ាូលរលឹំកបយើងថា  « កបុងការទងំបនោះ បយើងម្ចនជយ័ជំនោះបលើរពអីបកម្ចន
ជយ័ជំនោះបៅបទៀត បោយរពោះអម្ចច រ់កដល នររឡាញ់បយើង (រ ៉ាមូ ៨:៣៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរទរទងប់យើងម្ចននយ័ថា រទង…់………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ នមមយួររម្ចបរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដល ននិយយបៅកបុងបមបរៀនបនោះគឺ …………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ អបកគួរកតគូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ បរពាោះរបបយគទងំអរ់រុទនកតរតឹមរតវូ។ 
 
៤ ជួយ ការពារ និងបលើកបយើងបឡើងបពលបយើងម្ចនរម្ចព ធ។ 
 
២ អបកគួរកតររបរររកមមភាពបីយ៉ា ងដូចតបៅបនោះ ៖ បរចៀងបទររបរើរ និងទំនុកតបមកើង ម្ចនការររបរើរតបមកើងកបុង
 ដួងចិតថ អរគុណ្ររម្ចបរ់គងក់ារទងំអរ់ ចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក ម្ចនការចុោះចូលចំបពាោះរពោះរគិរថ។ 
 
៥ មយួណាក ៏ន ៖ រពោះដជ៏ាជំនួយ រពោះដជ៏ួយ ការពារ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកថីពិត រគូ អបកដឹកន ំ
 
៣ ម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនជំីវតិបយើង 
 
 

សូមអបអរស្ថទរ 
 អបក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះបហើយ ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះនឹងម្ចនរបបយជនរ៍រម្ចបអ់បក! រូមកុំបភលចបំបពញ
ការវយតសមលតាម ជំពូកទីពីរ បហើយរបគល់រកោរចបមលើយបៅកានអ់ារ័យោឌ នសនការយិល័យចុោះប ម្ ោះអបក។ 
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 CL3330 យយើងយជឿ CL3330 We Believe 
 
រររសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

រូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
បលខ្បរៀងរិរស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជំពូកនីមយួៗ រូមបំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជំពូក។ រូមអានរំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតររម្ចបរំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  ររម្ចប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរំណួ្រកដលអបក
កំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចយមលើយជំពូកទីមួយ  
 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ំពូកទី១។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបៅជំពូកទី២។ 

 

 

 

 

 

 

 
 
PN 08.13 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

 
សថ្ងទ…ី………………………………… 

ពិនធុ……………………………… 



133 
 

ការវាយតម្មលជំពកូទី១ 
 
១ រចនរមពននដំបូង និងជារគឹោះរបរ់រពោះគមពរីគឺ 
 ក) ម្ចន៦៦កណ្ឍ  កដល នររបររបឡើងបោយមនុរស៣០នក ់អរ់រយៈបពល១៣០០ឆាប ។ំ 
 ខ្) ម្ចន៥៥កណ្ឍ  កដល នររបររបឡើងបោយមនុរស៤០នក ់អរ់រយៈបពល១១០០ឆាប ។ំ 
 គ) ម្ចន៦៦កណ្ឍ  កដល នររបររបឡើងបោយមនុរស៤០នក ់អរ់រយៈបពល១៦០០ឆាប ។ំ 
 
២ បតើឃ្លល ណាមយួកដលជាបោលបំណ្ងរបរ់បទគមពរី? 
 ក) បដើមផកីំោនថបយើង 
 ខ្) បដើមផបី ា្ ញពី បរបរ់បយើង 
 គ) បដើមផបីបរងៀនបយើងពីរបបៀបរងទូ់កធំ 
 
៣ រពោះគមពរីរ បប់យើងថា ទំនក់ទំនងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ចំបពាោះមនុរស គឺ 
 ក) អាចបមើលប ើញ។ 
 ខ្) ឆាង យ។ 
 គ) អរ់កលផជានិចច។ 
 
៤ ទំនួលខុ្ររតូវដំបូងរបរ់មនុរសគឺ 
 ក) ររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បបរមើរគួោររបរ់បគ។ 
 គ) អភវិឌណបពញបលញ។ 
 
៥ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមនុរសមក 
 ក) ឱ្យម្ចនលកខណ្ៈលអឥតបខាច ោះ។ 
 ខ្) ម្ចនបពញបោយនិរសយ័ ប។ 
 គ) ម្ចនវញិ្ញដ ណ្ទនប់ខ្ាយ។ 
 
