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    បុព្វកថា 
 
            តាងនាេឲ្យនាយកដ្ឋា នមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ ថនមបសកកេ្មអាតម់េនទីស្ទកេ្ុជា មយើងខ្ុ ុំសូេថថលែង

 អុំណ�គុណដល់កករុេជុំនុុំអាតម់េនទីស្ទទាុំងអស់ ទាុំងក្ុងនិងមករៅកបមទស ថដលបានជួយ�ឧបត្ថេ្ភគាុំកទ  
ឲ្យមានកា�មបាះពុេ្មសៀេមៅមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ ម�ៀងរាល់កតីមាសកនលែងេកមនះ។  
    កា�គាុំកទមនះម្្វើឲ្យ មសៀេមៅមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធកានថ់តមដើ�តួយ៉ា ងសុំខានម់ៅក្ុងកា�ជួយ�កទកទងជី់េតិ
ខាងកពលឹងេញិ្ញា ណ ជាម�ៀងរាល់ថថងៃ�បស់អស់មោកអ្កបងប្ូន�េួជុំមនឿកគបគ្់ា។       
    នាយកដ្ឋា នមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធកសូ៏េថថលែងអុំណ�គុណដល់មោកកគរូគង្្វ ល អ្កដ្ុំកករុេជុំនុុំ មោកកគរូ 
អ្កកគរូកគប�់ូបថដលបានស្មម័កគចិត្ត ដឹកនាុំសកេបសកេរួល និងបមកងៀនថ្ាកម់េម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធមៅតាេ 
តុំបននី់េយួៗ ទូទាុំងកបមទស។ 
        ជាេយួគ្ាមនះ នាយកដ្ឋា នេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ សូេមលើកទឹកចិត្តដល់កករុេជុំនុុំអាតម់េនទីស្ទទាុំងអស់ 
ឲ្យបថន្ថេកា�ចាបអ់ា�េ្មណ៍ និងជួយ�មកជាេថកជងបងប្ូន�េួជុំមនឿ�បស់មយើង ឲ្យកានថ់តភ្ាក�់ឭកម�ើង 
ក្ុងកា�អ្ិសាឋា ន និងសិកសាកពះបន្ទូលកពះជាេយួគ្ា។ 
     កបសិនមបើអស់មោកអ្កបងប្ូន មោកកគរូ អ្កកគរូ មានេតិមយបល់ ឬសុំណួ�ម្សេងៗ សូេស�មស�
ម្្ើេកកានន់ាយកដ្ឋា នមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ តាេ�យៈមោកកគរូគង្្វ ល កបចាុំតុំបន ់ឬកម៏្្ើេកកាន ់
អាសយដ្ឋា នខាងមកកាេមនះ៖
 មោកកគរូគង្្វ ល មសាេ សុេណ្ណ នី (កបធាននាយកដ្ឋា នមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ) 
 កបអបស់ុំបុកតមលខ ៤៨៨ ភ្ុំមពញ 
 ឬម្្ើេកកានអ់ាសយដ្ឋា នអុីថេល៖ ssaum@cam.adventist.asia. 
 ឬទូ�សម័ព្ទទាកទ់ងផ្្ទ ល់ េកកានម់លខ ០១១ ៩១៨ ២៥៧/០១0 ៥៧ ៥៣ ៨៧/ 
            ០៩៧ ៦៥ ៥៥ ៨២៥ មៅម�ៀងរាល់មមា៉ា ងម្្វើកា�។
 
      ចុំមោះបងប្ូនថដលមានបុំណងទាញយកមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធមនះឬឯកសា�ម្សេងៗសូេចូលមៅកាន ់
មគហទុំពម័�៖ www.camadventist.org
     មយើងខ្ុ ុំសូេអ្ិសាឋា ន ឲ្យអស់មោកអ្កបងប្ូន�េួជុំមនឿទាុំងអស់បានកបរុងមកបៀបសព្វកគបនឹ់ងទទួល

 កពះបន្ទូល និងសិកសាពិចា�ណាមេើលកពះគេ្�ីជាម�ៀងរាល់ថថងៃ ជាពិមសស សូេអនុេត្តមគាលកា�ណ៍ 
៧៧៧ គឺសូេចូល�េួអ្ិសាឋា នជាេយួកករុេជុំនុុំមសមេនមដយអាតម់េនទីស្ទទូទាុំងពិភពមោក 
៧ថថងៃក្ុងេយួសបា្ត ហ៍ មៅមមា៉ា ង ៧កពឹក ឬ៧ោងៃ ច មដើេ្ឲី្យបានចមកេើនលូតោស់ ក្ុងកពះគុណថនកពះ

 អមាចា ស់មយសូ៊េកគីស្ទថនមយើងរាល់គ្ា។

   សូេកពះជាមាចា ស់កបទានព�តាេ�យៈមសៀេមៅមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធមនះ។ អាថេ៉ាន។ 

                   នាយកដ្ឋា នមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ



    មាតិកា
 

 
១. មានមពលមេោសកមាបក់គបយ់៉ា ង   ៣០  េនីា- ៥ មេសា      ១  
២. ជមកេើស�បស់មយើងម្ាក់ៗ     ៦  - ១២ មេសា  ៩
៣. មតើមោកអ្កមកតៀេខលែួនសកមាបក់ា�ផ្លែ ស់ប្ូ�ក្ុងជីេតិមហើយឬមៅ១៣ - ១៩ មេសា      ១៧
៤. មោកអ្កមានអា�េ្មណ៍ឯកាថេនមទ?   ២០ - ២៦  មេសា    ២៥
៥. ដុំបូនា្ម នល្សកមាបក់ករុេកគរួសា�   ២៧ មេសា - ៣ ឧសភា   ៣៣
៦. បទចមកេៀងដពី៏មរាះ�បស់មស្ច   ៤  -  ១០  ឧសភា   ៤១
៧. មសចក្ីសុខសាន្តនិងភាពកតរូេ� ៉ាូេគ្ាក្ុងកគរួសា�  ១១ -  ១៧  ឧសភា   ៤៩
៨. ឪពុកម្ាយ និងកូនៗ        ១៨ - ២៤ ឧសភា     ៥៧
៩. មពលថដលបាតប់ង ់    ២៥ - ៣១ ឧសភា                   ៦៥
១០. មពលមានបញ្ហា បន្តិចបន្តួច   ១ -  ៧  េថុិនា   ៧៣
១១. កគរួសា�ថដលមានមសចក្ីជុំមនឿ    ៨ - ១៤  េថុិនា  ៨១
១២. មតើមគបានម�ើញអ្វីខលែះមៅក្ុង្្ទះ�បស់មោកអ្ក  ១៥ - ២១ េថុិនា      ៨៩
១៣. កិចចាកា��បស់មោកមអលីយ៉ា មៅកគាចុងមកកាយ  ២២ - ២៨  េថុិនា  ៩៧

Editorial Office 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904 
ថស្វង�កកករុេមយើងខ្ុ ុំតាេមេបសាយ៖ http//www.absg.adventist.org

គណៈកមា្ម ្ិកា�ម�ៀបចុំមសៀេមៅមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធជាភាសាថខ្ម�៖
Translating & Editorial Committee in Khmer:

អ្កបកថកប Translators: ហងសេ ្នម់ហៀប-Hang Tun Heap           មពកជសុម្ង-Pech Sopheng
   (ទុំពម័�មដើេ-មេម�ៀនទី៥)          (មេម�ៀនទី ៦-១៣) 
   
ពិនិត្យនិងថកសកេរួលមដ្យ ៖ ហងសេ្នម់ហៀប (០-៥)  មពកជសុម្ង (៦-១៣)

អ្កពិនិត្យនិងថកអក្ខរាេ�ិុទ្ធ Proofreading Assistants: ប៉ាេចន្ធី     មពកជសុម្ង  
                Porm Chanthy    Pech Sopheng 

មបាះពុេ្្សាយជាមខេ�ៈភាសាមដ្យនាយកដ្ឋា នមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធថនមបសកកេ្មអាតម់េនទីស្ទកេ្ុជា 
មកកាេកា�ឧបត្ថេ្ភពីកករុេជុំនុុំថនសហមបសកកេ្មបា៉ា សីុហ្វិក និងសា្ថ បម័នអាតម់េនទីស្ទ អាសីុថប៉ាកអាមគ្យ ៍
ថដលមៅកាតថ់ា មអ មអស មអ ភ ី(ASAP)។ មគហទុំពម័�៖ www.khmeradventist.net/voicelove.us



កា�យិលម័យពិនិត្យនិងថកសកេរួល៖ 12501 Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904
Come Visit us at our Web site: http://www.absg.adventist.org

 Principal Contributor     Editorial Assistant       
 
  Claudio and Pamela Consuegra  Sharon Thomas-Crews       

 Editor       Pacific Press Coordinator 
 Clifford R. Goldstein     Wendy Marcum       

 Association Editor    Art Director and Illustrator
 Soraya Homayouni   Lars Justinen   

  
 Publication Manager      Design
 Lea Alexander Greve   Justinen Creative Group

មសៀេមៅេគ្គមទសកសិ៍កសាកពះគេ្�ីមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ សុំរាបេ់នុសសេចាស់មនះ កតរូេបានម�ៀបចុំម�ើង 
មដ្យកា��យិលម័យេគ្គមទសកសិ៍កសាកពះគេ្�ី សុំរាបេ់នុសសេចាស់�បស់សា្ថ បម័នកពះេហិា�មសមេនមដយ
អាតម់េនទីស្ទកុំពូល (ពិភពមោក)។ កា�ម�ៀបចុំមសៀេមៅេគ្គមទសកម៍នះ ស្ថិតមៅមកកាេកា�ដឹកនាុំទូមៅ�
បស់គណៈកមា្ម ្ិកា�មបាះពុេ្្សាយមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ ថដលសមាជិកថនគណៈកមា្ម ្ិកា�មនះ បមកេើជា
អ្កកបឹកសាមយបល់ថនកា�ពិនិត្យ ថកសកេរួល។ មសៀេមៅេគ្គមទសកថ៍ដលបានមបាះពុេ្មនះ ឆលែុះបញ្ចា ុំង
កា�្្តល់មយបល់�បស់គណៈកមា្ម ្ិកា�ថនកា�វាយតថេលែជាសាកល និងបានឯកភាពពីគណៈកមា្ម ្ិកា�
្សេព្វ្សាយ មេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ មហតុដូមច្ះមសៀេមៅមនះ េនិឆលែុះបញ្ចា ុំងពីគុំនិត ឬ 
ទសសេនៈ�បស់អ្កនិពន្ធថតម្ាកឯ់ង (ឬមកចើននាក)់ មនាះម�ើយ។ 

កេ្មេ ិ្ ីមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធសមង្ខបតាេេទិ្ុយសមេលែងមេកតីភាព 
សកមាបប់ងប្ូនមៅកបមទសកេ្ុជា សូេអម ជ្ ើញសា្ត បក់េ្មេ ិ្ ីមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធសមង្ខបតាេេទិ្ុយសុំ

ម�ងមេកតីភាព ម�ៀងរាល់ថថងៃកពហស្តិ៍ ១ថថងៃពី�មលើក កពឹកពីមមា៉ា ង ៦៖០០ ដល់មមា៉ា ង ៦៖៣០នាទី  
ោងៃ ចមមា៉ា ង ៨៖០០ ដល់មមា៉ា ង ៨៖៣០នាទី  តាេ�លកធាតុអាកាសខលែី Short Wave (SW) 15 150 
KHZ កុំពស់១៩េ។ មោកអ្កកអ៏ាចសា្ត បក់េ្មេ ិ្ ីម្សេងៗមទៀត ជាដុំណឹងល្ថនមសចក្តីសម្ង្្គ ះ 
ជាម�ៀងរាល់ថថងៃមទៀត្ង តាេមពលមេោខាងមលើ។

សូេសា្ត បត់ាេកបពម័ន្ធអុិនម ើ្�ណិត មៅមលើមគហទុំពម័�៖ www.awr.org/program/khmsk សូេ 
ចុចមលើ�ូប  ឬមលើមសចក្តីអម ជ្ ើញ មោកអ្កនឹងចូលមៅកានក់េ្មេ ិ្ ីេទិ្ុយសុំម�ងមេកតី ភាពមៅ AWR េទិ្ុយ
អាតម់េនទីស្ទពិភពមោកទាុំងកសរុង។ សូេកពះកបទានព�!    



កា�បង្កបមង្កើតមៅថថងៃទី៦បានប ច្ា ប។់ ក្ុង�យៈកាលកបាុំថថងៃដុំបូង ថ្នដីកប៏ានផ្លែ ស់ពីភាពទមទមៅ
ជាមានសកេស់ដល៏្ឥតមខាចា ះ។ ភាពងងឹតកតរូេជុំនួសមដ្យពនលែឺ។ ឯតួថនទឹកកក៏តរូេ�ុញកចានឲ្យមានដី 
មគាកតាេថដលកពះមានបន្ទូលបញ្ជ ថា «ឯង នឹង េក បាន ថត កតឹេ មនះ នឹង ហួស មៅ មទៀត េនិ បាន �លក 
ដ ៏អងអ់ាច �បស់ ឯង កតរូេ ឈប ់មៅ ទី មនះ» (យ៉ាូប ២៨៖១១)។ ដីមគាគក៏្ ុសម�ើងមៅជាថ្្ទថដលកគប 
ដណ្បម់ៅមដ្យ�ុក្ខជាតិចកេរុះពណ៌និងកលែិនកកអូប។ បកសាបកសេតីាេពូជម្សេងៗមហាះមហើ�ចុះម�ើង

 
ឯហ្វូងេចាឆា និងសត្វក្ុងសេុកទថហលចុះម�ើងកពេទាុំងបាចទឹកមៅមលើថដនជលសា។ សត្វមៅមលើមគាក
កគបពូ់ជកគបក់បមភទេញិ ខលែះ�ត ់ខលែះមោត ខលែះមយលពីថេកមឈើ អាកសម័យមៅតាេកបមភទថដលកពះអា- 
ទិក�បានបមង្កើតពួកវាេក។ �ចួ ទីបុំ្ុតកពះកប៏មង្កើតេនុសសេេក មាន�ូបអង្គដូចជាកទង ់មហើយមានលក្ខ
ណៈខុសពីសព្វសត្វទាុំងឡាយមទៀតថដលកពះបានបមង្កើតេក។

ខណៈមពលថដលកពះមកតៀេលក្ខណៈសកមាបថ់ថងៃប�សុិទ្ធថដលជាថថងៃទី៧មលើកទីេយួមៅមលើថ្នដី
មនះ កពះអង្គទតមេើលកគបទ់ាុំង�បស់ថដលកទងប់ានបមង្កើតម�ើងមហើយកម៏ានបន្ទូលថា «ទាុំង អស់ ជា កា� 
ល្ កបថព» (មោកុប្ត្តិ ១៖៣១)។

កបសិនមបើសាចម់�ឿងចបក់តឹេថា ថ្នដីល្ឥតមខាចា ះ េនុសសេមោកល្ឥតមខាចា ះ មហើយ�ស់មៅអស់ 
កល្េញិ េនិដឹងជាថបបណាមទ សាកស ជ្ ឹងគិតថបបមនះមេើលថា៖ មោកអម័ដ្េនិងនាងមអវា៉ា មានកូន
ជាមកចើននាក ់មហើយមកកាយេកមានមៅ និងមៅទួតជាមកចើនៗនាក ់មហើយពួកគាតម់េើលពួកមគលូតោ
ស់្ុំធាតម់�ើងជាមកចើនតុំណរាបេ់និអស់ មហើយពួកមគម្ាក់ៗ នឹងនាុំេកនូេក្ីអុំណ�កានថ់តមកចើនថថេ

 មទៀតេកឲ្យមោកអម័ដ្េនិងនាងមអវា៉ា កពេទាុំងកពះជាមាចា ស់្ងថដ�។ មនះគឺជាទិដឋាភាពេយួថដលមយើង
ជាេនុសសេមានបាប មានចុំមណះដឹងតិចតួច មស្ទើ�ថតេនិអាចកសថេម�ើញ។

មហើយមនះកម៏កោះថាកា�កសមេើកសថេ�បស់មយើងកតរូេមកើតម�ើងពីថ្នដីេយួថដលខុសថបលែកពីថ្នដី
ថដលកពះបមង្កើតម�ើងពីដុំបូងេក។ មតើពិភពទាុំងពី�(១េុនមានបាបមហើយេយួមទៀតបនា្ទ បពី់មានបាប) 
មនះខុសគ្ាខាលែ ុំងប៉ាុនណា? តមៅមនះគឺជាឧទាហ�ណ៍េយួ។ អ្កកសីថអលលែិនជីថេ ៉ាតប៍ានស�មស�ថា

ដំណាក់កាល
នៃ
ជីវិត



កគាថដលមោកអម័ដ្េនិងនាងមអវា៉ា  «ម�ើញផ្្ក និងសលែឹកមឈើធាលែ កពី់មដើេថដលជាសញ្ញា ថនកា��លួយជា
មលើកទីេយួ មនាះមោកអម័ដ្េនិងភ�យិ�បស់គាតក់ានទុ់ក្ខខាលែ ុំងជាងេនុសសេសព្វថថងៃកានទុ់ក្ខមពល 
សមាជិកមគណាម្ាកស់ាលែ បម់ទៀត្ង។ ផ្្ក ដក៏សស់មឆើតមហើយ្ុយកសរួយកតរូេង្បគឺ់ជាមដើេមហតុបណ្ាល 
ឲ្យមានក្ីមសាកមៅ ប៉ាុថន្តមៅមពលថដលមដើេមឈើមរាយសលែឹកអស់ ទិដឋាភាពមនះនាុំមសចក្ីេយួជាកោ់ក់
េកក្ុងអា�េ្មណ៍ថា មសចក្ីសាលែ បគឺ់ជាចុំថណកេយួថនភាេៈ�ស់ទាុំងអស់»។ មយើងពុុំមានកបតិកេ្មថបប
មនះមៅកានក់ា�កជរុះមរាយសលែឹកមឈើមទ ពីមកោះកា��ស់មៅក្ុងថ្នដីថដលមានបាបមនះ ម្្វើឲ្យមយើង

 ទទួលយកមសចក្ីសាលែ បថ់ាជាម�ឿងេយួថដលមជៀសេនិ្ុតពីេដ្ជីេតិ
មៅមហើយ។

មហើយមេម�ៀនកបចាុំកតីមាសមនះគឺនិយយអុំពីេដ្ជីេតិមនះឯង 
គឺេដ្ជីេតិកបចាុំថ្នដីថដលមានបាប�បស់មយើងសព្វថថងៃមនះ។  
មហើយមយើងនឹងកកម�កមេើលេដ្ទាុំងមនះមៅក្ុងេដ្េយួថដលមយើង
ភាគមកចើនឆលែងកាត ់គឺ�ង្វងក់គរួសា�។

កពះបមង្កើតេនុសសេេកក្ុងសួនមអថដនក្ុងសណាឋា នជាកគរួសា�៖ 
គឺដុំបូងម�ើយជាប្ីកបពន្ធ បនា្ទ បេ់កកូនៗ មហើយកូនៗមនាះបមង្កើត
បានកូនជាមកចើនតមទៀត មហើយកត៏ម�ៀងេក�ហូតដល់សព្វថថងៃមនះ។ 
ជា�េួ សាចម់�ឿងដុំបូងៗជាមកចើនមៅក្ុងកពះគេ្�ី 
ចាបត់ាុំងពីមោកអម័ដ្េនាងមអវា៉ា  ពួកអយ្យមកា កពេទាុំងរាជេងសេដ្េឌី សុទ្ធថតស�មស�ម�ើងក្ុងប�បិទ

 
កគរួសា�និងទុំនាកទ់ុំនងក្ុងកគរួសា�ទាុំងអស់។ មពញេយួថ្្ទកពះគេ្�ីទាុំងេូល កករុេកគរួសា�ជាអ្កជួយ� 
បង្ហា ញកពឹត្តិកា�ណ៍ម្សេងៗថដលបានមកើតម�ើង។ មហើយមនះពុុំថេនជាម�ឿងគួ�ឲ្យភ្ាកម់្្ើលមនាះមទ

 មកោះថាកាលថដលមយើងឆលែងកាតដ់ុំណាកក់ាលជីេតិទាុំងមនះ មយើងកចូ៏ល�េួចា�ជាកបេត្តិសា្ស្តតាេ 
�យៈកគរួសា��បស់មយើងម្ាក់ៗ ថដ�។

មទាះមបើមានឥទ្ធិពលម្សេងៗថដលខិតខុំវាយលុកកករុេកគរួសា� ទាុំងមពលបចចាុប្ន្និងកាលពីអតីត 
កាលក្ី (ឧទាហ�ណ៍ កា�មានកបពន្ធមកចើនមៅសេម័យកពះគេ្�ីថដលនាុំឲ្យមានអមស្ថ�ភាពមៅក្ុង�ង្វង ់
កគរួសា�ជាមដើេ) មហើយមទាះបីជាមានកា�ចងផ់្លែ ស់ប្ូ�និយេនម័យថនកគរួសា�យ៉ា ងណាក្ី កអ៏ត្ថនម័យមដើេ
ថនកករុេកគរួសា�មៅថត�កសាអត្តសញ្ញា ណបានដថដល។ កតងម់នះមហើយគឺជាកថនលែងចាបម់្្ើេ�បស់មយើង 
មហើយភាគមកចើនជាឥទ្ធិពលថដលខាលែ ុំងជាងមគបង្ស់ក្ុងកា�ដុះខាតជី់េតិមយើងឲ្យមដើ�្លែូេល្ឬអាកកក ់កពេ
ទាុំងជាឥទ្ធិពលសកមាបឲ់្យមយើងតបតមៅនឹងឧបសគ្គម្សេងៗថដលមយើងមពើបកបទះខណៈថដលមយើង

 ឆលែងកាតដ់ុំណាកក់ាលម្សេងៗថនជីេតិ។
េនុសសេម្ាក់ៗ មានលក្ខណៈខុសៗគ្ាជាយ៉ា ងណា កករុេកគរួសា�នីេយួៗកខុ៏សគ្ាជាយ៉ា ងមនាះ

ថដ�។ មហតុមនះ មេម�ៀនកបចាុំកតីមាសមនះនាុំម្្ះមៅ�កក្ួនចបាបម់ដ្យថ្្កមលើកពះបន្ទូល ថដលអាច
ជួយ�ឲ្យកករុេកគរួសា�កានថ់តមានភាព�ងឹមាុំមៅកគបដ់ុំណាកក់ាលថនជីេតិ។

មពញេយួថ្្ទកពះគេ្�ី កករុេកគរួសា�
ជាអ្កជួយ�បង្ហា ញកពឹត្តកិា�ណ៍ 
ម្សេងៗថដលបានមកើតម�ើង។



រមួគ្នា ដោយ
ដេសកកម្ម

Juliana Santos Ferreira

Ezekiek Fernandez

Abigail Darrich n Quinteros

មតើមក្មងកសីអាយុ១២្្ុំមៅកបមទសមកបសីុល កូនថង៉ាតមបសកជនថដលឪពុកម្ាយ
ម្្វើកា�មៅក្ុងកបមទសថដល�តឹត្តិមស�ភីាព �េួជាេយួនឹងមក្មងកសីអាយុបី្្ុំមៅ
កបមទសអាសសេងទី់នមានចុំណុច�េួគ្ាអ្វីខលែះ? ពួកមគទាុំង៣នាក�់េួគ្ាមដ្យមបស
កកេ្មមៅក្ុងភូេភិាគអាមេ�កិខាងត្ូង មហើយពួកមគនឹងទទួលបានតង្្វ យកបចាុំ
សប្ាហ៍ទី១៣ថនកតីមាសមនះ។

សូេអ�គុណសកមាបក់ា�គាុំោ� 
មបសកកេ្មអាតម់េនទីស្ទតាេ�យៈ 
មសចក្ីអ្ិដ្ឋា ន�បស់មោកអ្ក 
�េួជាេយួនឹងតង្្វ យមបសកកេ្ម 
កបចាុំថ្ាកម់េម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ។



េតិសា្ថ បនាសកមាបក់ា�សិកសា 
មេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ

មសៀេមៅមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ គឺជាេគ្គមទសកស៍កមាបសិ់កសាកពះគេ្�ី  ទូទាុំងសាកលមោក �បស់កករុ
េជុំនុុំមសមេនមដយអាតម់េនទីស្ទ។  មសៀេមៅមនះមានកា�ម�ៀប ម�ៀងនិងមកជើសម� ើសមដ្យកបរុងកបយម័ត្ជាទី
បុំ្ុតមៅមលើអត្ថនម័យ និងខលែឹេសា�ថដលទាកទ់ងមៅនឹងកពះគេ្�ីប�សុិទ្ធ។ មសៀេមៅតូចមនះអាច ជា 
ជុំនួយ ដល់អ្កអាន ឲ្យ យល់   ចបាស់ពីកពះគេ្�ី មហើយទាេទា�ឲ្យអ្កអានមេើលកពះគេ្�ី មដ្យហ្មតច់ត ់
និងខាជ បខ់ជួន្ង។ មេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ មកបៀបដូចជាអាហា�កបចាុំថថងៃ សកមាបក់ា�ចមកេើនលូតោស់ ខាង 
កពលឹងេញិ្ញា ណ�បស់មោកអ្ក។

េតិខលែះៗមដើេ្ឲី្យមោកអ្កទទួល្លជាអតិប�មា ពីមសៀេមៅមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធមនះ

១- ថលលក�កមពលសកមាបអ់ានមសៀេមៅមនះម�ៀងរាល់ថថងៃកុុំបីអាកខ់ាន ដូចមយើងពិសាបាយ 
 េនិថដលខានដូមច្ាះថដ�។ សូេអ្ិសាឋា នរាល់មពលចាបម់្្តើេនិងមពលប ច្ាបក់ា�សិកសា។
២-  មបើសិនជាអាច មៅ�មសៀលថថងៃប�សុិទ្ធគួ�អានមេម�ៀនមពញេយួសបា្ត ហ៍ថតេ្តង �ចួសឹេអាន  

 តាេថថងៃនីេយួៗមដ្យម្្វើកា�េភិាគ្ង។
៣- មពលណាអានសូេនឹកមៅដល់ (១) ចុំណងមជើងមសៀេមៅទាុំងេូល (២) ចុំណងមជើងជុំពូក  

 និង (៣)  ចុំណងមជើងកបចាុំថថងៃ �ូចសូេកតក់តាចមេលែើយមៅនឹងសុំណួ�កបសិនមបើមាន។  
 មៅមពលអានចប ់សូេពយាយេមឆលែើយមៅនឹងសុំណួ�មៅថថងៃសុកក។

៤-  សូេអានខចងចាុំមៅេុនមពលសិកសាមេម�ៀនជាម�ៀងរាល់ថថងៃ។ ម្្វើថបបមនះមោកអ្កនឹងអាច 
 ចាុំគេ្�ីេយួខក្ុងេយួសបា្ត ហ៍។

៥-  មៅថថងៃប�សុិទ្ធ (ថថងៃមៅ�)៍ គឺជាមពលថដលមយើងពិភាកសា ចូល�េួថចកចាយ  ពីចុំមណះដឹង ថដល  
 មយើងបានសនសេុំកបាុំេយួថថងៃេកមហើយ។ សូេកតច់ុំណាុំថាមៅថថងៃប�សុិទ្ធគឺជាមពលពិភាកសា  
 (ភាគមកចើនមាន�យៈ មពល ៤៥-៦០នាទី) ដូមច្ះ មពលមេោមនះេនិថេនជាមពលថដលអ្ក 
 ដឹកនាុំថ្ាកម់េម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធ  បមកងៀនថតឯងម�ើយ មហើយមពលមនាះកេ៏និថេនជាមពល

 
 អ្ិបបាយថដ� ្្ទុយមៅេញិ គឺជាមពលថដល សមាជិកចូល�េួទាុំងអស់ អាចបម ច្ាញមយបល់  
 និងថចកចាយកា�យល់ដឹង តាេ�យៈកា�សិកសាមៅក្ុងសបា្ត ហ៍មនាះ។ មបើម្្វើដូមច្ះមនាះមយើង  
 នឹងមានអុំណ� កពេទាុំងមានកពះព�ថនកា�យល់ដឹងកពះបន្ទូលកទង។់ មៅមពលថដល មពល  
 មេោមចះ ថតកនលែងហួសមៅ មោកអ្កនឹងបានម�ៀនកពះគេ្�ីចបទ់ាុំងេូលមដ្យេនិដឹងខលែួន។

សូេកពះជាមាចា ស់កបទានកពះព�ដប៏�បិូ�ដល់បងប្ូនទាុំងអស់គ្ា!

 គណៈកមា្ម ្ិកា�ម�ៀបចុំមសៀេមៅមេម�ៀនថថងៃប�សុិទ្ធជាភាសាថខ្ម�



1

មានពេលពេលាត្រឹមត្រូេសតមាប់ត្រប់យ៉ា ង

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរទ៍៣ី០មនីា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សោកុប្បតតាិ១៖១សាសាដា ៣៖២យ៉ូប១៖១៣-១៩
កាឡាទី១៖១៥-១៧រ ៉ូម១៥៖៧។

ខចងចា៖ំ«រានស្លសំរាប់ពគប់ទាងំអស់គឺរានស្លសំរាប់ពគប់ការដែលចង់ស្វើសៅសពកាមសមឃ»
(សាសាដា ៣៖១)។

 សសដាចសាឡូម៉នូប្ននិ្ ន្ធកណំា្្យយ៉ង្សីរារះៗមយួចនំនួ។ព្រះអង្គប្នសរសសរថា«រាន
ស្លសំរាប់ពគប់ទាងំអស់គឺរានស្លសំរាប់ពគប់ការដែលចង់ស្វើសៅសពកាមសមឃរានស្លសំរាប់
សកើតមកនឹងស្លសំរាប់សាលា ប់សៅរានស្លសំរាប់ដាំនងិស្លែករបស់ដែលប្នដាំសនារះរានស្ល
សំរាប់សំឡាប់សហើយស្លសំរាប់សមើលឲ្យជារានស្លសំរាប់រលំំរោំយសហើយស្លសង់សឡើងរាន
ស្លយំនងិស្លសសើចរានស្លសំរាប់សសាយសសាកនិងស្លសំរាប់សោតកស ឆ្ោ ងរានស្លសំរាប់
សប្រះ្ ្មសចាលនងិស្លពបមលូ្ ្មមករានស្លដែលគួរឱបស ើ្បនិងស្លដែលគួរដលងឱបស ើ្បរាន
ស្លសំរាប់ដសវងរកសហើយស្លសំរាប់ប្តប់ង់សៅរានស្លសំរាប់រកសាទុកសហើយស្លសំរាប់
សប្រះបង់សចាលរានស្លសំរាប់ដហកសចាលសហើយស្លសំរាប់សែរភ្ជា ប់រានស្លដែលគួរសៅសស្ងៀម
សហើយស្លសំរាប់នយិយរានស្លសំរាប់ពសឡាញ់សហើយស្លសំរាប់ស្អប់រានស្លសំរាប់ចបំ្ងំ
សហើយស្លសំរាប់សសចកតាីសុខ»(សាសាដា ៣៖១-៨)។

្ក្យស្ចនរ៍បស់សសដាចសាឡូម៉នូបង្ហា ញសយើងថាអត្ថនយ័រមួថនជវីតិគឺ៖ការផ្លា ស់បដាូរ។ដមនសហើយ
សយើងឆលាងកាតក់ារផ្លា ស់បដាូរចាបត់ាងំ្ថី្្ងសយើងកសកើតមកសមលារ៉ះ។ជនួកាលការផ្លា ស់បដាូរខលារះជាសរឿងល្អដតជនួ
កាលសទៀតការផ្លា ស់បដាូរខលារះជាសរឿងអាពកក។់ជនួសយើងអាចពគបព់គងអវីៗ ដែលសកើតសឡើងមកសលើខលាួនសយើង
ដតជនួក៏្ ុអំាចពគបព់គងប្នដែរ។សប្ដា ហ៍សនរះសយើងនងឹពកសឡកសមើល្សី្លការដពបពបរួលថនជវីតិរបស់


មនុស្សព្មទាងំ្កីារដែលការទាងំសនារះផ្លា ស់បដាូរសយើងនងិពករុមពគរួសាររបស់សយើង។

សមសរៀនទី១ ៣០មនីា-៥សមសា



2ថ្្ងអាទិត្យ ៣១មនីា
កាល្ីែំបូង

ព្រះគម្រីស្ដាើម្ីសវោដែលព្រះបសងកើតដ្នែី។មូលសហតុសនរះសហើយប្នជាគម្រីសោកុប្បតតាិ១៖១
ស្ដាើមសដាយ្ក្យមយួរ៉ាតដ់ែលអាចរាននយ័ថា«កាលសែើមែំបូងសឡើយ»។គម្រីសោកុប្បតតាិជំ្ូកមយួ
ពប្បស់យើងថាដ្នែី្ំុរាន«រូបរាងសហើយសៅទសទ»(សោកុប្បតតាិ១៖២)។ព្រះជារាចា ស់បំស្ញកិចចាការ


ពប្មំយួថ្្ង។ព្រះអង្គបំស្ញដ្នែីសដាយរុក្ខជាតិសតវព្មទាងំអវីៗស្្សងសទៀតដែលពទពទងជី់វតិ។
សៅថ្្ងទី៦«រចួព្រះពទង់ទតពគប់ទាងំរបស់ដែលពទង់ប្នស្វើសនារះក៏សឃើញថាទាងំអស់ជាការល្អពបថ្»
(សោកុប្បតតាិ១៖៣១)។ែូសចនរះគម្រីសោកុប្បតតាិបង្ហា ញសយើង្ីចំណុចស្ដាើមថនជីវតិរបស់សយើងសៅសលើដ្ន
ែីសនរះ។

រានព្ឹតតាិការណ៍សពចើនណាស់សកើតសឡើងសៅកនុងគម្រីសោកុប្បតតាិជំ្ូក១!សូមអានជំ្ូកសនរះសហើយ
សួរខលាួនឯងថា៖សតើព្រះជារាចា ស់បសងកើតរបស់ស្វសារស ើ្មកពតរូវកដនលាងនិងពតរូវស្លដែរឬសទ?ឬមយួព្រះ
អង្គអនុញ្ញា តិឲ្យរបស់ខលារះសកើតសឡើងសដាយថចែន្យ?សតើចសមលាើយរបស់សោកអនកបង្ហា ញអនកថាព្រះជាព្រះ
ដបបណាសហើយព្រះអង្គរានព្រះហឫទយ័ដបបណា?
_____________________________________________________________________

អនកពសីដអលលាិនជីថវត៉រ៍ានពបសាសនថ៍ា«ចបាបទី់មយួរបស់ព្រះគឺធានាឲ្យប្នថាអវីៗពគបយ៉់ងសៅ


នគរសា្ថ នសួគរ៌ានរសបៀបសរៀបរយ»ែកពសង់្ ីសសៀវសៅSignsandTimes,June8,1908។ព្រះ
ជារាចា ស់កច៏ងឲ់្យអវីៗសៅសលើដ្នែីរានរសបៀបសរៀបរយដែរ។ដមនសហើយអំស ើ្ប្បប្នស្វើឲ្យដ្នែីសនរះ

ពចបូកពចបល់ជាខ្លា ងំ។ប៉ុដនតាចូរពកសឡកសមើលការផ្លា ស់បដាូរនិងែំសណើ រថនជីវតិសៅសមើល។សតើសយើងនឹង
សឃើញអវី?សយើងនឹងសឃើញ្ីភសតាុតាង្ីរសបៀបដែលព្រះសរៀបចំអវីៗស្វសារស ើ្សៅសលើដ្នែីមនិខ្ន។

សតើព្រះរានដ្នការដបបណាសពរាបស់យើងសៅសលើដ្នែីសនរះសបើសយងតាមគម្រីសោកុប្បតតាិ
៨៖២២?សតើដ្នការរបស់ព្រះសៅបនតារហូតែល់ស្លណា?

ដមនសហើយអំស ើ្ប្បដកដពប្ិភ្សោក។កប៏៉ុដនតាសបើសទារះជាដបបសនារះកដាីសតើសោកអនករានសសងកត
សឃើញសទថារែូវកាលសកើតសឡើងពតរូវស្លសវោរបស់វា?រែូវស ដ្ា និងរែូវរង្រយបន់ិងថ្្ងព្មទាងំរែូវ


ស្្សងៗសុទ្ធជាដ្នកថនជីវតិសលើដ្នែីសនរះ(សោកុប្បតតាិ១៖១៤)។ព្រះជារាចា ស់បសងកើតវាមកដបបសនរះ។
សតើដ្នែីនិងថ្ទៃសមឃ្្មីនឹងរានសពមស់ពសស់សា្អ តប៉ុនណាសៅហនន៎?គម្រីសអសាយ៦៦៖២៣
្ដាល់ជាគនលាឹរះែល់សយើង។្ិតសហើយព្រះគម្រីបង្ហា ញសយើងដតបនតាិចប៉ុសណាណ រះ។ប៉ុដនតានឹងរានស្លសវោ
សពរាបឲ់្យអវីៗពគបយ៉់ងសកើតសឡើងសៅសលើដ្នែី្្មីដែរ។

ព្រះជារាចា ស់តពមរូវឲ្យសយើងរកសាថ្្ងបរសុិទ្ធរបស់ពទងស់រៀងរាល់សប្ដា ហ៍ឲ្យប្នបរសុិទ្ធ។សតើការរកសា
ថ្្ងបរសុិទ្ធរបស់អនកប្នជួយ��ផ្លា ស់បដាូរជីវតិអនកនិងពគរូសាររបស់អនកយ៉ងែូចសមដាចខលារះ?
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ស្លសវោសពរាបស់រឿងពគបយ៉់ង


អនកវទិយាសាសសតាសគនិយយអំ្ីសសចកដាីមយួដែលសគឲ្យស ្្ម រះថា«នាឡិកាកនុងរាងកាយ»។
នាឡិកាកនុងរាងកាយគឺជារូបស័្ទៃដែលសំសៅសៅសលើែំសណើ រការ្ិសសសមយួសៅកនុងរាងកាយរបស់មនុស្ស។
នាឡិការទាងំសនរះជួយ��ឲ្យពប្ន័្ធរាងកាយទាងំឡាយែំសណើ រការប្នពតឹមពតរូវតាមស្លសវោ។
នាឡិកាសៅកនុងរាងកាយរបស់សយើងជួយ��ឲ្យសយើងសពកាក្ីែំសណកនិងចូលសពរានតាទានស់្លសវោ។

នាឡិការកនុងរាងកាយបង្ហា ញសយើងថារានស្លសវោ្ិសសសៗសពរាបឲ់្យអវីស្្សងៗែំសណើ រការកនុងជីវតិ។

 ព្រះគម្រីរានដចងអំ្ីសវោ្ិសសសៗសៅកនុងជីវតិឬរែូវសពរាបក់ារណ៍ស្្សងៗដែលពតរូវសកើត
សឡើង។សតើរានរែូវអវីខលារះ?សូមសរសសរចសមលាើយរបស់សោកអនកសៅសលើបនាទៃ តខ់្ងសពកាមសពកាយខនីមយួៗ។
សតើរែូវថនជីវតិរបស់សយើងទាងំសនរះរានទំនាកទ់ំនងអវីសៅនឹងពគរួសាររបស់សយើង?

