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បុពវរថា 

 ជាញឹកញាប ់បយើងគិតពីអវីកដលបយើងមនិអាចបធវើ ន បោយបរពាោះបយើងជារគិរថបររ័ិទ។ ប៉ាុកនថ បោលបុំណ្ង 
សនការររ់បបដរ៏តឹមរតវូគួរកតដូចអវីកដលរពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «អបករល់ោប រតូវកតវរុិទន បរពាោះបយើងវរុិទន»។ 
(១បពរតុរ ១:១៦) 
 
 គុំនិតសនការររ់បបកបបវជិជមនមននយ័ថា បង្ហា ញពីរកមមភាពរតឹមរតូវកបុងជវីតិររ់បបរបរ់អបក ជារគិរថបររ័ិទ 
មប កក់ដលបដើរតាមគុំរជូីវតិ និងការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ។ បទបញ្ជជ  និងបរចកថីរនាកបបវជិជមនជាជាងការទាមទារ 
បផសបងៗ នាុំមកនូវបរចកថីបពញចិតថ និងជីវតិកដលបពញបោយអុំណ្រ ជុំនួរឱ្យការរសាយចិតថវញិ។ 
 
 រពោះបយរ ូជាគុំររូបរ់បយើងរសាប់។ បយើងទទួលខុ្ររតូវបលើការរហរបតិបតថិការជាមយួរពោះរគិរថបដើមផនីាុំមកនូវ 
ការររ់បបកបបវជិជមន កដលជាលទនផលមកពីកថីររឡាញ់របរ់បយើងររមបរ់ពោះអងគ។ 
 
 មុខ្វជិាជ បនោះនឹងជួយ អបកឱ្យប ើញពីចាបក់ដល នបបងកើតបឡើងបដើមផជីួយ អបកឱ្យ នវរុិទនដូចរទងវ់រុិទន។ វានឹង 
ជួយ អបកឱ្យប ើញថា ចាប់ទាុំងបនោះររមប់ការររ់បបរតឹមរតូវ គឺរតូវ នបបងកើតបឡើងររមបក់ារលអរបរ់អបកផ្ទធ ល់។ 
រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យបលើអបក បរពាោះអបកជាអបក ជាជាងអវីកដលអបកមនិបធវើកបុងនាមជារគិរថបររ័ិទ។ 
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រមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

  
 រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពីរ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិបីបងកើតរិរសប ររមបអ់បកបទើប
នឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរសប ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ 
រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ ររមប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកានក់តរបបរើរ
ជាងមុន។ 

 

 រិរសបនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បបបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និងង្ហយររួលអាន។ តារងខ្នងបរកាម បករសាយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 

 វគ្គទី១ 

Unite One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 
ជីវិតខាងព្ពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិែមីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បបបពលបងបអូនអធិសាឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមងការរបរ់រពោះជាមច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

ព្ពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 
 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ព្រុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទព្មើ 
Service 

ការផសបពវផាយដុំណឹ្ងលអ 
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ព្រមសីលធម៌របស់
ព្គ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបបកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនពពលអ្នរចាប់ពផដើម 

រទបៀបទព្រើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខ្នន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បបបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បបទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរមង ររមប ់
បមបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបបកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដរ៏ុំខ្នន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមនរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ជដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបបកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបបកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទាុំងបនាោះបប
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបបបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបបចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលមបបកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់ 
អបក ។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទាុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសបងៗោប ជាបរចើន។ បបខ្នងបរកាមបនោះ មនគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទព្ជើសទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នបង្ហា ញបប 
 ខ្នងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/ព្តូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបោគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើរបបោគណាខ្លោះកដលរតឹមរតូវ?  
 ក) រពោះគមពរីមន ១២០ កណ្ឍ ។ 
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជសារររមបអ់បកបជឿបបរពវសែងបនោះ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាសាបហរបឺ។ 
  ) រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 របបោគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសបរទាុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្ហា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក 
  នប ើញបបខ្នងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររមបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខ្នងសាថ ុំ) បបខ្នងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ 
(ខ្នងបឆវង)។  

 …១…ក)  នទទួលបទបញ្ជជ បបភបុំរីុសណ្     ១) ម៉ាូបរ 
 …២…ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរសាកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់   ២) យ៉ាូបរវ 
 …២…គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្ 
 …១… )  នររ់បបកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 
 ឃ្លល  ក) និង  ) និោយអុំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និោយអុំពីយ៉ាូបរវ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បបពីមុខ្  
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បបពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបបខ្នងបលើ។  
 

ពារយណណនសំព្ាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលសាង តប់រងៀម និងបពលបវោបទៀងទាតរ់រមបក់ាររិការបរ់អបក។ វានឹងង្ហយ   
    ររួលផចងអ់ារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទមល បរ់បចាុំសែងបនាោះ។ 

២. រូមអធិសាឌ នបបបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមនរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនគង ់
     បបជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបបកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរ  
     ទូលរូមរពោះអមច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បបកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបោង និងររបររកុំណ្ត់ 
    រតាកដលអាចមនរបបោជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខ្ននក់បុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បបកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន  
     របរ់អបកបបបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បបកបុងការពិភាកាជាមយួរគួសារ  
    និងមតិថភក័ថិ បបកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនែមីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បបចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ជដ
រមគ ល់ោ៉ា ងចារ់ ររមបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររមបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា 
ជាមយួសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបបកតទទួល នផលរបបោជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិោយថា រគូបបរងៀន
គឺបបកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមប់
ពន័នកិចចពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសបងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទាុំងមតិកា ទាុំងវធិីសាស្តរថសនការរិកាលអរបបរើរររមបប់ោលបុំណ្ងទាុំងបនោះ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការោិល័យសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិន
បបើអបករិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសប រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដល
រគូរបរ់អបក នោកឱ់្យ។   

 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យគលូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសបកែមបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ររមបព់ត័ម៌ន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបព្ត 
 វញិ្ជដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមប ក់ៗ  មនររមបរិ់រសបកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការោិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសប អបកអាចទទួល 
វញិ្ជដ បនបរតពីរគូកដលមកពីសាកលវទិាល័យ គលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវាយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារោិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការោិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសប អាចទទួលវញិ្ជដ បនបរតតាមរយៈការោិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សព្ាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររមប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 

រមា ររិកាបផសបងៗកដលអាចរក នររមប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាករត។ 

  

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររមបជ់ាធនធានបកនទម។ 

 

អំពីអនរនិពនធ 
 បោកចន និងបោកររីសារ៉ាម៉ា ល (John and Sara Miles) ជាបថីរបពនននឹងោប  កដលមនរបវតថិកបុងបបរកកមម 
និងមនបទពិបសាធនប៍បរងៀនោ៉ា ងបរចើន ផថល់មុខ្វជិាជ បនោះដល់បយើង។ បោកចន ម៉ា លជាបណ្ឍិ តកផបកភាសា រុំង បហើយ
 នបបរមើការង្ហរជាអបករគបរ់គងកផបកភាសា រុំងសនមហាវទិាល័យវតីតុន (Wheaton Collage) បបទីរកុងវតីតុន 
(Wheaton) កបុងរដឌអុីលីនូអុីរ (Illinois) រហរដឌអាបមរកិ (U.S.A)។ បោកររីសារ៉ាម៉ា លជាអនុបណ្ឍិ តកផបកអបរ់ ុំខ្នង 
សារនា និងជាអនុបណ្ឍិ តកផបកវទិាសាស្តរថ (ជីវសាស្តរថ) និងធាល បប់ធវើជាសាស្តសាថ ចារយ រពមទាុំងជាអបករបឹកាបោបល់អាជីព 
បបមហាវទិាល័យវតីតុនកែមបទៀតផង។ ពួកោតប់បរមើជាបបរកជនខ្នងរគូបបរងៀនបបរបបទរសរសបរ ី(Zaire) កបុងទវីប 
អាស្តហវិក ពីឆាប ុំ១៩៦៥ ដល់ ឆាប ុំ១៩៦៨។ 
 
 ឥឡូវ អបកបរតៀមខ្លួនជាបររច បដើមផចីាបប់ផថើមបមបរៀនទី១។ រូមរពោះជាមច រ់របទានពរអបក បពលអបករិកាមុខ្វជិាជ  
រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពីរ។ 
 
 
 
  

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/


13 
 

  



14 
 
  



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ពមពរៀន 

 ១ ព្ពះជ្ជាច ស់បទងកើតអនរ ជ្ជអនរ God Made You What You Are  

 ២ ព្ពះជ្ជាច ស់ជ្ជខាន តគ្ំរូសព្ាបជី់វិតទយើង God Is the Pattern for Our Lives  

 ៣ ព្ពះជ្ជាច ស់សពវព្ពះទ័យឱ្យអនរទធវើជ្ជមន សសណបបណា ទហើយរស់ទៅណបបណា 
What God Wants You to Be and Do 

 ៤ ព្ពះជ្ជាច ស់ព្រទានច្ាប់ដលអ់នរសព្ាប់ការរស់ទៅ  
  God Gives You Rules for Living 
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រពះជាមាា សប់ពងកើតអ្នរ ជាអ្នរ 

God Made You What You Are  
  
  

 
 រពោះគមពរីរ បប់យើងអុំពីបុររមប កប់ ម្ ោះបគឌាន កដលបោក នគិតថា បោកមនិរុំខ្ននអ់វីបទ។ បោក នោក់
ខ្លួនពីពួកខ្នម ុំងររតូវកដល ន ល្ នពានរបបទររបរ់បោក។ បពលបោកបគឌានប ោះបងក់ថីរងឃមឹទាុំងអរ់ររមប់
របជាជនរបរ់បោក រពោះជាមច រ់ នចាតប់ទវតាឱ្យមកបលើកទឹកចិតថបោក។ បទវតានាុំរពោះបនធូលមកថា៖ «វរីជនដអ៏ងអ់ាច
បអើយ រពោះអមច រ់គងប់បជាមយួអបកបហើយ!» (បៅហាវ យ ៦:១២)។ 
 
 រពោះជាមច រ់មនិវាយតសមលបោកបគឌានតាមរយៈភាពភយ័ខ្នល ច ឬ ភាពអរនថិរុខ្របរ់បោកបទ ជុំនួរឱ្យការបនោះ 
វញិ រពោះជាមច រ់ នទតប ើញរកាថ នុពលរបរ់បោកបគឌានកបុងការជួយ ដល់របជាជនរបរ់បោក។ រពោះជាមច រ់ទត 
ប ើញថា បោកជាវរីជន (អបកចមាុំង) មនិកមនមនុរសបកុំសាកបទ (រូមអាន បៅហាវ យ ៦-៨)។ ឆាប់ៗ បនាោះ របជាជន ន 
ដឹងថា រពោះអមច រ់គងប់បជាមយួបោកបគឌាន ដផតិបោកមនអាកបផកិរោិខុ្រពីមុន។ 
 
 រូមគិតអុំពីបោកបគឌាន បហើយមនកមល ុំងចិតថបឡើង។ អបករបកហលជាមនអារមមណ៍្ថា អបកមនិរុំខ្នន ់ប៉ាុកនថ 
អបករុំខ្នន់—កបុងរពោះបនរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយបរពាោះអបកជាមនុរសបរុំខ្ននរ់រមបរ់ពោះអងគ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យ 
អបកមនអាកបផកិរោិខុ្រកបលកពីមុន។ 
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គ្ទព្ាង 
ក. អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់: បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ You Are Somebody: A Child of God 
ខ្. អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់: រមជិកមប កស់នរពោះកាយរពោះរគិរថ You Are Somebody: A Member of Christ Body 
គ. អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់: ទូតសនរពោះរជយរពោះជាមច រ់ You Are Somebody: An Ambassador of the Kingdom 
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់សារៈរុំខ្ននរ់បរ់អបកកបុងនាមជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ និងរបបៀបកដលការពិតបនោះមនឥទនិពលបលើ 
     ជីវតិអបក។ 
២. ពិពណ៌្នាពីការទទួលខុ្ររតូវផ្ទធ ល់ររមបក់ារររ់បបជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ ររបតាមរពោះគមពរី។ 
៣. ពនយល់ថា បហតុអវី នជារពោះជាមច រ់ោកអ់បកកបុងរពោះកាយរពោះរគិរថ។ 
៤. បលើកឧទាហរណ៍្មយួពីទុំនួលខុ្ររតូវនានារបរ់អបកកបុងនាមជាអបកបជឿ។ 
៥. ពិពណ៌្នាអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបអ់បកបបបលើកផនដីបនោះ កបុងនាមជាទូតរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 

រ.  អ្នរជាមនុសសសខំាន់: បុរតធីតារបសរ់ពះជាមាា ស ់ 
     You Are Somebody: A Child of God 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់សារសំខាន់របស់អនររន ងនមជ្ជប ព្តធីតារបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ និងរទបៀបណដលការពិតទនះានឥទធិពលទលើជីវិតអនរ។ 
 
 បតើមនបរឿងអវបីកើតបឡើង បបបពលអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទ? អបកលនត់ួ បរបរ់អបក បហើយរពោះជាមច រ់ ន 
អតប់ទារអបក។ អបក នរបស្តង្ហគ ោះ បោយបរពាោះអបកទូលរូមរពោះបយរ ូរគិរថឱ្យបធវើជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ និងជារពោះអមច រ់កបុងជីវតិ 
អបក។ អបកបជឿថា រទងជ់ារពោះបុរតាសនរពោះ រពមទាុំងទទួលរពោះអងគោកក់បុងចិតថអបក បដើមផរីគបរ់គងជវីតិអបក។ 
 

ព្ពះជ្ជាច ស់បានសទគ គ្ ះអនរ God Has Done a Work in You 
 គមពរីដុំណឹ្ងលអយ៉ាូហានរ បប់យើងពីការលអៗ នបកើតបឡើង បពលមនុរសបទទួលរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះអមច រ់ 
និងជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ រូមអានខ្គមពរីទាុំងបនោះបោយរបុងរបយត័ប៖ 
 

រឯីអរ់អបកកដល នទទួលរពោះអងគ គឺអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះនាមរពោះអងគ រពោះអងគរបទានបអាយបគអាចបៅ
ជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់—អបកទាុំងបនាោះពុុំកមនបកើតពីបោហិត ពីចុំណ្ង់តណាា  ឬពីបុំណ្ងមនុរសបបឡើយ គឺ
បកើតពីរពោះជាមច រ់វញិ។ (យ៉ាូហាន ១:១២-១៣) 
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 បតើការបនោះររមបក់តអរ់អបកកដលររ់បបរមយ័កាលរពោះបយរ ូឬ? បទ មនិអញ្ច ឹងបទ! ការបកើតជាែមីគឺជាការ 
រតឹមរតូវ និងជាបទពិបសាធនរ៍បរ់អរ់អបកកដលបជឿ និងទទួលរពោះបយរ ូ។ បយើង នបកើតជាែមីបោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្ 
ដវ៏រុិទន។ 
 
 រពោះជាមច រ់របទានជីវតិដល់អបកតាមរបបៀបពិបររមយួ។ វាមនិកមនជាជីវតិែមីខ្នងរបូកាយបនាោះបទ—ោម ននរណា 
មប កអ់ាចកាល យបៅជាទារកមថងបទៀតបនាោះបឡើយ។ វាជាជីវតិែមីខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្ កដលរពោះជាមច រ់ផ្ទធ ល់ នរបទានមក។ រទង់ 
គឺជារពោះបិតារបរ់អរ់អបកកដល នបកើតជាែមីទាុំងអរ់។ បយើងជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ។ 
 
 ដូបចបោះ របរិនបបើអបកជាអបកបជឿរគរិថបររ័ិទ អបកគឺជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់បហើយ។ បតើអបកអាចររសម នបទថា 
អបករុំខ្នន់ោ៉ា ងណាកដលរពោះបបងកើតអបកមក? អបកពិតជាមនុរសបរុំខ្នន!់ អបកជាបុរតសនរពោះដម៏នរគបទ់ាុំងរពោះបចសាថ ។  
រពោះអាទិករជារពោះបិតា របរ់អបក ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

 ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយរតឹមរតូវបុំផុតចុំបពាោះរុំណួ្រនីមយួៗកបុងរុំណួ្រទាុំងពីរបនោះ។ ចូរគូរអកសបរបបពីមុខ្ជបរមើរ 
របរ់អបក។ 
 
១ កណ្ឍ គមពរី យ៉ាូហាន ១:១២ រ បប់យើងថា បតើបយើងរតូវការបធវើអវីខ្លោះបដើមផកីាល យជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់?  
 ក) អតប់ទារ និងបុំបភលចអបកដសទ 
 ខ្) ទទួល និងបជឿបលើរពោះបយរ ូ 
 គ) កាល យជាទារក និងធុំលូតោរ់មថងបទៀត 
 
២ បតើរពោះជាមច រ់បធវើកិចចការអវីខ្លោះកបុងអបក បបបពលអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទ? 
 ក) រទងប់ធវើឱ្យអបកកាល យជាបុរតរពោះអងគ និងជួយ អបកឱ្យរបរពឹតថកបុងរបបៀបមយួរបបរើរជាងមុន។ 
 ខ្) រទងប់ធវើឱ្យអបកមនអារមមណ៍្ថា អបកជាមនុរសបរុំខ្នន់ជាងមនុរសបឯបទៀតៗ។ 
 
បផធៀងចបមលើយរបរ់អបកបបចុងបមបរៀនបនោះ។ 
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ទោលបំណងសព្ាប់អនរជ្ជប ព្តធីតារបស់ព្ពះអងគ Purpose for You as His Child 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពីទំនួលខ សព្តូវផ្ទា ល់សព្ាប់ការរស់ទៅជ្ជប ព្តរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ ព្សបតាមព្ពះបនាូលព្ពះ។ 
 
 បពលអបកបរៀនថា រពោះជាមច រ់ជារពោះបិតារបរ់អបកកដលគងប់បសាទ នរួគ ៌របកហលអបកគិតអុំពីឪពុករបរ់អបក 
ផ្ទធ ល់។ បតើឪពុករបរ់អបកមនលកខណ្ៈដូចបមថច បពលអបកបបបកមង? ពិតណារ់ ោតម់និលអឥតបខ្នច ោះបទ បរពាោះមនកត 
រពោះជាមច រ់ប៉ាុបណាត ោះកដលលអឥតបខ្នច ោះ។ ប៉ាុកនថ ឪពុកលអររឡាញ់កូនៗរបរ់ោត។់ ោតច់ងឱ់្យកូនៗរបរ់ោតម់នរបរ់ 
លអៗបុំផុតកដលោតអ់ាចផថល់ឱ្យ ន។ ោតច់ងឱ់្យពួកបគមនជីវតិរបាយរកីរយ និងបពញបលញ រពមទាុំងកាល យជា 
មនុរសបលអផង។ 
 
 រពោះវរបិតាកដលគងប់បសាទ នរួគ៌កដូ៏ចោប កដរ។ រទងរ់ពវរពោះហឫទយ័អវីកដលលអបុំផុតររមបប់ុរតធីតារបរ់ 
រពោះអងគ។ រទងម់នបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ររមបជ់ីវតិែមីរបរ់បយើងកបុងនាមជារគិរថបររ័ិទ។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ 
ឱ្យបយើងរកីរយ បបបពលកដលបយើងបុំបពញតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រទងរ់រមបជ់ីវតិបយើង។ 
  
 បបកបុងកណ្ឍ គមពរីបអបភរូជុំពូក២ បយើងរិកាអុំពីការធុំអសាច រយកដលរពោះជាមច រ់ នបធវើររមបប់យើង។ បយើង ន
សាល បខ់្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្ បោយបធវើតាមគុំនិតប៉ាងរ ថាប របរ់ខ្លួនឯង។ ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់បធវើឱ្យបយើងររ់បបកបុងរពោះបយរ ូ
រគិរថ។ អុំបណាយទានបនោះជាជីវតិែមីមកពីរពោះបោយសារជុំបនឿកបុងរពោះបយរ ូ។ សាវក័ប៉ាូល នររបររអុំពីការកាល យជាបុរត
ធីតារបរ់រពោះជាមច រ់មនន័យោ៉ា ងណាបនាោះ៖ 
 

បយើងជាសាប រពោះហរឋកដលរពោះជាមច រ់ នបបងកើតមក កបុងអងគរពោះរគិរឋបយរ ូ បដើមផបីអាយបយើងរបរពឹតថអុំបពើ
លអកដលរពោះអងគ នបរមុងទុកជាមុនរុំរបប់អាយបយើងរបរពឹតថតាម។ (បអបភរូ ២:១០) 

 
 បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបប់ុរតធីតារពោះអងគរមួមនជីវតិសនការរបរពឹតថអុំបពើលអ។ ការរបរពឹតថអុំបពើលអ 
មននយ័ថា ការបធវើអវីកដលលអ និងរតឹមរតូវកបុងរគបក់ារទាុំងអរ់។ បយើងគួរកតបរបើបពលបវោ និងបទពបការលយរបរ់បយើង 
ទាុំងអរ់បធវើជាមនុរសបលអ។ ការបនោះនឹងបធវើឱ្យរពោះបិតាកដលគងប់បសាទ នរួគ៌ោបរ់ពោះទយ័ រពមទាុំងផថល់ឱ្យបយើងមនជីវតិ 
រកីរយ និងបពញបលញ។ 
 
 ប៉ាុកនថ ការរបរពឹតថអុំបពើលអកតមយួមខុ្ មនិអាចបធវើឱ្យនរណាមប កក់ាល យជារគិរថបររ័ិទ នបឡើយ។ បបកបុងកណ្ឍ គមពរី 
បអបភរូ ២:៨-៩ បយើងរិកាថា ការរបស្តង្ហគ ោះមនិកមនជាការរក នមកបនាោះបទ។ វាជារពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមច រ់។ 
ប៉ាុកនថ បពលណាមនមប ក់កាល យជាបុរតសនរពោះ បគរតវូកតររ់បបររបតាមបទោឌ នរបរ់រពោះ។ បុរតរបរ់រពោះខុ្រពីបគ បហើយ 
របរពឹតថខុ្រពីមនុរសបបផសបងបទៀតកដលមនិកមនជារគិរថបររ័ិទ។ រគិរថបររ័ិទបង្ហា ញពីជុំបនឿរបរ់បគ តាមរយៈការបធវើអវីៗ 
កដលែមីររមបរ់ពោះជាមច រ់។ បនោះជារពោះរជសារកបុងគមពរី ោ៉ា កុប ១:២២-២៥—ជុំបនឿរតូវកតបង្ហា ញពីការរបតិបតថិតាម។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
  
 ចូរគូររងវងប់លើអកសបរសនឃ្លល កដលរតឹមរតូវបបកបុងរបបោគនីមយួៗ។ 
 
៣ បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបជ់ីវតិអបកបជឿគឺ អបករតូវកត 
 ក) រក នការរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ 
 ខ្) បធវើលអ និងរតមឹរតូវរគបក់ារទាុំងអរ់។ 
 
៤ កណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប ១:២២-២៦ រ បប់យើងថា បយើងមនិរោនក់តសាថ បរ់ពោះបនធូលរពោះប៉ាុបណាត ោះបទ កតក ៏
 ក) អានរពោះបនធូលជាបរឿយៗផង។ 
 ខ្) ឆងល់ថា រពោះបនធូលមនអតទន័យអវីខ្លោះ។ 
 គ) អនុវតថតាមរពោះបនធូលផង។ 
  

 បយើង ននិោយរចួបហើយអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ររមបរ់គិរថបររ័ិទអុំពីការរបរពឹតថអុំបពើលអ។ ប៉ាុកនថ 
វារុំខ្ននច់ុំបពាោះអបកកដលអបកយល់ថា អវីកដលអបកបធវើគឺ ខុ្រពីអវីកដលជាលកខណ្ៈរបរ់អបក។ អបកគឺជា មនុរសបរុំខ្នន់—អបក 
គឺជា បុរតរបរ់រពោះជាមច រ់! ប៉ាុកនថ បតើបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់នឹងមនលកខណ្ៈោ៉ា ងដូចបមថច? រពោះជាមច រ់ ន 
បរជើរបរ ើរបយើង «តាុំងពីមុនកុំបណ្ើ តពិភពបោកមកបម៉ាលោះ បដើមផបីអាយបយើង នវរុិទន និងឥតបៅហមងបបចុំបពាោះរពោះភស្តកថ
រពោះអងគ« (បអបភរូ ១:៤)។  
 
 រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបុរតធីតារពោះអងគ នវរុិទន និងឥតបៅហមង។ អបកដឹងថា អបកបជឿគឺជា ការបបងកើតែមី។ 
អបកកអ៏ាចដឹងតាមរយៈការអានរពោះគមពរី និងតាមរយៈបទពិបសាធនថ៍ា រគិរថបររ័ិទមនិលអឥតបខ្នច ោះរហូតបទ។ រូមផកីតពួក 
សាវក័កម៏នកុំហុរកដរ។ ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបុរតធីតារពោះអងគ នបៅជាវរុិទន។ ការបនោះរតូវការបពលបវោ 
បរបៀបដូចបកមងកដលកុំពុងលូតោរ់អញ្ច ឹងកដរ។ ការពិត ការលូតោរ់របរ់បយើងនឹងមនិបពញបលញបទ រហូតដល់បយើង 
បៅបបសាទ នរួគ៌។  

ប ព្តធីតារបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ 
     គឺជា   ការបបងកើតែមី 
     មនិកមន   លអឥតបខ្នច ោះមយួរ ុំបពច 
      នបៅជា  វរុិទន និង ឥតបៅហមង 
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 ជាងបឈើរបកហលរងឃមឹថា កូនរបុររបរ់ោតន់ឹងកាល យជាជាងបឈើជុំនាញមប ក។់ អបកចបរមៀងរបកហលចង ់
ឱ្យកូនររីរបរ់ោតក់ាល យជាតស្តនថីករដអ៏សាច រយមប ក។់ ប៉ាុកនថ បតើការបកើតកបុងរគួសារមយួផថល់ឱ្យកូននូវជុំនាញដូចឪពុកមថ យ 
បគកមនឬ? បទ មនិអញ្ច ឹងបទ។ វារតូវការបពលបវោ ការបបរងៀន នងិការអនុវតថន ៍បដើមផអីភវិឌណជុំនាញអវីមយួ។ កូនរតូវកត 
ចងប់រៀនពីឪពុកមថ យ បហើយបធវើតាមការបបរងៀនរបរ់ឪពុកមថ យកដរ។ 
 
 រពោះជាមច រ់អាចជួយ អបកបជឿផ្ទល រ់បថូរអតថចរតិរបរ់បគ។ អតថចរតិ ជារបបៀបកដលបយើងមនអារមមណ៍្អុំពីមនុរសប 
និងវតទុបផសបងៗ។ អតថចរតិបង្ហា ញថា បយើងជាមនុរសបកបបណា។ ដូបចបោះ បពលរពោះជាមច រ់របស្តង្ហគ ោះបយើង រទងផ់្ទល រ់បថូរជីវតិ 
ខ្នងកបុងរបរ់បយើង។ បនាធ បម់ក ជីវតិែមីរបរ់បយើងបបញ្ចញអតថចរតិ និងការរបរពឹតថកបបរពោះ។ វាជានិយមនយ័មយួរបរ់ 
រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី៖ អនុវតថជីវតិែមីរបរ់អបក តាមរយៈអតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
៥ ចូរររបររកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបកពីរបបៀបកដលរពោះជាមច រ់ផ្ទល រ់បថូរអារមមណ៍្ និងការរបរពឹតថរបរ់អបក។ បតើអវី 
    កដលរពោះជាមច រ់បធវើកបុងជីវតិអបក  នបលើកទឹកចិតថអបកកដរឬបទ? 
 
៦ ចូរផគូផគងពាកយកដលចងអុលរ បព់ីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះររមបជ់ីវតិអបក (រកបឡានខ្នងសាថ ុំ) ជាមយួនឹងចុំណុ្ចបី 
    ោ៉ា ងកដលវាប៉ាោះពាល់កបុងជីវតិអបក (រកបឡានខ្នងបឆវង)។ ររបររបលខ្បបចបនាល ោះកដល នផថល់ជូន។ 
…… ក ការរបរពឹតថ  ១) របស្តង្ហគ ោះ 
…… ខ្ ជីវតិែមី   ២)  នវរុិទន និងឥតបៅហមង 
…… គ អតថចរតិ   ៣) របរពឹតថលអ 
 

ខ.  អ្នរជាមនុសសសខំាន់ៈ សមាជិរមាន រ់ម្នរពះកាយរពះរគិសត  
      You Are Somebody: A Member of Christ’s Body 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ថា ទហត អវីបានជ្ជព្ពះជ្ជាច ស់ដារ់អនររន ងព្ពះកាយព្ពះព្គ្ិសត។ 
 
 អបករបកហលជាធាល បឮ់នរណាមប កន់ិោយថា «របរិនបបើអបកជាអបកមន បកតមប កប់បបលើកផនដីបនោះ រពោះបយរ ូ 
 នរុគតររមបអ់បកបហើយ!» ប៉ាុកនថ មនិកមនកតអបកមប កប់ទ កមនបទ? វាជាកផបកមយួសនគបរមងកផនការរបរ់រពោះសនការ 
របស្តង្ហគ ោះ កដលមនុរសបជាបរចើនគួរកត ន។ ជាការពិត អបកជាមប កក់បុងចុំបណាមបនាោះកដរ។ ការរងទុកខលុំ ករបរ់រពោះបយរ ូ  
នាុំឱ្យបុរតធីតាជាបរចើនឱ្យទទួលរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ (បហរបឺ ២:១០)។ រពោះជាមច រ់ នតរមូវរពោះបុរតារពោះអងគទុកជា 
មុន គឺរពោះបយរ ូ បដើមផឱី្យ នបៅជា «បរៀមចផង កបុងបណាថ បងបអូន (របុរៗ) ជាបរចើន» (រ ៉ាមូ ៨:២៩)។ 
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 បតើអបកគិតថាពាកយ បុរតា  និង បងបអូ នរបុរៗ  មនិមនអបកកបុងបនាោះឬ របរិនបបើអបកជាស្តរថី? បទ អបកមនរិទនិបរមើ 
កបុងការកដលបៅថាជា «បុរតរបរ់រពោះ»។ អរ់អបកកដល នបជឿ និង នទទួលរពោះមនរិទនិកាល យជាបុរតធីតារបរ់ 
រពោះជាមច រ់ទាុំងអរ់។ 
 

ព្ពះជ្ជាច ស់បានដារ់អនរទៅរន ងព្គ្ួសារមួយ God Has Placed You in a Family 
 រពោះជាមច រ់មនបុរតា និងបុរតីជាបរចើននាក:់ រគិរថបររ័ិទកដលបបងកើតរកុមរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់។ រពោះបិតា 
រពវរពោះទយ័ឱ្យរគួសាររពោះអងគជារកុមរមួកតមយួ។ រពោះគមពរីបញ្ជជ កព់ីការបនោះ បោយបៅរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់ថា 
«របូកាយរបរ់រពោះរគិរថ» (បអបភរូ ៤:១២)។  
 
 របូកាយមយួមនរររីងគបរចើនផគុ ុំចូលោប  រររីងគទាុំងអរ់បធវើការររមបប់ោលបុំណ្ងកតមយួ។ បទាោះបីរររីងគ 
ខុ្រៗោប  កតរតូវការោប បៅវញិបៅមក! របូកាយរពោះរគិរថកដូ៏ចោប កដរ។ វារតូវបបងកើតបឡើងបោយរគិរថបររ័ិទមកពីរបបទរ 
ជាតិសារន ៍និងអាយុខុ្រៗពីោប ។ ប៉ាុកនថ វារមួកតមយួ—កាល យជារបូកាយកតមយួ និងរកុមរគួសារកតមយួ។ បោកប៉ាូល 
ររបររបៅកានអ់បកបជឿបបរកុងបអបភរូថា »បងបអូនកលងជាជនបរបទរ ឬជាអាណិ្កជនបទៀតបហើយ គឺបងបអូនជាជនរមួ
ជាតិជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទន និងជារកុមរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់» (បអបភរូ ២:១៩)។ 
 
 ភាពរបួរមួពិតជាអសាច រយកមន! ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់ពុុំ នបធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទមនរបូកាយកតមយួ កដលរោនក់តមន 
រកុមកតមយួបនាោះបទ។ រគូបងវឹក ល់ទាតម់និរបមូលកីឡាករបដើមផរីោនក់តនិោយថា ោតម់នរកុមបនាោះបទ។ ោតប់រងួប 
បរងួមបគបដើមផឱី្យបគបលង! រពោះជាមច រ់មនបោលបុំណ្ងររមបរ់បូកាយរបរ់រពោះរគិរថ បហើយអបកមនចុំកណ្កកបុងការ 
បលងវាកដរ។ 
 

ទោលបំណងសព្ាប់អនររន ងព្រុមព្គ្ួសារទនះ Purpose for You in the Family 
 បហតុអវី នជារពោះជាមច រ់ោកម់នុរសបជារកុមរគួសារ? រូមគិតអុំពីកុមរកុំរពា និងស្តរថីបមម៉ា យកបុងររុករបរ់ 
អបក។ វាង្ហយររួលកបុងការកដលប ើញថា មនុរសបរតូវការមនុរសប។ រគួសារគឺជាវធិីរបរ់រពោះជាមច រ់កដលបុំបពញតរមូវការ 
របរ់បគ ទាុំងខ្នងរបូកាយ ទាុំងខ្នងអារមមណ៍្។ រគួសារអាចផថល់អាហារ និងការសាប កប់បជាមយួោប តាមរយៈរមជិក 
មប ក់ៗ ។ រគួសារអាចបុំបពញតរមូវការឱ្យោប បៅវញិបៅមក។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នោកប់ុរតធីតារបរ់រពោះអងគមប ក់ៗ កបុងរគួសាររពោះអងគចុំបពាោះបហតុផលដូចោប —ពីបរពាោះបយើងរតូវការ
ោប បៅវញិបៅមក។ របកហល អបកមនិមនអារមមណ៍្ថា អបករតូវការជុំនួយពីរគិរថបររ័ិទដសទបទៀតររមបត់រមូវការខ្នង
របូកាយ ឬ តរមូវការខ្នងអារមមណ៍្។ របកហលអបកមនរគួសារកដលររឡាញ់ និងយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបក។ ប៉ាុកនថ 
បងបអូនកបុងរពោះរគិរថនឹងអាចរតូវការជុំនួយពីអបកតាមរបបៀបទាុំងបនោះ។ បោយោម នការរងសបយ័អបកមនចុំកណ្កដរ៏ុំខ្នន់ 
កបុងការបធវើពន័នកិចចបដើមផរីមជិកឯបទៀតបបកបុងរគួសារ។ 
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 បយើងទាុំងអរ់ោប រតូវកតមនចុំកណ្កកបុងជីវតិខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្សនរគួសាររពោះ។ អបកររបររបៅកានស់ារនប៍ហរបឺ ន
ោកត់រមូវការខ្នងរបូកាយ ខ្នងឯអារមមណ៍្ និងតរមូវការខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្ជាមយួោប ។ 
 

បតាងបយើងបមើលកែរកាោប បៅវញិបៅមក បដើមផជីួយ ោរ់បតឿនោប បអាយមនចិតថររឡាញ់ និងរបរពឹតថអុំបពើ
លអ។ មនិរតូវលោះបង់ការរបជុុំោប  ដូចអបកខ្លោះធាល ប់បធវើបនាោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងរតូវបលើកទឹកចិតថោប បៅវញិ
បៅមក បអាយរតឹកតខ្នល ុំងបឡើង បោយប ើញថាសែងសនរពោះអមច រ់កានក់តជិតមកដល់បហើយ។  
(បហរបឺ ១០:២៤-២៥)  

 
 តាមរយៈការរបជុុំោប ជាមយួរគិរថបររ័ិទដសទបទៀត អបកអាចបុំបពញតរមូវការរបរ់អបក ន បហើយបគកអ៏ាចបុំបពញ 
តរមូវការរបរ់បគ នកដរ។ បនោះបហើយជា រកមរីលធម៌តាមរពោះគមពរី។ អបកអនុវតថជីវតិែមីបនោះតាមរយៈការជួយ ដល់រគួសារសន 
រពោះ។ បោកប៉ាូលផថល់ជូនបយើងនូវឧទាហរណ៍្មយួអុំពីអាកបផកិរោិ និងការរបរពឹតថរបរ់បោក បពលបោកនិោយថា  
«បងបអូនរបកហលជា នឮបគនិោយអុំពីមុខ្ង្ហរកដលរពោះជាមច រ់របណី្របនាឋ របអាយខ្ញុ ុំបុំបពញ បដើមផជីារបបោជន៍ដល់
បងបអូនបនាោះបហើយបមើលបៅ» (បអបភរូ ៣:២)។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងររ់បបររមប់ការលអរបរ់អបកដសទកបុង 
របូកាយរបរ់រពោះរគិរថ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគរតមឹរតវូ រថីអុំពីរពោះជាមច រ់ និងអុំពីរកុមរគួសាររពោះអងគ។ 
 ក) រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបុរតធីតារបរ់រពោះអងគបបរមើោប បៅវញិបៅមក។ 
 ខ្) មនុរសបទាុំងអរ់ជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់។ 
 គ) បយើងមនិគួររអបរ់គិរថបររ័ិទដសទបទៀតបទ រពោះជាមច រ់ នបបងកើតបគមកជាបងបអូនរបុរររីកដរ។ 
  ) របូកាយរបរ់រពោះរគិរថបកើតមនបឡើងគឺ បដើមផបីុំបពញតរមូវការរបរ់រមជិកនីមយួៗ។ 
 
៨ ចូរគិតអុំពីរគិរថបររ័ិទបបកបុងរហគមនរ៍បរ់អបក។ បតើពួកបគមនតរមូវការអវីខ្លោះ? បតើអបកជាចុំកណ្កមយួសនចបមលើយរបរ់ 
   រពោះចុំបពាោះតរមូវការរបរ់ពួកបគកដរឬបទ?  
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គ.  អ្នរជាមនុសសសខំាន់ៈ ទូតម្នរពះរាជយរពះជាមាា ស ់ 
      You Are Somebody: An Ambassador of the Kingdom 
ទោលទៅទ៤ី. ទលើរឧទាហរណ៍មួយពីទំនួលខ សព្តូវននរបស់អនររន ងនមជ្ជអនរទជឿ។ 
 
 បតើមនបរឿងអវបីកើតបឡើងចុំបពាោះរគួសារកដលមនិលូតោរ់? រគួសាររតូវកតបកើនរមជិកឱ្យ នបរចើន។ បពល 
រពោះជាមច រ់ នបបងកើតមនុរសបដុំបូង រទងម់នរពោះបនធូលរ បប់គឱ្យបបងកើតកូនបៅឱ្យ នបកើនបរចើនបឡើង (បោកុបផតថិ 
១:២៨)។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យរគួសារខ្នងវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះអងគដូចោប កដរ។ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យមនមនុរសប 
បកើតជាែមកីានក់តបរចើនបឡើងៗកបុងរគួសាររពោះអងគ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលបៅកាន់សាវក័របរ់រពោះអងគថា ដូបចបោះ ចូរបចញ
បៅនាុំមនុរសបរគបជ់ាតិសារន៍បអាយបធវើជារិរសប បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនាមរពោះបិតា រពោះបុរតា និង
រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន (ម៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ 
 
 អបកបជឿកដលជារបូកាយរបរ់រពោះរគិរថរតូវកតលូតោរ់បឡើង បហើយរមជិកមប ក់ៗ មនចុំកណ្កបរៀងខ្លួនកបុង 
ដុំបណ្ើ រការបនោះ។ អបករតូវ នបង្ហគ បឱ់្យជួយ ឱ្យអរ់ពីរមតទភាពរបរ់អបកបដើមផនីាុំអបកបជឿកានក់តបរចើនចូលមកកបុងរកុម 
រគួសាររបរ់រពោះ។ 
 

ព្ពះជ្ជាច ស់បានទ រអនរឱ្យទៅរន ងទោរទនះ God Has Left You in the World 
 បពលអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទ អបកមិន ចាកបចញពីកផនដីបនោះ បហើយបៅសាទ នរួគភ៌ាល មៗបនាោះបទ។ ប៉ាុកនថ ការបៅបប
ជាមយួរពោះអមច រ់បបសាទ នរួគប៌នាោះរបបរើរជាងជីវតិបបកផនដីបនោះឆាង យណារ់ (ភលីីព ១:២៣)។ រពោះជាមច រ់អាចនាុំ
អបកបៅបបជាមយួរពោះអងគ ប៉ាុកនថ រទងប់រជើរបរ ើរមនិនាុំអបកយកបៅជាមយួរពោះអងគបទ។ 
 
 របកហលជាមនចុំណុ្ចមយួបទៀតកដល មិន  បកើតបឡើង បពលអបកកាល យជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បញ្ជា ទាុំងអរ់
កដលរថីអុំពីលុយ និងការង្ហរ មនិ តភ់ាល មៗបទ។ អបកជិតខ្នង និងរកុមការង្ហររបរ់អបកមនិកានក់តររួរយរកទ់ាក ់និង
កានក់តជួយ អបកភាល មៗបនាោះបទ។ បហតុអវី នអញ្ច ឹង? អបកបបកតររ់បបបលើកផនដីបនោះបបបឡើយ។ អវីៗកដលបបកផនដីមនិ
ង្ហយររួលរហូតបនាោះបទ។ បញ្ជា ោយឡុំនឹងអុំណ្ររបាយ។ អបករបកហលជារតូវពិ ករបរមចចិតថជាងមុនបពលអបក
កាល យជារគិរថបររ័ិទបៅបទៀត។ រគួសារ និងមតិថភកថិរបរ់អបករបកហលមនិយល់ចិតថអបក។ បបបពលបនោះ វញិ្ជដ ណ្អារកក ់
(ជាបទវតាអារកកក់ដលរបឆាុំងការលអទាុំងអរ់របរ់រពោះ) កុំពុងកតរបឆាុំងនឹងអបកបទៀត។  
  
 ប៉ាុកនថ រូមគិតពិចារណាអុំពីបរចកថីអធិសាឌ នរបរ់រពោះបយរ ូបៅកានរ់ពោះជាមច រ់ររមប់សាវក័រពោះអងគ៖ 
 

ទូលបងគុំមនិអងវររពោះអងគ បអាយយកបគបចញពីបោកបនោះបឡើយ គឺរូមរទងប់មតាថ ការពារបគពីអុំណាច
មរកុំណាចវញិ។ បគមនិបកើតពីនិរសបយ័បោកីយប៍ទ ដូចទូលបងគុំមនិបកើតពនីិរសបយ័បោកីយប៍នោះកដរ។ 
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… ទូលបងគុំចាតប់គបអាយបៅកបុងបោក ដូចរពោះអងគ នចាតទូ់លបងគុំបអាយមកកបុងបោកកដរ។  
(យ៉ាូហាន ១៧:១៥-១៦, ១៨) 

 
 របរិនបបើរពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបុរតធីតារពោះអងគររ់បបបបបលើកផនដីបនោះ អបកអាចរ កដចិតថ នថា វានឹង 
មនបហតុផលលអ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
  
 បរជើរបរ ើរចបមលើយរតឹមរតូវកដល នផថល់ជូន បហើយររបររវាោកប់បកកនលងទុំបនរ។ 
 
៩ កបុងនាមជាអបកបជឿ បយើងមនទុំនួលខុ្ររតូវកបុងការ ……………………………………  
              (រ ប ់/ ប ល្ ោះរបកកក)   
   មនុរសបទាុំងអរ់បបរគបទ់ីកកនលងអុំពី ……………………………………………………………  ។       
             (អរ័ោុំ និងបអវា៉ា  / រកុមរគួសាររបរ់រពោះ) 
 

ទោលបំណងសព្ាប់អនរទៅរន ងទោរទនះ Purpose for You in the World 
ទោលទៅទ៥ី. ពិពណ៌នអំពីទោលបំណងរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់សព្ាប់អនរទៅទលើណផនដីទនះ រន ងនមជ្ជទូតរបស់ព្ពះព្គ្ិសត។ 
 
 រគិរថបររ័ិទមយួចុំនួនចងផ់្ទថ ចខ់្លួនបចញពីអបកដសទ។ បគបចញពីផធោះ ពីរកុមរគួសារ និងពីភូមរិបរ់បគបដើមផរីរ់បបឱ្យ
ឆាង យពីកផនដី។ ការកបបបនោះមនិកមនជាអវីកដលរពោះជាមច រ់ចង ់នបទ។ គបរមងកផនការរបរ់រទងរ់រមបអ់បក និង
ររមបប់ុរតធីតាទាុំងអរ់គឺ បធវើកិចចការរបរ់រពោះអងគបបកបុងបោកិយប៍នោះ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បស់ាវក័រពោះអងគថា 
«ដូចរពោះបិតា នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមកោ៉ា ងណា ខ្ញុ ុំចាតអ់បករល់ោប បអាយបៅោ៉ា ងបនាោះកដរ» (យ៉ាូហាន ២០:២១)។ អបករតូវ 
ចាតឱ់្យបចញបៅកបុងបោកិយដូ៍ចរទង ់នចាតប់ោកបពរតុរ បោកោ៉ា កុប បោកយ៉ាូហាន និងសាវក័ទាុំងអរ់របរ់ 
រពោះអងគកដរ។ អបករតូវកតតុំណាងឱ្យរពោះអមច រ់រ បប់ៅកានអ់រ់អបកកដលបបជុុំវញិអបក។   
 
 រូមសាថ បនូ់វអវីកដលបោកប៉ាូលនិោយអុំពីការររ់បបរបរ់រគិរថបររ័ិទ កបុងនាមជាអបកតុំណាងឱ្យរពោះជាមច រ់៖  

ចូរបធវើកិចចការទាុំងអរ់ បោយឥតរអ ូរទាុំ ឬជកជកតវា៉ា បឡើយ បដើមផបីអាយបងបអូន នលអឥតបខ្នច ោះ ឥតបៅហមង 
ជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់កដលឥតមនកុំហុរ កបុងចុំបណាមមនុរសបបវៀចបវរ និងខ្ិលខូ្ចបបជុំនាន់បនោះ។ បង
បអូនភលកឺបុងចុំបណាមពួកបគ ដូចពនលឺកដលបុំភលពឺិភពបោក ទាុំងនាុំរពោះបនធូលកដលផឋល់ជីវតិមកបអាយពួកបគ។ 
បបើបងបអូនបធវើដូបចបោះ ខ្ញុ ុំនឹង នខ្ពរ់មុខ្បបសែងរពោះរគិរឋោងមកបរពាោះកិចចការកដលខ្ញុ ុំ នខ្ុំរបឹងបធវើ ទាុំង
បនឿយហតប់នាោះ មនិកមនអសារឥតការបទ។ (ភលីីព ២:១៤-១៦) 
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 ដូបចបោះ ការង្ហររបរ់អបកទាកទ់ិននឹងការររ់បប អារមមណ៍្  និងការរបរពឹតថ ។ អបកជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់ កដល 
ោម នបទារ និងមនភាពបររុិទន។ អបកមនអារមមណ៍្ដូចបុរតរបរ់រពោះ កដលរបាយរកីរយ និងបចោះសាថ បប់ង្ហគ ប់ កតមនិ 
រអ ូរទាុំ។ អបករតូវកតរបរពឹតថដូចបុរតរពោះអងគ គឺបធវើអវីៗរគបទ់ាុំងអរ់កដលអបកអាចបធវើ នររមបម់នុរសបដសទ និងរ បប់គ 
អុំពីរពោះរគិរថ។ 
 
 មនុរសបមប កក់ដលតុំណាងឱ្យរបបទរកបុងទឹកដីបរបទររតូវ នបៅថា ទូត។ មនុរសបមប កប់នាោះរុំខ្នន់ណារ់។ 
មនុរសបដសទសាគ ល់ថា ទូតជាអវី បហើយបគមកពីណាផង។ បបកបុងទឹកដីបរបទរ ទូតនិោយបោយអុំណាច បបបពលកដល 
មនបរឿងពាកព់ន័ននឹងរបបទររបរ់បគ។ 
 
 អបកគឺជាទូត អបកតុំណាងឱ្យរពោះរជយសនរពោះជាមច រ់។ សាវក័ប៉ាូលបញ្ជជ កគ់ុំនិតបនោះ៖ «ដូបចបោះ បយើងជាទូតរបរ់ 
រពោះរគិរឋ គឺដូចជារពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលោរ់បតឿនបងបអូន តាមរយៈបយើងកដរ។ បយើងរូមអងវរបងបអូនកបុងរពោះនាម
រពោះរគិរឋថា ទុកបអាយរពោះជាមច រ់រុំរោុះរុំរលួបងបអូន បអាយជានានឹងរពោះអងគវញិបៅ» (២កូរនិែូរ ៥:២០)។ 
 
 បោលបុំណ្ងរពោះជាមច រ់គឺឱ្យអបកនិោយតុំណាងរពោះរគិរថ។ រពោះជាមច រ់ចាតអ់បកឱ្យបៅបង្ហា ញ និងរបការ 
រ បប់គថា រទងរ់រឡាញ់បគ និងរពវរពោះទយ័របទានឱ្យបគមនជីវតិែមី។ បតើមនអភយ័ឯករិទនិអវីខ្លោះកដលអសាច រយជាងបនោះ? 
បតើរតូវទទួលខុ្ររតូវបរចើនជាងបនោះអវីខ្លោះ? បតើរកមមភាពអវីខ្លោះកដលអបករតូវកតបធវើ បដើមផអីនុវតថជីវតិែមរីបរ់អបក? 
 