៦ លកខណ្ៈរបរ់មនុរសជាតិ កដលជាលទនផលសនការធ្លល កចុ់ោះ គឺ  
 ក) ោម នអំណាចបរជើរបរ ើរ។ 
 ខ្) និរសយ័បពញបោយ ប។ 
 គ) ពិការជាបរៀងរហូត។ 
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៧ ោទ នការណ៍្ខាងបរកាមកដលប ា្ ញពី បគឺ 
 ក) ធ្លល កក់បុងការលផងួឱ្យបចោះប ករ រ់។ 
 ខ្) លក ់ងំការមនិោថ បប់ គ្ ប់របរ់នរណាម្ចប កព់ីឪពុកម្ចថ យ។ 
 គ) រូមការអតប់ទរចំបពាោះពាកយរំដីបរកវបរកាធ។ 
 
៨ លទនផលសន បគឺជាអវី? 
 ក) បរចកថីោល ប់ 
 ខ្) ជីវតិ 
 គ) ោម នលទនផលអវីបទ 
 
៩ រអបអ់បកដសទជាអំបពើ ប ពីបរពាោះវ 
 ក) អាចបធវើឱ្យបយើងម្ចនបញ្ញា ។ 
 ខ្) បធវើឱ្យកិតថិយរបយើងខូ្ចខាត។ 
 គ) ជាការមនិោថ បប់ គ្ បត់ាមរកឹតយវនិយ័រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១០ បយើងអាចបគចផុតពីលទនផលសន ប នតាមរយៈ 
 ក) ការរបគល់លុយមយួចំនួនធំបៅឱ្យរកុមជំនុំកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) ការទទួលរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់បយើងកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) ការអធិោឌ នមថងបហើយមថងបទៀតជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 
១១ នមថា រពោះរគិរថ  ម្ចនន័យថា 
 ក) «រពោះអងគរបគ គ្ ោះ» 
 ខ្) «បុរតារបរ់រពោះ» 
 គ) «រពោះកដល នអភបិរក» 
 
១២ ឥឡូវបនោះ រពោះបយរ ូកំពុងបំបពញបំណ្ងរពោះទ័យរពោះអងគ បោយ 
 ក) ការរបទននូវការអតប់ទរររម្ចបអ់បកម្ចន ប។ 
 ខ្) ការបនថតយុទនជាមយួម្ចរោតាងំ។ 
 គ) ទូលអងវររពោះបិតាររម្ចបត់រមូវការរបរ់បយើង។ 
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១៣ កបុងបពលសនការឆកប់ឡើងបៅបពលរពោះរគិរថយងមកវញិររម្ចបរ់គរថបររុិទនរបរ់រពោះអងគ រទងន់ឹង 
 ក) យងមកជាមយួនឹងការបនលឺរបមលងយ៉ា ងខាល ងំៗ 
 ខ្) បបងកើតអាណាចរកកផនដីរបរ់រពោះអងគ។ 
 គ) ប ោះម្ចរោតាងំចូលបៅកបុងបឹងបភលើង។ 
 
១៤ និយមនយ័របរ់ការរបគ គ្ ោះបៅកបុងរពោះគមពរីគឺជា 
 ក) ការអតប់ទរពី ប។ 
 ខ្) រ វ្ នរ់រម្ចបជ់ីវតិលអ។ 
 គ) រុវតថិភាពពីការអារកក។់ 
 
១៥ ការរបគ គ្ ោះផថល់ដល់អរ់អបកកដល 
 ក) ររបរើរកិចចការរបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) បជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 គ) និយយរពោះនមរពោះបយរ ូដកដល។ 
 
១៦ ការបរ រឱ្យ នវរុិទន ម្ចនន័យថា 
 ក) បកើតជាថ្មីបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បធវើឱ្យបររុិទន បហើយកញកររម្ចបក់ារបរបើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) បធវើឱ្យរុចរតិ ដូចបយើងមនិធ្លល បម់្ចន ប។ 
 
១៧ រពោះគមពរីម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺជា 
 ក) មនរិការបរ់បយើង។ 
 ខ្) អបកជំនួយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) រពោះ។ 
 
១៨ តួនទីមយួរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុងការរបគ គ្ ោះគឺ 
 ក) គងប់ៅកបុងចិតថអបកបជឿរគបរ់បូ។ 
 ខ្) លង បរបរ់មនុរស។ 
 គ) នបំរចកថីរុខ្ដល់កផនដី។ 
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១៩ រពោះគមពរីបៅរកុមជំនុំថាជា 
 ក) កាល (អបកដឹកន)ំ សនរបូកាយរពោះរគិរថ។ 
 ខ្) កូនរកមុរំបរ់រពោះរគិរថ។ 
 គ) រគឹោះសនរំណ្ង។់ 
 