សាសាដា ៣៖២______________________________________________________________

សោកុប្បតតាិ២១៖៨្ួកសៅហ្វ យ១៣៖២៤__________________________________________

ទំនុកតសមកើង៧១៖៥សុភ្សិត៥៖១៨_____________________________________________

សោកុប្បតតាិ១៥៖១៥្ួកសៅហ្វ យ៨៖៣២__________________________________________

ទំនុកតសមកើង៩០៖១០_________________________________________________________

សៅចសនាលា រះរវាងស្លដែលសយើងសកើតនិងសាលា បស់ៅវញិរានការផ្លា ស់បដាូរជាសពចើនសៅកនុងអំឡុងស្លសនរះ។
មនុស្សរាន ក់ៗ ឆលាងកាតប់ទ្ិសសា្នជី៍វតិខុសៗគ្ន ។សក្មងខលារះសកើតមកមនិប្នយូរប៉ុនា្ម ន្ងកស៏ាលា បស់ៅវញិ។
ឯសក្មងខលារះសទៀតចសពមើនវយ័សឡើងរហូតរានវយ័កានដ់តចំណាស់។សក្មងៗមនិលូតោស់និងចសពមើនវយ័សឡើង
តាមដបបែូចៗគ្ន សឡើយ។សក្មងខលារះប្នចូលសាោសហើយ្ំសឡើងករ៏ានជំនាញ។ឯសក្មងខលារះសទៀត្ំុប្នចូល
សាោែូចសគសឡើយ។អនកខលារះ្ំសឡើងករ៏ានគូពសករបសងកើតកូន្ូនជាសៅ។ឯខលារះសទៀតមយួជីវតិមនិដែលប្ន
សរៀបការឬរានកូននឹងសគសឡើយ។

សៅសលើដ្នែីសយើងសនរះរានមនុស្សរាបោ់ននាក។់មនុស្សសយើងរានលក្ខណៈពសសែៀងគ្ន ជាសពចើន
សណាឋា នដែរ(កិចចាការ១៧៖២៦)។សយើងរាន ក់ៗ សុទ្ធដតរានតថមលាវសិសសវសិាល។ែូសចនរះសយើងនឹងរាន


លក្ខណៈ្ិសសសខុសដបលាក្ីគ្ន ដែរ។

សសចកដាីទាងំឡាយដែលស្វើឲ្យសយើងខុសដបលាក្ីសគសុទ្ធដតរានសារៈសំខ្ន។់សហតុអវី?្ីសព្រះថាមនុស្ស
សយើងរាន ក់ៗ រានអវីមយា៉ងដែលអនកែថទសទៀតគ្្ម ន។ភ្្ខុសដបលាករបស់សយើងបណាដា លឲ្យសយើងអាចពបទាន្រ
ែល់អនកែថទសទៀត(សុភ្សិត២០៖២៩)។មនិថាសយើងស្ថិតសៅកនុងវយ័ណាសទសយើងសុទ្ធដតរានអវីមយា៉ង

សពរាបថ់ាវ យែល់ព្រះនិងែល់មនុស្សែថទសទៀតដែរ។

 សតើអនកអាចស្វើអវីដែលជាព្រះ្រែល់អនកែថទសទៀត?

ថ្្ងចន័ទៃ ១សមសា
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សៅសវោដែលការណ៍មនិប្នរ ំ្ ឹងទុកសកើតសឡើងមក


សូមអានគម្រីយ៉ូប១៖១៣-១៩និងយ៉ូប២៖៧-៩។សតើរានសរឿងអវីសកើតសឡើងចំស្រះសោកយ៉ូប
សៅកនុងខទាងំសនរះ?សតើសសចកដាីឈចឺាបែ់ឥ៏តគណនារបស់សោកយ៉ូបសនរះែូចគ្ន សៅនឹងសសចកដាីលំប្ក
ដែលមនុស្សពគបរ់ូបជួបពបទរះសៅសវោណាមយួកនុងឆាកជីវតិដែរឬសទ?

អនកពប្ជ្ញពកិកសោកសហើគលាីតតុសប្នសលើកសឡើងថា«សសចកដាីមយា៉ងដែលមនិដពបពបរួលសៅកនុងជីវតិ
មនុស្សគឺថាជីវតិដតងរានការដពបពបរួលជានិចចា»។ស្លខលារះជីវតិសយើងសមើលសៅហ្កល់្អពគបយ៉់ង។

ពសាបដ់តរានសរឿងអវីមយួសកើតសឡើងមកសដាយសយើងមនិប្នរ ំ្ ឹងទុក។អាចជាការប្តប់ងក់ារង្រ។
ឬដាចស់ជើងឬថែ។ឬសយើងសកើតជំងឺសហើយសាលា បទ់ាងំវយ័សក្មង។ឬសភលាើងសឆរះ្ទៃរះសយើង។
ឬជួបសពគ្រះថាន កច់រាចរណ៍ឬកែ៏ួលស្លកំ្ុងបសណដាើ រដឆកជាសែើម។ល។

ជាការ្ិតសហើយដែលថាការដពបពបរួលទាងំអស់្ំុដមនសុទ្ធដតអាពកកស់នារះសទ។ជួនកាលអាចថា
សយើងរានការង្រ្្មីដែល្ដាល់ពប្កក់ថពមសពចើនជាងមុនកថ៏ាប្ន។ឬប្នជួបនឹងមនុស្សដែលសយើងពតរូវ
សរៀបការជាមយួជាសែើម។ទាងំសនរះគឺជាការដពបពបរួលល្អដែលមនុស្សភ្គសពចើនសបបាយចិតតានឹងជួប។

យ៉ងណាមញិអវីៗពគបយ៉់ងអាចដពបពបរួលពតឹមមយួវនិាទីែូចដែលសាចស់រឿងរបស់សោកយ៉ូប


បង្ហា ញសយើងពសាប។់
សោកយ៉ូបចបាស់ជាមនិប្នរ ំ្ ឹងទុកថានឹងរានសរឿងអាពកកដ់ែលប្នសកើតសឡើងមកសលើរូបសោក

សនារះសទ។ព្រះគម្រីដចង្ីសោកយ៉ូបថា«ជាអនកពគប់លក្ខណ៍សហើយសទៀងពតង់ដែលសគ្រ្សកាតខ្លា ច
ែល់ព្រះក៏សចៀសសចញ្ ីសសចកតាីអាពកក»់(យ៉ូប១៖១)។សយើងែឹងថាគ្តរ់ានពប្ន្ធមយួជាអនករាន
សដាុកសដាម្ភរានកូនពបរុស៧នាកនិ់ងកូនពសី៣នាក់(យ៉ូប១៖២,៣)។មកែល់ពតឹម្កក់ណាដា លថន

សាចស់រឿងរបស់គ្ត់សយើងែឹងថាសោកយ៉ូបប្តប់ងរ់បស់្ំៗយ៉ងសហ្ចណាស់ពប្មំយួយ៉ងរមួ
រាន៖ែី្លាីកម្មករកូនពបរុសពសីសុខភ្្របស់គ្តផ់្ទៃ ល់ការគ្ពំទ្ីសំណាកព់ប្ន្ធរបស់គ្ត់
ព្មទាងំការគ្ពំទ្ីសំណាកម់តិតាភកដាិរបស់គ្ត់្ ង។ជីវតិរបស់គ្តទ់ាងំមូលពតឡបស់ៅជាពកឡាប់
ចាកអ់ស់។ពគរួសាររបស់គ្តព់តរូវដបកប្កស់ខទៃចខទៃីគ្្ម នសល់។

្ិតដមនសហើយសសចកដាីអាពកកដ់ែលសកើតសឡើងចំស្រះសោកយ៉ូប្ំុដមនសកើតចំស្រះមនុស្សពគបគ់្ន
សនារះសទ។ប៉ុដនតារាននរណារាន កដ់ែលមនិធាលា បជ់ួបសរឿងដែលមនិប្នរ ំ្ ឹងទុកែូចជាសោកយ៉ូបសនារះ?
ជួនកាលជីវតិរស់សៅសុខសានតាពបថ្្ម្មតាពសាបដ់តពតរូវដពបពបរួលជាមយួរសំ្ចសដាយគ្្ម នប្នែឹងអវី
ជាមុន។ចាប់្ ីស្លសនារះមកជីវតិរបស់សយើងព្មទាងំជីវតិរបស់ពករុមពគរួសារសយើងដលងរានសភ្្
ែូចមុនសទៀត។

គួរឲ្យសសាកសាដា យដែរដែលសរឿងអាពកក់ៗ ដែលសកើតសឡើងកនុងជីវតិមនុស្សគ្្ម នអវី្្មីឬដបលាកសនារះសទ។
សមើលសរឿងដែលសកើតសឡើងចំស្រះសអបិលសៅសមើល។សតើសោកអនកគិតថាសអបិលែឹងមុនថាបងពបរុសឯង

នឹងសរាលា បរ់ូបគ្តដ់ែរឬសទ?រចួចុរះសរឿងសោកយ៉ូដសបវញិ?សតើសោកអនកគិតថាយ៉ូដសបដែលរ ំ្ ឹងទុក
មុនថាបងៗរបស់ខលាួននឹងលករ់ូបគ្តឲ់្យសៅស្វើជាទាសករសៅពសរុកសអសីុ្ទៃដែរសទ?សៅកនុងសាចស់រឿង
ទាងំ្ីរសនរះសរាជិកពគរួសារប្នស្វើសរឿងែអ៏ាពកកប់ំ្ុតសហើយបណាដា លឲ្យពគរួសាររានការឈចឺាបជ់ា


ខ្លា ងំ។ព្រះគម្រីរានឧទាហរណ៍ជាសពចើន្ីតួអង្គនិងពករុមពគរួសារដែលដពបពបរួលជាអសនកសដាយ
ព្ឹតតាិការណ៍ស្្សងៗដែល្ួកសគមនិប្នរ ំ្ ឹងទុក។

សតើជំសនឿរបស់សោកអនកប្នជួយ��សោកអនកែូចសមដាចខលារះសៅពគ្ដែលរានសរឿងអាពកក់ៗ សកើតសឡើង
សដាយគ្្ម នែំណឹងជាមុនសៅកនុងជីវតិ?
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ការផ្លា ស់បដាូរែ៏្ ំស្ង


មនុស្សចូលចិតតាស្វើសរឿងែដែលៗ។ស្លវយ័កានដ់តចាស់សយើងកានដ់ត្ិប្កកនុងការដកដពប


ទរាលា ប។់
មនុស្សសយើង្ិប្កនឹងដកដពប។ប៉ុដនតាអវីដែលសយើងមនិអាចស្វើសពរាបខ់លាួនឯងប្នព្រះអាចស្វើ

ឲ្យសយើងប្ន។ព្រះអង្គចងប់ំផ្លា ស់ចិតតារបស់សយើង។ដ្នការសសសង្្គ រះសយើងរបស់ព្រះគឺដបបសនរះឯង
ស្លគឺ៖ព្រះចងឲ់្យសយើងកាលា យជាមនុស្ស្្មី!

សតើរានការផ្លា ស់បដាូរ្ំស្ងអវីដែលសកើតសឡើងចំស្រះសូលមក្ីពសរុកសតើសុស?សតើការផ្លា ស់បដាូរសនារះ
សកើតសឡើងសដាយរសបៀបណា?អានគម្រីកិចចាការ៨៖១,៣កិចចាការ៩៖១-២២និងកាឡាទី១៖១៥-១៧
សពរាបដ់សវងរកចសមលាើយ។

«សូលពបគល់ខលាួនសៅឯព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធទាងំពសរុង។ស្លសនារះគ្តក់ប៏្នយល់្ីកំហុស


ដែលខលាួនប្នសាងមក។គ្តក់ប៏្នយល់ថាចបាបប់ញញាតតាិរបស់ព្រះគឺតពមរូវឲ្យសយើងសាដា បប់ង្្គ បត់ាមពទង់
ទាងំពសរុង។សូលធាលា បដ់តជាមនុស្សដែលស្រស្ញសដាយកដាីអំនួត។មូលសហតុអវី?្ីសព្រះគ្តធ់ាលា បគិ់ត
ថាគ្តជ់ា្ួកផ្រសីុិដែលល្អ។កាល្ីសៅជាផ្រសីុិសូលធាលា បគិ់តថាការពបព្ឹតតាល្អរបស់គ្តអ់ាចជួយ��
សសសង្្គ រះគ្តប់្ន។ប៉ុដនតាស្លសនរះសូលលុតជង្គងចុ់រះសហើយអ្ិដាឋា ន។ស្លសនរះសូលរានចិតតាសា្អ ត
ែូចជាកូនសក្មងរាន ក។់គ្តប់្នលនត់ួប្បសៅចំស្រះព្រះ។ព្រះសយសូ៊វប្នសុគតសៅសលើសឈើឆាក ង
សពរាបសូ់លដែរ។ែូសចនរះសូលកទូ៏លអងវរសំុកដាីសមតាតា ្ីព្រះ។គ្តច់ងស់ៅខ្ងព្រះវរបិតានិងព្រះ
រាជបុពតាជាងអវីៗទាងំអស់...។

«ព្រះជារាចា ស់ឮសសចកដាីអ្ិដាឋា នរបស់សូល។សសចកដាីសមតាតា ករុណានិងអភយ័របស់ព្រះប្នដកដពប
ចិតតាគំនិតរបស់គ្ត។់គំនិតនិងអារម្មណ៍ល្អបំ្ុតរបស់សូលរមួមកដតមយួជាមយួនឹងដ្នការរបស់ព្រះ
សពរាបជី់វតិរបស់គ្ត។់ស្លសនារះសូលចាបស់្ដាើមពសឡាញ់ព្រះសយសូ៊វនិងសឈើឆាក ងជាងអវីៗទាងំអស់
សៅកនុងជីវតិរបស់គ្ត»់ែកពសង់្ ីសសៀវសៅរបស់អនកពសីដអលលាិនជីថវត៉៍TheActsoftheApostles,
pages119,120.

ែំសណើ រសរឿងថនការថាវ យជីវតិរបស់សយើងសៅឯព្រះសយសូ៊វអាចថាមនិសូវអសាចា រ្យែូចជាែំសណើ រសរឿង
សោកប៉ុល។ប៉ុដនតាសយើងសៅដតអាចពប្បអ់នកែថទសទៀត្ីសសចកដាីដែលព្រះសយសូ៊វប្នស្វើសពរាប់
សយើង។សហើយសយើងកអ៏ាចពប្បស់គ្ីការដែលព្រះសយសូ៊វកំ្ុងស្វើឥឡូវសនរះសែើម្បបីំផ្លា ស់បំដពបសយើង
ដែរ។សយើងអាចពប្បម់នុស្សទូសៅថាព្រះសយសូ៊វស្វើឲ្យជីវតិសយើងល្អពបសសើរសឡើង។ដមនសហើយការដែល
ព្រះសយសូ៊វស្វើការសៅកនុងជីវតិសយើងអាចចំណាយស្លយូរ។ជួនកាលសយើងង្យនឹងប្កទឹ់កចិតតាសហើយ
សជឿថាសយើងនឹងមនិអាចដកដពបប្នសឡើយ។ពបសិនសបើរានអារម្មណ៍ដបបសនរះសកើតសឡើង
រានកដាីសង្មឹមយួដែលសយើងអាចអាងប្នសៅកនុងគម្រី៖ភលីី្១៖៦និងរ ៉ូម៨៖១។

អានភលីី្១៖៦និងរ ៉ូម៨៖១។សតើសយើងសឃើញសសចកដាីសនយាែ៏្ ិសិែឋាអវីសៅកនុងខទាងំសនរះ?
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មតិតាភ្្


ព្រះគម្រីគឺជាសសៀវសៅមយួសដាី្ីមតិតាភ្្។ព្រះជារាចា ស់បសងកើតសយើងមកឲ្យបសងកើតមតិតាភ្្ជាមយួ
មនុស្សែថទ។មនុស្សសយើងតិចណាស់ដែលរស់សៅដាចស់ដាយដឡកដតឯង។មូលសហតុមយួសនារះគឺថា

សយើងរាន ក់ៗ សកើតមកសដាយសារឪ្ុករាដា យរបស់សយើង។សូម្បដីតបនាទៃ ប់្ ីសយើងសកើតសហើយកស៏យើងពតរូវរាន
អនកសមើលដ្រហូតែល់វយ័មយួចាស់ល្មមអាចសមើលដ្ខលាួនឯងប្នដែរ។សូម្បដីតែល់វយ័ដែលសយើងអាច


រស់សៅសដាយខលាួនឯងសហើយកដាីសតើនឹងរាននរណាចងរ់ស់សៅដតរាន កឯ់ងសនារះ?មនុស្សសយើងភ្គសពចើនពតរូវ
ការនិងចងប់្នមតិតាភ្្ជាមយួមនុស្សែថទសទៀត។សតវចិញចា ឹមកជ៏ាសរឿងល្អ។ប៉ុដនតាចុងបញចាប់មតិតាភ្្ដែល
ជិតសនិទ្ធបំ្ុតគឺរានដតរវាងសយើងនិងមនុស្សែថទសទៀតប៉ុសណាណ រះមនិដមនជាមយួសតវសឡើយ។មូលសហតុ
សនរះសហើយប្នជាពករុមពគរួសាររានសារសំខ្នខ់្លា ងំណាស់សពរាបជី់វតិសយើងរាន ក់ៗ ។

មតិតាភ្្របស់សយើងជាមយួមនុស្សែថទអាចផ្លា ស់បដាូរជីវតិរបស់សយើង។ការផ្លា ស់បដាូរសនរះរានទាងំ
វជិជារាននិងអវជិជារានគឺថាទំនាកទ់ំនងមតិតាភ្្របស់សយើងអាចដកដពបជីវតិសយើងនិងមតិតាភកដាិរបស់សយើងសៅ

ជាល្អឬសៅជាអាពកក។់ែូសចនរះសយើងពតរូវខិតខំស្វើជាគំរូល្អែល់មនុស្សែថទសទៀតឲ្យប្នពគបស់្លសវោ។

សូមខ្នគម្រីខ្ងសពកាម។សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងឲ្យសដមដាងអាកប្បកិរយិដបបណាសៅកាន់
មនុស្សដែលសៅជំុវញិខលាួនសយើង?

រ ៉ូម១៥៖៧_______________________________________________________________

សអសភសូរ៤៖២,៣២________________________________________________________

ដ្សសាឡូនីចទី១៣៖១២____________________________________________________

យ៉កុប៥៖១៦____________________________________________________________

តាម្ិតក្ួបនខ្ន តគឺសាមញញាៗសទ។សយើងពតរូវដតចិតតាល្អព្មទាងំសលាូតបូតសៅកានម់នុស្សឯសទៀត។
ស្លសនារះសយើងអាចជួយ��ផ្លា ស់បដាូរជីវតិសគកនុង្លាូវល្អ។ព្រះសយសូ៊វកប៏ំផ្លា ស់បំដពបជីវតិមនុស្សកនុង្លាូវល្អដែរ។

ព្រះសយសូ៊វស្វើឲ្យជីវតិរបស់្ួកសគល្អពបសសើរសឡើង។កាលសបើសយើងស្វើសរឿងែដែលសនរះសៅកានម់នុស្សែថទ
សទៀត្ិតជាសរឿងដែលល្អខ្លា ងំណាស់។ជា្្មីមដាងសទៀតសយើងពតរូវចងចាសំរឿងសំខ្នម់យួ។សយើងរាន ក់ៗ សុទ្ធ
ដតរានឥទ្ធិ្ល(សទារះតិចតួចកដាី)អាចដកដពបមនុស្សែថទប្នមនិថា្លាូវល្អឬ្លាូវអាពកក។់សតើសយើងអាចស្វើ
ដបបសនរះប្នសដាយរសបៀបណា?គឺតាមរយៈការនិយយសដាីរបស់សយើងសៅកាន់្ ួកសគកែូ៏ចជាតាមរយៈ
ទសងវើរបស់សយើងដែលបរ៉ះ្ល់អារម្មណ៍របស់សគដែរ។អនកដែលជិតសនិទ្ធនឹងសយើងបំ្ុតសនារះសហើយជាពករុម

ពគរួសាររបស់សយើង។្ួកសគសនរះសហើយដែលសយើងអាចរានឥទ្ធិ្លដកដពបបំ្ុត។ែូសចនរះសយើងចាបំ្ចព់តរូវដត
ពបរុងពបយត័នសដាយបង្ហា ញកដាីពសឡាញ់ែល់ពករុមពគរួសារសយើងជានិចចា។

ចូរពកសឡកសមើលព្រះបនទៃូលព្រះសយសូ៊វសៅកនុងលូកា១១៖៣៤និងរ៉ាកុស៤៖២៤,២៥។សតើព្រះ
សយសូ៊វបង្្គ បឲ់្យសយើងស្វើអវី?



7ថ្្ងសុពក ៥សមសា

ការសិកសាបដន្ថម៖សូមសញជា ឹងគិតអំ្ីការផ្លា ស់បដាូរដែលសកើតរានសៅកនុងជីវតិរបស់្ួកអនកសែើរតាមព្រះសយ
សូ៊វបនាទៃ ប់្ ី្ួកសគចំណាយស្លសៅជាមយួនឹងពទង។់អនកសែើរតាមព្រះសយសូ៊វ្ំុសូវរានចំសណរះវជិាជា សពរៅ
ពជរះអវីសនារះសទ។្ួកសគសុទ្ធសឹងដតជាសាមញញាជន។្ួកសគសចរះដតសសចកដាីបសពងៀនតាមដបបសាសនយូ៍ដា
និងរស់សៅដតតាមដបបយូដាប៉ុសណាណ រះ។ប៉ុដនតាស្លសនរះសោកពគរូដែលមក្ីពសរុកកាលីសឡតពមរូវឲ្យ្ួកសគ
ផ្លា ស់បដាូរជីវតិរបស់សគ។ព្រះសយសូ៊វឲ្យ្ួកសគសញជា ឹងគិត្ីជីវតិរបស់្ួកសគតាម្លាូវមយួ្្មី។ការផ្លា ស់បដាូរ្ំុ
ប្នសកើតសឡើងសដាយង្យពសរួលសឡើយ។អនកសែើរតាមព្រះសយសូ៊វករ៏ានអារម្មណ៍ពចដណននឹងគ្ន ដែរ
(រ៉ាថាយ២០៖២០-២៤)។ជួនសមើលសៅ្ួកសគហ្ករ់ានជំសនឿតិចតួចបំ្ុត(រ៉ាថាយ៩៖២៨,២៩)។
្ួកសគដ្មទាងំសប្រះបងព់្រះសយសូ៊វឲ្យគងដ់តរាន កឯ់ងកនុងពគ្ដែលព្រះអង្គពតរូវការ្ួកសគបំ្ុត្ង(រ៉ាថាយ
២៦៖៥៦)។្ួកសគដបរសចញ្ីព្រះអង្គ(រ៉ាថាយ២៦៖៦៩-៧៤)។ពសបស្លជាមយួគ្ន សនរះករ៏ានសរឿង
ល្អសកើតសឡើងដែរ។គឺថា្ួកសគសរៀន្ីកំហុសរបស់ខលាួន។្ួកសគកានដ់តរានជំសនឿមុតរាសំឡើងដែលប្នមក
្ីការសៅជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វ។មនុស្សរាន ែឹងថាសោកស្ពតរុសប្នសៅជាមយួព្រះសយសូ៊វ(រ៉ាថាយ
២៦៖៧៣)។សូម្បដីតសមែឹកនាសំាសនាយូដាករ៏ានការអសាចា រ្យកនុងចិតតាសៅនឹង្ក្យស្ចនដ៍ែលសោក


ស្ពតរុសនិងយ៉ូហ្ននិយយដែរ។្ួកសមែឹកនាសំាសនាែឹងថា«សគជាមនុស្សមនិសូវសចរះសពរៅពជរះសហើយ
ឥតប្នសរៀនសូពតប៉ុនា្ម ន្ ង»ដត្ួកសោកែឹងថា«សគធាលា ប់សៅជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វ»(កិចចាការ
៤៖១៣)។

ជាសរឿង្ិសសសខ្លា ងំណាស់ពបសិនសបើពករុមពគរួសាររបស់សយើងសមើលសឃើញថាសយើងប្ន«សៅជាមយួនឹង
ព្រះសយសូ៊វ»!ស្លសនារះសយើងកនឹ៏ងអាចដកដពបជីវតិរបស់្ួកសគដែរ។

សតើពបសាសនរ៍បស់អនកពសីដអលលាិនជីថវត៉ត៍សៅសទៀតសនរះបង្ហា ញថាសយើងគួររានអាកប្បកិរយិដបបណា
សៅ្ទៃរះ?« ទ្ៃរះរបស់អនកអាចជា្ទៃរះសាមញញាមនិទំសនើបដតយ៉ងណាកដាីកអ៏ាចជាកដនលាងដែលសរាជិកពគបរ់ូប
សពបើ្ក្យសមដាី្ ីសរារះ្ិសាព្មទាងំពបព្ឹតតាល្អដាកគ់្ន សៅវញិសៅមកប្នដែរ។ស្លសនារះកដាីពសឡាញ់នឹង

ចូលមកសៅកនុង្ទៃរះរបស់អនកជាមនិខ្ន។កដាីពសឡាញ់សពបៀបប្ននឹងសភ្ញៀវដែលមនិចាកសចញ្ី្ទៃរះសសារះ»
AdventistHome,page18,adapted.

សំណួរ្ិភ្កសា៖

១)សតើគម្រីសាសាដា ៣៖១-៣បសពងៀនសគ្លការណ៍សំខ្នអ់វីែល់អនក?សតើសោកអនកអាចយកសគ្ល
ការណ៍សនរះសៅអនុវតតាសៅកនុងជីវតិពបចាថំ្្ងរសបៀបណា?

២)សូមសរៀបរាប់្ ីបទ្ិសសា្នជី៍វតិខលារះដែលដកដពបជីវតិសោកអនកសៅកនុងថាន ក។់សតើសោកអនកប្នសរៀន
សូពតអវីខលារះ្ីបទ្ិសសា្នទ៍ាងំសនារះ?សតើសោកអនកសរៀនសូពតអវីខលារះ្ីសមសរៀនដែលមនិធាលា បប់្នែឹង្ីមុន
មក?សតើបទ្ិសសា្នដ៍កដពបជីវតិទាងំសនរះផ្លា ស់បដាូរពគរួសាររបស់សោកអនកែូចសមដាចខលារះ?

៣)សតើព្រះសយសូ៊ប្នផ្លា ស់បដាូរជីវតិសោកអនកែូចសមដាចខលារះ?សតើសោកអនកលរះសចាលអវីខលារះសៅស្លដែល
សោកអនកថាវ យជីវតិសៅឯព្រះអង្គសហើយ?សតើស្វថ្្ងសនរះសោកអនកស្វើអវីខលារះដែលខុសដបលាក្ីកាលមុន?
សតើសសចកដាីទាងំសនរះបង្ហា ញអនកយ៉ងែូចសមដាចអំ្ីអំណាចរបស់ព្រះកនុងការដកដពបចិតតាមនុស្ស?



កំណតស់ហតុកដាីអំណររបស់សបសកជនរាន ក់


ជីវតិមយួឆាន ំ្ ិតជាលំប្កណាស់សពរាបន់ាងសអលីសាអាល់ប៊តឺសិន(ជនជាតិសែើមផ្សមើសៅរែឋាអា
ឡាស់សាក )បនាទៃ ប់្ ីនាងោឈប់្ ីការង្រជាអនកសំអាងសកែ់ល៏្អមយួសែើម្បសីៅស្វើជាអនកស្ម័ពគចិតតាសៅកនុង
សាោសបសកកម្មមយួសៅសលើសការះរ៉ាស្សលអាយដឡន។

មកស្វើការកនុងសាោប្នដតបីដខសសារះនាងពតរូវសឡើងយនតាសហ្រះពតឡបស់ៅពបសទសអាសមរកិវញិ
សដាយសព្រះអង្គញ់ជង្គងន់ាងប្នភ្លា តក់ាលកំ្ុងសលងប្ល់ទាតស់ៅសាោអាតស់វនទីសទៃអុីបីសយ(Ebeye)។

បនាទៃ ប់្ ីពតឡបស់ៅពបសទសអាសមរកិវញិប្នបនួដខនាងសៅបនតាសពរាក្យាប្លសៅសឡើយសហើយក៏
នឹកកនុងចិតតាថានាងចបាស់ជាពតរូវខុស្ក្យសនយាជាមយួកូនសិស្សសដាយកាលសណារះនាងប្នសនយាថានឹង
វលិពតឡបស់ៅវញិមុនសាោបិទបសវសនកាល។

សពកាយមកនាងនិងមតិតាពបរុសដែលពសឡាញ់គ្ន ជាយូរកដ៏បកគ្ន សទៀត។
សដាយកដាីខកចិតតានិងប្កទឹ់កចិតតា្ងនាងកស៏សពមចចិតតាតមមនិសាដា បច់សពមៀងអានសសៀវសៅ

និងសមើលសរឿងណាដែលជាខ្ងសោកិយសហើយសំងំអានគម្រីនិងសំសណររបស់អនកពសីដអលលាិនជីថវត៉ច៍ំនួន
៤០ថ្្ង។ស្លសនារះសហើយដែលនាងចាបស់្ដាើមស្វើសសៀវសៅកំណតស់ហតុកដាីអំណរមយួ។

«ខ្ញុ ំចងរ់ាបអ់ំសណាយមក្ីព្រះឲ្យប្ន១០០០មុខ»នាងបញ្ជា កយ៉់ងែូសចនរះ។
កំណតស់ៅកនុងសសៀវសៅកតព់តាកដាីអំណរសនារះស្ដាើមសឡើងសដាយសរឿងសាមញញាៗ។នាងអាល់ប៊តឺសិន

ប្នកតព់តាថានាងអរព្រះគុណដែលរានទឹកសា្អ តនិង្នលាឺព្រះអាទិត្យដចងចាងំតាមរាតប់ង្អួច។
កាលដែលនាងសចរះដតបនតាកតព់តាទុកនាងកនឹ៏កចាែំល់ពបសាសនរ៍បស់សោកប៉ុលដែលប្នសរសសរថា
«ចូរអរសបបាយជានិចចា»(ដ្សសាឡូនីចទី១៥៖១៦)។

ស្លនាងសឃើញពសសរាចសរាមចំណីសៅកនុងចានសុនខរបស់នាងនាងកគិ៏តថាស ដ្ា ណាស់
ខ្ញុ ំស្អបព់សសរាចណាស់!ស្លសនារះនាងកនឹ៏កចាំ្ ីសសៀវសៅកំណតព់តាកដាីអំណររបស់នាងសហើយកស៏ ្្ង ក
សៅជិតពសសរាចទាងំសនារះកអ៏សាចា រ្យកនុងចិតតា្ីការតសូ៊វការសចរះស្វើការជាពករុមព្មទាងំសមត្ថភ្្កនុងការ
្រំបស់ដែល្ំៗជាងខលាួនរបស់សតវពសសរាចទាងំសនារះ។

នាងកស៏រសសរសៅកនុងសសៀវសៅកំណតស់ហតុកដាីអំណររបស់នាងថា«អរព្រះគុណព្រះដែលបសងកើតសតវ
ពសសរាច។មនុស្សសយើងកអ៏ាចសសពមចកិចចាការដែល្ំស្ងជាងសយើងប្នតាមរយៈព្រះជារាចា ស់»។

នាងអាល់ប៊តឺករ៏ានសសចកដាីអំណរកនុងពគ្ដែលមនិល្អស្្សងៗសទៀតដែរ។ស្លរានសគររិះគនន់ាង
នាងសរសសរថា«អរព្រះគុណចំស្រះ្ក្យររិះគនទ់ាងំសនារះ្ីសព្រះ្ក្យទាងំសនារះជួយ��ឲ្យទូលបង្គំសែើរសលើ
្លាូវដែលពតរូវដកលម្អដ្មសទៀតសហើយឲ្យប្នកានដ់តសៅសកៀកនឹងព្រះអង្គ»។

នាងអរព្រះគុណព្រះដែលអង្គញ់ជង្គងរ់បស់នាងពតរូវភ្លា ត់សដាយសព្រះនាងប្នែឹងថាព្រះអង្គប្ន
្ពងឹងសា្ម រតីនិងរាងកាយនាងតាមរយៈសពគ្រះថាន កស់នារះ។

ស្លសនរះអាល់ប៊តឺរានអាយុ២១ឆាន ំសហើយនាងប្នវលិពតឡបស់ៅសាោអុីបីសយវញិសដាយស្វើជាពគរូ
បសពងៀនថាន កទី់២។

នាងទាញសសៀវសៅកំណតព់តាសសចកដាីអំណរមកបនាទៃ ប់្ ីនាងរានជំងឺផ្ដា សាយ
ស្លស្វើែំសណើ រសៅមកសលើសការះសនារះ។

នាងបនតាថា«ស្លខ្ញុ ំស្អកកនិយយដលងសចញខ្ញុ ំនិយយថា
‘សរសសើរព្រះអង្គ្ីសព្រះស្លសនរះខ្ញុ ំសាដា បសិ់ស្សរបស់ខ្ញុ ំប្នសពចើនជាងមុន‘។

សរឿងខលាី
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ជម្រើសរបសម់�ើងម្នា ក់ៗ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៦ីសេសា
អណំានព្រះគេ្រីសពរាបស់េសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សអសេសូរ១៖១-៤ថ្សសាឡូនចីទ១ី៥៖១៧


សុភាសិត១២៖២៦ទនុំកតសេកើង៣៧៖២៧សាសាដា ២៖១-១១។

ខចងចា៖ំ«ថតសបើសិនជាឯងរាល់គ្នា េនិគ្ប់ចិតតានងឹសគ្រ្ពបតិបតតាិដល់ព្រះសេហូវ៉ា សទសោរះចូរសរ ើសេក
ព្រះណាថដលឯងចង់សគ្រ្ពបតិបតតាិតាេសៅថ្្ងសនរះចុរះសោរះសបើជាព្រះោងំប៉ាោុមា នថដល្ កួឰេុសោឯង
ប្នសគ្រ្ពបតិបតតាិសៅខាងោេទសនលេឬអស់ោងំព្រះរបស់សាសន៍អាេ៉ាូរីសនរះថដលឯងរាល់គ្នា សៅកនាុង
ពសរុកសគកតាីថតឯអញនងិ្ កួពគរួអញសេើងោងំអស់គ្នា នឹងសគ្រ្ពបតិបតតាិដល់ព្រះសេហូវ៉ា ថតេេួ
ប៉ាុសណាណ រះ»(វវិរណៈ២៖៧)។

ជវីតិសោរស្ញសោេោរសសពេចចិតតា។សេើងស្វើោរសសពេចចតិតាស្ញេេួថ ្ៗ្ង 
ចាបត់ាងំ្សី្លភាញា ក់្ ដីសំណករហូតដល់ស្លសពរានតាលកវ់ញិ។សេើងស្វើោរសសពេចចិតតាជាសពចើនសរៀង

រាល់ថ ្្ង។សពចើនរហូតសសទើរថតចាេំនិអស់ផង!
ោរសសពេចចិតតាខលេរះងាេនងឹស វ្ើណាស់។សពោរះសេើងសសពេចេដាងសហើេេដាងសទៀតជាពបចា។ំ

ឯោរសសពេចចិតតាខលេរះសទៀតជាសរឿង្។ំោរសសពេចចិតតាោងំសោរះអាចថកថពបជវីតិរបស់សេើងព្េោងំ
ពគរួសាររបស់សេើងផង។ដូសចនារះោរពតិរះររិះ្ិចារណាឲ្យប្នល្ិតលន្េ់នុនងឹស្វើោរសសពេចចិតតាគជឺាសរឿង

សំខាន។់សោរះជាោរសសពេចចិតតាសោរះ្ំឬតូចកដាីសុទ្ធថតថកថពបជវីតិរបស់សេើងជាសរៀងរហូត។
សតើសោកអនាកធ្លេ បស់សពេចចិតតាស វ្ើអវីេេួសហើេសាដា េសពោេថាេនិគួរសសពេចចិតតាថបបសោរះសទ?

សេើងរានា ក់ៗ សុទ្ធថតធ្លេ ប។់អនាកខលេរះពតរូវរស់រងទុក្ខជាេេួនងឹលទ្ធផលអាពកកជ់ាេូរថដលបណាដា លេក្ោីរ
សសពេចចិតតាខុស។ប៉ាុថនតារានដណឹំងល!្គឺព្រះជារាចា ស់អេេ័សោសឲ្យសេើង។ព្រះអង្គសស្ងា្គ រះសេើង។
ព្រះអង្្គ យាប្លសេើងសបើសោរះបជីាសេើងប្នស្វើោរសសពេចចិតតាដអ៏ាពកកប់ផុំតកនាុងជីវតិកដា។ី

សប្ដា ហ៍សនរះសេើងនងឹពកសឡកសេើលសៅសលើោរសសពេចចិតតារបស់សេើងរានា ក់ៗ ។សតើស្វើយ៉ា ងណា
សទើបសេើងអាចសសពេចចិតតាប្នល្ពតឹេពតរូវ?សតើោរសសពេចចិតតារបស់សេើងជរះឥទ្ធិ្ លអវខីលេរះេកសលើជវីតិ

របស់សេើងនងិជវីតិរបស់អនាកដថទ?

សេសរៀនទី២ ៦-១២សេសា
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ព្រះបសងកើតសេើងេកឲ្យរានសសរភីា្កនាុងោរសពជើសសរ ើស


រានបងប្ូនពគីសាទ នខលេរះសជឿថាព្រះជាអនាកកំណតថ់ាអនាកណាប្នសស្ងា្គ រះនិងអនាកណាេនិប្ន


សស្ងា្គ រះតាងំ្ីេុនចាបក់ំសណើ តេកសេលេ៉ារះ។បងប្ូនពគីសាទ នោងំសនរះេល់ស�ើញថាគ្មា ននរណារានា កអ់ាច
ស្វើអវីសដើេ្ឲី្យព្រះជារាចា ស់ផ្លេ ស់បដាូរោរសសពេចព្រះទេ័របស់ព្រះប្នសឡើេ។

ពគីសាទ នសសសវនសដេអាតស់វនទីសទេនិេល់ពសបជាេេួនឹងទស្សនៈថបបសនរះសទ។សេើងសជឿថាព្រះ
ចងឲ់្យេនុស្សពគបរ់ូបប្នសស្ងា្គ រះ។េុនថដលព្រះអង្គសាងថផនដីសនរះសឡើងព្រះប្នសរ ើសសេើងពគបគ់្នា
ឲ្យរានជីវតិអស់កល្។

សអសេសូរ១៖១-៤ទីតុស១៖១,២និង្ីេ៉ាូស្ទី២១៖៨,៩បងាហា ញសេើងថាព្រះពទងស់សពេចព្រះ
ទេ័សស្ងា្គ រះសេើង។សតើសេើងប្នសរៀនសូពត្ីោរសសពេចចិតតាដូចសេដាចខលេរះ្ីខគេ្រីោងំសនរះ?សតើព្រះ

ប្នសសពេចព្រះទេ័សស្ងា្គ រះសេើងរាល់គ្នា ្ីស្លណាេក?
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

សនរះ្ិតជាដំណឹង្សិសសថេន!ប៉ាុថនតាគួរឲ្យសាដា េដ្តិសៅចុងបញចាបគឺ់នងឹសៅរានេនុស្សខលេរះប្តប់ង់
ដថដល(រា៉ា ថាេ២៥៖៤១)។េលូសហតុអវ?ី្សីពោរះព្រះបសងកើតសេើងេកឲ្យរានសសរភីា្កនាុងោរសពជើស

សរ ើស។ោរសសពេចចិតតាសនរះសហើេគជឺាអំសណាេថដលព្រះពបោនឲ្យេនុស្សសោក។

សតើគេ្រីរា៉ា ថាេ២២៖៣៥-៣៧បសពងៀនសេើងយ៉ា ងដូចសេដាចអំ្អំីសណាេោនថដលព្រះពបោនឲ្យ
សេើងអាចសសពេចចិតតាប្នសោេខលេួនឯង?