 បោលបុំណ្ងរពោះជាមច រ់ររមបអ់បកគឺខ្ពងខ់្ពរ់ណារ់។ ោម ននរណាមប កអ់ាចបុំបពញការបនោះបោយអុំណាច 
ខ្លួនបគ នបឡើយ។ ប៉ាុកនថ អបក នបកើតជាែមីបោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្សនរពោះ បហើយរទងគ់ងរ់ណ្ឌិ តកបុងអបកបដើមផជីួយ អបកឱ្យបធវើ 
អវីកដលអបកពុុំអាចបធវើ នកាលពីមុន។ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកឱ្យររ់បបតាមនិរសបយ័ែមីរបរ់អបក ទាុំងខ្នងអតថចរតិ 
ទាុំងខ្នងការរបរពឹតថ បដើមផឱី្យរមនឹងបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ អបករតូវកតអនុញ្ជដ តឱ្យរទងជ់ួយ អបកតាមរយៈការរបរពឹតថ 
តាមនូវអវីកដលរទងម់នរពោះបនធូលរ បអ់បក។ អបករតូវទទួលបលើរបបៀបកដលអបកររ់បបតាមអវីកដលរពោះជាមច រ់ នផធុកផ្ទថ ក់ 
បលើអបក។ ការបលើកទឹកចិតថរបរ់បោកប៉ាូលចុំបពាោះធីម៉ាូបែជាការរ ុំលឹកោ៉ា ងលអមយួថា អបករតូវកតខ្បោះកខ្បង។ «ចូរខ្ុំរបឹងបធវើោ៉ា ង
ណា បអាយ នោបរ់ពោះហឫទ័យរពោះជាមច រ់ និងចូលជិតរពោះអងគកបុងឋានៈជាកមមករ កដលោម នអវីនាុំបអាយបអៀនខ្នម រ 
បរពាោះខ្លួន នកចកផាយរពោះបនធូលសនបរចកឋីពិត ោ៉ា ងរតឹមរតូវ» (២ធីម៉ាូបែ ២:១៥)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ភលីីព ២:១៤-១៦ ចូលកបុងបរៀវបៅររបររអបក។ បនាធ បម់ក ចូរគូរបនាធ តប់បពីបរកាមពាកយ 
      ណាកដលអាចជួយ អបកឱ្យររ់បបកបុងជីវតិែមី។ ចូររិកាពីខ្គមពរីបនោះរហូតដល់អបកដឹងពីវា។ 
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១១ កបុងនាមជាទូតរបរ់រពោះរគិរថ បតើអបកតុំណាងឱ្យនរណា? 
 
១២ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគរតមឹរតវូនីមយួៗខ្នងបរកាម។ 
 ក) កបុងនាមជាអបកបជឿមប ក ់អបករតូវកតរអ រូទាុំអុំពីអរ់អបកកដលមនិររ់បបឱ្យ នរតឹមរតូវ។ 
 ខ្) បោលបុំណ្ងរពោះជាមច រ់ររមបអ់បកកបុងបោកិយប៍នោះគឺ ឱ្យអបកបធវើជាពនលឺរបរ់រពោះអងគ និងនិោយតុំណាង 

  រពោះអងគ។ 
 គ) អបករតូវទទួលខុ្ររតូវបលើរបបៀបកដលអបកររ់បបតាមជីវតិែមីអបក កបុងនាមជាបុរតរបរ់រពោះ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
  

 ចបមលើយចុំបពាោះលុំហាតស់នការរិការបរ់អបកមនិ នោកត់ាមលុំោបល់ុំបោយបទ។ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិអាចប ើញ 
ចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របរកាយៗ មុនបពល នបទ។ កុុំពាោមបមើលមុន។ 
 
៧ របបោគ ក) ខ្) និង  ) ពិតរ កដ។ 
 
១ ខ្) ទទួល និងបជឿបលើរពោះបយរ ូ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
២ ក) រទងប់ធវើឱ្យអបកកាល យជាបុរតរពោះអងគ និងជួយ អបកឱ្យរបរពឹតថកបុងរបបៀបមយួរបបរើរជាងមុន។ 
 
៩ រ ប ់និងរកុមរគួសាររបរ់រពោះ 
 
៣ ខ្) បធវើលអ និងរតឹមរតូវកបុងរគបក់ារទាុំងអរ់។ 
 
១០  ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៤ គ) អនុវតថតាមរពោះបនធូលផង។ 
 
១១  រពោះរគិរថកាលបបកផនដី 
 
៥ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១២  របបោគ ខ្) និង គ) ពិតរ កដ។ 
 
៦ ក ៣) របរពឹតថលអ 
 ខ្ ១) របស្តង្ហគ ោះ 
 គ ២)  នវរុិទន និងឥតបៅហមង 
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រពះជាមាា សជ់ាខាន តគំរ ូ
សរមាប់ជីវិតពយើង 

God Is the Pattern for Our Lives 
 
 

 
 អវីកដលគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្អុំពីរកុមរគួសារគឺភាពដូចោប រវាងរមជិក។ ឧទាហរណ៍្ បយើងមនកូនពីរនាក—់ររី 
មប ក ់និងរបុរមប ក។់ កូនទាុំងពីរមនកភបកពណ៌្បតាប តធុំៗដូចឪពុករបរ់បគ។ កូនរបុរមនរករ់ញួដូចឪពុក ឯកូនររី 
មនរករ់តងដូ់ចមថ យ។ ជាធមមតាបគនិោយថា មថ យ និងកូនបមើលបៅដូចោប  បហើយកដូ៏ចឪពុកបគកដរ។ 
 
 ពិតណារ់ ភាពដូចោប របរ់រគួសារអាចសាគ ល់ នតាមរយៈអតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់បយើងកដរ។ ែមីៗបនោះ បយើង
មនិរបាយចិតថចុំបពាោះកូនរបុរតូចរបរ់បយើង បរពាោះបគអានបរៀវបៅបរចើនជាងបរលៀកពាកប់ៅបទៀត។ បរកាយមកបយើងនឹក
ប ើញពីបពលជាបរចើនកដលឪពុកមថ យបយើងខ្ឹងបយើងទាុំងពីរនាកក់ដលររឡាញ់បរៀវបៅដូចោប ។ បយើងករ៏រឡាញ់
ការអាន កតមនិបចោះបរជើរបរ ើរបពលបវោរតឹមរតូវ បដើមផអីានបនាោះបទ។ 
 
 ដូចោប នឹងរគួសារកដរគឺ ខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលបៅពួកផ្ទររីុីកដល នគិតថា ពួកបគ 
លអណារ់៖ «អបករល់ោប ជាកូនបៅរបរ់មរសាតាុំង បហើយអបករល់ោប ចងប់ធវើតាមចុំណ្ង់ចិតថឪពុកអបករល់ោប » (យ៉ាូហាន 
៨:៤៤)។ របរិនបបើរគិរថបររ័ិទពិតជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់កមន បគនឹងបង្ហា ញពីភាពដូចោប របរ់រគួសារតាមរយៈ 
និរសបយ័ អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់បគជាមនិខ្នន។ 
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គ្ទព្ាង 

ក. រពោះជាមច រ់មនចរតិលកខណ្ៈ God Has Character 
ខ្. រពោះជាមច រ់ជាបរចកថីររឡាញ់ God Is Love 
គ. រពោះជាមច រ់រុចរតិ God Is Righteous 

 

ទោលទៅ   

១. ពិពណ៌្នាអុំពីចរតិលកខណ្របរ់រពោះជាមច រ់។ 
២. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូរកមថងឱ្យប ើញពីចរតិលកខណ្របរ់រពោះជាមច រ់។ 
៣. ពិភាកាពីរបបៀបកដលបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ខុ្រោប ពីបរចកថីររឡាញ់របរ់មនុរសប បោយពនយល់ 
 អតទនយ័សនរពោះគុណ្ និងបរចកថីបមតាថ ករណុា។ 
៤. បង្ហា ញពីរបបៀបកដលភាពរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់រតូវ នរកមថងឱ្យប ើញកបុងឥរោិបែ និងការរបរពឹតថរបរ់រពោះអងគ។ 
 
រ.  រពះជាមាា សម់ានចរតិលរខណ God Has Character 
អតែន័យម្នច្រតិលរខណរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ The Meaning of God’s Character 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីច្រតិលរខណរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រពោះជាមច រ់ជាបុគគលមយួអងគ។ ប៉ាុកនថ រទងោ់ម នរណាឌ នមនុរសបបទ ដផតិរទងម់និកមនជាមនុរសប។ រពោះជាមច រ់កម៏និ
រោនក់តជាអុំណាចមយួកដលបធវើការកបុងរកលបោកប៉ាុបណាត ោះបទ។ ជាការពិតណារ់ រកលបោករតូវបបងកើតបឡើងបោយ
សារបញទាន នុភាពរបរ់រពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់គឺបលើរពីបញទាន នុភាព។ រទងម់នរពោះតរមោិះបោលបុំណ្ងរពោះរ ជាញ ញ្ជដ ណ្ 
និងមនរពោះហឫទយ័។ រទងរ់ពោះតរមោិះ បឆលើយតប និងឆាង យហួរពីមនុរសបកដលរទង ់នបបងកើតមកឱ្យមនលកខណ្ដូច
រពោះអងគបៅបទៀត។ វាហាកដូ់ចជាបរធើកតរបមែកបុងការកដលនិោយថា រពោះជាមច រ់ជាបុគគលមយួអងគ។ ប៉ាុកនថ វាជាអវីកដល
លអបុំផុតកដលបយើងអាចពណ៌្នា ន។ គុណ្រមផតថិទាុំងអរ់បហើយ កដលផថល់ជូនរពោះអងគ គឺជាចរតិលកខណ្ៈរបរ់
រពោះអងគ។ រពោះជាមច រ់អសាច រយ—ចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះអងគហួរពីការយល់ដឹងរបរ់បយើង។ ប៉ាុកនថ រទង ់នបរជើរបរ ើរ
រកមថងឱ្យបយើងប ើញពីចរតិលកខណ្ៈទាុំងបនាោះ បដើមផឱី្យបយើងអាចដូចរពោះអងគ និងរបតិបតថិតាមមោ៌រពោះអងគ។ 
 
 កផនដីកដលរពោះជាមច រ់ នបបងកើតរកមថងឱ្យបយើងប ើញអុំពីបញទាន នុភាព និងអុំពីរពោះរ ជាញ ញ្ជដ ណ្កដលោម ន 
កដនកុំណ្តរ់បរ់រពោះអងគ។ បោកប៉ាូលររបររថា៖ 
 

លកខណ្ៈដរ៏បបរើរបុំផុតរបរ់រពោះអងគកដលមនុរសបបមើលពុុំប ើញ — គឺឫទាន នុភាពកដលបបរទិតបរទរអរ់កលផ
ជានិចចកឋី ឬឋានៈរបរ់រពោះអងគជារពោះជាមច រ់កឋី — រពោះអងគ នរុំកដងបអាយបគប ើញ  តាុំងពីកុំបណ្ើ តពិភព
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បោកមកបម៉ាលោះ បបបពលណាកដលបគរោិះគិតអុំពីសាប រពោះហរឋរបរ់រពោះអងគ។ ដូបចបោះ បគពុុំអាចបោោះសាខ្លួន ន
បឡើយ។ (រ ៉ាមូ ១:២០) 

 
 ប៉ាុកនថ មនុរសប នបកងវរបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមច រ់ (រ ៉ាមូ ១:២១-២៥)។ សារនាជាបរចើនបបរងៀនថា មនរពោះ 
អាទិករ—រពោះជាមច រ់—ប៉ាុកនថបគមនិយល់ពិតរ កដពីចរតិលកខណ្ៈរពោះជាមច រ់បនាោះបទ។ រពោះជាមច រ់ផ្ទធ ល់បធវើឱ្យវាចារ់ 
ោរ់តាមរបបៀបពិបររៗ។ 
 
 ដុំបូង រពោះជាមច រ់រកមថងអងគរទងដ់ល់មនុរសបកដលរទង ់នបរជើរបរ ើរកបុងរបវតថិសាស្តរថ។ មនុរសបទាុំងបនាោះមន 
ដូចជាបោកអរ ហាុំ បោកម៉ាូបរ បោកសាុំយូកអល និងបោកបអសាយ ជាអបកកដល នទទួលការយល់ពិបររអុំពី 
ចរតិលកខណ្របរ់រពោះជាមច រ់។ សារនអ៍ុីរសាកអលរតូវ នបរជើរបរ ើរ បដើមផបីង្ហា ញពីមោ៌រពោះជាមច រ់។ រមពននបមរតី 
ចារ់កតទុ់កចុំបណ្ោះដឹងអុំពីរពោះកដល នរបទានមកបោកិយក៍បុងវធិីបនោះ។ បទាោះបីជារមពននបមរតីចារ់ពណ៌្នាោ៉ា ង 
បពញបលញពីចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់ោ៉ា ងណាកប៏ោយ ក៏មនុរសបបរធើកតទាុំងអរ់បបកតមនិសាគ ល់រពោះអងគដកដល។ 
 
 រពោះជាមច រ់ក ៏នរកមថងឱ្យប ើញពីចរតិលកខណ្រពោះអងគតាមរយៈការចាតប់ញ្ជូ នរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ 
គឺរពោះបយរ ូរគិរថ បដើមផឱី្យររ់បបកបុងចុំបណាមមនុរសប។ 
 

បបជុំនានប់ដើម រពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលមកកានប់ុពវបុររបយើងជាបរចើនបលើកបរចើនសារ បោយបរបើរបបៀប
បផសបងៗជាបរចើនតាមរយៈពួកពាការ។ី រោបនោះជារោចុងបរកាយបុំផុត រពោះអងគមនរពោះបនធូលមកបយើងតាម
រយៈរពោះបុរតា។ រពោះអងគ នរបគល់អវីៗទាុំងអរ់បអាយរពោះបុរតារគបរ់គងជាមតក៌ រពោះអងគក ៏នបបងកើត
ពិភពទាុំងមូលបោយសាររពោះបុរតាកដរ។ រពោះបុរតាបនោះ ជាររមីសនរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់ និងមន
លកខណ្ៈដូចរពោះអងគបបោះបិទ។ រពោះបុរតារទរទងអ់វីៗទាុំងអរ់បោយសាររពោះបនធូលរបកបបោយឫទាន នុភាព។ 
លុោះរពោះអងគបរ រមនុរសបបអាយ នបររុិទនផុតពី បរចួបហើយ រទងក់គ៏ងប់បខ្នងសាឋ ុំរពោះដឧ៏តឋុងគឧតឋមនា
សាទ នដខ៏្ពងខ់្ពរ់បុំផុត។ (បហរបឺ ១:១-៣) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 

១ បតើការបបងកើត នបង្ហា ញគុណ្រមផតថិសនចរតិលកខណ្ៈរពោះជាមច រ់អវីខ្លោះដល់អបក? ចូរគូររងវងប់លើអកសបរសនចបមលើយ 
   រតឹមរតូវ។  
 ក) រពោះជាមច រ់រោនក់តជាកមល ុំងមយួកបុងធមមជាតិ។ 
 ខ្) រពោះជាមច រ់មនរ ជាញ  និងបុិនរបរប។់ 
 គ) រពោះជាមច រ់បឃ្លរបៅ។ 
  ) រពោះជាមច រ់មនរគបទ់ាុំងអុំណាចបចសាថ ។ 



34 
 

២ ចូរផថល់របភពបីោ៉ា ងកដលអបកអាចរកប ើញចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់។ ពាកយកដលអបកបរបើរបកហលមនិដូចបយើង      
    ប៉ាុកនថ គុំនិតគួរកតដូចោប ។ 
 ក) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការប ា្ ញពីច្រតិលរខណរបសព់្ពះជ្ជាច ស់ The Showing of God’s Character 

ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណដលព្ពះទយសសូសណមតងឱ្យទ ើញពីច្រតិលរខណរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់។ 
 
 ការបបើករកមថងរបរ់រពោះជាមច រ់កបុងរពោះបយរ ូ កដល នកតទុ់កកបុងដុំណឹ្ងលអសនរមពននបមរតីែមី គឺោម នផលូវបស្តញ្ជច រ
ោប ពីការបបើករកមថងរបរ់រពោះជាមច រ់កបុងរមពននបមរតីចារ់បនាោះបឡើយ។ រពោះបយរ ូ នបធវើឱ្យនិរសបយ័ រពោះហបញទយ័ និង 
ការរបរពឹតថរបរ់រពោះជាមច រ់កាន់កតង្ហយររួលយល់បឡើងបោយសារការបនថវាតាមរបបៀបមយួកដលមនុរសបអាចយល់
ចារ់បុំផុត។ កណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ងលអរបរ់បោកយ៉ាូហានបៅរពោះបយរ ូថា «រពោះបនធូល» ឬ ការបបើករកមថង បហើយ ន
និោយពីការបនោះអុំពីរពោះអងគ៖  
 

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

 
 បោយសាររពោះបយរ ូជារពោះបុរតាសនរពោះជាមច រ់ រទងអ់ាចរ បអ់ុំពីរពោះជាមច រ់ និងបង្ហា ញចរតិលកខណ្ៈរបរ់ 
រពោះជាមច រ់តាមរយៈអតថចរតិ និងការរបរពឹតថនានា។ បោកយ៉ាូហានររបររថា «ពុុំកដលមននរណាមប ក់ នប ើញ
រពោះជាមច រ់បឡើយ មនកតរពោះបុរតាមយួរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ កដល ននាុំបយើងបអាយសាគ ល់រពោះអងគ ដផតិរពោះបុរតាមនរពោះជនម
រមួជាមយួរពោះបិតា» (យ៉ាូហាន ១:១៨)។ 
 រពោះបយរ ូ នបុំបពញការបបើករកមថងរបរ់រពោះជាមច រ់។ រទងប់ធវើឱ្យមនុរសបទាុំងអរ់ នសាគ ល់ពីចរតិលកខណ្ៈ 
របរ់រពោះជាមច រ់។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត តាមរយៈការរុគត និងការមនរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះអងគ រទង ់នបធវើ 
ឱ្យមនុរសបទាុំងអរ់មនរិទនិកាល យជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយសារបញទាន នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន បុរត 
ធីតារពោះជាមច រ់រទិតកបុងដុំបណ្ើ រការមយួសនការផ្ទល រ់បថូរឱ្យកានក់តដូចរពោះជាមច រ់។ រូមអាននូវអវីកដលបោកប៉ាូលមន
របសារន៖៍ 
 

បយើងទាុំងអរ់ោប  កដលោម នសរផបប ុំងមុខ្ បយើងបបញ្ចញរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអមច រ់កដលចាុំងមកបលើ
បយើង បហើយបយើងនឹងផ្ទល រ់ករបបអាយ នដូចរពោះអងគ គឺមនរិររីងុបរឿងកានក់តភលបឺឡើងៗ។ បនោះបហើយជាសាប
រពោះហរឋរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្សនរពោះអមច រ់។ (២កូរនិែូរ ៣:១៨) 
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 រិររីងុបរឿងជាពាកយបរបើកបុងរពោះគមពរីបដើមផពីណ៌្នាពីរពោះវតថមនដអ៏សាច រយរបរ់រពោះជាមច រ់។ រពោះបយរ ូជារពោះបុរតា 
របរ់រពោះជាមច រ់ នឆលុោះបញ្ជច ុំងពីរិររីងុបរឿងបនោះ។ (រូមបមើល យ៉ាូហាន ១:១៤) រទងប់បញ្ចញររមីកបុងបោកិយង៍ងឹតបនោះ។ 
បហើយបបបពលកដលអបកកានក់តមនលកខណ្ៈដូចរពោះជាមច រ់ អបកកន៏ឹងជោះរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគកដរ។ 
 
 រិររីងុបរឿងរមួមនចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់ទាុំងអរ់។ ចរតិលកខណ្ៈកដលបោកយ៉ាូហាន នរុំោល់ខ្នល ុំង 
ជាងបគកបុងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះបយរ ូគឺរពោះគុណ្ និងបរចកថីពិត។ រពោះគុណ្រ ុំលឹកបយើងពីភាពលអរបរ់រពោះជាមច រ់ បរពាោះកត 
រពោះជាមច រ់ជាបរចកថីររឡាញ់។ បរចកថីពិតរ ុំលឹកបយើងពីភាពបររុិទន និងបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់។ កផបកទាុំងពីរ 
សនចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់បនោះមនឥទនិពលបលើរកមរីលធម។៌ អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់រពោះជាមច រ់បចញមក 
ពីបរចកថីររឡាញ់ និងបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរចងចាុំ ២កូរនិែូរ ៣:១៨។ បតើខ្គមពរីបនោះបលើកទឹកចិតថអបកកដរឬបទ? 
 
៤ ចូរអធិសាឌ នពីរបបៀបកដលអបកអាចរហការជាមយួរពោះអមច រ់ បបបពលរទងផ់្ទល រ់ករបអបក។ អបកអាចចាបប់ផថើមទូលរូម 
    រទងឱ់្យបង្ហា ញអបកបបកកនលងណាកដលអបកមនិឆលុោះបញ្ជច ុំងពីចរតិលកខណ្ៈ គឺរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ បពលអបករិកាចុង 
    បមបរៀនបនោះ។ 
 

ខ.  រពះជាមាា សជ់ាពសចរតីរសឡាញ ់God Is Love 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាពីរទបៀបណដលទសច្រតីព្សឡាញ់របស់ព្ពះជ្ជាច ស់ខ សោន ពីទសច្រតីព្សឡាញ់របស់មន សស ទដាយពនយល់អតែន័យម្ន 
                  ព្ពះគ្ ណ និងទសច្រតីទមតាត ររ ណា។ 
 
 បរឿងមយួកបុងចុំបណាមបរឿងពិ កៗបុំផុតររមបប់យើងកបុងការយល់បពលបយើងកាល យជារគិរថបររ័ិទបនាោះគឺថា 
រពោះជាមច រ់ររឡាញ់បយើងខ្នល ុំងណារ់កដលរទង ់នអនុញ្ជដ តឱ្យរពោះបុរតាកតមយួគតរ់បរ់រពោះអងគរុគតររមបប់យើង។ 
បយើងមនិសុាុំនឹងកថីររឡាញ់កបបបនោះ។ កថីររឡាញ់កដលបយើងប ើញបរធើរគបប់ពលកបុងបោកិយប៍នោះគឺ អាតាម និយម។ 
បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ខ្ពងខ់្ពរ់ជាងបរចកថីររឡាញ់របរ់មនុរសប។ រទងក់តងកតយករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះ 
អវីកដលលអបុំផុតររមបប់យើង។ រទងប់ពញបោយបរចកថីររឡាញ់ បទាោះបីបយើងមនិររឡាញ់រពោះអងគវញិកប៏ោយ។ រទង់ 
ររឡាញ់បោកយិ ៍បទាោះបីបោកិយប៍ដិបរធរពោះអងគកប៏ោយ។ បរចកថីររឡាញ់កបបបនោះមនរកមមភាព។ វាបង្ហា ញខ្លួន 
កបុងអតថចរតិ និងការរបរពឹតថ ដូចមនកបុង ១កូរនិែូរ ១៣:៤-៧ រ បប់យើង។ បបកបុងរពោះគមពរី អតថចរតិសនកថីររឡាញ់ 
របរ់រពោះជាមច រ់រតូវ នបៅថា រពោះគុណ្ និងបរចកថីបមតាថ ករណុា។ 
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 រពោះគុណ្ជាបរចកថីររឡាញ់កដលបង្ហា ញថា វាចង់ នអវីកដលលអបុំផុតររមបម់នុរសបដសទ។ រពោះគុណ្មនិរងច់ាុំ 
ទាល់កតមប កប់នាោះលអរគបរ់ោនក់ដលឱ្យររឡាញ់ ឬ ររឡាញ់វញិបនាោះបទ។ រពោះគុណ្គឺជាអតថចរតិកដលមនិអាតាម និយមសន 
ការអាណិ្តអារូរ ឬ បរចកថីករណុា។ បោកបពរតុរររបររពី »រពោះជាមច រ់របកបបោយរពោះគុណ្រគបោ់៉ា ង កដល ន
រតារ់បៅបងបអូន បអាយទទួលរិររីងុបរឿងដរ៏ទិតបរទរអរ់កលផជានិចចរមួជាមយួរពោះរគិរឋ» (១បពរតុរ ៥:១០)។ រពោះគុណ្ 
របរ់រពោះជាមច រ់រតូវ នប ើញ ពីបរពាោះរទងរ់ពវរពោះទយ័របរ់លអបុំផុតរបរ់បយើងបទាោះបីបយើងជាមនុរសបមន បក៏ 
បោយ។ ប៉ាុកនថ បរចកថីររឡាញ់របរ់រទង ់នកាល យជារកមមភាព បដើមផរី ុំបោោះបយើងបចញពី បរបរ់បយើង។ 
 
 មនុរសបមប កប់ង្ហា ញការបរ ររបណី្ បបបពលោត ់ឬ នាងបធវើអវីមយួររមបម់នុរសបមប កប់ទៀតកដលមនិរមនឹង 
ទទួលវា។ បតើអបកចងចាុំបរឿងរបរ់សារន៍សាម៉ា រចីិតថលអកបុងកណ្ឍ គមពរីលូកា ១០:៣០-៣៧ កដរឬបទ? ោត់ នប ើញពី 
តរមូវការរបរ់ររតូវោត ់មនការអាណិ្តអារូរដល់មប កប់នាោះ បហើយជួយ មប កប់នាោះផង។ 
 
 រពោះជាមច រ់រកមថងរពោះគុណ្ និងការរបណី្របនាថ រចុំបពាោះបយើង។ រទងរ់រឡាញ់បោយោម នលកខខ្ណ្ឍ អវីបឡើយ។ 
រទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរបរ់លអបុំផុតដល់បយើង រពមទាុំងរបទានផលូវរបស្តង្ហគ ោះ បទាោះបីបយើងមនិរមនឹងទទួលវាកប៏ោយ។ 
 

កាលបយើងមនិទានម់នកមល ុំងបបបឡើយ លុោះដល់បពលកុំណ្ត់ រពោះរគិរឋ នបសាយទិវងគតរុំរបម់នុរសប
កដលមនិបោរពរបណិ្បត័នរ៍ពោះអងគ។ ករមមននរណាមប ករ់ ូបឋូរជីវតិ បដើមផមីនុរសបរុចរតិណារ់ របកហល
ជាមនមប កហ់ា នរ ូបឋូរជីវតិ បដើមផមីនុរសបលអកដរបមើលបៅ! រឯីរពោះជាមច រ់វញិ រពោះអងគ នបង្ហា ញ
រពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងគចុំបពាោះបយើងគឺរពោះរគិរឋ នបសាយទិវងគតរុំរបប់យើង កបុងបពលកដល
បយើងបបជាមនុរសបជាប ់បបបបឡើយ។ (រ ៉ាមូ ៥:៦-៨)  

 
 បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់គឺមនិអាតាម និយម បហើយកម៏និរក នផង។ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងជោះរិរ ី
រងុបរឿង និងភាពលអរបរ់រពោះអងគ។ ការបនោះមនន័យថា រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងររឡាញ់វធិីកដលរទងរ់រឡាញ់ 
និងបង្ហា ញរពោះគុណ្ និងការរបណី្របនាថ រ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរអាននូវអវីកដលរពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលអុំពីបរចកថីររឡាញ់កបុងកណ្ឍ គមពរី លូកា ៦:២៧-៣៦។ ចូរររបររចុំណុ្ច 
   ទាុំងប៉ាុនាម នសនរពោះរជសារបនោះកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ បបកកផរខ្នីមយួៗ ចូរររបររវធិីមយួកដលអបកអាចបធវើ ន 
   ចុំបពាោះអវីកដលខ្ នបរៀបរប។់ 
   ខ្ ២៧—ចូរររឡាញ់ខ្នម ុំងររតូវរបរ់ខ្លួន និងបធវើអុំបពើលអដល់អរ់អបកកដលរអប់អបករល់ោប  
   ខ្ ៣៦—ចូរមនចិតថបមតាថ ករណុា ដូចរពោះបិតារបរ់អបករល់ោប កដលមនរពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុា 
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គ.  រពះជាមាា សស់ចុរតិ God Is Righteous  
ទោលទៅទ៤ី. ប ា្ ញពីរទបៀបណដលភាពស ច្រតិរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់ព្តូវបានសណមតងឱ្យទ ើញរន ងឥរយិាបថ និងការព្រព្ពឹតតរបស់ព្ពះអងគ។ 
 
 បបឯInternational Bureau of Weights and Measures បបកបុងSevres កបុងរបបទរ រ ុំង គឺជា នីយោឌ នកដល
បធវើពីបោហធាតុពិបររ។  នីយោឌ នបនោះពិតជាមនរបកវងមយួកម៉ារត។ វារតឹមរតវូតាមរថងោ់រលអណារ់។ របបទរ 
ជាបរចើនចមលងតាម នីយោឌ នមយួបនោះ។ 
 
 ខ្ណ្ៈ នីយោឌ នបនោះមនរថង់ោរលអឥតបខ្នច ោះតាមការវារ់កបបគណិ្តវទិា រពោះជាមច រ់ជារថង់ោរសនការលអឥត 
បខ្នច ោះបលើអវីៗ ទាុំងអរ់។ អវីកដលរទងម់នរពោះបនធូល ឬ បធវើរុទនកតពិតរ កដទាុំងអរ់។ វាបនោះបហើយជាអវីកដលបយើងចង់ 
មននយ័ បោយការនិោយថា រពោះជាមច រ់រុចរតិ។ រទងម់និករបរបួល បហើយរទងម់និបធវើខុ្របឡើយ ពីបរពាោះការទាុំងអរ់ 
បនាោះរបឆាុំងនឹងចរតិលកខណ្របរ់រពោះអងគ។ រពោះជាមច រ់នឹងមនិរបាយរពោះទ័យជាមយួនឹងអវីតិចជាងការបុំបពញភាព 
រុចរតិកបុងអរ់អបកកដលមនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ។ បោយបរពាោះរទងយុ់តថិធម ៌និងពិត រទងរ់តូវកតវនិិចឆយ័មនុរសបបោក។ 
 
 បពលរទងប់ញ្ចបក់ារបបងកើតបហើយ រទងោ់បរ់ពោះទយ័នឹងវាណារ់ (បោកុបផតថិ ១:៣១)។ ប៉ាុកនថមនុរសបមន ប។ 
បោកប៉ាូលរ បប់យើងោ៉ា ងចារ់ថា »រគប់ៗ ោប រុទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយោម នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់បបជា
មយួ» (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ បរពាោះកតរពោះអងគរុចរតិ រពោះជាមច រ់ពុុំអាចរទាុំរទនឹង បរបរ់មនុរសប បទើបរទងរ់បទានវធិីមយួ 
បោយតាមបុគគលបនោះមនុរសបបោកអាចកាល យបៅជារុចរតិមថងបទៀត។ វធិីមយួបនាោះគឺ រពោះបុរតារបរ់រពោះអងគកតមថង 
គឺរពោះបយរ ូ។ 
 
 បរឿងនិទានរ បព់ីបៅរកមមប កក់ដល នទាមទារបរចកថីពិត និងភាពយុតថិធម។៌ សែងមយួ បគ ននាុំកូនរបុររបរ់ 
ោតម់កោកប់បពីមុខ្ោត់ បរពាោះកតឧរកិដឌកមមកដលកូនបនាោះ នរបរពឹតថ។ កូនរបុរបនាោះសារភាពកុំហុរ ដូបចបោះ បៅរកម 
កាតប់ទារកូនរបុរបនាោះឱ្យចាប់ពននធនាោរទាុំងទឹកកភបកសនកថីររឡាញ់—យុតថិធមរ៌តូវការការោកប់ទារ។ បនាធ បម់ក 
បៅរកមបនាោះ នបរកាកឈរបឡើង បោោះអាវបៅរកមបចញ បដើរចុោះបៅកកនលងកដលកូនរបុរោតឈ់រ បហើយនិោយបៅកាន់ 
អបកោមថា «ខ្ញុ ុំនឹងទទួលបទារជុំនួរកូនរបុររបរ់ខ្ញុ ុំ។» 
 
 កបុងនាមជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់ អបកមនិរតូវ នកាតប់ទារជាមយួបោកិយប៍ឡើយ។ រពោះបយរ ូ នយកកកនលង 
របរ់អបក និង នបុំបពញយុតថិធមរ៌បរ់រពោះជាមច រ់រចួបហើយ។ ឥឡូវ យុតថិធមរ៌បរ់រពោះជាមច រ់ នបោោះអបកឱ្យមនបររ ី
ភាព។ បោយបហតុផលបនោះ អបកគួរកតបសាម ោះរតង ់និងរុចរតិ បោយអុំណាចសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
  
 បពលបយើងដឹងថា បរចកថីររឡាញ់ និងភាពរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់គឺជាកផបកសននិរសបយ័របរ់រពោះជាមច រ់ បនាោះ
បយើងអាចចាបប់ផថើមប ើញរបបៀបកដលអតថចរតិទាុំងបនោះមនឥទនិពលបលើអវីកដលរទងប់ធវើររមបប់យើង។ បយើងកអ៏ាចប ើញពី
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របបៀបកដលរពោះជាមច រ់រ ុំពឹងឱ្យបយើងគិត មនអារមមណ៍្ និងរបរពឹតថ ដូបចបោះបហើយ បយើងអាចកានក់តមនលកខណ្ៈដូច
រពោះអងគ។ 
 

ឱ្មនុរសបបអើយ បគ នបរបៀនរបបៅអបក បអាយសាគ ល់ការណាកដលលអ និងការណាកដលរពោះអមច រ់រពវ
រពោះហឫទយ័បអាយអបកបធវើ គឺអបករតូវរបតិបតថតិាមយុតថិធម៌ ររឡាញ់ភាពបសាម ោះរតង ់បហើយយកចិតថទុកោក់
បដើរតាមមោ៌សនរពោះរបរ់អបក។ (មកីា ៦:៨) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី មកីា ៦:៨ ោកក់បុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក រពមទាុំងចងចាុំខ្គមពរីផង។ 
 
៧ ចូរអានកណ្ឍ គមពរី បអបភរូ ៥:៨-១០។ បនាធ បម់ក ររបររោកក់បុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបកនូវអវីកដលរពោះជាមច រ់ 
    រ ុំពឹងអបកឱ្យបធវើនាបពលឥឡូវ កដលអបកគឺជាបុរតរបរ់រពោះអងគ។ 
 
៨ បពលបយើងនិោយថា រពោះជាមច រ់រុចរតិ បយើងចង់មននយ័ថា  
 ក) រទងអ់ាចវារ់ ន។ 
 ខ្) រទងម់និបធវើខុ្របឡើយ។ 
 គ) រទងល់អបពកកបុងការសាថ បប់យើង។ 
 
៩ បតើភាពរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់អាចមនឥទនិពលបលើអតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់អបកោ៉ា ងដូចបមថច? 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
១ របបោគ ខ្) និងរបបោគ  ) រតឹមរតូវ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
២ ក) រពោះជាមច រ់រតូវ នសាគ ល់តាមរយៈការបបងកើតកផនដីរបរ់រពោះអងគ។ 
 ខ្) រពោះជាមច រ់រតូវ នសាគ ល់តាមរយៈមនុរសបកដលរពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលបៅកាន់ ដូចមនកចងទុកកបុង 
      រមពននបមរតីចារ់។ 
 គ) រពោះជាមច រ់រតូវ នសាគ ល់តាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 
៧ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៣ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៨ ខ្) រទងម់និបធវើខុ្របឡើយ។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៩ ចបមលើយរបរ់អបករបកហលខុ្រោប ពីចបមលើយរបរ់បយើង ប៉ាុកនថទីបនោះមនឧទាហរណ៍្មយួចុំនួន៖ រទងអ់ាចជួយ អបកមនិ
 ឱ្យបធវើខុ្រ មនអតថចរតិរបបរើរជាងមុន បង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់កដលមនិករបរបួល និងមនការរបកបកដលបនាធ ប
 ខ្លួនចុំបពាោះរពោះអងគ។  
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             រពះជាមាា សស់ពវរពះទ័យឱ្យអ្នរពធវើជា 
            មនុសសបបបណា ព ើយរសព់ៅបបបណា 

             What God Wants You to Be and Do 

 
  

បតើអបកធាល បប់រៀនជិោះកងក់ដរឬបទ? របរិនបបើធាល បជ់ិោះកមន អបកដឹងបហើយថា កបុងនាមជាអបកបរៀនមប ក ់អបករតូវកតចងចាុំ
កបុងការបធវើកិចចការជាបរចើនកបុងបពលកតមយួ។ អបករតូវកតជាន់្ ប ន ់និងកាចច់ងកូត ខ្ណ្ៈកុំពុងទបល់ុំនឹងរបរ់អបក និង
បោរពចាបច់រចរណ៍្ផង។ វាជាកិចចការកដលអបកជុំនាញខ្នងជិោះកងប់ធវើបោយមនិចាុំ ចគ់ិតគូបរចើនបទ ប៉ាុកនថ អបកវញិ អបក
មនិអាចបធវើវាបោយង្ហយររួល នបឡើយ។ 
 
 បតើអបកបរៀនជិោះបោយរបបៀបណា? ភាគបរចើនអបកមនអបកជុំនាញខ្នងជិោះកងជ់ួយ អបក។ របកហលជាោត ់ឬ នាង 
 នពនយល់ពីអវីកដលអបករតូវកតបធវើ បហើយពីរបបៀបកដលរតូវបោរពតាមចាបច់រចរណ៍្ោ៉ា ងដូចបមថច។ របកហលោតអ់ងគុយ 
បលើកង ់បហើយបង្ហា ញអបកនូវអវីកដលរតូវបធើវ។ បតើអបកជិោះដួលកដរឬបទ បបបពលអបកបរៀនជិោះបោយខ្លួនឯង? បោយសារកតអបក 
បង្ហា តយ់ល់ ោត់ ឬ នាងរបកហលជួយ អបកបោយកានក់ងរ់ហូតដល់អបកអាចទបខ់្លួនឯង ន។ 
 
 រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបយើងរគបោ់ប កាល យដូចជារពោះអងគ ប៉ាុកនថ បយើងមនិអាចរោនក់តចាបប់ផថើមររ់បបតាម 
របបៀបខ្លួនឯង នបទ បបបពលបយើងកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ បមបរៀនបនោះបង្ហា ញថា រពោះជាមច រ់ជាអបកជុំនាញ អាចជួយ អបក 
ឱ្យមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះអងគបោយរបបៀបោ៉ា ងបម៉ាច។ 
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គ្ទព្ាង   
ក. មនរិការជួយ អបក A Conscience to Help You 
ខ្. រពោះគមពរីនាុំផលូវអបក The Bible to Guide You 
គ. រពោះរបស្តង្ហគ ោះបង្ហា ញអបក A Savior to Show You 
 . រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនាុំអបក The Holy Spirit to Lead You 
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបកដលមនរិការជួយ អបកឱ្យកាល យជារគិរថបររ័ិទកានក់តរបបរើរ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីនាុំផលូវកបុងការររ់បបជាជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 
៣. ពិភាកាពីរបបៀបកដលរពោះបយរ ូបធវើជាគុំររូបរ់អបក រពមទាុំងជារពោះអមច រ់ និងជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ 
៤. បង្ហា ញកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងការដឹកនាុំអបកឱ្យររ់បបជាជីវតិដូចរពោះរគិរថ។ 
 

រ.  មនសកិារជួយអ្នរ A Conscience to Help You 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលមនសិការជួយអនរឱ្យកាល យជ្ជព្គ្ិសតបរសិ័ទកាន់ណតព្រទសើរ។ 
 
 រគបោ់ប មនមនរិការ ជាការដឹងបបខ្នងកបុងចិតថ អុំពីអវីកដលលអ និងរតឹមរតូវ។ រូមផកីតមុនបពលអបកកាល យជា 
រគិរថបររ័ិទ មនរិការរបរ់អបក នរ បអ់បកអុំពីអវីរតូវ និងអវីខុ្រកដរ។ អបកមនអារមមណ៍្បបខ្នងកបុង បហើយអបកដឹងថា 
អបកគួរកតរបរពឹតថអវី បហើយមនិគួររបរពឹតថអវី។ របរិនបបើអបកកតរ់ុំោល់បលើមនរិការរបរ់អបក អបក នបគចផុតពីការ 
របរពឹតថកដលបពញបោយ បជាបរចើន និងរបកហលជាអាចរបរពឹតថអុំបពើលអបរចើនផង។ សាវក័ប៉ាូលពនយល់ការបនោះ បបបពល 
បោកមនរបសារនប៍ៅកាន់សារនដ៍សទ កដលមនិ នសាគ ល់វនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់ ប៉ាុកនថ នបធវើការលអ បរពាោះកត 
អារមមណ៍្ខ្នងកបុងទាុំងបនាោះ។ បោកមនរបសារន៍ថា៖ 
 

រតងប់នោះបគបង្ហា ញបអាយប ើញថា កិចចការកដលគមពរីវនិយ័កចងទុកបអាយបធវើបនាោះ មនចារកឹបបកបុងដួងចិតថ
របរ់បគរសាបប់ហើយ។ មនរិការរបរ់បគ រពមទាុំងការរោិះគិតរបរ់បគ កដលនាុំបអាយមនការបចាទរបកាន់
ខ្លួន ឬបោោះសាខ្លួន កផ៏ឋល់រកខីភាពអុំពីការបនោះកដរ។ (រ ៉ាមូ ២:១៥) 

 
 មនរិការជារពោះអុំបណាយទានមយួមកពីរពោះជាមច រ់បដើមផជីួយ ដល់បយើង។ បយើងអាចនិោយ នថា វាជាការ 
បចោះែលឹងកែលងខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្។ ប៉ាុកនថវាដូចការបចោះែលឹងកែលងខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្កដលមកពីធមមជាតិរបរ់បយើងកដរ មនរិការរបរ់ 
បយើងមនកដនកុំណ្ត ់និងមនិលអឥតបខ្នច ោះបទ។ អបកបលងបរៀក ឬ អបកជិោះកងល់អបុំផុតបពលខ្លោះក៏ភាល តដ់ួលកដរ បរពាោះការបចោះ 
ែលឹងកែលងរបរ់បគ នភាល តប់របៀត។ ពិតណារ់ មនុរសបលអបុំផុត នធាល កក់បុងអុំបពើ ប បោយសារកតបគមនិ នចាប ់
មនរិការរបរ់បគឱ្យ នរគបរ់ោន។់ មនុរសបមយួចុំនួន នបធវើឱ្យមនរិការរបរ់បគបៅជាឥតរបបោជនប៍ៅវញិ បោយការ 



43 
 

បដិបរធមនិសាថ បត់ាមមនរិការមថងបហើយមថងបទៀត។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលអុំពីមនុរសប «កដលមនរិការរបរ់បគ ន 
សាល ប ់ដូច នដុតកបុងកដកដប៏ ថ » (១ធីម៉ាូបែ ៤:២)។ 
 

ប៉ាុកនថ មនរិការរបរ់រគិរថបររ័ិទពិតរ កដគឺមនិដូបចបោះបទ ដផតិការបកើតជាែមីមននយ័ថា មនគុំនិតែមី និងមន 
រិការែមី។ អបកនិពននកដល នររបររបៅកានជ់នជាតិបហរបឺ នបលើកទឹកចិតថបយើង បោយបង្ហា ញថា ការរុគតរបរ់ 
រពោះរគិរថបធវើឱ្យមនរិការរបរ់បយើងរតឹមរតូវ។ «រពោះបោហិតរបរ់រពោះរគិរឋនឹងជុំរោះមនរិការបយើងបអាយ នរចួផុតពីអុំបពើ
ឥត នការបដើមផបីយើងអាចបោរពបុំបរ ើរពោះជាមច រ់ដម៏នរពោះជនមររ់» (បហរបឺ ៩:១៤)។ 
 
 បោយបរពាោះរពោះរគិរថ នជុំរោះដួងចិតថបយើងឱ្យ នបររុិទន រពមទាុំង នអតប់ទារឱ្យបយើង បនាោះមនរិការរបរ់ 
បយើងមនិបធវើឱ្យបយើងមនអារមមណ៍្ខុ្រអុំពីអុំបពើ បកាលពីអតីតកាលបទៀតបឡើយ។ ជុំនួរវញិ មនរិការរបរ់បយើងកាល យ 
ជាឧបករណ៍្របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផបីធវើឱ្យបយើងរ កដថា បយើងកុំពុងកតរបរពឹតថរតឹមរតូវ។ ដូបចបោះ អបកររបររបៅ 
កានស់ារនប៍ហរបឺ នជុំរញុ »រូមអធិសាឌ នបអាយបយើងផង ដផតិបយើងបជឿជាក់ថា បយើងមនមនរិការលអ និងមនឆនធៈ
ចងរ់បរពឹតថោ៉ា ងលអរតឹមរតូវកបុងរគបក់ាលៈបទរៈ» (បហរបឺ ១៣:១៨)។ 
 
 មនរិការរងប់សាង តគ់ឺជាមនរិការលអ (១បពរតុរ ៣:១៦)។ដុំបូនាម នរបរ់បោកប៉ាូលបៅកានធ់ីម៉ាូបែគឺជាការបលើក 
ទឹកចិតថដអ៏សាច រយ បហើយជាការោរ់បតឿនដរ៏ុំខ្ននម់យួ: «បោយមនជុំបនឿ និងមនមនរិការលអ។ អបកខ្លោះកលងមន
មនរិការលអកបបបនោះ បណាឋ លបអាយជុំបនឿរបរ់បគលិចលង»់ (១ធីម៉ាូបែ ១:១៩)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរចុំបពាោះរបបោគណាកដលរតមឹរតវូរថីអុំពីមនរិការ។ 
 ក) មនកតជនកដលមនិកមនជារគិរថបររ័ិទប៉ាុបណាត ោះកដលមនមនរិការ។ 
 ខ្) រពោះរគិរថបធវើឱ្យមនរិការរបរ់រគិរថបររ័ិទ នបកើតជាែមី។ 
 គ) មនរិការកដល នបកើតជាែមី គឺជាឧបករណ៍្របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
  ) មនរិការមនិកដលខុ្របឡើយ។ 
 ង) រគិរថបររ័ិទគួរកតរកាមនរិការលអ។ 
 