២០ បទបញ្ដតថិសនពិធីរជមុជទឹកគឺររម្ចប ់
 ក) កូនៗរបរ់ឪពុកម្ចថ យកដលជារគិរថបររ័ិទ។ 
 ខ្) អបកចូលរមួរកុមជំនុំរគិរថបររ័ិទ។ 
 គ) អបកបដើរតាមរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 
 បនោះជាការបញ្ចបប់រចកថីរតូវការររម្ចបជ់ំពូកទី១។ រូមបញ្ចបប់ៅទីបនោះ បហើយបផញើ រកោរចបមលើយជពូំកទី១ បៅ
កានរ់គូរបរ់អបក។ រូមបនថការរិកាបៅកបុងជំពូកទី២។ 
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CL3330 យយើងយជឿ CL3330 We Believe 
 
រររសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជំពូក។ រូម
អានរំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតររម្ចបរំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររម្ចបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរំណួ្រ
កដលអបកកំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅបកមងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវ ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោកព់ណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

 

រូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចយមលើយជំពូកទីពីរ 

 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ំពូកទី២។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បរ់អបក។ 

 

 

 

 

 

 

 
PN 08.13 
 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………… 

 ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលតាមជំពូកទី២ 
 
១ បតើរបបយគមយួណាពិតរ កដអំពីោតាងំ? 
 ក) វបគចពីអបកបជឿ។ 
 ខ្) វលផងួរគិរថបររ័ិទឱ្យបធវើ ប។ 
 គ) វពាយមបលើកតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យបលើវ។ 
 
២ តួនទីរបរ់ពួកបទវតារមួម្ចន 
 ក) កាតប់ទរមនុរសម្ចន ប។ 
 ខ្) ថាវ យបងគំរពោះជាម្ចច រ់រគបប់ពលបវល។ 
 គ) របរពឹតថតាមអំណាចរបរ់បគផ្ទធ ល់។ 
 
៣ អាហារមងគលការរបរ់កូនបចៀមនឹងបកើតបឡើង បនធ បព់ី 
 ក) រពោះបយរ ូយងមករគបរ់គងកផនដី។ 
 ខ្) រគរថបររុិទនរតូវឆកយ់កបឡើងបៅកបុងពពក។ 
 គ) ការវនិិចឆយ័បទរបលើបលល័ងកធំពណ៌្រ។ 
 
៤ បតើនរណាខ្លោះនឹងឈរបៅកកនលងកាតក់ថីរបរ់រពោះរគិរថ? 
 ក) របជារគរថបររុិទន 
 ខ្) ម្ចនកតោតាងំ និងពួកបទវតារបរ់វប៉ាុបណាត ោះ 
 គ) ម្ចនកតអបកម្ចន បប៉ាុបណាត ោះ 
 
៥ ពាកយ «រជយមយួពានឆ់ាប »ំ ចំបពាោះរគិរថបររ័ិទ រំបៅបៅបលើ 
 ក) ពួកអបកបជឿរគបរ់គងកផនដីជាមយួរពោះរគិរថ។ 
 ខ្) រយៈបពលចបនល ោះការយងមកជាបលើកទីមយួ ជាមយួនឹងបលើកទីពីររបរ់រពោះរគិរថ។ 
 គ) ចមាំងចុងបរកាយរវងោតាងំ និងរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៦ បតើការវនិិចឆយ័បទរបលើបលល័ងកធំពណ៌្របកើតបឡើងបៅបពលណា? 
 ក) មុនបពលរពោះបយរ ូបោយរជយមយួពានឆ់ាប ។ំ 
 ខ្) កំឡុងបពលសនការបោយរជយមយួពានឆ់ាប រំបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 គ) បរកាយពីរពោះបយរ ូបោយរជយអរ់រយៈបពលមយួពាន់ឆាប ។ំ 
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៧ រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់រតូវរបទនមកបដើមផ ី
 ក) រកាមនុរសបចញពីការរកីរយនឹងជីវតិ។ 
 ខ្) របគ គ្ ោះមនុរសបចញពី ប។ 
 គ) ប ា្ ញមនុរសពីភាពរតឹមរតូវបចញពីការខុ្រ។ 
 
៨ បយើងគួរកតោថ បប់ គ្ បត់ាមរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 ក) ពីបរពាោះបយើងររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយម្ចនបំណ្ងចង់ផ្ទគ ប់រពោះទយ័រពោះអងគ។ 
 ខ្) បដើមផ ីនរបគ គ្ ោះ។ 
 គ) រហូតដល់បយើង នរបគ គ្ ោះ។ 
 
៩ រពោះអំបណាយទនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរនាថារបទនដល់បុរតធីតារបរ់រពោះអងគគឺ 
 ក) ជីវតិរុខ្ររួល។ 
 ខ្) បររភីាពពីបរចកថីលផងួ។ 
 គ) ការរបទនឱ្យចំបពាោះតរមូវការរបរ់បគ។ 
 
១០ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងថាវ យ 
 ក) លុយទងំអរ់របរ់បយើងបៅរពោះអងគ។ 
 ខ្) ជីវតិទងំអរ់របរ់បយើងបៅរពោះអងគ។ 
 គ) ការរបរពឹតថពិបររចំបពាោះការោកប់ទរបដើមផរីកមថងចិតថបោកោថ យបៅរពោះអងគ។ 
 
១១ រពោះជាម្ចច រ់រងឃមឹថា បុរតធីតារពោះអងគនឹងផថល់កិតថិយរ និងោថ បប់ គ្ ប់តាម 
 ក) អរ់ទងំអំណាចកដលរគបរ់គងបលើបយើង។ 
 ខ្) អរ់អបកកដលររ់បៅជាគំរបូគ។ 
 គ) អរ់អបកកដលបយើងភយ័ខាល ចកបុងការបធវើទុកខបទរបគ។ 
 
១២ បោលការណ៍្រពោះគមពរីកដលរថីពីបរចកថីររឡាញ់គឺ 
 ក) ពួកអបកបជឿររឡាញ់កតអបកបជឿបផសងបទៀត។ 
 ខ្) ពួកអបកបជឿររឡាញ់មនុរសរគបោ់ប ។ 
 គ) ពួកអបកបជឿបគចបចញពីអបកបជឿកដលម្ចន ប។ 
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១៣ របរិនបបើម្ចននរណាម្ចប កកុ់ហកអបក អបកគួរកត 
 ក) អតប់ទរ និងររឡាញ់បគ។ 
 ខ្) រងរឹក។ 
 គ) និយយពីបរឿងហបឹងរ បអ់បកដសទ។ 
 
១៤ រគិរថបររ័ិទម្ចនបំណ្ងចង់ 
 ក) បរបើរិទនិបរជើរបរ ើរបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 ខ្) ររ់បៅបោយមនិខ្វល់ខាវ យនឹងភាពបររុិទន។ 
 គ) ផ្ទគ បរ់ពោះទយ័រពោះរគិរថជាជាងផ្ទគ បច់ិតថខ្លួនឯង។ 
 
១៥ ការទទួល និងការកចករកំលកជាមយួអបកបជឿបផសងបទៀតគឺម្ចនោររំខានក់បុងការ 
 ក) រកាភាពបរមើោប ។ 
 ខ្) បគចបចញពីកផនដី។ 
 គ) លូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 
១៦ ការលូតលរ់កផបករគិរថបររ័ិទបកើតបឡើង បៅបពលណាកដលបយើង 
 ក) អានរពោះគមពរី និងអធិោឌ នរល់សថ្ង។ 
 ខ្) បញ្ឈបរ់បរពឹតថអំបពើ បបពញបលញ។ 
 គ) ទទួលបជាគជយ័បលើតួនទីជាអបកដឹកន។ំ 
 
១៧ របបយគពិតរ កដអំពីចិតថគំនិតរបរ់បយើងគឺថា ចិតថគំនិតទងំបនោះ 
 ក) រតូវរពោះជាម្ចច រ់រគបរ់គងកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) មនិជោះឥទនិពលបលើអាកបផកិរយិរបរ់បយើង។ 
 គ) រតូវកត នការពារយ៉ា ងរបុងរបយត័។ 
 
១៨ ជីវតិរកុមជំនុំកដលម្ចនរុខ្ភាពតរមូវ 
 ក) ឱ្យម្ចនបំណ្ងលអរបរ់រហគមន។៍ 
 ខ្) អបកបជឿជួបជុំោប ថាវ យបងគំ។ 
 គ) អបកបជឿយល់រពមផ្ទល រ់បថូររបបៀបររ់បៅ។ 
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១៩ បយើងអាចោគ ល់ជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ តាមរយៈ 
 ក) ការប ា្ ញផលកផលសនរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ម្ចប កប់នោះ ដូចជា បរចកថីររឡាញ់ អំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ និងផលកផល
    បផសងៗបទៀត។ 
 ខ្) ការរគបរ់គងបលើអបកដសទ។ 
 គ) ទទួលភាពបជាគជយ័កបុងជីវតិ។ 
 
២០ បតើរពោះអំបណាយទនសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនអវីខ្លោះ? 
 ក) អំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ ចិតថរបនថ រ ចិតថរលូតបូត និងចិតថអតធ់មត ់
 ខ្) ការកថ្លងទំនយ ជំបនឿ ការបរ រឱ្យជា និងបចោះនិយយរបកបបោយរ ជាញ  
 គ) បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង បរចកថីររឡាញ់ ចិតថរបផរុរ និងចិតថអតធ់មត ់
 
 រូមរបគល់រកោរចបមលើយរថី ពីជពូំកទី២  របរ់អបកបៅរគូបបរងៀនអបក។ ឥឡូវបនោះ បោយបរពាោះអបក នបញ្ចបក់ាររិកា
សនមុខ្វជិាជ បនោះបហើយ រូមរួរបៅកានរ់គូបបរងៀនអបក បដើមផផីថល់អនុោរនអ៍ំពីការរិកាមុខ្វជិាជ បផសងមយួបទៀត។ 
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 កយយពចន៍ចុងយរកាយ 

ជូនចំបពាោះរិរានុរិរសជាទីររឡាញ់ 

 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអបកគិតអំពីទំនកទ់ំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះជាម្ចច រ់។ បនធ បព់ីការរិកា
បមបរៀន និងការបឆលើយរំណួ្រទងំអរ់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ំពិតជារគិរថបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ំោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់កដរឬបទ? 
បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ថល់ឱ្ការឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមី្ចនទំនកទ់ំនងជាមយួ 
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 បយើងទងំអរ់ោប កតងកតម្ចនកំហុរ។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដសទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការបនោះ
ថាជាអំបពើ ប បហើយបយើងទងំអរ់ោប ម្ចនបទរកំហុរ: “រគប់ៗ ោប រុទនកត នរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយោម នរិររីងុបរឿង
របរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ” (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អំបពើ បរបរ់បយើង នររងំបយើងមនិឱ្យោគ ល់រពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់
រពោះវបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័នឹងបយើង ថ្វីបបើបយើងម្ចនអំបពើ បកប៏ោយ។ “រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់
មនុរសបលកខាល ងំណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបក
កដលបជឿបលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិរបឡើយ” (យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយរ ូ នទទួល
យកទរណុ្កមម កដលបយើងរមនឹងទទួលររម្ចបអ់ំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នរុគត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះអបកកដរឫបទ? វពិតជាោមញ្ដណារ់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុរសម្ចន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទរឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយរ ូឱ្យអរ់ពីចិតថ បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 
 

អបកអាចនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់បោយពាកយរបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយយនូវបរចកថីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 
ឱ្រពោះបយរ ូបអើយ ទូលបងគដឹំងថាទូលបងគជំាមនុរសម្ចន ប។ រូមអតប់ទរដល់ទូលបងគផំង។ ទូលបងគបំជឿថា 
រទងជ់ារពោះបុរតាដប៏ៅអរ់កលផរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អរគុណ្រពោះអងគររម្ចបក់ាររុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជនំួរ 
អំបពើ បរបរ់ទូលបងគ។ំ រូមយងមកគងប់ៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគ។ំ រូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគ។ំ 
រូមបធវើជារពោះជាម្ចច រ់របរ់ទូលបងគបំៅសថ្ងបនោះ។ រូមអរគុណ្រពោះអងគកដល នរបគ គ្ ោះទូលបងគ!ំ អាកម៉ាន។ 

 
 របរិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នបនោះ បហើយបធវើវអរ់ពីចិតថ អំបពើ បរបរ់អបក នឹងទទួល ននូវការ
អតប់ទរ បហើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអរ់កលផជានិចច។ រពោះបយរ ូ ជារពោះអម្ចច រ់សនជីវតិរបរ់អបក។ រពោះគមពរី នរ ប់
ថា “ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាព បរបរ់បយើង បនោះរពោះជាម្ចច រ់បដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ រទងន់ឹង
អតប់ទរបយើងបអាយរចួពី ប រពមទងំជំោះបយើងបអាយ នបររុិទនរចួពីរគបអ់ំបពើទុចចរតិទងំអរ់ផង” (១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 រូមោវ គមន៍ការមកដល់រគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងចង់ម្ចនបរចកថីអំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ រូមររបររ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបធវើកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 
រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់អបក! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………............................................................................................................. 

 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ទតើអនរានមិតតភរតិណដលរតូវការស្ថគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណដរឫទទ? 

 រូមបផញើប ម្ ោះ និងអារយោឌ នមតិថភកថិរបរ់អបកររម្ចបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបរ់អបក។ 

ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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