________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ព្រះជារាចា ស់េនិបង្ខេំនុស្សឲ្យពសឡាញ់ព្រះអង្គសោរះសទ។សសនាហាឬកដាីពសឡាញ់គឺជាោរសសពេចចិតតា។
សេើងសសពេចចិតតាថាពតរូវពសឡាញ់ឬេនិពសឡាញ់នរណារានា ក។់ពបសិនសបើរានសគបង្ខសំេើងឲ្យពសឡាញ់

នរណារានា ក់សតើសោរះរាបថ់ាជាោរពសឡាញ់ថដរសទ?ថបបសោរះេនិសៅថាជាសសនាហាឬកដាីពសឡាញ់្តិសទ។
ព្រះគេ្រីបងាហា ញសេើងថាសសចកដាីសនរះគជឺាោរ្តិ។ព្រះគេ្រីគឺសពបៀបប្នសៅនឹងសសៀវសៅសរឿងដ៏្ ំេេួអំ្ី

ព្រះ។សាចស់រឿងសោរះគឺថសដាងអំ្ ោីរថដលព្រះ្យាយេេកឈនារះចតិតាេនុស្សសេើងសោេសសចកដាីពសឡាញ់
របស់ព្រះអង្គ។ព្រះជនមារបស់ព្រះសេសូ៊វផ្ទ ល់ប្នបងាហា ញ្សីសចកដាីសនរះ។េនុស្សខលេរះសសពេចចិតតាពសឡាញ់
ព្រះសេសូ៊វ។ឯេនុស្សខលេរះសទៀតចងស់្វើគតព់្រះអង្គ។

ថេនសហើេព្រះជារាចា ស់សសពេចព្រះទេ័សស្ងា្គ រះសេើង។ព្រះអង្គចងឲ់្យេនុស្សពគបរ់ូបប្នសស្ងា្គ រះ។
ប៉ាុថនតាទបីផុំតសេើងរានា ក់ៗ ពតរូវស្វើោរសសពេចចិតតាថាព្េទទលួោរផដាល់ឲ្យរបស់ព្រះសោរះឬអត។់ោរសសពេច
ចតិតាដសំ៏ខានេ់េួថដលសេើងអាចស្វើប្នគោឺរសសពេចចិតតាបសពេើព្រះជារាចា ស់។

ថ្្ងអាទិត្យ ៧សេសា
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ស វ្ើដូចសេដាចសទើបសេើងអាចសសពេចចិតតាប្នពតឹេពតរូវ?


សេើងរានា ក់ៗ សុទ្ធថតដឹងថាោរសសពេចចិតតាពតរូវជាសរឿងសំខាន។់សហើេសេើងកដឹ៏ងសទៀតថាោរ


សសពេចចិតតាខុសអាចោឲំ្យសេើងនិងអនាកដថទរងោរឈចឺាប។់ដូសចនារះសតើស្វើយ៉ា ងណាសទើបសេើងអាចស្វើ
ោរសសពេចចិតតាប្នពតឹេពតរូវ?

ខគេ្រីខាងសពោេផដាល់ជាពកឹត្យពកេសំខាន់ៗ ពសបតាេបទគេ្រី។ពកឹត្យពកេោងំសនរះជួេ��ឲ្យសេើង
ស្វើោរសសពេចចិតតាប្នពតឹេពតរូវ។សតើពកឹត្យពកេោងំសនរះរានអវីខលេរះ?

១)ថ្សសាឡូនីចទី១៥៖១៧យ៉ា កុប១៖៥__________________________________________
________________________________________________________________________

២)សអសាេ១៖១៩រា៉ា ថាេ៧៖២៤,២៥_________________________________________
________________________________________________________________________

៣)ទំនុកតសេកើង១១៩៖១០៥្ីេ៉ាូស្ទី២៣៖១៦______________________________________
________________________________________________________________________

៤)សុភាសិត៣៖៥,៦សអសាេ៥៨៖១១__________________________________________
________________________________________________________________________

៥)សុភាសិត១៥៖២២និង២៤៖៦_______________________________________________
________________________________________________________________________

េុុននឹងសេើងស្វើោរសសពេចចិតតាសេើងពតរូវអ្ិោឋា នជាេុន។សេើងពតរូវ្ឹងព្រះឲ្យជួេ��សេើង។ព្រះជា
រាចា ស់នឹងជួេ��ឲ្យសេើងស្វើោរសសពេចចិតតាប្នពតឹេពតរូវ។ព្រះនឹងជួេ��េនិឲ្យសេើងពបព្ឹតតាខុសនឹងពកឹត្យវនិេ័

ពទងឬ់ខុសនឹងគេ្រីសឡើេ។ដូសចនារះសេើងពតរូវទុកចិតតាសលើព្រះ។សេើងពតរូវអ្ិោឋា នសំុឲ្យោរសសពេចចិតតារបស់
សេើងនឹងថាវ េសិរលី្ដល់ពទង។់រចួចុរះសបើបំណងពប្ថានា របស់សេើងវផទុេ្ីថផនោររបស់ព្រះសពរាបជី់វតិ
សេើង?សបើដូសចានា រះសេើងពតរូវហ៊ានលរះបងស់សចកដាីពប្ថានា សោរះ។េនុស្សរានពប្ជាញា កអ៏ាចជួេ��សេើងឲ្យស្វើោរ
សសពេចចិតតាប្នពតឹេពតរូវថដរ។ព្រះជារាចា ស់ចងឲ់្យសេើងទទួលប្នថតសសចកដាីណាថដល្បំផុតសពរាបស់េើង។
ដូសចនារះសេើងពតរូវថាវ េជីវតិរបស់សេើងដល់ពទង។់ស្លសោរះសទើបសេើងអាចទុកចិតតាសលើោរសសពេចចិតតារបស់
សេើងប្ន។

សតើសោកអនាកស្វើោរសសពេចចិតតា្ំៗសោេវ ិ្ ីណា?សតើសសចកដាីអ្ិោឋា ននិងោរទុកចិតតាសលើសសចកដាីសនយា

របស់ព្រះជួេ��ឲ្យសោកអនាកសសពេចចិតតាប្នល្ពតឹេពតរូវសោេរសបៀបណា?

ថ្្ងចន័ទ ៨សេសា
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ស្វើថបបណាសទើបខញាុ ំសរ ើសប្នេតិតាល្?


ោរសសពេចចិតតាដសំ៏ខានេ់េួសៅកនាុងឆាកជីវតិសេើងរានា ក់ៗ សោរះគឺសេើងនឹងេបព់បស្វជាេេួនឹង
េតិតាសរាលេ ញ់ណាខលេរះ។ជានិចចាជាោលសេើង្ំុថដលរានថផនោរថានឹងស្វើជាេតិតានរណារានា កស់ោរះសទ។
េតិតាភា្សកើតសឡើងសៅស្លថដលសេើងចំណាេស្លសវោជាេេួេនុស្សថដលរានចំណូលចិតតាដូច

សេើង។
សុភាសិត១២៖២៦,១៧៖១៧,១៨៖២៤,២២៖២៤-២៥ផដាល់ជាដំបូោមា នសំខាន់ៗ ខលេរះដល់

សេើង។ដំបូោមា នោងំសនរះបសពងៀនសេើង្ីរសបៀបថដលសេើងគួរសពជើសសរ ើសសស្គបេ់តិតាេកដាិ។
សតើដំបូោមា នោងំសោរះរានអវីខលេរះ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


សតើសោកអនាកចងរ់ានេតិតាសរាលេ ញ់ថដរឬសទ?សបើចងរ់ានអនាកពតរូវស្វើជាេតិតារបស់សគជាេុនសិន(សុភាសិត
១២៖២៦)។ជួនោលេនុស្សខលេរះសសាកសៅសពោរះថតសគឯសោ។ប៉ាុថនតាជានិចចាជាោលភា្សសាកសៅ
របស់សគជាអនាកបសណដា ញេនុស្សឯសទៀតឲ្យសចញ្ីសគសៅវញិ។«សូេ្ថីតេនុស្សល្បំផុតកេ៏និថេនល្
ឥតសខាចា រះថដរដូសចនារះសេើងពតរូវសរ ើសេកេតិតាសរាលេ ញ់ណាថដលសៅថតពសឡាញ់សេើងសបើសោរះបីជាសគដឹងថា
សេើងជាេនុស្សេនិល្ពគបដ់បក់ដាី។សេើងកព៏តរូវពសឡាញ់និងសគ្រ្េតិតាេកដាិរបស់សេើងដថដលសបើសោរះជា

ស្លស�ើញកំហុសសគកដាី។ថតចិតតារបស់សេើងេនិពតរូវរានស្ញសៅសោេចិតតាអំនួតសោរះសទ។សេើងេនិ
ពតរូវរានគំនិតថាសេើងពតរូវជានិចចាឯអនាកដថទខុសជានិចចាសោរះសទ។សេើងពតរូវអត់្ មាតជ់ាេេួេនុស្សដថទ

សៅស្លសគស្វើអវីេេួខុស។អាកប្កិរយិថបបសនរះនឹងជួេ��ឲ្យចិតតារបស់សេើងេនិអាតាមា និេេ។ស្ល
សោរះសេើងនឹងចងជ់ួេ��េនុស្សដថទសទៀតយ៉ា ងអស់្ីលទ្ធភា្»EllenG.White,PastoralMinistry,
page95,adapted.

សេើងសសទើរថតពគបគ់្នា សុទ្ធថតដឹង្ីេតិតាភា្រវងសសដាចោវឌីនិងេ៉ាូណាថាន។
បិតារបស់េ៉ាូណាថានគឺសសដាចសូល។សសដាចសូលេនិសាដា បប់ងា្គ បព់្រះ។ដូសចនារះព្រះកដ៏កហូតនគរអុីពសា
ថអល្ីសសដាចសូលសហើេសរ ើសតាងំោវឌីឲ្យស្វើជាសសដាចជំនួសវញិ។សាចស់រឿងសនរះបងាហា ញសេើង្ីគំរូដ៏្ ំ
េេួអំ្ីោរសសពេចចិតតាខុសរបស់បុគ្គលរានា ក់(សសដាចសូល)អាចស្វើឲ្យបុគ្គលរានា កស់ទៀតរងោរឈចឺាប់
(េ៉ាូណាថាន)។

សតើេ៉ាូណាថានខាញា ល់ឬរានព្រះទេ័ពចថណននឹងោវឌីសទ?អតស់ទ។ផទូេសៅវញិេ៉ាូណាថានស្វ


ព្រះទេ័ជួេ��ោវឌី។េ៉ាូណាថានជួេ��ោរោរោវឌី្ីសសចកដាីសពកវសពោ្របស់បិតាខលេួន។«ចិតតាេ៉ាូណា
ថានក៏េូលជាប់នឹងចិតតាគ្ត់សហើេេ៉ាូណាថានប្នពសឡាញ់ោវឌីទុកដូចជាខលេួនសោកថដរ»
(សំាេូថអលទី១១៨៖១)។អសាចា រ្យថេន!សនរះប្នចំជាគំរូថនេតិតាភា្ដវ៏សិសសវសិាលថេន!

«កំុឲ្យពចឡំសឡើេ្ីសពោរះ្ ួករា៉ា កអាពកក់ថតងនឹងបង្ខូចកិរយិល្»(កូរនិ្ូសទី១១៥៖៣៣)។
េូលសហតុអវីប្នជាោរសលើកសឡើងសនរះ្ិតពតរូវ?
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ស្វើសេដាចសទើបខញាុ ំអាចសសពេចចិតតាពតរូវ?


សោកអនាកពតរូវសរ ើសេតិតាសរាលេ ញ់សោេពបរុងពបេត័នា។ប៉ាុថនតាសោកអនាករតឹថតពតរូវពបរុងពបេត័នាខ្ស់ថ្េ
សទៀតសៅស្លថដលសោកអនាកសរ ើសេកបដាីឬពប្ន្ធ។ព្រះជារាចា ស់បសងកើតពប្ន្ធឲ្យសោកអោ័េសោេ
ព្រះហសដាពទងផ់្ទ ល់។ព្រះជារាចា ស់បសងកើតោងសអវ៉ា សោេេកេេួថផនាកបីសោកអោ័េ។ោរសសពេច
ចិតតាេកោងសអវ៉ាជាសរឿងងាេពសរួលសពោរះ(១)ោលសណារះរានថតោងសអវ៉ារានា កគ់តស់ៅសលើថផនដីសនរះ។
(២)ោងសអវ៉ា កជ៏ាោរដីល៏្បរសុិទ្ធឥតសខាចា រះថដរ។ចំថណកឯសេើងរាល់គ្នា វញិសទើបរានោរលំប្កកនាុង

ោរថសវងរកថដគូថដលល្។សេើងពគបគ់្នា េនិថេនជាេនុស្សល្ពគបល់ក្ខណ៍សោរះសទ។សហើេសេើងក៏
រានេនុស្សសពចើនសពរាបស់ពជើសសរ ើសេនិដូចជំោនស់ោកអោ័េសទ!

ោរសសពេចចិតតាសរៀបោររបស់សេើងគឺរានសារសំខានខ់ាលេ ងំណាស់។ដូសចនារះព្រះប្នពបោននូវ
ដំបូោមា នសំខាន់ៗ េេួចំនួនសដើេ្ឲី្យសេើងអាចស្វើោរសសពេចចិតតាប្នពតឹេពតរូវ។(សេើងនឹងសិកសា្ិសាដា រ
សៅសលើពបធ្នបទអាោហ៍្ិោហ៍សៅកនាុងសេសរៀនទី៦)។េូលសហតុអវីប្នជាព្រះផដាល់ដំបូោមា នោងំសនរះ


ដល់សេើង?្ីសពោរះថាសនរះគឺជាោរសសពេចចិតតាដសំ៏ខានប់ំផុតលំោបទី់២សពរាបេ់នុស្សសេើង។ោរ
សសពេចចិតតាដសំ៏ខានប់ំផុតលំោបទី់េេួគឺោរសសពេចចិតតារបស់សេើងថានឹងបសពេើពទងឬ់អត។់

សតើព្រះប្នផដាល់ដំបូោមា នអវីខលេរះោកទិ់នសៅនឹងអាោហ៍្ិោហ៍សៅកនាុងគេ្រីទំនុកតសេកើង៣៧៖២៧
១១៩៖៩៧កូរនិ្ូសទី១១៥៖៣៣និងយ៉ា កុប១៖២៣-២៥?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

តសៅសនរះគឺជាដំបូោមា នដល៏្េេួសពរាបអ់នុវតតាតាេ៖េុននឹងថសវងរកថដគូល្សដើេ្សីរៀបោរដំបូង
សេើងខលេួនឯងពតរូវស្វើជាេនុស្សល្ជាេុនសិន។«ដូសចនារះអស់ោងំោរអវីថដលអនាករាល់គ្នា ចង់ឲ្យេនុស្ស
សោកពបព្ឹតតានឹងខលេួនសោរះពតរូវឲ្យអនាកពបព្ឹតតានឹងសគដូសចានា រះថដរ»(រា៉ា ថាេ៧៖១២)។ឧបរាថាសោក
អនាករកប្នេនុស្សល្រានា កស់ដើេ្សីរៀបោរ។េនុស្សសនរះពតរូវចិតតាអនាកពគបយ់៉ា ងោងំគួរឲ្យពសឡាញ់
សុភា្រាបសានិងសចរះថចករថំលក។អនាកកព៏តរូវថតជាេនុស្សថបបសោរះថដរ។ពបសិនសបើសោកអនាកេនិ
ថេនជាេនុស្សថបបសោរះថដរសទសៅថ្្ងអោគតអាោហ៍្ិោហ៍សោកអនាកនឹងជួបបញ្ហា ។

សសចកដាីសនរះ្ំុថេនជាសសចកដាីអវី្មាីសោរះសទ។ោងំសោកប៉ាុលនិងព្រះសេសូ៊វសុទ្ធថតរានបនទូលថា
ោរថដលសេើងសចាទពបោនអ់នាកដថទថដលពបព្ឹតតាសសចកដាីអាពកកថ់ដលសេើងខលេួនឯងផ្ទ ល់កព៏បព្ឹតតាថដរ
សោរះគឺជាសរឿងខុសឆ្គងោងំពសរុង(រា៉ា ថាេ៧៖៣រ ៉ាូេជំ្ូក២)។

សេើងចងឲ់្យេនុស្សសោកោនថ់តសចរះជួេ��េកអាសាគ្នា ។ប៉ាុថនតាសបើសេើងគិតថតចងឲ់្យសគបងាហា ញកដាី
ពសឡាញ់េកសលើសេើងថតឯសេើងវញិេនិថដលបងាហា ញកដាីពសឡាញ់ចំសោរះសគសសារះសតើេុតតាិ្េស៌ទសបើ
ស្វើថបបសនរះ?
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ស្វើសេដាចខ ្ញាុ ំអាចចាបេ់កោរងារល្សពរាបជ់ីវតិប្ន?

សេើងរានា ក់ៗ សុទ្ធថតពតរូវស្វើោរសសពេចចិតតាសពជើសសរ ើសោរងារសដើេ្បីំស្ញពបចាជីំវតិ។អនាកខលេរះសកើតេក
កនាុងពតកូលអនាករានពទ្្យ។សគ្ំុចាបំ្ចខ់ំស្វើោរសឡើេ។ប៉ាុថនតាេនុស្សភាគសពចើន្ំុរានវសោថបបសោរះ
សទ។្ួកសគពតរូវសពជើសសរ ើសរបរសដើេ្រីកកថពេចិញចា ឹេជីវតិ។

្ិតណាស់រានឧបសគ្គឬសសចកដាីខលេរះថដលអាចជាកតាតា េកកំណតឬ់ោកក់ពេតិដល់ោរសសពេចចិតតា
របស់សេើងកនាុងោរសពជើសសរ ើសេកេុខរបរឬោរងារពបចាជីំវតិ។សោរះសបើជាថបបសោរះកដាីកស៏េើងសៅថតអាចស្វើ
ោរសសពេចចិតតាថដលអាចស្វើឲ្យសេើងសបបាេចិតតាប្ន។ោរងារឬេុខរបរថដលសេើងសពជើសសរ ើសកអ៏ាចផដាល់
អត្ថនេ័ដល់ជីវតិសេើងថដរ។េនិថាសេើងពបកបកិចចាោរអវីសោរះសទសេើងពតរូវស្វើកិចចាោរសោរះសដើេ្ថីាវ េសិរ ី
ល្ដល់ព្រះ។

សៅកនាុងគេ្រីសាសាដា ២៖១-១១សេើងអានអំ្ីកំហុសរបស់សសដាចសាឡូេ៉ាូន។សតើព្រះអង្គប្នពបព្ឹតតា
កំហុសអវី?សតើកំហុសរបស់ពទងប់សពងៀនអវីខលេរះដល់សេើងរាល់គ្នា ?សហតុអវីសេើងពតរូវពបេត័នាេនិគួរពបព្ឹតតាដូច

ព្រះអង្គ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

សេើងភាគសពចើនគ្មា ននរណារានដល់សសដាចសាឡូេ៉ាូនសឡើេ។ប៉ាុថនតាសេើងសុទ្ធថតធ្លេ កស់ៅកនាុងអោទ ក់
ថដលព្រះអង្គធ្លេ បជ់ាបស់ហើេេនិខាន។សាវកប៉ាុលទូោមា នសេើងថា៖«ដ្តិោរថដលពសឡាញ់ពប្ក់សោរះ

សហើេជាសេឫសថនសសចកតាីអាពកក់ពគប់យ៉ា ង»(្ីេ៉ាូស្ទី១៦៖១០)។សហើេសៅកនាុងខដថដលសោរះ
សាវកប៉ាុលបនតាសទៀតថា៖«ថដលអនាកខលេរះប្នសោងតាេសហើេពតរូវលួងសោេឲ្យឃ្លេ តសចញ្ ីសសចកតាី
ជំសនឿ»។រចួ្ួកសគ«ចាក់ទំលុរះខលេួនសគសោេសសចកតាីព្រួេលំប្កជាសពចើន»។អនាកពកកព៏សឡាញ់លុេដូច
ជាអនាករានថដរ។

្ិតណាស់សេើងពតរូវរកចំណូលសដើេ្ពីទពទងខ់លេួនឯងនិងពករុេពគរួសាររបស់សេើង។ប៉ាុថនតាសេើងេនិពតរូវ
េកលុេោកស់្វើជាព្រះសោរះសទ។ពគរួសារជាសពចើនពតរូវរងទុក្ខសោេសពោរះថតឪ្ុកប្រេ្ភ្ីសរឿងរកពទ្្យជាង
ចំណាេស្លសៅជាេេួកូនៗ។សតើសោកអនាកគិតថាកូនៗោងំសោរះនឹងសពជើសសរ ើសេកេេួណារវង


ឪ្ុកថដលរកលុេប្នសពចើនថតេនិសូវសៅផទរះនិងឪ្ុកថដលេនិសូវរានពទ្្យថតចំណាេស្លសៅជា
េេួកូនៗ?កូនៗភាគសពចើនចបាស់ជានឹងសរ ើសេកឪ្ុកថដលនឹងចំណាេស្លជាេេួ្ួកសគេនិខាន។

ព្រះសរៀបចំឲ្យរានោរងារេកទុកជាថផនាកេេួថនជីវតិេនុស្ស(សោកុប្តតាិ២៖១៥)។ប៉ាុថនតាសេើងេនិ
ពតរូវរស់សដើេ្ថីតស្វើោរងារប៉ាុសណាណ រះសទ។សសដាចសាឡូេ៉ាូនប្នសាងកំហុសសនរះសហើេ។

អនាកខលេរះសលើកសឡើងថា៖«សតើរានេនុស្សប៉ាុោមា នោកថ់ដលសហៀបនឹងអស់ជីវតិសៅសហើេថបរនឹកសាដា េ
េនិប្នចំណាេស្លសៅកថនលេងស្វើោរឲ្យប្នសពចើនជាងសៅជាេេួពគរួសាររបស់ខលេួន?សតើចសេលេើេសៅនឹង

សំណួរេេួសនរះបសពងៀនសេើងថាយ៉ា ងដូចសេដាច?
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ោរសិកសាបថន្ថេ៖ស្ញេេួថផទព្រះគេ្រីសេើងស�ើញសសរភីា្កនាុងោរសសពេចចិតតា។សូេ្ថីតសោកអោ័េ
និងោងសអវ៉ា ករ៏ានសសរភីា្កនាុងោរសសពេចចិតតាថដរ(សោកុប្តតាិ៣)។គួរឲ្យសសាកសាដា េ្ួកសគសសពេច

ចិតតាខុស។ពបសិនសបើេនុស្សថដលល្បរសុិទ្ធសៅថតស្វើោរសសពេចចិតតាខុសចុរះទពរាថំតសេើងរាល់គ្នា ថដល
ជាេនុស្សរានប្បសទៀត?

ព្រះជារាចា ស់បសងកើតសេើងេកឲ្យរានសសរភីា្កនាុងោរសសពេចចិតតាសោរះជាខុសកដាី។ប៉ាុថនតាសេើងេនិចាំ
ប្ចស់្វើោរសសពេចចិតតាថដលខុសដូចសគសោរះសទ។សេើងរានសសរភីា្កនាុងោរស្វើសសពេចចិតតាថដលពតរូវ។

សបើរានអំណាចរបស់ព្រះសៅកនាុងសេើងសោរះសេើងអាចសសពេចចិតតាស្វើសសចកដាីណាថដលពតឹេពតរូវប្ន។
ដូសចនារះជាោរសំខានណ់ាស់ថដលសេើងពតរូវពបរុងពបេត័នាចំសោរះោរសសពេចចិតតារបស់សេើងេុននឹងសសពេចចិតតា

ស វ្ើអវីេេួ។សេើងពតរូវសួរខលេួនឯងថា៖សតើោរសសពេចចិតតារបស់ខញាុ ំនឹងោលំទ្ធផលថបបណាដល់ពករុេពគរួសារ
របស់ខញាុ ំ?ោអុីនសសពេចចិតតាសរាលេ បប់្ូនពបរុសរបស់ខលេួន។ោរសសពេចចិតតាសនរះស្វើឲ្យពករុេពគរួសារគ្តឈ់ចឺាប់

ឥតគណោ។បងៗេ៉ាូថសបសុខចិតតាលកេ់៉ាូថសបឲ្យសៅស្វើជាោសករ។ោរសសពេចចិតតារបស់្ួកសគសសទើរ
ថតបំផ្លេ ញជីវតិរបស់ឪ្ុកសគ។«គ្ត់ក៏ចំណាំសា្គ ល់អាវសោរះសហើេនិយេថាគឺជាអាវរបស់កូនអញ្ ិត
េុខជាសតវសាហាវប្នថហកវសីុសហើេេ៉ាូថសបប្នពតរូវថហកសខទចខទីជាពប្កដសោរះយ៉ា កុបក៏ថហក
សំសលៀកបំោក់ខលេួនរចួសសលេៀកសំ្ត់ថ្មាសហើេោន់ទុក្ខកូនជាេូរថ្្ង្ួកកូនពបរុសកូនពសីោងំអស់ក៏ខំជួេ��
រសំោរះទុក្ខគ្ត់ថតគ្ត់េនិព្េសទសោេថាអញនឹងចុរះសៅឯកូនអញសៅសា្ថ ន�ុំព្លឹងេនុស្សសាលេ ប់ោងំ
ោន់ទុក្ខផងសហើេគ្ត់ក៏េំសសាកនឹងកូន»(សោកុប្តតាិ៣៧៖៣៣-៣៥)។

ស្ញេេួថផទព្រះគេ្រីសេើងស�ើញឧោហរណ៍ជាសពចើនសដាី្ីោរថដលេនុស្សរានសិទ្ធិសសរកីនាុងោរ
សសពេចចិតតា។ោរសសពេចចិតតាខលេរះល្ឯោរសសពេចចិតតាខលេរះសទៀតអាពកក។់(អានអំ្ីោរសសពេចចិតតាោងំ
សនរះសៅកនាុងគេ្រីជនគណោ១៦៖១-៣២ោនីថេ៉ាល៦៖២៣,២៤សោកុប្តតាិ១៨៖១៩)។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 

១)សតើថ្្ងសនរះសោកអនាកប្នស្វើោរសសពេចចិតតាអវីខលេរះ?សតើោរសសពេចចិតតាោងំសោរះបងាហា ញថាអនាកជា
េនុស្សថបបណា?សតើវបងាហា ញថាអនាកសៅជិតព្រះឬអនាកដថទសទៀតប៉ាុនណា?សតើរានសសចកដាីសសពេចចិតតា

ណាថដលសោកអនាកេល់ថាេនិគួរណាស្វើោរសសពេចចិតតាថបបសោរះសទ?សបើរានសតើេេួណា?

២)សតើរានតួអង្គណាខលេរះសៅកនាុងព្រះគេ្រីថដលប្នស្វើោរសសពេចចិតតាខុស?សតើសេើងអាចសរៀនសូពត
ប្នអវីខលេរះ្ីកំហុសរបស់តួអង្គោងំសោរះ?សតើោរសសពេចចិតតាខុសរបស់្ួកសគស្វើឲ្យពគរួសារឈចឺាប់

ថបបណាខលេរះ?

៣)ថេនសហើេសេើងនឹងសាដា េសពោេចំសោរះោរសសពេចចិតតាខុសរបស់សេើង។សបើដូសចានា រះសហតុអវីប្ន
ជាដំណឹងល្វសិសសសេលេ៉ារះ?សតើសសចកដាីសនយា្ីព្រះគេ្រីណាខលេរះថដលអាចជួេ��្យាប្លអារេមាណ៍សោក


អនាក្ីោរសសពេចចិតតាខុសរបស់សោកអនាកោល្ីអតីតោល?

៤)ចុរះសបើរាននរណារានា កេ់កសំុដំបូោមា ន្ីអនាកអំ្ីអាោហ៍្ិោហ៍?សតើអនាកនឹងផដាល់ដំបូោមា នអវីដល់សគ?
សហតុអវី?សតើអនាករានដំបូោមា ន្ីព្រះគេ្រីអវីសដើេ្ថីចកចាេដល់គ្តឬ់ោង?សតើដំបូោមា នោងំសនរះអាច

ជួេ��បុគ្គលសោរះស្វើោរសសពេចចិតតាពតរូវថដរឬសទ?
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ជនជាតិសពបសីុលសគច្ីពគ្បថ់បក


សោេោរេនិស្ញចិតតាសៅនឹង្ត័រ៌ានរាេោរណ៍្ីេនុស្សសពសកឃ្លេ នសៅពបសទសអា្ហវិក
សោករា៉ា ថស្សលឡូដនថនលកច៏ាកសចញ្ីជីវតិសុខពសរួលសៅពបសទសសពបសីុលសៅបសពេើោរងារជា

េេួអង្គោរអាពោADRAសដើេ្ជីួេ��ពបសទសថដលញាំញីសោេស្ងា្គ េដូចជាេ៉ាូសសាេប៊កី
អាងំហ្គូឡានិងអុីរា៉ា កជ់ាសដើេ។

វេ័សទើបថត៤៨ឆានា កំដាីថតដនថនលរានសកស់កូវព្េោងំសានា េពជរួញសៅសលើផទរះេុខថដលជាសក្ខី


ភា្បញ្ជា ក់្ ីោរខិតខំបំស្ញោរងារេនុស្ស្េព៌សបស្លកំ្ុងរានពគ្បស់ផ្លេ ងសពោេ្នលេឺព្រះ
អាទិត្យស ដ្ា ថហងអាោសធ្តុពតជាក់ព្េោងំសពោេសេលេៀងសជាគជា។ំ

សោកអតរ់ានអវីផ្លេ ស់បដាូរសទ។
«ោលសណារះឆានា ១ំ៩៩០ខញាុ ំហាករ់ានអារេមាណ៍េនិសកបចិ់តតាជាេេួនឹងជីវតិខលេួនឯងសសារះ»សោក

ដនថនលសលើកសឡើងកនាុងបទសរា្ភ សនេ៍េួសៅកនាុងទីពករុងសអើប៊លីថនពបសទសអុីរា៉ា ក់សោេសោកជាោ
េកអង្គោរអាពោKurdistan។«រានអវីេយា៉ាងេកជំរុញខញាុ ំឲ្យជួេ��សៅស្លខញាុ ំស�ើញរូបកនាុងទូរទស្សនប៍
ងាហា ញ្ីេនុស្សសាលេ បស់ោេោរសពសកឃ្លេ នសៅកនាុងពបសទសសអទីេូ្ីនិងសូរា៉ា លីថដលោលសណារះពប
សទសោងំសនរះសៅរានស្ងា្គ េសៅសឡើេ។ខញាុ ំដឹងថាព្រះពតាស់សៅឲ្យខញាុ ំសៅ»។

វញិ្ញា សាទីេេួរបស់សោកគឺពតរូវសៅជួេ��បសងកើតកេមាវ ិ្ ីអាហារសពរាបឲ់្យពបជាជនថដលបដាូរទីលំ
សៅសោេសារស្ងា្គ េនិងសពគ្រះរាងំស្ងួតចំនួន១០០េូេិសៅកនាុងពបសទសេ៉ាូសសាេប៊កីឲ្យអង្គោរភានា ក់
ងារអេវិឌ្ឍននិ៍ងសស្ងា្គ រះអាតស់វនទីសទ។ពបសទសសនរះប្នធ្លេ កស់ៅកនាុងសេលេើងស្ងា្គ េសីុវលិតាងំ្ីឆានា ំ

១៩៧៧េកសេលេ៉ារះសហើេទពរាទំទួលប្នសិន្ធិសញ្ញា សនតាិភា្គឺរហូតដល់ឆានា ១ំ៩៩២ឯសណារះ។
«ស្លខញាុ ំសៅដល់សទើបខញាុ ំដឹងថាសា្ថ នភា្សៅទីសោរះវសមាុគសាមា ញជាងោរថដលខញាុ ំគិតសៅសទៀត។

ប៉ាុថនតាខញាុ ំេនិអាចពតឡបស់ៅវញិប្នសទសពោរះរានសសចកដាីពតរូវោរសពចើនណាស់»សោកសលើកសឡើង។
គ្តស់្វើោរសៅពបសទសេ៉ាូសសាេប៊កិប្ន៨ថខសហើេគ្តរ់ានពបសាសនថ៍ាបំណងចងជ់ួេ��អនាក

ដថទរបស់គ្តរ់តឹថត្ុរះសោរខាលេ ងំសឡើង។ប៉ាុថនតាបញ្ហា សុខភា្របស់រាដា េគ្តជ់ពេរុញឲ្យគ្តប់ញចាបកិ់ចចា
ោរេុនស្លកំណត់សហើេពតឡបស់ៅពបសទសវញិសដើេ្សីេើលថ្អនាករាដា េ។

វញិ្ញា សាបោទ បគឺ់សៅពបសទសអាងំហ្គូឡាគឺជាពបសទសថដលរានស្ងា្គ េសីុវលិ២៧ឆានា ។ំឆានា ទីំ
េេួរបស់គ្ត់្ ិតគួរឲ្យរន្ធតខ់ាលេ ងំណាស់សោេគ្តស់�ើញេនុស្សសពសកឃ្លេ នបរសិភាគថស្កសជើង

និងសខាមា ចថឆក។សៅថ្្ងប្ញ់ពបហារេេួសៅឆានា ១ំ៩៩៣គ្តប់្នជួេ��សស្ងា្គ រះសកមាងៗចំនួន២០ោក់្ ី
សសចកដាីសពសកឃ្លេ ននិងោរទរាលេ កព់គ្បថ់បកសោេប្នេក្ួកសគេកថ្ោសំៅកនាុងផទរះរបស់សោកសៅ
កនាុងទីពករុងរដឋាធ្នីរា៉ា សលនសជថនពបសទសអាងំហ្គូឡាថប៉ាកខាងសជើង។

«ទិដឋាភា្ថដលខញាុ ំស�ើញសៅសលើដងផលេូវ្ិតជាអាពកកខ់ាលេ ងំណាស់សកមាងៗរានថតថស្កដណដា បឆ់្ឹង
សាលេ បស់ោេគ្មា នចំណី។ខញាុ ំេនិអាចពោនឹំងទុក្ខសវទោសោរះប្នសទ។ដូសចនារះខញាុ ំកព៏បេូលសកមាងៗណា

ថដលខញាុ ំជួបេកផទរះខញាុ ំសហើេឲ្យ្ួកសគហូបចុក»។
សោកកប៏្នស្វើោរជាេេួអង្គោរអាពោសដើេ្ជីួេ��េកសកមាងកំពោជាង

២០០ោកឲ់្យសៅពគរួសារអាតស់វនទីសទសៅកនាុងទីពករុងរា៉ា សលនសជចិញចា ឹេ។

សរឿងខលេី
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ត�ើតោកអ្នកត្�ៀមខ្លួនស្រាប់ការផ្្សប់្ដូរដ៏ធំក្ននុងជីវិ�ត�ើយឬតៅ?

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៣សេសា

អណំានព្រះគេ្រីសពរាបស់េសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖កូរនិ្ូសទី១១០៖១-១៣កូរនិ្ូសទី១១៣៖៤-៨


សំាយូអអលទី១១៖២៧ទនុំកតសេកើង៧១្ងសាវតាក្សពតទ១ី២៖១-៤។

ខចងចា៖ំ«សសចកតាីសុចរតិនឹងស�ើរសៅចំសោរះពទង់
សហើយនងឹដាក់សយើងសៅក្ុងផ្ូវតាេដានព្រះប្ទពទង»់(ទំនុកតសេកើង៨៥៖១៣)។

ជវីតិសោរស្ញសដាយការផ្្ស់ប្ូរ។អ្ីៗ ផ្្ស់ប្ូរពគបស់្ល។សសចក្ីអតេយួគតអ់�លេនិផ្្ស់ប្ូរគឺ
ការផ្្ស់ប្ូរសោរះឯង។ការផ្្ស់ប្ូរគឺជាអផក្េយួថនជវីតិ។វទិយាសាសសតាបសពងៀនសយើងថាការផ្្ស់ប្ូរគឺជា

អផក្សំខានេ់យួថនជវីតិ។
ការផ្្ស់ប្ូរជាសពចើនសកើតស�ើងសដាយគ្មា ន�ណឹំងជាេនុ។សយើងរស់សៅសុខៗពសាបអ់ត

អ្ីៗ ផ្្ស់ប្ូរេយួរសំ្ច!ជនួកាលសយើងេនិទាងំប្ន�ងឹេនុផងថាការផ្្ស់ប្ូរកំ្ ុងសកើតស�ើងផង។
ប៉ុអនតាជនួកាលសយើង�ងឹេនុថារានការផ្្ស់ប្ូរ។សដាយសសចក្ីសេតាតា ករណុាព្រះជារាចា ស់ប្នពបទាន

ការពបរានថាអ្ីៗ សៅក្ុងជវីតិនងឹផ្្ស់ប្ូរជាឆាប។់សៅស្លសរឿងសនរះេក�ល់សយើងពតរូវសពតៀេខ្ួនឲ្យរចួជា
សពសចអស់្លីទ្ធភា្។ការផ្្ស់ប្ូរជាសពចើនរានលក្ខណៈធ៖ំពតរូវសរៀបការរានកូន
ឈានចូលវយ័ចណំាស់នងិស្ាបជ់ាស�ើេ។

េនុស្សសយើងភាគសពចើនរានេតិតាឬអក្សាគា ល់គ្្ជាសពចើនពបចាជីំវតិ។�ូសចរ្ះការផ្្ស់ប្ូរធំៗ សៅក្ុងជីវតិ
អាចសធ្ើឲ្យជវីតិពគរួសារសយើងផ្្ស់ប្ូរអ�រ។សហើយេនិអេនពគបស់រាជកិពគរួសារសុទ្ធអតរានគនិំតនិង

អារេមាណ៍�ូចគ្្ចំសោរះការផ្្ស់ប្ូរអ�លសកើតស�ើងសោរះសទ។
សប្្ហ៍សនរះសយើងនងឹពកស�កសេើលការផ្្ស់ប្ូរធំៗ ខរ្ះអ�លជាអផក្ថនជវីតិ។េនិយូរេនិឆាប់ការ

ផ្្ស់បូ្រទាងំសនរះនងឹសកើតស�ើងក្ុងជវីតិសយើងភាគសពចើន។សយើងនងឹពកស�កសេើល្ឥីទ្ធិ្ លសំខាន់ៗ អ�ល
ការផ្្ស់ប្ូរទាងំសនរះអាចអកអពបជវីតិសយើង។

សេសរៀនទី៣ ១៣-១៩សេសា
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សតើអ្កសពតៀេខ្ួនសពរាបក់ារផ្្ស់ប្ូរ�ស៏ពចើនពបចាជីំវតិសហើយឬសៅ?

ព្រះគេ្រី្ំុប្នលាកប់្ងំសសចក្ី្ិតអំ្ីជីវតិសោរះសទ។គេ្រីបង្ហា ញថាជួនកាលជីវតិជួបពគ្
លំប្ក។អេនសហើយជីវតិអាចរានសោរស្ញសដាយក្ីសសាកសៅនិងការឈចឺាប។់ជាការ្ិតពបសិនសបើ

សយើងគិតឲ្យអេនអទនសាចស់រឿងសៅក្ុងព្រះគេ្រីសេ្ូរសៅសដាយសរឿងសសាកសៅសពចើនជាងសគ។រានអត
ទំ្រ័េយួចំនួនសៅស�ើេនិងចុងគេ្រីប៉ុសណាណ រះអ�លបង្ហា ញ្ីពគ្អ�លពសាកពសានតា្ីទុក្ខសវទោ។ចំអណក
ទំ្រ័�ថទសទៀតអ�លសៅកណ្ាលវញិបង្ហា ញសយើងថាេនុស្សសលាកពបព្ឹតតាក្ុងផ្ូវអាពកក។់សលាកសាវក
ប៉ុលរានពបសាសនព៍តរូវសដាយសលាកសលើកស�ើងថា៖«្ីសពោរះពគប់គ្្ប្នសធ្ើប្បសហើយខ្រះេនិ�ល់
សិរលី្អថនព្រះ»(រ ៉ូេ៣៖២៣)។

អានកូរនិ្ូសទី១១០៖១-១៣។សតើខទាងំសនរះសពបៀនពបសៅសយើងជាេុនអំ្ីអ្ី?សតើខទាងំសនរះផ្ល់
ជាការធាោអ្ីសពរាបស់យើងអ�រ?