២ ចូរររបររខ្គមពរីខ្នងបរកាមោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ រូមចងចាុំខ្គមពរីបនោះ រពមទាុំងបរបើវាបធវើជាអបកនាុំផលូវផង។  
    «បហតុបនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំ ទខ្ុំរបឹងបធវើោ៉ា ងណា បអាយមនចិតថសាអ តបររុិទនរគបច់ុំពូកចុំបពាោះរពោះជាមច រ់ និងចុំបពាោះ  
    មនុរសបបោក» (កិចចការ ២៤:១៦)។ 
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ខ.  រពះគមពីរនផំលវូអ្នរ The Bible to Guide You 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណដលព្ពះគ្មពីរនផំលូវរន ងការរស់ទៅជ្ជជីវិតព្គ្ិសតបរសិ័ទ។ 
 
 បបកបុងបមបរៀនមុនអបក នរិកាអុំពីរពោះគមពរីជាចុំកណ្កមយួកដលរពោះជាមច រ់រកមថងឱ្យប ើញពីអងគរទងផ់្ទធ ល់។ 
អបកចងចាុំថា រមពននបមរតីចារ់កតរ់តាអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់រពោះជាមច រ់ជាមយួបុគគលមប ក់ៗ  និងជាមយួសារនអ៍ុីរសា 
កអល។ រពោះជាមច រ់ នបរជើរបរ ើរបង្ហា ញចរតិលកខណ្ៈ និងវធិីរបរ់រពោះអងគកបុងរបបៀបបនោះឯង។ រមពននបមរតីែមីមនដុំបណ្ើ រ 
បរឿងរថីពីវធិកីដលរពោះជាមច រ់រកមថងអងគរទងផ់្ទធ ល់បរធើកតទាុំងអរ់—កបុងរពោះបយរ ូរគិរថ។ កណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ងលអរ បព់ី 
សាចប់រឿងរបរ់រពោះបយរ ូ និងផថល់ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគផង។ កណ្ឍ គមពរីកិចចការបនថសាចប់រឿង។ កណ្ឍ គមពរីសាវក័ពនយល់ 
ការបបរងៀន និងកណ្ឍ គមពរីវរិណ្ៈនិោយពីជ័យជុំនោះ និងសាចប់រឿង។ 
 
 បពលរពោះគមពរីមនបរឿងរុំខ្នន់ៗ រ បដ់ល់បយើង វាង្ហយររួលដឹងពីមូលបហតុកដលបយើងរតូវការបទគមពរីទាុំង 
មូល។ ប៉ាុកនថ មនុរសបជាបរចើននាក ់រូមផកីតរគិរថបររ័ិទមនិយល់នូវមូលបហតុកដលរពោះជាមច រ់បង្ហា ញរពោះបនធូលរបរ់ 
រពោះអងគដល់បយើងនាបពលរពវសែងបនោះបទ។ សាវក័ប៉ាូលបឆលើយតបថា «រគបអ់តទបទគមពរី រុទនកតរពោះជាមច រ់របទាន
រពោះវញិ្ជដ ណ្មកបុំភលបឺអាយកតង និងមនរបបោជនរ៍ុំរប់បបរងៀន រកខុ្ររតូវ កកតរមង ់និងអបរ់ ុំបអាយររ់តាមបរចកឋី
រុចរតិ» (២ធីម៉ាូបែ ៣:១៦)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នរបទានបទគមពរីដល់បយើងបដើមផបីបរងៀនបយើងពីបរចកថីពិត បរឿងរតឹមរតវូអុំពីរពោះដព៏ិត និងអុំពីជីវតិ 
ែមីរបរ់បយើងកបុងរពោះរគិរថ។ តាមវធិីបនោះ បយើងនឹងមនិរពបងើយពីការរ ុំពឹងទុករបរ់រពោះអងគ។ ការបបរងៀនរបរ់រពោះគមពរីនឹង 
កណ្នាុំបយើង។ ចុំបណ្ោះដឹងទាុំងអរ់របរ់រពោះគមពរីនឹងមនរបបោជនត៍ិចតួច របរិនបបើបយើងមនិអនុញ្ជដ តឱ្យវាផ្ទល រ់ករប 
អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់អបកឱ្យមនលកខណ្ៈដូចរពោះជាមច រ់បទ។ 
  
 រពោះ ទោវឌីសាថ បប់ង្ហគ បត់ាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមច រ់។ រទង់ នររបររថា «រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគជា
ចបងកៀងបុំភលជឺុំហាន ទូលបងគុំ និងជាពនលឺបុំភលផឺលូវរបរ់ទូលបងគុំ។ ទូលបងគុំរូមរនាបោយឥតង្ហកបរថា ទូលបងគុំនឹងរបតិបតថិ
តាមវនិយ័ ដរុ៏ចរតិកដលរពោះអងគបង្ហគ បម់ក» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៥-១០៦)។ រពោះគមពរីគឺជាការកណ្នាុំដ៏រុំខ្នន់ររមប់ 
រគិរថបររ័ិទ។ រពោះគមពរីផធុកបៅបោយការបបរងៀនវនិយ័បដើមផបីោរពតាម និងចុំណុ្ចបផសបងៗបទៀតរថីអុំពីអាកបផកិរោិកដល 
ជួយ បយើងឱ្យរបរពឹតថតាមរកមរីលធម។៌ 
 
 ជាចុងបរកាយ រពោះគមពរីផថល់ឧទាហរណ៍្ឱ្យបយើងអុំពីមនុរសបពិតៗកដលសាថ បប់ង្ហគ ប ់ឬ បោះប ររបឆាុំងនឹងវនិយ័ 
របរ់រពោះជាមច រ់។ ោម នការរងសបយ័បទថា រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបយើងបមើលគុំរកូបុងរពោះគមពរី។ មនុរសបលអជុំរញុទឹកចិតថ 
បយើងឱ្យបចោះបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះទយ័ បហើយមនុរសបអារកកោ់រ់បតឿនបយើងឱ្យបចោះរបឆាុំងនឹងអារមមណ៍្ និងការរបរពឹតថ 
កដលបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់មនិោបរ់ពោះទយ័។ 
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រពោះបនធូលមនរបបោជន ៍និងពិតខ្នល ុំងណារ់។ របរិនបបើបយើងររ់តាមផលូវរបរ់រពោះជាមច រ់ បយើងរតូវកតអនុវតថន ៍
និងសាគ ល់ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះ។ ការសាគ ល់រពោះបនធូលរពោះរតូវការដួងចិតថកបុងការសាថ បប់ង្ហគ ប ់និងបណ្ថុ ោះបណាថ លឱ្យបចោះ 
រិកា។ អបកររបររកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងររបររថា៖ 
 

ទូលបងគុំរបាយចិតថនឹងអនុវតថតាម ដុំបូនាម នរបរ់រពោះអងគ ដូចជាទូលបងគុំរបាយចិតថ នឹងមនរមផតថិដ ៏
រឋុករឋមា។ ទូលបងគុំនឹងពិចារណាពីរពោះឱ្វាទរបរ់រពោះអងគ ទូលបងគុំរញ្ជ ឹងគិតអុំពីមោ៌របរ់រពោះអងគ
ជានិចច។ ទូលបងគុំបពញចិតថនឹងចាប ់ទូលបងគុំមនិបភលចរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបឡើយ។  
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៤-១៦) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគរតឹមរតូវ។ 
 ក) រពោះគមពរីគឺរតូវ នបណាថ លកតងបោយរពោះជាមច រ់ររមប់ការលអរបរ់អបក។ 
 ខ្) រពោះគមពរីមនរបបោជនរ៍រមបប់បរងៀនបរចកថីពិត។ 
 គ) រពោះគមពរីរតូវ នរបទានមកបដើមផបីបរងៀនរគិរថបររ័ិទឱ្យបចោះរបឈមមុខ្ជាមយួនឹងជីវតិ។ 
  ) រពោះគមពរីគឺរោនក់តជាបញ្ជ ីអុំពីអវីបផសបងៗកដលអបកមនិរតវូកតបធវើតាមបនាោះបទ។ 
 ង) រពោះគមពរីគឺបពញបៅបោយការបបរងៀន និងគុំរលូអៗររមបក់ារររ់បប។ 
 
៤ ចូរចងចាុំ និងរិកាបទគមពរីមយួកបុងចុំបណាមបទគមពរីបីកដលផថល់កបុងកផបកបនោះ។ ចូរបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផពីនយល់ខ្ 
   បនោះបៅកានន់រណាមប កក់ដលរួរថា បហតុអវី នជារពោះគមពរីរុំខ្ននរ់រមបអ់បក។  
 

គ.  រពះសពគ គ្ ះប ា្ ញអ្នរ A Savior to Show You 
ទោលទៅទី៣. ពិភារាពីរទបៀបណដលព្ពះទយសសូទធវើជ្ជគ្ំរូរបស់អនរ ព្ពមទាងំជ្ជព្ពះអាច ស់ និងជ្ជព្ពះសទគ គ្ ះរបស់អនរ។ 
 
 គុំរដូម៏នតសមលបុំផុតកដលរពោះគមពរីផថល់ឱ្យបយើងគឺរពោះអមច រ់បយរ ូរគិរថរបរ់បយើង។ របកហលអបករ បអ់បកដសទថា 
រពោះបយរ ូគឺជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ របកហលអបកគិតពីរពោះអងគឥតឈប់ឈរថា រទងជ់ារពោះអមច រ់របរ់អបក។ ការបនោះ
រតឹមរតូវ បហើយលអផង។ បតើអបកមនបទពិបសាធនជ៍ាមយួនឹងជីវតិែមីបោយោម នការរបស្តង្ហគ ោះោ៉ា ងដូចបមថច? បតើអបកអាចបនថ
ររ់បបបោយោម នរពោះអមច រ់រគបរ់គងបោយរបបៀបណា? មនកតរពោះបយរ ូប៉ាុបណាត ោះកដលអាចរបស្តង្ហគ ោះ និងរកាបពលបយើង
ទូលរូមរពោះអងគឱ្យគងក់បុងចិតថបយើង។ រពោះបយរ ូគឺជារពោះរគិរថ បហើយអបកគឺជារគិរថបររ័ិទ—ជាអបកបដើរតាមរពោះរគិរថ ជា
មប កក់បុងចុំបណាមសាវក័បផសបងបទៀតរបរ់រពោះអងគ។ សាវក័ជាមប កក់ដលបរៀនគិត និងរបរពឹតថដូចបៅហាវ យរបរ់បគ។ 
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 បតើអបកធាល បប់លងកលផងបៅថា «បធវើតាមអបកដឹកនាុំ» កដរឬបទ? មនុរសបមប កប់ធវើរកមមភាពបនថបនាធ ប់—ដូចជា បោត 
ឱ្ន បដើរ—បហើយមនុរសបបផសបងបទៀតរតូវកតបធវើតាមចលនារបរ់អបកដឹកនាុំ។ របរិនបបើអបកមនិអាចបធវើតាម ឬ បធវើយឺតជាងបគ 
បនាោះអបកជាអបកចាញ់។ កលផងបនោះបបងកើតបឡើងឱ្យបធវើតាម។ 
 

 គុំនិតសនការបធវើតាមគឺមកតាមរយៈរពោះគមពរី។ បោកប៉ាូលររបររថា «រូមយកតុំរបត់ាមខ្ញុ ុំ ដូចខ្លួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់ នយក
តុំរបត់ាមរពោះរគិរឋកដរ» (១កូរនិែូរ ១១:១)។ បោកកផ៏ថល់ដុំបូនាម នកដរថា៖ 
  

រពោះរគិរឋបយរ ូមនចិតថគុំនិតោ៉ា ងណា បងបអូនរតូវមនចិតថគុំនិតោ៉ា ងបនាោះកដរ… រពោះអងគ នោកខ់្លួន បធវើ
តាមរពោះបញ្ជជ ។ (ភលីីព ២:៥, ៨) 
 

 រពោះបយរ ូរកមថងឱ្យប ើញពីចរតិលកខណ្ៈរពោះអងគតាមរយៈការសាថ បប់ង្ហគ បរ់បរ់រពោះអងគ។ បោកបពរតុរររបុ 
ការបនោះ បពលបោករបការរពោះបនធូលថា រពោះបយរ ូ » នោងពីកកនលងមយួបៅកកនលងមយួ ទាុំងរបរពឹតថអុំបពើលអ និង
បរ របអាយ នជា ដផតិរពោះជាមច រ់គងជ់ាមយួរពោះអងគ« (កិចចការ ១០:៣៨)។ បោកបពរតុរ នដឹងពីចរតិលកខណ្ៈ 
របរ់រពោះបយរ ូ ដផតិរពោះជាមច រ់គងជ់ាមយួរពោះអងគ។  
 

រូមចងចាុំពីរបបៀបកដលរមជិកសនរកុមរបឹកាមនភាពភាញ កប់ផអើលកដលប ើញភាពកាល ហានរបរ់បោកបពរតុរ 
និងបោកយ៉ាូហាន ជាពិបររពួកសាវក័ទាុំងបនោះជាមនុរសបធមមតាកដលោម នការរិកាអវីបសាោះ។ រកុមរបឹកា នដឹងថា 
បោកបពរតុរ និងបោកយ៉ាូហានធាល បជ់ាគូកនរបរ់រពោះបយរ ូ  (កិចចការ ៤:១៣)។ 

 
ការបនោះបង្ហា ញពីសាររុំខ្ននស់នការរិកាអុំពីគុំរកូបុងរពោះគមពរី។ វាមនិរគបរ់ោនប់ទបបើបយើងរោនក់តដឹងសាចប់រឿង 

របរ់រពោះបយរ ូកបុងកណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ងលអ។ អបកគួរកតយកគុំរតូាមគុំររូបរ់រពោះបយរ ូ និងអបកបផសបងបទៀតកបុងបទគមពរី។ ការបនោះ 
នឹងមនិង្ហយររួលបឡើយ។ ប៉ាុកនថ បោកបពរតុរកតរ់តាថា «រពោះអងគរតារ់បៅបងបអូនមក បអាយរងទុកខលុំ កោ៉ា ងបនោះ 
បរពាោះរពោះរគិរឋក ៏នរងទុកខលុំ ក រុំរប់បងបអូនទុកជាគុំរបូអាយបងបអូនបដើរតាមគនលងរបរ់រពោះអងគកដរ»  
(១បពរតុរ ២:២១)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ពិតជារពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងមនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគរល់សែង ប៉ាុកនថ បយើងពុុំទានប់ៅដល់ខ្នប តគុំររូបរ់ 
រពោះអងគបបបឡើយបទ (ភលីីព ៣:១២)។ បនោះជាបរចកថីរនាដអ៏សាច រយមយួ៖ 
 

កូនបៅជាទីររឡាញ់បអើយ  !បពលបនោះ  បយើងទាុំងអរ់ោប ជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់ បហើយកដលបយើងនឹងបៅ
ជាោ៉ា ងណាៗបនាោះរពោះអងគពុុំទានរ់ុំកដងបអាយបយើងដឹងបបបឡើយបទ។ ប៉ាុកនថ បបបពលរពោះរគិរឋោងមក
ដល់ បយើងនឹង នដូចរពោះអងគកដរ ដផតិរពោះអងគមនភាពោ៉ា ងណា បយើងនឹងប ើញរពោះអងគោ៉ា ងបនាោះ។ អបក
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ណាមនបរចកឋីរងឃមឹបលើរពោះអងគកបបបនោះ អបកបនាោះ នជុំរោះខ្លួនបអាយបររុិទន ដូចរពោះអងគបររុិទនកដរ។ 
(១យ៉ាូហាន ៣:២-៣) 
 

លំហាត់អន តតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរសនរបបោគកដលពណ៌្នាអុំពីកិចចការបផសបងៗ កដលបយើងគួរកតយកតរមបត់ាមរពោះបយរ ូ។ 
 ក) បយើងរតូវររឡាញ់រពោះជាមច រ់ឱ្យអរ់ពីចិតថ។ 
 ខ្) បយើងរតូវរ បដ់ុំណឹ្ងលអដល់ជនរកីរក។ 
 គ) បយើងរតូវជួយ អរ់អបកកដលជួបទុកខលុំ ក។ 
  ) បយើងរតូវអនុញ្ជដ តឱ្យរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះបធវើការកបុងបយើង។ 
 ង) បយើងរតូវបធវើជាជាងបឈើទាុំងអរ់ោប ។ 
 
៦ ចូរអានកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិែូរ ១១:១ មថងបទៀត។ ទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្យបង្ហា ញពីអវីកដលអបកមនិ នយកគុំរ ូ
   តាមរពោះរគិរថ។ ទូលរូមរពោះជាមច រ់ឱ្យអតប់ទារឱ្យអបក និងជួយ ផ្ទល រ់ករបអបក។ ចូរររបររពីការទាុំងបនោះចូលកបុងបរៀវ 
   បៅររបរររបរ់អបក រពមទាុំងអធិសាឌ នរល់សែងបដើមផជីួយ អបកឱ្យមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះបយរ ូ។ បពលរពោះវញិ្ជដ ណ្ 
   ដវ៏រុិទនជួយ អបកផ្ទល រ់ករបអវីមយួនូវអវីកដលអបក នររបររ ចូរគូរបនាធ តប់លើវា បហើយររបររនូវអវីកដលអបក នបរៀនពីវា។ 
 

ឃ. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធដឹរនអំ្នរ The Holy Spirit to Lead You 
ទោលទៅទ៤ី. ប ា្ ញរិច្ចការរបស់ព្ពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធរន ងការដឹរនអំនរឱ្យរស់ទៅជ្ជជីវិតដូច្ព្ពះព្គ្ិសត។ 
  
 បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ជាបរចើនមនិ នបធវើឱ្យលកខណ្ៈដូចរពោះរគិរថរបរ់ខ្លួន នរកីចបរមើនបឡើងបទបោយសារ
កតបគមនិអាចយកឈបោះអុំបពើ បចារ់ និងទមល បអ់ារកករ់បរ់បគកដរ។ បគសារភាព បរបរ់បគបោយបសាម ោះរតង ់កតបគបប
កតបនថធាល កចុ់ោះកបុងអុំបពើ បដកដល។ ប៉ាុកនថ រគូជុំនាញរបរ់បយើងគឺជារពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចជួយ បយើង ន។ បយើងរតូវទូល
រូមរទងជ់ួយ រល់សែង និងបនថជាមយួនឹងភាពបជឿជាកក់បុងការកដលមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះបយរ ូ។ 
 

ពួកសាវក័របរ់រពោះបយរ ូធាល បប់ធវើជាអបកបដើរតាមរពោះអងគអរ់រយៈបពលបីឆាប ុំ។ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនបគជាបរចើន 
រពមទាុំងបង្ហា ញបគឱ្យប ើញពីគុំររូបរ់រពោះអងគផង។ ប៉ាុកនថ រទងរ់ជាបថា បពលរទងោ់ងបចញពីបគ បគនឹងរតូវការជុំនួយ។  
ដូបចបោះ រទងរ់នាថា «រឯីរពោះដជ៏ួយ ការពារ កដលខ្ញុ ុំនឹងចាតព់ីរពោះបិតាបអាយមករកអបករល់ោប  គឺជារពោះវញិ្ជដ ណ្កដលរុំកដង
បរចកឋីពិត រពោះអងគបចញពីរពោះបិតាមក។ កាលណារពោះអងគោងមកដល់ រទងន់ឹងបធវើជាបនាធ ល់អុំពីខ្ញុ ុំ» (យ៉ាូហាន 
១៥:២៦)។ មុនបនោះបនថិច រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលរពោះបិតាចាតប់អាយ 
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មកកបុងនាមខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទាុំងអរ់ដល់អបករល់ោប  រពមទាុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់ោប ផង»  
(យ៉ាូហាន ១៤:២៦)។ 
 
 រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនបបរងៀន និងរ ុំលឹកបយើងពីអវីកដលបយើង នបរៀនរចួមកបហើយ។ រទងរ់បទានរពោះបនធូលកបុងចិតថ 
គុំនិតរបរ់បយើង បបបពលបយើងរតូវការវា (ប ើញបប ម៉ា កុរ ១៣:១១)។ កិចចការរបរ់រទងគ់ឺកណ្នាុំបយើងឱ្យសាគ ល់បរចកថី 
ពិតរគបជ់ុំពូក (យ៉ាូហាន ១៦:១៣) រមួទាុំងរបបៀបកដលបយើងរតូវររ់បបផង។ បបបពលណាបយើងអនុញ្ជដ តឱ្យរពោះវញិ្ជដ ណ្ 
ជួយ បយើង បនាោះបយើងអាចយកឈបោះបលើបរចកថីប៉ាងរ ថាប ខ្នងឯនិរសបយ័មនុរសបរបរ់បយើង ន។ និរសបយ័របរ់រពោះជាមច រ់ 
អាចរកមថងឱ្យប ើញកបុងបយើង ប៉ាុកនថ បលើកកលងកតបយើងបដើរតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនប៉ាុបណាត ោះ។ រូមអាននូវ 
អវីកដលសាវក័ប៉ាូល នររបររអុំពីការបនោះ ៖ 
 

រឯីផលកដលបកើតមកពរីពោះវញិ្ជដ ណ្វញិ គឺបរចកឋីររឡាញ់ អុំណ្រ បរចកឋីរុខ្សានថ ចិតថអតធ់មត ់ចិតថ
របផរុរ ចិតថរបនាឋ រ បមតាថ  ជុំបនឿ ចិតថរលូតបូត បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង។ ោម នវនិយ័ណាជុំទារ់នឹងបរចកឋីទាុំង
បនោះបទ… របរិនបបើបយើងមនជីវតិបោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្កមន បយើងករ៏តូវរបតិបតថតិាមរពោះវញិ្ជដ ណ្កដរ។  
(កាឡាទី ៥:២២-២៣, ២៥) 

 
 រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរតូវកតរគបរ់គងជីវតិបយើង។ បតើការបនោះមននយ័ថា បតើបយើងមនិរតូវរបឹងករបងបទឬ? បទ មនិ 
អញ្ច ឹងបទ! វាមននយ័ថា បយើងមនិរតូវពាោមបគចពីមោ៌របរ់រពោះជាមច រ់បទ។ បយើងរតូវកតគិតអុំពីចរតិលកខណ្ៈ និងការ 
របរពឹតថរបរ់បយើង និងទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្បដើមផផី្ទល រ់ករបវាឱ្យដូចចរតិលកខណ្ៈ និងការរបរពឹតថរបរ់រពោះរគិរថ។ បនោះបហើយ 
ជាការកណ្នាុំឱ្យសាគ ល់បរចកថពីិតរគបជ់ុំពូក។ បតើវាហាកដូ់ចជាពិ កកមនបទ? រូមគិតពិចារណាមយួកភលតពីអវីកដល 
រពោះជាមច រ់ នបធវើរចួបហើយកបុងជីវតិអបក។ វាជារពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជាអបកជួយ អបកឱ្យកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
របទានជីវតិដល់អបក។ បោយសាររពោះបចសាថ របរ់រពោះអងគ អបកកាល យជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ អបកមនបទពិបសាធន៍ 
បហើយថា រពោះជាមច រ់មនពិតរ កដ បហើយរទង ់នអតប់ទារ បទាុំងប៉ានាម នរបរ់អបក។ មនរិការរបរ់អបក នបកើត 
ជាែមី។ រពោះរបទានឱ្យអបកមនបោលបុំណ្ងររមបក់ារររ់បប បហើយជាបរៀងរល់សែង រពោះជាមច រ់ជារពោះបិតារបរ់អបកបឆលើយ
តបការអធិសាឌ នរបរ់អបក។ ការទាុំងអរ់បនោះបកើតបឡើង ន បោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនកុំពុងបធវើការកបុងជីវតិអបកដូច
កដលរទងគ់ងប់បជាមយួបងបអូនរបុរររីកដលជារគិរថបររ័ិទកដរ។ 
 
 បយើងោម នបហតុផលកដលបធវើឱ្យភយ័ខ្នល ចថា បយើងនឹងដួលចុោះបនាោះបទ។ បយើងអាចដឹងតាមរយៈអវីកដលរពោះគមពរីរ ប់
បយើង និងតាមរយៈបទពិបសាធន៍ផ្ទធ ល់របរ់បយើង៖ 
 

ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះជាមច រ់កណ្នាុំ រុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បងបអូនពុុំ ន
ទទួលវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បហើយបអាយបបកតភយ័ខ្នល ចបទៀតបទ គឺបងបអូន នទទួល
រពោះវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្បនោះ បយើងបនលឺ
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រុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា! គឺរពោះវញិ្ជដ ណ្ផ្ទធ ល់កដលផឋល់រកខីភាពបអាយវញិ្ជដ ណ្របរ់បយើងដឹង
ថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់កមន។ (រ ៉ាមូ ៨:១៤-១៦)  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរររបររបទគមពរីបោងចុំបពាោះរបបោគកដល នរកប ើញ បនាធ បរ់បបោគនីមយួៗខ្នងបរកាម៖ 
 ក) រពោះវញិ្ជដ ណ្កណ្នាុំបយើង។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) រពោះវញិ្ជដ ណ្របទានជីវតិដល់បយើង។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) រពោះវញិ្ជដ ណ្រកមថងបរចកថីពិតអុំពីរពោះជាមច រ់។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) រពោះវញិ្ជដ ណ្ជួយ បយើងឱ្យចងចាុំរពោះបនធូលរបរ់រពោះរគិរថ។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ង) រពោះវញិ្ជដ ណ្បបងកើតចរតិលកខណ្ៈកដលដូចរពោះរគិរថកបុងបយើង។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ បោកប៉ាូលអធិសាឌ នកបបបនោះ បហើយបយើងអធិសាឌ នកបបបនោះររមបអ់បកកដរ។ ចូរបររបររប ម្ ោះអបកបបកបុងកកនលងទុំបនរ   
    រចួបហើយអធិសាឌ នខ្លួនឯង។ 
    ខ្ញុ ុំ …………………………………………  រូមបអាយរពោះរបរ់រពោះបយរ ូ រគិរឋជាអមច រ់សនបយើង គឺរពោះបិតារបកបបោយ   
    រិររីងុបរឿង របទានរពោះវញិ្ជដ ណ្ បអាយ……………………………មនរ ជាញ និងរុំកដងបអាយ…………………………… 
    សាគ ល់រពោះអងគោ៉ា ងចារ់។ រូមរពោះបិតាបុំភលចឺិតថគុំនិត……………………………………បអាយប ើញរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរ   
    បលើរលប!់… ឫទាន នុភាពដអ៏សាច រយបុំផុតកដលរពោះអងគរុំកដងមក ជារបបោជនដ៍ល់បយើងជាអបកបជឿ  
    (បអបភរូ ១:១៧-១៩)។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ របបោគ ក ខ្ គ និង   រតឹមរតូវ។ 
 
១ របបោគ ខ្ គ និង ង ពិតរ កដ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៧ ក) រ ៉ាមូ ៨:១៤ 
 ខ្) កាឡាទី ៥:២៥ 
 គ) យ៉ាូហាន ១៥:២៦ 
  ) យ៉ាូហាន ១៤:២៦ 
 ង) កាឡាទី ៥:២២-២៣ 
 
៣ របបោគ ក ខ្ គ និង ង ពិតរ កដ។ 
 
៨ ប ម្ ោះរបរ់អបកបបកបុងកកនលងទុំបនរ។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
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រពះជាមាា សរ់បទានចាប់ 
ដលអ់្នរសរមាប់ការរសព់ៅ 

God Gives You Rules for Living 
 
  

បដើមផទីទួល នបណ័្ត បបើកបរ ដុំបូងអបករតូវរបឡងរញ្ជដ ចរចរណ៍្ និងចាបច់រចរណ៍្ជាប់រិន បហើយវាជាអវីកដល
អបកបបើកបររតវូកតដឹង។ របរិនបបើបយើងបោរពចាបច់រចរណ៍្ បយើងនឹងមនិជួបបរោោះថាប កប់រចើនបទ។ បយើងកន៏ឹងមនិមន
បញ្ជា ជាមយួប៉ាូលីរកដលបធវើឱ្យរ កដថា ចាបរ់បបទររតូវ នបោរពឬអត។់ បពលខ្លោះ បយើងចងប់បើកបរបលឿនហួរ 
កុំណ្ត ់ប៉ាុកនថ ចាបប់របើបលផឿន នបបងកើតបឡើងមក បដើមផបីលើកទឹកចិតថបយើងកុុំឱ្យបធវើអវីកដលមនបរោោះថាប ក។់ 
 
 បយើងកម៏នចាបក់ដលរគបរ់គងរគួសារបយើងកដរ។ ឧទាហរណ៍្ កូនៗរតូវការចាប។់ ពួកបគនឹងមនអារមមណ៍្ថា 
មនរុវតថិភាពកានក់តខ្នល ុំងបឡើង របរិនបបើពួកបគដឹងពីអវីកដល នរ ុំពឹងទុកអុំពីពួកបគ។ របរិនបបើពួកបគមនិបោរពតាម
ចាបប់ទ ពួកបគនងឹអាចោកប់ទារ។ ការអបរ់ ុំលអ របរិនបបើបធវើវាបោយកថីររឡាញ់។ 
 
 រពោះជាមច រ់ ជារពោះកដល នបបងកើតមនុរសបទាុំងអរ់កម៏នចាបក់ដរ។ រទងម់នរពោះទយ័ឱ្យបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ 
បធវើតាមចាបទ់ាុំងប៉ាុនាម នរបរ់រពោះអងគ។ បហតុបនោះបហើយ នជារទងរ់កមថងចាបរ់បរ់រពោះអងគតាមរយៈបោកម៉ាូបរ និងរពោះ 
បយរ ូរគិរថ កដលជារពោះបុរតារពោះអងគ។ 
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គ្ទព្ាង  
ក. ចាបរ់បរ់មនុរសប Rules of Men 
ខ្. បទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់តាមរយៈបោកម៉ាូបរ Commandments of God by Moses 
គ. ការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ Teaching of Jesus 
 .  ការកណ្នាុំរបរ់ពួកសាវក័ Apostles’ Directions 
 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពីទុំនួលខុ្ររតូវរបរ់រគរិថបររ័ិទចុំបពាោះចាបរ់បបទររបរ់បគ។ 
២. បង្ហា ញពីសាររុំខ្ននស់នបទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់។ 
៣. រ បថ់ា បហតុអវី នជាបញ្ដតថិរបរ់រពោះរគិរថរតូវបៅថា បញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ 
៤. ររបររវធិីបផសបងៗកដលបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះរគិរថអាចអនុវតថកបុងជីវតិររ់បបរបចាុំសែង ដូចកដល ន 
 រកមថងឱ្យប ើញកបុងបរចកថីបបរងៀនរបរ់ពួកសាវក័។ 
 

រ.  ចាប់របសម់នុសស Rules of Men 
ទោលទៅទ១ី. ប ា្ ញពីទំនួលខ សព្តូវរបស់ព្គ្ិសតបរសិ័ទច្ំទពាះច្ាប់ព្រទទសរបស់ទគ្។ 
 
 ចាបរ់បរ់រពោះជាមច រ់រតូវកតបធវើតាមលុំោប់លុំបោយកបុងរងគម។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យមនុរសប និងរគួសារ 
របរ់បគររ់បបជាមយួោប បោយរុខ្សានថ និងចុោះររមុងោប ។ រទង ់នអនុញ្ជដ តឱ្យមនុរសបអភវិឌណរបពន័ននបោ យ 
បផសបងៗ។ បយើងរបកហលជាររ់បបកបុងកុលរមពន័នជាមយួបមកស្តនាធ ញ ររ់កបុងរបបរជាធិបបតយយជាមយួបរថច ឬ ររ់កបុងរបប 
សាធារណ្ៈជាមយួរបធានាតិបតី។ មនអបកដឹកនាុំជាបរចើនកដលជាអបកបបងកើតចាប ់ឬ វនិយ័កដលរគបរ់គងរងគមរបរ់បគ។ 
មនិកមនអបកដឹកនាុំ ឬ ចាបទ់ាុំងអរ់រុទនកតលអកបុងរពោះបនរតរបរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ ប៉ាុកនថ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងបោរព 
ចាបទ់ាុំងបនាោះ។ 
 
 សាវក័ប៉ាូលរ បប់យើងពីការបនោះកបុងកណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ១៣:១-៣ ថា៖ 
 

មនុរសបរគបរ់បូរតូវសាឋ ប់បង្ហគ ប់អាជាញ ធរ ដផតិអុំណាចទាុំងឡាយរុទនកតមកពីរពោះជាមច រ់ គឺរពោះអងគ ន 
កតងតាុំងបអាយមនអុំណាចទាុំងបនាោះបឡើង។ ដូបចបោះ អបកកដលរបឆាុំងនឹងអាជាញ ធរ កដូ៏ចជារបឆាុំងនឹងរបបៀប
បរៀបរយ កដលរពោះជាមច រ់ នចាតក់ចងបនាោះកដរ បហើយអបកកដលរបឆាុំង មុខ្ជាបធវើបអាយខ្លួនមនបទារមនិ
ខ្នន។ អបករបរពឹតថអុំបពើលអមនិខ្នល ចអបករគបរ់គងររុកបឡើយ មនកតអបករបរពឹតថអុំបពើអារកកប់៉ាុបណាត ោះកដល
ខ្នល ច។ បបើអបកមនិចងខ់្នល ចអាជាញ ធរបទ ចូររបរពឹតថអុំបពើលអបៅ បនាោះអាជាញ ធរនឹងររបរើរអបកជាមនិខ្នន។ 
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អុំណាចរតូវ នបបងកើតបឡើងបដើមផរីគបរ់គងអុំបពើអារកក ់និងោកប់ទារអរ់អបកកដលបលមើរចាប។់ បោកប៉ាូល 
មនរបសារន៍ថា ពីបរពាោះអាជាញ ធរ នោកប់ទារអបករបរពឹតថអុំបពើអារកក ់បទើបអបកទាុំងបនាោះបដើរតួជាអបកបបរមើរបរ់ 
រពោះជាមច រ់។  បយើងរតូវសាឋ ប់បង្ហគ បអ់ាជាញ ធរ មនិកមនបោយខ្នល ចទទួលទណ្ឍ កមមប៉ាុបណាត ោះបទ »គបឺធវើបោយមនមនរិការ
ផង» (រ ៉ាមូ ១៣:៥)។ 
 
 បរកាយមកបោកប៉ាូលមនរបសារនអ៍ុំពីការបងព់ននជាបរឿងរ៉ា វទាកទ់ងនឹងមនរិការ ៖ 
 

បហតុបនោះបហើយ នជាបងបអូនរតូវកតបងព់ននោរ ដផតិបោកទាុំងបនាោះទទួលមុខ្ង្ហរពីរពោះជាមច រ់ បដើមផ ី
បុំបពញកិចចការបនោះោ៉ា ងហមតច់ត។់ រតូវជូនបោកទាុំងបនាោះ នូវអវីកដលបងបអូនរតូវជូន គឺបងអ់ាករបៅបោក
ណា កដលបងបអូនរតូវបង ់បងព់ននបៅបោកណាកដលបងបអូនរតូវបងព់នន បកាតខ្នល ចបោកណាកដលបងបអូន
រតូវបកាតខ្នល ច បោរពបោកណាកដលបងបអូនរតូវបោរព។ (រ ៉ាមូ ១៣:៦-៧) 

 
 រគិរថបររ័ិទជុំពាកភ់ារកិចចទីមយួចុំបពាោះរពោះរជរពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ កបុងនាមជារបជាពលរដឌកដលមនបររភីាពសន 
រពោះរជរពោះជាមច រ់ បយើងរតូវកតបធវើជាគុំរលូអររមបអ់បកមនិបជឿ កបុងការសាថ បប់ង្ហគ ប់អាជាញ ធរតាមរយៈការបងព់ននរបរ់ 
បយើង។ បោកបពរតុរបលើកទឹកចិតថបយើងថា «រូមបោរពចុោះចូលអុំណាចនានា បបបលើកផនដបីនោះបោយយល់ដល់
រពោះអមច រ់» (១បពរតុរ ២:១៣)។ 
 
 រពោះបយរ ូគឺជាគុំរដូអ៏សាច រយចុំបពាោះការបោរពចុោះចូលអាជាញ ធរ។ បទាោះបីរទងជ់ាបរថចបលើអរ់ទាុំងបរថចកប៏ោយ ក៏ 
រទងប់បកតបងព់ននកដរបដើមផកុីុំឱ្យទារ់ចិតថមនុរសប (ប ើញបប ម៉ា ថា ១៧:២៤-២៧)។ បពលររតូវ នពាោមោកអ់នាធ ក់ 
រពោះអងគបោយបរបើរុំណួ្រអុំពីការបងព់នន រពោះបយរ ូទូនាម នថា «អវីៗកដលជារបរ់រពោះបៅអធិរជ ចូរថាវ យបៅរពោះបៅអធិរជ
វញិបៅ បហើយអវីៗកដលជារបរ់រពោះជាមច រ់ ចូរថាវ យបៅរពោះជាមច រ់វញិកដរ» (ម៉ា ថាយ ២២:២១)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគពិតរ កដណាកដលរថីអុំពីអតថចរតិរបរ់រគិរថបររ័ិទចុំបពាោះរោឌ ភ ិល។ 
  ក) រគិរថបររ័ិទមនិគួរបងព់ននោរបទ ពីបរពាោះបគជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ 
  ខ្) បគមនបុំណ្ងចិតថបោរពចុោះចូលនឹងចាបរ់បរ់របបទរ។ 
  គ) បគបងព់ននោរតាមមនរិការ។ 
   ) បគបោរពអុំណាចមនុរសប។ 
  ង) បគបលើកចាបរ់បរ់រពោះជាមច រ់ខ្ពរ់ជាងចាបរ់បរ់មនុរសប។ 
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ខ.  បទបញ្ញា របសរ់ពះជាមាា សត់ាមរយៈពោរម៉ូពស Commandments of God by Moses 
ទោលទៅទ២ី. ប ា្ ញពីសារសំខាន់ម្នបទបញ្ញា របស់ព្ពះជ្ជាច ស់។ 
 

 ចាបរ់បរ់មនុរសបអាចលអ ឬ អាចអារកក។់ ចាបទ់ាុំងបនាោះរតូវ នបបងកើតបឡើងបដើមផបីបរមើរងគម។ ប៉ាុកនថ ចាប ់
របរ់រពោះជាមច រ់លអ និង រមឥតបខ្នច ោះររមបម់នុរសបរគបរ់បូរគបទ់ីកកនលង។ អបកររបររទុំនុកតបមកើងោនម់ត់ថា «ឱ្រពោះ 
អមច រ់បអើយ រពោះអងគរុចរតិ វនិយ័របរ់រពោះអងគរុទនកតរតឹមរតូវ! រពោះអងគរបទានដុំបូនាម នមកបោយរុចរតិ និងរតឹមរតូវ 
បុំផុត» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៣៧-១៣៨)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នរបទានវនិយ័ដល់របជារស្តរថរពោះអងគតាមរយៈអបកបបរមើរពោះអងគគឺ បោកម៉ាូបរ។ បរកាយមក  
រពោះជាមច រ់ នរកមថងឱ្យប ើញវនិយ័លអឥតបខ្នច ោះរបរ់រពោះអងគបៅកានជ់នជាតិបហរបឺ ជាជាតិសារនក៍ដលរទង ់នបរជើរ 
បរ ើរបពលរទងរ់បទានបទបញ្ជជ បៅឱ្យបោកម៉ាូបរបបភបុំរីុសណ្។ រូមអាន និកខមនុំជុំពូក១៩ ដល់៣១។ វនិយ័រុំខ្នន់ៗ  
មយួចុំនួនមនកបុងរកឹតយវនិយ័ដបរ់បការ។ 
 
 កបុងទុតិយកថាជុំពូក៥ បោកម៉ាូបរ នមនរបសារនរ៍ បរ់កឹតយវនិយ័ទាុំងបនាោះបៅរបជារស្តរថ បដើមផបីគ នរិកា 
និងបោរពរបតិបតថិ (ខ្១)។ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យជនជាតិបហរបឺដឹងថា រកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះជារគឹោះសនរមពននបមរតីរបរ់រពោះ
ជាមច រ់ជាមយួបគ។ រពោះជាមច រ់នឹងបបកតបនថរបទានពរដល់បគ របរិនបបើបគបោរពតាមវនិយ័បនាោះ (ខ្៣២ ដល់ ៣៣)។ 
 

បទាោះបីបយើងជារបជារស្តរថរបរ់រពោះជាមច រ់សនរមពននបមរតីែមីតាមរយៈការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូកប៏ោយ កប៏យើងគួរ 
កតបបកតរការកឹតយវនិយ័ទាុំងដបរ់បការ។ រកឹតយវនិយ័ដបរ់បការររមបម់នុរសបរគបរ់បូ។ បបើោម នរកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះបទ បយើង 
ពុុំអាចមនរុភាពលអ ចបរមើនរងុបរឿង និងរងគមលអ នបឡើយ។ បតាោះ រូមបយើងរ ុំលឹករកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះបោយរបងខប៖ 
 
 ១. មនិរតូវបោរពរពោះណាបផសបង បរ ពីបយើងបឡើយ។   
  ២. មនិរតូវឆាល ក់របូអវី ឬយកវតទុកដលជាតុំណាងអវីមយួ បបបលើបម  បបបលើកផនដី ឬបបកបុងទឹក បរកាមដី បធវើជា 
       រពោះបឡើយ។ 
  ៣. មនិរតូវយករពោះនាមរបរ់រពោះអមច រ់ ជារពោះរបរ់អបក បៅបរបើឥត នការបនាោះបឡើយ។ 
  ៤. ចូររ ុំលឹកសែងរបផទ័ បហើយកញកសែងបនាោះជាសែងដវ៏រុិទន។ 
  ៥. ចូរបោរពមតាបិតារបរ់អបក។ 

៦. កុុំរមល បម់នុរសប។  
៧. កុុំរបរពឹតថអុំបពើផិតកផត។់  
៨. កុុំលួចបលនប់គ។  
៩. កុុំបធវើសាកសបកីកលងកាល យ កដលនាុំបអាយអបកដសទមនបទារ។  
១០. កុុំបោភលនច់ង ់នផធោះ ឬ របពននរបរ់អបកដសទ។ 
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រពោះជាមច រ់របទានវនិយ័ទាុំងបនោះមកបដើមផជីួយ បយើងឱ្យររ់បបរុខ្សានថ និងចុំរងុចបរមើន។ រទងរ់បទានដល់បគ 

ពីបរពាោះរទងជ់ារពោះបិតាកដលមនរពោះហឫទយ័របផរុរ និងគួរឱ្យររឡាញ់។ 
 

ចូរទទលួសាគ ល់ថា រពោះអមច រ់ ជារពោះរបរ់អបក  នអបរ់ ុំអបកដូចឪពុកអបរ់ ុំកូន។ ចូរកានត់ាមបទបញ្ជជ របរ់ 
រពោះអមច រ់ ជារពោះសនអបក បហើយបដើរតាមមោ៌របរ់រពោះអងគ និងបោរពបកាតខ្នល ចរពោះអងគ។  
(ទុតិយកថា ៨:៥-៦) 

 
  សារនអ៍ុីរសាកអលមនិកតងកតបធវើតាមវនិយ័ទាុំងបនោះបទ បហើយបគរតូវទទួលបទារ។ ប៉ាុកនថ បគមនិអារកកជ់ាងមនុរសប
បផសបងបទៀតបទ។ បុររស្តរថីរគបរ់បូរបរពឹតថអុំបពើ បរបឆាុំងនឹងរពោះជាមច រ់ បោយការរបរពឹតថបលមើរនឹងវនិយ័មយួ ឬ បរចើនជាង
នឹងបទៀតសនរកឹតយវនិយ័ទាុំងដបរ់បការ។ រូមផកីតពួកខ្នងសារនាកប៏ធើវខុ្រនូវចុំណុ្ចខ្លោះកដរ។ 
 
 កណ្ឍ គមពរីម៉ា កុរកតរ់តាថា សែងមយួ មនបុររវយ័បកមងខ្នងសារនាមប ក ់នមករករពោះបយរ ូ  បហើយចងដ់ឹងថា 
បតើោតរ់តូវកតបធវើអវីបដើមផទីទួលជីវតិអរ់កលផ។ រពោះបយរ ូ នរួរបៅោតអ់ុំពីបទបញ្ជជ រ ុំចុងបរកាយ បហើយបុររបនោះ 
និោយទាុំងមនអុំណួ្តថា ោត់ នរបតិបតថិតាមបទបញ្ជជ ទាុំងបនាោះបហើយ។ បរកាយមក រពោះបយរ ូ នរ បោ់តឱ់្យលក់
រទពយរមផតថិទាុំងអរ់របរ់ោត ់រចួបហើយរឹមបដើរតាមរពោះអងគ។ បុររវយ័បកមង នបដើរបចញទាុំងទឹកមុខ្ររបពាន ដផតិោត់
មនរទពយរមផតថិរថុករថមាណារ់។ (រូមអាន ម៉ា កុរ ១០:១៧-២២)។ បយើងអាចររសម នថា ោតរ់រឡាញ់រទពយ
រមផតថិជាជាងការសាថ បប់ង្ហគ បរ់ពោះបុរតារបរ់រពោះជាមច រ់បៅបទៀត។ ោត ់នបធវើខុ្រនឹងបទបញ្ជជ ទីមយួបោយមនិដឹង
ខ្លួន។ 
 
 ជាការពិតណារ់ រពោះជាមច រ់មនបទោឌ នខ្ពរ់ចុំបពាោះការរបរពឹតថរបរ់រស្តរថរពោះអងគ។ ោម ននរណាមប កអ់ាច 
បុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់របរ់រពោះជាមច រ់បោយខ្លួនឯង នបឡើយ។ សាវក័ប៉ាូលបញ្ជជ កព់ីបញ្ជា របរ់បយើងកបុង 
កណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៧:២១-២៥។ បទាោះបីបយើងដឹងថា រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់រតឹមរតូវ និងមនបុំណ្ងចិតថចងរ់បរពឹតថអុំបពើ
លអកប៏ោយ កប៏យើងដឹងថា វាពិ កកបុងការយកឈបោះបលើនិរសបយ័បោកិយរ៍បរ់បយើង។ វាគួរឱ្យបរតកអរណារ់  ដផតិ
រពោះជាមច រ់មនចបមលើយ! 
 

