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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 
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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 
 
 
 
  