ជាទូសៅអាកប្កិរយិារបសសយើងអស្ងឲ្យស�ើញ្ីការសសពេចចិតតារបស់សយើងសៅស្លណាអ�ល
រានការផ្្ស់ប្ូរសកើតស�ើង។ការផ្្ស់បូ្រអតងអតសកើតរានជានចិចា។ជាពគីសាទា នសយើងពតរូវជបួនឹងការផ្្ស់
ប្ូរក្ុងជីវតិសដាយសសចក្ីជំសនឿ។សយើងពតរូវទុកចិតតាសលើព្រះក្ុងការអ�លរានការផ្្ស់ប្ូរទាងំឡាយ។
សយើងបង្ហា ញ្ីជំសនឿរបស់សយើងសដាយការស្ាបប់ង្គា បព់្រះ។សយើងពតរូវទុកចិតតាព្រះអងគាសទារះសបើស្លសោរះ
សាថា នភា្្ិប្កនឹងទុកចិតតាកស៏ដាយ។

«សតើេនុស្សសលើសលាកសនរះចាបំ្ចព់តរូវស�ើញអ្ជីាងសគ?គឺ្កួសគពតរូវស�ើញគរំូ្ េីនុស្សណារ្ាកអ់�ល
សៅអតសធ្ើអ្ីអ�លជាសសចក្ីពតឹេពតរូវសៅពគបទ់ាងំកាលៈសទសៈទាងំអស់។េនុស្សទាងំសនរះនឹងេនិសធ្ើអ្ី
អ�លខុសឆគាងស�ើយសទារះសបើរានសគហ៊ា នចំណាយលុយជាសពចើនស�ើេ្ឲី្យសគសធ្ើអាពកកក់្ី។អ្កអ�លេនិ
ព្េសធ្ើអ្ីអ�លខុសសយើងឲ្យសឈាមា រះថាជាេនុស្សសសាមា រះពតងន់ិងសុចរតិ។្ួកសគេនិខ្ាចនឹងបង្ហា ញ�ល់
េនុស្សឯសទៀតថាអំស ើ្ប្បគឺជាសសចក្ីអាពកក។់ជីវតិរបស់េនុស្សសុចរតិអតងតពេងទិ់សសៅសយើងសៅ

កានទ់ិសសៅពតឹេពតរូវ។េនុស្សសុចរតិនឹងសៅអតសធ្ើអ្ីអ�លពតឹេពតរូវសបើសទារះបីជាគ្មា នអ្កសធ្ើកស៏ដាយ»
EllenG.White,Education,page57,adapted.

អានតួអងគាសៅក្ុងខគេ្រីខាងសពកាេ។សតើ្ួកគ្តប់្នសធ្ើអ្ីខុស?សតើសយើងអាចសរៀនសូពតអ្ីខ្រះ្ី្ួក
គ្ត?់
កិចចាការ៥៖១-១០_________________________________________________________

សលាកុប្តតាិ១៦៖១,២,៥,៦_________________________________________________

រ៉ាថាយ២០៖២០-២២_____________________________________________________
ការផ្្ស់ប្ូរអាចសធ្ើឲ្យសយើងរានការភយ័ខ្ាច។វាអាចោឲំ្យសយើងសធ្ើការអ�លខុសឆគាង។�ូសច្រះ

សយើងពតរូវសពតៀេខ្ួនជាសពសច។សយើងពតរូវោកស់ពគឿងសឹករបស់ព្រះស�ើេ្ជីួយ��ឲ្យសយើងរងឹរាំ(សអសភសូរ
៦៖១១)។ស្លសោរះសយើងនឹងអាចចបាងំជាេយួកលល្ចិ�៏្ ិស្ុលរបស់សសចក្ីអាពកក។់
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សតើសលាកអ្កសពតៀេខ្ួនសពរាបអ់ាោហ៍្ិោហ៍សហើយឬសៅ?


ការផ្្ស់ប្ូរេយួអ�លធំជាងសគពបចាជីំវតិគឺការសរៀបអាោហ៍្ិោហ៍។្ិតណាស់េនិអេនេនុស្សពគប់
រូបសុទ្ធអតសរៀបការសោរះសទ។ព្រះសយស៊ាូវេនិអ�លសរៀបការសទ។សហើយរានតួអងគាជាសពចើនសទៀតសៅក្ុងព្រះ

គេ្រីអ�លេនិប្នសរៀបការអ�រ។ប៉ុអនតាេនុស្សភាគសពចើនសរៀបការ។�ូសច្រះព្រះគេ្រីរានសសចក្ីសំខានខ់្រះ


អ�លទាកទ់ងសៅនឹងអាោហ៍្ិោហ៍។
សតើសលាកអ្ករាន�ឹងសទថាអាោហ៍្ិោហ៍គឺជាសសចក្ី�ំបូងេយួក្ុងចំសណាេសសចក្ី�ថទសទៀតអ�ល

ព្រះគេ្រីប្នអចង?សនរះកស៏ពោរះថាអាោហ៍្ិោហ៍ជាសរឿងសំខានស់ពរាបព់្រះ។ព្រះជារាចា ស់ពប្បអ់ដ័ាេនិង
ោងសអវ៉ាអំ្ីអផនការ្ិសសសរបស់ពទងស់ពរាបអ់ាោហ៍្ិោហ៍៖«សដាយសហតុសោរះប្នជាេនុស្សពបរុសនឹង
លាសចញ្ ីឪ្ុករាតា យខ្ួនសៅសៅជាប់នឹងពប្ន្ធវញិសហើយអ្កទាងំ២សោរះនឹងពត�ប់ជាសាច់អត១សុទ្ធ»
(សលាកុប្តតាិ២៖២៤)។អផនការអាោហ៍្ិោហ៍របស់ព្រះរានសារៈសំខាន�់ល់សេ្រ៉ះប្នជាសយើងស�ើញរាន
ការសលើកស�ើងអំ្ីសរឿងសនរះសៅបីកអន្ងសផ្សងសទៀតក្ុងព្រះគេ្រី៖រ៉ាថាយ១៩៖៥រ៉ាកុស១០៖៧
និងសអសភសូរ៥៖៣១។សៅស្លអ�លសលាកអ្កសរៀបការសហើយប្ីឬពប្ន្ធរបស់សលាកអ្កពតរូវអតជាេនុស្ស
សំខានជ់ាងសគបផុំតសៅក្ុងជីវតិសលាកអក្។សលាកអ្កពតរូវពសឡាញ់បី្/ពប្ន្ធរបស់សលាកអ្កជាងឪ្ុករ្ាយ
របស់សលាកអ្កសទៀត។អាោហ៍្ិោហ៍បង្ហា ញ្ីក្ីពសឡាញ់រវាងព្រះសយស៊ាូវនិង្ួកជំនំុរបស់ពទង។់្ួកជំនំុ
គឺសពបៀបប្នសៅនឹងកូនពកេុរំបស់ព្រះសយស៊ាូវ(សអសភសូរ៥៖៣២)។

េុនអ�លសលាកអ្កសងផ់ទារះសលាកអ្កពតរូវប៉្នស់ាមា នជាេុនថាពតរូវចំណាយអស់ប៉ុោមា ន(លូកា១៤៖២៨-
៣០)។សបើ�ូសច្រះសតើសលាកអ្កពតរូវពតិរះររិះ្ិចារណាសៅសលើការចំណាយសពចើនជាងអេបាលរ៉ានសៅសទៀតសបើចង់
សផ្ើេកសាងពគរួសារេយួសោរះ?សយើងសងផ់ទារះសដាយសពបើឥ�្ឋសឈើអ�កអខ្សលួសនិងកញចាក។់ប៉ុអនតាសគហដា្ឋ ន
េនិអេនសុទ្ធអតសកើតស�ើងេកសដាយរបស់អ�លសយើងសេើលស�ើញឬបរ៉ះប្នទាងំអស់សោរះសទ។

សតើរានសសចក្ីអ្ីខ្រះអ�លសយើងពតរូវ«សាថា បោ»អាោហ៍្ិោហ៍េយួឲ្យប្នល្អ?េូលសហតុអ្ីប្នជាសយើ
ងពតរូវការសសចក្ី�អ�លសនរះស�ើេ្ឲី្យជីវតិសជាគជយ័?

កូរនិ្ូសទី១១៣៖៤-៨_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
កាឡាទី៥៖២២,២៣_________________________________________________________
________________________________________________________________________

សធ្ើអបបណាសទើបសលាកអ្កអាចសពតៀេខ្ួនរចួរាល់សពរាបអ់ាោហ៍្ិោហ៍?សលាកអ្កពតរូវចាបស់ផ្ើេ្ីខ្ួន
ឯងសៅ។ពសបស្លជាេយួគ្្សនរះសលាកអ្កពតរូវ្ិនតិ្យអោគតបី្ពប្ន្ធសលាកអ្កឲ្យប្នហមាតច់ត។់សតើគ្ត់
ឬោងអាចសធ្ើជាថ�គូជីវតិល្អសពរាបស់យើងសៅថ្្ងអោគតអ�រឬសទ?សតើគ្តឬ់ោងជាេនុស្សឧសសាហ៍ឬសទ?
(សុភាសិត២៤៖៣០-៣៤)។សតើគ្តឬ់ោងជាេនុស្សសឆវឆាវឆាបខឹ់ងសទ?(សុភាសិត២២៖២៤)។សតើអ្ក
ទាងំ្ីររានសគ្លជំសនឿ�ូចគ្្សទ?សតើពគរួសារនិងេតិតាភក្ិរបស់សលាកអ្កចូលចិតតាគ្តឬ់ោងសទ?(សុភាសិត
១១៖១៤)។សតើអ្ីជាអ្កពគបព់គងជសពេើសរបស់អ្ក?សតើជាជំសនឿឬពគ្នអ់តជាអារេមាណ៍របស់សលាកអ្កសទ?
(សុភាសិត៣៖៥,៦)។ចសេ្ើយសៅនឹងសំណួរទាងំសនរះអាចជួយ��ឲ្យសលាកអ្កទទួលប្នចំណងអាោហ៍
្ិោហ៍អ�លរានសុភេងគាល។

ថ្្ងចន័ទា ១៥សេសា
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សតើសលាកអ្កសពតៀេខ្ួនសធ្ើជាឪ្ុករ្ាយសគសហើយឬសៅ?


រានសរឿងេយួចំនួនអ�លអាចផ្្ស់ប្ូរជីវតិរបស់សយើងតាងំ្ីកូនអងត៉េកសេ្រ៉ះ។
គ្មា នអ្ីសៅក្ុងពគរួសារអ�លនឹងសៅ�អ�លរហូតសោរះសទ!

«កូនអ�លឯងបសងកើត្ ីកាលសៅសកមាងសោរះសធៀប�ូចជាព្រួញសៅថ�ថនេនុស្សខ្ាងំ្ ូអកសបបាយ
សហើយអ្កណាអ�លរានបំ្ង់ព្រួញស្ញសដាយព្រួញយ៉ាងសោរះកាលណាពតរូវការនិយាយនឹង
ខាមា ងំសពតរូវសៅរាត់ទ្ារពករុងសោរះឯងេនិពតរូវខាមា សស�ើយ»(ទំនុកតសេកើង១២៧៖៤,៥)។

កូនៗេនិប្នសកើតេកសដាយយកសសៀវសៅេកតាេស�ើេ្បីសពងៀនឪ្ុករ្ាយឲ្យសចរះអ្ទាំ្ ួកសគ
សោរះសទ។សូេ្អីតឪ្ុករ្ាយអ�លរានបទ្ិសសាធនស៍ពចើនជាេយួសកមាងៗកជ៏ួនកាលេនិ�ឹងពតរូវសធ្ើអ្ី
អ�រ។េូលសហតុសនរះសហើយប្នជាការសពតៀេខ្ួនសធ្ើជាឪ្ុករ្ាយល្អជាសរឿងសំខាន។់

ព្រះគេ្រីរានអចង្ីសាចស់រឿងអំ្ីទារក។សតើសយើងសរៀនប្នពកឹត្យពកេអ្ីខ្រះ្ីសាចស់រឿងទាងំសនរះ
អំ្ីរសបៀបសធ្ើជាឪ្ុករ្ាយល្អ?

សំាយូអអលទី១១៖២៧___________________________________________________

្ួកសៅហ្យ១៣៖៧___________________________________________________

លូកា១៖៦,១៣៖១៧,៤៦-៥៥,៧៦-៧៩____________________________________
___________________________________________________________________

ឪ្ុករ្ាយសៅក្ុងសាចស់រឿងទាងំសនរះរានកិចចាការសពចើនណាស់!កូនអងត៉៣ោកក់្ុងចំសណាេកូន
អងត៉ទាងំសនរះនឹងក្ាយជាសេ�ឹកោសំគសហើយជាសហរាឬអ្កចាសំារ្ិសសសសពរាបរ់ាសសតារបស់ព្រះជា
រាចា ស់។កូនអងត៉េយួនឹងធំស�ើងស�ើេ្ោីសំាសនអ៍ុីពសាអអលឲ្យសពតៀេខ្ួនសពរាបទ់ទួលព្រះអងគា

សសសង្គា រះ។សហើយកូនអងត៉េយួសទៀតជាអងគាសសសង្គា រះផ្ទា ល់អតេ្ង។ចុរះសបើកូនៗសយើងធំស�ើងនឹងេនិ
ក្ាយជាសហរាសទសតើសយើងគិត�ូចសេ្ច?សទារះយ៉ាងណាឪ្ុករ្ាយពគបរ់ូបពតរូវខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភា្

ស�ើេ្សីពតៀេខ្ួនសធ្ើជាឪ្ុករ្ាយល្អ។
«ឪ្ុករ្ាយពតរូវសពតៀេខ្ួនជាសពសចតាងំ្ីេុនកូនសកើតេកសេ្រ៉ះ។្ួកសគពតរូវពបឹងឲ្យអស់្ីលទ្ធ

ភា្ស�ើេ្ជីួយ��ឲ្យកូនរបស់សគចបាងំនិងយកឈរ្ះអំស ើ្ប្ប។
«ប៉ុអនតាសតើរានសរឿងអ្ីសកើតស�ើងសបើរ្ាយជាេនុស្សអាតាមា និយេពកសអើតពកទេព្េទាងំរានចរតិ

កាចេុនអ�លកូនសកើតេក?អតតាចរតិនិងអារេមាណ៍�ូចគ្្សនរះនឹងឆ្ងសៅ�ល់កូនជាេនិខាន។សដាយ
សហតុសនរះប្នជារានកូនៗជាសពចើនអ�លសកើតេកចងស់ធ្ើអតសរឿងអាពកក់ៗ ។្ួកសគសសទាើរអតគ្មា នសេតថា
ភា្ពគបព់គងសលើគំនិតអាពកកអ់�លរានសៅក្ុងចិតតារបស់្ួកសគ»EllenG.White,TheAdventist
Home,page256,adapted.

សធ្ើអបបណាសទើបសយើងអាចជួយ��ឲ្យកូនសយើងធំស�ើងក្ាយជាេនុស្សល្អ?សតើសយើងអាចសធ្ើអ្ីប្ន
ខ្រះស�ើេ្បីង្ហា ញ្ួកសគថាព្រះពសឡាញ់្ួកសគប៉ុនណា?
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សតើសលាកអ្កសពតៀេខ្ួនទទួលវយ័ចំណាស់សហើយឬសៅ?

«កំណត់អាយុថនសយើងខ្ុ ំគឺប្នពតឹេ៧០ឆ្ាំសទឬសបើរានកំឡាងំសពចើនសោរះប្ន�ល់៨០ឆ្ាំប៉ុសណាណ រះ
គង់អតអ្ីៗអ�លជាទីអតួក្ុងឆ្ាំទាងំសោរះសុទ្ធអតជាការសនឿយលំប្កនិងសសចកតាីទុក្ខព្រួយទសទ
�្តិអាយុសយើងខ្ុ ំឆាប់កន្ងសៅសហើយសយើងខ្ុ ំសហើរសៅប្ត»់(ទំនុកតសេកើង៩០៖១០)។
សលាកេ៉ូសសជាអ្កនិ្ន្ធទំនុកសនរះ។ោក្យស្ចនរ៍បស់សលាកបង្ហា ញសយើងថាស្លសវលារកិំលសៅេុខ
សលឿនណាស់។ពសបស្លអ�ល្ី១ឆ្ាសំៅេយួឆ្ាសំចរះអតកន្ងហួសសៅសយើងចាបស់ផ្ើេសេើលស�ើញ
នឹងទទួលប្នអារេមាណ៍ថារានការផ្្ស់ប្ូរសៅក្ុងរាងកាយសយើង។សកស់�ើងសកូវឬពជរុរះ។ចលោរាង
កាយចាបស់ផ្ើេយឺតយ៉ាវ។សយើងអាចនឹងរានការឈចឺាបស់រៀងរាល់ថ្្ង។អតសយើងអាចប្នសរៀបការ
សហើយៗរានកូន។សហើយកូនរបស់សយើងអាចនឹងរានកូនតសៅសទៀតអ�រ។ស្លសោរះសយើងអាចសលង
សបបាយជាេយួនឹងសៅៗរបស់សយើងសៅសវលាសនរះប្ន។រយៈកាលអ�លសយើងប្នរស់សៅកន្ងេក
ជួយ��ឲ្យសយើងសពតៀេខ្ួនសពរាបជី់វតិចុងសពកាយ។

អានទំនុកតសេកើង៧១។សតើទំនុកតសេកើងសនរះបសពងៀនសយើងឲ្យសចរះសពតៀេខ្ួនសពរាបវ់យ័ជរាយ៉ាង


�ូចសេ្ចខ្រះ?សតើទំនុកតសេកើងសនរះបសពងៀនសយើង្ីជីវតិយ៉ាង�ូចសេ្ចខ្រះអ�រ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

េនុស្សរានវយ័ចំណាស់រ្ាកជ់ាអ្កនិ្ន្ធទំនុកតសេកើងជំ្ូក៧១។សលាកសលើកស�ើងអំ្ីការអ�ល
ឈានចូល�ល់វយ័ចំណាស់។ប៉ុអនតាសលាកកស៏បបាយចិតតាអ�រ។េូលសហតុអ្ី?្ីសពោរះតាងំ្ីស�ើេេក
សលាកទុកចិតតាសលើព្រះ។វធិីល្អបំផុតក្ុងការឈានចូលវយ័ចំណាស់គឺសយើងពតរូវទុកចិតតាសលើព្រះតាងំ្ីសៅ
វយ័សកមាង។អ្កនិ្ន្ធទំនុកតសេកើងផ្ល់ជាសេសរៀនសំខាន់ៗ បី។សេសរៀនទាងំសនរះជួយ��ឲ្យសលាកសពតៀេខ្ួន
សពរាបវ់យ័ចំណាស់។សហើយសេសរៀនទាងំសនរះកអ៏ាចជួយ��សយើងអ�រ៖
១)សរៀនសាគា ល់ព្រះ។សរៀនទុកចិតតាសលើព្រះតាងំ្ីអ្កសៅវយ័សកមាង(ទំនុកតសេកើង៧១៖១៧)។យកព្រះ
ទុកជាទីជពេក(ទំនុកតសេកើង៧១៖១,៧)។ទទួលយកព្រះទុកជាអងគាសសសង្គា រះ(ទនុំកតសេកើង៧១៖២)។
ព្រះជា្មាដានិងជាបោទា យ�រ៏ងឹរាំ(ទំនុកតសេកើង៧១៖៣)។ព្រះផ្ល់ក្ីសង្េឹ�ល់សយើង(ទំនុកតសេកើង
៧១៖៥)។ថ្ាអ្្ងពប្ប�់ល់អ្ក�ថទ្ីការល្អៗអ�លព្រះប្នសធ្ើសពរាបអ់្ក(ទំនុកតសេកើង៧១៖១៦,
១៧,១៩)។ទុកចិតតាសលើអំណាចព្រះសចស្ារបស់ព្រះ(ទំនុកតសេកើង៧១៖១៨)។អ្កនិ្ន្ធទំនុកតសេកើង
៧១សនរះអពសកស�ើងថា«ឱព្រះអងគាសអើយសតើរានអ្កណា�ូចពទង?់»(ទំនុកតសេកើង៧១៖១៩)។
អធិដា្ឋ នសរៀងរាល់ថ្្ង។សិកសាព្រះបនទាូលព្រះ។សញឹ្ងគិត្ីពគបទ់ាងំការអ�លព្រះប្នសធ្ើសពរាបអ់្ក។
សោរះក្ីពសឡាញ់របស់អ្កចំសោរះពទងន់ឹងរតឹអតពជាលសពរៅស�ើង។
២)បសងកើតទរ្ាបល់្អៗ។បរសិភាគអាហរអ�លល្អសពរាបសុ់ខភា្។ហតព់ប្ណ។ទទួលទានទឹកឲ្យ
ប្នពគបព់គ្ន។់សៅសពកាេ្ន្ឺថ្្ងនិងសពរាកឲ្យប្នពគបព់គ្ន។់សសចក្ីទាងំសនរះនឹងជួយ��ឲ្យអ្ករស់
សៅប្នយូរ។ទុកចិតតាសលើព្រះ(ទំនុកតសេកើង៧១៖១៤)។
៣)បសពេើព្រះឲ្យអស់្ីចិតតា។បនតាបសពេើព្រះសទារះសបើ�ល់វយ័ចំណាស់កស៏ដាយ។បនតាសរសសើរតសេកើងពទង់
និងពប្បេ់នុស្សឯសទៀតថាព្រះពទងល់្អអសាចា រ្យ(ទំនុកតសេកើង៧១៖១៥-១៨)!
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សសចក្ីស្ាប់


សយើងទាងំអស់គ្្សុទ្ធអតសង្េឹថានឹងប្នសៅរស់រហូត�ល់ការយាងេកជាសលើកទី២។ប៉ុអនតាសបើ
សយើងេនិប្នរស់�ល់ស្លសោរះសទសោរះប្នសសចក្ីថាសយើងនឹងពតរូវស្ាបជ់ាេនិខាន។សសចក្ីស្ាបគឺ់ជា

ការផ្្ស់ប្ូរ�ធ៏ំជាងសគបង្អស់។គ្មា នអ្ីអ�លអាចផ្្ស់ប្ូរក្ុងពករុេពគរួសារជាងការអ�លរានសរាជិកណា
រ្ាកក់្ុងពគរួសារស្ាបស់ោរះសទ។

អានកូរនិ្ូសទី១១៥៖២៤-២៦។សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអ្ីខ្រះអំ្ីសសចក្ីស្ាប?់
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

អេនសហើយភាគសពចើនសសចក្ីស្ាបស់កើតស�ើងសដាយេនិប្នផ្ល់ជាសញ្ញា ឬ�ំណឹងអ្ីជាេុនសោរះសទ។
�ូសច្រះសតើសយើងអាចសធ្ើអ្ីខ្រះស�ើេ្សីពតៀេខ្ួនស្លសវលាសោរះេក�ល់?សយើងពតរូវសៅជាបជ់ាេយួនឹងព្រះជា

រាចា ស់សដាយក្ីជំសនឿ។សយើងពតរូវទូលសូេឲ្យពទងយ់កព្រះជនមា�ប៏រសុិទ្ធរបស់ពទងេ់កហ៊ាុំ្ទ័្ធសយើងរាល់វោិទី
ថនជីវតិរបស់សយើង(រ ៉ូេ៣៖២២)។ប៉ុអនតាជារេួសយើងេនិអាចសពតៀេខ្ួនសពរាបស់សចក្ីស្ាបប់្នសទសបើ

សយើងេនិប្នស�ើញ្ីតពេរុយថាវានឹងេក�ល់។
សតើសលាកអ្កសធ្ើអ្ីប្នខ្រះពបសិនសបើអ្ក�ឹងថា្ីរបីអខសទៀតអ្កនឹងពតរូវស្ាប?់សយើងអាចថាេនិ�ឹងជា

ពប្ក�ថាសសចកី្ស្ាបនឹ់ងេក�ល់សៅស្លណា។ប៉ុអនតាសយើងអាច�ឹងប្នថាស្លណាសយើងជិត�ល់
សវលាអ�លពតរូវស្ាប។់�ូសច្រះការសពតៀេខ្ួនឯងនិងពករុេពគរួសារទុកជាេុនជាសរឿងសំខានស់ហើយចាបំ្ច់
ណាស់។

្ងសាវតាក្សពតទី១២៖១-៤បង្ហា ញសយើង្ីបនទាូលចុងសពកាយខ្រះៗអ�លសស្ចដាវឌីរានបនទាូលសៅកាន់
សា�ូេ៉ូនអ�លជាបុពតាពទង។់សតើបនទាូលរបស់សស្ចដាវឌីផ្ល់ជាសេសរៀនអ្ីខ្រះ�ល់សយើងទាកទិ់នសៅនឹងការ
សពតៀេខ្ួនសពរាបស់សចក្ីស្ាប?់សតើសយើងអាចសធ្ើអ្ីស�ើេ្ឲី្យពករុេពគរួសាររបស់សយើងសពតៀេខ្ួនអ�រ?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

សស្ចដាវឌីពប្បស់ៅបុពតារបស់ពទងឲ់្យស្ាបប់ង្គា បព់្រះ។អេនសហើយសស្ចដាវឌីប្នពបព្ឹតតាខុសក្ុង
ជីវតិ(សំាយូអអលទី១ជំ្ូក១១)។ព្រះអងគាេនិអេនស្ាបប់ង្គា បព់្រះរហូតសោរះសទ។ប៉ុអនតាព្រះអងគាសរៀនសូពត
្លីទ្ធផលអាពកកទ់ាងំសោរះសហើយ�ងឹថាសយើងពតរូវទុកព្រះជាអាទភិា្ចេ្ងសៅពគបក់ាលៈសទសៈទាងំអស់។
កហុំសនងិអសំ ើ្ប្បរបស់សសច្ដាវឌី្ីអតីតកាលសធ្ើឲ្យបនទាូលរបស់ពទងស់ៅកានប់ពុតាសា�ូេ៉ោូមា នឥទ្ធិ្ ល
ជាខ្ាងំ។សស្ចដាវឌីចងទូ់ោមា នបុពតារបស់ព្រះអងគាេនិឲ្យស�ើរតាេគន្ងពទង។់អំស ើ្ប្បរបស់សស្ចថាវឌី
ប្នផ្ល់នូវការឈចឺាបន់ិងទុក្ខសសាកជាសពចើន�ល់ពទង។់ព្រះអងគាពតរូវបងថ់្្អំស ើ្ប្បសោរះយ៉ាងសវទោ។
េូលសហតុសនរះសហើយប្នជាសស្ចដាវឌីទូោមា នសា�ូេ៉ូនអ�លជាបុពតាពទងស់រៀនសូពត្ីកំហុសពទង។់



23ថ្្ងសុពក ១៩សេសា
ការសិកសាបអនថាេ៖សៅស្លអ�លសលាកអ្កអានអំ្ ពីគ្អ�លសាសនអីុ៍ពសាអអលសៅឯទីរសហសាថា ន
សតើសលាកអ្កប្នស�ើញអ្ខីរ្ះ?រានការផ្្ស់ប្ូរជាសពចើនសកើតស�ើងសៅក្ុងជីវតិរបស់្កួសគ។្ួកសគសធ្ើ

កហុំសេយួសហើយេយួសទៀតេនិដាច។់សទារះសបើជាយ៉ាងសោរះក្កីព៏្រះជារាចា ស់សៅអតបង្ហា ញរាសសតាពទងថ់ាព្រះ
អងគាពសឡាញ់្កួសគសៅរាល់ទាងំការផ្្ស់ប្ូរធំៗ សៅក្ុងជីវតិរបស់្កួសគ។សតើសលាកអ្កសៅចាបំ្នសទថា
រានសរឿងអ្សីកើតស�ើងេុនអ�លរាសសតាអុពីសាអអលប្នចូលសៅ�ល់ទកឹ�ីសនយា?្ួកសគពបឈេនឹងការផ្្ស់
ប្ូរ�ធ៏េំយួសទៀត។សលាកេ៉សូសពប្បស់ៅបណ្ាជនថា៖«អភក្ឯងរាល់គ្្ប្នស�ើញការអ�លព្រះសយហូវ៉ា
ពទង់សធ្ើសដាយសពោរះ�សំណើ រព្រះប្ល-ស្អរ�្តិអស់អ្កណាអ�លប្នតាេព្រះប្ល-ស្អរសោរះ
ព្រះសយហូវ៉ាជាព្រះថនឯងពទង់ប្នបផ្ំ្ញសគ្ ី្ កួឯងសចញអត្ កួឯងរាល់គ្្អ�លប្នសៅជាប់នងឹ
ព្រះសយហូវ៉ាជាព្រះថនឯងសោរះប្នរស់សៅ�រាប�ល់ស្្ថ ្្ងសនរះវញិសេើលអញប្នបសពងៀនចបាប់សហើយ
នងឹបញញាតតា�ល់ឯងរាល់គ្្តាេអ�លព្រះសយហូវ៉ាជាព្រះថនអញប្នបង្គា ប់េកស�ើេ្ីឲ្យឯងប្នពបព្ឹតតា
តាេសៅក្ុងពសរុកអ�លឯងពតរូវចូលសៅទទលួយក�ូសចរ្ះចូរឲ្យឯងរាល់គ្្កាន់សហើយពបព្ឹតតាតាេចុរះ�្តិ
សនរះនឹងប្នជាពប្ជ្ាសហើយជាសយាបល់�ល់ឯងរាល់គ្្សៅអភក្ថនអស់ទាងំសាសន៍អ�លនឹងឮអ្្ង្ ី
បញញាតតាចបាប់ទាងំប៉ោុមា នសនរះសហើយសគនឹងនិយាយថាពប្ក�ជាសាសន៍សនរះរានពប្ជ្ានិងសយាបល់្ តិ
�្តិសតើរានសាសន៍�៏ធំណាេយួអ�លរានព្រះគង់សៅជតិសគ�ូចជាព្រះសយហូវ៉ាជាព្រះថនសយើងពទង់គង់
សៅជតិក្ុងកាលអ�លសយើងអោំវោវរកពទង់សោរះសហើយសតើរានសាសន៍�៏ធំណាេយួអ�លរានចបាប់នងិ
បញញាតតា�៏ពតឹេពតរូវឲ្យ�ូចជាពកឹត្យវនិយ័សនរះអ�លអញដាក់សៅេខុឯងរាល់គ្្សៅថ្្ងសនរះ�ូសចរ្ះ។ប៉អុនតាពតរូវឲ្យ
ឯងរាល់គ្្ពបយត្័ខ្ួនសហើយរកសាចិតតាឲ្យអេនអទនអពកងសភច្អស់ទាងំការអ�លអភក្ឯងប្នស�ើញសហើយ
អពកងសៅក្ុងជីវតិឯងការទាងំសោរះប្នឃ្្តសចញ្ ីចតិតាឯងសៅពតរូវឲ្យឯងពប្ប់្ ីការទាងំសោរះ�ល់កូន
សៅឯងឲ្យ�ងឹតសរៀងសៅវញិ»(សចាទយិកថា៤៖៣-៩)។សយើងេនិពតរូវសភច្សសចក្ទីាងំអេបាលរ៉ានអ�ល


ព្រះប្នសធ្ើសពរាបស់យើងស�ើយ។សតើរានវធិអី្សី�ើេ្ជីយួ��េនិឲ្យសភច្?គឺសយើងបសពងៀនអ្ក�ថទសទៀតអំ្ ី
ព្រះ។សយើងអាចអចកចាយ្ីសរឿងល្ៗអ អសាចា រ្យជាសពចើនអ�លព្រះប្នសធ្ើសពរាបស់យើង�ល់អ្ក�ថទ។សូេ
សផទាៀងសេើលពបសាសនស៍លាកេ៉សូសេង្សទៀត។សតើសលាកអ្កស�ើញសទថាសលាកេ៉សូសចាតទុ់កពករុេពគរួសារ
រានសារៈសំខានប់៉នុណា?សលាកេ៉សូសពប្បស់ៅរាសសតាអុពីសាអអលថា្ួកសគពតរូវអតបសពងៀនពកឹត្យវនិយ័
របស់ព្រះ�ល់កូនសៅរបស់សគ។សយើងកអ៏ាចស�ើញអ�រថាអសំ ើ្ប្បសៅស្អររានឥទ្ធិ្ លអាពកកប់៉នុណា
សពរាបព់គរួសារ។«ព្រះជារាចា ស់ដាកទ់ណ្ឌ កេមារាសសតាអុពីសាអអលសដាយសពោរះប្ប�អ៏ាពកករ់បស់្កួសគ។
ខាងឯសសតាីៗសគក្ាហនណាស់។្ួកសគសពបើពប្ស់ការរេួសភទស�ើេ្ទីាកយ់កពបរុសៗអុពីសាអអលឲ្យធ្ាកក់្ុង
អសំ ើ្ប្ប។អតគរួឲ្យសសាកស្ាយសពោរះថាស្លសោរះេនិអេនជាស្លចុងសពកាយអ�លរាសសតារបស់ព្រះសធ្ើ
ប្បទាស់នងឹពទងត់ាេអបបសោរះសទ។»EllenG.White,TheAdventistHome,page326.
សំណួរ្ិភាកសា៖

១)អចកចាយក្ុងថ្ាក់្ ីកិចចាការអ�លអ្កប្នសពតៀេខ្ួនសពរាបក់ារផ្្ស់ប្ូរធំៗសៅក្ុងជីវតិ។សតើការទាងំ
សោរះផ្្ស់ប្ូរជីវតិពករុេពគរួសារអ្ក�ូចសេ្ចខ្រះ?សតើអ្កប្នសរៀនសូពតអ្ី្ីការសនរះអ�លអាចជួយ���ល់អ្ក

�ថទសទៀត?
២)សូេគិតេ្ងសទៀត្ីអំស ើ្ប្បអ�លសស្ចដាវឌីប្នសធ្ើសៅសលើោងសបតសសប្។
ប្បសនរះសធ្ើឲ្យរាជវង្សរបស់ពទងរ់ងទុក្ខជា�ំណំ។សពកាយេករានសរឿងអាពកក់ៗ ជាសពចើនសកើតស�ើង។សតើ
បនទាូលរបស់សស្ចដាវឌីសៅកានស់ា�ូេ៉ូនបង្ហា ញ្ីសសចក្ីសេតាតា ករុណារបស់ព្រះេកសលើជីវតិសស្ចដាវឌី
យ៉ាង�ូចសេ្ចខ្រះ?



24សរឿងខ្ី
សសចក្ីអធិដា្ឋ នសំុកូន

កូនពបរុសរបស់ខ្ុ ំសកើតេយួឆ្ាសំពកាយខ្ុ ំសរៀបការ។បោទា បេ់កអលងរានកូន។

អ្កផងសគចាបស់ផ្ើេសរាគា ល់សរឿងសនរះសហើយកស៏ឈច្សួរខ្ុ ំថា«សហតុអីប្នឯងេនិទេ្ងនស់ទៀតចឹង?»
ឯរ្ាកស់ទៀតបអនថាេថា«ឯងអបបពតរូវសៅជួបស្ទ្យឲ្យសគជួយ��សហើយសេើលសៅ»។

អ្កខ្រះសទៀតឲ្យសយាបល់ឲ្យខ្ុ ំសៅជួបពគរូេនតាអាគេ។

ប្ីខ្ុ ំនិងខ្ុ ំចងប់្នកូនសទៀត។
គ្តប់សពងៀនសិស្សសៅក្ុងសាលាអនុវទិយាល័យសសសវនស�យអាតស់វនទីសទារូសំាងហគាូសៅក្ុងរ�្ឋេ៉ុនសស្ស
ថនពបសទសសំាសបៀ។កាលសណារះខ្ុ ំកំ្ុងសិកសាសធ្ើជាពគរូបឋេ។

សតើឲ្យខ្ុ ំសឆ្ើយសៅនឹងសំណួរសរឿងកូនសៅសនរះយ៉ាង�ូចសេ្ចសៅហ្ន៎?

ខ្ុ ំអតងសឆ្ើយេ្ងសហើយេ្ងសទៀតថា«តាេហ្ឹងសៅ។ព្រះនឹងពបទានឲ្យ»។

ខ្ុ ំេនិប្នសសាកសៅឬធុញសៅនឹងការអាណិតអាសូររបស់អ្កផងសោរះសទ។ប៉ុអនតាកាលស្លសវលា
សចរះអតកន្ងហួសសៅសទើបខ្ុ ំ�ឹងថាេតិតាខ្ុ ំអ�លសជឿសលើអបិយជំសនឿសគគិតថាខ្ុ ំកំ្ុងទទួលសទាសសដាយ
េូលសហតុណាេយួអ�លសយើងេនិប្ន�ឹង។

សពកាយេកបងពសីប្ីខ្ុ ំស្ាប់សហើយ្ួកខ្ុ ំកយ៏កកូនពសីអាយុ៣ឆ្ាគំ្តេ់កចិញចា ឹេ។�ូសច្រះស្លសនរះ
្ួកខ្ុ ំរានកូន២ោកស់ហើយ។េតិតាអ�លសជឿអបិយជំសនឿរបស់ខ្ុ ំសគអរសបបាយសហើយសគថាវតតារានរបស់
កូនសោរះនឹងដាស់អេ៉ូនរបស់ខ្ុ ំសហើយខ្ុ ំនឹងរានកូនេយួសទៀតេនិខាន។

ប៉ុអនតាសៅអតគ្មា នស�ើញអីសកើតស�ើង�អ�ល។

ប៉ុអនតាសាចស់រឿងក្ុងព្រះគេ្រីអំ្ីោងហណា(សំាយូអអលទី១)ផ្ល់ក្ីសង្េឹ�ល់ខ្ុ ំ។
ោងហណាជាោរអី�ល្ូអកអធិដា្ឋ នោងេនិព្េចុរះចាញ់ស�ើយ។
ោងតស៊ាូរហូត�ល់ព្រះទទួលយកសសចក្ីអធិដា្ឋ នរបស់ោងសហើយោងកប៏សងកើតប្នសំាយូអអលេក។

ខ្ុ ំនិងប្ីបនតាអធិដា្ឋ នជានិចចា។សយើងទាងំ២ោកអ់ធិដា្ឋ នរហូត១៣ឆ្ា។ំរចួថ្្ងេយួខ្ុ ំកស៏រាគា ល់ស�ើញ
ថា�ូចជារានអ្ីអប្ក។ខ្ុ ំរានថផទាសោរះ!ខ្ុ ំនិងប្ីកព៏បញាបលុ់តជងគាងចុ់រះអធិដា្ឋ នអរព្រះគុណ។

្ួកខ្ុ ំដាកស់ឈាមា រះកូនទី២សោរះថា«ឈសី�ឡា»(ភាសាតុងហគា )អ�លរាននយ័ថា«ស័ក្ិសេ»។
កូនសនរះរានតថេ្ខ្ាងំណាស់សពរាបក់ាររងច់ា�ំយូ៏រសោរះ។េនិយូរប៉ុោមា នខ្ុ ំកស៏កើតកូនពបរុសទី៣

ចាកុនអ�លឡាអ�លរាននយ័ថា«សពសចសៅតាេហ្ឹងចុរះ»។

កូនសពកាយរបស់ខ្ុ ំទាងំ្ីរឥ�ូវសនរះរានអាយុ១៧ឆ្ានិំង១៤ឆ្ាំ
សហើយសគទាងំ្ីរពសឡាញ់ព្រះសយស៊ាូវ។

ព្រះជារាចា ស់ប្នពបទាន្រហូរសហៀរ�ល់ពករុេពគរួសាររបស់ខ្ុ ំ។សយើងពគ្នអ់តពតរូវអតធ់មាតប់៉ុសណាណ រះ។

   សៅស្លសលាកអ្កអធិដា្ឋ នទូលសូេអ្ីេយួសដាយក្ីជំសនឿព្រះអងគានឹង
   ពបទាន�ល់អ្កសលើស្ីការអ�លអ្កចងប់្នសៅសទៀត។
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លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ឯកាមមនលេ?