ការអវីកដលរកឹតយវនិយ័បធវើពុុំបកើត បរពាោះនិរសបយ័បោកីយ ៍នបធវើបអាយរកឹតយវនិយ័បនាោះបៅជាអរ់ឫទនិ 
រពោះជាមច រ់ នរុំបរចការបនាោះរចួបៅបហើយ គឺបរពាោះកត ប រពោះអងគចាតរ់ពោះបុរតារបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់  
បអាយោងមកមននិរសបយ័ជាមនុរសបដូចមនុរសបឯបទៀតៗកដលមន ប បដើមផោីក់បទារ បកបុងនិរសបយ័
ជាមនុរសបកដលជាមនុរសប។ រពោះអងគបធវើដូបចបោះ បដើមផបីរ របយើងបអាយ នរុចរតិ ររបតាមការតុំរវូរបរ់
រកឹតយវនិយ័ គឺចុំបពាោះបយើងកដលមនិររ់បបតាមនិរសបយ័បោកីយ ៍កតររ់បបតាមរពោះវញិ្ជដ ណ្វញិ។  
(រ ៉ាមូ ៨:៣-៤) 
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រពោះបយរ ូ ជាបុរតមនុរសប និងជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់  នបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់របរ់រពោះជាមច រ់  

(ម៉ា ថាយ ៥:១៧)។ តាមរយៈការរុគតរបរ់រពោះអងគ បយើងរតូវ នអតប់ទារនូវរល់អុំបពើខុ្រឆគងរបរ់បយើង បហើយតាម 
រយៈរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះអងគ បយើងបរៀនកាតត់ាមរកឹតយវនិយ័រពោះជាមច រ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៣៥-៣៧ ោកក់បុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ បរៀនវា បហើយយកវាបធវើជា 
    បរចកថីអធិសាឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក។ 
 

រូមនាុំទូលបងគុំបដើរតាមមោ៌សនបទបញ្ជជ របរ់រពោះអងគ ដផតិទូលបងគុំបពញចិតថនឹងបទបញ្ជជ ទាុំងបនោះណារ់។ 
រូមទាកទ់ាញចិតថទូលបងគុំ បអាយបធវើតាមដុំបូនាម នរបរ់រពោះអងគ គឺមនិកមនបអាយរកកុំសរបឡើយ! រូមទាញ
អារមមណ៍្ទូលបងគុំ បអាយកបរបចញពីអវីៗកដលឥតខ្លឹមសារ បហើយបអាយទូលបងគុំមនជីវតិររ់បបតាមមោ៌
របរ់រពោះអងគ! (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៣៥-៣៧) 
 

៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគ កដលពណ៌្នាអុំពីរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់។ 
 ក) រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់លអឥតបខ្នច ោះ។ 
 ខ្) រកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់កដល នរបទានមកបោកម៉ាូបរគឺររមបក់តជនជាតិបហរបឺប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) មនុរសបអាចបោរពតាមបទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការោ៉ា ងង្ហយររួល។ 
  ) រពោះជាមច រ់ នរបទានរកឹតយវនិយ័មកបដើមផជីួយ បយើងឱ្យររ់បបរតឹមរតូវ។ 
 ង) បទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការហួររមយ័បហើយ។ 
 ច) រពោះបយរ ូកាន់តាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងអរ់របរ់រពោះជាមច រ់។ 
 ឆ) បយើងរតូវការរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផជីួយ បយើងឱ្យកានត់ាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងបនោះ។ 
 
៤ របរិនបបើអបកមនិទានរិ់កាបទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការបទ ចូរកតរ់តាបទបញ្ជជ ទាុំងបនាោះបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក រពមទាុំង 
   ចងចាុំវាផង។ បពលអបករិកាបទបញ្ជជ ទាុំងបនាោះចូរទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកឱ្យបចោះកានត់ាមបទបញ្ជជ ទាុំង   
   បនាោះផង។ 
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គ.  ការបពរងៀនរបសរ់ពះពយស៊ ូTeachings of Jesus 
ទោលទៅទ៣ី. ព្ាប់ថា ទហត អវីបានជ្ជបញ្ាតតិរបស់ព្ពះព្គ្ិសតព្តូវទៅថា បញ្ាតតិម្នទសច្រតីព្សឡាញ់។ 
 
 បពលមយួ មនបណ្ឍិ តខ្នងវនិយ័មប កម់ករករពោះបយរ ូ បហើយ នរួររុំណួ្រពិ កមយួបៅកានរ់ពោះអងគរថីអុំពី 
រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់៖ «បតើមនបទបញ្ជជ ណារុំខ្ននជ់ាងបគ?» (ម៉ា ថាយ ២២:៣៦)។ រពោះបយរ ូពុុំ នបរជើរបរ ើរ 
បទបញ្ជជ មយួណាបចញពីបទបញ្ជជ ទាុំងដបរ់បការបឡើយ។ ផធុយបៅវញិ រទង ់នបរជើរបរ ើរបចញពីបទបញ្ជជ របរ់ 
រពោះជាមច រ់កបុងរមពននបមរតីចារ់ កដលរបប់ញ្ចូ លបទបញ្ជជ បនួដុំបូងគឺ៖ «អបករតូវររឡាញ់រពោះអមច រ់ ជារពោះរបរ់អបក 
បអាយអរ់ពីចិតថគុំនិត អរ់ពីសាម រតី និងអរ់ពីកមល ុំងកាយ» (ទុតិយកថា ៦:៥)។ 
 
 របរិនបបើអបកររឡាញ់រពោះជាមច រ់ អបកនឹងថាវ យបងគុំរពោះអងគកតមយួអងគគត ់អបកនឹងមនិបរបើរពោះនាមរពោះអងគអសារ
ឥតការបឡើយ បហើយអបកនឹងោប់រពោះទយ័រពោះអងគ។ បរចកថីររឡាញ់នឹងបធវើជាការជុំរញុទឹកចិតថពីខ្នងបរកាយការសាថ ប់
បង្ហគ បរ់បរ់អបកចុំបពាោះរកតឹយវនិយ័ទាុំងអរ់។ កបុងចបមលើយបៅកានប់ណ្ឍិ តខ្នងវនិយ័ រពោះបយរ ូ នបកនទមបទបញ្ជជ ដ៏
អសាច រយទីពីរ កដលរកប ើញកបុងរមពននបមរតីចារ់។ បទបញ្ជជ បនោះរបប់ញ្ចូ លបទបញ្ជជ រ ុំចុងបរកាយគឺ៖ «ចូរររឡាញ់អបក
ដសទបអាយ នដូចររឡាញ់ខ្លួនឯង» (បលវវីនិយ័ ១៩:១៨)។ ការររឡាញ់អបកដសទទាកទ់ងនឹងការចង ់នរបរ់លអបុំផុត
ររមបទុ់កឱ្យបគ។ បនោះបហើយជាបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្។ 
 
 បបបពលកដលរពោះបយរ ូបរៀបនឹងចាកបចញពីពួកសាវក័ រទង ់នបបរងៀនពួកបគ «របរិនបបើអបករល់ោប ររឡាញ់ខ្ញុ ុំ 
អបករល់ោប ពិតជាកាន់តាមបទបញ្ជជ របរ់ខ្ញុ ុំ» (យ៉ាូហាន ១៤:១៥)។ រទង ់នរនាថានឹងបញ្ចូ នរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួ 
អងគគឺ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផបីបរងៀនបយើងឱ្យបយើងបចោះពីរបបៀបកានត់ាមបទបញ្ជជ  (យ៉ាូហាន ១៤:១៦-១៧, ២៦)។ 
បនាធ បម់ក រទងម់នរពោះបនធូលថា៖   
 

បនោះជាបទបញ្ជជ របរ់ខ្ញុ ុំ ចូរអបករល់ោប ររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក ដូចខ្ញុ ុំ នររឡាញ់អបករល់ោប កដរ។  
ោម ននរណាមនបរចកឋីររឡាញ់ខ្នល ុំងជាងអបកកដលរ ូបឋូរជីវតិ បដើមផមីតិថរមល ញ់របរ់ខ្លួនបនាោះបឡើយ។  
(យ៉ាូហាន ១៥:១២-១៣) 

 
បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូគឺមនការអនុវតថនជ៍ាកក់រថង៖ រទង ់នរបទានរពោះជនមរទងផ់្ទធ ល់បដើមផរីបស្តង្ហគ ោះ 

បយើង។ ឥឡូវ រទងរ់ពវរពោះទ័យឱ្យបយើងបធវើអវីមយួកដរ។ សាវក័ប៉ាូល នយល់ពីការបនោះ បពលបោកររបររ »រតូវជួយ រ ុំកលក 
ទុកខធុរៈោប បៅវញិបៅមក បធវើោ៉ា ងបនោះ បទើបបងបអូនបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរគិរឋទាុំងររុង» (កាឡាទី ៦:២)។ 
 
 បយើងបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះរពោះអមច រ់សនបយើង តាមរយៈការរបរពឹតថអុំបពើលអចុំបពាោះអបកដសទ។ បតើអបកចង 
ចាុំកបុងបមបរៀនទីមយួ អុំពីបុំណ្ងរពោះទយ័រពោះជាមច រ់ររមបប់ុរតធីតារបរ់រពោះអងគគឺថា បគរតូវកតរបរពឹតថអុំបពើលអកដរឬបទ? 
ឥឡូវបយើងប ើញបហើយថា វាជាបទបញ្ជជ របរ់រពោះបយរ ូ។ 
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 បរចកថីររឡាញ់កដលមនរបរិទនិភាពគឺជារកឹតយវនិយ័របូលសនរពោះរជរបរ់រពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ បយើង នប ើញ 
ថា ចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់វបិររជាងបរចកថីររឡាញ់បៅបទៀត។ រទងក់រុ៏ចរតិផង។ បរចកថីររឡាញ់កដល 
មនរបរិទនិភាពរតូវកត នដឹកនាុំកបុងរបបៀបរតឹមរតូវ។ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនបរចើនអុំពីបរចកថីររឡាញ់ និងបរចកថី 
រុចរតិ។ ការបបរងៀនបបបលើភបុំ រកប ើញកបុងកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយជុំពូក៥ ដល់ ជុំពូក៧ រ បអ់ុំពីបរចកថីបបរងៀនមយួចុំនួន។ 
 

បបកបុងការបបរងៀនបនោះ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ ប់សាវក័រពោះអងគអុំពីបទោឌ នខ្ពរ់សនបរចកថីរុចរតិកដលបគរតវូ 
ប៉ាងរ ថាប ។ បគមនិរោនក់តឈបព់ីការរបរពឹតថអុំបពើអារកកប់នាោះបទ កែមទាុំងឈបព់ីការគិតអារកកប់ទៀតផង។ ឧទាហរណ៍្ 
ការឈបរ់បរពឹតថអុំបពើផិតកផតម់និរគបរ់ោនប់ទ។ បយើងកម៏និរតូវមនគុំនិតចងរ់បរពឹតថអុំបពើផិតកផតក់ដរ (ម៉ា ថាយ ៥:២៧-
២៨)។ រពោះបយរ ូកម៏និរកបរ់ពោះទយ័កដរ របរិនបបើបយើងរោនក់តបធវើលអចុំបពាោះកតមតិថភកថិបយើង។ រទងប់ង្ហគ បប់យើងឱ្យ
ររឡាញ់ខ្នម ុំងររតូវរបរ់បយើង រពមទាុំងអធិសាឌ នឱ្យបគផង បធវើដូបចបោះ បយើងនឹង នបៅជាបុរតធីតាពិតរ កដរបរ់ 
រពោះបិតាកដលគងប់បសាទ នបរមរុខ្ (ម៉ា ថាយ ៥:៤៣-៤៥)។ 
 
 បរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះបយរ ូមនភាពវជិជមន និងបបងកើតរបបៀបែមីសនជីវតិ។ ការឱ្យ និងការអធិសាឌ នរបរ់បយើង 
រតូវកតបធវើបោយសាង ត់ៗ  កុុំបធវើបោយអតួបនាោះបឡើយ។ បយើងរតូវអវីរគបោ់៉ា ងររមបរ់ពោះជាមច រ់មនិកមនររមបក់ារររបរើរ 
របរ់មនុរសបបទ។ បយើងមនិរតូវបធវើជាមនុរសបោកពុ់ត កដលលអកតរុំបកបរ បឡើយ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បស់ាវក័ 
រពោះអងគមថងបហើយមថងបទៀតថា រពោះជាមច រ់យករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះការជុំរញុទឹកចិតថ អតថចរតិ រពមទាុំងការរបរពឹតថ 
បផសបងៗ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

៥ អវីកដលរពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បប់យើងឱ្យបធវើបពលខ្លោះវាខុ្រពីអវីកដលនិរសបយ័មនុរសបចង់ ន។ ចូរគូររងវងប់លើ 
   អកសបរបបពីមុខ្បរចកថីបង្ហគ បក់ដល នរបទានបពលរទងប់បរងៀនបលើភបុំ ជាអវីកដលអបករតូវការជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
   ដវ៏រុិទន។ 
 ក) រតូវអររបាយ បពលអបករតូវបគបបៀតបបៀន។ 
 ខ្) បគចពីការរងរឹក បពលមននរណាមប កប់ធវើខុ្រចុំបពាោះអបក។ 
 គ) ររឡាញ់ខ្នម ុំងររតូវរបរ់អបក។ 
  ) បរបើអុំបណាយទានសនបរចកថីបមតាថ ករណុាបោយសាង ត់ៗ ។ 
 ង) អតប់ទារឱ្យអបកដសទ បពលបគបធវើឱ្យអបកអាកអ់នច់ិតថ។ 
 ច) បញ្ឈបព់ីការវនិិចឆយ័មនុរសបបផសបងបទៀត។ 
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៦ បតើអបកមនបញ្ជា ធុំជាងបគមយួណា កបុងចុំបណាមបរចកថីបង្ហគ ប់ទាុំងបនោះ? ចូរររបររវាោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក  បហើយ   
   អធិសាឌ នទូលរូមជុំនួយពីរពោះជាមច រ់ បដើមផឱី្យអបកបចោះកានត់ាមបរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះបយរ ូ។ ចូរទុកកកនលងមយួ បដើមផ ី 
   ររបររពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកឱ្យបចោះកាន់តាមបរចកថីបង្ហគ បរ់ ថ ហ៍បនោះ។ 
 

ឃ. ការបណនរំបសព់ួរសាវ័រ Apostles’ Directions 
ទោលទៅទ៤ី. សរទសរវិធីទផសងៗណដលបញ្ាតតិម្នទសច្រតីព្សឡាញ់របស់ព្ពះព្គ្ិសតអាច្អន វតតរន ងជីវិតរស់ទៅព្រចមំ្ថៃ ដូច្ណដលបានសណមតង 
                 ឱ្យទ ើញរន ងទសច្រតីបទព្ងៀនរបស់ពួរសាវរ័។ 

 
បរកាយពីរពោះបយរ ូោងបៅឯរពោះបិតាវញិ សាវក័រពោះអងគ នបចញបៅរគបទ់ីកកនលង បដើមផផីសបពវផាយដុំណឹ្ងលអ 

អុំពីការរបស្តង្ហគ ោះ។ កបុងចុំបណាមពួកបគ មយួចុំនួន នបៅជួបជនជាតិយូោកដល នដឹងថា រពោះជាមច រ់បររុិទន បហើយរទង់ 
 នរបទានរកឹតយវនិយ័មកបដើមផជីួយ បគឱ្យរចួផុតពីអុំបពើ ប។ មនុរសបទាុំងបនោះង្ហយបរៀន នពីវនិយ័រថីអុំពីបរចកថីររឡាញ់ 
 កដលរពោះបយរ ូ នរបទាន។ ប៉ាុកនថ មនុរសបបផសបងបទៀតពុុំដឹងពីចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់បទ។ ពួកសាវក័ នបបរងៀន 
មូលោឌ នបកនទមដល់ពួកបគ។ អបកទាុំងបនោះមនសារនារបរ់បគផ្ទធ ល់ បហើយរតូវការបរៀនរបបៀបែមីសនជីវតិ។ របបៀបចារ់របរ់ 
បគមនិបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័បទ ដូបចបោះ ពួកសាវក័ នបបរងៀនបគអុំពីបរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះបយរ ូ។ 
 
 បរចកថីបបរងៀនរបរ់ពួកសាវក័មនបបកបុងរពោះគមពរី។ ពួកសាវក័បបរងៀនដូចអវកីដលរពោះបយរ ូ នបបរងៀន រពមទាុំង
រ បព់ីរបបៀបកដលបរចកថីបង្ហគ បរ់បរ់រពោះអមច រ់អាចជួយ ពួកបគចុំបពាោះបញ្ជា របរ់ពួកបគ។ ឧទាហរណ៍្ សាវក័យ៉ាូហាន
បបរងៀនពបីរចកថីបង្ហគ បក់ដលឱ្យបជឿបលើរពោះបយរ ូ រពមទាុំងររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក។ បោក នររបររថា «បយើងមនិ
រតូវររឡាញ់រតឹមកតបបូរមត ់ឬពាកយរុំដីប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរតូវររឡាញ់តាមអុំបពើកដលបយើងរបរពឹតថ និងតាមបរចកឋីពិតវញិ» 
(១យ៉ាូហាន ៣:១៨)។ 
 

បោកោ៉ា កុបយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការបនោះដូចោប ។ បោកបលើកទឹកចិតថឱ្យរគបោ់ប បធវើកិចចការរតឹមរតូវបោយ 
របតិបតថិតាម «រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរជយ ររបតាមគមពរី» (ោ៉ា កុប ២:៨) កដលជាបរចកថីបង្ហគ បឱ់្យររឡាញ់បងបអូនឯ
បទៀតៗរបរ់បយើង។ បោក នផថល់ដុំបូនាម នថា «ផធុយបៅវញិ របរិនបបើបងបអូននាុំោប របកានវ់ណ្ត ៈ  នបរចកឋីថា បងបអូន
របរពឹតថអុំបពើ ប បហើយរកឹតយវនិយ័ចាត់ទុកបងបអូនជាអបករបរពឹតថបទបលមើរ» (ោ៉ា កុប ២:៩)។ ការបរ ើរបអើង—ដូចជា ការ 
ររឡាញ់ ឬ ការរអបម់នុរសបមប ក ់បោយបរពាោះកតជាតិសារន ៍បភទ ឬ វណ្ត ៈ—គឺរបឆាុំងនឹងបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់ 
បហើយ។ រគិរថបររ័ិទផ្ទល រ់បថូរអតថចរតិរបរ់បយើងចុំបពាោះមនុរសប។ បយើងអានកបុងកណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប៖ 
 

រឯីសារនាដប៏ររុិទន ឥតបខ្នច ោះបបចុំបពាោះរពោះភស្តកថរពោះបិតាជាមច រ់វញិ គឺរទិតបបបលើការបៅរួររុខ្ទុកខបកមង
កុំរពា និងស្តរថីបមម៉ា យកដលមនទុកខលុំ ក រពមទាុំងរទិតបបបលើការរកាខ្លួនបអាយផុតពីអុំបពើបៅហមងរបរ់
បោកីយប៍នោះ។ (ោ៉ា កុប ១:២៧) 
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 សាវក័ប៉ាូលធាល បប់ធវើជាទារករសនរកឹតយវនិយ័របរ់មនុរសបមុនបពលបោកកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ បោក នដឹងថា 
រកឹតយវនិយ័ទាុំងបនាោះមនិអាចរបស្តង្ហគ ោះបោក នបឡើយ ដផតិការរបស្តង្ហគ ោះមនិកមនមកពីលទនផលសនការរបឹងករបងរបរ់ 
មនុរសប។ (រូមអាន បអបភរូ ២:៨-៩)។ ប៉ាុកនថ បបបពលបយើង នទទួលរពោះអុំបណាយទានសនការរបស្តង្ហគ ោះតាមរយៈ 
រពោះបយរ ូបហើយ បយើងទទួលខុ្ររតូវបធវើឱ្យរបបភទែមសីនជីវតិររ់របវ ើក។ បោកប៉ាូលោរ់បតឿនបយើងថា៖ 
 

ដូបចបោះ ខ្ញុ ុំរូមជុំរបបងបអូន និងបញ្ជជ ក់កបុងរពោះនាមរពោះអមច រ់ថា រូមកុុំររ់បបដូចសារន៍ដសទ កដល
របរពឹតថតាមរ ជាញ ដឥ៏តរបបោជនរ៍បរ់បគបនាោះបទៀតបឡើយ។ គុំនិតអបកទាុំងបនាោះងងឹតរូនយរុង បគបប
ឆាង យពីរពោះជនមរបរ់រពោះជាមច រ់ បរពាោះបគមនិសាគ ល់រពោះអងគ បហើយមនចិតថរងឹររូបទៀតផង… រតូវករបគុំនិត
រ ជាញ  និងវញិ្ជដ ណ្បអាយ នែមីបឡើង បហើយរតូវពាកជ់ីវតិែមដីរុ៏ចរតិ និងវរុិទនមកពីបរចកឋីពិត ជាជីវតិ
កដលរពោះជាមច រ់ នបបងកើត។ (បអបភរូ ៤:១៧-១៨, ២៣-២៤) 

 
 បោកប៉ាូលផថល់ជូនដុំបូនាម ន និងការកណ្នាុំជាបរចើនររមបរ់រ់បបជាជីវតិរគិរថបររ័ិទ បោយសារអុំណាចសន 
រពោះវញិ្ជដ ណ្។ ររបតាមកណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ជុំពូក៤ ដល់ ជុំពូក៦។ 
 
 ១. ចូរបនាធ បខ្លួន រលូតបូត និងអតធ់មតជ់ានិចច។ 
 ២. រកមថងបរចកថីររឡាញ់របរ់អបក តាមរយៈការអតឱ់្នឱ្យោប បៅវញិបៅមក។ 
  ៣. កុុំកុហកបទៀត! រតូវនិោយការពិត។ 
  ៤. បញ្ឈបក់ារលួច បហើយចាបប់ផថើមបធវើការ។ 
  ៥. ជួយ ជនរកីរក។ 
  ៦. កុុំបរបើពាកយកដលបធវើឱ្យអនថរយ កតបរបើពាកយកដលមនរបបោជនវ៍ញិ។ 
  ៧. ោម នចិតថលវីងជូរចត ់ឬ កុំហឹង មនកតចិតថរបផរុរ និងចិតថទន់ភលន។់ 
  ៨. អតប់ទារោប បៅវញិបៅមក។ 
  ៩. ោម នការរ រចាករីលធម ៌ឬ ការរបរពឹតថអុំបពើអ យមុខ្ ឬ ការបោភលន។់ 
  ១០. បរៀនពីអវីកដលបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័។ 
  ១១. កុុំឱ្យររវងឹរសា កតរតូវបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្វញិ។ 
  ១២. អរគុណ្រពោះជាមច រ់កបុងរគបក់ិចចការទាុំងអរ់។ 
  ១៣. ចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក។ 
  ១៤. ភរោិរតូវចុោះចូលនឹងសាវ មខី្លួន ដូចចុោះចូលនឹងរពោះអមច រ់។ 
  ១៥. សាវ មរីតូវររឡាញ់ភរោិខ្លួន ដូចរពោះរគិរថររឡាញ់រកុមជុំនុុំ។ 
  ១៦. បុរតធីតារតូវបោរពសាថ បប់ង្ហគ បឪ់ពុកមថ យខ្លួន។ 
  ១៧. ឪពុកមថ យ កុុំបធវើបអាយកូនរបរ់ខ្លួនមបួ ៉ា បនាោះបឡើយ កតរតូវអបរ់ ុំវាបោយពាកយបរបៀនរបបៅ និងដុំបូនាម ន 
         ររបតាមរពោះអមច រ់។ 
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  ១៨. ពាកប់រគឿងរឹករបរ់រពោះជាមច រ់។ 
  ១៩. អធិសាឌ នរគបក់ាលៈបទរៈទាុំងអរ់ បបបពលកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្ដឹកនាុំ។ 
 
 ការកណ្នាុំអីកអ៏សាច រយបមល៉ាោះ! វាមនិកមនជាបញ្ជ ីសនអវីកដលមនិរតូវបធវើបនាោះបទ។ វាជាបញ្ជ ីសនភាពវជិជមន និងរកមម 
ភាពសនការរបរពឹតថអុំបពើលអបផសបងៗ។ ការរបរពឹតថអុំបពើកានក់តលអមនិរោនក់តបធវើឱ្យបយើងកានក់តរបាយរកីរយប៉ាុបណាត ោះបទ កែម
ទាុំងបធវើឱ្យបយើងកានក់តមនលកខណ្ៈដូចរពោះបិតារបរ់បយើងកដលគងប់បសាទ នរួគប៌ៅបទៀតផង។ ដូចកដលបោកប៉ាូល
រ ុំលឹកបយើងពីការបនោះថា វាជាបោលបុំណ្ងសនការររ់បបបោយសារបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់៖ 
 

រូមបងបអូនយកតុំរបត់ាមរពោះជាមច រ់ចុោះ បរពាោះបងបអូនជាបុរតធីតាដជ៏ាទីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ ចូរររ់
បបបោយមនចិតថររឡាញ់ ដូចរពោះរគិរឋ នររឡាញ់បយើង បហើយ នបូជារពោះជនមរុំរបប់យើង ទុកជា
តង្ហវ យថាវ យរពោះជាមច រ់ និងទុកជាយញ្ដបូជាកដលោបរ់ពោះហឫទ័យរពោះអងគ។ (បអបភរូ ៥:១-២) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្ការរបរពឹតថនីមយួៗកដលកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ 
 ក) វាយកូនរបរ់អបក បរពាោះវាបដើរយឺត 
 ខ្) ចកមអតអបកបររកឃ្លល ន 
 គ) ជួយ មនុរសបរកការង្ហរបធវើ 
  ) ោកប់ណាថ សារអបកបបើកបររែយនថ ជាមច រ់រែយនថបរធើកតបធវើឱ្យអបកមនបញ្ជា ធងនធ់ងរ 
 ង) អធិសាឌ នររមបរ់គូគង្ហវ លរបរ់អបក 
 ច) បោរពចារ់ទុុំកបុងរហគមនរ៍បរ់អបក 
 
៨ បយើងរគបោ់ប មនចុំណុ្ចកបុងជីវតិរបរ់បយើងកដលបយើងមនិកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ ទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ 
   ដវ៏រុិទនឱ្យបង្ហា ញអបកនូវចុំណុ្ចណាកដលអបកមនិ នកាន់តាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់។ រូមអនុញ្ជដ តឱ្យរទងជ់ួយ   
   អបកកកករប។ 
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៩ បបកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក ចូរគូរតារងខ្នងបរកាម រពមទាុំងបុំបពញរកបឡានដូចកដល នបង្ហា ញ។ ចូរររបររ 
   វធិីកដលអបកកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់ររមបព់ីររ ថ ហ៍។ រ ថ ហ៍ទីពីរគួរកតររួលជាងរ ថ ហ៍ទីមយួ។ 
 
ការររ់បបជាមយួខ្លួនឯង ការររ់បបជាមយួរគួសារ ការររ់បបកបុងរហគមន៍ ការររ់បបកបុងរកុមជុំនុុំ 
 
 
 

   

 
 

ឥឡូវអបក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួបហើយ អបកបរតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការបឆលើយរុំណួ្របបជុំពូកវាយតសមលទីមយួ ។ 
ចូររ ុំលឹកបមបរៀនមុនៗ បនាធ បម់ក បធវើតាមការកណ្នាុំកដលមនបបបលើរកោរចបមលើយ។ រូមបផញើរកោរចបមលើយបៅកានរ់គូ 
របរ់អបកបដើមផកីក។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ ចុំណុ្ចទាុំងអរ់រុទនកតហួរពីរមតទភាពរបរ់បយើង ដូបចបោះចុំណុ្ចទាុំងអរ់រុទនកតរតូវការជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
     ដវ៏រុិទន។ 
 
១ របបោគ ខ្) គ)  ) និងរបបោគ ង) ពិតរ កដ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៧ ឃ្លល  ខ្) គ) ង) និង ច) រតឹមរតូវ។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៣ របបោគ ក)  ) ង) និង ឆ) រតឹមរតូវ។ 
 
៩ ចបមលើយរបរ់អបក។ បពលអបកបនថកានត់ាមបញ្ដតថិសនបរចកថីររឡាញ់ រពោះជាមច រ់នឹងបធវើឱ្យអបកកាន់កតរបាយ 
 បឡើង។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
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ពមពរៀន 
  

 ៥ ព្ពះជ្ជាច ស់ព្រទានខាន តគ្ំរូដលអ់នរសព្ាប់ការរស់ទៅ  
  God Gives You Standards for Living 
 ៦ ព្ពះជ្ជាច ស់សពវព្ពះទ័យឱ្យអនរទច្ះណថររាខលនួឯង  
  God Wants You to Care for Yourself  
 ៧ ព្ពះជ្ជាច ស់សពវព្ពះទ័យឱ្យអនរទច្ះព្សឡាញ់ព្រុមជំន ំ  
  God Wants You to Care for the Church  
 ៨ ព្ពះជ្ជាច ស់បានចត់អនរទដើមបពី្សឡាញ់មន សសទោរ  
  God Sent You to Care for the World  
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រពះជាមាា សរ់បទានខាន តគំរ ូ
ដលអ់្នរសរមាប់ការរសព់ៅ  

God Gives You Standards for Living 
 
  

រូមររសមថា អបកគិតចងទ់ិញកងម់យួ។ បបកបុងហាង អបកប ើញកងដ់ស៏ាអ តមយួ ជារបបភទកងក់ដលអបកកតងកត 
ចង ់ន។ ពិតណារ់ អបកចង់ នវា! ប៉ាុកនថ បោយសារអបកជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់ អបកមនិរតូវរបរពឹតថបោយពុុំ នគិត 
ពិចារណាបនាោះបទ។ អបកមនិយកលុយរបរ់រគួសារ ឬ ខ្ចីលុយពីមតិថភកថិយកបៅទិញកងប់នាោះបទ។ អបកដឹងបហើយថា អបកគួរ 
កតរបរមចចិតថរតឹមរតូវ។ ដូបចបោះ បតើអបកនឹងបធវើអវី? 
 
 រពោះគមពរីពុុំមនខ្គមពរីណាកដលរ បអ់បកថា បតើអបកទិញកង់ ឬអតប់នាោះបទ។ ោម នកងប់ទ បបជុំនានរ់ពោះគមពរី។ បរ ពី 
បនោះបទៀត បយើងមនិដឹងថា ការទិញកងវ់ាលអ ឬ អារកកប់នាោះបទ។ បហតុបនោះបហើយ រពោះជាមច រ់ពុុំមនចាបរ់ថីពីកងប់ទ។ 
រពោះគមពរីមនិកមនជាវតទុមនថអាគមកដលរ បប់យើងថា « ន» ឬ «មនិ ន» ចុំបពាោះរគបទ់ាុំងការរបរមចចិតថបទ។ ប៉ាុកនថ 
រពោះគមពរីរបទានបោលការណ៍្ដឹកនាុំកបុងការរបរមចចិតថជារបចាុំរបរ់បយើងកដរ។ បមបរៀនបនោះនឹងបបរងៀនបយើងអុំពីបោល 
ការណ៍្ទាុំងបនោះកដល នរកប ើញកបុងបទគមពរី។ 
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គ្ទព្ាង 
ក. ខ្នប តគុំររូរមបក់ារររ់បប Standards to Live By 
ខ្. ការរកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី Finding Biblical Principles 
គ. ការអនុវតថនប៌ោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី Applying Biblical Principles 
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីភាពខុ្រោប រវាងបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី និងបោលការណ៍្តាមបោកិយ។៍ 
២. ពនយល់ពីរបបៀបកដលអាចរកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី។ 
៣. បង្ហា ញពីបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវ បោយបធវើតាមការកណ្នាុំបដើមផរីកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី។ 
៤. បង្ហា ញពីរបបៀបកដលបោលការណ៍្សនការបបរមើតាមរពោះគមពរីមនឥទនិពលបលើរបបៀបររ់បបរបរ់រគរិថបររ័ិទ។ 
៥. បង្ហា ញពរីបបៀបអនុវតថជាកក់រថងបៅបលើបោលការណ៍្បបកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
  

រ.  ខាន តគំរសូរមាប់ការរសព់ៅ Standards to Live By 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីភាពខ សោន រវាងទោលការណ៍តាមព្ពះគ្មពីរ និងទោលការណ៍តាមទោរិយ៍។ 
 
 ខ្ណ្ៈចាបប់ផសបងៗរ បអ់បកពីអវីមយួកដលអបកគួរកតបធវើ ឬ មនិគួរកតបធវើ បោលការណ៍្បរបៀបដូចជារង្ហវ រ់កដលជួយ  
អបកឱ្យដឹងថា ទបងវើរមយួណាលអជាងទបងវើរមយួណា ឬ ទបងវើរមយួណាអារកកជ់ាងទបងវើរមយួណា។ បយើងរគបោ់ប របរពឹតថតាម
បោលការន ៍បទាោះបីមនុរសបជាបរចើនមនិដឹងពីការបនោះកប៏ោយ។ បោលការណ៍្សាមញ្ដបុំផុតមយួគឺជាការរបាយររមប់កត
ខ្លួនឯង កដលវាមននយ័ថា «របរិនបបើវាបធវើឱ្យខ្ញុ ុំរកីរយ បនាោះខ្ញុ ុំនឹងបធវើវា»។ ភាពរបាយរកីរយររមបក់តខ្លួនឯងមនិកមន
ជាបទោឌ នកដលរពោះបយរ ូមនរពោះជនមររ់ និងរុគតបនាោះបឡើយ។ រូមអានអុំពីការបនាធ បខ្លួន និងរិររីងុបរឿងរបរ់
រពោះរគិរថកបុងកណ្ឍ គមពរី ភលីីព ជុំពូក២។ 
 
 បទោឌ នមយួបផសបងបទៀតកដលមនុរសបរបរមចចិតថបធវើគឺជារបជារបយិភាព។ របជារបិយភាពមនន័យថា រតូវ ន 
មនុរសបជាបរចើនចូលចិតថ បហើយរមួទាុំងការចង ់នការររបរើររបរ់មនុរសបផង។ រពោះគមពរីរ បប់យើងឱ្យប៉ាងរ ថាប ការ 
ររបរើរកដលមកពីរពោះជាជាងការររបរើរកដលមកពីមនុរសប (រ ៉ាមូ ២:២៩)។ ការករវងរករបជារបិយភាពមនិកមនជា 
បោលការណ៍្របរ់រគិរថបររ័ិទបឡើយ។ 
 

 
 
 



69 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បពលបធវើការរបរមចចិតថថានឹងទិញរបរ់ពិបររ ដុំបូងអបកគិតអុំពី 
 ក) បធវើឱ្យអបកលផលីាញកបុងចុំបណាមមនុរសបកដលអបកសាគ ល់។ 
 ខ្) បហតុផលកដលអបករតូវការវា បនាធ បម់កអធិសាឌ នមុនបពលរបរមចចិតថ។ 
 គ) អបកចង ់នវា បហើយទិញវាកតមថង។ 
 
២ ចូរគិតអុំពីអវីកដលអបកបទើបកត នរបរមចចិតថរចួបហើយ។ អបកអាចរ ប ់នបទថា បតើបោលការណ៍្អវីកដលអបក នបរបើ?    
    បតើការរបរមចចិតថរបរ់អបកនឹងមនភាពខុ្រោប បទ របរិនបបើអបកបរបើបោលការណ៍្បផសបងបទៀត? 
 

ខ.  ការររពឃើញពោលការណ៍តាមរពះគមពីរ Finding Biblical Principles 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលអាច្ររទ ើញទោលការណ៍តាមព្ពះគ្មពីរ។ 
 
 រគបទ់ាុំងបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីទាុំងអរ់រុទនកតមកពីបញ្ដតថិដ៏អសាច រយសនបរចកថីររឡាញ់។ បញ្ដតថិសនបរចកថី 
ររឡាញ់បនោះមននយ័ថា រគិរថបររ័ិទរតូវកតបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះរពោះជាមច រ់ ចុំបពាោះអបកដសទ និងចុំបពាោះខ្លួន 
ឯង ពីបរពាោះរពោះជាមច រ់ររឡាញ់បគ។ បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីរថីអុំពីបរចកថីររឡាញ់រមួបញ្ចូ លបោលការណ៍្បផសបងៗ 
ជាបរចើនបទៀត។ ទីបនោះមនបីរបបៀបកបុងការរកប ើញបោលការណ៍្សនបរចកថីររឡាញ់កបុងរពោះគមពរី៖ 
 
 ១. បមើលគុំរពូីអាកបផកិរោិតាមរពោះគមពរីកដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងមន។ ឧទាហរណ៍្ រូមអានសាច់   
              បរឿងកដលទាកទ់ងនឹងសារន៍សាម៉ា រលីអ កដល នបង្ហា ញពីចិតថរបផរុរចុំបពាោះអបកជិតខ្នងរបរ់ោត ់និងអុំពី   
              អបកកដលរពោះបយរ ូចងម់នរពោះបនធូល «រុុំបោកអបញ្ជ ើញបៅចុោះ បហើយរបរពឹតថបអាយ នដូចអបកបនាោះបៅ»   
             (លូកា ១០:៣៧)។ ការបង្ហា ញចិតថរបផរុរគឺជាបទោឌ នលអកបុងការររ់បប។ 
 
 ២. រិកាការពនយល់ និងការរុំណូ្មពរបផសបងៗអុំពីការររ់បបកបបរគិរថបររ័ិទកដល នផថល់ជូនកបុងរពោះគមពរី។  
              រពោះគមពរីរបទានសាចប់រឿង និងបរចកថីបង្ហគ បជ់ាបរចើនកដលជួយ បយើងឱ្យររ់បបតាមកបបជីវតិរគិរថបររ័ិទ។  
              ឧទាហរណ៍្ បទគមពរីមនរពោះបនធូលពីរពោះជាមច រ់ «រពោះអងគ នរបទានរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះអងគឥត 
              រុំសចឱ្យអបករក» (២កូរនិែូរ ៩:៩)។ បោលការណ៍្បនោះ និងបោលការណ៍្បផសបងបទៀតពនយល់ពីអវីកដលបយើងគួរកត  
              បធវើកបុងការររ់បបរតឹមរតូវ។ 
 
 ៣. ពិនិតយពិចយ័អាកបផកិរោិរបរ់រពោះបយរ ូ។ របរិនបបើបយើងកានក់តមនលកខណ្ដូចរពោះអងគ បយើងរតូវកតដឹង 
              ពីរបបៀបកដលរទងរ់រ់បប។ បោកប៉ាូល នររបររថា «រពោះរគិរឋបយរ ូមនចិតថគុំនិតោ៉ា ងណា បងបអូនរតូវ 
              មនចិតថគុំនិតោ៉ា ងបនាោះកដរ» (ភលីីព ២:៥)។ 
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ការបរបើវធិីសាស្តរថខ្នងបលើ អបកគួរកតរកប ើញបោលការណ៍្កដលអាចជួយ អបកជាមយួនឹងបញ្ជា ជីវតិទាុំងអរ់។ រូម
ចងចាុំថា បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីទាុំងបនោះគឺជារបរ់រពោះជាមច រ់។ បោលការណ៍្ទាុំងបនោះជួយ បយើងអភវិឌណរ ជាញ  កដល
រពោះជាមច រ់របទានឱ្យបុរតធីតារបរ់រពោះអងគតាមរយៈរពោះបនធូល និងការអធិសាឌ ន។ ការរកប ើញរ ជាញ របរ់រពោះជាមច រ់គឺ
បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីកតមថង។ លិខ្ិតរបរ់បោកោ៉ា កុបកចងថា 
 

កបុងចុំបណាមបងបអូន របរិនបបើមននរណាមប ក់ខ្វោះរ ជាញ  អបកបនាោះរតូវកតទូលរូមពីរពោះជាមច រ់។ រពោះអងគ
នឹងរបទានបអាយជាមនិខ្នន ដផតិរទងរ់បទានបអាយមនុរសបទាុំងអរ់ បោយរពោះហឫទយ័ទូោយ ឥត
បបនាធ របឡើយ (ោ៉ា កុប ១:៥) 

 
 ខ្បនោះបបរងៀនថា ដុំបូងបយើងរតូវកតបនាធ បខ្លួន និងទទួលសាគ ល់ថា បយើងមនិដឹងចបមលើយទាុំងអរ់បទ។ បពលជាមយួ
ោប បនោះកដរ បយើងរតូវកតបជឿថា រពោះជាមច រ់ពិតជាមនចបមលើយទាុំងអរ់។ បហតុបនោះ បយើង «រតូវចូលបៅកាន់បលល័ងកសន
រពោះគុណ្ទាុំងទុកចិតថ បដើមផបីអាយ នទទួលរពោះហឫទយ័បមតាថ  និងរពោះគុណ្ទុកជាជុំនួយបបបពលណាកដលបយើងរតូវ
ការ» (បហរបឺ ៤:១៦)។ 
 
 ជាចុងបរកាយ បយើងគួរកតរ ុំពឹងថានឹងទទួលចបមលើយ និងរងច់ាុំរហូតទាល់កតបយើងរ កដអុំពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ 
រពោះជាមច រ់កបុងសាទ នការណ៍្នីមយួៗ។ បពលបយើងករវងរកបទគមពរី និងអនុញ្ជដ តឱ្យរពោះវញិ្ជដ ណ្ដ៏វរុិទនបដើមផដីឹកនាុំបយើង 
រទងន់ឹងជួយ បយើងឱ្យបធវើការរបរមចចិតថរតឹមរតូវ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ វធិីមយួកបុងការរកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីកដលនឹងជួយ អបកឱ្យបធវើការរបរមចចិតថគឺ តាមរយៈ 
 ក) ការរិការពោះគមពរី។ 
 ខ្) ការពាោមគុំនិតែមីៗបោយខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
 គ) ការចាុំមតិថភកថិរ បអ់បកនូវអវីកដលរតូវបធវើ។ 
 
៤ មនគុំរ ូនិងការបរបើជាបរចើនកបុងរពោះគមពរីកដលផថល់ឱ្យអបកមនបោលការណ៍្កបុងការររ់បប។ បពលអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះ 
    អធិសាឌ នទូលរូមរពោះអមច រ់របទានរ ជាញ  និងបង្ហា ញអបកឱ្យប ើញពីរបបៀបរកប ើញ និងបរបើបោលការណ៍្ទាុំងបនោះ។ 
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ទោលការណ៍ម្នការទទួលខ សព្តូវ The Principle of Stewardship 
ទោលទៅទ៣ី. ប ា្ ញពីទោលការណ៍ម្នការទទួលខ សព្តូវទដាយទធវើតាមការណណនទំដើមបរីរទ ើញទោលការណ៍តាមព្ពះគ្មពីរ។ 
 
 អវីៗកដលបយើងមនរុទនកតមកពីរពោះជាមច រ់។ រទង ់នបបងកើតកផនដីឱ្យបយើងររ់បប។ រពោះអងគរទរទងអ់វីៗទាុំងអរ់
បោយរពោះបចសាថ រពោះអងគ។ រទងរ់បទានឱ្យមនរដូវកាល និងការរចូតកាត។់ ដូបចបោះ អវីៗខ្នងសាច់្មកដលបយើងមន—

ដូចជា ផធោះរុំកបង ែវកិារ អាហារ—ជារបរ់រពោះអងគ។ 
 
 រពោះជាមច រ់ក ៏នបបងកើតបយើងកដរ រពមទាុំងឱ្យបយើងមនបទពបោរលយ និងមនរ ជាញ ។ បោយសាររពោះបយរ ូរទង់
របទានឱ្យបយើងមនជីវតិអរ់កលផជានិចច។ បយើងជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ បរពាោះរទង ់នរបទានរពោះអុំបណាយទានបនោះ
ដល់បយើង។ អវីកដលបយើងមនគឺមកពីរពោះជាមច រ់ និងជាកមមរិទនិរបរ់រពោះជាមច រ់។ បយើងខ្ចីរទពយរមផតថិ រមតទភាពខ្នង
របូកាយ និងខ្នងសាម រតី រពមទាុំងបពលបវោរបរ់បយើង។ រពោះជាមច រ់កដលជាមច រ់ដព៏ិតរ កដរ ុំពឹងឱ្យបយើងមនរ ជាញ ។ 
រទងន់ឹងវនិិចឆយ័ពីរបបៀបកដលបយើងយកចិតថទុកោក ់និងរគបរ់គងអវីកដលបយើង នខ្ចីពីរពោះអងគ។ 
 
 កបុងកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយ ២៥:១៤-៣០ រពោះបយរ ូមនរបសាប អុំពីអបកបបរមើបីនាកក់ដលមនមច រ់បធវើដុំបណ្ើ របៅបរ  
បហើយទុករ កោ់៉ា ងបរចើនបបនឹងពួកបគ។ បោកឱ្យរ កប់ៅពួកបគបដើមផរីគបរ់គងតាមរមតទភាពរបរ់បគបរៀងៗខ្លួន។ 
មច រ់រងឃមឹថា អបកបបរមើនឹងបរបើរ កប់ៅទិញ និងលកទ់ុំនិញ (រករីុ)។ ជាការពិត អបកបបរមើពីរនាក ់នរបឹងករបងបធវើការ 
បហើយទទួល នផលចុំបណ្ញឱ្យមច រ់របរ់ខ្លួន។ ប៉ាុកនថ អបកបបរមើទីបីពុុំ នបធវើអវីបសាោះ។ បគមនិកមនមនិបសាម ោះរតងប់ទ កតបគ 
ភយ័ខ្នល ចនឹងបរបើរ កប់នាោះ បហើយរបកហលខ្នល ច តប់ងរ់ កក់ដរ ជារ កក់ដលមច រ់ នឱ្យបគ។ បហតុបនោះ បគ នជីក 
របតថ  បហើយកបរ់ កក់បុងដីបៅ។ បពលមច រ់រតឡបម់កវញិ បោក នររបរើរ និងផថល់រង្ហវ ន់ដល់អបកបបរមើកដលរបឹង 
ករបងបធវើការ។ ប៉ាុកនថបោកខ្ឹងនឹងអបកបបរមើកដលមនិ នបធវើអវីបសាោះ។ បោក នបៅអបកបបរមើបនាោះថា អបកបបរមើអារកក ់
បហើយខ្ជិលរចអូរ បោក នដកហូតរ កក់ដលអបកបបរមើបនាោះមន រពមទាុំងប ោះបគបចញបៅខ្នងបរ ផង។ 
 
 សាចប់រឿងបនោះបង្ហា ញឱ្យប ើញពីបោលការណ៍្សនការរគបរ់គងគឺ៖ ការបរបើរ រ់រតឹមរតវូសនអវីកដលរពោះជាមច រ់ ន
របទានមកបយើងឱ្យកែរកា។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលបរចើនអុំពីការទទួលខុ្ររតូវបលើរទពយរមផតថិ។ រមពននបមរតីចារ់បលើក
ទឹកចិតថពីការថាវ យដង្ហវ យដបភ់ាគរយ—គឺការថាវ យមយួភាគដប់ពីចុំណូ្ល និងពីដុំណាុំទាុំងអរ់ររមបក់ិចចការរបរ់
រពោះជាមច រ់។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលពីការថាវ យផលដុំបូង និងកូនចផងររមបក់ារបបរមើរបរ់រពោះជាមច រ់។ រមពននបមរតី
ែមីទូនាម នពួកអបកបជឿឱ្យបចោះកចកអាហារ និងែវកិាដល់ជនកដលរតូវការ ររមបរ់បបោជនរ៍បរ់ដុំណឹ្ងលអ។ ប៉ាុកនថ ការថាវ យ
វញិបៅឱ្យរពោះជាមច រ់បោយអុំណ្រគឺជារញ្ជដ កតមយួគតស់នការទទួលខុ្ររតូវបលើ។ បោយសារការថាវ យរបរ់បយើង បយើង
បង្ហា ញឱ្យប ើញថា បយើងដឹងោ៉ា ងចារ់ថា អវីទាុំងអរ់កដលបយើងមនរុទនកតជារបរ់រពោះអមច រ់។ ការបនោះបង្ហា ញថា 
អតថចរតិរបរ់បយើងចងត់ាមបធវើអវីកដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងបធវើ។ 
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 រពោះបយរ ូ នរងកតធ់ងនប់លើសាររុំខ្ននស់នការថាវ យ៖ «បបើបគបអាយអវីបរចើនបៅអបកណា បគនឹងទារពីអបកបនាោះវញិ
បរចើនកដរ។ បបើបគផធុកផ្ទឋ កក់ិចចការបរចើនដល់អបកណា បគនឹងទារពីអបកបនាោះវញិរងឹរតឹកតបរចើនកែមបទៀត» (លូកា ១២:៤៨)។ 
 
 ការបង្ហា ញមយួបទៀតកដលរពោះបយរ ូ នបរបើគឺការបពញបោយផលកផល។ រទងយ់ករពោះទយ័ទុកោកោ់៉ា ងខ្នល ុំងចុំបពាោះ
ការបនោះគឺថា បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់រតូវកតបពញបោយផលកផល។ រទងរ់ជាបថា រគិរថបររ័ិទកដល នបរបើរមតទភាព 
និងធនធានរបរ់បគររមបរ់ពោះជាមច រ់ រតូវកតបពញបោយផលកផល បហើយការបនោះនឹងថាវ យរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់។  
រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំរុំកដងរិររីងុបរឿង បោយអបករល់ោប បបងកើតផលកផល នបរចើន និងបោយអបក
រល់ោប ជារិរសបរបរ់ខ្ញុ ុំកមន» (យ៉ាូហាន ១៥:៨)។ 
 
 ភាពបពញបោយផលកផល នមកពីការទទួលខុ្ររតូវបលើលអ។ វាយកបចញពីអតទរបបោជនស៍នរបរ់ពិបររៗកដល 
រពោះជាមច រ់របទានឱ្យបយើង។ ការបពញបោយផលកផលមននយ័ថា ការបរបើរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមច រ់ចុំបពាោះការ 
លអររមបអ់បកដសទ និងររមប់រិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។ សាវក័បពរតុរជុំរញុបយើងឱ្យកាល យជាអបករគបរ់គង ឬ អបកកាន ់
កាបល់អ៖ 
 

បងបអូនមប ក់ៗ  នទទួលរពោះអុំបណាយទានបផសបងៗពីោប បហើយ ដូបចបោះ ចូរយករពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះបៅ
បុំបរ ើអបកឯបទៀតៗ បអាយរមនឹងនាទីរបរ់បងបអូន ជាអបកចាត់កចងដល៏អ កដលកចករពោះអុំបណាយទាន រគប់
កបបោ៉ា ងរបរ់រពោះជាមច រ់។ បបើអបកណានិោយ រតូវនិោយបអាយររបតាមរពោះបនធូលរបរ់
រពោះជាមច រ់។ បបើអបកណាបុំបរ ើ រតវូបុំបរ ើតាមកមល ុំងកដលរពោះជាមច រ់របទានបអាយ បដើមផបីលើកតបមកើងរិររីងុបរឿង
របរ់រពោះជាមច រ់ កបុងរគបក់ិចចការទាុំងអរ់ តាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរឋ។ រូមបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿង និង
រពោះបចសាឋ របរ់រពោះអងគអរ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ  !អាកម៉ាន !  (១បពរតុរ ៤:១០-១១) 

 
 បោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទគឺការដឹងថា រពោះជាមច រ់ នរបទានអវីៗទាុំងអរ់ឱ្យបរបើ
បោយមនរ ជាញ ។ បហតុបនោះបហើយ បយើងរតូវកតបរបើរពោះអុំបណាយទានទាុំងអរ់ បដើមផកីាល យជាអបករគបរ់គងកដលបពញ
បោយផលកផល និងបពញបោយការទទួលខុ្ររតូវ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ បតើអបកអាចបឆលើយតបបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីសនការទទួលខុ្ររតូវបលើចុំបពាោះចុំណុ្ចខ្នងបរកាម នកដរឬបទ? ចូរគូរ 
    រងវងប់លើអកសបរចុំបពាោះចបមលើយរមរមយ។ 
 ក) អវីកដលអបកបធវើបពលទុំបនរ 
 ខ្) របបៀបកដលអបកបបរមើការង្ហររបរ់អបករល់សែង 
 គ) អបកពាកអ់ាវពណ៌្អីវ 
  ) របបៀបកដលអបកចុំណាយលុយកដលអបករក ន 
 ង) អវីកដលអបករិកា និងរបបៀបកដលអបករិកា 
 
៦ ចូរគិតមថងបទៀតអុំពីការរបរមចចិតថរបរ់អបកកបុងរុំណួ្រទី២។ បតើវាជាអវីកដលបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវអាច  
    អនុវតថ នកមនបទ? របរិនបបើមនិអាច បតើអបកអាចគិតពីការរបរមចចិតថែមីៗកដលវាអាចអនុវតថកដរឬបទ? បតើអបកគិតថា   
    អបក នរបរមចចិតថបោយឆាល តសវកដរឬបទ? 
 

