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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 ។ 
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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។  
  