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរទ៍២ី០សេសា
អណំានព្រះគេ្រីសពរាបស់េសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សាសាដា ៤៖៩-១២កូរនិ្ូសទី១៧៖២៥-៣៤
រា៉ា ឡាគី២៖១៦ហូសស២៖១៩,២០។

ខចងចា៖ំ«ព្រះសេហូវ៉ា ដ៏ជាព្រះពទង់រានព្រះបន្ូលថាដដលេនុស្សសនរះសៅដែរានា ក់ឯងសោរះេនិពសរួលសទ
អញនងឹស្វើឲ្យរានរានា ក់ជាជនំេួសំរាប់ជេួ��វ»(សោកុប្បែតាិ២៖១៨)

េនុស្សជាសពចើនរានអារេ្មណ៍ឯកា។្កួសគរស់សៅរានា កឯ់ងេនិសូវរានេែិតាសរាលា ញ់សពចើនសោរះសទ។
្កួសគេនិប្នសរៀបការសហើេកគ៏្្ម នកូន។ពករុេពគរួសាររបស់្កួសគេនិរស់សៅជិែឬគ្្ម នពករុេពគរួសុារ
សាចញ់ាែិដែេដាង។ដូសចនារះ្ួកសគភាគសពចើនសៅដែរានា កឯ់ង។េលូសហែុសនរះសហើេដដលស្វើឲ្យសគសសាកសៅ។

សៅឆ្នា ២ំ០១៦ទស្សោវដដាឌីញូឺេ៉ាកដ្េស៍ប្ននិ្ ន្ធសរឿងេេួអំ្ េីនុស្សឯកា។រប្េការណ៍សោរះ


ដ្លាងថាេនុស្សជាសពចើនរានអារេ្មណ៍ឯកាកនាុងជវីែិ។គួរឲ្យសសាកសាដា េបញ្ហា សនរះជាបញ្ហា ទូទាងំ្ភិ្
សោកសហើេកជ៏ាសរឿង្ែិផងដដរ។

សែើព្រះរានដផនការឲ្យេនុស្សសោករានអារេ្មណ៍ឯកាដបបសនរះដេនសទ?េនិដេនសទ។ចាបត់ាងំ្ី
ដបំងូេកព្រះចងឲ់្យសេើងរានអារេ្មណ៍សនាិទ្ធសានា លជាេេួេនុស្សដថទ។ព្រះអង្គចងឲ់្យសេើងសនាិទ្ធសានា លជា
េេួពករុេពគរួសារបដាីឬពប្ន្ធកូនៗកដូ៏ចជាេែិតាភកដាផិងដដរ។ព្រះជារាចា ស់សរៀបចំដបបសនរះតាងំ្សួីនសអ
ដដនេក។ប៉ាុដនតាសពកាេេកប្បកចូ៏លេកដល់។តាងំ្សី្លសោរះេកអវីៗ ដលងពបពកែដូីចេនុអស់។

េនុស្សសេើងភាគសពចើនសុទ្ធដែធ្លា បរ់ានអារេ្មណ៍ឯកាសៅសវោណាេេួកនាុងជីវែិ។កនាុងពគ្សោរះសេើង
ពប្ថានា ចងរ់ានេនុស្សណារានា កដ់ដលអាចនយិាេជាេេួប្ន។សប្ដា ហ៍សនរះសេើងនងឹពកសេកសេើល
សំណួរដដលថា៖សែើការរានអារេ្មណ៍ឯការានអែ្ថនេ័ដបបណា?សហែុអវបី្នជាសេើងឯកាសៅពគ្
សផ្សងៗសៅកនាុងជវីែិរបស់សេើង?ព្េទាងំសហែុអវបី្នជាការរានេែិតាភកដាលិ្អជាសរឿងសំខាន?់

សេសរៀនទី៤ ២០-២៦សេសា
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េែិតាភា្

សែើគេ្រីសាសាដា ៤៖៩-១២ចងន់ិយាេអំ្ីអវី?សែើខទាងំសនរះបសពងៀននូវរូបេនតាសំខាន់ៗ អំ្ីជីវែិអវី
ខលារះដល់សេើង?

រានេនុស្សែិចណាស់ដដលអាចរស់សៅសោេគ្្ម នេែិតាភកដាិ។ប៉ាុដនតាចុរះេនុស្សដដលចូលចិែសៅដែ
ឯងៗវញិ?សូេ្បដីែ្ួកសគកព៏ែរូវការេនុស្សដដរ។េនិេូរេនិឆ្បស់េើងនឹងចងច់ំណាេស្លជាេេួ

នរណារានា ក។់សេើងពែរូវការេែិតាេកស្វើអវីេេួដដលទាងំ្ីរោកចូ់លចិែតាដូចគ្នា ។អនាកណាដដលរានភា្
សនាិទ្ធសានា លជាេេួពករុេពគរួសារគឺដែអរសបបាេសហើេ។ពករុេពគរួសារអាចផដាល់ការគ្ពំារនិងកដាីពសឡាញ់
ដល់សគកនាុងពគ្ដដលសគពែរូវការបំផុែ។េនិដេនេនុស្សពគបគ់្នា សុទ្ធដែរានពករុេពគរួសារឬរានភា្សនាិទ្ធ
សានា លជាេេួពករុេពគរួសារសោរះសទ។

គួរឲ្យសសាកសាដា េដដរដដលរានេនុស្សខលារះគ្្ម ននរណារានា កដ់ដលសគអាច្ឹងពាកប់្នស្លពែរូវការ
ជំនួេ។សគគ្្ម នអនាកដដលអាចនិយាេជាេេួប្ន។អនាកអាចនឹងភាញា កស់ផ្អើលដដរពបសិនសបើដឹងថាេនុស្ស
ដបបសនរះរានសៅជំុវញិខលាួនអនាក។សៅព្រះវហិារករ៏ាន្ួកសគ។សៅកដនលាងការងារករ៏ាន្ួកសគ។
អនាកភូេផិងរបងជាេេួករ៏ានដបបសោរះ។សេើងដែងជួបេនុស្សពបសភទសនរះជាសរឿេៗ។សេើងអាចរាន
អារេ្មណ៍ឯកាពគបស់្លទាងំអស់។បុរសរានា កដ់ដលេនិទានស់រៀបការពប្បថ់ាគ្ែរ់ានអារេ្មណ៍ឯកាសៅ
ថ្្ងអាទិែ្យជាងសគបង្អស់។សពពារះថាសរៀងរាល់ថ្្ងស្វើការរានេនុស្សរានា សៅជុំវញិគ្ែស់ៅកដនលាងការងារ។
សហើេសៅថ្្ងសៅរគ៍្ែជ់ួបេនុស្សរានា សៅឯព្រះវហិារ។សហើេគ្ែថ់ា«ប៉ាុដនតាថ្្ងអាទិែ្យខញាុ ំសៅរានា កឯ់ង»។

សែើសេើងទទួលប្នដំបូោ្ម នសំខាន់ៗ អវី្ីគេ្រីេ៉ាូហាន១៦៖៣២,៣៣និងភលីី្៤៖១១-១៣?
សែើដំបូោ្ម នទាងំសនរះជួេ��សេើងដូចសេដាចខលារះស្លដដលសេើងរានអារេ្មណ៍ឯកាខាលា ងំ?

កនាុងោេជាពគីស្ានសេើងដឹងថា្ិែជារានព្រះដេន។ព្រះអង្គកជ៏ាេែិតាសរាលា ញ់សេើងដដរ។ដូសចនារះ
សេើងអាចរានអារេ្មណ៍សបបាេរកីរាេសោេប្នដឹងថាព្រះចងឲ់្យសេើងរានអារេ្មណ៍សនាិទ្ធសានា លជា


េេួនឹងពទង។់ប៉ាុដនតាសេើងពែរូវចងចាសំសចកដាីេេួថា។ដេនសហើេសោកអោ័េរានភា្សនាិទ្ធសានា លជា


េេួនឹងព្រះសៅឯសួនសអដដន។សទារះសបើដបបសោរះក ្ដាីកព៏្រះសៅដែបសងកើែពប្ន្ធេេួឲ្យសោកអរ័ោេ។
ព្រះអង្គរានបន្ូលថា«ដដលេនុស្សសនរះសៅដែរានា ក់ឯងសោរះេនិពសរួលសទ»(សោកុប្បែតាិ២៖១៨)។
ព្រះអង្គស្វងេល់ថាសោកអោ័េពែរូវការេនុស្សដូចគ្នា េកសនាិទ្ធសានា ល។សរឿងសនរះ្ិែសៅសេេ័សួន
សអដដនសហើេករ៏ែឹដែ្ិែសពរាបស់េើងោស្លបចចាុប្បននាសនរះដដរ។េូលសហែុអវី?្ីសពពារះសេើងរស់សៅ
សលើដផនដីដដលរងសខ្ចខ្ាសំោេអំស ើ្ប្ប។

ប៉ាុដនតាសេើងពែរូវពបរុងពបេែ័នា។កំុឲ្យេល់ខុសថាេនុស្សេនិឯកាសោេសពពារះដែរានេនុស្សសៅជុំវញិ
្ួកសគ។េនុស្សដដលឯកាបំផុែខលារះរស់សៅកនាុងទីពករុង្ំៗ។្ួកសគជួបេនុស្សរានា ជាសពចើនសទៀែពគប់
ស្ល។ប៉ាុដនតា្ួកសគសៅដែរានអារេ្មណ៍ឯកាសពពារះ្ួកសគ្ំុទទួលប្នអារេ្មណ៍សនាិទ្ធសានា លជាេេួ
នរណាសសារះ។

សេើង្ំុសចរះដែអាចដឹងថានរណារានា កក់ំ្ុងរានអារេ្មណ៍ឯកាសោរះសទ។សែើអនាកអាចស្វើអវីប្នខលារះ


សដើេ្បសី្វើជាេែិតារបស់េនុស្សឯកាដដលសៅជំុវញិខលាួនអនាក?
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េនិដេនេនុស្សពគបរ់ូបចងស់រៀបការសោរះសទ។ោរវីេ័សក្មងរានា កឲ់្យសហែុផលដដលោងសៅលីវថា
«ខញាុ ំបសពេើព្រះសៅកនាុងពបសទសដថទ្ីរដងកនាុងជីវែិខញាុ ំ។សគសសនាើខញាុ ំ្ីរដងសហើេខញាុ ំសៅភាលា េ»។អនាកសរៀបការសហើេ
អាចនឹងេនិអាចស្វើដបបសនរះប្នសទ។អនាកសរៀបការចបាស់ជាពែរូវសួរខលាួនឯងជាេុនថា៖សែើការសសពេចចិែតា

របស់ខញាុ ំផ្លា ស់បដាូរជីវែិពករុេពគរួសារខញាុ ំដូចសេដាចខលារះ?

សែើសោកប៉ាុលផដាល់េូលសហែុល្អអវីសពរាបក់ារសៅលីវរហូែ?អានកូរនិ្ូសទី១៧៖២៥-៣៤
សដើេ្បរីកចសេលាើេ។

ព្រះជារាចា ស់រានបន្ូលថា«ដដលេនុស្សសនរះសៅដែរានា ក់ឯងសោរះេនិពសរួលសទ»(សោកុប្បែតាិ២៖១៨)។
ដូសចនារះេនុស្សភាគសពចើនេល់ថាអាពាហ៍្ិពាហ៍គឺជាដផនការរបស់ព្រះសពរាបជី់វែិ្ួកសគ។ប៉ាុដនតាព្រះគេ្រី


បងាហា ញ្ីែួអង្គជាសពចើនដដលេនិប្នសរៀបការ។ព្រះសេសូ៊វេនិដដលសរៀបការដដរ។

ព្រះបងា្គ បស់ោកសេសររាេនិឲ្យសរៀបការ(សេសររា១៦៖១-៣)។សោកសេសររាជាសហារារបស់ព្រះ។
ព្រះបងា្គ បស់ោកសេសររាេនិឲ្យសរៀបការសោេរានសហែុផល្ិសសស។ព្រះអង្គចងឲ់្យសោកសេសររាស្វើជា
រូបស័្្រស់។ជីវែិរបស់សោកសេសររាគឺសដើេ្បបីងាហា ញរាសសតាអុីពសាដអល្ីការដដលព្រះនឹងោកស់ទាសអំស ើ្

ប្បរបស់្ួកសគ។រាសសតាអុីពសាដអលសល្មើសនឹងបញ្ញែតាិរបស់ព្រះ។ដូសចនារះព្រះជារាចា ស់បងា្គ បេ់និឲ្យសោកសេ-


សររាសរៀបការឬរានកូនសេើេ។េនិេូរេនិឆ្បរ់ាសសតារបស់ព្រះកនឹ៏ងអែរ់ានកូនដដរ។កូនពបរុសកូនពសី


របស់សគនឹងធ្លា កខ់លាួន្សឺហើេសាលា បស់ៅ(សេសររា១៦៖៤)។

សអសសគ្លគឺជាសហារារានា កស់ទៀែរបស់ព្រះ។ពប្ន្ធរបស់សោកសអសសគ្លសាលា បស់ោេគ្្ម នសញ្្ញ ជា
េុន។ព្រះេនិអនុញ្្ញ ែឲ្យសោកសអសសគ្លសកើែទុក្ខឬេំសោរះសទ។ផ្ុេសៅវញិព្រះអង្គបងា្គ បឲ់្យសោកសៅ
បំស្ញកិចចាការដដលព្រះអង្គបងា្គ បឲ់្យស្វើ(សអសសគ្ល២៤៖១៥-១៨)។សោកហូសសកជ៏ាសហារារបស់ព្រះ
រានា កស់ទៀែ។ព្រះបងា្គ បឲ់្យសោកហូសសសៅសរៀបការនឹងពសីខូច(ហូសស១-៣)។សាចស់រឿងរបស់សោក
ហូសសហាករ់ានលក្ខណៈចដេលាកណាស់សពរាបស់េើង។ពប្ន្ធរបស់គ្ែរ់ែស់ចញ្ីផ្រះជាសពចើនសលើកសពចើន
សា។គ្ែស់ចរះដែបនតាសៅតាេរកោងេកវញិ។្ិែណាស់សោកហូសសចបាស់ជា្ិប្កកនាុងស្វើជារូបស័្្រស់
សពរាបក់ដាីពសឡាញ់របស់ព្រះណាស់។ប៉ាុដនតាព្រះជារាចា ស់េកចំណងអាពាហ៍្ិពាហ៍សពបរះឆ្របស់សោក
ហូសសសដើេ្បបីងាហា ញ្ីកដាីពសឡាញ់របស់ពទងច់ំសពារះរាសសតាអុីពសាដអល។រាសសតាអុីពសាដអលដបរ្ីព្រះសៅថាវ េ
បង្គំព្រះដថទជាសពចើនសលើកសពចើនសា។ប៉ាុដនតាព្រះដែងដែតាេរក្ួកសគសហើេោំ្ ួកសគេកវញិ។

ែួអង្គទាងំសនរះខលារះេនិចាបំ្ចស់រៀបការខលារះសទៀែរានចំណងអាពាហ៍្ិពាហ៍ដដលេនិល្អហ្មែហ់្មង។
ដែព្រះសៅដែសពបើ្ួកគ្ែដ់ដដល។េនុស្សជាសពចើនចបាស់ជាពប្បស់េើងថាសេើងពែរូវសរៀបការ្ំុសោរះសទសេើង
េនិទានស់្ញសលញសៅសេើេសទ។ប៉ាុដនតាសែើសោកប៉ាុលរានពបសាសនយ៍ា៉ា ងដូចសេដាច?«កំុឲ្យពតាប់តាេ
សេេ័សនរះសេើេ»(រ ៉ាូេ១២៖២)។សហើេ«ឲ្យប្នថាវ េរូបកាេទុកជាេញ្ញបូជារស់សហើេបរសុិទ្ធ
ដដលគ្ប់ព្រះហឫទេ័ដល់ព្រះ»(រ ៉ាូេ១២៖១)។

ថ្្ងចន័្ ២២សេសា
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ស្លដដលចំណងអាពាហ៍្ិពាហ៍ពែរូវបញចាប់


សូេគិែ្ីផលាូវអាពកកទ់ាងំប៉ាុោ្ម នដដលប្បោេំកសលើេនុស្សសោក។ពប្កដណាស់អំស ើ្ប្បស្វើឲ្យ
ពករុេពគរួសាររងទុក្ខជាងសគបង្អស់។

សៅស្លេនុស្សរានា កស់ាលា ប់វអាចស្វើឲ្យពករុេពគរួសាររងទុក្ខជាខាលា ងំ។ការដលងលរះកអ៏ាចស្វើឲ្យសេើង
និងពករុេពគរួសារសេើង្ចឺាបខ់ាលា ងំណាស់ដដរ។ភាគីដដលប្នដលងលរះឆលាងកាែអ់ារេ្មណ៍ជាសពចើន
ជា្ិសសសអារេ្មណ៍សសាកសៅ។ចំសពារះអនាកខលារះអារេ្មណ៍សនរះអាចសៅរហូែដល់រាបដ់ខ។ឯអនាកខលារះសទៀែ
រានអារេ្មណ៍ដបបសនរះរាបឆ់្នា បំោ្ប់្ ីដលងលរះសហើេ។អនាកខលារះនឹងរានអារេ្មណ៍ភេ័ខាលា ច។
្ួកសគភេ័ខាលា ចសរឿងអោគែ។សហើេ្ួកសគកអ៏ាចប្រេ្ភ្ីសរឿង្វកិាដដរ។្ួកសគអាចនឹងេនិដឹងវ ិ្ ីស្វើ
ខលាួនឲ្យរងឹរាសំ្លកំ្ុង្ចឺាបខ់ាលា ងំដបបសោរះ។េនុស្សខលារះនឹងរានអារេ្មណ៍សសាកសៅខឹងសេបា
និងឯកាអស់រេៈកាលជាេូរ។

សែើព្រះគេ្រីបសពងៀនសេើងដបបណាខលារះអំ្ីការដលងលរះ?អានគេ្រីរា៉ា ឡាគី២៖១៦រា៉ា ថាេ
៥៖៣១,៣២រា៉ា ថាេ១៩៖៨និងកូរនិ្ូសទី១៧៖១១-១៣សដើេ្បបី្នចសេលាើេ។

«ព្រះជារាចា ស់សពបើ្ួកជំនំុឲ្យសសសងា្គ រះេនុស្សនិងបំផ្លា ស់បំដពបសគឲ្យកាលា េេកជាេនុស្ស្្មី។
កនាុងោេជា្ួកជំនំុសេើងពែរូវដែអនុញ្្ញ ែឲ្យព្រះស្វើការសៅកនាុងជីវែិសេើង។ស្លសោរះសទើបសេើងអាច

ជួេ��សរាជីកពករុេជំនំុដថទសទៀែប្ន។សេើងអាចផដាល់នូវអវីដដល្ួកសគពែរូវការ។សេើងអាចបងាហា ញសគ
ប្នថាសេើងេកចិែតាទុកោក់្ ីគ្នា សៅវញិសៅេក។តាេវ ិ្ ីសនរះ្ួកជំនំុអាចជួេ��សពជាងគ្នា កនាុងកដាីពស
ឡាញ់របស់ព្រះ។ជំសនឿខាងសាសោពគីស្របស់សេើងកនឹ៏ងរែឹដែលូែោស់ខាលា ងំសេើងដដរ។្ួកជំនំុ
ពែរូវការសរាជិកជំនំុដថទសទៀែជួេ��គ្ពំារសៅស្លដដល្ួកសគដលងលរះបដាីពប្ន្ធ។សែើ្ួកជំនំុពែរូវស្វើ
អវីសៅស្លដដលចំណងអាពាហ៍្ិពាហ៍របស់្ួកជំនំុណាេេួសហៀបនឹងបញចាប?់្ួកជំនំុពែរូវពបឹងដពប
ងជួេ��តាេព្រះគេ្រីឲ្យអស់្ីលទ្ធភា្សដើេ្បរីកសាសគកំុឲ្យដបកប្កគ់្នា (ហូសស៣៖១-៣កូរនិ្ូសទី១
៧៖១០,១១កូរនិ្ូសទី១១៣៖៤-៧កាឡាទី៦៖១)។

«រានថានា ក់្ ិសសសនិង្ែ័រ៌ានល្អៗជាសពចើនោស្លបចចាុប្បននាសនរះដដលបសពងៀនសេើងឲ្យសចរះ
កសាងចំណងអាពាហ៍្ិពាហ៍ឲ្យរងឹរា។ំសោកអនាកអាចរក្ែ័រ៌ានសនរះប្ន្ីព្រះវហិាររបស់សោក

អនាក។សែើថានា កស់រៀននិង្ែ័រ៌ាន្ិសសសទាងំសនរះរានអវីខលារះ?រេួរាន៖(១)សេសរៀន្ិសសសៗសពរាប់


គូពសករដដលសហៀបនឹងសរៀបការ។(២)សេសរៀន្ិសសសសពរាបគូ់ពសករសរៀនស្វើជាឪ្ុករាដា េល្អ។
(៣)ពករុេគ្ពំារដដលជួេ��ជនរងសពគ្រះ្ីការដលងលរះ»។ដកពសង់្ ីសសៀវសៅTheSeventh-day
AdventistChurchManual,19thedition,page161,adapted.

សែើអនាករានវ ិ្ ីណាខលារះសដើេ្បជីួេ��្យាប្លផលាូវអារេ្មណ៍របស់នរណារានា កដ់ដលសទើបដែដលងលរះ
សហើេ?សែើសោកអនាកអាចបងាហា ញគ្ែឬ់ោង្ីកដាីពសឡាញ់របស់ព្រះសោេវ ិ្ ីណា?សេើងេនិពែរូវស្វើ
ឲ្យជនសោរះទទួលប្នអារេ្មណ៍ថាសេើងរាកង់ាេសគសោរះសទេូលសហែុអវីប្នជាការស្វើដបបសនរះជា
សរឿងសំខាន?់
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សសចកដាីសាលា បន់ិងភា្ឯកា

េនិេូរេនិឆ្ប់រាល់េែិតាភា្និងទំោកទ់ំនងជិែសនាិទ្ធរបស់សេើងទាងំប៉ាុោ្ម ននឹងរោេប្ែស់ៅ។
សសចកដាីសាលា បន់ឹងឆកេ់កេនុស្សជាទីពសឡាញ់របស់សេើងសៅ។សសចកដាីសាលា បគ់ឺជាសពែរូវដដល្ំស្ង

បង្អស់របស់សេើង។សទារះបីជាចំណងសសនាហាបដាីពប្ន្ធសេើងរងឹរាសំេដាចកដាីកគ៏ងនឹ់ងពែរូវបញចាបស់ៅពែឹេ
សសចកដាីសាលា បស់នរះឯង។េែិតាភា្ដដ៏សនសនាិទ្ធសានា លរបស់សេើងកព៏ែរូវបញចាបដ់ដរ។រាល់សវោដដលសេើង

ចំណាេស្លជាេេួគ្នា នឹងពែរូវបញចាបស់ៅ។គ្្ម នអវីអាចដកដពបសរឿងដដ៏សនសសាកសសពងងសនរះប្ន
សេើេរហូែដល់ព្រះសេសូ៊វយាងេកវញិ។

ព្រះគេ្រីេនិប្នពប្បស់េើងថានរណាសាលា បេ់ុនសោរះសទរវងសោកអោ័េនិងោងសអវ៉ា ។ប៉ាុដនតាអនាក
ដដលសៅរស់ចបាស់ជាពគ្ចិំែតាខាលា ងំណាស់។សសចកដាីសាលា ប់្ ីសដើេសេើេ្ុំដេនជាដផនាកេេួថនជីវែិសោរះ
សទ។អោ័េនិងោងសអវ៉ា សសាកសាដា េជា្នស់្កសៅស្លដដល្ួកសគស�ើញសលាឹកស្ើទីេេួពសសពាន
ងាប។់្ួកគ្ែេ់ំដេកសោេសពពារះសរឿងសនរះសពបៀបប្ននឹងសេើងទួញេំសៅស្លដដលរានេនុស្សជា
ទីពសឡាញ់ណារានា កស់ាលា បជ់ាយា៉ា ងដូសចានា រះដដរ។ដូសចនារះសេើងេនិទាងំអាចប្៉ា នស់ា្ម នប្នផងថា្ួកគ្ែ់
្ចឺាបប់៉ាុនណាសៅស្លដដលអោ័េឬោងសអវ៉ា ពែរូវដបកគ្នា សោេសសចកដាីសាលា បស់ោរះ។

បញ្ហា សោរះគឺថាសេើងសុំានឹងសសចកដាីសាលា ប។់ដូសចនារះសេើងកទ៏ទួលេកវទុកជាសរឿង្េ្មតា។ប៉ាុដនតា


សសចកដាីសាលា បគ់ឺជាការ្ចឺាបដ់ដលព្រះេនិដដលចងឲ់្យសេើងឆលាងកាែស់ោរះសទ។សេើង្យាយាេដសវង
េល់្ីសសចកដាីសាលា ប់ដែេនិអាចេល់ប្នសេើេ។

សែើព្រះគេ្រីបសពងៀនសេើងយា៉ា ងដូចសេដាចខលារះអំ្ីសសចកដាីសាលា ប?់េូលសហែុអវីប្នជាេនុស្ស្ិប្ក
េល់អំ្ីសសចកដាីសាលា បដ់ល់សេលា៉ារះ?សដើេ្បរីកចសេលាើេស�ើញសូេអានសអសាេ៥៧៖១វវិរណៈ២១៖៤

ដ្សាេូនីចទី១៤៖១៧,១៨រា៉ា ថាេ៥៖៤សំាេូដអលទី២១៨៖៣៣សោកុប្បែតាិ៣៧៖៣៤។

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

្ិែណាស់សេើងរានា ក់ៗ នឹងពែរូវសាលា បោ់ស្លណាេេួេនិខាន។សេើងកនឹ៏ងសសាកសសពងងស្ល
េនុស្សជាទីពសឡាញ់របស់សេើងណារានា កស់ាលា បដ់ដរ។េនិេូរេនិឆ្បស់េើងនឹងជួបពគ្េេួដដលសេើង

នឹងពែរូវរានអារេ្មណ៍ឯសកាសោេសពពារះដែសសចកដាីសាលា ប។់សសចកដាីសាលា បោ់េំកនូវការ្ចឺាប។់
សេើង្ិប្កនឹងេល់្ីវណាស់។សៅពគ្ទាងំសនរះសរឿងដដលល្អបំផុែគឺសេើងពែរូវទុកចិែតាសលើសសចកដាី

សនយារបស់ព្រះ។សៅកនាុងជីវែិដដលសពារស្ញសោេអំស ើ្ប្បនិងសសចកដាីសាលា បស់នរះសែើសេើងរានអវីជាទី
្ឹងសទៀែសពរៅ្ីព្រះ?

សែើ្ួកជំនំុរបស់អនាកអាចជួេ��អនាកដដលប្ែប់ងេ់នុស្សជាទីពសឡាញ់សោេវ ិ្ ីណា?សែើអនាកអាចស្វើ
អវីប្នខលារះសដើេ្បជីួេ��កំុឲ្យសគរានអារេ្មណ៍សសាកសៅនិងឯកាកានដ់ែខាលា ងំ?

__________________________________________________________________
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សៅស្លដដលអនាកសរៀបការដែរានអារេ្មណ៍ឯកា


េូលសហែុអវីប្នជាអនាកសរៀបការខលារះដបរជារានអារេ្មណ៍ដែឯងឯកា?ោរវីេ័សក្មងរានា កស់ ្្ម រះណាែ់
ដ្លីរានអារេ្មណ៍ដបបសនរះឯង។ណាែដ់្លីសរៀបការ៧ឆ្នា េំកសហើេ។រចួេែិតារបស់ោងរានា កប់បលួោង
សៅព្រះវហិារ។សហើេព្រះវហិារសោរះគឺ្ួកជំនំុសសសវនសដេអាែស់វនទីស្។ោងណាែដ់្លីពសឡាញ់


ស្ញចិែតានឹងសសចកដាី្ិែដដលោងប្នសរៀន្ីទីសោរះ។ោងថាវ េចិែតាសៅឯព្រះសេសូ៊វសហើេចូលរេួជាេេួ
្ួកជំនំុ។ប៉ាុដនតាពករុេពគរួុសាររបស់ោងហាេោងេនិឲ្យចូលរេួសទ។បដាីនិងឪ្ុករាដា េោងពបឆ្ងំនឹងការ
សសពេចចិែតារបស់ោងណាែដ់្លី។សូេ្បដីែអនាកភូេផិងរបងជាេេួរបស់ោងកព៏ប្បោ់ងេនិឲ្យចូលរេួ
ជាេេួ្ួកជំនំុសសសវនសដេអាែស់វនទីស្ដដរ!ប៉ាុដនតាោងសៅដែបនតាចូលរេួជាេេួសគ។ោងប្នសកើែជា្្មី។
ជំសនឿរបស់ោងប្នដកដពបជីវែិរបស់ោង។សហើេោងផ្លា ស់បដាូរជីវែិរបស់ោងសដើេ្បសីាដា បត់ាេជំសនឿរបស់
ោង។

សោកអនាកអាចទាេពែរូវពសាបស់ហើេថាការសសពេចចិែតារបស់ោងណាែដ់្លីេនិប្នស្វើឲ្យជីវែិរបស់
ោងងាេពសរួលសោរះសទ។បដាីរបស់ោងខឹងនឹងោងខាលា ងំណាស់រហូែគ្ែថ់ា«ឯងេនិដេនជាពប្ន្ធដដល
ខញាុ ំប្នការជាេេួសទ។ខញាុ ំចងប់្នឯងកាល្ីេុនេកវញិ!»។

េកទល់ស្លសនរះ៤ឆ្នា សំហើេដដលោង្យាយាេរស់សៅសោេកដាីជំសនឿ។ោងប្នសរៀបការ្ិែដេន
ដែោងទទួលអារេ្មណ៍កសណាដា ចកដណដា ងហាករ់ានដែរានា កឯ់ង។

សែើព្រះគេ្រីរានពាក្យស្ចនជ៍ាកដាីសង្េឹអវីដល់អស់អនាកដដលសរៀបការសហើេដែរានអារេ្មណ៍ឯកា?
សដើេ្បបី្នចសេលាើេសូេអានគេ្រីហូសស២៖១៩,២០សអសាេ៥៤៖៥និងទំនុកែសេកើង៧២៖១២។

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

រានេនុស្សដូច«ណាែដ់្លី»ពគបទិ់សទីសៅកនាុង្ួកជំនំុរបស់សេើង។អនាកទាងំសោរះគឺជាបដាីនិងពប្ន្ធ
ទាងំឡាេ។ប៉ាុដនតា្ួកសគសៅព្រះវហិារដែរានា កឯ់ង។ឬ្ួកសគសៅដែជាេេួកូនៗ។្ួកសគអាចនឹងសរៀបការ
ជាេេួបដាីឬពប្ន្ធដដលកានស់ាសោដថទសទៀែ។ឬស្លសគបដាូរេកសជឿព្រះបដាពីប្ន្ធរបស់្កួគ្ែេ់និទទលួ
សជឿ។អាចថា្ួកសគទាងំ្ីរជាសរាជិកព្រះវហិារដូចគ្នា ប៉ាុដនតាសពកាេេកនរណារានា កក់នាុងចំសណាេ្ួកសគ
្បេ់កព្រះវហិារសហើេស្អបព់្រះវហិារសទៀែផង។ែួអង្គ«ណាែដ់្លី»សៅកនាុង្ួកជំនំុរបស់សេើងគឺជា

បុរសសសតាីណាដដលសៅចូលរេួកេ្មវ ិ្ ីអ្ិោឋា នឬពបកបអាហារដែរានា កឯ់ង។្ួកគ្ែស់ៅថាវ េបង្គំព្រះដែ
រានា កឯ់ង។្ួកគ្ែស់ពកៀេពកំសពពារះេនិអាចផដាល់្វកិាដ្េសទៀែសពរាបព់្រះវហិារ។្ួកគ្ែច់ងថ់ាវ េដ្េ
សទៀែប៉ាុដនតាបដាីឬពប្ន្ធរបស់គ្ែេ់និព្េ។្ិែដេនសហើេ្ួកសគប្នសរៀបការសហើេប៉ាុដនតា្ួកសគរាន


អារេ្មណ៍ថាខលាួនជាសសតាីសេ៉ារា៉ា េឬសពារះរា៉ា េសៅវញិ។

ជួនកាលសេើងជួបេនុស្សដបបសនរះសៅកនាុង្ួកជំនំុរបស់សេើង។្ួកសគពែរូវការកដាីពសឡាញ់និងការគ្ំ


ពារ្ីសេើងខាលា ងំបំផុែ។

សែើកនាុងោេសេើងជាពគរួសារថន្ួកជំនំុអាចស្វើអវីប្នខលារះសដើេ្បជីួេ��អនាកដដលសរៀបការសហើេដែរាន
អារេ្មណ៍ឯកា?
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ការសិកសាបដន្ថេ៖«សអណុករស់សៅកនាុងជីវែិេេួយា៉ា ងេរាញឹក។គ្ែខិ់ែខំពបឹងដពបងស្វើការងារ។ប៉ាុដនតា
គ្ែដ់ែងដញកស្លសវោសដើេ្បទូីលសៅកានព់្រះ។សទារះសបើគ្ែរ់ានកិចចាការជាសពចើនដដលពែរូវស្វើកដាីដែ

គ្ែដ់ែងថលរកស្លសដើេ្បអី្ិោឋា នជានិចចា។រានស្លខលារះដដលសោកសអណុកសៅឆ្្ង េោចស់ោេដេក
្ីេនុស្សដថទ។គ្ែស់សពេចចិែតាសៅរកកដនលាងសា្ង ែដ់ែរានា កឯ់ងបោ្ប់្ ីគ្ែប់្នជួេ��និងបសពងៀន
សសចកដាី្ិែរបស់ព្រះដល់េនុស្សឯសទៀែសហើេ។សៅសវោសំខាន់ៗ សនរះសោកសអណុកចងស់ៅដែរានា ក់
ឯងជាេេួនឹងព្រះ។សោកសអណុកសពសកឃ្លា នចំសណរះដឹង្ីព្រះ។រានដែព្រះប៉ាុសណាណ រះសទើបអាចផដាល់
ចំសណរះដឹងដបបសនរះដល់េនុស្ស។កាលសអណុកសចរះដែចំណាេស្លជាេេួនឹងព្រះកានដ់ែសពចើនសោរះ
គ្ែក់ស៏ចរះដែផ្លា ស់បដាូរ។ជីវែិរបស់សអណុកផ្្ល់ចាបស់ផដាើេដសដាងឲ្យស�ើញ្ីព្រះជន្មដប៏រសុិទ្ធរបស់ព្រះ

កានដ់ែខាលា ងំសេើងៗ។េុខរបស់គ្ែដ់ចងចាងំ។គឺដចងចាងំសោេ្នលាឺបរសុិទ្ធ។្នលាឺសនរះប្នេក្ីព្រះ
ភសកតារបស់ព្រះសេសូ៊វ។រចួសអណុកកវ៏លិសៅឯអនាកភូេវិញិ។សូេ្បដីែអនាកេនិសជឿព្រះកស៏េើលស�ើញ្នលាឺ
ថនព្រះសៅសលើថផ្េុខរបស់សអណុកដដរ។សរឿងសោរះប្នស្វើឲ្យសគអសាចា រ្យកនាុងចិែតាជាខាលា ងំ»ដកពសង់្ ី

សសៀវសៅGospelWorkers,page52របស់អនាកពសីដអលលាិនជីថវ ៉ាែ។៍សាចស់រឿងរបស់សោកសអណុក
ផដាល់កដាីសង្េឹដល់សេើង។សាចស់រឿងសនរះផដាល់េូលសហែុសំខាន់្ ីការដដលសេើងពែរូវចំណាេស្លជា
េេួព្រះរានា កឯ់ង។ប៉ាុដនតាេនុស្សដដលឯកាេនិដដលចងឲ់្យខលាួនសៅឯកាសោរះសទ។ដេនសហើេសេើងអាច


រានទំោកទ់ំនងជិែសនាិទ្ធជាេេួនឹងព្រះស្លដដលសេើងសៅដែរានា កឯ់ង។ប៉ាុដនតាជួនកាលសេើងពែរូវការ


េែិតាដដលជាេនុស្សដូចគ្នា ។េូលសហែុសនរះសហើេប្នជា្ួកជំនំុរបស់សេើងពែរូវជួេ��ដល់អស់អនាកដដល
រានអារេ្មណ៍ឯកា។សេើងពែរូវសពែៀេខលាួនសដើេ្បជីួេ��្ួកគ្ែឲ់្យរចួជាសពសច។ជួនកាលេនុស្សឯកាកំ្ុង
អង្គុេសរៅអីជាបន់ឹងអនាកកថ៏ាប្ន។ពបសិនសបើសោកអនាករានអារេ្មណ៍ឯកាសូេពប្បព់ករុេជំនំុណារានា ក់


ឲ្យសគដឹងផង។ភាគសពចើនសេើងេនិអាចសេើលដឹងថានរណារានា ករ់ានអារេ្មណ៍ដបបណាសោេពគ្នដ់ែ
សេើល្ីសេ្បកសពរៅសោរះសទ។េនុស្សខលារះ្ូដកោកប់្ងំអារេ្មណ៍្ិែណាស់។ជួនកាល្ីខាងសពរៅសគ
ញញឹេដែ្ីខាងកនាុងវញិកំ្ុងរានទុក្ខនិងឯកាជាខាលា ងំ។សេើងពែរូវដែស្វើសោេអស់្ីចិែតា។សេើងអាច

បងាហា ញ្ីការេកចិែតាទុកោករ់បស់សេើងសោេពគ្នដ់ែសពែៀេខលាួននឹងរងច់ាសំាដា បក់ារសរៀបរាបរ់បស់្ួក
គ្ែ។់សេើងកអ៏ាចផដាល់ការគ្ពំារដល់្ួកគ្ែដ់ដរ។

សំណួរ្ិភាកសា៖

១)សែើ្ួកជំនំុថនព្រះវហិាររបស់អនាកអាចស្វើអវីខលារះដ្េសទៀែសដើេ្បជីួេ��អនាកដដលរានអារេ្មណ៍ឯកា?

២)សាវកប៉ាុលប្នសរសសរថា«ដ្បែិខញាុ ំប្នសរៀនឲ្យរានសសចកតាីសសោតា សកនាុងសណាឋា នពគប់យា៉ា ង»
(ភលីី្៤៖១១)សែើពបសាសនស៍ោកប៉ាុលផដាល់ជាសេសរៀនអវីដល់ជីវែិរបស់សេើង?សែើខសនរះអាចជួលអនាក
រានអារេ្មណ៍ឯកានិង្ចឺាបយ់ា៉ា ងដូចសេដាចខលារះ?េូលសហែុអវីប្នជាសេើងពែរូវពបរុងពបេែ័នាេនិពែរូវសពបើ

ខសនរះកនាុងផលាូវខុស?