ទោលការណ៍ម្នការបទព្មើ The Principle of Service 
ទោលទៅទ៤ី. ប ា្ ញពីរទបៀបណដលទោលការណ៍ម្នការបទព្មើតាមព្ពះគ្មពីរានឥទធិពលទលើរទបៀបរស់ទៅរបស់ព្គ្ិសតបរសិ័ទ។ 
 
 អបកកានក់ាបរ់ទពយរមផតថិអបកដសទជាអបកបបរមើកដលមនការង្ហររតូវរគបរ់គងអវកីដលបៅហាវ យរបរ់បគទុកចិតថ។ អបក
បបរមើជាអបកបធវើតាមបញ្ជជ  ដូបចបោះបគរតូវកតដឹងថា បគសាថ បត់ាមបញ្ជជ នរណា៖ បគរតូវកតសាគ ល់មច រ់របរ់បគ។ 
 
 រពោះគមពរីបបរងៀនថា មនុរសបមនមច រ់បរចើនរបបភទ។ មនុរសបជាទារករ ប (រ ៉ាមូ ៦:២០) បបណាឋ យខ្លួនបៅតាម
តណាា បោភលន់សននិរសបយ័បោកីយរ៍បរ់បយើង (បអបភរូ ២:៣, រ ៉ាមូ ១៦:១៨) បោរពបបរមើរទពយរមផតថិ (ម៉ា ថាយ 
៦:២៤)។ បយើងរតូវកតបបរមើរពោះជាមច រ់បពញមយួជីវតិបយើង។  
 
 បនោះគឺជាជបរមើរកដលរគិរថបររ័ិទបរជើរបរ ើរ បហើយវាមនិរតឹមកតមថងបទ ប៉ាុកនថរល់សែង។ អបករបកហលជាចងចាុំសាច់
បរឿងមយួរបរ់បោកយ៉ាូបរវ។ បោក នដឹកនាុំសារនអ៍ុីរសាកអលចូលកបុងទឹកដីរនា។ បោយមនជុំនួយពីរពោះជាមច រ់ 
បោក នកុំចាត់ជាតិសារន៍ជាបរចើន។ បពលបោកយ៉ាូបរវមនវយ័ចុំណារ់ បោក នបៅរបជាជនរបរ់បោកមកជួប
ជុុំោប ។ បោកចងឱ់្យរ កដថា ពួកបគបបកតបនថបបរមើរពោះជាមច រ់។ បោក នដឹងថា វាង្ហយររួលប៉ាុណាត ចុំបពាោះពួកបគ
កដលថាវ យបងគុំរពោះកកលងកាល យ បហើយ នរ ុំលឹកពួកបគអុំពីបរចកថីរបផរុររបរ់រពោះជាមច រ់។ បោកយ៉ាូបរវមនរបសារន៍
បៅពួកបគថា៖ 
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ចូរបកាតខ្នល ចរពោះអមច រ់ និងបោរពបុំបរ ើរពោះអងគបអាយអរ់ពីចិតថ និងបោយបសាម ោះរតងប់ុំផុត។ ចូរដកយករពោះ
ដសទកដលបុពវបុរររបរ់អបករល់ោប ធាល ប់បោរពបុំបរ ើ… ប៉ាុកនថ បបើអបករល់ោប មនិបពញចិតថបោរពបុំបរ ើរពោះអមច រ់បទ 
ចូរបរជើរបរ ើរយករពោះណាមយួ កដលអបករល់ោប បពញចិតថនឹងបោរពបុំបរ ើបបសែងបនោះបៅ… រឯីខ្ញុ ុំ និងរកុមរគួសារ
របរ់ខ្ញុ ុំវញិ បយើងនឹងបោរពបុំបរ ើរពោះអមច រ់។ (យ៉ាូបរវ ២៤:១៤-១៥) 

 

 បោកយ៉ាូបរវសាគ ល់ការរបរមចចិតថរបរ់បោក៖ បោកបបរមើរពោះជាមច រ់រហូតដល់សែងកដលបោកសាល ប។់ បោកជា
អបកដឹកនាុំ ប៉ាុកនថបោកកជ៏ាអបកបបរមើកដរ។ 
 
 ការបនោះកជ៏ាអតថចរតិរពោះអមច រ់បយរ ូរបរ់បយើងកដរ។ បទាោះបីរទងម់នចរតិលកខណ្រពោះកប៏ោយ ករ៏ពោះអងគបនាធ ប 
អងគរទង ់ពីបរពាោះរទងរ់រឡាញ់បយើង បហើយរពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នរបស្តង្ហគ ោះ។ រពោះបយរ ូមកយកឋានៈជាទារករ បហើយ 
រពោះអងគ នបៅជាមនុរសប (ភលីីព ២:៧)។ «រពោះអងគ នោកខ់្លួន បធវើតាមរពោះបញ្ជជ  រហូតដល់បសាយទិវងគតគឺ—រហូតដល់
បសាយទិវងគតបលើបឈើឆាក ងកែមបទៀតផង» (ភលីីព ២:៨)។  
 
 រពោះបយរ ូជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាមច រ់។ រទងក់ ៏នបបរមើមនុរសប កដលរទងោ់ងមកបដើមផរីបស្តង្ហគ ោះកដរ។ បពល 
រទងម់នរពោះជនមររ់ រទងជ់ួយ  និងបរ រឱ្យជា រពមទាុំងរ ុំបោោះឱ្យរចួផង។ បពលរទងរុ់គត រទង ់នបោោះកលងមនុរសប 
ឱ្យមនបររភីាពពី ប និងនរក។ រពោះបយរ ូរ ុំពឹងថា វញិ្ជដ ណ្សនការបបរមើដកដលនឹងមនកបុងពួកសាវក័រពោះអងគ។ សែងមយួ 
មថ យរបរ់សាវក័ពីរនាក ់នមកទូលរូមរពោះបយរ ូឱ្យរបទានដុំកណ្ងខ្ពងខ់្ពរ់កបុងរពោះរជយរបរ់រពោះអងគដល់កូនរបុរទាុំង
ពីររបរ់ោត។់ រពោះបយរ ូ នតបវញិថា មនកតអបកមនិបជឿបទកដលចង ់នអុំណាច បហើយបញ្ជជ បគ។ បនាធ បម់ក រទង់ 
របទានបោលការណ៍្សនការបបរមើឱ្យពួកសាវក័៖ 
 

បបើមនអបកណាមប ក់ចងប់ធវើធុំជាងបគកបុងចុំបណាមអបករល់ោប  រតូវបអាយអបកបនាោះបុំបរ ើអបករល់ោប វញិ។ បបើមន
អបកណាមប ក់ចងប់ធវើបមបគកបុងចុំបណាមអបករល់ោប  អបកបនាោះរតូវបធវើជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើរបរ់អបករល់ោប រិន—បុរតមនុរសប
មកកបុងពិភពបោកបនោះ មនិកមនបដើមផបីអាយបគបុំបរ ើបោកបទ គឺបោកមកបុំបរ ើបគវញិ រពមទាុំងបូជាជីវតិ បដើមផ ី
បោោះមនុរសបទាុំងអរ់ផង។ (ម៉ា ថាយ ២០:២៦-២៨) 
   

 បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីចុំបពាោះការបបរមើមនភាពផធុយោប ពីភាពអាតាម និយម។ ការបបរមើចូលរមួទាុំងការបនាធ ប 
ខ្លួន និងឆនធោះភាព បដើមផបីលើកតបមកើងរពោះជាមច រ់ និងមនុរសប។ រូមសាថ បក់ារបបរងៀនរបរ់សាវក័ប៉ាូល៖ 
 

ចូរររឡាញ់របអ់ានោប បៅវញិបៅមក ទុកដូចជាបងបអូនបបងកើត។ រតូវបលើកកិតថិយរោប បៅវញិបៅមក 
បោយចិតថបោរព។ រតូវឧរាហ៍ខ្បោះកខ្បង កុុំខ្ជិលរចអូរបឡើយ។ រតូវបុំបរ ើរពោះអមច រ់បោយចិតថបកលៀវកាល ។  
(រ ៉ាមូ ១២:១០-១១) 
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  បងបអូនកដលបកាតខ្នល ចរពោះរគិរឋ រតូវបោរពចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក។ (បអបភរូ ៥:២១) 
 

រតូវបុំបរ ើោប បៅវញិបៅមកបោយចិតថររឡាញ់។ (កាឡាទី ៥:១៣) 
 

 វាពិ កអនុវតថតាមបោលការណ៍្សនការបបរមើ ប៉ាុកនថបយើងមនជុំនួយពីរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយ
សាររពោះអងគ បយើងអាចបបរមើរពោះជាមច រ់ និងអបកដសទ ន។ បោយសាររពោះអងគបយើងអាចសាថ បប់ង្ហគ ប ់បធវើការបហើយរូមផកីត
រងទុកខររមបរ់បបោជនរ៍បរ់រពោះរគិរថ។ បោកប៉ាូល នររបររបៅកានព់ួកទារករ បហើយបោកបលើកទឹកចិតថបគឱ្យ
បបរមើ៖ 
 

រគបក់ិចចការកដលបងបអូនបធវើ ចូរបធវើបអាយអរ់ពីចិតថ ដូចជាបធវើថាវ យរពោះអមច រ់កដរ គឺមនិកមនបធវើរុំរបម់នុរសប
បោកបទ បោយដឹងថា បងបអូនមុខ្ជាទទួលមតក៌ពីរពោះអមច រ់ទុកជាកុំសរមនិខ្នន។ មច រ់ដព៏ិតរ កដ គឺ
រពោះរគិរឋ ចូរបុំបរ ើរពោះអងគបៅ។ (កូឡូរ ៣:២៣-២៤) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរសនរកមមភាពខ្នងបរកាម កដលបង្ហា ញពីការបបរមើ។ ចូរររបររបឡើងវញិនូវចុំណុ្ចណាកដលមនិ   
     នគូររងវង ់បដើមផជីួយ វាឱ្យកាល យបៅជាបោលការណ៍្សនការបបរមើ ន។ ចបមលើយរបរ់អបករបកហលមនិមនពាកយចុំៗ  
    ដូចរបរ់បយើងបទ ប៉ាុកនថរូមឱ្យគុំនិតដូចោប ។ 
 ក) យកចុំណី្អាហារឱ្យនរណាមប កក់ដលមនជុំងឺ 
 ខ្) រវល់បពកមនិអាចជួយ ជួរជុលផធោះរបរ់មតិថភកថិ ន 
 គ) បធវើការលមមៗ កុុំឱ្យកតបគបដញបចញ នបហើយ 
  ) ជួយ រគូគង្ហវ លបៅរួររុខ្ទុកខរគិរថបររ័ិទែមីៗ 
 ង) ទទូចចងប់ធវើការ 
 ច) បធវើកិចចការចាុំ ចក់បុងរគួសារឱ្យបហើយ 
 ឆ) បធវើការ បទាោះបីោម ននរណាមប ករ់របរើរកប៏ោយ  
  

គ.  ការអ្នុវតតន៍ពោលការណ៍តាមរពះគមពីរ Applying Biblical Principles 
ទោលទៅទ៥ី. ប ា្ ញពីរទបៀបអន វតតជ្ជរ់ណសតងទៅទលើទោលការណ៍ទៅរន ងទមទរៀនទនះ។ 
 

ការកែរកា និងការបបរមើជាបោលការណ៍្ពីរប៉ាុបណាត ោះកបុងចុំបណាមបោលការណ៍្ជាបរចើនបទៀតកបុងរពោះគមពរី។ ប៉ាុកនថ 
រូមរុំោល់ថា ចាបស់នបរចកថីររឡាញ់បលើកបឡើងបោលការណ៍្ជាបរចើន កដលបយើងោម នបពលបវោនឹងរិកា៖ គឺការ 
អតប់ទារ (បអបភរូ ៤:៣២) បរចកថីរុខ្សានថ (១បែរាឡូនិក ៥:១៣) និងបរចកថីអុំណ្រ (១បែរាឡូនិក ៥:១៦)។ 
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 បោលការណ៍្ទាុំងបនោះពិ កអនុវតថ របរិនបបើអបកពឹងអាងបលើកមល ុំងខ្លួនឯង។ ប៉ាុកនថ អបកមនិបបមប ក់ឯងបនាោះបឡើយ 
អបកមនរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាមច រ់កដលផថល់កមល ុំងឱ្យអបក។ រូមចងចាុំពាកយរបរ់បោកប៉ាូលថា៖ 
 

ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះជាមច រ់កណ្នាុំ រុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បងបអូនពុុំ ន
ទទួលវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បហើយបអាយបបកតភយ័ខ្នល ចបទៀតបទ គឺបងបអូន នទទួល
រពោះវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្បនោះ បយើងបនលឺ
រុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា! (រ ៉ាមូ ៨:១៤-១៥) 
  

 បោយសារអុំណាចសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ អបកអាចអនុវតថបោលការណ៍្របរ់រពោះជាមច រ់ចុំបពាោះបញ្ជា រល់សែងរបរ់អបក។ 
ការរបរមចចិតថរតឹមរតវូថាវ យរិររីងុបរឿងដល់រពោះជាមច រ់ និងបធវើឱ្យអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទដប៏ជាគជយ័មប ក។់ បនោះបហើយជា 
រពោះហបញទយ័ និងបទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់ររមបអ់បក។ រូមយកពាកយបពចនរ៍បរ់បោកយ៉ាូហានបធវើជាការបលើក 
ទឹកចិតថ៖ 
 

បយើងមនបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់កបុងខ្លួនកមន លុោះរតាកតបយើងកានត់ាមបទបញ្ជជ ទាុំងប៉ាុនាម ន។ 
បទបញ្ជជ របរ់រពោះអងគមនិតឹងកតងបទ បរពាោះអរ់អបកកដលបកើតមកពីរពោះជាមច រ់ រុទនកតឈបោះបោកីយប៍នោះ គឺ
ជុំបនឿរបរ់បយើងហបឹងបហើយ កដល នឈបោះបោកីយ។៍ (១យ៉ាូហាន ៥:៣-៤) 

 
 អបកអាចមនជយ័ជុំនោះបលើបញ្ជា បផសបងៗរបរ់អបក។ ោម នបញ្ជា ណាកដលពិ កខ្នល ុំងកដលអបកមនិអាចរបឈមមុខ្ 
នឹងវា នបនាោះបឡើយ។ អបកអាចមនជយ័ជុំនោះបោយសារបរចកថីររឡាញ់ និងអុំណាចរបរ់រពោះជាមច រ់ (រ ៉ាមូ ៨:៣៧-
៣៩)។ រពោះជាមច រ់នឹងរបទានឱ្យអបកមនរ ជាញ យល់ និងអនុវតថតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគររមបក់ាររបរពឹតថ រពមទាុំង 
ការបរបើបោលការណ៍្កបុងរពោះបនធូល។ មនុរសបមប ក់ៗ រតូវកតបមើលបោលការណ៍្ទាុំងបនោះ បហើយអនុវតថវាផង៖ «ចូរពិចារណា
បមើលរគបប់រចកឋីទាុំងអរ់ បហើយររងយ់កនូវបរចកឋីណាកដលលអ។ រតូវបចៀរបចញបអាយផុតពីអុំបពើអារកករ់គបក់បប
ោ៉ា ង» (១បែរាឡូនិក ៥:២១-២២)។ 
 
 រូមបយើងបរបើគុំនិតអុំពីកងែ់មី និងបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវបលើមថងបទៀត។  
 
 ១. បតើអបកមនរ កទ់ិញកងក់ដរឬបទ? ឬ បតើអបកបជឿបោយបសាម ោះថា រពោះជាមច រ់នឹងរបទានរ ក់ឱ្យអបកកដរឬបទ?   
              (ការទទួលខុ្ររតូវបលើជាបទ់ាកទ់ងនឹងជុំបនឿបជឿថា រពោះជាមច រ់នឹងផគតផ់គង ់កដូ៏ចជាទទួលខុ្ររតូវបលើហិរញ្ដ វតទុ 
               កដរ)។ បតើវាជាបពលលអបុំផុតកបុងការបរបើរ រ់លុយរបរ់អបកឬ? របរិនបបើអបកបឆលើយថា «កមន» បនាោះអបក 
               របកហលអាចទិញវា ន។ 
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២. របរិនបបើអបកបរបើលុយរបរ់អបកររមបទ់ិញកងប់នោះ បតើអបកកុំពុងកតបលនរ់ពោះជាមច រ់ ឬ អបកដសទកដលអបកកុំពុង  
     កតទទួលខុ្ររតូវ? របរិនបបើអបកបឆលើយថា »បទ» បនាោះអបករបកហលអាចទិញវា ន។ រូមចងចាុំថាការមនិបមើល 
     កែរការកុមរគួសាររបរ់អបក ដូចោប នឹងការកផតជ់ុំបនឿកដរ (រូមបមើល ១ធីម៉ាូបែ ៥:៨)។ 

 
 ៣. បតើអបករតូវការកងក់ដរឬបទ? បតើអបកអាចរកទិញកងជ់ជុរលអមយួបដើមផចីុំណាយលុយតិចកដរឬបទ? បតើអបក 
              រ កដបទថា អបកមនិចាុំ ចជ់ួរជុលវា បហើយរតូវចុំណាយបពលបវោ និងលុយកដរឬបទ? របរិនបបើអបកបឆលើយ   
              ចុំបពាោះរុំណួ្រទីមយួថា «កមន» បហើយ កងជ់ជុរមនិកមនជាជបរមើរកដលអាចបៅរចួ បហើយរតឹមរតូវបទ បនាោះអបក  
              របកហលអាចទិញវា ន។ 
 
 ៤. បតើអបកចុំណាយបពលបរចើនកបុងការបបណ្ថើ រ ឬ ជួរជុលកងច់ារ់កដរឬបទ? បតើអបកអាចចុំណាយបពល នលអជាង  
              បទឬអី របរិនបបើអបកមនកងែ់មីបនាោះ? របរិនបបើកមន បនាោះរបកហលអបកអាចទិញវា ន។ 
 

៥. បនាធ បព់ីការអធិសាឌ ន (បហើយបឆលើយរុំណួ្រទាុំងអរ់) បតើអបកបជឿទុកចិតថថា រពោះជាមច រ់អនុញ្ជដ តថឱ្យអបកទិញកង ់ 
     ែមីកដរឬបទ? របរិនបបើបជឿទុកចិតថកមន អបកគួរកតទិញវាបៅ។ 

 
 ចុំណាុំថា បយើង នរងកតធ់ងនប់ៅបលើចុំណុ្ចវជិជមន។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យអបកមនរបរ់លអៗបុំផុត។ រូម
ចងចាុំពីបទបញ្ជជ  និងការរនារបរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះតរមូវការខ្នងសាច់្ មថា៖ 
 

ចូរករវងរករពោះរជយរបរ់រពោះជាមច រ់ និងបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះអងគជាមុនរិន បទើបរពោះអងគរបទានរបរ់
ទាុំងបនាោះមកអបករល់ោប កែមបទៀត។ (ម៉ា ថាយ ៦:៣៣) 

 
 លកខខ្ណ្ឍ គឺថា បយើងគួរកតយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអវីៗកដលជារបរ់រពោះជាមច រ់។ ជាបរចើនបលើកបរចើនសារ ការប៉ាង
រ ថាប  ឬ ការចង ់នរទពយកបុងបោកិយន៍ាុំបយើងឱ្យខ្វោះបរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះអវីៗខ្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្។ អបកមនបភលចពឹង
ជុំនួយរបរ់រពោះជាមច រ់។ វាជាមូលបហតុកដលរពោះជាមច រ់ នោរ់បតឿនរបជារស្តរថអុីរសាកអល បពលបគចូលកបុងទឹកដី
រនា។ របរិនបបើអបកមនរពោះគមពរី រូមអានអុំពីការបនោះកបុងកណ្ឍ គមពរី ទុតិយកថា ៨:១១-២០។ 
 
 ការបនោះនាុំបយើងឱ្យគិតអុំពីបោលការណ៍្កដលបយើង នរិការចួមកបហើយគឺ—ការបបរមើ។ បយើងកអ៏ាចអនុវតថ 
បោលការណ៍្បនោះបៅបលើការទិញកដរ។  
 
 ១. បតើអបកចង ់នកងែ់មីបដើមផបីបរមើរពោះជាមច រ់ឱ្យកានក់តរបបរើរបឡើងឬ? បតើវានឹងជួយ អបកឱ្យពរងីកកិចចការរបរ់ 
              អបកររមបរ់ពោះអងគឬ? បតើអបករ កដបទថា វានឹងមនិយកបពល និងកមល ុំងបចញពីកិចចការរបរ់រពោះជាមច រ់ឬ?   
              បបើរុំណួ្រទាុំងបនោះមនចបមលើយថា កមន បនាោះមននយ័ថា អបកអាចទិញវា ន។ 
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 ២. បតើអបករ កដបទថា បុំណ្ងចិតថរបរ់អបកចុំបពាោះការទិញកងែ់មីបនោះ មនិអាតាម និយម។ បតើអបករ កដបទថា វាមនិ  
               កមនមកពីអបកចង ់នការររបរើរ ឬ កិតថិនាម ឬ មុខ្តុំកណ្ង? របរិនបបើចបមលើយបបកត «កមន» បនាោះអបកអាច  
               ទិញវា ន។ 
 

៣. បតើការមនកងែ់មីនឹងជួយ អបកឱ្យបបរមើរកុមរគួសារ និងរកុមជុំនុុំរបរ់អបកលអជាងមុនកដរឬបទ? បតើអបករ កដបទថា   
     វានឹងមនិបណាថ លឱ្យការទារ់កទងោប  ឬ ជបមល ោះកដរឬបទ? បតើរគួសាររបរ់អបកអនុញ្ជដ តឱ្យអបកទិញវាកដរឬបទ?  
     បបើចបមលើយថា «កមន» មថងបទៀត បនាោះអបកអាចទិញវា ន។ 

 
៤. បនាធ បព់ីការអធិសាឌ ន (បហើយបឆើលយរគបទ់ាុំងរុំណួ្រ) បតើអបកបជឿទុកចិតថបទថា វាជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់ 

              រពោះជាមច រ់ កដលអបកជាអបកបបរមើរពោះអងគអាចទិញកងប់នោះ ន? របរិនបបើអញ្ច ឹងកមន អបកគួរកតទិញវា។ 
 
 ការអនុវតថនប៍ោលការណ៍្ទាុំងបនោះសាថ បប់ៅដូចជាពិ កបធវើណារ់ បហើយបពលខ្លោះវាពិ កបធវើកមន។ ប៉ាុកនថ បពល 
អបកមកដល់ចុំណុ្ចររបុបរចកថី អបកនឹងមនបរចកថីរុខ្សានថ។ អបកនឹងដឹងថា អបក នបធវើតាមបទោឌ នកដលរពោះជាមច រ់ 
 នរបទានមកកបុងរពោះបនធូល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ បបកបុងរពោះគមពរីពុុំ ននិោយពីការជក ់របីទ ប៉ាុកនថរគិរថបររ័ិទភាគបរចើនមនិជក ់រ។ី បតើអបកអាចគិតអុំពីបហតុផល 
    មយួចុំនួនកដលថា ការបនោះពិតរ កដកដរឬបទ? 
 ក) ចូរអនុវតថបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវបលើចុំបពាោះរុំណួ្របនោះ បហើយររបររចបមលើយរបរ់អបក។ 
 ខ្) ឥឡូវ ចូរអនុវតថបោលការណ៍្សនការបបរមើ បហើយបឆលើយរុំណួ្រមថងបទៀត។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ របបោគ ក) ខ្)  ) និងរបបោគ ង) រតឹមរតូវ។ 

 
១ ខ្) បហតុផលកដលអបករតូវការវា បនាធ បម់កអធិសាឌ នមុនបពលរបរមចចិតថ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៧ របបោគ ក)  ) ច) និងរបបោគ ឆ) បង្ហា ញពីបោលការណ៍្សនការបបរមើ។ 
 របបោគ ខ្) គ) និងរបបោគ ង) គួរកតររបររវាកបបបនោះ៖ 
 ខ្) ចងជ់ួយ ជួរជុលផធោះរបរ់មតិថភកថិ 
 គ) បធវើការឱ្យអរ់ពីរមតទភាព 
 ង) បធវើការង្ហររបរ់អបក និងយកកតអុំណាចអវីកដលបគឱ្យអបក នបហើយ។ 
 
៣ ក) ការរិការពោះគមពរី។ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបករបកហលមនិដូចចបមលើយពួកបយើងបទ ប៉ាុកនថោ៉ា ងបហាចណារ់ អបកគួរកតមនគុំនិតដូចោប នឹងបយើង៖ 
 ក) ការទទួលខុ្ររតូវបលើ 
  ១. វាមនិកមនជាការបរបើរ រ់លុយលអបុំផុតបទ។ 

 ២. វាមនិកមនជាវធិីលអបទកបុងការបរបើរ រ់របូកាយកដលរពោះជាមច រ់ នបបងកើតមក។    
           (ការជក ់របីណាថ លឱ្យមនជុំងឺ និងបធវើឱ្យជីវតិខ្លី) 
 ៣. វាជារកមមភាពមយួកដលនឹងបនថរតូវការលុយ។ (ការជក ់រជីាទមល ប)់ 

  ខ្) ការបបរមើ 
  ១. អបករបកហលជោះឥទនិពលបលើនរណាមប កឱ់្យបគជក ់រកីដរ។ ការបនោះមនិអាចជួយ បគ នបឡើយ។ 
  ២. បោយសារការជក ់រជីាទមល ប ់អបកនឹងកាល យជាទារករ (អបកបបរមើ) របរ់វា កតមនិកមនអបកបបរមើ 
                        រពោះជាមច រ់បទ។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
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រពះជាមាា សស់ពវរពះទ័យ 
ឱ្យអ្នរពចះបថររាខលួនឯង 

God Wants You to Care for Yourself 
 
  

រែយនថជាបរគឿងយនថកដលមនម៉ា រីុនរមុគសាម ញ។ បយើងដឹងបរចើន ឬ ដឹងតិចពីរបបៀបកដលវាបធវើការ—ឧទាហរណ៍្ 
ម៉ា រីុន រតងរ់មីរយងុ ចងកូត។ បយើងអាចោង ដុរខ្នតវ់ា បហើយរូមផកីតបថូរកងផ់ង។ ប៉ាុកនថ បយើងនឹងមនិអាចយល់បរចើន 
អុំពីបរគឿងយនថរបរ់រែយនថបឡើយ។ បតើបយើងគួរបធវើអវី របរិនបបើបយើងចងជ់ួរជុលរែយនថរបរ់បយើង? បយើងនឹងទទួលបរៀវ 
បៅកណ្នាុំកដលទាកទ់ងនឹងការជួរជុល។ បរៀវបៅកណ្នាុំពនយល់បយើងពីរបបៀបកដលបគផគុ ុំរែយនថរពមទាុំងរ បប់យើងពីអវី
កដលបយើងរតូវបធវើបដើមផបីធវើឱ្យរែយនថដុំបណ្ើ រការររួល។ បពលខ្លោះ ការកណ្នាុំហាកប់ីដូចជាចកមលក ប៉ាុកនថបយើងអាចទុកចិតថ 
ដុំបូនាម នរបរ់អបកផលិតរែយនថ ន។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត អបកផលិតរែយនថ ជាអបកកដលសចបម៉ាូត និងដុំបឡើងរែយនថគួរកត 
ដឹងថាអវីកដលលអបុំផុតររមបរ់ែយនថ។ 
 
 មនុរសបជាតិមនភាពរមុគសាម ញជាងរែយនថបរចើនណារ់។ ប៉ាុកនថ រពោះមយួអងគកដល នបបងកើតមនុរសបរគបរ់បូមក 
យល់ពីបយើង។ រទងប់បរងៀន និងទូនាម នពីរបបៀបររ់បប។ បពលខ្លោះ បគគិតថា រពោះអាទិករលុំបអៀង ឬ រពោះអងគមនរពោះបនធូល 
ចកមលកៗ។ បគយល់ប ើញថា ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគមនិរមបហតុរមផល បហើយហួររម័យបទៀត។ ប៉ាុកនថ បតើរទងម់និ 
កមនជារពោះមយួអងគកដលរជាបថា អវីលអបុំផុតបទឬអី? 
 
 កបុងនាមជារគិរថបររ័ិទ បយើងបជឿជាកថ់ា រពោះជាមច រ់រជាបថា អវីលអររមបប់យើង។ បយើងករ៏ កដកដរថា បទាោះបី 
ជីវតិបយើងបឡើង និងចុោះ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យរបរ់លអបុំផុតដល់បយើង។ វនិយ័ និងបោលការណ៍្បផសបងៗរបរ់រពោះអងគគឺ 
ររមបជ់ារបបោជនដ៍ល់បយើង បដើមផឱី្យបយើងធុំលូតោរ់កបុងលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ។ 
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គ្ទព្ាង 
ក. រពោះជាមច រ់រ ុំពឹងថាអបកនឹងលូតោរ់កបុងរបបៀបបនួោ៉ា ង Four Ways God Expects You to Grow 
ខ្. ការកណ្នាុំតាមរពោះគមពរីររមប់ការលូតោរ់ Biblical Guidelines for Growth 

 

ទោលទៅ 
១. ររបររគបរមងកដលរពោះជាមច រ់រ ុំពឹងថាអបកនឹងលូតោរ់។ 
២. សាគ ល់ពីអវីកដលជួយ ឱ្យរបូកាយមនរុខ្ភាពលអ និងអវីកដលររ ុំងមនិឱ្យមនរុខ្ភាពលអ។ 
៣. ពនយល់ពីវធិីបផសបងៗកដលរគិរថបររ័ិទអាចអភវិឌណចិតថគុំនិត និងបទពបការលយរបរ់បគ។ 
៤. ររបររវធិីសាស្តរថកបុងបទគមពរីកដលជួយ ដល់ការលូតោរ់ខ្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្។ 
៥. ពនយល់ពីសារៈរុំខ្ននស់នការរបរពឹតថបោយរ ជាញ  និងបោយការបោរពបៅកានអ់បកមនិកមនជារគិរថបររ័ិទ។ 
 

រ.  រពះជាមាា សរ់ពំឹងថាអ្នរនឹងលតូោសរ់នងុរពបៀបបួនយ៉ង  
      Four Ways God Expects You to Grow 
ទោលទៅទ១ី. សរទសរគ្ទព្ាងណដលព្ពះជ្ជាច ស់រពំឹងថាអនរនឹងលូតោស់។ 
  

រពោះគមពរីរ បប់យើងតិចតួចអុំពីយុវជនភាព និងភាពបពញវយ័របរ់រពោះបយរ ូ។ ប៉ាុកនថ រមយ័កាលបនាោះរតូវរគប 
ដណ្ថ បប់ោយពាកយរុំខ្នន់ៗ ទាុំងបនោះ៖ «រពោះបយរ ូមនវយ័ចុំបរ ើនបឡើង បហើយមនរ ជាញ កាន់កតវាងសវជាទីោបរ់ពោះហឫ 
ទយ័រពោះជាមច រ់ និងជាទីោបច់ិតថមនុរសបផងទាុំងពួង» (លូកា ២:៥២)។ 
 
 ឧទាហរណ៍្អុំពីរពោះបយរ ូរុំខ្នន់។ រពោះអងគកាល យជាមនុរសបបពញវយ័តាមរយៈការយកចិតថទុកោកប់ៅបលើចុំណុ្ច 
ចុំបងៗបនួោ៉ា ងកបុងជីវតិរពោះអងគគឺ៖ រទងលូ់តោរ់រងឹមុំខ្នងរបូកាយ តាមរយៈការបធវើលុំហាតរ់ ណ្ និងការបធវើការ 
(របូកាយ) រទង ់នបណ្ថុ ោះចិតថគុំនិត តាមរយៈការរិកា និងការគិត (រ ជាញ ) រទងម់នភាពវាងសវខ្នងវញិ្ជដ ណ្ តាមរយៈ 
ការអធិសាឌ ន និងការរិការពោះបនធូល (ជាទីោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់) បហើយរទង ់នបគទទួលសាគ ល់ទាុំងខ្នងរងគម 
និងខ្នងអារមមណ៍្ តាមរយៈការបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់ និងការយករពោះទយ័ទុកោក់ (ជាទីោបច់ិតថមនុរសបផងទាុំងពួង)។ 
 
 រពោះបយរ ូមនិ នយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការអភវិឌណនខ៍្នងរររីងគកាយរបរ់រពោះអងគ របកហលរទងម់និអាចោង 
តាមផលូវ ៉ា បឡរធីន ឬ មនិអាចរទាុំរទនឹងការឈចឺាបប់បភបុំកាល់វា៉ា រ ីន។ របរិនបបើរទងម់និបង្ហា ញពីការចាបអ់ារមមណ៍្ 
ចុំបពាោះអបកដសទ រទងម់និបធវើជាមតិថរបរ់មនុរសបមន ប ឬ មនទុំនាកទ់ុំនងោ៉ា ងជិតរបិទនជាមយួសាវក័របរ់រពោះអងគបទ។ 
របរិនបបើរទងោ់ម នរ ជាញ បទ រទងម់និអាចបធវើឱ្យមនុរសបភាញ កប់ផអើលនឹងចុំបណ្ោះដឹងរបរ់រពោះអងគ។ រូមផកីតខ្នម ុំងររតូវរបរ់ 
រពោះអងគក ៏នដឹងកដរថា ោម ននរណាមប កន់ិោយដូចរពោះអងគបឡើយ (យ៉ាូហាន ៧:៤៦)។ របរិនបបើរពោះបយរ ូមនិយក 
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រពោះហឫទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះបិតកដលគងប់បសាទ នបរមរុខ្បទ រទងន់ឹងមនិសាគ ល់រពោះបនធូល និង
រពោះហបញទយ័របរ់រពោះជាមច រ់លអឥតបខ្នច ោះកបបបនោះបឡើយ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយរ ូ នបធវើការទាុំងអរ់បនោះ។ រទងជ់ាមនុរសបលអ
ឥតបខ្នច ោះ។ រទងម់នអវីៗទាុំងអរ់។ រទងប់ររុិទន។ 
 

ពាកយបររុិទនមកពីពាកយភាពបពញបលញ ឬរុខ្ភាពលអ។ រពោះបយរ ូជាមនុរសបកដលមនរុខ្ភាពលអបពញបលញ 
និងបររុិទន បហើយបោកប៉ាូលជុំរញុបយើងឱ្យមនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ។  
 

គឺរពោះអងគបហើយ កដល នរបទានបអាយអបកខ្លោះមនមុខ្ង្ហរជាសាវក័បអាយអបកខ្លោះកែលងរពោះបនធូល អបកខ្លោះ
ផាយដុំណឹ្ងលអ  អបកខ្លោះជាអបកគង្ហវ ល និងអបកខ្លោះបទៀតជាអបកបបរងៀន បដើមផបីរៀបចុំរបជាជនដវ៏រុិទនបអាយ
បុំបពញមុខ្ង្ហរបុំបរ ើ និងកសាងរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរឋបឡើង រហូតដល់បយើងទាុំងអរ់រមួោប  មនជុំបនឿកត
មយួ មនគុំនិតកតមយួ កបុងការសាគ ល់រពោះបុរតារបរ់រពោះជាមច រ់ និងបៅជាមនុរសបបពញវយ័ បឡើងដល់
កុំពរ់របរ់រពោះរគិរឋកដលបុំបពញអវីៗទាុំងអរ់។ (បអបភរូ ៤:១១-១៣, ១៥) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរររបរររពោះរជសារកដល នដកររងប់ចញពីកណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ជុំពូក៤ ខ្នងបលើ ោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ បរៀន  
    រពោះរជសារបនោះ បហើយអធិសាឌ នទូលរូមជុំនួយរបរ់រពោះកបុងការកដលបធវើឱ្យរពោះបនធូលបនោះបកើតបឡើងពិតរ កដកបុងជីវតិ  
    របរ់អបក។ 
 
២ ចូរទូលរូមរពោះជាមច រ់ឱ្យបង្ហា ញអបកថាបតើ អបកនឹងលូតោរ់ជារគិរថបររ័ិទបោយរបបៀបណា។ បរកាយមក ចូរ  
    ររបររបញ្ជ ីខ្លីៗចុំនួនពីរកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក គឺ៖ ទីមយួគឺររមបច់ុំណុ្ចកដលអបកប ើញថា វាកុំពុងកតដុំបណ្ើ រការ   
    បហើយមយួបទៀតគឺ ចុំណុ្ចមយួណាកដលអបកពុុំទាន់ នផ្ទល រ់បថូរបរចើន តាុំងពីកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ ចូរអធិសាឌ នរល់សែង  
    បោយបរបើបញ្ជ ីបនោះ ទាុំងអររពោះគុណ្រពោះរល់បពលកដលអបកកាន់កតមនលកខណ្ៈដូចរពោះបយរ ូ។ 
 

ខ.  ការបណនតំាមរពះគមពីរសរមាប់ការលតូោស ់Biblical Guidelines for Growth 
ការណណនសំព្ាប់រូបកាយអនរ Guidelines for Your Body 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីអវីណដលជួយឱ្យរូបកាយានស ខភាពលអ និងអវីណដលរារាងំមិនឱ្យានស ខភាពលអ។ 
  

រពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យបយើងមនរបូកាយដអ៏សាច រយ។ របូកាយរបរ់បយើងជារពោះវហិាររបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
វាជាចុំកណ្កមយួសនរពោះកាយរពោះរគិរថ ដូបចបោះបោកប៉ាូលជុំរញុថា «បហតុបនោះចូរបរបើរបូកាយរបរ់បងបអូន បដើមផបីលើកតបមកើង
រិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់» (១កូរនិែូរ ៦:២០)។ បយើងបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់ តាមរយៈការកែរការបូកាយ
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របរ់បយើងឱ្យ នលអ។ ទីបនោះជាបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវបលើ និងការបបរមើមថងបទៀត។ សាវក័ប៉ាូលមនរបសារន៍
ថា «រឯីរបូកាយវញិ ពុុំកមនរុំរបរ់បរពឹតថអុំបពើរ រចាករីលធមប៌ទ គឺរុំរប់ថាវ យបៅរពោះអមច រ់ បហើយរពោះអងគកជ៏ាមច រ់
បលើរបូកាយកដរ» (១កូរនិែូរ ៦:១៣)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នបបងកើតមនុរសបមកឱ្យមនតរមូវការ។ ប៉ាុកនថ រទងក់ ៏នផគតផ់គងរ់ល់តរមូវការកដរ។ ឧទាហរណ៍្ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាការផគតផ់គងរ់បរ់រពោះជាមច រ់ររមបត់រមូវការខ្នងការរមួបភទរបរ់បុររស្តរថី។ បោកប៉ាូលផថល់ដុំបូនាម ន 
ចុំបពាោះអបកកដលរពោះជាមច រ់ពុុំរតារ់បៅឱ្យបបលីវ បហើយរតូវបរៀបការ និងបុំបពញតរមូវការខ្នងការរមួបភទរបរ់សដគូរខ្លួន។ 
  

អុំបពើរ រចាករីលធម៌ និងការបធវើឱ្យរបូកាយបៅហមងបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់មនិរពវរពោះទយ័បរមើោប ។ អុំបពើទាុំងបនោះ 
ជាអុំបពើ បទារ់របឆាុំងនឹងរបូកាយបយើង (១កូរនិែូរ ៦:១៨) ប៉ាុកនថរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យរបូកាយបយើង នបររុិទន 
និងមនរបបោជនរ៍រមបព់ន័នកិចចរពោះអងគ។ 
 
 បោលការណ៍្ដូចោប សនការបោរពរបូកាយបយើងទាកទ់ងបៅនឹងការបរបិភាគ និងការផឹក។ រពោះអមច រ់បយរ ូ នតម
អាហារ និងអធិសាឌ ន ប៉ាុកនថរទងក់រ៏ពវរពោះទយ័នឹងការបរបិភាគអាហារឆាង ញ់ៗជាមយួមតិថភកថិរពោះអងគកដរ (បទាោះបីខ្នម ុំងររតូវ
ថាក ល់បទាររពោះអងគចុំបពាោះបរឿងបនោះកប៏ោយ)។ កណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូជុំពូក១៤ រ បប់យើងថា បរចកថីរុចរតិមនិអាររ័យបៅបលើ
ការបរបិភាគ ឬ ការមនិបរបិភាគអាហារបឡើយ។ «ដផតិរពោះរជយរបរ់រពោះជាមច រ់ មនិកមនអាររ័យបបបលើការរីុផឹកបនាោះបទ 
គឺអាររ័យបបបលើបរចកឋីរុចរតិបរចកឋីរុខ្សានថ និងអុំណ្រកដលមកពីរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន» (រ ៉ាមូ ១៤:១៧)។ 
 
 តាមរយៈការកណ្នាុំរុំខ្ននទ់ាុំងបនោះកបុងចិតថគុំនិត រគិរថបររ័ិទបពញវយ័បរជើរបរ ើរអវីកដលរតូវបរបិភាគ និងផឹក។ បគ
គិតោ៉ា ងលអិតលអនថ់ា ការហួរបហតុជាអុំបពើ ប ដផតិវាបធវើឱ្យរបូកាយបៅហមង។ បនោះជាបហតុផលកដលបោកប៉ាូលោរ់
បតឿនរបឆាុំងនឹងការរីុផឹករជុល៖ «កុុំររវងឹរសាបរពាោះរសាបណាឋ លបអាយបថាកទាប ផធុយបៅវញិ រតូវបអាយ នបពារបពញ
បោយរពោះវញិ្ជដ ណ្» (បអបភរូ ៥:១៨)។ 
 
 បយើងថាវ យរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់បោយការរការបូកាយរបរ់បយើងរទិតបបបរកាមការរគបរ់គងរបរ់បយើង។ 
របូកាយបរ ពីបរកាមការរគបរ់គងតាមរយៈការបុំពានបោយបរគឿងររវងឹ បរគឿងបញៀន ថាប ុំជក ់កញ្ជឆ  ឬ រូមផកីតអាហារកដល 
មនិោបរ់ពោះទយ័រពោះជាមច រ់។ បចោះបោរពរបូកាយរបរ់បយើងដូចរពោះវហិាររពោះជាមច រ់បង្ហា ញពីផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្កដល 
បៅថា បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង។ បោយសារជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដ៏វរុិទន បយើងអាចបបថជាញ ថានឹងរការបូកាយរបរ់បយើង 
ឱ្យបររុិទន និងឥតបៅហមងររមបរ់ពោះវញិ្ជដ ណ្គងប់ប។  
 
 រពោះបយរ ូកតងកតមមញឹកនឹងកិចចការរបរ់រពោះជាមច រ់។ កបុងកណ្ឍ គមពរី យ៉ាូហាន ៥:១៧ រទងម់នរពោះបនធូលថា៖ 
«រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំបធវើការរហូតមកទល់រពវសែង ខ្ញុ ុំកប៏ធវើការដូចរពោះអងគកដរ»។ រងកាយបធវើការគឺលអររមបរ់បូកាយរបរ់ 
មនុរសប។ របកហលការង្ហររបរ់អបកមនិអនុញ្ជដ តឱ្យរបូកាយរបរ់អបកបធវើចលនាបរចើនបទ។ បបើអញ្ច ឹង អបករតូវកតចុំណាយ 
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បពលហាតរ់ ណ្។ »ការហាត់រ ណ្មនរបបោជន»៍ (១ធីម៉ាូបែ ៤:៨) បោកប៉ាូលកដល នររបររបពលខ្លោះបរបើអតទពល 
លិក និងអបករបោល់បធវើជាឧទាហរណ៍្សនការបរបៀនរបបៅ។ ការរត ់ការបដើរ ការជិោះកង ់ការបធវើការកបុងរួនចារ ឬ ទរមង ់
បផសបងៗបទៀតសនការហាតរ់ ណ្រុទនកតលអ ជាពិបររររមបម់នុរសបកដលបធវើការការោិល័យ។  
 
