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មានតតរពះជាមាា ស ់
តែលសកតិសមទទួលកិតតិយស 

Only God Is Worthy 
   

  
 

 រពឹទាន ចារយទាុំងសមាបនួរបូ នាុំោប រកាបចុោះបៅមុខ្រពោះអងែ ហ្គដលគងប់ៅបលើបលល័ងក បរើយថាវ យបងែុំរពោះអងែ ហ្គដលមាន 
រពោះជនមគងប់ៅអរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ រពមទាុំងបោោះមកុដរបរ់ខ្លួនោក់បៅមុខ្បលល័ងក បរើយបពាលថាៈ «បពិរត 
រពោះអមាា រ់ជារពោះសនបយើងខ្ញុ ុំ រពោះអងែរមនឹងទទួលរិររីងុបរឿង រពោះកិតថិនាម និងឫទាន នុភាព ដផតិរពោះអងែ នបបងកើតរបរ់
រពវោរបពើមក អវីៗទាុំងអរ់រុទនហ្គតបកើតមាន បរើយបៅរទិតបរទរបោយោររពោះរឫទយ័របរ់រពោះអងែ»។  
(វវិរណ្ៈ ៤:១០-១១) 
 
  បយើងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ ពីបរពាោះរទងរ់មទទួលកិតថិយរ។ មានកិតថិយរមាននយ័ថា រមនឹងទទួល ឬមាន
រិទនិ។ រពោះគមពរីបបងៀនយា៉ា ងចារ់ថា រពោះអមាា រ់មានរិទនិគងប់ៅកហ្គនលងទីមយួកបុងជីវតិរបរ់បយើង។  
 
  ដូបចបោះ បតើវាមានកុំរុរហ្គដរឬបទហ្គដលថាវ យបងែុំដុុំេម បឈើហ្គដល នយកមកឆាល ក ់គុំនិតហ្គដលលអៗ  ឬករូ៏មផហី្គតបទវតាដ៏
រររ់ោអ ត? បតើបយើងអាចបធវើបរឿងទាុំងអរ់បនោះ បរើយបៅហ្គតទុកកហ្គនលងបៅកបុងចិតថរបរ់បយើងររមាបរ់ពោះជាមាា រ់ឬ? របវតថិ   
ោ្រឋរពោះគមពរីរ បព់ីមនុរសហ្គដលបជឿរពោះជាមាា រ់ ប៉ាុហ្គនថ ចងថ់ាវ យបងែុំអវីមយួបផសងបទៀតហ្គដលបគអាចបមើលប ើញ ឬមានរបូ
ភាពបៅកបុងគុំនិតរបរ់ពួកបគ។ ភកឋីភាពរបរ់ពួកបគរតូវ នហ្គបងហ្គចក។ ប៉ាុហ្គនថ បៅលទនផលចុងបរកាយ កាល យជាថាវ យបងែុំ 
(និងោឋ ប់បង្ហែ ប)់ របូរពោះរបរ់ពួកបគ។ រពោះបយរ ូ នោរ់បតឿនថា ―ោម នអបកណាមាប ក់អាចបុំបរ ើមាា រ់ពីរ នបទ‖  
(មា៉ា ថាយ ៦:២៤)។ 
 
  ដូចហ្គដលបុពវបុររ នបលើកបឡើងបៅខាងបដើមសនបរចកឋីហ្គណ្នាុំបនោះ បយើងចងរ់រឡាញ់ បបរមើ និងថាវ យបងែុំមាា រ់
ហ្គតមយួគ—ឺរពោះជាអមាា រ់ហ្គដលបពញបោយអុំណាចបចោឋ  បរើយមានហ្គតរទងម់យួអងែគតហ់្គដលរកថិរមនឹងទទួលកិតថិយរ
សនការររបរើរ។ 
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គ្ទរាង  
ក. ឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់ God’s Power and Holiness 

ខ្. រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះបិតា Fatherly Love 

 

ទោលទៅ 
១. ពិភាកាពីវោិលភាពសនឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់។ 
២. បង្ហា ញតាមរយៈបទគមពរីនូវគុំរសូនរបបៀបហ្គដលរពោះជាមាា រ់បង្ហា ញរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែបៅកានម់នុរស  