៣)ចូរសរៀបរាប់្ ីស្លណាេេួដដលអនាករានអារេ្មណ៍ឯកាខាលា ងំ។សែើរានអវីប្នជួេ��អនាក?សែើសោក
អនាកប្នសរៀនអវីខលារះដដលអាចេកសៅជួេ��អនាកដថទប្ន?
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ោេកភូេភិាគស្វើ្ិ្ីបុណ្យពជេុជទឹកឲ្យឪ្ុកបសងកើែ

សោកសំាេូដអលសដដលជាពបធ្នោេកភេូភិាគអាសីុប្៉ា សីុហវកិខាងែ្ូបងរបស់្កួជំនំុសសសវន
សដេអាែស់វនទីស្្ សំេើងសោេ្ំុរានទោំកទ់នំងជាេេួនងឹឪ្ុករបស់ខលាួនសេើេ។

អនាកទាងំ្ីរេនិដដលរានស្លសៅផរ្ះជាេេួគ្នា សៅឯពបសទសភរូាដដលជាពបសទសកសំណើ ែសោរះ
សទ។អនាកទាងំ្ីរេនិដដលសដាីរកគ្នា បនតាចិណាសេើេ។

សោកសរានពបសាសនថ៍ា«គ្ែេ់និដដលឱបខញាុសំសារះ។និយាេសៅខញាុដូំចជាសក្មងពបរុសរានា ក់
ដដលគ្្ម នឪ្ុកអីចងឹ»។

ជដូីនជីតាសជាអនាកចិញចា ឹេរបូសគឲ្យ្ំធ្ែស់េើងសហើេសពកាេេកសគកស៏ៅបនតាសិកសាសៅសាោ
អាែស់វនទីសេ្េួសហើេកប៏្នបញចាបក់ារសិកសាជាពគរូគងាវ ល្វីទិយាសា្ថ នសហភា្អាែស់វនទីសភ្រូា

ថនទីពករុងេេី៉ាុងេយីា៉ា ដដលជាទពីករុងេេួដដលរានពបជាជនពបរាណ២៨០០០០ោក់ឋែិសៅ


ពបរាណជា២២៥គេូីដេ៉ាពែ្ីរដឋាធ្នយីា៉ា ងហ្គូន។
កចិចាការព្រះវហិារជបួការលំប្កខាលា ងំសៅកនាុងពបសទសថនែំបនអ់ាសីុអាសគនាេស៍ោេសពពារះពបជាជន

សរបុដដលជាពគីស្ានរានដែ៤ភាគរេប៉ាសុណាណ រះ។៩០ភាគរេថនពបជាជនជាអនាកកានស់ាសោព្រះ
្ុទ្ធសហើេ៤ភាគរេជាអនាកកានស់ាសោេសូលាីេ។

កនាុងោេជាពគរូគងាវ លសោកសដែងពប្បដ់ល់េនុស្សជាសពចើនថា«សេើងពែរូវផសាេដំណឹងសៅ


កានប់ងប្អូនសាចញ់ាែិនងិពគរួសារដដលេនិដេនជាពគីស្ាន»។ប៉ាដុនតាខលាួនគ្ែផ្់្ល់េនិដដលប្នផសាេ
ដណឹំងសៅកានឪ់្ុករបស់ខលាួនបសងកើែសេើេ។

សពកាេេកសោកសសរៀបការរានកូន២ោក់សហើេកប៏សពេើការជាពគរូគងាវ លនងិជាេសនតាីរដឋាប្ល
សៅកនាុងពបសទសថ្សំាងហា្គ ្ួរនិងភលីី្នី។

ពសបស្លដដលសោកកំ្ ុងបសពេើការជាអគ្គសលខា្កិារថនភេូភិាគអាសីុអាសគនាេប៍្៉ា សីុហវកិ
សោកកចូ៏លរេួកេ្មវ ិ្ សីប្ដា ហ៍ថនសសចកដាអី្ិោឋា នេេួដដលប្នញាំុ ងឲ្យសោកគិែគូរកានដ់ែខាលា ងំ
ដ្េសទៀែអំ្ ឪី្ុករបស់សោក។គ្ែស់រៀបរាប់្ កុីរារភា្របស់គ្ែឲ់្យសោកវគ្មនិសាដា ប់សហើេ

បុរសទាងំ២ោកក់អ៏្ិោឋា នជាេេួគ្នា ។
សោកវគ្មនិរានពបសាសនថ៍ា«ប្អូនពែរូវដែផសាេដំណឹងសៅកានឪ់្ុកបសងកើែរបស់ប្អូន»។
សោកសកអ៏្ិោឋា នសូេឲ្យព្រះចសពេើនករាលា ងំដល់សោក។

គ្ែ់្ ចឺាបស់្កសញឹ្ងគិែ្ីឪ្ុករបស់គ្ែ់សហើេកេ៏និសូវរានអារេ្មណ៍ចងផ់សារភ្ាបទ់ោំកទ់នំង
ជាេេួគ្ែដ់ដរ។សហើេគ្ែខ់អំ្ិោឋា នបនតាសទៀែរចួសរឿងដដលេនិរ ំ្ ងឹទុកេេួកស៏កើែសេើង។

«ខញាុរំានកដារីសំភើបណាស់ដដលប្នស្វើ្ ិ្ បីណុ្យពជេុជទឹកឲ្យឪ្ុកបសងកើែរបស់ខញាុសំៅជោ្ម េុ៧៦
ឆ្នា »ំ។សោកសៅដែចងចាពំបសាសនរ៍បស់ឪ្ុកសោកដដដល។ឪ្ុកសោករានពបសាសនថ៍ា«កូន!

្ុកចងស់្វើជាពគីស្ានដដលសៅព្រះវហិារសោេរានសសៀវសៅចសពេៀងនិងគេ្រីសៅកនាុងថដ។ជេួ��ទិញ
សសៀវសៅចសពេៀងនិងគេ្រីឲ្យ្ុកផងទុកពគ្ន់្ ុកកានស់ៅព្រះវហិារនងឹសគ»។

សោកសអលួសដើេកស្លរឭំក្ីពគ្ដដលស�ើញឪ្ុកខលាួនសងើប្ីទកឹថន្ិ្បីណុ្យពជេុជទឹកសហើេ
េកថដេកឱបពកសសាបខលាួន។សោកថា៖

«ស្លសោរះសហើេគជឺាសលើកទីេេួកនាុងជីវែិខញាុ ំដដលគ្ែ់[ឪ្ុក]ឱបខញាុ»ំ។

សរឿងខលាី
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ដំបូន្មា នល្អសម្រាប់ម្្រុមម្្រួសារ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរទ៍២ី៧សេសា

អណំានព្រះគេ្រីសពរាបស់េសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សុភាសិត៥៖៣-១៤សុភាសិត១៤៖២៦
សុភាសិត១៣៖២៤សុភាសិត២១៖៩,១៩សុភាសិត៣១៖១០-៣១។

ខចងចា៖ំ«ចូរទី្ ងឹដល់ព្រះសេហូវ៉ា ឲ្យអស់អំ្ីចតិតាកំុឲ្យ្ ងឹផ អ្ែកសលើសោបល់របស់ខ្លួនស�ើេ៦ពតរូវ
ឲ្យទទលួលសាគា ល់ពទង់សៅពគប់ទាងំ្ ្ូវឯងចុរះសោរះពទង់នឹងដំរង់អស់ទាងំ្ ្ូវពចករបស់ឯង»(សុភាសិត
៣៖៥,៦)។

គេ្រីសុភាសិតរានសុទ្ធផតដបូំោមា នលអៗែ សពរាបព់ករុេពគរួសារ។សតើអ្នកជារាដា េឬឪ្ុកផេនសទ?ឬសតើ
អ្នកសរៀបការសហើេផតេនិទានរ់ានកូន?ឬអ្នកសៅលីវ?សទារះអ្នកសិ្តសៅក្នុងស្ានភា្ណាេលួេសនរះកដាី

អ្នកប្នសកើតេកសលើផ្នដសីនរះសោេសពររះផតអ្នករានរាដា េនងិឪ្ុក។អ្នកខរ្ះសសពេចចិតតាេនិសរៀបការ


បនត្ា ជូ្ង្សសោរះសទ។អ្នកខរ្ះសទៀតេនិផដលប្នសរៀបការ។ពករុេពគរួសារផតេលួេគតផ់ដលសគសាគា ល់គឺជា
ពករុេពគរួសារផដលសគប្នសកើតេកជាេលួេ។

អាចថាសេើងេនិទានច់ាបស់្ដាើេបសងកើតពគរួសារសោេខ្លួនឯង។ផតសទារះជាោ៉ា ងសោរះកដាកីស៏េើងគលួរអាន
គេ្រីសុភាសិតសនរះផដរ។សុភាសិតរានដំបោូមា នលអែជាសពចើនសពរាបព់គរួសារ។គេ្រីសនរះរាន្ត័រ៌ាន

កណំា្្យសំណលួ រនងិដំបោូមា នសពរាបជី់វតិលអែបរសុិទ្ធ។សាកសញឹ្ងគិតថាគេ្រីសុភាសិតសនរះជាសសៀវ
សៅផដលឪ្ុកសរសសរទុកឲ្យកូនថា«ផនកូនសអើេចូរសាតា ប់រក្យសពបៀនពបសៅរបស់ឪ្ុកចុរះកំុឲ្យកូន
សប្រះបង់សចាលសសចកតាីដបំោូមា នរបស់រាតា េឯងស�ើេ»(សុភាសិត១៖៨)។គេ្រីសចាទេិកថាពប្បឲ់្យ


ឪ្ុករាដា េបសពងៀនកូន្ជីសំនឿរបស់ខ្លួន។គេ្រីសុភាសិតកដូ៏សចា្ន រះផដរ។ពបសាសនរ៍បស់សោកឪ្ុកសៅ
ក្នុងគេ្រីសុភាសិតបង្ហា ញសេើង្ចីតិតា(ព្រះហឫទេ័)របស់ព្រះវរបតិាសេើងផដលគងស់ៅស្ានសលួគ។៌ព្រះ
ជារាចា ស់រានបន្ូលេកកានស់េើងតាេរេៈគេ្រីសុភាសិត។ព្រះអងគាចងឲ់្យសេើងអានគេ្រីសនរះសដើេ្ឲី្យ

ប្នដងឹថាព្រះអងគាពទងព់សឡាញ់សេើងប៉ានុណា។

សេសរៀនទី៥ ២៧សេសា-៣ឧសភា



34ថ្្ងអាទិត្យ ២៨សេសា
ពសឡាញ់ឲ្យចំោរលីអែ

សុភាសិត៥៖៣-១៤ព្រាន្ីពគបទ់ាងំបញ្ហា ផដលនឹងសកើតរានស�ើងដល់អ្នកណាផដលសស្


កាេជាេលួេពប្ន្ធរបស់សគ។សតើខទាងំសនរះព្រានសេើង្ីបញ្ហា អ្ីខ្រះ?សតើរានសរឿងអាពកកអ់្ីសកើតស�ើង
ចំសររះជនណាផដលសៅរលួេរក្សជាេលួេបដាីឬពប្ន្ធសគ?

អ្នកសដើរតាេព្រះ្ិតពប្កដនឹងរងច់ារំហូតប្នសរៀបការសហើេសទើបរលួេសេទ។្លួកសគនឹងខិតខំផ្
រកសាទាងំអារេមាណ៍និងរាងកាេសគរហូតដល់ប្នសរៀបការសហើេ។គេ្រីសុភាសិតព្រានបុរសៗអំ្ី


សពររះថា្ន កផ់ដលបណាដា ល្ីការផដល្លួកសគសៅរលួេសេទជាេលួេសសតាីផដល្ំុផេនជាពប្ន្ធរបស់សគ។ប៉ាុផនតា
ដំបូោមា នសៅក្នុងគេ្រីសុភាសិតកស៏ពរាបស់សតាីផដរ។បទចសពេៀងសា�ូេ៉ាូនពប្ប់្ ីេូលសហតុផដលោរ ីៗ

ពតរូវរកសាខ្លួនទុករហូតដល់សរៀបការ(បទចសពេៀងសា�ូេ៉ាូន៤៖១២-១៥)។សស្នហាផដលខុសឆគាងអាច
រានសន្ុរះនិងអានុភា្ខ្្ងំ។អំស ើ្ប្បស្្ើឲ្យសេើងរានអារេមាណ៍លអែសៅស្លសោរះ។ប៉ាុផនតាសេើងពតរូវចាំ
ថាអារេមាណ៍សនរះគឺជាការសប្កបសញ្ឆោ តប៉ាុសណាណ រះ។សពកាេផត្ីអារេមាណ៍សពសើបពសាលសពកើករសំ ើ្កេកគឺ
បញ្ហា នឹងេកតាេសពកាេ។ការរលួេសេទរវងេនុស្ស្ីរោកផ់ដលេនិប្នសរៀបការនឹងរ្ន ជាសរឿងេនិពតឹេ
ពតរូវ។ការរលួេសេទផបបសនរះរមា នភា្សសាមា រះសមា័ពគឬកដាីពសឡាញ់អ្ីស�ើេ។ទីបំ្ុតអំស ើ្ប្បបណាដា លឲ្យ
សេើងបងខ់្តស្លសវោលុេកាកនិ់ងថាេ្ល។បោ្បេ់កសេើងពតរូវពបឈរេុខសឆ្ើេនឹងព្រះអំ្ី

ជសពេើសខុសឆគាងផដលសេើងប្នស្្ើ។

ការរលួេសេទគឺជាអំសណាេដវ៏សិសសេលួេរបស់ព្រះ។ប៉ាុផនតាព្រះគេ្រីបញ្្កច់បាស់ណាស់ថាការរលួេ
សេទជាសរឿងពតឹេពតរូវលគាឹកណាវសកើតស�ើងរវងេនុស្ស២ោកផ់ដលសរៀបការនឹងរ្ន (រា៉ា ថាេ១៩៖៥
កូនរនិ្ូសទី១៧៖៣,៤សហសព ើ្រ១៣៖៤)។សៅក្នុងគេ្រីសុភាសិតរក្យថា«ទឹក»គឺជារូបស័្្

តំណាងឲ្យអារេមាណ៍ថនកដាីពសឡាញ់និងអំណរផដលបដាីពប្ន្ធសរៀបការសហើេពតរូវទទលួលប្ន។ប៉ាុផនតាទឹក


កខ្កគឺ់ជារូបស័្្តំណាងឲ្យលទ្ធ្លផដលសកើតស�ើង្ីការផដលអ្នកផដលសរៀបការសហើេសៅរលួេសេទជា
េលួេនរណារា្ន កស់្្សងសទៀត។គេ្រីសុភាសិត៥៖១៨ផចងថា៖«សូេឲ្យរន្ធទឹកឯងប្ន្ រចូរឲ្យឯង
ប្នរកីរាេចំសររះពប្ន្ធផដលប្នរ្ន ្ ីកាលពកេុំកំសឡារះចុរះ»។ដំបូោមា នសនរះលអែណាស់។ខសនរះពប្ប់
សេើងថាអ្នកផដលសរៀបការសហើេពតរូវពសឡាញ់រ្ន កានផ់តខ្្ងំស�ើងៗស្លផដលសគសចរះផតចសពេើនវេ័
សៅ។«សហើេពតរូវឲ្យឯងឈក្់ចិតតានឹងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ោងជានិចចា្ ង»(សុភាសិត៥៖១៩)។

ក្នុងោេជាេនុស្សរានប្បជលួនកាលសសចកដាីប៉ាងពប្ថា្ន ចងរ់លួេសេទរបស់សេើងអាចោសំេើងឲ្យ
ឃ្្តចាក្ីផ្នការរបស់ព្រះ។ដូសច្នរះសេើងពតរូវស្្ើការសសពេចចិតតាថានឹងស្្ើតាេផតផ្នការរបស់ព្រះ

ប៉ាុសណាណ រះចំសររះសរឿងរលួេសេទសនរះ។ផបបសោរះសទើបសេើងនឹងរានកដាីសុខដុេ្ិតពប្កដ។

សតើសោកអ្នករានសាគា ល់នរណារា្ន កផ់ដល្ិប្កក្នុងការកានត់ាេផ្នការរបស់ព្រះទាកទិ់នសៅនឹង
ការរលួេសេទផតក្នុងចំណងបដាីពប្ន្ធផដរឬសទ?ពបសិនសបើសាគា ល់សតើសោកអ្នកនឹង្ដាល់ដំបូោមា នផបបណា
សៅកានរ់ត/់ោង?
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សតើកតាតា អ្ីខ្រះផដលកំណតប់្នថានរណារា្ន កជ់ាឪ្ុកលអែ?


ខេលួេចំនលួនខ្ងសពកាេសនរះ្ដាល់ជាដំបូោមា នលអែៗសពរាបឪ់្ុកទាងំឡាេ។សតើរានដំបូោមា នអ្ីខ្រះ?

សុភាសិត១៣៖២២សុភាសិត២៧៖២៣,២៤____________________________________
______________________________________________________________________

សុភាសិត១៤៖២៦________________________________________________________
______________________________________________________________________

សុភាសិត១៥៖១,១៨សុភាសិត១៦៖៣២_______________________________________
______________________________________________________________________

សុភាសិត១៥៖២៧_______________________________________________________
______________________________________________________________________

សុភាសិត២៩៖១៧_______________________________________________________
______________________________________________________________________

ចរោិរាោទរបស់ឪ្ុកអាចរានឥទ្ធិ្លដល់ជីវតិកូនៗរបស់សគ។កូនៗពតរូវការៗចិញចា ឹេបីប្ច់្ ី
ឪ្ុក។កូនៗកព៏តរូវការកដាីពសឡាញ់កដូ៏ចជាការដឹកោជីំវតិ្ីឪ្ុករបស់្លួកសគផដរ។គេ្រីសុភាសិតសលើក

សរសសើរឪ្ុកណាផដលចិញចា ឹេបីប្ចផ់្រកសាពករុេពគរួសារខ្លួនប្នលអែ។សហើេគេ្រីដផដលសនរះកស៏លើកសរ
សសើរ្ីឪ្ុកណាផដលសរៀបចំចាតផ់ចងអ្ីៗពគបោ់៉ា ងផដលព្រះពបទានឲ្យសគប្នលអែ។«អ្នកណាផដល
សោេចង់ប្នកំថរសោរះរផេងស្្ើឲ្យ្ ្រះខ្លួនសកើតទុក្ខផតអ្នកណាផដលសអែប់សំណូកសោរះនឹងរស់សៅវញិ»
(សុភាសិត១៥៖២៧)។ឪ្ុកពតរូវទុកពករុេពគរួសារជាអាទិភា្ទី១។ពករុេពគរួសារពតរូវផតរានសារៈសំខ្ន់
សពរាប់្ លួកសគជាងការង្រ។ឪ្ុកផដលសររស្ញសោេកដាីពសឡាញ់ផតង្យាោេអត់្ មាតស់្្ពគបផ់បប
ោ៉ា ង។្លួកសគនឹងេល់ថាកូនៗរបស់សគពតរូវការ្លួកសគប៉ានុណា។ឪ្ុកនងឹ្ិនេ័កូនៗស្លផដលចាបំ្ច។់
ប៉ាុផនតាស្លផដល្លួកសគោក់្ ិនេ័សោរះគឺេនិពតរូវស្្ើសោេកំហឹងស�ើេ។ឪ្ុកទាងំឡាេណាផដលពស
ឡាញ់ព្រះនឹងប្នឃំុពគងសោេកដាីពសឡាញ់របស់ព្រះ។្លួកសគនឹងរានចិតតាចងស់្្ើតាេការបសពងៀនរបស់


ព្រះ។សហើេ្លួកសគកនឹ៏ងបសពងៀនកូនៗរបស់សគឲ្យសដើរតាេព្រះផដរ។សរឿងសំខ្នប់ំ្ុតផដលឪ្ុកអាចស្្ើ
សពរាបកូ់នៗប្នសោរះគឺពសឡាញ់រាដា េរបស់្លួកសគ(ពប្ន្ធ)។កូនៗនឹងសឃើញកដាីពសឡាញ់សនរះ។
សហើេកដាីពសឡាញ់សោរះឯងនឹងជលួេ��ឲ្យ្លួកសគក្ាេសៅជា្លរដ្ឋលអែោថ្្ងអោគត។

សតើអតតាចរតិរបស់អ្នកផកផពបជីវតិរបស់អ្នកដថទផបបណាខ្រះ?សតើវប្នផកផពបជីវតិរបស់កូនៗផបបណា
ផដរ?សតើការផកផពបសោរះជាការផកផពបលអែឬអាពកក?់សតើស្្ើផបបណាសទើបអាចផកលេអែអតតាចរតិរបស់អ្នក?

ថ្្ងចន័្ ២៩សេសា
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វ ិ្ ីពបសៅឬោកស់ទាសកូនផដលពតឹេពតរូវ

សតើគេ្រីសុភាសិតផចងោ៉ា ងដូចសេដាចខ្រះ្ីការោកស់ទាសឬពបសៅកូន?អានសុភាសិត១០៖១៧
២៣៖១៣,១៤២៩៖១២៩៖១៥សដើេ្រីកចសេ្ើេ។

េូលសហតុអ្ីប្នជាឪ្ុករាដា េសដាីបសោ្សកូនៗរបស់្លួកសគ?េក្ីឪ្ុករាដា េចងប់សពងៀនកូនៗឲ្យ
សរៀបចំឥរោិបទឲ្យប្នពតឹេពតរូវនិងសចរះសាដា បប់ង្គា ប។់ប៉ាុផនតាចុរះេូលសហតុរបស់ព្រះវញិោ៉ា ងណាផដរ?
សុភាសិតអាចជលួេ��សេើងឲ្យសឆ្ើេនឹងសំណលួ រសនរះប្ន។សុភាសិត១៩៖១៨ផចងថា៖«ចូរវេផ្ចា ល
កូនក្នុងកាលផដលសៅរានសង្េឹឲ្យវរាងចាលសៅស�ើេេនិគលួរនឹងសលើកផលងសចាលវឲ្យពតរូវវោិស
សទ»។ឪ្ុករាដា េផដលសជឿព្រះដឹងថាកូន្លួកសគសកើតេករានបំណងពប្ថា្ន ខ្ងឯសសចកដាីប្បសពសច។
រានផតអំណាច១គតផ់ដលអាចជលួេ��ឲ្យកូនៗរបស់្លួកសគេកឈ្នរះប្បប្ន។សហើេអំណាចសោរះឯង
គពឺ្រះសេសូ៊វ។ការពបសៅកូនពតរូវស្្ើស�ើងសដើេ្ោីសំគឲ្យសៅឯព្រះេនិផេនោឲំ្យសគរវតសចញ្ពី្រះស�ើេ។

ផ្នការរបស់ព្រះគឺចងឲ់្យឪ្ុករាដា េដឹកោកូំនៗរបស់សគឲ្យសៅឯព្រះសេសូ៊វ។ឪ្ុករាដា េពតរូវ
សពបៀនពបសៅកូនសោេកដាីពសឡាញ់និងរក្យពសទន។់្លួកសគពតរូវបង្ឹកកូនៗឲ្យសដើរ្្ូវពតរូវតាងំ្ីសគសៅ

សកមាងខចាី។ឪ្ុករាដា េពតរូវជលួេ��ផណោកូំនេនិឲ្យស្្ើខុស។ស្លសោរះកូនសកមាងៗនឹងសរៀនទបចិ់តតា។្លួកសគ
នឹងសរៀនទុកចិតតាសលើព្រះ។រលួច្លួកសគនឹងសដើរតាេព្រះព្េទាងំទទលួលេកផ្នការរបស់ពទងក់្នុងការ

សសសង្គា រះសគ្ង។

សតើសុភាសិត១៣៖២៤និងសុភាសិត២៣៖១៣,១៤្ដាល់ដំបូោមា នអ្ីខ្រះដល់ឪ្ុករាដា េ?

រានផតខគេ្រីេលួេចំនលួនតិចប៉ាុសណាណ រះផដលសលើកស�ើងអំ្ីការ«វេ»កូន។ឪ្ុករាដា េពតរូវសពបើការ
វេផ្ចា លឲ្យដូចសៅនឹងអ្នកឃ្្លសចៀេសពបើដំបងសដើេ្ោីហំ្ូងសចៀេរបស់សគផដរ(ទំនុកតសេកើង
២៣៖៤)។ព្រះគេ្រីកប៏្នផចងថាឲ្យឪ្ុករាដា េអត់្ មាតច់ំសររះកូនៗផដរ។ឪ្ុករាដា េពតរូវផតជាគំរូលអែ
ដល់កូនៗ។្លួកសគពតរូវរានភា្ជិតស្និទ្ធជាេលួេនឹងកូនៗ។សសចកដាីទាងំសនរះនឹងស្្ើឲ្យកូនៗរបស់សគ

ក្ាេជាេនុស្សលអែ(សចាទិេកថា១១៖១៨,១៩)។ជាសរឿងពបថ្បំ្ុតផដលកូនៗទទលួលប្នអារេមាណ៍
ថាឪ្ុករាដា េរបស់្លួកសគពសឡាញ់សគ។ផបបសោរះស្លសគស្្ើអ្ីខុសសគនឹងព្េទទលួលការោកស់ទាស្ី
ឪ្ុករាដា េរបស់សគ។ការសនរះនឹងបង្ហា ញដល់កូនថាឪ្ុករាដា េរបស់្លួកសគពសឡាញ់្លួកសគខ្្ងំ
ណាស់(សុភាសិត១៣៖២៤)។សហើេសគកនឹ៏ងចងផ់កផពបផដរ។

ជលួនកាលឪ្ុករាដា េខ្រះវេពបសៅកូនសោេកំហឹងកាចសាហាវ។សតើឪ្ុករាដា េទាងំអស់អាចស្្ើអ្ី
សដើេ្ឲី្យប្នជាោនឹងកូនៗរបស់សគវញិ?
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សតើការរស់សៅសលើដំបូល្្រះ្ិតជាលអែពបសសើរផេនឬ?

ជលួនកាលអ្នកនិ្ន្ធគេ្រីសុភាសិតបរោិេ្ីសសចកដាីខ្រះផដលកំផប្ង្នស់្ក។
ឧទាហរណ៍រានដូចជាសុភាសិត២១៖៩,១៩និងសុភាសិត២៧៖១៥,១៦។សៅក្នុងខទាងំសនរះ


អ្នកនិ្ន្ធសលើកស�ើងអំ្ីបញ្ហា ពបចាថំ្្ងផដលបដាីពប្ន្ធជលួបពបទរះ។សតើអ្នកនិ្ន្ធសពបើការកំផប្ងសដើេ្ជីលួេ��ឲ្យ
សេើងេល់្ីសរលបំណងរបស់រតោ់៉ា ងដូចសេដាចខ្រះ?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ជលួនកាលេនុស្សផដលពសឡាញ់រ្ន អាចនឹងស្្ើសរឿងពតឹេពតរូវផតខុសកាលៈសទសៈ។
ចុរះអ្នកចសពេៀងសៅក្នុងសុភាសិត២៥៖២០ផដលេនិដឹងស្លពតរូវសា្ង ត?់«អ្នកណាផដលសពចៀងចំសរៀង
ជូនដល់េនុស្សផដលរានចិតតាសកើតទុក្ខឲ្យសគសាតា ប់សោរះស្ៀបដូចជាសគសោរះអាវសៅរដូវង្រឬដូចជាចាក់
ទឹកសខមារះសៅសលើអំបិលក្ុង»។ឬចុរះបុរសរាត់្ ំ[រាតឮ់ៗ]សៅក្នុងសុភាសិត២៧៖១៤ផដល«ឲ្យ្រ»
ដល់អ្នកជិតខ្ងសោេការផពសកឮៗសៅកានស់គទាងំព្លឹេវញិោ៉ា ងណាផដរ?«សបើអ្នកណាសពកាក្ ី
ព្លឹេពសាងនិងឲ្យ្ រដល់េពិតសំឡាញ់សោេសំស�ងខ្្ងំសោរះនឹងប្នរាប់ជារក្យសជរដល់សគ
វញិ»។

ចិតតារកីរាេជលួេ��ឲ្យសេើងពតរូវរូវរ្ន ជាេលួេនឹងពករុេពគរួសាររបស់សេើង។«ចិតតាផដលសបបាេជាថា្ន ំ
ោ៉ា ងវសិសសផតវញិ្ញា ណប្ក់ផបករផេងឲ្យឆអែឹងរងីស្ងលួតសៅ»(សុភាសិត១៧៖២២)។ជាសរឿងពបថ្

ណាស់ពបសិនសបើសេើងអាចសសើចឬញញឹេស្លសេើងស្្ើអ្ីេលួេខុស។កំផប្ងជលួេ��ឲ្យសេើងរានចិតតារកី

រាេស�ើង។ចិតតាផដលរកីរាេជលួេ��ឲ្យសេើងហ៊ាននិោេ្ីសសចកដាីណាផដលរខំ្នោេីដល់អារេមាណ៍
របស់សេើង។ប៉ាុផនតាសេើងកព៏តរូវពបរុងពបេត័្ន្ងផដរ។សេើងេនិពតរូវសសើចចំសររះសសចកដាីណាផដលសេើង

ពតរូវផកផពបសហើេផតេនិព្េផកផពបសោរះសទ។
អាការៈពគរុនស ដ្ា តិចៗអាចជាសញ្ញា ថាសេើងកំ្ុងរកកល់នឹងឈ។ឺដូសច្នរះសតើការស្្រះពបផកករ្ន ឬ

ភា្រញាំុ រញ៉ាូ វជាេលួេសរាជិកពគរួសាររបស់សេើងជាសញ្ញា អ្ីផដរ?ការស្្រះពបផកករ្ន ឬភា្រញាំុ រញ៉ាូ វ
អាចជាសញ្ញា ថនបញ្ហា ្ំជាសពចើនសទៀត។អាចថាសេើងខឹងជាេលួេសរាជិកពគរួសារជាខ្្ងំ។ប៉ាុផនតាសេើង
េនិដឹងពតរូវពប្បអ់្នកសោរះសោេវ ិ្ ីណា។សតើសេើងរានដំសណារះពសាេអ្ីសពរាបប់ញ្ហា សនរះ?ទីេលួេ

គឺសេើងេនិពតរូវស្្ើដូចជារមា នបញ្ហា អ្ីសកើតស�ើងសោរះសទ។ការស្្ើផបបសោរះនឹងេនិអាចោឲំ្យបញ្ហា រលត់
សៅវញិស�ើេ។បោ្បេ់កសេើងពតរូវចងចាំ្ ីកដាីពសឡាញ់របស់សេើងចំសររះព្រះនិងចំសររះអ្នកដថទ។

កដាីពសឡាញ់ជលួេ��ឲ្យសេើងហ៊ានោតពតោង្ីអ្ីផដលរានសៅក្នុងចិតតារបស់សេើង។ស្លសោរះសេើងនឹង
អាចសោរះពសាេបញ្ហា ប្ន។

េូលសហតុអ្ីប្នជាសំសណើ ចរានសារៈសំខ្នស់េ្៉ារះសពរាបព់ករុេពគរួសារ?សតើសគអាចសពបើពប្ស់
សំសណើ ចសដើេ្ោីឲំ្យរាន្លលអែសោេវ ិ្ ីណា?ឬសតើសគអាចសពបើវសដើេ្ឲី្យរាន្លអាពកកស់ោេវ ិ្ ី
ណាផដរ?សូេររិះរកចសេ្ើេសហើេេកេកសឆ្ើេក្នុងថា្ន ក។់
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ពប្ន្ធដព៏បថ្

សុភាសិតបញចាបស់ោេការសលើកសរសសើរ្ីពប្ន្ធ។សតើសគសលើកសរសសើរសសតាីសៅក្នុងសុភាសិត
៣១៖១០-៣១្ីចំណុចអ្ី?

ោរផីដលសៅក្នុងខទាងំសនរះរានលក្ខណៈ្ិសសសជាខ្្ងំ។ខទាងំសនរះគឺជាកំណា្្យដ៏្ ីសរារះរណដាំ ។
ខនីេលួេៗស្ដាើេសោេតលួអក្សរនីេលួេៗថន្្យញ្នៈទាងំ២២របស់ភាសាសហសព ើ្រ។សោកអ្នកពបផហលជា
អាចសាមា នប្នសហើេថាអ្នកនិ្ន្ធរូបសនរះរានសោបល់លអែៗ្ីោររីា្ន កស់នរះជាសពចើនសទៀត។ប៉ាុផនតារតព់តរូវ


ឈបស់រសសរពតឹេសសចកដាីលអែៗផត២២ោ៉ា ង។េូលសហតុអ្ី?គឺេក្ីរតអ់ស់្្យញ្នៈសដើេ្សី្ដាើេខ្មាីសទៀត!

សុភាសិតផចងថាសេើងគលួរសរៀបការជាេលួេថដគូជីវតិផដលលអែ។ពគរូបសពងៀនសាសនេូ៍ោ(ជ្ីស)ក៏
បសពងៀនដូចរ្ន ផដរថា៖«្្រះរបស់បុរសគឺពប្ន្ធរបស់សគសោរះសហើេ»។គេ្រីសុភាសិតករ៏ានទស្សនៈពសប
រ្ន ផដរថា«សសតាីរានចិតតាបរសុិទ្ធសោរះជាេកុដដល់បតាីផតសសតាីណាផដលោំឲ្យរានសសចកតាីខ្មា សសោរះសពបៀប
ដូចជាសសចកតាី្ ុករលលួេសៅក្នុងឆអែឹងរបស់បតាីវញិ»(សុភាសិត១២៖៤)។សសតាីសៅក្នុងសុភាសិតជំ្ូក៣១
គឺ្ិតជា«េកុដដល់បតាី»របស់ោងផេន។ចំណុច១សោរះគឺថាោងរានសទ្សកាសល្យសពចើន។ោងអាចសដរ
សខ្អាវទិញដីោដំំណាំសហើេ្ូផកសរៀបចំ្្រះនិងសចរះចាតផ់ចង្វកិាប្នលអែ។

េនុស្សពសីទាងំអស់្ំុផេនសុទ្ធផតរានសទ្សកាសល្យទាងំអស់សនរះសទ។បុរសជាបដាីកេ៏និពតរូវរ ំ្ ឹងឲ្យ
ពប្ន្ធខ្លួន្ូផកនិងបុិនពបសបដូ់ចសសតាីសៅក្នុងជំ្ូក៣១សនរះផដរ។គេ្រីសុភាសិតបង្ហា ញសេើងសហើេថាចំ
ណុចសំខ្នប់ំ្ុតេនិផេនផ្អែកសៅសលើសទ្សកាសល្យរបស់េនុស្សពសីសោរះសទ្្ុេសៅវញិគឺផ្អែកសៅសលើ

ចរតិចរោិរបស់ោងសៅវញិ។ជំោញស្្សងៗរបស់ោងបង្ហា ញសេើងថាោងជាេនុស្សរា្ន កផ់ដលសគឯង
អាចទុកចិតតាប្ន។ោងសុភា្សហើេរានកដាីពសឡាញ់សពចើន។ោង្ដាល់នូវកដាីសេតាតា ដល់អ្នក្ង។ោងខំ
ពបឹងផពបងស្្ើការ។ោងសសាមា រះពតង។់សតើអ្ីជាអា្ក៌ំប្ងំសៅរកភា្សជាគជេ័របស់ោង?សុភាសិត
៣១៖៣០ពប្បស់េើងថាគឺេក្ីោង«សកាតខ្្ចដល់ព្រះសេហូវ៉ា »។

សុភាសិត៣១៖១០ផចងថា«ឯសសតាីពគប់លក្ខណ៍សតើអ្នកណានឹងរកប្នដ្តិសសតាីោ៉ា ងសោរះរានតថេ្
ជាជាង្ លួកត្ូងទទឹេសៅសទៀត»។រក្យថាពគបល់ក្ខណ៍សនរះពតរូវជំនលួសសោេរក្យ«ពទ្្យសេ្តតាិ»វញិសៅ
ក្នុងគេ្រីទំនុកតសេកើង៦២៖១០។សោកបូអូសសពបើរក្យសនរះដូចរ្ន ស្លផដលសោករានពបសាសនថ៍ា
ោងរស់«ោងជាសសតាីលអែពតឹេពតរូវ»(ោងរស់៣៖១១)។ខទាងំសនរះបង្ហា ញសេើងថាពទ្្យសេ្តតាិ្ិតពប្កដ
គឺជារូបស័្្តំណាងឲ្យនរណារា្ន កផ់ដលពសឡាញ់សហើេសាដា បប់ង្គា បដ់ល់ព្រះសេហូវ៉ា ។េូលសហតុសនរះ
សហើេប្នជាព្រះគេ្រីផចងថាសសតាីសៅក្នុងសុភាសិតជំ្ូក៣១រានតថេ្សលើសជាង្្លួកត្ូ
ងទទឹេសៅសទៀត។

សូេសញឹ្ងគិត្ីសសតាីលអែរា្ន កផ់ដលប្នជលួេ��ផកផពបជីវតិអ្នក។សតើអ្នកអាចបផន្េជំោញអ្ីខ្រះសទៀតសៅ
ក្នុងបញី្ជំោញផដលោរលីអែពតរូវរាន?សតើោងពតរូវផតជាេនុស្សផបបណាសហើេសចរះស្្ើអ្ីខ្រះសទៀត?



39ថ្្ងសុពក ៣ឧសភា
ការសិកសាបផន្េ៖ចូររកសាចិតតាអ្នកសៅឯនគរស្ានសលួគ។៌«ពគីស្ានពតរូវផតពបរុងពបេត័្នសោេការររចិតតា
របស់សគពគបស់្លសវោទាងំអស់។្លួកសគពតរូវចំណាេស្លសដើេ្សីញឹ្ងគិតអំ្ីព្រះបន្ូលរបស់ព្រះ

េកកានស់េើងតាេរេៈព្រះគេ្រី។សគពតរូវថ្ាេខ្លួនទាងំពសរុងសៅឯព្រះជារាចា ស់។ពគីស្ានជាសពចើនពប
ព្ឹតតាផបបដូចជាការសញឹ្ងគិតអំ្ីព្រះអានព្រះគេ្រីនិងអ្ិោ្ឋ នគឺជាការចំណាេស្លសវោឥតពប
សោជនស៍ៅវញិ។ខ្ុ ំពប្ថា្ន ចងឲ់្យអ្នករាល់រ្ន ប្នសឃើញ្ីសសចកដាីសនរះតាេផបបផដលព្រះចងឲ់្យអ្នក

សឃើញ។ស្លសោរះអ្នករាល់រ្ន នឹងផស្ងរកនគរព្រះជាេុន។អ្នករាល់រ្ន ពតរូវរកសាចិតតាឲ្យសៅឯនគរស្ាន
សលួគ។៌ការស្្ើផបបសោរះនឹង្ដាល់ករ្ាងំថាេ្លដល់អ្នក។សហើេកន៏ឹង្ដាល់ភា្ពសស់ពសាេដល់កិចចា
ការរបស់អ្នកផដរ។បង្ហា តច់ិតតាគំនិតរបស់អ្នកឲ្យសញឹ្ងគិត្ីអ្ីៗផដលសៅឯនគរស្ានសលួគ។៌ស្លសោរះ
ភា្ពសស់ពតកាលកដូ៏ចជាទឹកចិតតាផដលចងស់្្ើផតសសចកដាីណាផដលពតឹេពតរូវនឹងពគបដណដា បព់គបទ់ាងំការ
ផដលអ្នកស្្ើ......សសចកដាីជំសនឿរបស់សេើងទនស់ខសាេជាខ្្ងំ។សេើងេនិខ្្ងំសហើេករ៏មា នសសចកដាីជំសនឿរងឹ
រាតំាេផដលសេើងគលួររានសោរះសទ[សអសេសូរ៤៖១៣]»។ដកពសង់្ ីសសៀវសៅTheSDABible
Commentary,volume3,page1157របស់អ្នកពសីផអល្ិនជីថវ ៉ាត។៍

សំណលួ រ្ិភាកសា៖

១)ពគីស្ានជាសពចើនោកស់លើកស�ើងថាការរានេតិតាលអែសដើេ្ជីលួេ��រពំទស្លរានទុក្ខលំប្ក្ិតជារានពប
សោជនស៍ពចើន។សតើេតិតាលអែអាចជលួេ��សេើងឲ្យរកសាចិតតាឲ្យសៅជាបឯ់នគរស្ានសលួគប៌្នដូចសេដាចខ្រះ?េនុស្ស
ជាសពចើន្យាោេតតាងំជាេលួេបំណងអាពកកនិ់ងប្បផដលរានសៅក្នុងចិតតា្លួកសគផដលផតងផតទាញឲ្យ


្លួកសគស្្ើអ្ីផដលខុស។ប៉ាុផនតា្លួកសគហាកេ់និអាចេកឈ្នរះឬបរ្ឈបទ់រ្ាបអ់ាពកកទ់ាងំសោរះប្នស�ើេ។
្លួកសគពតរូវការជំនលួេ្ិសសស។សតើសោកពគរូគង្្លឬអ្នកជំោញអាចជលួេ��អ្នកទាងំសោរះប្នសោេវ ិ្ ីណា?