 ប៉ាុកនថ បពលបធវើការ និងការហាតរ់ ណ្ជាការរុំខ្នន ់រពោះជាមច រ់រតារ់បៅបយើងឱ្យររមក។ ការររមកកជ៏ា 
កផបកមយួសនការបបងកើតរបរ់រពោះអងគកដរ។ សែងទីរ ុំពីរគឺជាសែងររមក និងវរិសបមកាល។ រគូគង្ហវ ល និងអបកបធវើការកដលជា 
រគិរថបររ័ិទករ៏តូវនឹកប ើញថា រពោះជាមច រ់តរមូវឱ្យមនសែងររមកមយួសែង។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់រតូវការបពលបវោបរងៀមសាង ត ់
និងការររមក។ សាវក័របរ់រពោះអងគករ៏តូវការបពលបវោបរងៀមសាង ត ់និងការររមកកដរ។ បពលមយួ មនរបជាជន 
ជាបរចើនមករករពោះបយរ ូ បហើយរូមផកីតពួកសាវក័កោ៏ម នបពលបរបិភាគអាហារផង។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលបៅពួកបគ 
ថា «ចូរនាុំោប មករកកកនលងសាង ត់ោចក់ឡកពីបណាឋ ជន រុំរកបនថចិរិន» (ម៉ា កុរ ៦:៣១)។ 
 
 ការបបរមើរពោះបយរ ូនាុំមកនូវបពលបវោរររ់រសាយ។ រពោះបយរ ូរតារ់បៅអបកបបរមើរពោះអងគទាុំងអរ់៖ 
 

អរ់អបកកដលបនឿយហត ់និងមនបនធុកធងនប់អើយ  !ចូរមករកខ្ញុ ុំ  ខ្ញុ ុំនឹងបអាយអបករល់ោប  នរុំរក។ ចូរយក
នឹមរបរ់ខ្ញុ ុំោកប់លើអបករល់ោប  បហើយបរៀនពីខ្ញុ ុំបៅ អបករល់ោប មុខ្ជា នរងបច់ិតថមនិខ្នន ដផតិខ្ញុ ុំរលូត និង
មនចិតថរុភាព។ (ម៉ា ថាយ ១១:២៨-២៩) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគនីមយួៗខ្នងបរកាម កដលរ បអ់បកពីរបបៀបកដលរតវូមនរបូកាយរងឹមុំ និងមន 
    រុខ្ភាពលអ។ 
 ក) បធវើការង្ហរកដលពាកព់ន័ននឹងរបូកាយខ្នល ុំង។ 
 ខ្) រកាវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់បលើរកមរីលធមខ៌្នងផលូវបភទ។ 
 គ) បគងបពញមយួសែង។ 
  ) បរបិភាគឱ្យ នញឹក និងឱ្យ នបរចើនតាមកដលអាចបធវើបៅ ន។ 
 ង) បរបើរ កក់ខ្របរ់អបកញុាុំរសាឱ្យររវងឹ។ 
 ច) បរបិភាគឱ្យបទៀង និងរតឹមរតវូ។ 
 
៤ ចូរររបររការកណ្នាុំសនបទគមពរីោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ រិកាបទគមពរីបនោះ និងរកវធិីកដលអបកអាចអនុវតថវា នកបុង  
    ជីវតិរបចាុំសែងរបរ់អបក។ បងបអូនមនិកមនជាមច រ់បលើខ្លួនឯងបទៀត រពោះអងគ នបោោះបងបអូន។ បហតុបនោះចូរបរបើរបូកាយ 
    របរ់បងបអូន បដើមផបីលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់។ (១កូរនិែូរ ៦:១៩-២០)។ 
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ការណណនសំព្ាប់ច្ិតតគ្ំនតិរបស់អនរ Guidelines for Your Mind 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីវិធីទផសងៗណដលព្គ្ិសតបរសិ័ទអាច្អភិវឌ្ឍច្ិតតគ្ំនិត និងទទពទកាសលយរបស់ទគ្។ 
 
 ជាការពិតណារ់ថា កិចចការ និងការបបរមើរពោះជាមច រ់ទាុំងអរ់មនិរោនក់តទាកទ់ងនឹងរបូកាយបទ។ បយើងកប៏របើចិតថ
គុំនិតរបរ់បយើងបដើមផបីបរមើរពោះជាមច រ់ និងមនុរសប។ រូមររសមថា អបកមនកូនមប កក់ដលខ្ជិលខ្នងសាម រតី។ បគមនបញ្ជដ
ធមមតា កតបគមនិចងប់រៀន។ បគមនិបធវើអវីបសាោះ ជាជាងបៅសាសាបរៀន។ បតើអបកបពញចិតថនឹងកូនមប កប់នាោះកដរឬបទ? ពិត
ណារ់ អបកមនិបពញចិតថនឹងកូនមប កប់នាោះបទ! របរិនបបើកូនបនាោះមនជុំងឺខ្នងសាម រតី របកហលអបកអាចអតធ់មតប់រចើនជាង
បនោះ។ ប៉ាុកនថ របរិនបបើកូនបនាោះមនបុំណ្ងចងរ់ពបងើយកបនថើយ និងមនិរកមម អបកពិតជាោ៉ា បច់ិតថមនិខ្នន។ 
 
 បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់មយួចុំនួនខ្ជិលខ្នងសាម រតី។ ដូចោប នឹងអបកបបរមើកដលមនិរពមបរបើរ ករ់បរ់ោតក់ដរ 
បគមនិបធវើអវីចុំបពាោះអវីកដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យបគបទ។ បគមនិកដលបរៀនសាថ បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាមច រ់ មនិកដល 
និោយបៅកានរ់ពោះអងគ មនិកដលរិការពោះបនធូលទុកររមបជ់ីវតិបគ បហើយបគបជឿអវីៗកដលមនុរសបបផសបងរ បប់គ (បទាោះបីវា 
ជាការបបរងៀនខុ្រឆគងអុំពីរពោះជាមច រ់កប៏ោយ)។  
 
 បតើអបកសាគ ល់មនុរសបរបបភទបនោះឬបទ? របរិនបបើសាគ ល់ អបករតូវជួយ បគ។ អបកជាអបកជួយ បគឱ្យចបរមើនបឡើងកបុង 
បរចកថីជុំបនឿ (រ ៉ាមូ ១៥:២)។ បបរងៀនបគបមបរៀនទាុំងបនោះអុំពីរបបៀបកដលរគិរថបររ័ិទលូតោរ់ខ្នងរ ជាញ ៖ 
 

១. ជួយ បគបរៀនអធិសាឌ ន។ វាមនិកមនជាបញ្ជា កដលនិោយ នលអ ឬ អារកកប់ទ ប៉ាុកនថ បយើងរតូវរ បព់ីតរមូវការ      
    និងការអររពោះគុណ្រពោះជាមច រ់ជារពោះបិតារបរ់បយើងផង (រូមអានបបកណ្ឍ គមពរី ភលីីព ៤:៧)។ 

 
២. ជួយ បគឱ្យរិការពោះគមពរី។ ដុំបូងបគរតូវមនចុំបណ្ោះដឹងពីមោ៌បផសបងៗរបរ់រពោះជាមច រ់—រពឹតថិការណ៍្អុំពី 
     រពោះបយរ ូ និងរពោះរជរពោះអងគ។ បរកាយមក បគរតូវសាគ ល់នូវរបបៀបអនុវតថចុំបណ្ោះដឹង ដផតិចុំបណ្ោះដឹង 
     ជារ ជាញ ។ 

 
 តាមរយៈការរិកា និងអនុវតថនត៍ាមមោ៌របរ់រពោះជាមច រ់ រ ជាញ របរ់អបកកានក់តលូតោរ់។ អបកររបររកណ្ឍ
គមពរីទុំនុកតបមកើង រួរពីរបបៀបកដលបធវើឱ្យជីវតិមនអុំណ្ររបាយ និងបររុិទន។ បគ នបឆលើយមកខ្លួនឯងបោយនិោយថា 
ជីវតិកបបបនោះគឺមនតាមរយៈការរញ្ជ ឹងគិតអុំពីមោ៌របរ់រពោះអមច រ់។ 
 

ទូលបងគុំនឹងពិចារណាពីរពោះឱ្វាទរបរ់រពោះអងគ ទូលបងគុំរញ្ជ ឹងគិតអុំពីមោ៌របរ់រពោះអងគជានិចច។ ទូលបងគុំ
បពញចិតថនឹងចាបរ់បរ់រពោះអងគខ្នល ុំងណារ់ ទូលបងគុំមនិបភលចរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបឡើយ។  
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៥-១៦) 
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អបកររបររកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជាអបកនិពននកុំណាពយ និងជាអបកបចោះគិតពិចារណា។ បគអាចបរបើគុំនិតបលើកទឹក 
ចិតថរបរ់រពោះជាមច រ់បៅជាភាសាដក៏រនពិបរោះ។ បគមនរពោះអុំបណាយទានមកពីរពោះររមបក់ារបរបើពាកយបពចន។៍ បគ 
អភវិឌណរពោះអុំបណាយទានបនោះកានក់តរបបរើរបឡើង។ បគសាគ ល់ពីរិលផៈសនការកតងកុំណាពយកដលបធវើឱ្យរបជាជនរបរ់បគ 
ចូលចិតថ។ 
 
 វាជាកផបកមយួសនគុំនិតសចបរបឌិតរបរ់មនុរសប។ រពោះជាមច រ់មនគុំនិតសចបរបឌិត បហើយរទងប់បងកើតបយើងមកឱ្យមន
គុំនិតសចបរបឌិតដូចរពោះអងគ។ បពលបោកម៉ាូបររងទ់ីរកាក រៈកបុងវាលរបហាសាទ ន រពោះជាមច រ់ នរបទានរិបផករ និង
វចិិរតករឱ្យបោកម៉ាូបរ។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលនិោយពីមប កក់បុងចុំបណាមពួកបគថា៖ 
 

រពោះអមច រ់ នបរជើរបរ ើរបោកបបតសាោល ជាកូនបោកយូរ ីនិងជាបៅរបរ់បោកបហុើរ កបុងកុលរមពន័ន
យូោបហើយរពោះអងគរបទានបអាយោតប់ពារបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្ បដើមផបីអាយបោកមនរ ជាញ ឆាល តវាងសវ 
បចោះបធវើរគបក់ិចចការ។ (និកខមនុំ ៣៥:៣១) 

 
 រមតទភាពបចោះនិទានបរឿង បចោះនិោយ នលអ បចោះកតងកុំណាពយ បចោះបរចៀង បចោះគូររបូ បចោះសចបម៉ាូត បចោះឆាល កប់ឈើ ឬ ែម 
បចោះររបររបរឿង និងបចោះរកមថងបរឿង បចោះពនយល់បទគមពរីសាមញ្ដៗ បហើយរតឹមរតូវ បចោះប ើញកិចចការកដលចាុំ ចរ់តូវបធវើរចួ
រល់បហើយ នងិបចោះពីរបបៀបកដលបធវើកិចចការបនាោះ—ទាុំងបនោះជារពោះអុំបណាយទានសនរពោះវញិ្ជដ ណ្រពោះជាមច រ់។ រពោះ ន 
របទានរពោះអុំបណាយទានមកបយើង បដើមផឱី្យបយើងបរបើ និងអភវិឌណររមបរិ់ររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់ និងររមបក់ារលអរបរ់ 
រកុមជុំនុុំ។ 
 
 បតើអបកមនរពោះអុំបណាយទានអវីខ្លោះ? បតើអបកសាគ ល់ចបរមៀង និងកុំណាពយរបរ់របជាជនរបរ់អបកកដរឬបទ? រូម 
រិកាបកនទម និងទូលរូមរពោះជាមច រ់ឱ្យជួយ អបក បដើមផឱី្យអបកបចោះកតងចបរមៀង និងកុំណាពយ។ បតើអបកអាចបលងឧបករណ៍្ 
តស្តនថីកដរឬបទ? រូមអនុវតថវាឱ្យ នបរចើន។ ការបលងបភលង នលអ ថាវ យរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់។ របកហលវាជាបពលលអកដល 
អបករតូវបរៀនពរីបបៀបកដលបបងកើតតស្តនថីែមីៗតាមវបផធមរ៌បរ់អបក។ រកមុជុំនុុំបបកបុងរបបទរអបករតូវការចបរមៀងកដលនិោយបៅ 
កានរ់បជាជនរបរ់អបក តាមរយៈតស្តនថី និងកុំណាពយកដលពួកបគសាគ ល់។ រូមចងចាុំពីអវីកដលបោកបពរតុរមន 
របសារនអ៍ុំពកីារចាតក់ចងថា៖ 
 

បងបអូនមប ក់ៗ  នទទួលរពោះអុំបណាយទានបផសបងៗពីោប បហើយ ដូបចបោះ ចូរយករពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះបៅ
បុំបរ ើអបកឯបទៀតៗ បអាយរមនឹងនាទីរបរ់បងបអូន ជាអបកចាត់កចងដល៏អ កដលកចករពោះអុំបណាយទាន រគប់
កបបោ៉ា ងរបរ់រពោះជាមច រ់។ (១បពរតុរ ៤:១០) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្វធិីសាស្តរថកដលអបកអាចអភវិឌណសាម រតី និងរ ជាញ របរ់អបក។ 
 ក) បជឿជានិចចនូវអវីកដលមនុរសបរគបោ់ប រ បអ់បក។ 
 ខ្) រិការពោះបនធូល។ 
 គ) អានបរៀវបៅលអៗ។ 
  ) មនិធាល បរួ់ររុំណួ្របសាោះ។ 
 ង) រិកាមុខ្វជិាជ កដលទាកទ់ងនឹងរពោះគមពរី។ 
 ច) សាថ បរ់គិរថបររ័ិទចារ់ៗ។ 
 ឆ) បដិបរធការពិភាកាពីអវីកដលអបកបជឿ។ 
 
៦ ចូរកញកបពលបវោពិបរររល់សែងកបុងរ ថ ហ៍បនោះ បដើមផគីិត និងអធិសាឌ នអុំពីរពោះអុំបណាយទានវបិររៗកដលអបក ន 
    ទទួលពីរពោះជាមច រ់។ ចូរររបរររពោះអុំបណាយទានកដលអបកគិតថា អបកមន ចូលកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក បហើយបនាធ ប់  
    មកររបររោ៉ា ងរបងខបពីរបបៀបកដលអបកនឹងបរបើរពោះអុំបណាយទានរបរ់អបកររមបក់ារលអរបរ់អបកដសទ។ 
 

ការណណនសំព្ាប់ព្ពលឹងវិញ្ញា ណរបស់អនរ Guidelines for Your Spirit 

ទោលទៅទ៤ី. សរទសរវិធីសាគសតរន ងបទគ្មពីរណដលជួយដល់ការលូតោស់ខាងព្ពលឹងវិញ្ញា ណ។ 
  

កាលរពោះបយរ ូជាកុមរ «រពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះហឫទយ័នឹងរពោះកុមរបនោះណារ់» (លូកា ២:៤០)។ រពោះជាមច រ់ 
ោបរ់ពោះហឫទយ័នឹងរពោះបយរ ូ កាលរទងម់នវយ័ចបរមើនបឡើងបធវើជាបុររមប ក។់ បពលរពោះបយរ ូទទួលពិធីរជមុជទឹក មន
ឮរពោះរូរបរៀងពីបលើបម មកថា៖ «រពោះអងគជាបុរតដជ៏ាទីររឡាញ់របរ់បយើង បយើងោបច់ិតថនឹងរពោះអងគណារ់» (លូកា 
៣:២២)។ រពោះបយរ ូមនិរតឹមកតលូតោរ់ខ្នងរ ជាញ  និងកមល ុំងប៉ាុបណាត ោះបទ កែមទាុំងលូតោរ់ខ្នងការយល់ដឹងពីមោ៌ 
របរ់រពោះជាមច រ់បទៀតផង។ រទងរ់ជាបថា រទងជ់ារពោះបុរតារបរ់រពោះជាមច រ់រទងប់រៀនអវកីដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះហឫទ័យ 
ឱ្យរពោះអងគបធវើ រពមទាុំងបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីធវើកិចចការទាុំងអរ់កដលរពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលរ បរ់ពោះអងគ។ 
រពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះទ័យនឹងការបនោះ។ 
  

កាលខ្នម ុំងររតូវរួររុំណួ្រ បតើរពោះអងគជានរណា រពោះបយរ ូមនបនធូលបៅបគវញិថា សែងមយួពួកបគនឹងដឹងចបមលើយ។ 
រទងម់នរពោះបនធូលបកនទមថា៖ 
 

កាលណាអបករល់ោប បលើកបរុតមនុរសបបឡើង អបករល់ោប មុខ្ជានឹងសាគ ល់ឋានៈរបរ់ខ្ញុ ុំពុុំខ្នន បហើយអបករល់
ោប នឹងដឹងថា ខ្ញុ ុំមនិបធវើការអវីមយួ បោយរុំអាងបលើខ្លួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់បឡើយ គឺខ្ញុ ុំកែលងកតបរចកឋីណាកដលរពោះបិតា
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មនរពោះបនធូលរ បម់កខ្ញុ ុំប៉ាុបណាត ោះ។ រពោះអងគកដលចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមក រទងគ់ងប់បជាមយួខ្ញុ ុំ រពោះអងគមនិបចាល
ខ្ញុ ុំបអាយបបកតមប ក់ឯងបឡើយ ដផតិខ្ញុ ុំកតងរបរពឹតថកិចចការណា កដលោប់រពោះហឫទយ័រពោះអងគជានិចច។  
(យ៉ាូហាន ៨:២៨-២៩) 

 
 រពោះបយរ ូពុុំមនរពោះបនធូល និងពុុំបធវើអវីកដលខុ្រពីបទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ។ រទងរ់ កដណារ់ថា មន
រពោះវតថមន និងមនការអនុញ្ជដ តរបរ់រពោះជាមច រ់កបុងពាកយបពចន ៍និងការរបរពឹតថរគបោ់៉ា ងរបរ់រពោះអងគ។ រទងប់រៀន និង
របរពឹតថតាមបុំណ្ងរពោះទយ័រពោះជាមច រ់ បទាោះបីវាពិ កកប៏ោយ។ រូមចងចាុំការអធិសាឌ នរបរ់រពោះអងគកបុងរួនចារ 
បកតបរម៉ា នី៖ «ឱ្រពោះបិតាបអើយ  !របរិនបបើ ន រូមបអាយកពងសនទុកខលុំ កបនោះ  បចញឆាង យពីទូលបងគុំបៅ ប៉ាុកនថ រូមកុុំបធវើ
តាមបុំណ្ងទូលបងគុំបឡើយ គឺរូមបអាយ នរុំបរចតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគវញិ»។ (ម៉ា ថាយ ២៦:៣៩) 
 
 ការរកីចបរមើនកបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះជាមច រ់ នមកពីការបរៀននោិយពាកយអធិសាឌ នបោយចិតថបសាម ោះរតង។់ វាជា 
ការរកប ើញមោ៌របរ់រពោះ (រកឹតយវនិយ័ និងបោលការណ៍្ទាុំងបនាោះ) ររមបប់ុរតធីតារគបរ់បូរបរ់រពោះអងគ និងររមប់ 
យករកឹតយវនិយ័ និងបោលការណ៍្ទាុំងបនាោះបៅអនុវតថផង។ វាកុំពុងកតបធវើឱ្យប ើញបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ដព៏ិបរររបរ់ 
រពោះជាមច រ់ររមបជ់ីវតិអបក រពមទាុំងកុំពុងរបរពឹតថតាមផង។  
 
 កបុងបមបរៀនទី៣ អបក នរិការចួមកបហើយពីវធិីសាស្តរថបនួោ៉ា ងកដលរពោះជាមច រ់បរបើបដើមផជីួយ បយើងឱ្យដឹងពីអវី 
កដលរទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងកាល យបៅជាអវី។ បតើអបកចងចាុំវធិីសាស្តរថទាុំងបនាោះកដរឬបទ? វាមន៖ មនរិការបររុិទន 
រពោះបនធូល គុំររូបរ់រពោះបយរ ូ  និងការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចុំណុ្ចទាុំងបនោះបធវើការជាមយួោប  កាលបយើងករវក 
រកបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់បចញពីដួងចិតថរបរ់បយើង បដើមផបីធវើឱ្យរពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះទយ័។ 
 
 បរចកថីបបរងៀនរបរ់បោកប៉ាូលបៅកានព់ួកយូោបបរកុងបបរ គឺជាគុំរលូអមយួររមបប់យើង។ 
 

សារន៍យូោបបរកុងបនោះ មនរនាឋ នចិតថលអជាងសារន៍យូោបបរកុងបែរាឡូនិក គឺបគ នទទួល
រពោះបនធូលបោយចិតថបសាម ោះររ បហើយពិនិតយពិចយ័បមើលគមពរីជាបរៀងរល់សែង បដើមផបីអាយដឹងថា បរចកឋីកដល
បោកប៉ាូល និងបោករីុឡារមនរបសារន៍រ បប់គ ពិតជារតឹមរតូវកមន ឬោ៉ា ងណា។ កបុងចុំបណាមពួក
បគមនបរចើននាក់ នបជឿ បហើយមនស្តរថីៗអបកមុខ្អបកការជាតិរកិក និងមនបុររជាបរចើន នបជឿកដរ។ 
(កិចចការ ១៧:១១-១២) 

 
 រូមកតរ់ុំោល់ពីរបបៀបកដលមនុរសបបសាម ោះរតងទ់ាុំងបនោះបករសាយបទគមពរី៖ 
 ១. បចោះគិត («ពិនិតយពិចយ័») 
 ២. បនថ («ជាបរៀងរល់សែង») 
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៣. បោលបុំណ្ង («ប ើញ») 
 ៤. បោយឆនធៈ («បជឿ») 
 

រគិរថបររ័ិទរតូវកតរិការពោះបនធូលរល់សែង ករវងរករពោះហទយ័រពោះ និងបរតៀមខ្លួនបដើមផអីនុវតថតាមរពោះបនធូល
ររមបក់ារលូតោរ់ខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្។ 
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត ចុំបពាោះការរិការពោះគមពរីផ្ទធ ល់ខ្លួន រគិរថបររ័ិទអបកមនរពោះអុំបណាយទានមយួបទៀតមកពី 
រពោះជាមច រ់គឺ៖ រគូគង្ហវ ល និងរគូបបរងៀន។ តាមរយៈការរិកា និងបទពិបសាធនរ៍បរ់អបកដឹកនាុំទាុំងបនោះ បគអាចកចក 
ចាយនូវអវីកដលបគ នទទួលកបុងរពោះបនធូលរពោះជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ បគផាយរពោះបនធូលរពោះបដើមផកីសាងរបជារស្តរថ 
របរ់រពោះអងគ (រូមបមើល បអបភរូ ៤:១១-១៦)។ 
 
 អរ់អបកកដលកាល យជារគិរថបររ័ិទបបសែងបុណ្យសែងទីហារិប នដឹងថា ពួកបគរតូវការបរចកថីបបរងៀនពីចារ់ទុុំខ្នង
ឯជុំបនឿ។ ដូបចបោះ រិរសបទាុំងបនាោះពាោមសាឋ ប់បរចកឋីបបរងៀនរបរ់រកុមសាវក័រមួររ់ជាមយួោប ជាបងបអូន បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័ 
និងពាោមអធិសាឌ ន។ (កិចចការ ២:៤២)។ 
 
 រគិរថបររ័ិទទាុំងបនោះបរៀនពីពួកសាវក័កដលរពោះបយរ ូ នបបរងៀនពួកបគ បហើយពួកបគ នបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្
ដវ៏រុិទន។ រគិរថបររ័ិទរពវសែងរតូវការរគូបបរងៀន និងរគូគង្ហវ លកដលយល់រពោះបនធូល និង នបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្។ 
រពោះគមពរីបបរងៀនថា បយើងបោរព និងចុោះចូលអបកដឹកនាុំ (បហរបឺ ១៣:១៧) រពមទាុំងអរគុណ្ររមបក់ារបបរងៀនរបរ់បគផង 
(កាឡាទី ៦:៦)។ 
 
 ប៉ាុកនថ មនិកមនរោនក់តរគូគង្ហវ លប៉ាុបណាត ោះបទកដលបចោះបបរងៀនកបុងរកុមជុំនុុំ។ បោយសាររកុមជុំនុុំជារបូកាយរបរ់អបក
បជឿ ការបលើកទឹកចិតថ និងការបធវើបនាធ ល់គួរកតមកពីរមជិករគបរ់បូ។ បយើងអាចបបរងៀនោប បៅវញិបៅមក តាមរយៈជីវតិ 
និងពាកយរុំដីរបរ់បយើង។ សាវក័ប៉ាូលកណ្នាុំពីការបនោះថា៖ 
 

រូមរពោះបនធូលរបរ់រពោះរគិរឋរណ្ឌិ តបបកបុងបងបអូនបអាយ នបរបិូណ៌្។ ចូរបរបៀនរបបៅ និងោរ់បតឿនោប
បៅវញិបៅមក បោយរ ជាញ រគបោ់៉ា ង។ ចូរបរចៀងអររពោះគុណ្រពោះជាមច រ់កបុងចិតថ បោយបរបើទុំនុកតបមកើង បទ
ររបរើរ និងបទចុំបរៀងមកពីរពោះវញិ្ជដ ណ្។ (កូឡូរ ៣:១៦) 

 
 បពលរគិរថបររ័ិទជួបជុុំោប  បគអាចកចកចាយចុំបណ្ោះដឹងអុំពីមោ៌របរ់រពោះជាមច រ់ ន។ មនឧទាហរណ៍្ពីការ 
បនោះកបុងរពោះគមពរីរថីអុំពីរគូគង្ហវ លកដលមនរពោះអុំបណាយទានមប ក់គឺ បោកអប៉ាូឡូរ។ បទាោះបីបោកសាគ ល់បទគមពរី និង 
បរចកថីពិតអុំពីរពោះបយរ ូកប៏ោយ កវ៏ាហាកដូ់ចជាបោកពុុំ នបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្កដរ។ ដូបចបោះនាងរពីរីុល និងបោក 
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អគីឡា « នអបញ្ជ ើញបោកបៅផធោះរបរ់បគ រពមទាុំងពនយល់បោកឱ្យរតឹកតសាគ ល់មោ៌របរ់រពោះជាមច រ់កែមបទៀត»  
(កិចចការ ១៨:២៦)។ ពន័នកិចចរបរ់បោកអប៉ាូឡូរ នផ្ទល រ់បថូរតាមរយៈរកមមភាពសនការកចកចាយបនោះ។ 
 
 វាករ៏ុំខ្ននក់ដរ កបុងការប ើញពីការបនាធ បខ្លួនរបរ់បោកអប៉ាូឡូរ។ បោកមនវញិ្ជដ ណ្កដលអាចបបរងៀន ន។ 
បោកទទួលការបបរងៀនពីអបកដសទ បទាោះបីបោកជារគូគង្ហវ លបុិនរបរបម់ប កក់ប៏ោយ។ បយើងនឹងមនិបរៀន នពីរពោះបនធូល 
បហើយនឹងមនិបរៀន នពីអបកដសទបឡើយ របរិនបបើបយើងមនិរពមចុោះចូលនឹងការបបរងៀនរបរ់បគ។ បយើងរតូវបរតៀមខ្លួនជា 
បររច បដើមផបីោរពតាម។ 
 
 បតើអបកចាុំអុំពីការបង្ហា ញអុំពីបរៀវបៅកណ្នាុំបបការចាបប់ផថើមសនបមបរៀនកដរឬបទ? វាពិតជាលងងណ់ារ់ របរិនបបើខ្ញុ ុំ 
អាននូវអវីកដលបរៀវបៅ នររបររ កតខ្ញុ ុំបដិបរធមនិបោរពតាម! គឺដូចោប នឹងរពោះបនធូលរពោះកដរ។ បដើមផបីធវើឱ្យរពោះជាមច រ់ 
រពវរពោះទយ័ រពមទាុំងលូតោរ់កបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះអងគ អបករតូវកតបធវើរគបក់បបោ៉ា ងតាមមោ៌រពោះអងគ ដូចកដល 
រពោះអមច រ់បយរ ូរបរ់បយើង នបធវើកដរ។ បទាោះបីបយើងលូតោរ់បោយការររ់ររមបរ់ពោះជាមច រ់បរចើនប៉ាុណាត កប៏ោយ 
ករ៏ពោះគមពរីរ បប់យើងថា បបកតមនកកនលងររមបឱ់្យបយើងលូតោរ់បទៀត៖ 
 

បងបអូនបអើយ បងបអូន នបរៀនពីបយើងអុំពីរបបៀបររ់បប កដលោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់ បហើយ ន
របរពឹតថតាមបទៀតផង។ ដូបចបោះ បបទីបុំផុតបយើងរូមអងវរ និងរូមោរ់បតឿនបងបអូន កបុងរពោះនាម
រពោះអមច រ់បយរ ូថា រូមបអាយបងបអូន នរបបរើរបលើរបនោះបៅបទៀត! (១បែរាឡូនិក ៤:១) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរកដលរីុោប នឹងរកមមបផសបងៗកដលជួយ ឱ្យរគិរថបររ័ិទលូតោរ់កបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះ។ 
 ក) អធិសាឌ នររមប់ការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
 ខ្) រិកាបទគមពរីររមបខ់្លួនឯង 
 គ) សាថ បក់ារតវា៉ា  
  ) អានរពោះគមពរី ខ្ណ្ៈកុំពុងគិតអុំពីអវីបផសបង 
 ង) បរៀនពីបទពបិសាធនរ៍បរ់រគិរថបររ័ិទបផសបងបទៀត 
 ច) រៈិគនរ់កឹតយវនិយ័ និងបោលការណ៍្របរ់រពោះជាមច រ់ 
 ឆ) យកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការបបរងៀនលអ 
 
៨ របរិនបបើអបកមនិទានរិ់ការពោះគមពរីបទៀងទាត ់និងតាមរបពន័នរតឹមរតូវបទ រូមចាបប់ផថើមពីឥឡូវបៅ។ ចូរររបររកបុង 
   បរៀវបៅររបរររបរ់អបកអុំពបីពលបវោកបុងសែងនីមយួៗកដលអបកនឹងចុំណាយប៉ាុនាម ននាទីបដើមផអីានរពោះគមពរី។ ចូរររបររ 
   អុំពីកណ្ឍ គមពរីណាកដលអបកចងអ់ានមុនបគ។ តាមរយៈការអាន និងការគិតពិចារណារល់សែងអុំពីបទគមពរីខ្លីៗ  កដលបចញ  
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   ពីរមពននបមរតីែមី ទុំនុកតបមកើង និងរមពននបមរតីចារ់  នជួយ ដល់រគិរថបររ័ិទជាបរចើន។ ចូររូមដុំបូនាម នពីរគិរថបររ័ិទ   
   ឬ រគូគង្ហវ លបពញវយ័។ 

 
ការណណនសំព្ាប់ទំនរ់ទំនងរបស់អនររន ងសងគម Guidelines for Your Social Relationships 
ទោលទៅទ៥ី. ពនយល់ពីសារៈសំខាន់ម្នការព្រព្ពឹតតទដាយព្ាជ្ជា  និងទដាយការទោរពទៅកាន់អនរមិនណមនជ្ជព្គ្ិសតបរសិ័ទ។ 
  

រពោះបយរ ូជាបុររមប កក់ដលបណាថ ជនចូលចិតថ។ មថ យៗ ននាុំបកមងតូចៗមកបអាយរពោះបយរ ូោករ់ពោះហរឋបលើ
ពួកវា (ម៉ា កុរ ១០:១៣) បហើយមនុរសបមប  នបចញពីផធោះ និងទុកបចាលការង្ហររបរ់បគ បដើមផបីដើរតាមរពោះអងគ ខ្ណ្ៈបពល 
កដលរទងប់ធវើពន័នកិចច។ បទាោះបីរទងម់នខ្នម ុំងររតូវជាបរចើន កតមនិកមនបោយសាររទងអ់ារកក ់អុំណួ្ត ឬ បឃ្លរបៅបនាោះ 
បឡើយ។ វាគឺបោយសារកតពួកបគ «មនិទទួលសាគ ល់គបរមងការកដលរពោះជាមច រ់ នបរៀបចុំររមបប់គ» (លូកា ៧:៣០) 
រពមទាុំងរអបរ់ពោះអងគ បរពាោះរទង់ជា «មតិថរបរ់ពួកទារពនន និងមនុរសបមន ប» (លូកា ៧:៣៤)។ 
 
 រគិរថបររ័ិទដុំបូងមនលកខណ្ៈដូចមច រ់របរ់បគ។ បគយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបកជុំងឺ និងជនរកីរក។ បគបរបិភាគ
អាហារជាមយួោប  «ោ៉ា ងរបាយរកីរយ និងបោយចិតថបសាម ោះររផង។ បគនាុំោប ររបរើរតបមកើងរពោះជាមច រ់ បហើយរបជាជន
ទាុំងមូលបោរពរបអ់ានពួកបគទាុំងអរ់ោប » (កិចចការ ២:៤៦-៤៧)។  
 
 បតើបយើងអាចររ់បបតាមរបបៀបមយួកដលបយើងោបច់ិតថមនុរសបផង និងោបរ់ពោះទយ័រពោះផងឬ? សាវក័ប៉ាូលហាកដូ់ច
ជាបធវើឱ្យការទាុំងពីរបនោះរបឆាុំងោប ៖ 
 

ឥឡូវបនោះ បតើខ្ញុ ុំចងផ់្ទគ ប់ចិតថមនុរសប ឬបធវើបអាយោប់រពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់? បតើខ្ញុ ុំករវងរកបអាយមនុរសប
បពញចិតថឬ? របរិនបបើខ្ញុ ុំបបកតចងប់អាយមនុរសបបពញចិតថបនាោះ មននយ័ថា ខ្ញុ ុំកលងជាអបកបុំបរ ើរបរ់រពោះរគិរឋ
បទៀតបហើយ! (កាឡាទី ១:១០) 

 
 បោកប៉ាូលកុំពុងមនរបសារន៍អុំពីការមនិផ្ទល រ់បថូរបរចកថីបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ—ជាដុំណឹ្ងលអកដលមនិផ្ទល រ់ករប
របរ់រពោះរគិរថ—បដើមផផី្ទគ បច់ិតថមនុរសបមន ប។ ររបដៀងោប កដរ បយើងមនិអាចផ្ទល រ់បថូរជុំបនឿ ឬ អាកបផកិរោិរុចរតិ 
របរ់បយើងបដើមផបីធវើឱ្យមនុរសបបពញចិតថនឹងបយើងបឡើយ។ បយើងរតូវបបរមើរពោះជាមច រ់មុនបគ។ វាជារបបោជនរ៍ពោះជាមច រ់ 
កដលបយើងបោរពចុោះចូលចាបម់នុរសប ដូចកដលសាវក័បពរតុរមនរបសារនរ៍ បប់យើង។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះហឫទយ័
បអាយបងបអូនបុំបិទមត់ពួកមនុរសបបលល  បោយបងបអូនរបរពឹតថអុំបពើលអ (១បពរតុរ ២:១៥)។ 
 

បយើងបធវើជាបនាធ ល់បៅកានម់នុរសបដសទតាមរយៈការរបរពឹតថអុំបពើលអរបរ់បយើង។ បោកប៉ាូលមនអុំណ្ររបាយ 
កដល នោរ់បតឿនរគិរថបររ័ិទបបរកុងបែរាឡូនិកររមបប់រចកថីររឡាញ់ជាបងបអូននឹងោប ។ បោកបលើកទឹកចិតថ 
ពួកបគឱ្យរបរពឹតថការបនោះឱ្យ នកានក់តបរចើន៖ 
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ចូរយកចិតថទុកោករ់រ់បបបអាយ នររគតរ់រគុំ គិតកតពីកិចចការខ្លួនឯង និងបធវើការបោយកមល ុំងខ្លួនឯង
ផ្ទធ ល់ ដូចបយើង នផ្ទឋ ុំបផញើបងបអូនរចួបររចបហើយ។ បធវើដូបចបោះ អបកកដលមនិកមនជារគិរឋបររ័ិទនឹងបោរពបង
បអូន បហើយបងបអូនកក៏លងរតូវការបអាយបគជួយ បទៀតផង។ (១បែរាឡូនិក ៤:១១-១២) 

 
បយើងរកីចបរមើនោបច់ិតថដល់មនុរសបផងទាុំងពួង បពលបយើងបធវើការោ៉ា ងបរងៀមសាង តន់ិងបធវើការ នលអបយើងនឹងមនិ

មនបញ្ជា បហើយកម៏និមនបនធុកកដរ។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត បយើងរតូវបង្ហា ញពីការយកចិតថទុកោក់តាមរយៈអាកបផកិរោិ
របរ់បយើងបៅកានអ់បកដសទ។ បោកប៉ាូលចងឱ់្យរគិរថបររ័ិទមនរ ជាញ កបុងការរបរពឹតថចុំបពាោះអរ់អបកកដលមនិបជឿ បហើយ
កតងកតរកីរយ និងចាបអ់ារមមណ៍្ចុំបពាោះការពិភាកានានា (កូឡូរ ៤:៥-៦)។ បោកបបរងៀនបោកទីតុរឱ្យរ ុំលឹកមនុរសប
ឱ្យបចោះចុោះចូល និងបរតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការរបរពឹតថលអ៖ 
 

ចូររ ុំលឹកោរ់បតឿន បងបអូន បអាយបោរពចុោះចូលនឹងអាជាញ ធរ ចុោះចូលនឹងរដឌអុំណាចបអាយបគបចោះសាឋ ប់
បង្ហគ ប ់និងរបុងបរបៀបរបរពឹតថអុំបពើលអរគបោ់៉ា ង។ កុុំបអាយបគនិោយ អារកក់ពីនរណា កុុំបអាយបគបងកបរឿង 
កតបអាយបគមនចិតថរបផរុរ និងបង្ហា ញចិតថរលូតបូត រគបោ់៉ា ង ចុំបពាោះមនុរសបទាុំងអរ់វញិ។  
(ទីតុរ ៣:១-២) 

 
 បោកប៉ាូលនិោយពីជីវតិរបរ់បយើងឥឡូវ ផធុយោប នឹងជីវតិរបរ់បយើងមុនបពលបយើងកាល យជាបុរតធីតារពោះជាមច រ់
ថា៖ «បយើងកជ៏ាមនុរសបឥតដឹងខុ្ររតូវ រងឹទទឹងវបងវងមោ៌ វកន់ឹងបរចកឋីប៉ាងរ ថាប  និងការបររើបរសាលរគបក់បបោ៉ា ង 
មនចិតថកុំណាច និងរចកណ្ន ប្ នីរ ជាមនុរសបគួរបអាយរអបប់ខ្ពើម រពមទាុំងរអបោ់ប បៅវញិបៅមកបទៀតផង» (ទីតុរ 
៣:៣)។ បពលបយើងបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកានអ់បកដសទតាមរយៈការបោរព និងចិតថរុភាព បយើងនឹងមនិ
កតងកតឈបោះចិតថបគឱ្យមករករពោះរគិរថបទ។ ប៉ាុកនថ មនុរសបនឹងសាគ ល់ពីការយកចិតថទុកោករ់បរ់បយើង បហើយនឹងមនិករវងរក
អាកបផកិរោិណាកដលមនិលអរបរ់បយើងបដើមផរីោិះគនច់ុំបពាោះដុំណឹ្ងលអបឡើយ។ ភរថុតាងបញ្ជជ កព់ីការរបរពឹតថអុំបពើលអរបរ់
បយើងគឺមនិអាររ័យបលើមនុរសបបគនិោយលអៗពីបយើងបនាោះបទ ប៉ាុកនថ អាររ័យបៅបលើថា បគសាគ ល់ការលអរបរ់បយើងបប 
ចុំបពាោះរពោះជាមច រ់កដរឬអត។់  
 

បងបអូនជាទីររឡាញ់បអើយ ខ្ញុ ុំរូមទូនាម នបងបអូនជាជនបរបទរ និងជាអបកសាប ក់បបជាបបណាឋ ោះអារនបកបុង
បោកបនោះថា កុុំបបណាឋ យខ្លួនបៅតាមតណាា  កដលកតងកតរបឆាុំងនឹងរពលឹងបនាោះបឡើយ។ រតូវកានក់ិរោិ
មរោទបអាយ នសែលែបូរបបកបុងចុំបណាមសារន៍ដសទ។ ដូបចបោះ រតងច់ុំណុ្ចណាកដលបគបចាទថា បងបអូន
របរពឹតថអារកក ់បគកបរជាប ើញអុំបពើលអរបរ់បងបអូនបៅវញិ បហើយបបសែងកដលរពោះជាមច រ់ោងមក បគនឹង
បលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគកែមបទៀតផង។ (១បពរតុរ ២:១១-១២) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ១បែរាឡូនិក ៤:១១-១២ ោកក់បុងបរៀវបៅររបររអបក បហើយចងចាុំខ្គមពរីបនោះផង។ ចូរ  
    អធិសាឌ នអុំពីវធិីចុំៗកដលអបកអាចអនុវតថខ្គមពរីបនោះកបុងជីវតិអបកផ្ទធ ល់។ 
 
១០ ចូរររបររបហតុផលបីបនួោ៉ា ងថាបហតុអវី នជាវារុំខ្នន់កបុងការបរបើរ ជាញ  និងបចោះបោរពអបកដសទបបជុុំវញិអបកកដល 
      មនិកមនជារគិរថបររ័ិទ។ 
 
 

 
 
 
 

  



95 
 

សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៧ ឃ្លល  ក) ខ្) ង) ឆ) និងឃ្លល  ជ) រតឹមរតូវ។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៣ ឃ្លល  ក) ខ្) ង) និង ឆ) រតឹមរតូវ។ 
 
៩ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១០  ចបមលើយរបរ់អបក។ មនឧទាហរណ៍្មយួចុំនួន ដូចជា៖ 
 បធវើជាបនាធ ល់លអ 
 រកីចបរមើនជាមយួមនុរសបបផសបងបទៀត បោយសារកតបរចកថីររឡាញ់។ 
 បង្ហា ញពីការយកចិតថទុកោក ់តាមរយៈអាកបផកិរោិរបរ់បយើង។ 
 
៥ ឃ្លល  ខ្) គ) ង) និងឃ្លល  ច) រតឹមរតូវ។ 
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រពះជាមាា សស់ពវរពះទ័យ 
ឱ្យអ្នរពចះរសឡាញរ់រុមជំនុំ 

God Wants You to Care for the Church 
 
  

រកុមជុំនុុំជារពោះកាយរពោះរគិរថកដលមនរពោះរគិរថផ្ទធ ល់បធវើជារិរសារ។ បយើងរគិរថបររ័ិទជារររីងគ ឬ ជាចុំកណ្ក
សនរបូកាយ។ សាវក័ប៉ាូលអភវិឌណគុំនិតបនោះកបុងកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិែូរ ជុំពូក១២។ បោកបង្ហា ញថា កផបកនីមយួៗមន 
សាររុំខ្ននប់៉ាុណាត ចុំបពាោះរងកាយទាុំងមូល កផបកនីមយួៗយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះោប ោ៉ា ងណា បហើយកផបកទាុំងអរ់រងទុកខ 
និងអររបាយជាមយួោប ោ៉ា ងណា។ 
 
 ការពណ៌្នាមយួបទៀតពីរកុមជុំនុុំគឺថា រកុមជុំនុុំគឺជារគួសារ។ រមជិកកបុងរគួសាររគបរ់បូរតូវការោប បៅវញិបៅមក 
បហើយរតូវកែរកាោប បៅវញិបៅមក។ បគបធវើការ បហើយបលងជាមយួោប  មនទុកខ និងមនអុំណ្រជាមយួោប កដរ។ បគកចក 
អាហារ ករគ លុយ បញ្ជា  បហើយរូមផកីតការឈចឺាបជ់ាមយួោប ។ កតជាអកុរល បពលខ្លោះបគវាយោប បៅវញិបៅមក បទាោះបីបគ 
ររឡាញ់ោប ខ្នល ុំងកប៏ោយ។ បរធើកតរគបប់ពល បគរបួរមួោប កបុងបរចកថីររឡាញ់ រពមទាុំងបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផកីារពារ 
ោប បៅវញិបៅមកពីអវីកដលរបឆាុំងនឹងពួកបគ។ 
 
 បញ្ដតថិអុំពីបរចកថីររឡាញ់គឺរុំខ្ននជ់ាងបគកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់។ បបកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងប ើញពីរបបៀប 
កដលបញ្ដតថសិនបរចកថីររឡាញ់រតូវអនុវតថ តាមរយៈបោលការណ៍្សនការបបរមើ និងការទទួលខុ្ររតូវកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
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គ្ទព្ាង 
ក. ការរបួរមួោប កបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ Unity in the Family of God 
ខ្. ការបបរមើកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ Service in the Family of God 
គ. ការទទួលខុ្ររតូវកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ Stewardship in the Family of God 
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីសាររុំខ្ននស់នការរបួរមួោប កបុងរគួសាររពោះជាមច រ់។ 
២. ពនយល់ពីរបបៀបកដលបញ្ដតិថសនបរចកថីររឡាញ់អាចអនុវតថតាមរយៈការបបរមើ។ 
៣. សាគ ល់ពីវធិីបផសបងៗកបុងការបធវើជាអបកទទួលខុ្ររតូវ ល្ រសវបលើរទពយរមផតថិ និង អុំបណាយទានរបរ់ខ្លួន។ 
 
រ.  ការរបួរមួោន រនងុរគួសាររពះជាមាា ស ់Unity in the Family of God 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីសារសំខាន់ម្នការរួបរួមោន រន ងព្គ្ួសារព្ពះជ្ជាច ស់។ 
 
 មុនបពលរពោះបយរ ូរបទានអងគរទងប់លើបឈើឆាក ង រទង ់នអធិសាឌ នររមបអ់រ់អបកកដលនឹងបជឿ បហើយកាល យជា 
ចុំកណ្កកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអងគ។ ការអធិសាឌ នរបរ់រពោះអងគសាមញ្ដ  ប៉ាុកនថរជាលបរៅគឺថា »ទូលបងគុំមនិអងវររពោះអងគ… 
រូមបអាយបគទាុំងអរ់ោប រមួជាអងគកតមយួ» (យ៉ាូហាន ១៧:២០-២១)។ 
 
 ការរបួរមួមនសាររុំខ្ននដ់ល់ការអភវិឌណនខ៍្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្ និងខ្នងរងកាយ។ បពលខ្លោះ ោម នភាពរបួរមួកបុង
របូកាយរបរ់មនុរសបមប កប់នាោះបទ។ ឧទាហរណ៍្ បការិការខ្លោះបដិបរធមនិរគបរ់គងការររមករបរ់រងកាយ បការិការ
បនាោះលូតសារ់ោ៉ា ងឆាបរ់ហ័រ បហើយចុងបញ្ចបរ់មល បប់ុគគលបនាោះកតមថង។ ការមនិរបួរមួោប កអ៏ាចរមល បរ់កុមជុំនុុំកដរ។ 
 
 ការបនោះ នបធវើឱ្យបោកប៉ាូលខ្វល់ខ្នវ យខ្នល ុំងអុំពីរកុមជុំនុុំបបកូរនិែូរ។ អបកររុកកូរនិែូរពុុំសាគ ល់ចារ់ពីការរមួោប
កតមយួកបុងរបូកាយរពោះរគិរថ បហើយ នរទិតកបុងភាពបរោោះថាប កប់ោយការបុំផ្ទល ញវា។ អវីកដលពួកបគរតូវការគឺ បរចកថី 
ររឡាញ់ បដើមផពីា លភាពកបក ករ់បរ់បគ (១កូរនិែូរ ជុំពូក១៣)។ 
  

កណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប នបោោះរសាយបញ្ជា មយួបទៀតរថីអុំពីការមនិរបួរមួោប  គឺ៖ ការរបកានពូ់ជសារន។៍ បោក 
ោ៉ា កុបអនច់ិតថគឺថា អបកបជឿទាុំងប៉ាុនាម ន នរបរពឹតថបផសបងោប  បោយបោងតាមរបបៀបកដលបគបមើលប ើញ (ោ៉ា កុប ២:៩)។ 
បោក នដឹងថា ការបោរពរបអ់ានកបបបនោះគឺអារកក ់លងងប់លល  រពមទាុំង របឆាុំងនឹងរកឹតយវនិយ័សនបរចកថីររោញ់ផង។ 
 

របរិនបបើបងបអូនរបតិបតថិតាមរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរជយ ររបតាមគមពរី បពាលគឺ «រតូវររឡាញ់បងបអូន 
ឯបទៀតៗ បអាយ នដូចររឡាញ់ខ្លួនឯងកដរ» បនាោះបងបអូនពិតជា នរុំបរចកិចចការមយួដល៏អរបបរើរ
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បហើយ។ ផធុយបៅវញិ របរិនបបើបងបអូននាុំោប របកានវ់ណ្ត ៈ  នបរចកឋីថា បងបអូនរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយ
រកឹតយវនិយ័ចាត់ទុកបងបអូនជាអបករបរពឹតថបទបលមើរ។ (ោ៉ា កុប ២:៨-៩)   

 
រគិរថបររ័ិទមនិរតូវបរ ើរបអើងមនុរសបអាររ័យបៅបលើភាពមន ន ការរិកាអបរ់ ុំ ពូជសារន៍ ឬ កតាថ ណាក៏ 

បោយ។ ជាការពិតណារ់ រគួសាររពោះជាមច រ់បដិបរធបចាលបោលការណ៍្របរ់បោកិយ។៍ បោកប៉ាូលមនរបសារនថ៍ា 
អបកកដលគិតថាខ្លួន «មនរ ជញតាមរបបៀបបោកិយប៍នោះ… អបកបនាោះរតូវកតបធវើជាមនុរសបលីោរិន បដើមផបីអាយ នបៅជា 
អបករ ជញ» (១កូរនិែូរ ៣:១៨)។ ដុំបូង រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បស់ាវក័របរ់រពោះអងគកដលកុំពុងប ល្ ោះរបកកកោប ថា 
«កបុងចុំបណាមអបករល់ោប  មនិកមនដូបចាប ោះបទ។ ផធុយបៅវញិ បបើមនអបកណាមប ក់ចងប់ធវើធុំជាងបគកបុងចុំបណាមអបករល់ោប  រតូវ
បអាយអបកបនាោះបុំបរ ើអបករល់ោប វញិ» (ម៉ា ថាយ ២០:២៦)។  រទងក់ម៏នរពោះបនធូលថា «អបកណាចងរ់កាទុកជីវតិរបរ់ខ្លួន អបក
បនាោះនឹង តប់ងជ់ីវតិ រឯីអបកកដល ត់បងជ់ីវតិបរពាោះកតខ្ញុ ុំ នឹង នជីវតិបនាោះមកវញិ» (ម៉ា ថាយ ១០:៣៩)។  
 
 ពីបរពាោះបយើងចូលកបុងរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់បោយសាររពោះគុណ្ ោម នកកនលងណាកដលរតូវអតួខ្លួន នបទ 
(បអបភរូ ២:៩)។ បបបពលណាកដលកូនមប កច់ង ់នអវីរគប់ោ៉ា ងររមបក់តខ្លួនឯង បហើយនឹងមនិរពមកចកឱ្យអបកដសទ ឬ 
បធវើការជាមយួអបកដសទ ជាការគួរឱ្យបសាកសាឋ យណារ់។ រពោះបិតាពុុំរទាុំរទនឹងភាពអាតាម និយម ឬ ភាពខ្ជិលរចអូរបទ។ 
ការអតួអាង ភាពអាតាម និយម ភាពខ្ជិលរចអូរ—ជាបោលការណ៍្របរ់បោកិយ។៍ ប៉ាុកនថ កបុងរកុមជុំនុុំវញិ គួរកត នអនុវតថ
បោលការណ៍្សនការបបរមើបោយបនាធ បខ្លួន និងការទទួលខុ្ររតូវបលើកដលមនបរចកថីររឡាញ់ បដើមផឱី្យមនការរបួរមួោប ។ 
 

ដូបចបោះ របរិនបបើបងបអូនពិតជា នទទួលការោរ់បតឿនអវីមយួ បោយរមួជាមយួរពោះរគិរឋ របរិនបបើបរចកឋី
ររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ ពិតជាបលើកទឹកចិតថបងបអូន របរិនបបើរពោះវញិ្ជដ ណ្ពិតជារបទានបអាយបងបអូន
រមួររ់ជាមយួោប  ឬរបរិនបបើបងបអូនពិតជាមនចិតថអាណិ្តអារូរ និងចិតថបមតាថ ករណុា រូមបុំបពញអុំណ្រ
របរ់ខ្ញុ ុំ បោយបងបអូនមនចិតថគុំនិតកតមយួ មនបរចកឋីររឡាញ់កតមយួ មនចិតថបែលើមកតមយួ និងមន
ឆនធៈកតមយួ។ កុុំបធវើអវីបោយចងរ់បកួតរបកជងោប  ឬបោយអតួបុំប ៉ា ងបឡើយ ផធុយបៅវញិ រតូវោក់ខ្លួន បហើយ
ចាតទុ់កអបកឯបទៀតៗថារបបរើរជាងខ្លួន។ កបុងចុំបណាមបងបអូន មប ក់ៗ កុុំគិតកតពីរបបោជនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនបឡើយ 
គឺរតូវគិតដល់របបោជនអ៍បកដសទវញិ។ (ភលីីព ២:១-៤)  

 

ខ. ការបពរមើរនងុរគួសាររពះជាមាា ស ់Service in the Family of God 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលបញ្ាតតិម្នទសច្រតីព្សឡាញ់អាច្អន វតតតាមរយៈការបទព្មើ។ 
  

កបុងនាមជារមជិកសនរបូកាយរពោះរគិរថ បយើងរតូវបបងកើតមកឱ្យររ់បប បធវើការ និងថាវ យបងគុំបោយចុោះររមុងោប ។ 
បោយបរពាោះបយើងមនិទាន់លអឥតបខ្នច ោះបបបឡើយ បពលខ្លោះរកុមជុំនុុំបបកតមនបញ្ជា ។ ភាព កក់បកអាចចូល នោ៉ា ងង្ហយ 
ររួល។ រពោះគមពរីពុុំ នោក់ ុំងថា វាពិ កប៉ាុណាត កបុងការកដលររ់បបខុ្រពីរថងោ់ររបរ់បោកិយប៍ឡើយ។ 
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ជាបរឿយៗ អបកបជឿរតូវជុំរញុឱ្យបចោះររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក មនិកមនរោនក់តតាមរទឹរថីបទ ប៉ាុកនថតាមរយៈការ 
អនុវតថនវ៍ញិ។ បោកប៉ាូលជុំរញុអបកបជឿបបទីរកុងរ ៉ាមូ៖ 

 
ចូរមនចិតថររឡាញ់ បោយឥតោក់ពុតបឡើយ។ ចូររអបប់ខ្ពើមអវីៗ កដលអារកក ់បហើយជាប់ចិតថកតនឹងអវីៗ
កដលលអវញិ។ ចូរររឡាញ់របអ់ានោប បៅវញិបៅមក ទុកដូចជាបងបអូនបបងកើត។ រតូវបលើកកិតថិយរោប បៅ
វញិបៅមកបោយចិតថបោរព។ (រ ៉ាមូ ១២:៩-១០) 

 
ការបោរពជាវធិីមយួបដើមផបីង្ហា ញពីបរចកថីររឡាញ់។ ជាញឹកញយណារ់ មនុរសបវយ័បកមងកដលបរៀន នបរចើន ពុុំ

រូវបោរពរគិរថបររ័ិទមនវយ័ចុំណារ់។ វាជាអុំបពើខុ្រឆលង និងលងីបលងើ (រូមបមើលបប ១ធីម៉ាូបែ ៥:១)។ ផធុយបៅវញិបោក
ប៉ាូលបលើកទឹកចិតថធីម៉ាូបែឱ្យបចោះទទួលការបោរពពីមនុរសបចារ់វញិ បទាោះបីបោកបបបកមងកប៏ោយ (១ធីម៉ាូបែ ៤:១២)។ ការ
បោរពគឺជាអតថចរតិ។ បរចកថីររឡាញ់រតូវកតបង្ហា ញតាមរយៈរកមមភាព៖ បធវើលអចុំបពាោះបងបអូនរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង។ 
 

បយើងមនិរតូវបនឿយណាយនឹងរបរពឹតថអុំបពើលអបឡើយ ដផតិរបរិនបបើបយើងមនិ ក់ទឹកចិតថបទបនាោះ ដល់បពល
កុំណ្ត់បយើងនឹងរចូត នផលជាមនិខ្នន។ បហតុបនោះ បពលបយើងមនឱ្ការបបបឡើយ បយើងរតូវរបរពឹតថ
អុំបពើលអចុំបពាោះមនុរសបទាុំងអរ់ ជាពិបររ ចុំបពាោះបងបអូនរមួជុំបនឿ។ (កាឡាទី ៦:៩-១០) 

 
 បតើបយើងអាចរបរពឹតថអុំបពើលអោ៉ា ងដូចបមថច? ដុំបូង បយើងរតូវកតគិតពីរបបោជនរ៍ុំរបប់ងបអូនដសទមនិកមនរបបោជន៍
ផ្ទធ ល់ខ្លួនបទ (១កូរនិែូរ ១០:២៤)។ វាចាុំ ច់ខ្នល ុំងណារ់ កាលណាបគជារគិរថបររ័ិទែមី ឬ ជារគិរថបររ័ិទបខ្ាយបប
បឡើយ។ បយើងរតូវបជៀរវាងការបធវើអវីកដលអនថរយដល់ជុំបនឿរបរ់បគ។ បយើងរតូវកតជួយ បគ រូមផកីតបពលខ្លោះ វាមនិង្ហយ
ររួល ឬ បធវើឱ្យបយើងមនិរបាយចិតថកប៏ោយ។ 
 

ចុំបពាោះបយើងកដលមនជុំបនឿមុំមនួ បយើងមនភារកិចចជួយ អបក កដលមនជុំបនឿទនប់ខ្ាយ គឺមនិរតូវបធវើអវីតាម
កតខ្លួនឯងបពញចិតថបនាោះបឡើយ។ បយើងមប ក់ៗ បតាងកតខ្ុំបធវើបអាយអបកដសទបពញចិតថ បដើមផជីារបបោជនល៍អ
ដល់បគ និងជួយ បគបអាយចុំបរ ើនបឡើង (រ ៉ាមូ ១៥:១-២)។ 

 
 បោកប៉ាូលបនថរ បប់យើងកបុងបទគមពរីបនោះថា ការតយុទនជាមយួអបកដសទតរមូវឱ្យបយើងបចោះរ ូ រទាុំ (ខ្ ៥) បហើយ 
ទទួល ឬ រទាុំរទោប បៅវញិបៅមក (ខ្ ៧) ជាការកដលរពោះរគិរថ នរកមថងឱ្យប ើញរចួបហើយកបុងជីវតិសនការបបរមើ។ បដើមផ ី
បធវើលអ ន បយើងករ៏តូវដឹងពីតរមូវការរបរ់មនុរសបកដរ។ 
 
 បតើមនអបកណាមប កក់បុងរកុមជុំនុុំអបកឈ ឺអត់ការង្ហរបធវើ ឬ រតូវការមាូបអាហារកដរឬបទ? វាជាទុំនួលខុ្ររតូវរបរ់ 
បយើងកដលបយើងរតូវយកចិតថទុកចិតថ បហើយថាបតើ បយើងអាចជួយ បគ នកដរឬបទ។ 
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ចូរររឡាញ់ោប ជាបងបអូនបអាយ នជាប់ជានិចច។ រូមកុុំបភលចទទួលអបកដសទោ៉ា ងរកទ់ាក។់ បោយទទួល
អបកដសទដូបចបោះ អបកខ្លោះ នទទួលបទវតាទាុំងមនិដឹងខ្លួន។ ចូរគិតដល់អរ់អបកកដលជាប ុ់ុំឃ្លុំងហាកប់ីដូច
ជាបងបអូនបបជាប់ ុុំឃ្លុំង រមួជាមយួបគ បហើយគិតដល់អរ់អបកកដលរតូវបគបធវើ ប បរពាោះបងបអូនកម៏នរបូ
កាយបចោះឈចឺាបដូ់ចបគកដរ។ (បហរបឺ ១៣:១-៣) 
 

 បនោះជាបទបញ្ជជ ទូបៅចុំបពាោះបរចកថីររឡាញ់គឺរតូវបដើរតាមការដឹកនាុំចុំៗបនោះ។ រូមចងចាុំថា រតូវកតបចោះរកទ់ាក ់
រតូវកតបចោះបៅរួររុខ្ទុកខអបកបទារ និងរតូវកតបចោះជួយ អបករងទុកខ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា បពលជុំនុុំជុំរោះចុងបរកាយ 
មនុរសបនឹងរតូវវនិិចឆយ័តាមអវីកដលបគ នរបរពឹតថ របរពឹតថបោយចិតថរបផរុរ ឬ មនិបោយចិតថរបផរុរ។ 
 
 មនុរសបជាបរចើនរវល់កតរកមមភាពខ្នងសារនា បពលខ្លោះបភលចថា ជុំបនឿរតវូកតមនការអនុវតថន។៍ បនោះជាសារកបុង 
កណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប កាលកដលបោកពណ៌្នាអុំពីសារនាដប៏ររុិទនថា ៖ «គឺរទិតបបបលើការបៅរួររុខ្ទុកខបកមងកុំរពា និង
ស្តរថីបមម៉ា យកដលមនទុកខលុំ ក រពមទាុំងរទិតបបបលើការរកាខ្លួនបអាយផុតពីអុំបពើបៅហមងរបរ់បោកីយប៍នោះ»  
(ោ៉ា កុប ១:២៧)។ 
 
 ការររឡាញ់ភាពរបួរមួ និងការអនុវតថកថីបមតាថ  ជារញ្ជដ របរ់អបកបជឿដុំបូង។ កាលណាបគដឹងពីតរមូវការបគរបរពឹតថ
ដូចរពោះបយរ ូកតងកតរបរពឹតថបចញពីបរចកថីបមតាថ  និងបរចកថីររឡាញ់។ ការបនោះគួរកតជាបោលបុំណ្ងរបរ់បយើងដូចោប ។ 
 

អបកបជឿទាុំងអុំ លម៉ា នមនចិតថបែលើមកតមយួ ោម នអបកណាមប ក់នឹកគិតថា រទពយរមផតថកិដលខ្លួនមនជា
របរ់ខ្លួនផ្ទធ ល់បនាោះបឡើយ គឺបគយកមកោក់ជារមផតថិរមួទាុំងអរ់។ (កិចចការ ៤:៣២) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគពិតរ កដ កដលរកមថងពីឃ្លល សនការបបរមើបៅកានរ់បូកាយរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 ក) រៈិគនរ់គូគង្ហវ លកដលោតខ់្វោះបរចកថីររឡាញ់ 
 ខ្) ជួយ ោុំផ្ទក ឱ្យស្តរថីបមម៉ា យកដលមនជុំងឺ 
 គ) ជួយ រគិរថបររ័ិទែមីឱ្យបរៀនអានតាមកផបកសនរពោះគមពរី 
  ) ជួយ រគួសាររគិរថបររ័ិទមប កក់ដលជាបគុ់កឱ្យមនជុំបនឿ 
  ង) បរើចចុំអកោកប់ងបអូនណាកដលបរលៀកពាកប់ខ្នអាវកញ្ជច រ់ៗ 
  ច) អបញ្ជ ើញបភញៀវរបរ់រកុមជុំនុុំឱ្យមកបលងផធោះអបក 
  ឆ) ជួយ រគិរថបររ័ិទអបកមន បោយរងឃមឹថានឹងទទួល នការង្ហរពីោតប់ធវើ 
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២ កបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក ចូរររបររប ម្ ោះមនុរសបរ ុំនាកក់បុងរគួសាររគិរថបររ័ិទកដលអបកអាចជួយ  នរពមទាុំង  
    ររបររគបរមងកផនការររមបជ់ួយ មនុរសបមប ក់ៗ ផង។ 
 

គ.  ការទទួលខុសរតូវរនងុរគួសាររពះជាមាា ស ់Stewardship in the Family of God 
ទោលទៅទ៣ី. សាគ ល់ពីវិធីទផសងៗរន ងការទធវើជ្ជអនរទទួលខ សព្តូវឈ្លល សម្វទលើព្ទពយសមបតតិ និង អំទណាយទានរបស់ខលួន។ 
  

ពួកអបកបជឿដុំបូងកដល នបង្ហា ញពីបរចកថីររឡាញ់ និងការរបួរមួរបរ់បគតាមរយៈការកចករទពយរមផតថិរបរ់បគ
 នបបរមើោប បៅវញិបៅមក។ បគ នបរបើអវីៗកដលជាកមមរិទនិរបរ់បគ កបុងវធិីមយួបដើមផបីង្ហា ញពីការកែរកាកដលមនទុំនួល
ខុ្ររតូវ។ ការកចករទពយរមផតថិបនោះរកប ើញកបុងរមពននបមរតីែមី។ កាលកដលរកុមរគិរឋបររ័ិទបបរកុងអនទ់ីយ៉ាូក នដឹងថា
មនបកើតទុរ ាកិសប បគ «នាុំោប រុំបរចចិតថបផញើជុំនួយ បៅជូនបងបអូនបបររុកយូោ» (កិចចការ ១១:២៩)។ បោកប៉ាូលរបកហលចង
ចាុំកាលបោក នររបររបៅកានរ់កុមជុំនុុំបបទីរកុងរ ៉ាមូ «រតវូជួយ ទុំនុកបរមុងរបជាជនដវ៏រុិទនកដលខ្វោះខ្នត រពមទាុំង
ទទួលបភញៀវបោយរកទ់ាកផ់ង» (រ ៉ាមូ ១២:១៣)។ 
 
 ការទទួលបភញៀវបោយរកទ់ាក ់(ការបធវើបដិរណាឌ រកិចច) គឺជាការបបរមើផង ជាការទទួលខុ្ររតូវផង។ ការបនោះជួយ  
អបកដសទ បហើយវាជាការបរបើផធោះកដលរពោះជាមច រ់ នអនុញ្ជដ តឱ្យបយើងមន បោយរ ជាញ  និងបោយរតឹមរតូវ។ ចាុំពីអវីកដល 
 ននិោយអុំពីការទទួលខុ្ររតូវបលើរទពយរមផតថិកបុងបមបរៀនទី៥។ រទពយរមផតថិរបរ់បយើងទាុំងអរ់កដលបយើង នខ្ចីពី 
រពោះមក រតូវបរបើវាោ៉ា ងរតឹមរតវូររមបក់ារលអរបរ់អបកដសទ និងររមបរិ់ររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់។ វាបញ្ចូ លការថាវ យ
ររមបក់ិចចការសនការផាយដុំណឹ្ងលអ ទាុំងរកមមភាពតាមតុំបនផ់ង ទាុំងរកមមភាពសនអបកបធវើបបរកកមមផង។ សាវក័ 
យ៉ាូហាន នបង្ហគ បម់តិថរបរ់បោកគឺ បោកសកយុរ ចុំបពាោះការថាវ យបោយរម័រគពីចិតថររមបអ់បកបធវើពន័នកិចចរគិរថបររ័ិទ 
បទាោះបីបគជាមនុរសបកបលកមុខ្ររមបប់ោកកប៏ោយ។ បោកយ៉ាូហាន នផថល់ឧទាហរណ៍្លអមយួចុំបពាោះការកចកតាម 
វធិីបនោះ៖ ដូបចបោះ បយើងរតូវកតជួយ ទុំនុកបរមុងមនុរសបកបបបនោះ បដើមផបីអាយបយើង នបធវើការរមួជាមយួបរចកឋីពិតកដរ 
(៣យ៉ាូហាន ៨)។  
 
 តាមរយៈការោុំរទអរ់អបកកដលបធវើការររមបរ់ពោះជាមច រ់ បយើងកុំពុងកតរមួចុំកណ្កកបុងកិចចការកដលបគបធវើ។ បរ ពី
បនោះបៅបទៀត «អុំបណាយទាុំងបនោះបរបៀបបីដូចជាកលិនរកអូបឈងុយឈងប់ ជាយញ្ដបូជាកដលរពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះហឫទយ័ 
និងយល់រពមទទួល» (ភលីីព ៤:១៨)។ 
 
 បយើងកអ៏ាចចូលរមួបធវើពន័នកិចចកបុងរកុមជុំនុុំតាមវធិីផ្ទធ ល់ខ្លួនកដរ។ អបករបកហលចុំណាយបពលបវោ និងកមល ុំង បដើមផ ី
ផសបពវផាយដុំណឹ្ងលអកបុងតុំបនរ់បរ់អបក និងជួយ អបកបជឿបផសបងបទៀតកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបករចួបហើយ។ ការបនោះពិតជាអសាច រយ
ណារ់! រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបយើងរបឹងករបងអរ់ពីរមតទភាពបដើមផបីធវើការររមបរ់ពោះអងគ។ 
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 ប៉ាុកនថ អបករបកហលជារតូវការការកណ្នាុំមយួចុំនួនអុំពីរបបៀបកដលអបករតូវបបរមើរពោះជាមច រ់អរ់ពីរមតទភាព និងបធវើ
ជាអបកទទួលខុ្ររតូវកដលមនរ ជាញ ចុំបពាោះរពោះអុំបណាយទាន កដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យអបក។ វាជាករណី្បប 
រកុមជុំនុុំកបុងរកុងកូរនិែូរកដលបោរពរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្។ អបកបជឿទាុំងបនោះមនបុំណ្ងខ្នល ុំង ប៉ាុកនថ បគោម ន 
ចុំបណ្ោះដឹង។ បគគិតថា រគបោ់ប គួរកតបង្ហា ញរមតទភាព ឬ រពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដូចោប ។ បោកប៉ាូល ន 
រ ុំលឹកបគថា បគជារពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ បហើយរពោះកាយមនរររីងគខុ្រៗោប  បហើយរររីងគនីមយួៗមនមុខ្ង្ហរបផសបងៗ 
ពីោប ។ បោក នរយរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្មយួចុំនួន រពមទាុំងជុំរញុអបករកុងកូរនិែូរឱ្យបរបើរពោះអុំបណាយ 
ទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្បោយបរចកថីររឡាញ់ (១កូរនិែូរ១៤:១, ៤)។ 
 
 បោលបុំណ្ងសនរពោះអុំបណាយទានទាុំងអរ់របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្គឺ បដើមផកីសាងរកុមជុំនុុំ បោយការជួយ រគិរថបររ័ិទ
បផសបងបទៀតឱ្យមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះបយរ ូ (១កូរនិែូរ ១៤:១២)។ រពោះអុំបណាយទានមយួចុំនួនកបុងចុំបណាម
រពោះអុំបណាយទានទាុំងឡាយគឺររមបប់របើកបុងការបបរមើរកុមជុំនុុំ បដើមផថីាវ យបងគុំរពោះជាមច រ់ និងរបការរពោះបនធូល បហើយ
បគរតូវបធវើការទាុំងអរ់បនោះ បដើមផកីសាងរកុមជុំនុុំ (១កូរនិែូរ ១៤:២៦)។ រពោះអុំបណាយទានបផសបងបទៀតមនិរូវគួរឱ្យកត ់
រុំោល់បទ ប៉ាុកនថវាចាុំ ច ់ដូចជាៈ ការបបរមើ ការបបរងៀន ការកចករ ុំកលក ការចាតក់ចង ការបង្ហា ញភាពរបផរុរជាបដើម  
(រ ៉ាមូ ១២:៦-៨)។ 
 
 ឥឡូវ បយើងជារគិរថបររ័ិទ ជារររីងគសនរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ បហើយរររីងគនីមយួៗមនការង្ហរបរៀងៗខ្លួន  
(រ ៉ាមូ ១២:៤-៥)។បយើងមនរពោះអុំបណាយទានកបលកៗពីោប  ររបតាមរពោះគុណ្កដលរពោះជាមច រ់របទានមកបយើង។ របរិន
បបើបងបអូនណាទទួលរពោះអុំបណាយទានខ្នងកែលងរពោះបនធូល រតូវកែលងបអាយររបតាមជុំបនឿ (រ ៉ាមូ ១២:៦)។ 
 
 កបុងនាមជាអបកទទួលខុ្ររតូវបលើរពោះអុំបណាយទានសនរពោះគុណ្របរ់រពោះជាមច រ់ បយើងរតូវបធវើការបីោ៉ា ង។ ដុំបូង 
បយើងរតូវករវងរកជវីតិរបរ់បយើង អធិសាឌ នបៅកានរ់ពោះជាមច រ់ រពមទាុំងរួររគិរថបររ័ិទបពញវយ័អុំពីរពោះអុំបណាយទាន 
កដលអបកមន។ ទីពីរ បយើងរតូវបរបើ និងអភវិឌណរពោះអុំបណាយទានកដលបយើងដឹងថាបយើងមន—ររមបក់ារកសាងរកុមជុំនុុំ
—ខ្ណ្ៈអធិសាឌ នររមបរ់ពោះអុំបណាយទាន និងររមបប់រចកថីររឡាញ់ (១កូរនិែូរ ១២:៣១)។ ទីបី បយើងរតូវបលើក
ទឹកចិតថរគិរថបររ័ិទដសទបទៀតឱ្យបធវើដូចបយើង។ តាមរបបៀបបនោះ បយើងកជ៏ួយ បគឱ្យបធវើជាអបកទទួលខុ្ររតូវលអកដរ ដូចបោក
 ណា រ នជួយ បោករូល (បរកាយមកបៅថា សាវក័ប៉ាូល) បដើមផអីភវិឌណរពោះអុំបណាយទានដអ៏សាច រយសនការបបរងៀន
របរ់បោក (រូមបមើល កិចចការ ១១:២៥-២៦)។ 
 
 រូមចងចាុំថា រពោះអមច រ់បយរ ូផ្ទធ ល់កដល នរបទានរពោះអុំបណាយទានមកឱ្យបយើង បទាោះបីអុំបណាយទានបនាោះ
ជារមតទភាពតាុំងពីកុំបណ្ើ ត ឬ រពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្កថី។  កណ្ឍ គមពរី បអបភរូ ៤:៧-១៦ បបរងៀនបយើងថា 
រទង ់នរបទានរពោះអុំបណាយទានមក បដើមផបីរៀបចុំរបជាជនដវ៏រុិទនបអាយបុំបពញមុខ្ង្ហរបុំបរ ើ និងកសាងរកុមជុំនុុំទាុំងមូល
បឡើង។ បដើមផបីុំបពញមុខ្ង្ហរ នោ៉ា ងរតឹមរតូវកបុងរពោះវហិារ និងបដើមផកីាល យជាអបកទទួលខុ្ររតូវលអបលើរពោះអុំបណាយទាន 
របរ់រពោះអងគ បយើងរតូវកតរ ថាប ចងក់ាល យជាមនុរសបកដលបពញវយ័រទិតបរកាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគ។ 
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គឺរពោះអងគបហើយ កដលបធវើបអាយរពោះកាយទាុំងមូល នផគុ ុំោប  និងភាជ បោ់ប បឡើងោ៉ា ងមុំ បោយសាររនាល ក់ឆអឹង
ទាុំងប៉ាុនាម នកដលបុំបរ ើរពោះកាយ តាមកុំរតិរមតទភាពរបរ់រររីងគនីមយួៗ បដើមផបីអាយរពោះកាយបនាោះចុំបរ ើន និង
កសាងបឡើង កបុងបរចកឋីររឡាញ់។ (បអបភរូ ៤:១៦) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរពីមុខ្រកមមភាពនីមយួៗខ្នងបរកាមកដលបង្ហា ញពីភាពទទួលខុ្ររតូវដល៏អចុំបពាោះរពោះកាយរបរ់ 
    រពោះរគិរថ។ 
  ក) កចកចាយបទទុំនុកតបមកើងកដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យអបក 
  ខ្) អបញ្ជ ើញបភញៀវរគិរថបររ័ិទបៅចូលបលងផធោះរបរ់អបក 
  គ) បរតៀមខ្លួនជាបររចររមបរ់ពោះជាមច រ់បរបើអបកបដើមផកីសាងរកុមជុំនុុំ 
   ) ពាោមបធវើខ្លួនដូចមនកតឯង ជាអបកបចោះអធិសាឌ ន ឬ បចោះនិោយភាសាចកមលកអសាច រយកបុងរកុមជុំនុុំ 
  ង) ោុំរទពន័នកិចចរបរ់អបកដសទ តាមរយៈរពោះអុំបណាយទាន និងការអធិសាឌ ន 
  ច) អនុញ្ជដ តឱ្យអបកដសទកចកចាយពីការយល់ដឹងរបរ់បគអុំពីបទគមពរី 
 
៤ ចូរអធិសាឌ នមប កឯ់ងក៏ ន ឬ ជាមយួរគិរថបររ័ិទចារ់ទុុំក ៏នអុំពីរពោះអុំបណាយទានកដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យ  
    អបក។ ចូរររបរររពោះអុំបណាយទានោ៉ា ងបហាចណារ់ឱ្យ នមយួកដលអបកគិតថា អបក នទទួលវា បហើយគិតពីវធិី 
    កដលអបកអាចជួយ របូកាយ ន តាមរយៈការបរបើរពោះអុំបណាយទានបនាោះ។ អបករបកហលចងរួ់ររគូគង្ហវ លរបរ់អបក ឬ    
    រគិរថបររ័ិទបផសបងបទៀត បដើមផជីួយ កណ្នាុំអបកអុំពីបពលបវោ និងពីរបបៀបកដលអបកអាចអភវិឌណអុំបណាយទានរបរ់អបក  
    ោ៉ា ងខ្នល ុំង។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៣ ឃ្លល  ក) ខ្) គ) ង) និងឃ្លល  ច) បង្ហា ញពីភាពទទួលខុ្ររតូវដល៏អ។ 
 
១ ឃ្លល  ខ្) គ)  ) និងឃ្លល  ច) ពិតរ កដ។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
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រពះជាមាា សប់ានចាត់អ្នរ 
ពដើមបរីសឡាញម់នុសសពោរ 

God Sent You to Care for the World 
 
  

បបកបុងតុំបនស់នរបបទរអាហវិកជាកកនលងកដលបយើង នររ់បបជាបរចើនឆាប ុំមុន អុំបិលជាទុំនិញដ៏រុំខ្នន ់និងវារគប់
រោនប់ដើមផបីោោះបុំណុ្លទាុំងអរ់ ន។ ទុំបនៀមទុំោបប់នោះបចញមកពីបពលកដលអុំបិលពិ ករក។ រពវសែងបនោះអុំបិលបបកត
ជាចុំកណ្ករុំខ្ននស់នជីវតិ។ បគបរបើអុំបិលបដើមផទុីកអាហារឱ្យ នយូរ រពមទាុំងបធវើឱ្យអាហារមនររ់ជាតិ ោងរបរួ 
ពា លឈកឺរ និងជួយ តាមវធិីជាបរចើនបទៀត។ 
 
 រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «អុំបិលជារបរ់មយួរុំខ្នន់ណារ់» (លូកា ១៤:៣៤) បហើយ «អបករល់ោប ជាអុំបិល 
រុំរបម់នុរសបបោក» (ម៉ា ថាយ ៥:១៣)។ ដូបចបោះ រទងោ់រ់បតឿនសាវក័របរ់រពោះអងគកុុំឱ្យ តជ់ាតិសរបរបរ់បគ។ 
 
 បតើឧទាហរណ៍្បនោះមននយ័ដូចបមថច? រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា រស្តរថរបរ់រពោះអងគរតូវកតខុ្រកបលកពីបគ។ ដូច 
មនុរសបសាគ ល់អុំបិលបោយជាតិរបរ់វាកដរ ដូបចបោះ មនុរសបរគបោ់ប គួរកតសាគ ល់រគិរថបររ័ិទតាមរយៈរបបៀបររ់បបពិបររ 
របរ់បគ និងតាមរយៈឥទនិពលវជិជមនរបរ់បគបៅកានរ់ងគម។ 
  
 បោកិយរ៍តូវការជាតិសរប ពនលឺ និងសាររបរ់បយើង។ បយើងរតូវកតបធវើជាអុំបិល បធវើតាមបទបញ្ជជ  និងនិោយនូវអវីកដល
រពោះជាមច រ់បង្ហគ ប។់ បោលបុំណ្ងកបុងជីវតិរបរ់បយើងគឺ តុំណាងឱ្យរពោះគុណ្ និងបរចកថីយុតថិធមរ៌បរ់រពោះជាមច រ់ចុំបពាោះ
បោកិយ ៍បដើមផឱី្យបោកិយន៍ឹងសាគ ល់ បហើយ នរបស្តង្ហគ ោះ។ 

  



108 
 

គ្ទព្ាង 
ក. អុំបិលបធវើកុុំឱ្យរអុយ: ការបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ Salt Preserves: Showing the Love of God 
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      Salt Preserves: Showing the Love of God 
ទោលទៅទ១ី. ប ា្ ញវិធីច្ំៗទដើមបសីណមតងទសច្រតីព្សឡាញ់របស់ព្ពះជ្ជាច ស់ទៅកាន់អនរជិតខាងរបស់អនរ។ 
 

កូនបៅជាទីររឡាញ់បអើយ បយើងរតូវររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក បរពាោះបរចកឋីររឡាញ់បកើតមកពី
រពោះជាមច រ់។ អបកណាមនចិតថររឡាញ់ អបកបនាោះបកើតមកពីរពោះជាមច រ់ បហើយកស៏ាគ ល់រពោះជាមច រ់
កដរ។ រឯីអបកកដលមនិបចោះររឡាញ់ មនិ នសាគ ល់រពោះជាមច រ់បទ ដផតិរពោះជាមច រ់ជាបរចកឋីររឡាញ់។ 
(១យ៉ាូហាន ៤:៧-៨) 

 

 ភរថុតាងទីមយួសនការបធវើជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់គឺការមនបរចកថីររឡាញ់។ បរចកថីររឡាញ់របរ់រគិរថ 
បររ័ិទពិតរ កដកដលមនិរតឹមកតតាមពាកយរុំដី ប៉ាុកនថតាមការរបរពឹតថ (១យ៉ាូហាន ៣:១៨) មនឥទនិពលោ៉ា ងខ្នល ុំង។ 
រពោះបយរ ូ នរជាបពីការបនោះ កាលកដលរទងប់ង្ហគ បស់ាវក័រពោះអងគឱ្យបចោះររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក ដូចកដលរទង ់ន 
ររឡាញ់ពួកបគកដរ៖ «បបើអបកររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក មនុរសបទាុំងអរ់មុខ្ជាដឹងថា អបករល់ោប ពិតជារិរសបរបរ់ខ្ញុ ុំ
កមន» (យ៉ាូហាន ១៣:៣៥)។ 
 
 បយើងដឹងថា បរចកថីររឡាញ់ចាុំ ចប់ដើមផរីកាជីវតិ ប៉ាុកនថពិភពបោកបយើង នបងខូចបរចកថីររឡាញ់ពិតរ កដ។ 
ជាបរឿយៗ បពលបគប ើញការយកចិតថទុកោកព់ិតរ កដ បគនាុំោប ភាញ កប់ផអើលបៅវញិ។ អបកដឹកនាុំរកុមជុំនុុំមប ក ់នរបងកត
បមើលថា របរិនបបើរគិរថបររ័ិទរពវសែងបចោះររឡាញ់ដូចរពោះគមពរី នបង្ហគ បក់មន បនាោះមនុរសបនឹងនាុំោប មកបរមជុុំវញិទាវ រ
រពោះវហិារបយើងពុុំខ្នន។ អបកនិពននរគិរថបររ័ិទមប ក ់នបង្ហា ញថា រពោះវហិារគួរកតបធវើជាទីសាប កក់ាររបស្តង្ហគ ោះជីវតិ ជាកកនលង
ផថល់បរចកថីររឡាញ់កដលបោកិយរ៍តូវការ។ ជាការពិតណារ់ រពោះបយរ ូ នបញ្ជជ ក់ថា មនុរសបនឹងបជឿទុកចិតថ តាមរយៈ
បរចកថីររឡាញ់កដលបគប ើញរវាងរគិរថបររ័ិទ កដល នរបួរមួោប កថីររឡាញ់។ រទង ់នអធិសាឌ នបៅកានរ់ពោះបិតាថា 
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រូមឱ្យអបកបជឿទាុំងអរ់រមួោប ជាអងគកតមយួ ដូចរពោះអងគ និងរពោះបិតាជាអងគកតមយួកដរ។ រពោះបយរ ូអធិសាឌ នថា «រូម
បអាយបគរមួោប ជាអងគកតមយួបបកបុងបយើងោ៉ា ងបនាោះកដរ បដើមផបីអាយមនុរសបបោកបជឿថា រពោះអងគ នចាត់ទូលបងគុំបអាយ
មកកមន« (យ៉ាូហាន ១៧:២១)។  
 

បរចកថីររឡាញ់កដលរពោះជាមច រ់ នោកក់បុងដួងចិតថបយើងគឺមនិរោនក់តររមបរ់គិរថបររ័ិទដសទប៉ាុបណាត ោះបទ។ 
រពោះជាមច រ់ររឡាញ់បោកិយទ៍ាុំងមូល បហើយរទង ់នរតារ់បៅបយើងឱ្យររឡាញ់មនុរសបបបបលើកផនដីបនោះកដរ។ 
បរចកថីររឡាញ់របរ់បយើងជាអុំបិលររមបប់គ។ បោកប៉ាូលបលើកទឹកចិតថពួកអបកបជឿកដលសាគ ល់ពីបរចកថីររឡាញ់ 
របរ់បងបអូន៖ 
 

រូមរពោះអមច រ់របទានបអាយបងបអូនមនបរចកឋីររឡាញ់ដល់ោប បៅវញិបៅមក និងររឡាញ់មនុរសបទាុំង
អរ់ កានក់តខ្នល ុំងបឡើងៗជាអបនកដូចបយើង នររឡាញ់បងបអូនកដរ។ (១បែរាឡូនិក ៣:១២)  

 
 មហាបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់គឺររមបប់យើង ឱ្យបយើងររឡាញ់រពោះជាមច រ់ និងររឡាញ់អបកជិតខ្នងរបរ់បយើង 
ដូចបយើងររឡាញ់ខ្លួនឯង។ បបកបុងរបសាប អុំពីសារន៍សាម៉ា រលីអ រពោះបយរ ូបបរងៀនថា បុគគលកដលបយើងររឡាញ់
របកហលជាមនុរសបមប កក់ដលបយើងជួប បហើយបរចកថីររឡាញ់របរ់បយើងរតូវកតមនការរបរពឹតថ។ 
 
 ដូបចបោះ បតើបយើងរតូវបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់បៅកានអ់បកជិតខ្នងបយើងោ៉ា ងដូចបមថច? បយើងរតូវកតបចោះយកចិតថទុក
ោក ់និងបចោះកចករ ុំកលក។ បយើងមនិរតូវបុំកបកខ្លួនឯងបចញឆាង យពីអបកបផសបង ប៉ាុកនថ រតូវដុំណាលរ បោ់៉ា ងបសាម ោះរតង ់និង
ោ៉ា ងលអផង រពមទាុំងរតូវបធវើជាបនាធ ល់របរ់រពោះអមច រ់បយរ ូរគិរថ។ ឧទាហរណ៍្បយើងលួងបោមអបកជិតខ្នងរបរ់បយើង
បពលបគមនទុកខរពួយ កតមនិរោិះគន ់ឬ ប ោះបងប់គបទ។ សាវក័ប៉ាូលររបររថា៖ 
 

រូមបលើកតបមកើងរពោះជាមច រ់ ជារពោះបិតារបរ់រពោះបយរ ូ ជាអមច រ់សនបយើង។ រពោះអងគជារពោះបិតារបកប
បោយរពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុា និងជារពោះកដលជួយ រុំរលទុកខរគបក់បបោ៉ា ងទាុំងអរ់។ រពោះអងគរុំរល
ទុកខបយើង បបបពលបយើងមនទុកខបវទនារពវកបបោ៉ា ង បដើមផបីអាយបយើងអាចរុំរលទុកខអរ់អបកកដលមន
ទុកខបវទនា បរពាោះរពោះជាមច រ់របទានបអាយបយើងផ្ទធ ល់ នធូរបរផ ើយរចួបហើយកដរ។ (២កូរនិែូរ ១:៣-៤)  

 
 បោយបរពាោះបយើងជាអបកមន បកដលរតូវ នអតប់ទារឱ្យ បយើងមនិគួរបធវើខ្លួនផ្ទថ ចព់ីអបកដសទបោយបរបើបហតុផល 
សនការរបកានពូ់ជសារន ៍ឬ ការគិតថាខ្លួនឯងរុចរតិជាងបគបនាោះបទ។ រពោះបយរ ូរតូវ បបៅថាជាមតិថរបរ់ពួកអបកមន
 ប។ បពលរួររុខ្ទុកខបោកសាបខ្ រទងពុ់ុំ នោកប់ទារបោកបទ ប៉ាុកនថ ភាល មៗបនាោះ បោកសាបខ្ នកាល យជាមនុរសប
ផ្ទល រ់ករបមប ក—់ពីបរពាោះរពោះបយរ ូ នផថល់ឱ្ការឱ្យបោក។ បោកយ៉ាូហានររបររថា៖ 
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រពោះជាមច រ់ នចាតរ់ពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ បអាយោងមកកបុងបោកបនោះ ពុុំកមនបដើមផោីក់បទារមនុរសប
បោកបទ គបឺដើមផរីបស្តង្ហគ ោះមនុរសបបោក បោយសាររពោះបុរតាវញិ។ (យ៉ាូហាន ៣:១៧) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ១បែរាឡូនិក ៣:១២ ោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក បហើយចងចាុំវាផង។ ចូរបធវើខ្គមពរីមយួបនោះបៅ 
   ជាបរចកថីអធិសាឌ នរបចាុំររមបខ់្លួនអបកផ្ទធ ល់។ 
 
២ បនាធ បព់ីការអធិសាឌ នតាមបរចកថីអធិសាឌ នខ្នងបលើរចួ ចូររកបឡកបមើលរហគមនរ៍បរ់អបក។ បតើមននរណាមប ករ់តូវ 
    ការមតិថភាព អាហារ រុំបលៀកបុំពាក ់ឬ ជុំនួយបផសបងៗកដរឬបទ? បធវើបញ្ជ ីអុំពីមនុរសបទាុំងបនាោះ បហើយរកបមើលថា បតើអបក  
    អាចបធវើអវី នខ្លោះ បដើមផកីាល យជាអុំបិលកបុងសាទ នភាពរបរ់បគ ន។ 
 

ខ.  អ្ំបិលពធវើឱ្យសទុធ: ការប ា្ ញពសចរតីសចុរតិរបសរ់ពះជាមាា ស ់ 
      Salt Purifies: Showing the Righteousness of God 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីវិធីណដលអនរអាច្្ល ះបញ្ញច ងំទសច្រតីស ច្រតិរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់រន ងសហគ្មន៍របស់អនរ។ 
  

មនុរសបបលើកផនដីមនិយល់ពីបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ។ បហតុដូបចបោះ បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់បលើ
កផនដីរតូវបនថកិចចការរបរ់រពោះបយរ ូ រពមទាុំងបធវើឱ្យបគសាគ ល់ពីបរចកថីលអរបរ់រពោះជាមច រ់។ ដូបចបោះបហើយ បយើងនាុំឥទនិពល
ដប៏ររុិទនចូលកបុងរងគមរបរ់បយើង។ 
 
 បយើង នប ើញែមីៗបនោះថា អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់មនុរសបបរធើកតទាុំងអរ់ទទួលលទនផលពីការជុំរញុរបរ់ 
ភាពអាតាម និយម អុំនួត ភាពកុំជិល ការបោភលន ់ឬ ការបុំបពញចិតថ។ វាកជ៏ាការជុំរញុរបរ់បយើងកដរ មុនបពលរពោះរគិរថ 
របស្តង្ហគ ោះបយើង។ ឥឡូវ បយើងរតូវកតមនការជុំរញុរបបរើរជាងមុន និងមនការរបរពឹតថបររុិទនជាងមុនផង។ ការបនោះនឹងផ្ទល រ់ 
បថូរអាកបផកិរោិកដលបពញបោយ បរបរ់បយើង។ បោកប៉ាូលររបររបៅកានព់ួកអបកបជឿបបរកងុបអបភរូថា៖ 
  

អបកណាធាល ប់លួច កុុំលួចបទៀត ផធុយបៅវញិ រតូវខ្ុំរបឹងបធវើការបោយចិតថបទៀងរតង ់បដើមផយីកផលបៅជួយ អបក
កដលខ្វោះខ្នត។ កុុំបអាយមនពាកយអាររូវណាមយួបចញពីមតប់ងបអូនបឡើយ ផធុយបៅវញិ រតូវនិោយកត
ពាកយលអកដលជួយ កសាងជុំបនឿអបកដសទ របរិនបបើបគរតូវការ រពមទាុំងនាុំរពោះពរមកបអាយអបកសាឋ ប់ផងកដរ។  
(បអបភរូ ៤:២៨-២៩) 

 
 បយើងរតូវរកមថងឱ្យប ើញផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ (កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ ការរបរពឹតថរបរ់បយើងគួរកតខុ្រពីការ 
របរពឹតថរបរ់មនុរសបដសទ (១បពរតរុ ២:១២)។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត បយើងគួរកតពាោមដឹងថា ភាពបសាម ោះរតង ់ការរបឹង 
ករបង និងយុតថិធមម៌នជយ័ជុំនោះកបុងរហគមនរ៍បរ់បយើង។ កាលកដលរពោះបយរ ូ នទតប ើញថា ពួកឈមួញដ៏អារកក ់
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កុំពុងលួចអបកថាវ យបងគុំកបុងរពោះវហិារ រទងរ់ពោះពិបរធ និង  នបដញពួកបគឱ្យបចញពីទីបនាោះ (ម៉ា ថាយ ២១:១២-១៣)។ 
រពោះបយរ ូយករពោះទ័យទុកោកច់ុំបពាោះអវីកដលយុតថិធម ៌បហើយរតឹមរតូវ រទងរ់អបក់ារោកពុ់ត និងការប ករ រ។ បោយ 
សារបហតុផលបនោះបហើយ បទើបរទងរ់បឆាុំងនឹងភាពមនិរតឹមរតូវរបរ់ពួកផ្ទររីុី។ រទងប់ៅឫកពាររបរ់ពួកអបកកាន់សារ 
នាបនោះថា «ផបូរកដលបគោបកុំប ររ… បពារបពញបោយគុំនិតោកពុ់ត និងគុំនិតទុចរតិ» (ម៉ា ថាយ ២៣:២៧-២៨)។ 
 