ជាតិ។ 

 
ក. ឫទ្ធា នុភាព និង្ភាពវិសទុារបសរ់ពះជាមាា ស ់God’s Power and Holiness 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាពវិីស្ឋលភាពម្នឫទ្ធធ ន ភាព និងភាពវិស ទធរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
  បៅបពលហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នបបរងៀនរិរសរបរ់រពោះអងែឱ្យអធិោឌ ន រទង់រុំបៅបៅបលើឫទាន នុភាពរបរ់រពោះជា
មាា រ់: ―រូមបអាយរពោះរជយរពោះអងែ នមកដល់ រូមបអាយរពោះរឫទយ័របរ់រពោះអងែ  នរុំបរចបៅបលើហ្គផនដ ីដូចបៅ
ោទ នបរមរុខ្ហ្គដរ‖  មា៉ា ថាយ ៦:១០)។ រពោះបយរ ូ នរបទានឱ្យបយើងនូវការបមើលប ើញពីោទ នរួគ។៌ បៅទីបនាោះពួកបទវតា
បបរមើរពោះជាមាា រ់ហ្គដលមានហ្គតរពោះបនធូលប៉ាុបណាត ោះ បរើយហ្គផនដកីប៏កើតមាន។ បពលខ្លោះ បយើងបភលចពីឫទាន នុភាពរបរ់រពោះជា
មាា រ់ ពីបរពាោះបយើងប ើញពីឫទាន នុភាពបផសងៗបទៀតហ្គដលហាក់ដូចជាកុំពុងរតួតរតា។ បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ បយើងរតូវ
ចងចាុំថា បបើបទាោះជារទង ់អនុញ្ញដ តឱ្យមនុរសមានរបបៀបផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បគមយួរយៈកប៏ោយ ក៏រពោះជាមាា រ់មនិហ្គដល ត់បង់
ឫទាន នុភាពបនាោះហ្គដរ។ គមពរីវវីរណ្ៈ ៤:១០ រ ប់ពីអរ់អបកហ្គដលនឹងបោោះមកុដរបរ់ខ្លួន (និមតិថរបូសនឫទាន នុភាព) ោក់បៅឯ
រពោះ ទារបរ់រពោះជាមាា រ់។ ោកលបោកទាុំងមូលនឹងរបការថា រពោះអងែជារពោះអមាា រ់។ 
 
  គមពរីទុំនុកតបមកើង ៩៨:២  នបលើកបឡើងថា ―រពោះអមាា រ់ នបង្ហា ញការរប្ង្ហែ ោះរបរ់រពោះអងែ រពោះអងែ នរហ្គមឋង
បអាយរបជាជាតិនានាប ើញបរចកឋីរុចារតិរបរ់រពោះអងែ។‖ មនិមានរពុំហ្គដនររមាបរ់ពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់ (គមពរី
ទុំនុកតបមកើង ១៣៩:៧-១០) និងោម នហ្គដនកុំណ្តរ់រមាប់រពោះតរមោិះរបរ់រពោះអងែបឡើយ។ រទងអ់ាចបធវើឱ្យមានខ្យល់បកយ់ា៉ា ង
ខាល ុំង និងរមុរទហ្គដលបកប់ ក បៅជារៃបោ់ៃ ត់ ន។ បោយឫទាន នុភាពរបរ់រពោះអងែ ផ្ទក លីលី នរញុរចានខ្លួនឯងបចញ
ពីដីមក បរើយបបញ្ាញផ្ទក យា៉ា ងរររ់ោអ ត។ 
 
  ធមមជាតិទាុំងអរ់បង្ហា ញពីឫទាន នុភាពរបរ់រពោះជាមាា រ់ បរើយពួកបទវតាសនោទ នបរមរុខ្បរតៀមខ្លួនជាបររច បដើមផ ី
បធវើតាមបុំណ្ងរពោះរឫទយ័របរ់រពោះអងែ។ បតើបយើងវញិមនិកាន់ហ្គតទុកចិតថបលើរពោះរឫទយ័ររឡាញ់ និងរពោះរឫទ័យទុក
ោករ់បរ់រពោះអងែយា៉ា ងណាបៅបទៀត! បៅទីបនាោះ បយើងមានរុវតទិភាពជាងបៅកហ្គនលងណាបផសងបទៀត។ រពោះជាមាា រ់អាច
ផ្ទល រ់បថូរដុំបណ្ើ របរឿងរបវតថិោ្រឋ បរើយបោយឫទាន នុភាពដូចោប បនាោះ រទង់អាចបធវើការបៅកបុងជីវតិបយើង។ បៅបពលហ្គដល
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បយើងោែ ល់ពីឫទាន នុភាព និងររបរើរតបមកើងរពោះអងែររមាប់ឫទាន នុភាពបនាោះ ជុំបនឿរបរ់បយើងបលើរពោះអងែ នរកីចបរមើន។ 
បយើងដឹងថា បយើងពិតជាមានហ្គដនកុំណ្ត់ប៉ាុណាត  បបើមនិមានជុំនួយពីរពោះអងែបនាោះ—បរើយបយើងកប៏បើកដួងចិតថទទួល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
ចូរអានគមពរីោនីហ្គញ៉ាល ៤:២៨-៣៧ និងបុំបពញរបបយាគខាងបរកាមទាុំងបនោះ។ 