២)្ដាល់ចសេ្ើេរបស់ោកច់ំសររះសំណលួ រចុងសពកាេថនថ្្ង្ុ្។កំផប្ងគឺជាអំសណាេទាន។
សហើេសំសណើ ចកោ៏៉ា ងសោរះផដរ។ប៉ាុផនតាសតើអំសណាចទាងំសនរះអាចពត�បស់ៅជាសរឿងអាពកកផ់ដលអាចស្្ើ
ទុក្ខសេើងសោេវ ិ្ ីណា?

៣)សុភាសិតជំ្ូក៣១បង្ហា ញសេើង្ីសសតាីដល៏អែរា្ន ក។់ោងស្្ើកិចចាការជាសពចើនផដលោឲំ្យសេើងសររ្
ោង។ចូរសពបៀបស្ៀបសសតាីសៅក្នុងសុភាសិតជំ្ូក៣១សោរះសៅនឹងសសតាីផដលសគបង្ហា ញសៅក្នុងទស្សោវដដាី
ល្ីៗ តាេកញចាកទូ់រទស្សន៍ឬសៅក្នុងសហគេនរ៍បស់អ្នក។ស្្ើផបបណាសទើបសេើងអាចការររចិតតា

របស់សេើង្ីការបង្ហា ញលក្ខណៈសសតាីផដលេនិពតឹេពតរូវទាងំសនរះ?

៤)សតើពបជា្លរដ្ឋផដលេនិផេនជាពករុេជំនំុសៅក្នុងទីពករុងឬសៅក្នុងសហគេនរ៍បស់អ្នកេល់សឃើញ
ផបបណាទាកទ់ិនសៅហ្នឹងពករុេពគរួសារ?សតើ្លួកសគឲ្យតថេ្ប៉ាុនណាសៅសលើពករុេពគរួសារ?សតើទស្សនៈរបស់

្លួកសគខ្រះដូចរ្ន សៅនឹងការបសពងៀនរបស់ព្រះគេ្រីផដរឬសទ?ពបសិនសបើរានសតើដូចរ្ន ពតងណ់ាខ្រះ?ស្្ើ
ផបបណាសទើបទស្សនៈផដលដូចរ្ន ទាងំសោរះអាចជលួេ��ឲ្យពករុេពគរួសាររបស់សេើងកានផ់តរានទំោកទ់ំនង
រងឹរាសំ�ើង?
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កូនផង៉ាតសចញេកសហើេ!
ពគរូស្ទ្យរា្ន កច់ងប់សពេើការថ្ាេព្រះកានផ់តសពចើនស�ើងបោ្ប់្ ីឮសសចកដាីអ្ិបបាេេលួេអំ្ី

សបសកកេមាសៅក្នុងទីពករុងផដលប្នជលួេ��សពរាលកូនផង៉ាតសៅក្នុងកផន្ងចតឡានេលួេសោេេនិប្ន
សពរងទុកសៅព្រះវហិារការោិល័េកណាដា លសហរដ្ឋអាសេរកិ្ិេ្សោកសសសវនសដេអាតស់វនទីស្។

សោកសវជ្បណិ្តវ៉ាេសវតសីុរ ៉ាសសហពបរុនប្នជលួេ��បសងកើតកូនផង៉ាតពបរុសេលួេសៅក្នុងឡានរបស់ឪ្ុក
រាដា េសកមាងសោរះ។េូលសហតុគឺឪ្ុករាដា េសកមាងសោរះពបញាបព់បញាល់សៅេន្ីរស្ទ្យផតកប៏តចូ់លេក
ចំណតឡានថនព្រះវហិារសីុលសវ ើសស្ីងរដ្ឋរា៉ា រផី�នបោ្ប់្ ី្លួកសគវសង្ង្្ូវ។

អ្នកពសីរ ៉ាសសហពបរុនរានពបសាសនរ៍តស់ជឿថាព្រះជាអ្នកសរៀបចំព្ឹតតាិការណ៍សោរះ។អ្នកពសីរាន
ពបសាសនថ៍ា៖«ព្រះជារាចា ស់ប្នសរៀបចំឱកាសដវ៏សិសសបំ្ុតសនរះទុកជាការសឆ្ើេតបេកកានស់សចកដាី
អ្ិោ្ឋ នរបស់សេើង»

អ្នកពសីរ ៉ាសសហពបរុនចាបស់្ដាើេអ្ិោ្ឋ នរកវ ិ្ ីបសពេើព្រះសលើស្ី្េមាតាសទៀតបោ្ប់្ ីឮោេកថន្លួក
ជំនំុអាតស់វនទីស្គឺសោក្ិតអិនសីុវលីសុនអ្ិបបាេសៅក្នុងសេេ័ពបជំុសន្និប្តរនិជ្កេមាពបចាំ

ឆ្្ន ំោឆ្្ន ២ំ០១៧សៅឯការោិល័េេហាសន្និប្ត្ិេ្សោក។សេដឹកោំ្ លួកជំនំុប្នសស្នើសំុឲ្យរាន
ការខិតខំជា្មាីក្នុងការ្សាេដំណឹងសៅកានអ់្នករស់សៅក្នុងទីពករុងសហើេសលើកស�ើង្ីការខ្រះពគរូស្ទ្យ

ព្េទាងំអ្នកជំខ្ញខ្ងសុខភា្ដថទសទៀតសដើេ្សី្ងសៅកានអ់្នករស់សៅទីពករុង។
ពប្ថំ្្ងសពកាេបោ្ប់្ ីសាដា បក់ារអ្ិបបាេរលួចអ្នកពសីរ ៉ាសសហពបរុននិងស្ាេកីំ្ុងសបើកឡានឆ្ងកាត់

ព្រះវហិារការោិល័េកណាដា លកស៏ឃើញបុរសរា្ន កប់តឡ់ានចូលសៅចំណតឡានព្េទាងំពបញាបព់ប
ញាល់សចញ្ីឡានសហើេរតជំុ់វញិឡានសោរះ។បោ្ប់្ ីអ្នកពសីទរ្ាកក់ញចាកចុ់រះសោរះកឮ៏បុរសសោរះ
ផពសកសឆ្សឡាថា«កូនផង៉ាតសចញេកសហើេ!»។រលួចអ្នកពសីកឮ៏សផពេកសសតាីផដលជារាដា េ្ីក្នុងឡានេក
តាេសពកាេ។

អ្នកពសីរ ៉ាសរានពបសាសនថ៍ា«ខ្ុ ំសហើេនិងបដាីកព៏បញាបប់តឡ់ានចូលសៅផដរ»។
េលួេសន្ុរះសពកាេេកកូនផង៉ាតកស៏កើតសចញេក។ខណៈបដាីអ្នកពសីសហពបរុនកំ្ុងទូរស័្្សៅសៅរកស្ទ្យ
សសសង្គា រះបោ្ន់សោរះឪ្ុក្មាីកស៏ោរះផខ្សផស្កសជើង្ីផស្កសជើងសលងកីឡាវេកូនប្ល់សហើេកស៏ឃើញ
កថសនតាេលួេសៅក្នុងឡាន។សហើេរតក់ច៏ងទងសុកសហើេកាតវ់តាេការផណោរំបស់អ្នកពសីរ ៉ាស
សហពបរុន។

អ្នកពសីសហពបរុនករ៏ុទំារកសោរះជាេលួេនឹងេលួេ្ីឡានរបស់រតស់ហើេខំស្្ើោ៉ា ងណាឲ្យកូនផង៉ាតប្ន
សុខព្េទាងំដកដសងហាើេប្នពសរួល្ង។សនតាិសុខរបស់បរសិវណេហាសន្និប្តប្នេកដល់សហើេសរៀប
រេឲ្យស្ានភា្រានសភា្ស្ងបស់ា្ង តល់អែ។េលួេសន្ុរះសពកាេេកស្ទកេ៏កដល់សហើេកោ៏េំករាដា េ
និងទារកផដលរានសុខភា្រាទំាសំនរះសៅកានេ់ន្ីរស្ទ្យ។

សពកាេេកសៅថ្្ងដផដលសោរះអ្នកពសីសហពបរុនកស៏ៅសលួរសុខទុក្ខសសតាីផដលជារាដា េសោរះសៅឯេន្ីរ
ស្ទ្យសហើេកស៏លើកបីកូនផង៉ាតសោរះសទៀត។

សសតាីជារាដា េពប្បស់ៅគិោនុបោ្ឋ កសោេកដាីរសំេើបថាព្រះជារាចា ស់ប្នចាតស់ទវតាឲ្យេកជលួេ��ោងសៅ
ឯទីោនចតឡាន។រតរ់ានពបសាសនថ៍ា«ខ្ុ ំេនិដឹងថារតេ់ក្ីណាសទពរនផ់តស្លខ្ុ ំពកស�ក
   ផេ្នកសៅសលើកព៏សាបផ់តសឃើញរត»់។

   អ្នកពសីសហពបរុនរានពបសាសនថ៍ារតស់ជឿសោេរមា នេន្ិលថាព្ឹតតាិ
   ការណ៍ផដលសកើតស�ើងសៅឯកផន្ងចតឡានសោរះគឺជាការសឆ្ើេតបេក
   កានស់សចកដាីអ្ិោ្ឋ នរបស់រត។់រតរ់ានពបសាសនថ៍ា
   «ខ្ុ ំនឹងស្្ើតាេផ្នការរបស់ព្រះទាងំអស់»។

សរឿងខ្ី
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បទចម្រៀងដ៏ពីមោះរបសម់សតេច

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៤ីឧសភា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សោកុប្បតតាិ២៖៧,បទចសពមៀងសាឡូម៉នូ១៖២,១៣,
កូរនិ្ូសទី១៧៖៣-៥,បទចសពមៀងសាឡូម៉នូ៤៖៨-៥៖១។

ខចងចា៖ំ«សូមផតាតិខ្ុ ំរាចា ស់នតិ្យសៅព្រះទយ័ពទង់ដូចជាពរាគឺជាសានា មពរាសៅសលើព្រះពាហុពទង់ផងដ្បតិ
សសចកតាីពសឡាញ់រានកំឡាងំដូចជាសសចកតាីសាលា ប់សហើយសសចកតាីពបចណ្ឌ ក៏សាហាវដូចជាសាថា នឃុំព្លឹង
មនុស្សសាលា ប់សហើយចំហលួថនសសចកតាីសោរះក៏ជាចំហួលថនស្លាើងជាអណាតា តស្លាើងយ៉ងសហ័សដដលមក្ ី
ព្រះ»(បទចសពមៀងសាឡូម៉នូ៨៖៦)។

 អាពាហ៍្ពិាហ៍គជឺាដណំាកក់ាលផ្លា ស់បតាូរដធ៏ំបផុំតមយួកនាុងជីវតិ។វាោមំកនូវបញ្ហា ផងនងិ
ព្រះ្រផង។ព្រះ្រមយួសោរះគជឺាអំសណាយទានខាងផលាូវស្ទ។ការរមួស្ទគជឺាវធិដីអ៏សាចា រ្យមយួសដើម្បីបង្ហា ញ
ឲ្យសឃើញនូវសសចកតាីពសឡាញ់។ប៉ុដនតាការរមួស្ទសរាងសធវើសឡើងសៅកដនលាងនងិស្លសវោដព៏តឹមពតរូវសពាលគឺ៖
កនាុងរងវងអ់ាពាហ៍្ពិាហ៍។មនុស្សជាសពចើនស្វថ ្្ងសនរះគតិថាព្រះគម្រីពបឆាងំនងឹសរឿងរមួស្ទ។សទមនិ្តិ
សទ!ព្រះជារាចា ស់ពទង់្ ុបំ្នពបឆាងំនងឹការរមួស្ទសឡើយ។ព្រះអង្គជាអនាកបសងកើតវាសៅវញិសទ។ប៉ុដនតាព្រះពទង់
ចងឲ់្យសោកអនាករានអណំរនងឹអំសណាយទានសនរះជាមយួនឹងមនុស្សដដលសោកអនាកសរៀបការជាមយួដត
ប៉ុសណាណ រះ។
 បទចំសរៀងសាឡូម៉នូបង្ហា ញពប្បស់យើងថាសសចកតាីពសឡាញ់នងិការរមួស្ទកនាុងរងវងអ់ាពាហ៍
្ពិាហ៍អាចជាសរឿងដព៏បថ្ណាស់។្តិដមនសហើយបទចំសរៀងសាឡូម៉នូគជឺាដផនាកមយួថនព្រះគម្រីដដរ។
ប៉ុដនតាវាប្នពប្បស់យើងអំ្ ចីណុំចសំខាន់ៗ ជាសពចើនសតាីអំ្ សីសនាហា។វាគជឺាសាចស់រឿងរបស់ពសីពកមុរំានា ក់
ដដលជាសាសនសូ៊៍ឡាម។មនុស្សជាសពចើនសជឿថាសាវ មរីបស់ោងគជឺាសសតាចសាឡូម៉នូ។្ួកសគគិតថា
បទចំសរៀងសាឡូម៉នូគជឺារូបស័្្ទដដ៏វងអោលា យមយួ។្កួសគសជឿថាកណ្ឌ គម្រីសនរះគជឺានិមតិតារូបថនសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ព្រះដដលរានចំសពារះ្កួជំនំុរបស់ព្រះអង្គ។ប៉ុដនតាដបំងូសឡើយសយើងសរាងនកឹចាថំាបទចំសរៀង
សាឡូម៉នូគជឺាកណំា្្យសសនាហាជាមនុសិន។វាគជឺាការសរៀបរាបអ់ំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់ដ៏្ តិពប្កដមយួរវាង
បុរសរានា ក់នងិសសតាីរានា ក។់សប្តា ហ៍សនរះសយើងនងឹពកសឡកសមើលអាពាហ៍្ពិាហ៍សៅកនាុងបទចំសរៀងសាឡូម៉នូ។

សមសរៀនទី៦ ៤-១០ឧសភា
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អំសណាយទានជីវតិនិងការរមួស្ទ

 សតើព្រះគម្រីបសពងៀនសយើងអវីខលារះអំ្ីរូបកាយរបស់មនុស្ស?សូមអានខគម្រីសោកុប្បតតាិ២៖៧,
ទំនុកតសមកើង៦៣៖១,៨៤៖២,កូរនិ្ូសទី១៦៖១៩,២០,ដ្សសាឡូនីចទី១៥៖២៣សំរាបច់សមលាើយ។

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សាសោខលារះសជឿថារូបកាយមនុស្សសោកគឺអាពកកណ់ាស់។ប៉ុដនតា្ួកសគនិយយថា«វញិ្ញា ណ»
សៅខាងកនាុងរូបកាយគឺល្អ។ប៉ុដនតាព្រះគម្រី្ំុប្នដចងយ៉ងសោរះសឡើយ។ព្រះគម្រីបសពងៀនថាមនុស្សពគប់
រូបរាន«រូបកាយ»និង«វញិ្ញា ណ»(សោកុប្បតតាិ២៖៧)។ព្រះពទងប់សងកើតសយើងមករាមរសបៀបសនរះឯង។
សហតុសោរះសហើយប្នជាអនាកនិ្ន្ធថនទំនុកតសមកើង៦៣៖១និង៨៤៖២ថាវ យបង្គំព្រះសោយរូបកាយនិង
វញិ្ញា ណរបស់សោក។សោកថាវ យបង្គំព្រះសោយតួអង្គទាងំមូលរបស់គាតដ់តមតាង។

 សតើបទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបសពងៀនសយើងអវីខលារះអំ្ីរូបកាយមនុស្សនិងការរមួស្ទ?សំរាបច់សមលាើយ
សូមអានសាឡូម៉ូន១៖២,១៣,២៖៦,៥៖១០-១៦,និង៧៖១-៩។សតើខគម្រីទាងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើង
យ៉ងដូចសមតាចអំ្ីព្រះគម្រីដដលបសពងៀនថារូបកាយមនុស្សនិងការរមួស្ទគឺជាអំសណាយទានមក្ីព្រះ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 បទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបង្ហា ញពប្បស់យើងថារូបកាយមនុស្សគឺរានភា្ពសស់សា្អ តខាលា ងំណាស់។
បទសនរះកប៏សពងៀនផងដដរថាសយើងមនិគួររានអារម្មណ៍ថាសអៀនខា្ម សឬរានសទាសថ្រស៍ោយសារដតការ
រមួស្ទជាមយួបតាីឬពប្ន្ធរបស់សយើងសោរះសឡើយ។ការរមួស្ទរវាងសាវ មី្ រយិដដលពសឡាញ់គានា ្ំុដមន
ជាសរឿងអាពកក់ឬ«សសា្ម កសពគាក»សឡើយ។
 សៅរាមពបសទសខលារះនិងសាសោខលារះសគមនិអនុញ្ញា តឲ្យនិយយអំ្ីសរឿងរមួស្ទសឡើយ។សហតុ
សោរះការនិយយគានា អំ្ីការរមួស្ទសំរាបស់ាវ មី្ រយិគឺជាសរឿងដ៏្ ិប្កណាស់។ព្រះគម្រីប្នសលើកយក
ពបធានបទសនរះមកនិយយយ៉ងទូលំទូោយ។សហតុសោរះសយើងគួររានអារម្មណ៍ល្អកនាុងការនិយយអំ្ី
ពបធានបទសនរះជាមយួគូសាវ មី្ រយិរបស់សយើងដដរ។ព្រះគម្រីបសពងៀនសយើងឲ្យសចរះសគារ្ឲ្យតថមលាដល់
អំសណាយទានថនការរមួស្ទ។វាគឺជាអំសណាយទានដវ៏សិសសថ្លាថាលា បំផុតមក្ីព្រះ។

 មនុស្សខលារះនិងសាសោខលារះបសពងៀនថាការរមួស្ទគឺជាសរឿងសសា្ម កសពគាកនិងខុសឆ្គង។រឯី
មនុស្សខលារះសទៀតនិងសាសោខលារះសទៀតសជឿថាសយើងមនិគួរនិយយអំ្ីការរមួស្ទសសារះសឡើយ។សតើព្រះ
គម្រីបង្ហា ញពប្បស់យើងយ៉ងដូចសមតាចខលារះថាសគាលគំនិតទាងំ្ីរមនិពតឹមពតរូវ?



43
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 បទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីលក្ខណៈខុសគានា ជាសពចើនថនសសចកតាីសសនាហា។សតើ
លក្ខណៈទាងំសោរះរានអវីខលារះ?សំរាបច់សមលាើយសូមអានខគម្រីចំសរៀងសាឡូម៉ូន១៖២,១៣,២៖១០-១៣,
១៦,៣៖១១,៤៖១-៧,៥៖១៦,៦៖៦,៧៖១-៩,៨៖៦,៧។

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 បទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបង្ហា ញពប្បស់យើងថាមតិតាសំឡាញ់ដតងចំណាយស្លជាមយួគានា ។មតិតា
សំឡាញ់កព៏ប្ពស័យទាកទ់ងគានា សហើយកយ៏កចិតតាទុកោកដ់ល់គានា សៅវញិសៅមកដដរ។សៅកនាុងបទចំសរៀង
សាឡូម៉ូនសយើងសឃើញមតិតាសំឡាញ់្ីរោកប់្នសរៀបការនឹងគានា ។្រយិសលើកសឡើងអំ្ីសាវ មរីបស់ោង
ថាជា«ស្ងួនសំឡាញ់»(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៥៖១៦)។រាន្រសហើយមនុស្សណាដដលប្នសរៀបការ
ជាមយួនឹងមតិតាដ៏្ ិសសសរបស់ខលាួន។
 សៅកនាុងបទចំសរៀងសាឡូម៉ូនគូសសនាហ៍សនរះប្នបង្ហា ញសសចកតាីសសនាហារបស់្ួកសគរាមរូប្រម្មណ៍
ជាសពចើន។្ួកសគសពាលសរសសើរសពមស់គានា សៅវញិសៅមក។្ួកសគ្ណ៌ោ្ីគានា សៅវញិសៅមកផងដដរ។
ឥរយិប្ដដល្ួកសគសំដដងសចញមកសុទ្ធដតបង្ហា ញឲ្យសឃើញថា្ួកសគពសឡាញ់គានា ខាលា ងំណាស់។ព្រះ
ពទងប់្នពបទានអំសណាយថនការរមួស្ទដល់្ួកសគសដើម្បឲី្យ្ួកសគរានការសនាិទ្ធសានា លនឹងគានា កានដ់តខាលា ងំ
សឡើងដ្មសទៀត។ប៉ុដនតាគូសាវ មី្ រយិទាងំឡាយសរាងដតអនុញ្ញា តឲ្យសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះពជរួតពជាប
ចូលដល់ទីជសពរៅថនដួងចិតតារបស់្ួកសគជាមុនសិន។
 មនុស្សសោកប្នប្តប់ងនិ់ស្សយ័ថនសសចកតាីពសឡាញ់្ីធម្មជាតិសៅសហើយសោយសារដត្ ួក
សយើងរានប្បសោរះឯង។ចិតតាស្លាើមរបស់សយើងរានដិតោមសោយភា្អារា្ម និយម។រឯីសសចកតាីពសឡាញ់
ដ៏្ ិតពប្កដវញិគឺប្នមក្ីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធឯសណារះសទ(រ ៉ូម៥៖៥)។សសចកតាីពសឡាញ់សនរះសហើយ
ដដលភាជា បស់ាវ មីនិង្រយិឲ្យរមួរស់ជាមយួគានា ។សសចកតាីពសឡាញ់សនរះមនិអារា្ម និយមសឡើយ។វាកជ៏ួយ��
ភាជា ប់្ ួកអនាកសជឿឲ្យចូលរមួជាមយួនឹង្ួកជំនំុដដរ។បទចំសរៀងសាឡូម៉ូនកស៏លើកទឹកចិតតាដល់សយើងឲ្យសចរះ
ពសឡាញ់សាវ មី្ រយិរបស់ខលាួនសោយសសចកតាីពសឡាញ់ដបបសនរះឯង។

 សតើអាពាហ៍្ិពាហ៍បង្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះពទងច់ងស់នាិទ្ធសានា លនឹងសយើងយ៉ងដូចសមតាចដដរ?
សតើសោកអនាករានកាត្វកិចចាអវីខលារះសដើម្បសីធវើឲ្យអាពាហ៍្ិពាហ៍រានភា្ពសស់បំព្ងសឡើង?សតើគួរចំណាយ
ស្លជាមយួគានា សទ?សតើមនិពតរូវរានភា្អារា្ម និយមសទដមនសទ?សហតុអវីប្នកិចចាទាងំសនរះសំខានស់ម៉លារះ
ពបសិនសបើសយើងចងរ់ានភា្សនាិទ្ធសានា លនឹងព្រះ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ថ្្ងចន័្ទ ៦ឧសភា
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ចំសណរះដឹងដដលប្នមក្ីសសចកតាីពសឡាញ់

 សតើអវីសៅដដលជាដផនការដំបូងរបស់ព្រះសំរាបស់ាវ មីនិង្រយិសៅកនាុងសួនសអដដន?ព្រះពទង់
ស្វព្រះទយ័ឲ្យ្ួកសគ«កាលា យជាសាចដ់តមយួ(ចិតតាគំនិតវញិ្ញា ណនិងរូបកាយ)»(សោកុប្បតតាិ២៖២៤,
២៥)។អនាកខលារះគិតថាសគាលបំណងថនបទចំសរៀងសាឡូម៉ូនគឺចងោ់គូំសាវ មី្ រយិពតឡបស់ៅរកដផនការ
សដើមសំរាបអ់ាពាហ៍្ិពាហ៍កនាុងសួនសអដដនសឡើងវញិ។សរឿងសោរះពបដហលជា្ិតដមនសហើយ។បទចំសរៀង
សនរះប្នសពបើពាក្យស្ចន៍និងរូប្រម្មណ៍យ៉ង្ីសរារះដដលបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីដផនការរបស់ព្រះសំរាប់
គូសាវ មី្ រយិឲ្យកាលា យមកជា«សាចដ់តមួយួ»។

 សតើបទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់រវាងសាវ មនីិង្រយិយ៉ងដូច
សមតាចខលារះ?សូមអានបទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖៧-៥៖១។សតើខគម្រីកូរនិ្ូសទី១៧៖៣-៥ជួយ��សយើងឲ្យ
យល់អវីខលារះអំ្ីខគម្រីបទចំសសរៀងសាឡូម៉ូនទាងំសនរះឲ្យកានដ់តពបសសើរសឡើងសោរះ?

 សសតាចសាឡូម៉ូនប្នរានបន្ទូលសៅកានម់សហសីសថា្ម ង្្មីថា«ចូរសៅជាមយួនឹងបង»(បទចំសរៀង
សាឡូម៉ូន៤៖៨,គខប)។មសហសីរបស់ព្រះអង្គកប៏្នសឆលាើយតប។សពកាយមកព្រះោងប្នសសនាើឲ្យព្រះអង្គ
យង«ចូលកនាុងសួនឧទយាន»របស់ព្រះអង្គសដើម្បជីួបនឹងព្រះោង(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១៦,គខប)។
សសតាចសាឡូម៉ូនកប៏្នសឆលាើយតបវញិ(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៥៖១)។សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអវីខលារះអំ្ី
សសចកតាីពសឡាញ់?ខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងថាសសចកតាីពសឡាញ់្ំុប្នបង្ខំនរណារានា កឲ់្យសធវើអវីមយួ
សឡើយ។ទាងំសសតាចសាឡូម៉ូននិងមសហសីរបស់ព្រះអង្គពសឡាញ់គានា សោយសុទ្ធចិតតា។សសតាចសាឡូម៉ូន្ំុ
ប្នបង្ខិតបង្ខំមសហសីរបស់ព្រះអង្គឲ្យពសឡាញ់ព្រះអង្គសឡើយ។ព្រះោងក៏្ ុំប្នបង្ខំព្រះអង្គឲ្យពសឡាញ់
ព្រះោងវញិដដរ។
 ោមស ្្ម រះ«សាឡូម៉ូន»និង«សូ៊ឡាម»(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៦៖១៣)រានពប្្សចញ្ី
ពាក្យសហសព ើ្រថា«សាឡូម»ដដលរាននយ័ថា«សសចកតាីសុខសានតា»ឬការរមួគានា «ជាធលាុងដតមយួឬទាងំ
ពសរុង»។ទាងំសសតាចសាឡូម៉ូននិងព្រះោងសូ៊ឡាមសុទ្ធទទួលអារម្មណ៍ថារានសសចកតាីសុខ្ីសពពារះ្ួក
សគប្នដចករដំលកសសចកតាីពសឡាញ់ដល់គានា សៅវញិសៅមក(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១-៥,៥៖១០-១៦)។
ព្រះោងសូ៊ឡាមបនលាឺសឡើងថា៖«ស្ងួនសំឡាញ់ខ្ុ ំជារបស់ផងខ្ុ ំខ្ុ ំក៏ជារបស់ផងពទង់ដដរ»(បទចំសរៀង
សាឡូម៉ូន២៖១៦)។ពាក្យស្ចនរ៍បស់ព្រះោងកដូ៏ចជាពាក្យស្ចនរ៍បស់សោកអោ័មកនាុងស្លដដល
ព្រះពទងប់្នោោំងសអវ៉ាមកឯសោកកនាុងសួនសអដដនដដរ៖សនរះសហើយជាឆ្អឹង្ ីឆ្អឹងខ្ុ ំជាសាច់្ ីសាច់ខ្ុ ំ
និងពតរូវសៅថា«សសតាី»្ីសពពារះប្នយកសចញ្ ីបុរសមក(សោកុប្បតតាិ២៖២៣)។

 ព្រះគម្រីប្នសពបើពាក្យ«សា្គ ល់»ឬ«រមួរស់ជាមយួ»សដើម្បី្ ន្យល់អំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់និង
ការរមួស្ទរវាងបុរសនិងសសតាីដដលប្នសរៀបការជាមយួគានា ។សូមសមើលការសពបើពាក្យសនរះសៅកនាុងខគម្រី
សផ្សងសទៀត៖សោកុប្បតតាិ៤៖២៥,សំាយ៉ូដអលទី១១៖១៩,លូកា១៖៣៤,យ៉ូហាន១៧៖៣,កូរនិ-
្ូសទី១៨៖៣។សតើខទាងំសនរះជួយ��សយើងឲ្យយល់កានដ់តពបសសើរសឡើងអំ្ីដផនការរបស់ព្រះសលើពបធាន
បទសសចកតាីពសឡាញ់និងការរមួស្ទកនាុងអាពាហ៍្ិពាហ៍យ៉ងដូចសមតាចដដរ?
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សសចកតាីពសឡាញ់រាមស្លសវោពតឹមពតរូវ

 សូមអានខគម្រីបទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖៨-៥៖១។

 បទចំសរៀងសាឡូម៉ូនគឺជាបទកំណា្្យសសនាហ៍ដព៏សស់បំព្ង។ខ១៦ថនជំ្ូក៤និងខ១ថន
ជំ្ូក៥គឺជាចំណុចសំខានថ់នបទចំសរៀងសនរះ។ខទាងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអវីដដលសកើតសឡើងស្ល
ដដលសសតាចសាឡូម៉ូននិងព្រះោងសូ៊ឡាមសៅទីបំផុតកប៏្នសរៀបការនឹងគានា ។

 សូមអានបទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១២,១៦,៥៖១,និង៨៖៨-១០។សតើសសតាចសាឡូម៉ូនកំ្ុង
រានបន្ទូលអំ្ីអវីខលារះសៅកនាុងខទាងំសនរះ?

 បទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីដផនការរបស់ព្រះសំរាបក់ាររមួស្ទ។ព្រះពទង់្ ុ ំ
ស្វព្រះទយ័ឲ្យមនុស្សសោករមួស្ទជាមយួគានា មុន្ួកសគសរៀបការសឡើយ។សយើងសឃើញសសចកតាី្ិតសនរះ
សៅកនាុងសាចស់រឿងអំ្ីព្រះោងសូ៊ឡាមកនាុងកាលដដលព្រះោងសៅវយ័ជំទងស់ៅសឡើយ។្ួកបងពបរុសរបស់
ព្រះោងសលើកជាចម្ងល់ថាសតើព្រះោងនឹងធំសឡើងជា«កំដផង»ឬជា«ពកបទាវ រ»យ៉ងដូចសមតាចប្ន(បទ
ចំសរៀងសាឡូម៉ូន៨៖៨,៩)។សៅទីសនរះកំដផងគឺជារូបស័្្ទតំណាងឲ្យសសតាីដដល្ំុទានរ់មួស្ទមុនដដល
ោងសរៀបការ។ពកបទាវ រគឺជារូបស័្្ទតំណាងឲ្យសសតាីដដលរមួស្ទមុនស្លសរៀបការ។មុនស្លសរៀបការ
ព្រះោងសូ៊ឡាមអរះអាងថា«ខ្ុ ំជាកំដផង្ិត»(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៨៖១០)។ពាក្យស្ចនរ៍បស់ព្រះោង
គឺជាតពមរុយមយួពប្បថ់ាព្រះោង្ំុទានប់្នរមួស្ទជាមយួនរណារានា កស់ៅសឡើយ។សៅរាពតីទឹកឃ្មុ ំ
សសតាចសាឡូម៉ូនពប្បស់យើងថាព្រះោងសូ៊ឡាមគឺជា«សួនចបារ»ដដលរានរបងការពារ។សួនចបារដដល
រានរបងការពារគឺជារូបស័្្ទមយួដដលរាននយ័ថាព្រះោងសូ៊ឡាម្ំុធាលា បរ់មួស្ទមុនដដលព្រះោងសរៀប
ការសឡើយ(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១២)។សហតុសោរះសហើយប្នជាព្រះោងសូ៊ឡាមអាចពប្បស់ៅមតិតា
្កតាិរបស់ព្រះោងឲ្យយកគំរូរាមព្រះោង។្ួកសគសរាងដតគិតអំ្ីអាពាហ៍្ិពាហ៍ឲ្យប្នហ្មតច់ត។់ព្រះ
ោងសូ៊ឡាមប្នរានបន្ទូលសៅកានព់ករុមសសតាីមយួពករុមដដលរានស ្្ម រះថា«កូនពសីថនពករុងសយរូសាឡិម»
ចំនួនបីដង។ព្រះោងប្នោស់សតឿន្ួកសគកំុឲ្យរមួស្ទមុនស្លសរៀបការឲ្យសសារះ(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន
២៖៧,៣៖៥,៨៖៤)។គឺស្លសរៀបការសោរះសហើយដដលជាស្លពតឹមពតរូវនិងរានសុវតថាិភា្។
 បោ្ទ បម់កសសតាចសាឡូម៉ូនកសូ៏មយងមសហសីឲ្យសចញមកជាមយួព្រះអង្គ(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន
២៖១០,៤៖៨)។មុនស្លសរៀបការព្រះោងសូ៊ឡាមមនិអាចសឆ ្លាើយតបថាយល់ព្មប្នសទ។ប៉ុដនតាបោ្ទ ប់
្ីសរៀបការព្រះោងគឺជាអនាកដដលយងព្រះអង្គសៅកានសួ់នឧទយានរបស់ព្រះោង(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន
៤៖១៦)។ព្រះអង្គកស៏ឆលាើយតបថាយល់ព្ម(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៥៖១)។សសតាចសាឡូម៉ូន្ំុដមនពសឡាញ់
ព្រះោងសូ៊ឡាមសោយសារដតសពមស់ដព៏សស់សសាភារបស់ព្រះោងដតមយួមុខសោរះសឡើយ។គឺព្រះអង្គ
ប្នពសឡាញ់ព្រះោងសោយអស់្ីដួងចិតតាដតមតាង(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១០)។ព្រះអង្គពទង់សបបាយ
ព្រះទយ័និងរានកតាីរសំ្ើបណាស់ដដលព្រះោងព្មសធវើជាមសហសីោស្លសនរះតសរៀងសៅ។ព្រះោងគឺជា
របស់ព្រះអង្គដតមយួប៉ុសណាណ រះ(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១២)។ឥឡូវសនរះព្រះអង្គប្នរមួរស់ជាមយួនឹង
សសតាីដព៏គបល់ក្ខណ៍មយួរូប។សរឿងសនរះសពបៀបដូចសសតាចសាឡូម៉ូនសធវើដំសណើ រចូលសៅកានទឹ់កដីសនយាយ៉ង
ដូសចានា រះដដរ(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១១)។
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ពតរូវការពារអំសណាយទានរបស់ព្រះ

 ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នបសងកើតមនុស្សសោកមកជាពបរុសជាពសីសំរាបម់ូលសហតុ្ិសសសមយួ
(សោកុប្បតតាិ១៖២៦-២៨)។មនុស្សសោកទាងំពបរុសទាងំពសីបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ី«រូបអង្គ»ថនព្រះ
និង«ភា្ដូចគានា »ថនព្រះ(សោកុប្បតតាិ១៖២៦)។ប៉ុដនតាស្លដដលបុរសប្នរមួរស់ជាមយួនឹងសសតាីដដល
គាតស់រៀបការ្ួកសគកក៏ាលា យជា«សាចដ់តមយួ»(សោកុប្បតតាិ២៖២៤)។អាពាហ៍្ិពាហ៍បង្ហា ញពប្ប់
សយើងអំ្ីរសបៀបដដលព្រះវរបិរាព្រះរាជបុពរានិងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរមួគានា មកជាព្រះដតមយួ។សោរះ
សហើយគឺជាដផនការរបស់ព្រះដដលអនុញ្ញា តឲ្យរានអាពាហ៍្ិពាហ៍។ព្រះអង្គចងយ់កអាពាហ៍្ិពាហ៍
មកបង្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះអង្គគឺជាអនាកណា។ស្លណាសាវ មីនិង្រយិរានកូន្ួកសគបង្ហា ញឲ្យ
សឃើញអំ្ីព្រះសចសាតា របស់ព្រះដដលអាចបសងកើតជីវតិ្្មីប្ន។

 សតើការរមួស្ទណាខលារះដដលព្រះគម្រីដចងថាមនិដមនជាដផនការរបស់ព្រះសទសោរះ?សូមអាន
សលវវីនិយ័២០៖៧-២១,រ ៉ូម១៖២៤-២៧និងកូរនិ្ូសទី១៦៖៩-២០សដើម្បរីកចសមលាើយ។

 ព្រះគម្រីបង្ហា ញពប្បស់យើងថាការរមួស្ទទាងំឡាយណាដដលរលំងចបាបរ់បស់ព្រះគឺមនិពតឹម
ពតរូវសទ។វាគឺជាអំស ើ្ប្ប។អំស ើ្ប្បខាងផលាូវស្ទបំផ្លា ញរូបអង្គរបស់ព្រះកនាុងជីវតិមនុស្សសោក។ព្រះពទង់
ដឹកោរំាសសតារបស់ព្រះឲ្យរានការរមួស្ទដដលអនុសោមរាមចបាបរ់បស់ព្រះអង្គ។ពកឹត្យវនិយ័របស់ព្រះ
បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីប្បរបស់សយើង។

 សតើព្រះគម្រីផតាល់ឱវាទអវីខលារះដល់ពគីសា្ទ នសតាីអំ្ីការរមួស្ទ?សូមអានរ ៉ូម៨៖១-១៤,កូរនិ-
្ូសទី១៦៖១៥-២០,កូរនិ្ូសទី២១០៖៥,កាឡាទី៥៖២៤,កូលុ៉ស៣៖៣-១០,ដ្សសាឡូនីចទី១
៥៖២៣,២៤សដើម្បរីកចសមលាើយ។

 កនាុងោមជាពគីសា្ទ នសយើងកំ្ុងទន្ទឹងរងច់ាឲំ្យព្រះសយសូ៊វសំអាតសយើងសចញ្ីអំស ើ្ប្បស្ល
ដដលព្រះអង្គយងមកវញិ។សយើងរងច់ាសំោយសសចកតាីជំសនឿ។សយើងសជឿថាការសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វ
សៅសលើស�ើឆាក ងសធវើឲ្យ«សាលា ប»់ខាងឯអំស ើ្ប្ប។សយើងរស់កនាុងព្រះសយសូ៊វសោយសារដតព្រះអង្គរាន
ព្រះជន្មរស់សឡើងវញិ។សតើសយើងពតរូវយក�នារះសលើសសង្្គ មពបឆាងំនឹងអំស ើ្ប្បសោយរសបៀបណា?សយើង
មនិពតរូវ�បខ់ាននឹងអធិោឋា នសទ។សយើងពតរូវឃ្លា សំមើលសញ្ញា ណាមយួដដលសកើតសឡើងសលើរូបសយើងដដល
បង្ហា ញថាអំស្ើប្បកំ្ុងដត្យាយមពគបព់គងសលើជីវតិរបស់សយើង។អំណាចថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធជួយ��
សយើងឲ្យយក�នារះសលើសសង្្គ មពបឆាងំនឹងអំស ើ្ប្បប្ន។សយើងសជឿថា«ជីវតិចាស់»របស់សយើងពតរូវប្ន
ឆាក ងសៅសលើស�ើឆាក ងសហើយរឯីរូបកាយចាស់របស់សយើងកស៏ាលា បស់ហើយដដរ។ឥឡូវសនរះសយើងសាតា បប់ង្្គ ប់
រាមព្រះសយសូ៊វសចញ្ីចិតតាគំនិតរបស់សយើងដតមតាង។សយើងយល់ពសបថាព្រះពទងគឺ់ជារាចា ស់សលើរូបកាយ
របស់សយើង។សហតុសោរះសយើងមនិពតរូវសធវើអវីៗដដលពបឆាងំទាស់នឹងដផនការរបស់ព្រះសឡើយ។
 ព្រះពទងនឹ់ងអតស់ទាសប្បដល់សយើងកាលណាសយើងសសាកសាតា យនូវអំស្ើប្បដដលសយើងប្ន
ពបព្ឹតតាសហើយដបរសចញ្ីវា។ដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វផតាល់អំណាចដល់សយើងឲ្យយក�នារះសលើអំស ើ្ប្ប
ខាងផលាូវស្ទប្ន។អំស ើ្ប្បប្នសធវើឲ្យសយើង�ចឺាបស់ពចើនណាស់។សហតុសោរះសយើងពតរូវការអំណាចរបស់
ព្រះមក្យាប្លសយើងនិងសធវើឲ្យជីវតិផលាូវស្ទរបស់សយើងពសស់បំព្ងសឡើង។

កនាុងោមជា្ួកជំនំុរបស់ព្រះសតើសយើងគួររានអារម្មណ៍ដបបណាចំសពារះគូសសនាហ៍ដដលរានស្ទដូចគានា ?



