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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។ 



106 
 

 
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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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 