១ បរឋចមានរជឱ្ង្ហក រថា រទង ់នរងរ់កុង ប ឡូីនបដើមផ ី

 ក) ថាវ យកិតថិយរដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 ខ្) ផឋល់ការង្ហរឱ្យរបជារ្រឋរបរ់រពោះអងែបធវើ។ 
 គ) បង្ហា ញពីរិរលីអរបរ់បរឋចផ្ទធ ល់។ 
 
២ បរថច នបរៀនថា រពោះជាមាា រ់រុចារតិ បរើយយុតថិធម៌ និង 
 ក) បៅសេៃណាមយួនឹងទទួល នឫទាន នុភាពបហ្គនទមបទៀត។ 

 ខ្) អាចបធវើឱ្យនរណាមាប កហ់្គដលវាយឫករកអឺតរកទមបៅជាបនាធ បខ្លួន។ 
 គ) យកចិតថទុកោក់បនថិចបនធួចបៅបលើអវហី្គដលបយើងបធវើ។ 
 
៣ បនាធ បព់ីបទពិបោធនប៍នោះ បរឋចបនប ូបកបោ 
 ក) បៅបរៃៀមចុំបពាោះអវីហ្គដល នបកើតបឡើង។ 
 ខ្)  នរតឡបប់ៅរកភាពអុំនួតរបរ់រពោះអងែវញិ។ 
 គ) ថាវ យរពោះកិតថិយរ និងររបរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់។ 
 
  រពោះជាមាា រ់មនិហ្គមនមានរតឹមហ្គតរគបទ់ាុំងឫទាន នុភាពប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថ វរុិទនផងហ្គដរ។ ភាពវរុិទនមាននយ័ថា មនិ
មានជាប់អុំបពើ ប មានភាពបទៀងរតងរ់គបទ់ាុំងផលូវ។ ពាការបីអោយ  នជួបភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់ បរើយបោក
 នដឹងពីភាពមនិោអ តរអុំបៅចុំបពាោះរពោះវតថមានដគ៏ួរឱ្យរញបហ់្គរញង ជារពោះដវ៏រុិទនហ្គដលគួរឱ្យហ្គរញងខាល ច។ បៅកបុងនិមតិថ 
បោកបអោយ នប ើញបររភមី បនលឺរុំបឡងថា ―រពោះដវ៏រុិទន រពោះដវ៏រុិទន រពោះដវ៏រុិទន គឺរពោះអមាា រ់សនពិភពទាុំងមូល!‖ 
(បអោយ ៦:៣)។ រុំបឡងរបរ់ពួកវាបធវើឱ្យកបរកើករគឹោះរពោះវហិារ។ ភាល មបនាោះ បោកបអោយ នដឹងថា ោត់អតត់សមលខាល ុំង
ប៉ាុណាត  បពលហ្គដលឈរកបុងរពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់។ ោត់ដឹងថា ោត់មនិបររុិទន។ បោក នហ្គររកបឡើងថា ―ោល ប់ខ្ញុ ុំ
បរើយ! ខ្ញុ ុំពិតជារតូវវនិារ ដផតិខ្ញុ ុំជាមនុរសមានបបូរមាត់មនិបររុិទន បរើយខ្ញុ ុំករ៏រ់បៅកណាឋ លចុំបណាមរបជាជនហ្គដល
មានបបូរមាតម់និបររុិទនហ្គដរ ហ្គតខ្ញុ ុំ នប ើញរពោះមហាកសរតជារពោះអមាា រ់សនពិភពទាុំងមូល‖ (ខ្៥)។ បនាធ ប់មក បររភមី
មយួ នកាន ់តបងកៀបបកៀបរបងើកបភលើងពីអារនៈមកប៉ាោះមាតោ់ត់ បរើយ នដក បបចញពីោត ់(ខ្៦-៧)។ 
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  និមតិថរបរ់បោកបអោយ រ ប់ឱ្យដឹងថា រពោះជាមាា រ់ោអ តរអុំ បរើយវរុិទន ហ្គដលបយើងមនិអាចឈរបៅកបុងរពោះវតថ
មានរបរ់រពោះអងែ នបឡើយ។ បរចកឋីលអផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើងមនិអាចបរបៀបផធឹមបៅនឹងខាប តគរមរូបរ់រពោះជាមាា រ់ នបទ។ 
រពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់បធវើឱ្យបយើងរញបហ់្គរញង បរើយជាលទនផល បយើងបោរពបកាតខាល ចរពោះដវ៏រុិទន។ ការបោរពបកាត
ខាល ចរពោះអមាា រ់ គឺជាការបោរពយា៉ា ងរជាលបរៅ និងជាការភាញ កដ់ឹងខ្លួនថា រពោះជាមាា រ់ធុំអោា រយប៉ាុណាត  បរើយបយើងអតត់សមល
ប៉ាុណាត ។ គមពរីបអោយ ៨:១៣  នររបររថា ―អបករល់ោប រតូវហ្គតទទួលោែ ល់ថា មានហ្គតរពោះអមាា រ់សនពិភពទាុំងមូល
ប៉ាុបណាត ោះ ហ្គដលជារពោះដវ៏រុិទន អបករល់ោប រតូវហ្គរញងខាល ច និងបកាតញបញើត ហ្គតរពោះអងែប៉ាុបណាត ោះ។‖ 
 
