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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 

 
 
 
  