 រពោះជាមច រ់របឆាុំងនឹងពួកប ករ រ និងពួកកុហក។ រទងពុ់ុំអនុញ្ជដ តឱ្យមនការកុហករបរ់អាណាណារ 
និងសាភរី៉ាកនលងហួរបោយពុុំ នទទួលបទារបឡើយ (កិចចការ ៥:១-១១)។ ពួកបគ នកុហកអុំពីលុយកដលពួកបគនឹងរតូវ
ថាវ យដល់រពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន នមនរពោះបនធូលរ បប់ោកបពរតុរ បហើយរពោះជាមច រ់ នបធវើឱ្យពួក
បគសាល បម់យួរ ុំបពច។ ការកុហករបរ់បគជាការចុំអកដល់ឬទាន នុភាពរបរ់រពោះអងគ និងបង្ហអ កក់ិតថិយររកុមជុំនុុំ។  
 
 រពោះជាមច រ់ពុុំយឺតនឹងកាតប់ទារខ្នម ុំងររតូវរបរ់រពោះរគិរថតាមរយៈពាកយបពចនរ៍បរ់អបកបបរមើរពោះអងគបឡើយ។ 
គិតពីបោកបអលីម៉ា រ ជារគូមនថអាគម កដលជាអបករបឆាុំងនឹងបោកប៉ាូល និងបោក រណា រ (បមើលកិចចការ ១៣:៦-
១២)។ បោកបអលីម៉ា រ នពាោមបញ្ឈបដ់ុំណឹ្ងលអបោយបរបើការអារកករ់គបក់បបោ៉ា ង ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់ នោក់ 
បទារបោកឱ្យខ្នវ កក់ភបក។ 
 
 ខ្ណ្ៈកដលរពោះជាមច រ់ពុុំកតងកតបធវើរតង់ៗ ដូចរទង ់នបធវើកបុងឧទាហរណ៍្ទាុំងបនោះ រទងរ់ ុំពឹងបយើងឱ្យបចោះបធវើអវីកដល
បយើងអាចកកសខ្ការរបរពឹតថខុ្ររបរ់បយើង។ ជាញយៗ កបុងបទគមពរី រពោះជាមច រ់ នកកតរមូវរស្តរថរពោះអងគចុំបពាោះការធាល ក់
ចុោះរបរ់បគ បដើមផរីការិទនិសនពួកអបករកកបុងរហគមនរ៍បរ់បគ។ បោកបអសាយររបររថា «ចូរបរៀនបធវើអុំបពើលអ! ចូរករវងរក
យុតថិធម!៌ ចូរកណ្នាុំអបកកដលរងកតរ់ងកិនបគ បអាយបដើរតាមមោ៌ដរ៏តឹមរតូវ! ចូររកយុតថិធមប៌អាយបកមងកុំរពា បហើយការពារ
ស្តរថីបមម៉ា យ! (បអសាយ ១:១៧)។ 
 
 រពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលបៅកានរ់បជារស្តរថរបរ់រពោះអងគមថងបហើយមថងបទៀតអុំពីបញ្ជា កបុងរងគមដកដលៗកដលបធវើ
ឱ្យមនុរសបទាុំងអរ់មនបញ្ជា ។ រទងប់បរងៀនោ៉ា ងចារ់ោរ់ថា៖ 
 

ចូរនាុំោប របតិបតថិតាមបរចកឋីទាុំងបនោះ ចូរនិោយការពិតចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមក។ បបបពលកាត់កឋី រតូវ
វនិិចឆយ័តាមបរចកឋីពិត បហើយរុំរោុះរុំរលួោប តាមយុតថិធម។៌ កុុំបអាយគិតគូររបរពឹតថអុំបពើអារកកច់ុំបពាោះោប នឹង
ោប បឡើយ។ កុុំចូលចិតថរផែបុំពានបអាយបសាោះ ដផតិបយើងរអបអ់ុំបពើទាុំងបនាោះណារ់ -បនោះជារពោះបនធូលរបរ់
រពោះអមច រ់។ (សាការ ី៨:១៦-១៧) 

 
 រគិរថបររ័ិទរតូវកតបធវើជាគុំរអូុំពីការលអ។ ដូចកដលអបកចងចាុំកបុងបមបរៀនទី២ បយើងរតូវកតបររុិទន បរពាោះរពោះបិតា 
បររុិទន។ ដូបចបោះ បយើងរតូវបធវើការោ៉ា ងខ្នជ បខ់្ជួនកបុងការពាុំនាុំភាពយុតថិធមោ៌កក់បុងរហគមនរ៍បរ់បយើង។ បដើមផបីរៀនបកនទម 
អុំពីរបបៀបកដលអបកអាចបធវើកិចចការបនោះ ន រូមរួរអុំពីមុខ្វជិាជ មយួកដលមនចុំណ្ងបជើងថា រគិរថបររ័ិទបបកបុ ងរហ 
គមន ៍(The Christian in His Community)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងព់ីមុខ្របបោគនីមយួៗខ្នងបរកាមកដលរកមថងពីការរបរពឹតថរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ 
  ក) រ បម់ច រ់ហាងថា បគ នអាបលុ់យបលើរ បហើយអបកឱ្យលុយអាបប់លើរបៅបគវញិ។ 
  ខ្) រ បប់ៅហាវ យរបរ់អបកថា អបកបៅបធវើការយឺត ដូបចបោះបហើយ មនិគួរទទួល នរ កក់ខ្បរចើនបទ។ 
  គ) និោយថា អបកមនិកមនជាអបកបធវើខុ្របទ បបបពលណាអបកបធវើខុ្រ។ 
   ) បរបើបៅកានអ់បកជិតខ្នងរបរ់អបកថា អបករបមូលអាហារ និងរុំបលៀកបុំពាកទ់ាុំងអរ់ ទុកជួយ ស្តរថីបមម៉ា យ 
                រកីរក ប៉ាុកនថ អបកទុកវាររមបខ់្លួនឯងបៅវញិ។ 
  ង) និោយចុំណុ្ចលអៗរបរ់មនុរសបមប ក ់កដលោម ននរណាមប កចូ់លចិតថ។ 
 
៤ ចូរររបររវធិីមយួចុំនួនកដលអបកអាចបង្ហា ញរហគមនរ៍បរ់អបកថា អបកយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះពួកបគ។ 
 

គ.  អ្ំបិលពធវើឱ្យមានរសជាតិ: ការផសពវផាយរពះបនទូលរបសរ់ពះជាមាា ស ់ 
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ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលព្ពះជ្ជាច ស់សពវព្ពះទ័យទព្រើអនរឱ្យព្ាប់អនរដម្ទអំពីព្ពះអងគ។ 
  

ការកដលបយើងគិតថា រពោះជាមច រ់រតូវការបយើងជាការគួរឱ្យអសាច រយណារ់។ ប៉ាុកនថ វាជាគបរមងកផនការណ៍្របរ់
រពោះអងគ។ រទង ់នបរជើរបរ ើរមនុរសបបដើមផរីបការដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយរ ូរគិរថដល់បោកិយ។៍ បយើងជាអបកកដលកាល យ
ជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ជាអុំបិលសនកផនដី។ រូមចងចាុំថា អុំបិលមនិរោនក់តបធវើកុុំឱ្យរអុយ និងបធវើឱ្យរុទនប៉ាុបណាត ោះបទ 
កែមទាុំងបធវើឱ្យមនររជាតិបទៀត។ គបរមងកផនការណ៍្របរ់រពោះជាមច រ់គឺថា អុំបិលរបរ់រពោះអងគ—បុរតធីតារបរ់
រពោះអងគ—គួរផថល់ជាតិសរបដល់កផនដីទាុំងមូល។ 
 
 សាវក័ប៉ាូលមនរបសារនរ៍របដៀងោប អុំពីកលិនពិបោរ។ ដូចអុំបិលកដរ ជាតិរបរ់វានឹងបបញ្ចញបនថិចមថងៗ។ ដូបចបោះ
បហើយ កាលកលិនពិបោររតូវសាយភាយ កលិនពិបោរបនាោះនឹងបធវើឱ្យបនធប ់ឬ កកនលងបនាោះមនកលិនរកអូប។ បោកប៉ាូលររបររ
ថា៖ 
 

រូមអររពោះគុណ្រពោះជាមច រ់ កដលរបទានបអាយបយើងមនជយ័ជុំនោះ រមួជាមយួរពោះរគិរឋជានិចច។ រពោះអងគ
បរ ររបទានបអាយមនុរសបបបរគបទ់ីកកនលង នសាគ ល់រពោះអងគ តាមរយៈបយើង កដលបរបៀបបីដូចជាកលិន
រកអូបសាយរគបទ់ិរទី !។  ចុំបពាោះរពោះជាមច រ់ គឺបយើងបនោះបហើយជាកលិនរកអូបរបរ់រពោះរគិរឋ កបុងចុំបណាម
អរ់អបកកដល នទទួលការរបស្តង្ហគ ោះ និងកបុងចុំបណាមអរ់អបកកដលកុំពុងកតវនិារអនថរយ។  
(២កូរនិែូរ ២:១៤-១៥) 

 



113 
 

  
មនបមបរៀនជាបរចើនកដលបរៀន នពីបទគមពរីមយួបនោះ។ ដុំបូង រូមរុំោល់ថា វាជាគបរមងកផនការណ៍្របរ់ 

រពោះជាមច រ់កដលប្ងចាបប់ោកិយ ៍កតមនិកមនកផនការណ៍្របរ់បយើងបទ។ កបុងនាមជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាមច រ់ បយើង
រតូវបង្ហគ បឱ់្យរបការ់រ បអ់បកដសទអុំពីរពោះបយរ ូរគិរថ ជារពោះអមច រ់ និងរពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់បយើង។ រូមចងចាុំពីអវីកដល
រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលមុនបពលរទងោ់ងរតឡបប់ៅនគរសាទ នរួគវ៌ញិ៖ 
 

ដូបចបោះ ចូរបចញបៅនាុំមនុរសបរគបជ់ាតិសារន៍បអាយបធវើជារិរសប បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុង
រពោះនាមរពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រតូវបបរងៀនបគបអាយរបតិបតថិតាមបរចកឋីទាុំងប៉ាុនាម ន 
កដលខ្ញុ ុំ នបង្ហគ ប់អបករល់ោប ។ ចូរដឹងថា ខ្ញុ ុំបបជាមយួអបករល់ោប ជាបរៀងរល់សែង រហូតដល់អវសានកាលសន
ពិភពបោក។ (ម៉ា ថាយ ២៨:១៩-២០)  

 
 បដើមផបីចញបៅនាុំមនុរសបឱ្យបធវើជារិរសប—បដើមផបីបរងៀនបគអុំពីរពោះរគិរថ និងអុំពីរកមរីលធម៌តាមរគិរថបររ័ិទ—

គឺរតូវមនការរនាដអ៏សាច រយបៅជាមយួ៖ «ខ្ញុ ុំបបជាមយួអបករល់ោប ជាបរៀងរល់សែង»។ រពោះបនធូលរនាបនោះបញ្ជជ កព់ីគុំនិត 
ថា បយើងមនិបបមប កឯ់ងបទ បយើងពុុំគួរពឹងអាងបលើអុំណាច ឬ រ ជាញ របរ់បយើងកដរ។ បយើងមនមតិថដប៏សាម ោះរតង ់គឺរពោះ 
វញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផជីួយ បយើង។ កណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១:៨ រ ុំលឹកបយើងថា៖ 
 

ប៉ាុកនថ អបករល់ោប នឹងទទួលឫទាន នុភាពមយួ គឺឫទាន នុភាពសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ 
អបករល់ោប នឹងបធវើជាបនាធ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ បបកបុងរកុងបយរសូាឡឹម កបុងររុកយូោទាុំងមូល កបុងររុកសាម៉ា រ ីនិង
រហូតដល់ររុកោច់ររោលសនកផនដី។ 

 
បពលបយើងបនថបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្ បយើងបឆលើយតបចុំបពាោះការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាមច រ់។ រទងប់របើបយើងឱ្យនិោយ

បៅកានអ់បកកដលបយើងជួប។ រទងរ់បទានរ ជាញ ឱ្យបយើង បដើមផដីឹងពីរបបៀបកដលរតូវនិោយបៅកាន់បគោ៉ា ងបម៉ាចឱ្យររប 
តាមការយល់ដឹង និងតរមូវការរបរ់បគ។ បយើងមនិចាុំ ចភ់័យខ្នល ច ឬ ខ្វល់ខ្នវ យបឡើយ ដផតិវាជារពោះបរមកិចចរបរ់ 
រពោះវញិ្ជដ ណ្កដលជុំរញុមនុរសបឱ្យរតូវការរពោះបយរ ូបធវើជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់បគ (យ៉ាូហាន ១៦:៨-១១)។ 
 
 ទុំនួលខុ្ររតូវសាមញ្ដ របរ់បយើងគឺបធវើជាសាកសបឱី្យរពោះជាមច រ់។ សាកសបគីឺជាមនុរសបមប កក់ដលដឹងអវីមយួ តាមរយៈ
បទពិបសាធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួន និងរ ប់អុំពីបរឿងរ៉ា វបនាោះ។ សាវក័របរ់រពោះបយរ ូជាសាកសបចីុំបពាោះបហតុការណ៍្កដលរពោះបយរ ូមន
រពោះជនមររ់ពីរុគតបឡើងវញិ (កិចចការ ៣:១៥)។ រគបទ់ីកកនលងកដលពួកសាវក័ នបៅ ពួកបគរ បម់នុរសបបបទីបនាោះថា ពួក
បគ នប ើញរពោះបយរ ូមនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ បនាធ បម់ក ពួកបគពនយល់ការមនរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ
មនអតទនយ័ោ៉ា ងណា៖ រទងព់ិតជារពោះរជបុរតាសនរពោះ រទងរុ់គតររមប ់បរបរ់មនុរសប បហើយ របរិនបបើមនុរសបណា
ទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូ  បរបរ់បគនឹងរតូវ នអតប់ទាសាកសប ីបហើយពួកបគអាចកាល យជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់។  
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 ការរបរពឹតថបោយយុតថិធម ៌និងបោយកថីររឡាញ់របរ់អបកគឺជាបនាធ ល់ដល់បោកិយ។៍ ប៉ាុកនថ វាជាបនាធ ល់មនិមន 
របមលង។ អុំបិលលអររមបក់ាររកា និងការបនសបទុន ប៉ាុកនថបបើវា តរ់រ់ជាតិ បនាោះវាោម នរបបោជនប៍ទៀតបឡើយ (ម៉ា ថាយ 
៥:១៣)។ រូមផកីតជីវតិដល៏អរបរ់បយើងកោ៏ម នរបបោជនរ៍រមបរ់ពោះជាមច រ់កដរ បបើមនុរសបបផសបងមនិដឹងថា បយើងកាល យជា 
មនុរសបលអ នបោយរបបៀបណា។ បយើងរតូវកតរបការរ បម់នុរសបអុំពីរពោះបនធូលសនដុំណឹ្ងលអ។ 
 
 បោកបពរតុរ និងបោកយ៉ាូហានបរ រជនពិការមប កប់អាយជាបបបខ្នល ងទាវ ររពោះវហិារ (កិចចការជុំពូក៣)។ របជាជន
 នរញបក់រញង បហើយបងឿងឆងល់ជាខ្នល ុំងអុំពីអវីកដលបគ នប ើញ។ ប៉ាុកនថ បោកទាុំងពីរមនិ នរពបងើយកបនថើយយូរចុំបពាោះ
ការអសាច រយកដល នបកើតបឡើងបនាោះបឡើយ។ បោកបពរតុររបញាបព់នយល់ថាការបនោះបកើតបឡើងបោយសារឫទាន នុភាពរបរ់
រពោះបយរ ូ និងបោយសារជុំបនឿបលើរពោះនាមរពោះអងគកដល នបរ របុររមប កប់នោះ (កិចចការ ៣:១៦)។ 
 
  បោកបពរតុរកណ្នាុំរបជាជនឱ្យយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះរពោះបយរ ូ រពមទាុំងជុំរញុបយើងឱ្យបធវើដូចោប កដរ។ 
 

កតរតូវទុកបអាយរពោះរគិរឋជារពោះអមច រ់រុំកដងរពោះ រម ីកបុងចិតថគុំនិតរបរ់បងបអូនវញិ។ រតូវរបុងបរបៀបខ្លួន
បឆលើយតទល់នឹងអរ់អបកកដលសាករួរអុំពីបរចកឋីរងឃមឹរបរ់បងបអូនបនាោះជានិចច ប៉ាុកនថ រតូវបឆលើយបៅបគ 
បោយទនភ់លន ់បោយបោរព និងបោយមនមនរិការលអ បដើមផបីអាយអរ់អបកកដលចងម់លួបង្ហក ច់កិរោិលអ
របរ់បងបអូន ជាអបកបជឿរពោះរគិរឋរតងច់ុំណុ្ចណាមយួកបរជារតូវខ្នម របៅវញិ។ (១បពរតុរ ៣:១៥-១៦) 

 
 រូមរុំោល់ថា សាកសបរីបរ់រតូវកតជាមនុរសបមនរ ជាញ  រលូតបូត គួរឱ្យបោរព បហើយមនិកមនជាអបកមនឧតថមភាព
កកលងកាល យ។ របរិនបបើអបកពុុំទាន់រិកាមុខ្វជិាជ  ការផសបពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួ នឯងផ្ទធ ល់ (Personal Evangelism) បទ 
អបកគួរកតរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ។ វាមនបមបរៀនដម៏នតសមលជាបរចើនកដលនឹងជួយ អបកឱ្យកាល យជាសាកសបដីម៏នឥទនិពលមប ក់
ររមបរ់ពោះបយរ ូរគិរថ។ 
   
 ជាចុងបរកាយ បពលអបករបការដុំណឹ្ងលអតាមរយៈរកខីភាពរបរ់អបក វានឹងមនលទនផល។ បោកប៉ាូលរ បប់យើង
ថា កលិនរកអូបរបរ់បយើងនឹងសាយភាយ «កបុងចុំបណាមអរ់អបកកដល នទទួលការរបស្តង្ហគ ោះ និងកបុងចុំបណាមអរ់អបក
កដលកុំពុងកតវនិារអនថរយ» (២កូរនិែូរ ២:១៥)។ វាជាការអោះអាងចុំបពាោះអបកមថងបទៀតថា អបកមនិទទួលខុ្ររតូវបលើការ
បធវើឱ្យមនុរសបកាល យជារគិរថបររ័ិទបទ។ អបកមនិអាចបងខុំបគឱ្យចូលកបុងរពោះរជយរបរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ។ អបកអាចដុំណាង
ឱ្យរពោះជាមច រ់ បធវើជាទូតរបរ់រពោះអងគ។ អបកអាចបង្ហា ញ និង បធវើឱ្យបគទុកចិតថ។ ប៉ាុកនថ វាជាជបរមើរមប ក់ៗ កដលទទួល ឬ 
បដិបរធរពោះបនធូលសនការផសបោះផាបឡើងវញិ។ 
 

ដូបចបោះ បយើងជាទូតរបរ់រពោះរគិរឋ គឺដូចជារពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលោរ់បតឿនបងបអូន តាមរយៈបយើង
កដរ។ បយើងរូមអងវរបងបអូនកបុងរពោះនាមរពោះរគិរឋថា ទុកបអាយរពោះជាមច រ់រុំរោុះរុំរលួបងបអូន បអាយជានា
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នឹងរពោះអងគវញិបៅ។ រពោះរគិរឋោម ន បទាល់កតបសាោះ កតរពោះជាមច រ់ នបធវើបអាយរពោះអងគបៅជាត ួប
រុំរបប់យើង បដើមផបីរ របយើងបអាយ នរុចរតិរមួជាមយួរពោះរគិរឋកដរ។ (២កូរនិែូរ ៥:២០-២១) 

 
 រូមររបរើរតបមកើងរពោះជាមច រ់! អបកគឺជាមតិថរបរ់រពោះអងគបហើយ។ អបកកុំពុងកចកចាយបរចកថីរុចរតិ បហើយរតូវ 
 នរពោះជាមច រ់បរបើបដើមផផីាយដុំណឹ្ងលអរបរ់រពោះអងគ។ អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់អបកកុំពុងកត នអនុវតថកបុងជីវតិែម ី
របរ់អបកកបុងរពោះរគិរថ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរពីមុខ្របបោគពិតរ កដនីមយួៗ កដលពណ៌្នាពីសាកសបលីអ។ 
  ក) ខ្ញុ ុំមនិរតូវការរ បម់នុរសបអុំពីរពោះបយរ ូបទ បគអាចដឹងថាខ្ញុ ុំជារគិរថបររ័ិទមប កប់ហើយ តាមរយៈការរបរពឹតថ 
               របរ់ខ្ញុ ុំ។ 
  ខ្) ខ្ញុ ុំរតូវមនជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន បពលកុំពុងបធវើបនាធ ល់។ 
  គ) ខ្ញុ ុំគួរកតបនថនិោយរ បម់នុរសបអុំពីរពោះបយរ ូ រហូតដល់ចុងបរកាយ បគមប កប់នាោះប ោះបងប់ចាលការសាថ ប់។ 
   ) ខ្ញុ ុំអាចរ បម់នុរសបពីអវីកដលរពោះបយរ ូ នបធវើររមបខ់្ញុ ុំ និងបធវើររមបរ់គិរថបររ័ិទបផសបងបទៀត កដលខ្ញុ ុំ 
                សាគ ល់។ 
  ង) រពោះបនធូលអុំពីជីវតិរបរ់រពោះបយរ ូ និងរបបៀបកដលខ្ញុ ុំររ់បបជារគិរថបររ័ិទ មនិគួររបឆាុំងោប បទ។ 
 
៦ ចូរទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនាុំអបកឱ្យបៅជួបនរណាមប ក ់កដលអបកអាចបធវើបនាធ ល់ដល់បគ ន។ ចូរទូលរូមការ 
   ដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគតាមរបបៀបមយួកដលអបកអាចកចកចាយលអបុំផុតអុំពីរពោះអងគរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ អធិសាឌ នររមប់  
   មប កប់នាោះពីរបីសែងមុននិោយបៅកានប់គ។ កាលណាកដលមនុរសបមប កប់នាោះទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ រូមបលើក   
   ទឹកចិតថបគឱ្យរិកាបកនទម បោយអានរពោះគមពរី និងរិកាមុខ្វជិាជ  ដូចជា មុខ្វជិាជ  ជីវតិែមីរបរ់បងបអូ ន  (Your New Life)   
   ជាបដើម។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៣ ឃ្លល  ក) ខ្) និង ង) ជាការរបរពឹតថរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ 
 
១ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបករបកហលខុ្រោប  ប៉ាុកនថ វធិីមយួចុំនួនគួរកតកបបបនោះ ៖ 
 បធវើជាមតិថរបរ់អបកជិតខ្នងអបក 
 ជួយ អបកកដលរតូវការជុំនួយ រគបប់ពលកដលអបកអាចបធវើ ន 
 បង្ហា ញការបោរព និងបរចកថីររឡាញ់ដល់ពួកបគ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៥ របបោគ ខ្)  ) និង ង) ពិតរ កដ។ 
 
 

សូមអបអរសាទរ 
 អបក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះបហើយ ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះនឹងមនរបបោជនរ៍រមបអ់បក! រូមកុុំបភលច 
បុំបពញការវាយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ  បហើយរបគល់រកោរចបមលើយបៅឱ្យរគូរបរ់អបក។ 
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CL6160 ររមសលីធមត៌ាមរពះគមពីរ  CL6160 Bible Ethics 

ព្រដាសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

រូមបុំបពញចបនាល ោះខ្នងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរសប……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

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

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បលម  ររមប់ 
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបបបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាែមីមននយ័ថា 

ក) បបវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំែមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បបបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 

  



118 
 

ររដាសចពមលើយជំពូរទីមួយ  

 រូមោកព់ណ៌្បលម  បបកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមបប់លខ្នីមយួៗ។ 

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   

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមបជ់ុំពូកទី១។ ររមប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបបកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបបជុំពូកទី២។  
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ររមបប់របើបបការោិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សែងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូរទី១  

១ មនុរសបមប កក់ដលកាល យជារគិរថបររ័ិទ គឺ 
  ក) រតូវ នផថល់ឱ្យជីវតិែមីខ្នងរបូកាយ។ 
  ខ្)  នកាល យជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ 
  គ) រតូវ នបធវើឱ្យលអឥតបខ្នច ោះភាល មៗមយួរ ុំបពច។ 
 
២ ជីវតិសនការរបរពឹតថលអមននយ័ថា 
  ក) ការបធវើរបផរុរធមក៌តមយួគត។់ 
  ខ្) ការបធវើលអកបុងរគបក់ិចចការ។ 
  គ) ការអតួអុំពីបទពបការលយរបរ់អបក។ 
 
៣ រពោះជាមច រ់ោករ់គិរថបររ័ិទកបុងរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់ បដើមផ ីពួកបគអាចនឹង 
  ក) មនបរចកថីរតូវការ និងបុំបពញបរចកថីរតូវការ។ 
  ខ្) ទទួលឋានៈបរពាោះកតពួកបគ។ 
  គ) ដឹងថា ពួកបគោម នសាររុំខ្ននប់៉ាុណាត ចុំបពាោះខ្លួនបគ។ 
 
៤ កាលមនុរសបមប កក់ាល យជារគិរថបររ័ិទ ការទទួលខុ្ររតូវរបរ់បគចុំបពាោះបោកិយគ៍ឺ បដើមផ ី
  ក) បុំកបកទុំនាកទ់ុំនងកដលបោកិយម៍នទាុំងអរ់។ 
  ខ្) កណ្នាុំរបបៀបររ់បបរបរ់អបកដសទ។ 
  គ) របការរ បរ់គបោ់ប អុំពីរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់។ 
 
៥ បដើមផបីធវើជាទូតរបរ់រពោះរគរិថ មប ក់ៗ រតូវកត 
  ក) ររ់ មនអារមមណ៍្ និងរបរពឹតថដូចរពោះអងគ។ 
  ខ្) បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអបកដសទឱ្យផ្ទល រ់ករប។ 
  គ) បធវើដុំបណ្ើ របរចើន។ 
 
៦ ចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់បរមើលអបុំផុតបៅនឹង  
  ក) អុំណាច។ 
  ខ្) មនុរសប។ 
  គ) បុគគលិកលកខណ្ៈ។ 
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៧ បតើការឆលុោះបញ្ជច ុំងពរិីររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់មនន័យោ៉ា ងដូចបមថច? 
  ក) ការប ើញពនលឺរពោះអាទិតយបលើទបនល 
  ខ្) ការបង្ហា ញអបកដសទឱ្យប ើញអតថចរតិ និងការរបរពឹតថអុំបពើលអរបរ់រពោះជាមច រ់ 
  គ) ការបមើលប ើញរពោះជាមច រ់កបុងមនុរសបមប កប់ទៀត  
 
៨ បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ កដល នពណ៌្នាកបុងការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ  ជារពោះបុរតារបរ់រពោះអងគររមប់ 
     បរបរ់មនុរសប គឺជាការរកមថងឱ្យប ើញពី 
 ក) ការអាណិ្តអារូរ 
 ខ្) រពោះគុណ្ 
 គ) ការបធវើទុកករកិរោិ (ការឈចឺាប)់ 
 
៩ បដើមផនីិោយថា រពោះជាមច រ់ជារថងោ់រសនការលអឥតបខ្នច ោះ 
  ក) បនាោះខុ្របហើយ បរពាោះោម ននរណាមប កល់អឥតបខ្នច ោះបទ រមួទាុំងរពោះជាមច រ់ផង។ 
  ខ្) មននយ័ថា អវីកដលរទងម់នរពោះបនធូល ឬ បធវើ រុទនកតពិតទាុំងអរ់។ 
  គ) មននយ័ថា រទងរុ់ចរតិ កតអយុតថិធម។៌ 
 
១០ មនរិការរបរ់រគិរថបររ័ិទផថល់ឱ្យមន 
 ក) ការបចោះែលឹងកែលងខ្នងវញិ្ជដ ណ្។ 
 ខ្) ការកណ្នាុំដ៏លអឥតបខ្នច ោះ។ 
 គ) អារមមណ៍្ខុ្រអុំពី បកាលពីអតីត។ 
 
១១ មូលោឌ នរគឹោះសនការររ់បបកបបជីវតិែមីកបុងរពោះបយរ ូគឺ 
 ក) ការអនុវតថនក៍ាររបរពឹតថអុំបពើលអ 
  ខ្) ការបរបើការបបរងៀនរបរ់រពោះគមពរី 
  គ) ការបមើលការរបរពឹតថ។ 
 
១២ បយើងគួរកតបធវើតាមគុំររូបរ់រពោះបយរ ូ តាមរយៈ 
  ក) ការបធវើលអចុំបពាោះមនុរសបកដលបយើងចូលចិតថកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
  ខ្) ការបោរពោ៉ា ងលអឥតបខ្នច ោះតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងប៉ាុនាម នកបុងរមពននបមរតីចារ់។ 
  គ) ការមនអតថចរតិកដលបចោះបនាធ បខ្លួន និងសាថ បប់ង្ហគ ប។់ 
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១៣ បតើបោកប៉ាូលចងម់ននយ័ដូចបមថច កាលបោកមនរបសារនថ៍ា «រូមយកតុំរបត់ាមខ្ញុ ុំ ដូចខ្លួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់ នយក     

       តរមបត់ាមរពោះរគិរឋកដរ» (១កូរនិែូរ ១១:១)? 
  ក) បោកចងម់ននយ័ថា អបកដសទគួរកតបមើលការរបរពឹតថ និងបមើលពីអតថចរតិរបរ់បោក បដើមផឱី្យដងឹថា បធវើោ៉ា ង 
               បម៉ាចឱ្យ នលអឥតបខ្នច ោះ។ 
  ខ្) បោកចងម់ននយ័ថា ការរបរពឹតថ និងអតថចរតិរបរ់បោកគួរកត នបរបើបធវើជាគុំរ ូពីបរពាោះគុំររូបរ់បោក 
      ផ្ទធ ល់គឺ រពោះបយរ ូ។ 
 គ) តាុំងពីកាល យជារគិរថបររ័ិទមក បោកមនិកដលរបរពឹតថ បបសាោះ ដូបចបោះបោកគួរកតរតូវ នយកមកបធវើជាគុំរ ូ
              ដល៏អបុំផុតររមបរ់គិរថបររ័ិទដសទយកតរមបត់ាម។ 
 
១៤ បដើមផដីឹកនាុំបយើងឱ្យមនជីវតិកានក់តដូចរពោះរគិរថ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរតូវកត 
 ក) របទានបររភីាពឱ្យបយើងកានក់តបរចើន។ 
 ខ្) បធវើទីរុំោល់អសាច រយ។ 
 គ) រគបរ់គងជីវតិបយើង។ 
 
១៥ រពោះជាមច រ់មនបុំណ្ងរពោះទយ័ឱ្យមនុរសបគួរកតររ់បប 
  ក) បោយរុខ្សានថ ចុោះររមុងោប  និងបោរពតាមរកឹតយវនិយ័។ 
  ខ្) ររបតាមរកឹតយវនិយ័កតប៉ាុបណាត ោះ បរពាោះរកឹតយវនិយ័បបងកើតឱ្យមនរកមរីលធមល៌អ។ 
  គ) តាមអវីកដលបគគិតថារតឹមរតូវររមបប់គ។ 
 
១៦ ោម ននរណាមប កក់បុងចុំបណាមបយើងអាចបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងប៉ាុនាម នរបរ់រពោះជាមច រ់បោយខ្លួនឯង នបឡើយ     
      ដូបចបោះ បយើងរតូវ 
  ក) បោរពតាមរកឹតយវនិយ័មយួចុំនួន នបហើយ បរពាោះនិរសបយ័មនុរសបរបរ់បយើងទនប់ខ្ាយ។ 
  ខ្) ទុកចិតថរពោះរគិរថថារទងជ់ួយ បយើងឱ្យបចោះសាថ បប់ង្ហគ ប់។ 
  គ) មនអារមមណ៍្ខុ្របរពាោះការធាល កចុ់ោះរបរ់បយើង។ 
 
១៧ រកឹតយវនិយ័មយួកបុងចុំបណាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងដបក់ដល នរបទានឱ្យបោកម៉ាូបរគឺ 
  ក) បររកឃ្លល នបរចកថីរុចរតិ។ 
  ខ្) អររបាយបពលអបករតូវបគបបៀតបបៀន។ 
  គ) កុុំបធវើសាកសបកីកលងកាល យកដលបធវើឱ្យអបកដសទមនបទារ។ 
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១៨ បញ្ដតថិរបរ់រពោះរគិរថរតូវ នបគសាគ ល់ថាជា 
  ក) បញ្ដតថិសនកថីររឡាញ់។ 
  ខ្) បទបញ្ជជ ដបរ់បការ។ 
  គ) ការវនិិចឆយ័នឹងមក។ 
 
១៩ ការបបរងៀនរបរ់ពួកសាវក័កដលឱ្យបយើងចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក គឺជាអនុវតថនម៍យួរបរ់ 
  ក) បទបញ្ជជ មយួកបុងចុំបណាមបទបញ្ជជ ដបរ់បការ។ 
  ខ្) រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរគិរថ។ 
  គ) ទុំបនៀមទុំោបខ់្នងសារនារបរ់យូោ។ 
 
២០ បញ្ដតថិសនកថីររឡាញ់ រមួបញ្ចូ លបោលការណ៍្ពីរបីបទៀត ដូចជា 
  ក) ការរបឹងករបងបធវើការ ភាពលអឥតបខ្នច ោះ និងការអកតថញ្ដូ ។ 
  ខ្) ភាពខ្ជិលរចអូរ ភាពអពមងគល និងការវាយតប់ោប ។ 
  គ) ការអតប់ទារ បរចកថីរុខ្សានថ និងអុំណ្រ។ 
 

 បនោះជាការបញ្ចបប់រចកថីរតូវការររមបជ់ុំពូកទី១។ រូមបញ្ចបប់បទីបនោះ បហើយបផញើ រកោរចបមលើយជុំពូកទី១ 
បៅកានរ់គូរបរ់អបក។ រូមបនថការរិកាបបកបុងជុំពូកទី២។ 
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CL6160 ររមសលីធមត៌ាមរពះគមពីរ CL6160 Bible Ethics 

ព្រដាសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបុំបពញចបនាល ោះខ្នងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរសប…………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 
 

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

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលម  
ររមបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបបបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាែមីមននយ័ថា 

ក) បបវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ 
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំែមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បបបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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ររដាសចពមលើយជំពូរទីពីរ 

 រូមោកព់ណ៌្បលម  បបកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមបប់លខ្នីមយួៗ។ 

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   

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមបជ់ុំពូកទី២។ ររមប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបបកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  

 

 

 

 

 

 

PN 05.13 

  

ររមបប់របើបបការោិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សែងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូរទី២  
១ បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីមនិដូចបោលការណ៍្តាមបោកិយប៍ទ ចុំបពាោះការរបរមចចិតថកដលបធវើឱ្យោបរ់ពោះទយ័ 
  ក) រពោះជាមច រ់។ 
  ខ្) មនុរសបបផសបងបទៀត។ 
  គ) ខ្លួនឯង។ 
 
២ ការរិកាគុំរបូផសបងៗតាមរពោះគមពរីរថីពីអាកបផកិរោិកដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ ឬ មនិរពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងមន    
    គឺជាវធិីមយួសនការរកប ើញ 
  ក) រង្ហវ រ់សនភាពបជាគជយ័បបកបុងរមយ័កាលរពោះគមពរី។ 
  ខ្) វរីបុររកាល ហានបដើមផថីាវ យបងគុំ និងបដើមផយីកតរមបត់ាម។ 
  គ) បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីររមបប់ធវើការរបរមចចិតថ។ 
 
៣ កបុងកណ្ឍ គមពរី ម៉ា ថាយ ជុំពូក២៥ ដុំបណ្ើ របរឿងអុំពីអបកបបរមើបនីាក ់ជាឧទាហរណ៍្បុំភលអឺុំពីបោលការណ៍្ 
 ក) មនុរសបមយួចុំនួនមនជីវតិពិ កជាងអបកដសទ។ 
  ខ្) បយើងគួរកតបរបើអវីកដលរពោះជាមច រ់របទានឱ្យបយើងឱ្យ នរតឹមរតូវ។ 
  គ) បរឿងបចញពីរពោះគមពរីគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្។ 
 
៤ «ការមកយកឋានៈជាទារករ» (ភលីីព ២:៧) រពោះបយរ ូកាល យជា  

  ក) ទារកររបរ់មនុរសប និងមនិកមនជាអបករគបរ់គងដម៏នអុំណាចបទ។ 

  ខ្) អបកជុំនួយរបរ់រពោះជាមច រ់កបុងការបបងកើតកផនដី។ 
  គ) បុររមប កក់ដលបបរមើអបកមនកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៥ បពលបយើងនិោយថា រពោះរគិរថរគបល័់កខកបុងរគបក់ារទាុំងអរ់។ ពាកយថា រគបល័់កខ ភាជ ប់ោប នឹងពាកយ 
  ក) ភាពបររុិទន។ 
  ខ្) របូរងខ្នងបរ ។ 
  គ) ភាពវយ័ឆាល ត។ 
 
៦ ការបោរពរបូកាយរបរ់បយើងកដលជារពោះវហិាររបរ់រពោះគឺបង្ហា ញបោយផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ បៅថា 
  ក) អុំណួ្ត។ 
  ខ្) ការបចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង។ 
  គ) ភាពអាតាម និយម។ 
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៧ ការកណ្នាុំតាមរពោះគមពរីបរើ បថា បបបពលកដលរគិរថបររ័ិទអភវិឌណចិតថគុំនិតរបរ់បគតាមរយៈការរិការពោះគមពរី បគនឹង 
    លូតោរ់ 
 ក) កានក់តបចោះអាន និងររបររ។ 
  ខ្) ខ្នងរ ជាញ ។ 
  គ) ខ្នងមនឥទនិពល។ 
 
៨ ការលូតោរ់ខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្បកើតបឡើងបពលរគិរថបររ័ិទ 
  ក) រពបងើយកបនថើយនឹងរងកាយ។ 
  ខ្) រិកាបកនទមអុំពីវរីបុររដអ៏សាច រយ។ 
  គ) សាថ ប ់និងចុោះចូលការបបរងៀនរបរ់អបកដឹកនាុំកដលមនិបជឿរពោះ។ 
 
៩ របរិនបបើបយើងលូតោរ់កបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះជាមច រ់ បយើងរតូវកត 
  ក) សាថ ប់ោ៉ា ងយកចិតថទុកោកនូ់វអវីកដលអបកដសទរ បប់យើងឱ្យបធវើ។ 
  ខ្) អានខ្គមពរី និងការអធិសាឌ នកបុងពិធីពិបររៗ។ 
  គ) យកចិតថទុកោកន់ឹងការបបរងៀនលអ រពមទាុំងការអានរពោះគមពរីរល់សែង។ 
 
១០ ការរបរពឹតថបោយរ ជាញ  និងបោរពចុំបពាោះអបកមនិបជឿ គឺមននយ័ថា 
  ក) បកើនរបជារបិយភាពកបុងចុំបណាមពួកបគ។ 
  ខ្) ការបង្ហា ញការយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះពួកបគ។ 
  គ) ពរងីករកុមមតិថភកថិ។ 
 
១១ សាររុំខ្ននស់នភាពរបួរមួកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ គឺបផ្ទថ តរុំខ្ននប់ៅបលើ 
  ក) ការអធិសាឌ នរបរ់រពោះបយរ ូកបុងកណ្ឍ គមពរី យ៉ាូហាន ជុំពូក១៧។ 
  ខ្) ការអធិសាឌ នរបរ់រពោះអមច រ់កបុងកណ្ឍ គមពរី ម៉ា ថាយ ជុំពូក៦។ 
  គ) រុភមងគល កបុងគមពរី ម៉ា ថាយ ជុំពូក៥។ 
 
១២ គនលឹោះសនភាពមនិចុោះរុំរងុោប កបុងរកុមជុំនុុំ កដលកណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុបកវកកញ៉ាកគ ឺ
  ក) បញ្ជ ីរមជិកភាព។ 
  ខ្) ការរបកានពូ់ជសារន៍។ 
  គ) ការលូតោរ់របរ់រកុមជុំនុុំ។ 
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១៣ គុំរមូយួរបរ់រមជិកកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់កដលរ ុំពឹងនឹងបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័សនបរចកថីររឡាញ់ គឺរតូវ 
 ក) រៈិគនរ់គូគង្ហវ លចុំបពាោះការខ្វោះបរចកថីររឡាញ់របរ់ពួកោត។់ 
  ខ្) អបញ្ជ ើញកតបភញៀវរុំខ្នន់ៗ របរ់រកុមជុំនុុំមកបលងផធោះរបរ់អបក។ 
  គ) ជួយ រគួសាររគិរថបររ័ិទកដលជាបគុ់ក បោយបរពាោះកតបរចកថីជុំបនឿរបរ់ពួកោត។់ 
 
១៤ ការបបរមើរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ គួរកតជា 
  ក) រ បប់ញ្ជា នានារបរ់រមជិកជាបរចើន។ 
  ខ្) រ បប់ភញៀវែមីកបុងរពោះវហិារអុំពីកុំហុររបរ់បគ។ 
  គ) អបញ្ជ ើញនរណាមប កក់ដលឯកាបៅបលងផធោះអបក។ 
 
១៥ កបុងនាមអបករគបរ់គងលអអុំបណាយទានខ្នងវញិ្ជដ ណ្របរ់មនុរសបមប ក ់និងរមតទភាពមកពីធមមជាតិ របតិបតថិ 
  ក) ភាពបពញវយ័។ 
  ខ្) ភាពអាតាម និយម។ 
  គ) ការរចកណ្ន ប្ នីរ។ 
 
១៦ គមពរីបោងរបរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះអបកបជឿ ជាអុំបិលសនកផនដីបរបើថា 
  ក) រពោះបយរ ូចូលចិតថអាហារររជាតិសរប។ 
  ខ្) បយើងរតូវរការពោះវតថមនរបរ់រពោះកបុងរងគមរបរ់បយើង។ 
  គ) អបកបជឿរតវូកតបរបិភាគអាហារោម នជាតិសរប។ 
 
១៧ រគិរថបររ័ិទបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ោ៉ា ងមនរបរិទនិភាព តាមរយៈ 
  ក) ការដកររងរ់ពោះបនធូលជាបរចើនកបុងរពោះគមពរី។ 
  ខ្) ការបុំបពញតរមូវការរបរ់អបកដសទ។ 
  គ) ការរោិះគនអ់បកមនិបជឿ។ 
 
១៨ បពលបយើងប ើញភាពអយុតថិធមក៌បុងរហគមនរ៍បរ់បយើង បយើងគួរកត 
  ក) បរបើរគបម់បធា យបដើមផបីងខុំឱ្យអបកបធវើអារកកផ់្ទល រ់បថូរមោ៌របរ់បគ។ 
  ខ្) រពបងើយកបនថើយនឹងវា ពីបរពាោះរគិរថបររ័ិទមនិរមររ់បបកបុងបោកិយប៍ឡើយ។ 
  គ) បធវើអវីកដលអាចបធវើបៅ នររបតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះគមពរី។ 
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១៩ ការបង្ហា ញបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់បៅកានប់ោកិយត៍រមូវឱ្យមន 
  ក) ការរកមថងបចញផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្។ 
  ខ្) ការបធវើការង្ហរអន់ៗ កបុងរពោះវហិារ។ 
  គ) ការបរៀនបបសាោរពោះគមពរី។ 
 
២០ ការផសបពវផាយរពោះបនធូលរពោះបៅកានប់ោកិយរ៍មួមន 
  ក) ការកចកចាយទីបនាធ ល់លអៗ។ 
  ខ្) ការជកជកកវកកញករហូតដល់ពួកបគផ្ទល រ់ករបចិតថគុំនិត។ 
  គ) ការបឆលើយតបបៅនឹងការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 

 រូមរបគល់រកោរចបមលើយរថី ពីជុំពូកទី២  របរ់អបកបៅរគូបបរងៀនអបក។ ឥឡូវបនោះ បោយបរពាោះអបក នបញ្ចប់ 
ការរិកាសនមុខ្វជិាជ បនោះបហើយ រូមរួរបៅកានរ់គូបបរងៀនអបក បដើមផផីថល់អនុសារនអ៍ុំពីការរិកាមុខ្វជិាជ បផសបងមយួបទៀត។ 
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ពារយពពចន៍ចុងពរកាយ 

ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសបជាទីររឡាញ់ 

 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះនឹងបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះជាមច រ់។ បនាធ បព់ីការរិកា
បមបរៀន និង ការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងអរ់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិរថបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំសាគ ល់រពោះជាមច រ់កដរឬបទ? 
បតើរទងព់ិតជាគងប់បកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ថល់ឱ្ការឱ្យអបកបបបពលបនោះ បដើមផមីនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ 
រពោះជាមច រ់។ 
 
 បយើងទាុំងអរ់ោប កតងកតមនកុំហុរ។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និង អបកដសទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ 
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បហើយបយើងទាុំងអរ់ោប មនបទារកុំហុរ: “រគបោ់ប រុទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយោម នរិររីងុបរឿង 
របរ់រពោះជាមច រ់បបជាមយួ” (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យសាគ ល់រពោះហឫទយ័ររឡាញ់ 
របរ់រពោះវរបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់រពវរពោះហឫទយ័នឹងបយើង ែវីបបើបយើងមនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “រពោះជាមច រ់ររឡាញ់
មនុរសបបោកខ្នល ុំងណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទានរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបក
កដលបជឿបលើរពោះបុរតា មនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិារបឡើយ” (យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយរ ូ នទទួល 
យកទារណុ្កមមកដលបយើងរមនឹងទទួលររមបអ់ុំបពើ បរបរ់បយើង បបបពលកដលរទង ់នរុគត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះអបកកដរឬបទ? វាពិតជាសាមញ្ដណារ់៖ 
  ចូរទទួលសាគ ល់ថាអបកជាមនុរសបមន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាមច រ់ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទារឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយរ ូឱ្យអរ់ពីចិតថ បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ 
 
 អបកអាចនិោយបៅកានរ់ពោះជាមច រ់បោយពាកយរបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិោយនូវបរចកឋីអធិសាឌ នដូចបនោះ៖ 

រពោះបយរ ូ បអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុរសបមន ប។ រូមអតប់ទារដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា 
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏បអរ់កលផរបរ់រពោះជាមច រ់។ អរគុណ្រពោះអងគកដលរុគតបបបលើ បឈើឆាក ងជុំនួរ 
អុំបពើ បរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមោងមកគងក់បុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធវើការបបកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ 
រូមបធវើជារពោះអមច រ់របរ់ទូលបងគុំបបសែងបនោះ។ រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគកដល នរបស្តង្ហគ ោះទូលបងគុំ  !អាកមន។  

 
 របរិនជាអបក នអធិសាឌ ននូវបរចកថីអធិសាឌ នបនោះ បហើយបធវើវាឱ្យអរ់ពីចិតថ អុំបពើ បរបរ់អបកនឹងទទួល ននូវ 
ការអតប់ទារ បហើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអរ់កលផជានិចច។ រពោះបយរ ូជារពោះអមច រ់សនជីវតិរបរ់អបក។ រពោះគមពរី ន 
រ បថ់ា “ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលសារភាពអុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាមច រ់កដលមនរពោះហឫទយ័បសាម ោះរម័រគ និង  
រុចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទារបយើងបអាយរចួពី ប រពមទាុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទាុំងអរ់ផង” 
(១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 រូមសាវ គមន៍ការចូលរមួកបុងរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់។ បយើងមនអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ រូមររបររ និងរ ប់
បយើងពីអវកីដលរពោះជាមច រ់ នបធវើកបុងជីវតិរបរ់អបក។  

រូមរពោះជាមច រ់របទានពរដល់អបក! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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