  រពោះជាមាា រ់ នមានរពោះបនធូលបៅគមពរីមា៉ា ឡាគី ៣:៦ ថា ‖បយើងជារពោះអមាា រ់ បយើងមនិហ្គរបរបួលបទ។‖ រទងជ់ារពោះ
ហ្គដលបពញបោយឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទន រទងន់ឹងមនិហ្គរបរបួលបទ។ ―បោយបយើង នទទួលរពោះរជយមយួហ្គដលមនិបចោះ

កបរកើកដូបចបោះ បយើងរតូវហ្គតដឹងគុណ្ បរើយបោរពបុំបរ ើរពោះជាមាា រ់ តាមរបបៀបហ្គដលរពោះអងែោប់រពោះរឫទយ័ បោយចិតថបោរព
របណិ្បត័ន ៍និងបកាតខាល ចរពោះអងែ ដផតិរពោះរបរ់បយើងដូចជាបភលើងហ្គដលបឆោះរបនាន របៅន ។‖ (បររបឺ ១២:២៨-២៩)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ពតម៌ាននីមយួៗហ្គដលរតឹមរតូវ ។ 
 ក) របរិនជាខ្ញុ ុំខ្ុំរបឹងហ្គរបងរគបរ់ោនល់មមខ្ញុ ុំអាច នរជោះោអ តនិងវរុិទនដូចហ្គដលរពោះជាមាា រ់ចង ់ន។ 
 ខ្) បោកបអោយមានអារមមណ៍្ថា មានអុំបពើ ប បៅបពលហ្គដលោត ់នដឹងពីភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់។ 
  គ) ការប៉ាោះពាល់ពីភាពជារពោះរបរ់រពោះជាមាា រ់  នដកយកពិរទុនភាពរបរ់បោកបអោយបចញ។ 
   ) រពោះអមាា រ់កអ៏ាចបធវើឱ្យបយើង នរជោះោអ តផងហ្គដរ។ 
 
៥ ការបកាតខាល ចរពោះអមាា រ់ គឺជាការបោរពយា៉ា ងរជាលបរៅ ជាវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលរញបហ់្គរញង ហ្គដល 
 ក) បធវើឱ្យបយើងភយ័ខាល ចមនិហា នអធិោឌ ន។ 
 ខ្) បធវើឱ្យបយើងនឹកប ើញរល់ភាពបរជយ័ទាុំងប៉ាុនាម នរបរ់បយើង។ 
 គ) នាុំបយើងឱ្យអធិោឌ ន និងថាវ យបងែុំ។ 
 

ខ. រពះហឫទ័យរសឡាញរ់បសរ់ពះបិតា Fatherly Love 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញតាមរយៈបទគ្មពីរនូវគ្រមូម្នរទបៀបណែលរពះជ្ជាច ស់បង្ហា ញរពះហឫទ័យរសឡាញ់របស់រពះអងគទៅកាន់មន សសជ្ជតិ 
 

  ជនជាតិអុីរោហ្គអលហ្គដលររ់បៅកបុងរមយ័កាលបរឋច និងពាការ ីនបរៀនហ្គផបកដុំបូងសនបមបរៀនបនោះយា៉ា ងលអ។ ពួក
បគ នដឹងអុំពីឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទនបុំផុតរបរ់រពោះជាមាា រ់។ ពួកបគ នប ើញរររបភលើងបៅបពលយប់ ពួកបគ ន
ភយ័រននតប់ៅបពលហ្គដលផែរោន់ និងបផលកបបនាធ របធវើឱ្យកបរកើកភបុំរីុសណ្។ ពួកបគពឹងហ្គផអកបលើមហាបូជាចារយបដើមផចូីលបៅកាន់
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ទីរកាក រៈបុំផុតសនរពោះពនាល  ឬរពោះវហិាររបរ់ពួកបគ បដើមផទូីលបៅកានរ់ពោះជាមាា រ់ជុំនួរឱ្យពួកបគ។ ពួកបគភយ័ខាល ចមនិ
ហា នចូលបៅជិតរពោះអងកបទ។ 
 
  ប៉ាុហ្គនថ រទងម់និចងឱ់្យពួកបគគិតថា រទងប់ៅឆាៃ យររូតដល់មនិអាចចូលបៅជិត នបនាោះបឡើយ។ រទងរ់រឡាញ់
មនុរសបោកខាល ុំងណារ់ បរតុដូបចបោះបរើយ នជារទង ់នចាត់បញ្ជូ នរពោះរជបុរតារបរ់រពោះអងែគឺរពោះបយរ ូ រគិរឋ មកបលើ
ហ្គផនដីបនោះ បដើមផផីសោះផាមនុរសបោកជាមយួរពោះអងែផ្ទធ ល់វញិ។ អុំបពើ ប នបបងកើតជារនាុំងឃ្លុំងរវាងមនុរស និងរពោះជា
មាា រ់។ ដូបចបោះ អុំបពើ បរតូវហ្គតមានការទទួលបទារជុំនួរ បរើយទុំនាកទ់ុំនង និងការរបកបោប រវាងរពោះជាមាា រ់ និងមនុរស
រតូវ នផសោះផា។ 
 
  រពោះបយរ ូ នបធវើកិចាការបនោះ តាមរយៈការរុគតរបរ់រពោះអងែបៅបលើបឈើឆាក ង។ គមពរីបររបឺ ១០:១៩-២២  ន
បលើកបឡើងថា៖ 
 

បរតុបនោះ បងបអូនបអើយ បយើងមានចិតថរងឹបុឹងចូលមកកបុងទីរកាក រៈ បោយោររពោះបោរិតរបរ់រពោះ
បយរ ូ បរពាោះរពោះអងែ នបបើកមាោ៌មយួេមី ជាមាោ៌ហ្គដលមានជីវតិ បោយរទងឆ់លងកាត់វា ុំងននបពាល គឺរបូ
កាយរបរ់រពោះអងែហ្គដលបកើតមកជាមនុរស។ បោយបយើងមានមហាបូជាចារយមយួរបូ ហ្គដលរគបរ់គងបលើ 
រពោះដុំណាករ់បរ់រពោះជាមាា រ់ដូបចបោះ បយើងរតូវនាុំោប ចូលបៅជិតរពោះអងែបោយចិតថបទៀងរតង ់បពារបពញបោយ
ជុំបនឿមាុំមនួ និងមានចិតថបររុិទន រជោះររឡោះពីគុំនិតបៅរមង រពមទាុំងមានរបូកាយោងបោយទឹកដ៏
បររុិទនផង។ 

 
  បតើអបកគិតដូចបមឋចបៅបពលហ្គដលអបកឮពាកយថា ―រពោះជាមាា រ់ ហ្គដលជារពោះបិតា?‖  បតើអបកគិតថាជាបៅរកមអារកក ់
អបកដឹកនាុំបឃ្លបៅ ឬក៏ជាអបកកានអ់ុំណាចផ្ទឋ ច់ការ? បតើពាកយទាុំងបនាោះ នបធវើឱ្យអបកមានអារមមណ៍្មនិរូវររួល ឬកភ៏យ័
ខាល ចហ្គដរឬបទ? មនុរសមយួចុំនួនជួបរបទោះនូវបទពិបោធនស៍នអារមមណ៍្ទាុំងបនោះ បោយោរហ្គតបៅបពលកុមារភាពមនិរកី
ររយ ឬការចងចាុំពីឪពុកមាថ យហ្គដលបឃ្លបៅ។ រពោះជាមាា រ់ហ្គដលទតប ើញបយើង និងរគបទ់ាុំងគុំនិតរបរ់បយើង រតូវ ន
របយត័បរបហ្គយងកបុងការហ្គដលឱ្យបយើងដឹងថា រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែររមាបប់យើង ធុំបធងជាងឪពុក ឬមាឋ យបៅ
បលើហ្គផនដីបនោះបៅបទៀត។ បរឋចោវឌី ហ្គដល នបណាថ លបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន  នមានរជឱ្ង្ហក រថា ―បទាោះបីឪពុក

មាឋ យរបរ់ទូលបងែុំ  នប ោះបងទូ់លបងែុំបចាលកប៏ោយ ករ៏ពោះអមាា រ់បៅហ្គតទទួលទូលបងែុំជានិចា‖ (ទុំនុកតបមកើង ២៧:១០) 
បបើបទាោះជារពោះ ទោវឌី  នធុំធាតប់ឡើងបៅកបុងផធោះហ្គដលមានរុវតទិភាពកប៏ោយ ករ៏ទងរ់ជាបថាបរចកឋីររឡាញ់របរ់
មនុរសអាចនឹង បរជយ័។ ប៉ាុហ្គនថ រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះជាមាា រ់នឹងមនិហ្គដលបរជយ័បឡើយ។ 
 
 បៅគមពរីទុំនុកតបមកើង ១០៣:១៣ ហ្គដលបយើង នអាន ―ឪពុកអាណិ្តអារូរកូនរបរ់ខ្លួនយា៉ា ងណា រពោះអមាា រ់ក៏
អាណិ្តអារូរអរ់អបក ហ្គដលបោរពបកាតខាល ចរពោះអងែយា៉ា ងបនាោះហ្គដរ។‖ កូនហ្គដលបចោះទុកចិតថ  បចោះបៅរកឪពុកជាទីររឡាញ់
របរ់ខ្លួន បៅបពលហ្គដលខ្លួនភយ័ខាល ច ឬរតូវការការធានាបនថ ឬជុំនួយ បៅបពលហ្គដលខ្លួនឃ្លល ន ឬមានបញ្ញា  បៅបពលហ្គដល
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ខ្លួនចងន់ិយាយ ឬហ្គចកចាយនូវអវីហ្គដលបកើតបឡើងជាបរៀងរល់សេៃ។ ឬក ៏របហ្គរលរោនហ់្គតចងប់ៅហ្គកផរឪពុករបរ់ខ្លួន បោយ
ោឋ ប់ឱ្វាទរបរ់ោត។់ រពោះជាមាា រ់ចងឱ់្យបយើងមានបទពិបោធន៍កបុងរបបៀបជាទុំនាក់ទុំនងឪពុកកូនជាមយួរពោះអងែ។ រទង់

ចងឱ់្យបយើងមានអារមមណ៍្រុវតទិភាពកបុងការចូលមករករពោះអងែ។ បោកោវក័ប៉ាូល នបញ្ញជ ក់ថា៖   
 

បងបអូនពុុំ នទទួលវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បរើយបអាយបៅហ្គតភយ័ខាល ចបទៀតបទ គឺបង
បអូន នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាមាា រ់។ បោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ 
បយើងបនលឺរុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា!‖។ (រ ៉ាមូ ៨:១៥) 

 
  បៅបពលហ្គដលបោកប៉ាូលររបររពាកយទាុំងបនោះ បោក នបរបើពាកយអារ៉ាមា៉ា  អប័ា (Abba) គឺ ―ឱ្រពោះបិតា‖។ វាជា
ប ម្ ោះហ្គដលបកមងៗបរបើជាធមមតា បៅបពលហ្គដលនិយាយបៅកានឪ់ពុកបៅបលើហ្គផនដីបនោះ។ បបើបរបៀបបធៀបពាកយជាភាោអង់
បគលរគឺ ― ៉ា  ៉ា  (Daddy)‖។ 
 
  របហ្គរលជាបយើងគួរហ្គតរួរខ្លួនឯងនូវប៉ាុនាម នរុំណួ្រ។ បតើខ្ញុ ុំ នរបរពឹតថចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ដូចរទងជ់ាមនុរសចហ្គមលក

ឬ? បតើខ្ញុ ុំ នរពបងើយកបនថើយនឹងរពោះអងែហ្គដរឬបទ? បតើកបុងមយួសេៃៗ ខ្ញុ ុំ នចាប់បផឋើមបោយការរបកប និងការររបរើរតបមកើង
រពោះអងែហ្គដរឬបទ? របរិនជាអបកមនិអាចបឆលើយ ដូចហ្គដលអបកចង ់ន រូមឱ្នកាលបៅឥឡូវបនោះ បរើយរូមការអតប់ទារ

ពីរពោះអងែ ។ រទងក់ុំពុងរងចាុំអបក។ បៅបពលហ្គដលអបក នចូលបៅកបុងការថាវ យបងែុំបោយអុំណ្រ និងការរបកបជាមយួ 
រពោះជាមាា រ់ អបកនឹងមានអារមមណ៍្ថា អបកបៅជិតរពោះអងែបបងកើយ។ អបកកានហ់្គតថាវ យបងែុំ វាកានហ់្គតង្ហយររួល— វាកាល យជា
ហ្គផបកមយួសនជីវតិ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរអានគមពរីកិចាការ ១៣:៣៤។ បតើអបកគិតថារពោះបយរ ូមានអារមមណ៍្ហ្គបបណា បៅបពលហ្គដលរទងម់ានរពោះបនធូលទាុំង 
    បនោះ?…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៧ បនាធ បព់ីខ្គមពរីបយាងនីមយួៗខាងបរកាម ចូរររបររពីរបបៀបហ្គដលរពោះជាមាា រ់បង្ហា ញពីរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់ 
    រពោះអងែចុំបពាោះបយើង។ រុំណួ្រទីមយួ នបធវើរចួបរើយ។ 

 ក) យ៉ាូហាន ៣:១៦ រទង ់នរបទានរពោះរជបុរតារបរ់រពោះអងែររមាបប់យើង។  
 ខ្) បអោយ ៤១:១០ ……………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បររបឺ ១២:៥-៦  ……………………………………..……………………………………………………………… 
  ) ទុំនុកតបមកើង ៤០:៣ ………………………………………………………………………………….………………… 
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៨ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតអួកសរបៅពីមុខ្ការពណ៌្នាហ្គដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) រពោះជាមាា រ់ចងឱ់្យបយើងភយ័ខាល ច ដូបចបោះ បយើងនឹងោឋ ប់បង្ហែ ប់។ 
 ខ្) រពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់បយើង មានរពោះរឫទ័យរបផរុរជាងឪពុកបៅបលើហ្គផនដី។ 
 គ) អប័ា ជាពាកយហ្គដលកូនបកមងបៅឪពុករបរ់បគជាភាោអារ៉ា សម៉ា។ 
 គ) ការថាវ យបងែុំបោយបោម ោះអរ់ពីចិតថ គឺជាបទពិបោធនដ៏ម៏ានអុំណ្រមយួ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១   គ) បង្ហា ញពីរិរលីអរបរ់បរឋចផ្ទធ ល់។ 
 
៥  គ) នាុំបយើងឱ្យអធិោឌ ន និងថាវ យបងែុំ។ 
 
២   ខ្) អាចបធវើឱ្យនរណាមាប កហ់្គដលវាយឫករកអឺតរកទមបៅជាបនាធ បខ្លួន។ 
 
៦  ការបរបើពាកយផ្ទធ ល់ខ្លួន៖ របហ្គរលជា ភាពបរកៀមរកុំ បរចកឋីររឡាញ់ ឬបុំណ្ងរ ថាប យា៉ា ងរជាលបរៅ។ 
 
៣  គ) ថាវ យរពោះកិតថិយរ និងររបរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់។ 
 
៧  ខ្) ផឋល់កមាល ុំងរងឹបុឹង ជួយ  ោុំរទ  
 គ) រឋីបបនាធ រ 
  ) របទានឱ្យនូវបទចបរមៀងេមី 
 
៤  ខ្) គ) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
 
៨ ខ្) គ) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