47ថ្្ងសុពក ១០ឧសភា
ការសិកសាបដនថាម៖«ព្រះសយសូ៊វពបទាន្រដល់អាពាហ៍្ិពាហ៍។សហតុសោរះសយើងគួរសជឿថាអាពាហ៍្ិពាហ៍
គឺបរសុិទ្ធខាលា ងំណាស់។សាសោដ៏្ ិតមនិទាស់ទទឹងនឹងដផនការរបស់ព្រះអរាចា ស់សឡើយ។ដផនការរបស់
ព្រះគឺសដើម្បឲី្យបុរសនិងសសតាីប្នរមួរស់ជាមយួគានា កនាុងអាពាហ៍្ិពាហ៍បរសុិទ្ធ។ព្រះអង្គស្វព្រះទយ័ឲ្យ
្ួកសគកសាងពគរួសារសឡើង។ពគរួសារទាងំសនរះគឺជារូបស័្្ទដរ៏ស់តំណាងឲ្យពគរួសារកនាុងឋានសួគ។៌សៅ
ស្លដដលព្រះសយសូ៊វប្នចាបស់ផតាើមកិចចាការដំបូងរបស់ព្រះអង្គសៅសលើដផនដីព្រះអង្គប្នពបទាន្ រ
អាពាហ៍្ិពាហ៍ដូចដដលព្រះអង្គប្នពបទាន្រអាពាហ៍្ិពាហ៍កនាុងសួនសអដដន។សោយសហតុផលសនរះ
ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះអង្គនឹងជាដផនាកមយួថនអាពាហ៍្ិពាហ៍។អាពាហ៍្ិពាហ៍គឺជាព្រះ
្រដអ៏សាចា រ្យបំផុតមយួដដលព្រះពទងប់្នពបទានដល់ពគរួសារមនុស្សជាតិ។ប៉ុដនតាអាពាហ៍្ិពាហ៍សរាង
ដតបរសុិទ្ធ។វាសរាងដតសកើតសចញ្ីសសចកតាី្ិតនិងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ»។ដកពសង់្ ី(Ellen
G.White,DaughtersofGod,pages180,181,adapted)។
 បទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបង្ហា ញពប្បថ់ាការរមួស្ទអាចជាបទ្ិសសាធនដ៍អ៏សាចា រ្យមយួកនាុងអាពាហ៍
្ិពាហ៍។ប៉ុដនតាអាពាហ៍្ិពាហ៍ដល៏្អសរាងដតគិតអំ្ីអវីៗដដលធំជាងសពមស់និងការរមួស្ទសៅសទៀត។
រូបរាងកាយរបស់សយើងដតងដតចាស់សៅៗដមនសទ?គា្ម នអាហារណាគា្ម នការហាតព់ប្ណណាឬកព៏គរូ
ដកសម្ផស្សណាអាចរកសាសពមស់របស់សយើងឲ្យសមើលសៅសក្មងរហូតសឡើយ។អាពាហ៍្ិពាហ៍របស់សសតាច
សាឡូម៉ូននិងព្រះោងសូ៊ឡាមគឺធំសធងជាងរបស់ដដលដតងដតដពបពបរួលនិងសាលា បស់ោរះសៅសទៀត។សសចកតាី
សសនាហារបស់្ួកសគគឺជាសរៀងរហូត។្ួកសគប្នអរះអាងថា្ួកសគនឹងជារាចា ស់កម្មសិទ្ធិដល់គានា សៅវញិសៅ
មកចំនួនបីដង(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន២៖១៦,៦៖៣,៧៖១០)។សសចកតាីពសឡាញ់សនរះមនិយកអវីមក
ផ្តា ចស់ចញប្នសឡើយ(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៨៖៧)សហើយកគ៏ា្ម នអវីអាចមកបំដបកបំប្កប់្នដដរ(បទ
ចំសរៀងសាឡូម៉ូន៨៖៦)។

សំណួរ្ិភាកសា៖

១)សសតាចសាឡូម៉ូនរានបន្ទូលថាមសហសីរបស់ព្រះអង្គល្អពគបល់ក្ខណ៍(បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៤៖១-៥,
៦៖៨,៧៖១-៩)។សូមសពបៀបសធៀបបន្ទូលរបស់សសតាចសាឡូម៉ូនសៅនឹងពាក្យស្ចនរ៍បស់សោកអោ័ម
កាលដដលសោកប្នសឃើញោងសអវ៉ាជាសលើកដំបូង(សោកុប្បតតាិ២៖២៣)។សតើសាវ មទីាងំឡាយគួររាន
អារម្មណ៍និងគិតយ៉ងដូចសមតាចខលារះអំ្ី្រយិរបស់្ួកសគ(សអស្សូរ៥៖២៨,២៩)។

២)អនាកខលារះសជឿថាបទចំសរៀងសាឡូម៉ូនបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់រវាងព្រះសយសូ៊វនិង្ួកជំនំុ
របស់ព្រះអង្គ។សសចកតាីពសឡាញ់របស់សសតាចសាឡូម៉ូននិងព្រះោងសូ៊ឡាមបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ព្រះដល់សយើងរាល់គានា យ៉ងដូចសមតាចខលារះ?សូមអានសអសាយ៥៤៖៤,៥,សយសររា៣៖១៤,
និងកូរនិ្ូសទី២១១៖២សដើម្បជីួយ��សោកអនាកសឆលាើយសៅនឹងសំណួរសនរះ។

៣)សូមអានសុភាសិត៣១៖២៦,បទចំសរៀងសាឡូម៉ូន៥៖១៦,និងសុភាសិត២៥៖១១។ខទាងំសនរះ
បង្ហា ញពប្បស់យើងថាពាក្យសមតារីបស់សយើងរានសារៈសំខានយ៉់ងដូចសមតាចខលារះ។សតើពាក្យសមតារីបស់សយើង
អាច«បពា្ឈចឺិតតា»ឬ«សា្អ ងចិតតា»ដល់សាវ មីឬ្រយិរបស់សយើងប្នសោយរសបៀបណា?សតើពាក្យសមតារីបស់
សយើងអាចសធវើឲ្យអាពាហ៍្ិពាហ៍របស់សយើង«សខសាយចុរះ»ឬក៏«រងឹរាសំឡើង»ប្នយ៉ងដូចសមតាចខលារះ?
សូមអានយ៉កុប១៖២៦,និង៣៖៥-១១សដើម្បសីឆលាើយនឹងសំណួរទាងំសនរះ។
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្នលាឺដច៏ដមលាកមយួ

 ោងរុសសយសរតប្នសពចៀងយ៉ងរងំខណៈដដលសដើរសចញ្ីប្រមយួកដនលាងពតឡបម់កផ្ទរះោង
វញិកនាុងទីពបជំុជនរ៉ាហសាប៊ូកាសៅភាគខាងត្ូបងថនពបសទសសំាសបៀ។សរឿងសោរះសកើតសឡើងសៅោ្ង ចថ្្ង
សុពកមួយួសហើយរូបោងប្នចំណាយស្លផឹកពសាសបៀរអស់ស្ញមយួថ្្ង។
 ភាលា មសោរះពសាបដ់តរាន្នលាឺដចិ៏ញ្ចា ចមយួប្នសលចសឡើងសៅចំ្ីមុខោង។្នលាឺសោរះឋតិសៅ
សលើលំហអាកាសសហើយោងសយសរតកប៏្នសមលាងឹសមើលវាដតមនិដឹងថាវាមក្ីណាសឡើយ។ោងក៏�ប់
សពចៀងសហើយកស៏ម្ងសំស្ងៀម�ងឹ។បោ្ទ បម់ក្នលាឺសោរះកប៏្នប្តស់ៅវញិ។
 ោងសយសរតប្នពបញិបពបញាបម់កផ្ទរះវញិទាងំ្តិ្យ័។ោង្ំុប្ននិយយអវីពប្បស់ាវ មី
និងកូនទាងំ១៤ោករ់បស់ោងសឡើយរហូតទាល់ដតស្លព្ឹកសឡើង។«បងសរាលា ញ់ម្សលិមញិស្លដដល
ខ្ុ ំសៅរាមផលាូវពតឡបម់កផ្ទរះវញិខ្ុ ំប្នសឃើញ្នលាឺដធ៏ំមយួវាប្នសធវើឲ្យខ្ុ ំ្យ័ខាលា ចខាលា ងំណាស់»ោងសរៀប
រាបព់ប្បស់ាវ មរីបស់ោង។«អូនឯងល្មម�បផឹ់កសហើយ»សាវ មរីបស់ោងប្នសឆលាើយតប។«សនរះពបដហល
ជាព្រះចងស់ពកើនរឭំកអូនឯងសហើយ»។
 សពកាយ្ីសោរះមយួថ្្ងរានអនាកបសពមើព្រះមយួរូប្ី្ន្ធកិចចាោងដូរខាស់ប្នមកសលងផ្ទរះោង
សយសរតនិងប្នអស ជ្ា ើញោងឲ្យសៅចូលរមួពបជំុជាមយួនឹង្ួកជំនំុអាតស់វនទីស្ទ។សោយសារដតសៅដក់
ជាបន់ឹងព្ឹតតាិការណ៍សថា្ម ង្្មីកនាុងចិតតាោងសៅសឡើយោងកប៏្នសៅចូលរមួជាមយួនឹងសាវ មរីបស់ោង។
 ោងសយសរតគឺជាកូនអនាកអាតស់វនទីស្ទមយួរូបដដរប៉ុដនតាប្នចាកសចញ្ី្ួកជំនំុសពកាយ្ីសរៀប
ការជាមយួនឹងសាវ មរីបស់ោងដដលជាសរាជិក្ួកជំនំុនិកាយមយួសផ្សងសទៀត។សោកគឺជាតសនតាីករសាកសូ់
មយួរូបពបចាបំ្រមយួចំនួន។ខណៈដដលសាវ មសីលងស្លាងសៅរាមប្រោងកល៏កអ់ាហារសៅទីសោរះដដរ។
បោ្ទ ប់្ ីចបក់ម្មវធិីពបគំ្ួកសគកោ៏គំានា ផឹករាបស់រ៉ាងបនតាសទៀត។សោរះសហើយដដលោឲំ្យោងសយសរតផឹក្ី
ព្ឹករហូតដល់ោ្ង ចសហើយដលងនឹកោកូនៗដដលសៅតូចខចាីរបស់ោង។
 ការផឹកគឺជាដផនាកមយួថនជីវតិោងសយសរតសៅសហើយសហើយោង្ិប្កបពា្ឈបណ់ាស់បោ្ទ ប់្ ី
ប្នសឃើញ្នលាឺដច៏ដមលាកសោរះ។រយៈស្ល្ីរសប្តា ហ៍កនលាងផុតសៅោងប្នភ្ាកក់ណាតា លយបម់យួទាងំ
្តិ្យ័និងប្នយំសសាកយ៉ងខាលា ងំ។«ព្រះជារាចា ស់សអើយរសបៀបដដលទូលបង្គំរស់សៅស្វថ្្ងសនរះប្ន
បណាតា លឲ្យខ្ុ ំព្សងើយកសនតាើយនឹងកូនៗរបស់ខ្ុ ំខាលា ងំណាស់»ោងអធិោឋា ន។«សូមជួយ��ឲ្យទូលបង្គំអាច
ផ្តា ចទ់រាលា បផឹ់កសនរះផង»។
 បោ្ទ បម់កថ្្ងមយួពសាបដ់តោងដលងរានចំណងច់ងផឹ់កតសៅសទៀតដតមតាង។អនាក្ូមរិានការ
ភ្ាកស់ផ្អើលយ៉ងខាលា ងដដលសឃើញោងរានអាការៈពសគតព់សគំរបស់ោង។្ួកសគដឹងចបាស់ណាស់ថា
្ីមុនោងរានទរាលា បយ៉់ងដូចសមតាច្ួកសគកប៏្នសួរ្ីមូលសហតុដដលជួយ��ឲ្យោងអាចផ្តា ចទ់រាលា បផឹ់ក
របស់ោងប្ន។«សតើសហតុដូចសមតាចប្នជាោងអាច�បផ់ឹកប្ន?»រានា កប់្នសួរ។«សូមពប្បម់កថា
អនាកណាសគប្នជួយ��ោងឲ្យ�បផ់ឹកប្នយ៉ងសនរះ?រានា កស់ទៀតប្នសួរ។ោងសយសរតកស៏ឆលាើយពប្បស់ៅ
្ួកសគវញិថា«ថានា ដំដលខ្ុ ំសពបើគឺសសចកតាីអធិោឋា ន»។ោងសយសរតកប៏្នសពបើអំណាចថនសសចកតាីអធិោឋា នសលើ
   ពគរួសាររបស់ោងសំរាបព់្រះពគីស្ទដដរ។ោងកប៏្នទទួលបុណ្យពជមុជ
   ទឹកសហើយសោយសារឥទ្ធិ្លរបស់ោងសរាជិកពគរួសាររបស់ោង១០
   ោកស់ទៀតកប៏្នទទួលបុណ្យពជមុជទឹកដដររមួទាងំសាវ មរីបស់ោង
   ផង។
    «ោងខ្ុ ំដតងដតអធិោឋា នអរគុណដល់ព្រះជារាចា ស់ដដលប្ន
   អនុញ្ញា តឲ្យពគរួសារោងខ្ុ ំនិងោងខ្ុ ំផ្្ទ ល់ប្នថាវ យបង្គំព្រះអង្គ»ោង
   សយសរតវយ័៦២ឆានា រំានពបសាសន។៍«ការថាវ យបង្គំព្រះរានសារៈសំខាន់
   ខាលា ងំណាស់កនាុងជីវតិោងខ្ុ ំ»។

សរឿងខលាី
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គន្លឹះដែលនាឲំ្យមានសេចក្តីេខុសាន្ និងការត្រូវរ ៉វូគ្នា កនាងុតគរួសារ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី១ឧសភា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សអសេសូរ២៖១១-២២,យ៉ូហាន១៧៖២២,េលីី្
២៖៣-៥,សអសេសូរ៥៖២១,សោកុប្បតតាិ៣៣៖១២-១៤។

ខចងចា៖ំ«ព្រះអង្គស្ិតសៅជាប់នងឹទូលបង្គំសហើយទូលបង្គំស្ិតសៅជាប់នឹងព្រះអង្គយ៉ងណាសូមឲ្យ
សគរមួគ្នា ជាអង្គតតមយួសៅកនាុងសយើងយ៉ងសោរះតែរសែើម្បីឲ្យមនុស្សសោកស�ឿថាព្រះអង្គប្នចាត់ទូលបង្គំ
ឲ្យមកតមន»(យ៉ូហាន១៧៖២១)។

 ពគរួសារទាងំឡាយសុទ្ធតតធ្លា បឆ់លាងកាតប់ទ្សិសាធន៍នងិកាលៈសទសៈស្្សងៗ្គី្នា កនាុង�ីវតិ។
បទ្សិសាធនទ៍ាងំសនរះគឺសកើតស�ើងសៅស្លតែលរានការផ្លា ស់បតាូរធំៗ សំរាបស់រា�កិពគរួសារនមីយួៗ។ការ
ផ្លា ស់បតាូរែធ៏ំបំ្ តុមយួសំរាបព់គរួសារសោរះគឺស្លរានទារក។កុរារទាងំឡាយកព៏តរូវឆលាងកាតប់ទ្សិសាធន៍
សំខាន់ៗ តែរខណៈតែល្កួសគរានវយ័កានត់តធំស�ើងសោរះ។្កួសគអាចនងឹសំសរចចិតតាចាបស់្តាើមកសាង
ពគរួសាររបស់្កួសគសហើយនិងរានកូនសៅពគ្អោគតតែរ។
 ប៉ុតនតាទាងំរាតាបិតានងិកូនៗទាងំអស់គ្នា សុទ្ធតតរានបញ្ហា ែូចគ្នា ។្ួកសយើងរានា ក់ៗ សកើតមក
សុទ្ធតតជាមនុស្សរានប្បរចួសៅសហើយ។អំស ើ្ប្បគជឺាឧបសគ្គសធវើឲ្យសយើង្បិ្ករានសសចកតាសុីខសានតា
នងិការពតរូវរ ៉ូវគ្នា កនាុងពគរួសាររបស់្កួសយើង។
 ្តិតមនសហើយព្រះសយសូ៊វពទងប់្នសធវើឲ្យប្នរមួគ្នា មកតតមយួជាមយួព្រះនងិជាមយួគ្នា និងគ្នា ។
សសចកតាសុីគតរបស់ព្រះអង្គសៅសលើស�ើឆ្កា ងសធវើឲ្យសសចកតាសុីខសានតាសកើតស�ើង(សអសេសូរ២៖១៣-១៦,កូលុ៉ស
១៖២១-២៣)។សតើសោកអនាកមនិចងប់្នសសចកតាសុីខសានតាកនាុងពគរួសារសទឬ?្តិណាស់ពប្កែជាពតរូវការ!
សហតុសោរះសោកអនាកសតាងតតសូមឲ្យព្រះសយសូ៊វពបទានព្រះគុណែល់សោកអនាកជាសរៀងរាល់ថ ្្ង។ព្រះគុណ
របស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាអំសណាយទានថនសសចកតាីសមតាតា ការអតស់ទាសនងិអណំាចយក�នារះសលើអំស្ើប្ប។
អំសណាយទានែវ៏សិសសសនរះ�ួយ��សយើងឲ្យអាចរស់សៅជាមយួគ្នា សោយសុខសានតានងិពតរូវរ ៉ូវគ្នា ជាមយួនងឹ
សរា�កិពគរួសារទាងំឡាយរបស់្កួសយើង។សយើងសតាងតតសូមឲ្យព្រះសយសូ៊វពបទានអំសណាយទាន្សិសស
សនរះរាល់ថ្្ង។សយើងកព៏តរូវតតរានសសចកតា�ីសំនឿថាព្រះអង្គនឹងពបទានវាែល់សយើងតែរ។

សមសរៀនទី៧ ១១-១៧ឧសភា
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ព្រះសយសូ៊វជាអនាកចាបស់្តាើមឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវគ្នា

 សតើសោកប៉ុលសពបើរូបស័្្ទអវីកនាុងខគម្រីសអសេសូរ២៖១១-២២?សតើរូបស័្្ទសនរះ�ួយ��សយើងឲ្យ
យល់ថាព្រះសយសូ៊វបពងរួបបពងរួមរាសសតារបស់ព្រះអង្គឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតានឹងគ្នា សោយរសបៀបណា?
សតើព្រះសយសូ៊វបពងរួម«្ីរពករុម»ឲ្យកាលា យមកជា«មយួពករុម»តាមរសបៀបយ៉ងែូចសមតាច?(សូមអានកាឡាទី
៣៖២៨្ងតែរ)។

 កនាុងខគម្រីសអសេសូរ២៖១១-២២សោកប៉ុលរានពបសាសនអ៍ំ្ី�ញ្ជា ំងសៅកនាុងព្រះវហិារសាសន៍
យូោ។�ញ្ជា ំងទាងំសនរះប្នខណ័្ឌ តចក្ួកអនាកថាវ យបង្គំព្រះជា្ីរត្នាក។�ញ្ជា ំងខលារះតែកមនុស្សពបរុស
និងមនុស្សពសីសចែ្ីគ្នា ។ឯ�ញ្ជា ំងខលារះសទៀតតែកសាសនយូ៍ោនិងសាសនែ៍ថទសចែ្ីគ្នា ។�ញ្ជា ំង
ទាងំសនរះគឺជារូបស័្្ទតំណាងឲ្យគំនិតអារម្មណ៍និងសគ្លគំនិតតែលតបងតចកមនុស្សសចែ្ីគ្នា ។ប៉ុតនតា
ស�ើឆ្កា ងរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នែកយក«�ញ្ជា ំង»ទាងំសនរះសចាលសចែសៅវែិ។ព្រះសយសូ៊វពទងរ់ាន
ត្នការ«យកទាងំ២មកបសងកាើតជាមនុស្ស្ ្មីតត១កនាុងព្រះអង្គពទង់សោយតាងំជាស្ានសមពតីឲ្យ»(សអសេសូរ
២៖១៥)។ត្នការសនរះគឺជាែំណឹងល្អ!វាក�៏ួយ��ឲ្យគូសាវ មេីរយិរានចិតតាតតមយួគំនិតតតមយួវញិ្ញា ណ
តតមយួនិងរូបកាយតតមយួកនាុងអាពាហ៍្ិពាហ៍តែរ។ប៉ុតនតាចុរះពគរួសារតែលប្នតបកប្កគ់្នា ជាយូរឆ្នា មំក
សហើយសោរះយ៉ងែូចសមតាចតែរ?សោរះកជ៏ាែំណឹងល្អសំរាប់្ ួកគ្តត់ែរ!ពគរួសារតបកប្កទ់ាងំឡាយក៏
អាចរបួរមួគ្នា សោយសុខសានតាស�ើងវែិតែរ។

 ពប្កែណាស់វាជាការពបថ្ណាស់កាលសបើប្នអានអំ្ីសសចកតាីសុខសានតាតែលសយើងអាចរាន
កនាុងអង្គព្រះសយសូ៊វ។ប៉ុតនតាសតើពាក្យថាការរានសសចកតាីសុខសានតាកនាុង�ីវតិរបស់សយើងសោរះរានអត្នយ័
្ិតពប្កែែូចសមតាចវែិ?សូមអានរ ៉ូម៦៖៤-៧,កូរនិ្ូសទី២៥៖១៧និងសអសេសូរ៤៖២៤-៣២
សែើម្បរីកចសមលាើយ។

 «សូមនឹកគិតអំ្ីរូបភា្ជារងវងធ់ំមយួកនាុងគំនិតរបស់សោកអនាក។សូមគូសបោ្ទ តម់យួចំនួន
្ីចំណុចពកបរងវងស់ៅកានច់ំណុចកណាតា លថនរងវង។់តខ្សបោ្ទ តនឹ់ងកានត់តសកៀក�ិតចូលគ្នា ស្លតែល
វាកានត់ត�ិតែល់ចំណុចកណាតា ល...ែូចគ្នា សនរះតែរសយើងកានត់តខិត�ិតចូលគ្នា កាលណាសយើងមកឯ
ព្រះសយសូ៊វកានត់ត�ិតតែរសោរះ»។ែកពសង់្ ី(EllenG.White,TheAdventistHome,page179,
adapted)។
 «ព្រះសយសូ៊វពទង�់រសៅកណាតា លរវាងឪ្ុកនិងកូនទាងំឡាយនិងរវាងសាវ មីនិងេរយិ
្ងតែរ។ព្រះអង្គប្នសធវើការសែើម្បី្ ួកសគសបើសទារះបីជា្ួកសគមនិែឹងថាព្រះអង្គប្នសធវើកស៏ោយ។តាម
្ិតសៅសយើងមនិអាចសធវើឲ្យរានទំោកទ់ំនងល្អែល់គ្នា សៅវែិសៅមកសោយខលាួនសយើងប្នស�ើយ។សយើង
រានា ក់ៗ ពតរូវការ�ំនួយរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ការសិកសាព្រះគម្រីនិងការសាតា បប់ង្្គ បព់្រះនឹង�ួយ��សយើងឲ្យរាន
ទំោកទ់ំនងនឹងគ្នា ្ងតែរ»។ែកពសង់្ ី(DietrichBonhoeffer,TheCostofDiscipleship.New
York:TheMacMillanPublishingCompany,1979,page108,adapted)។

 សតើសយើងអាចសធវើអវីប្នខលារះសែើម្បសីធវើឲ្យមតិតាភា្និងទំោកទ់ំនងរបស់សយើងជាមយួមនុស្សែថទ
សទៀតកានត់តពបសសើរស�ើងនិងរងឹរាសំ�ើង?
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 «សូមឲ្យព្រះអរាចា ស់ចំសរ ើនសសចកតាីពសឡាែ់របស់អនាករាល់គ្នា ឲ្យប្នស្ែសពារហូរសហៀរែល់
គ្នា សៅវែិសៅមក»(ត្សសា�ូនីចទី១៣៖១២)។

 ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នអធិោឋា ន។ព្រះអង្គប្នទូលសូមឲ្យព្រះវរបិតារបស់ពទងស់ធវើឲ្យ្ួកសិស្ស
របស់ព្រះអង្គរមួគ្នា មកតតមយួែូចតែលព្រះវរបិតានិងព្រះបុពតារមួគ្នា តតមយួតែរ(យ៉ូហាន១៧៖២២)។
សតើព្រះសយសូ៊វចងរ់ាននយ័ថាែូចសមតាច?សហតុអវីប្នជា្ួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វពតរូវការសសចកតាីពសឡាែ់
កនាុងចិតតារបស់្ួកសគសិនមុននឹងអាចរបួរមួគ្នា ជាមយួនឹងអនាកែថទសទៀតសោរះ?សតើសសចកតាីពសឡាែ់�ួយ��
សយើងឲ្យរមួគ្នា មកតតមយួជាមយួនឹងព្រះនិងអនាកែថទសទៀតសោយរសបៀបណា?

 ព្រះសយសូ៊វស្វព្រះទយ័ឲ្យ្ួកអនាកសែើរតាមព្រះអង្គរានចិតតានិងគំនិតតតមយួ។ប៉ុតនតាជាែំបូង
្ួកសគពតរូវការឲ្យរានសសចកតាីពសឡាែ់«អាហា្គ សប»៉ជាមុនសិន(យ៉ូហាន១៧៖២៦)។សសចកតាីពសឡាែ់
«អាហា្គ សប»៉គឺជាវាក្យស័្្ទព្រះគម្រីសំរាប់្ ណ៌ោសសចកតាីពសឡាែ់របស់ព្រះ។ព្រះសយសូ៊វប្នសពបើពាក្យ
សនរះសៅកនាុងសសចកតាីអធិោឋា នរបស់ព្រះអង្គកនាុងយ៉ូហាន�ំ្ូកទី១៧។សសចកតាីពសឡាែ់«អាហា្គ សប»៉កព៏តរូវ
ប្នសគសពបើសៅសពចើនកតនលាងស្្សងសទៀតកនាុងគម្រីសញ្ញា ្្មីតែរ។សតើពាក្យថាសសចកតាីពសឡាែ់«អាហា្គ សប»៉
រានអត្នយ័្ិតពប្កែែូចសមតាចសៅ?វាគឺជាសសចកតាីពសឡាែ់តែលមនិអាតា្ម និយមតែលបង្ហា ែឲ្យស�ើែ
្ីចរតិលក្ខណៈរបស់ព្រះ(យ៉ូហានទី១៤៖៨)។សសចកតាីពសឡាែ់តបបមនិអាតា្ម និយមសនរះកប៏ង្ហា ែពប្ប់
មនុស្សពគប់ៗ គ្នា ថា្ួកអនាកសែើរតាមព្រះសយសូ៊វគឺជាអនាកណា្ងតែរ(យ៉ូហាន១៣៖៣៥)។ចិតតាស្លាើមរបស់
មនុស្សរានប្បមនិអាចរានអារម្មណ៍ពាល់បរ៉ះសសចកតាីពសឡាែ់«អាហា្គ សប»៉សោយខលាួនឯងប្នស�ើយ។
សហតុសោរះសយើងពតរូវតតសូមយងព្រះសយសូ៊វគងក់នាុងចិតតារបស់សយើង។សោរះសទើប«សសចកតាីពសឡាែ់»របស់
ព្រះអង្គនឹងរស់រានកនាុងសយើងរាល់គ្នា សោយសារព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ព្រះអង្គ(រ ៉ូម៥៖៥,៨៖៩,១១)។
 ចូរ«ឲ្យអនាករាល់គ្នា ពសឡាែ់ែល់គ្នា សៅវែិសៅមកែូចជាខ្ុ ំប្នពសឡាែ់អនាករាល់គ្នា តែរ»
(យ៉ូហាន១៥៖១២)។្ិតតមនសហើយសោកយ៉ូហានគឺជាអនាកសរសសរពាក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះ។ប៉ុតនតាសោក
្ំុតមនជាមនុស្សតែលរានសសចកតាីពសឡាែ់ជាបោ់បជ់ាសរៀងរហូតមកស�ើយ។កាលតែលសោកយ៉ូហាន
�ួបព្រះសយសូ៊វែំបូងៗសោកសពារស្ែសោយសសចកតាីអំនួត។សោកចងប់្នអំណាច។សោកឆ្បខឹ់ង
ខាលា ងំណាស់។សោកនិយយអាពកកអ់ំ្ីមនុស្សខលារះតែលប្នសធវើអវីមយួ។(សូមអានអំ្ីឥរយិប្របស់
សោកយ៉ូហានសៅកនាុងខគម្រីរ៉ាកុស៣៖១៧,លូកា៩៖៥៤,៥៥,និងDesireofAges,page295។
ប៉ុតនតាសសចកតាីពសឡាែ់របស់ព្រះសយសូ៊វប្នផ្លា ស់បតាូរសោកយ៉ូហាន។សពកាយមកសទៀតសោកយ៉ូហាន
ប្ននឹកចាថំាព្រះសយសូ៊វប្នបនតាពសឡាែ់រូបសោកសបើសទារះបីជាកនាុងកាលតែលសោកសធវើសរឿងមនិល្អកតាី។
សសចកតាីពសឡាែ់របស់ព្រះសយសូ៊វមនិតមនផ្លា ស់បតាូរពតឹមតតសោកយ៉ូហានប៉ុសណាណ រះសទប៉ុតនតាត្មទាងំប្ន
�ួយ��សោកយ៉ូហានឲ្យសចរះពសឡាែ់ែល់មនុស្សែថទសទៀតត្មសទៀត្ង។«សយើងពសឡាែ់ពទង់្ីសពពារះ
ពទង់ប្នពសឡាែ់សយើងជាមុន»(យ៉ូហានទី១៤៖១៩)។«្ួកស្ងួនភា្ង សអើយសបើព្រះប្នពសឡាែ់សយើង
រាល់គ្នា ជាខាលា ងំទាងំសម៉លារះសោរះពតរូវឲ្យសយើងពសឡាែ់គ្នា សៅវែិសៅមកតែរ»(យ៉ូហានទី១៤៖១១)។

 សូមអានកូរនិ្ូសទី១១៣៖៤-៨។រាល់ស្លតែលសោកអនាកអានចំពាក្យថា«សសចកតាីពសឡាែ់»
សូមោកស់ ្្ម រះរបស់សោកអនាកសៅកតនលាងសោរះសហើយ្ិនិត្យសមើលថាសតើស ្្ម រះសោរះអាច�ំនួសសសចកតាី
ពសឡាែ់ប្នសហើយឬសៅ?សូមទូលសូមឲ្យព្រះសយសូ៊វ�ួយ��បំស្ែចំណុចខវរះខាតតាមរយៈព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធចុរះ។សតើសោកអនាកគិតថាព្រះវញិ្ញា ណនឹងពប្បឲ់្យសោកអនាកផ្លា ស់បតាូរចំណុចណាខលារះ?

ថ្្ងចន័្ទ ១៣ឧសភា
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ចិតតាតែលអាតា្ម និយមបំផ្លា ែពគរួសារ

 «ពបសិនសបើសយើង�បអ់ាតា្ម និយមវែិយ៉ងែូចសមតាចតែរ?ពបសិនសបើចិតតារបស់សយើងតលងរាន
អំនួតវែិយ៉ងសមច៉តែរ?សបើែូសចានា រះតមនសោរះសយើងនឹងអាចសោរះពសាយបញ្ហា របស់សយើងប្នយ៉ងសលឿន
បំ្ុត!»។ែកពសង់្ ី(EllenG.White,EarlyWritings,page119,adapted)។

 សយើងរាល់គ្នា គឺជាមនុស្សរានប្ប។សតើអវីមយួតែលបង្ហា ែពប្បថ់ាសយើងសពារស្ែសោយអំស ើ្
ប្បខាលា ងំជាងអវីស្្សងសៅសទៀតសោរះ?គឺចិតតាែអ៏ាតា្ម និយមរបស់សយើងសោរះឯង។សយើងសកើតមករានភា្
អាតា្ម និយមសនរះតតមតាង។ចូរពកស�កសមើល�ីវតិសក្មងតូចៗចុរះ។សយើងស�ើែតត្ួកវាចងប់្នអវីៗសំរាប់
តតខលាួនឯង។សៅស្លតែលសយើងធំស�ើងស្ែវយ័សយើងអាតា្ម និយមកានត់តខាលា ងំស�ើង។ជាែឹកញាប់
កតនលាងតែលសយើងបង្ហា ែភា្អាតា្ម និយមរបស់សយើងសពចើនបំ្ុតគឺសៅកនាុង្្ទរះរបស់សយើងសនរះឯង។
 ប៉ុតនតាព្រះសយសូ៊វប្នយងមកបំផ្លា ស់បំតពបចិតតាអាតា្ម និយមរបស់សយើង(សអសេសូរ៤៖២៤)។
ព្រះគម្រីសនយានឹងសយើងថាមនិពតរូវឲ្យភា្អាតា្ម និយមពគបព់គងសលើ�ីវតិរបស់សយើងស�ើយ។ព្រះ�ន្មទាងំ
មូលរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាគំរូែព៏គបល់ក្ខណ៍សំរាបស់យើងសហើយ។គំរូសនរះបង្ហា ែពប្បស់យើងអំ្ីអត្នយ័
ថនការរស់សៅសោយគ្្ម នភា្អាតា្ម និយម។តសៅសនរះគឺជាសសចកតាីសនយាែអ៏សាចា រ្យ៖សយើងរស់សៅតាមគំរូ
របស់ព្រះសយសូ៊វកានត់តសពចើនសយើងនឹងរានភា្អាតា្ម និយមកានត់តតិចសៅៗ(យ៉ូហានទី១២៖៦)។

 សូមអានខគម្រីខាងសពកាម។សតើខទាងំសនរះពប្បស់យើងអវីខលារះអំ្ី�ីវតិតែលមនិអាតា្ម និយម?

េលីី្២៖៣-៥-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

យ៉ូហានទី១៣៖១៦-១៨------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សូមអានសំសណររបស់អនាកពសីតអលលាិន�ីថវត៉៍តែលសរសសរអំ្ីចិតតាអាតា្ម និយម។សតើអនាកពសី
រានពបសាសនថ៍ានឹងរានអវីសកើតស�ើងពបសិនសបើសយើង�បអ់ាតា្ម និយមនិងតលងរានអំនួតសោរះ?សយើង
អាចសោរះពសាយបញ្ហា ភាគសពចើនបំ្ុតរបស់សយើងប្នយ៉ងឆ្បរ់ហ័ស។សរឿងសោរះសំខានណ់ាស់។សតើ
រានអវីសកើតស�ើងពបសិនសបើសយើងមនិព្មសោរះពសាយបញ្ហា របស់សយើង?វានឹងសធវើឲ្យចិតតារបស់សយើងកាច
សាហាវនិងអាពកកខ់ាលា ងំស�ើង។សហតុសោរះសយើងសតាងតតលរះបងស់ចាលនូវភា្អាតា្ម និយមរបស់សយើង
(សុភាសិត១៦៖៦)។ប៉ុតនតាសយើងមនិអាចសធវើវាប្នសោយខលាួនឯងស�ើយ។សយើងពតរូវការ�ំនួយ្ីព្រះសយសូ៊វ។
ព្រះអង្គអស ជ្ា ើែសយើងឲ្យមកខាងមុខស�ើឆ្កា ង។សៅទីសោរះសយើងសតាងតតលុត�ង្គងចុ់រះអធិោឋា នសោយ
សសចកតាី�ំសនឿទាងំទឹកតេនាក្ង។បោ្ទ បម់កសយើងសតាងតតថាវ យចិតតារបស់សយើងទាងំពសរុងសៅព្រះសយសូ៊វ។
សយើងពតរូវទូលសូមឲ្យព្រះអង្គោងសំអាតអំស ើ្ប្បរបស់សយើងសចែ។

សតើសោកអនាកចំណាយស្លសពចើនប៉ុនណាសៅពតងស់�ើឆ្កា ងសែើម្បពីបយុទ្ធពបឆ្ងំនឹងអំស ើ្ប្បកនាុង�ីវតិរបស់
សោកអនាក?សតើខគម្រីរ៉ាថាយ៧៖១៦�ួយ��សោកអនាកឲ្យែឹងថាពតរូវចំណាយស្លសពចើនប៉ុនណាសទៀត?
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   ពតរូវរានចិតតាចងប់សពមើអនាកែថទ

 សតើសោកប៉ុលប្ន្តាល់ឱវាទអវីែល់សយើងកនាុងខគម្រីសអសេសូរ៥៖២១?សតើការបសពមើអនាកែថទ
របស់សយើង�ួយ��សយើងឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតាសៅកនាុង្ួក�ំនំុយ៉ងែូចសមតាចខលារះ?សហតុែូចសមតាចប្នជា
ការតែលសយើងពតរូវបសពមើគ្នា សៅតាម្្ទរះសំខានស់ម៉លារះ?សូមអានខគម្រីសអសេសូរ៥៖២២-៦៖៩សែើម្បរីក
ចសមលាើយ។

 សតើពាក្យថា«ពតរូវរានចិតតាចងប់សពមើអនាកែថទ»(សអសេសូរ៥៖២១,បកតពប្្មី)រានអត្នយ័ែូច
សមតាច?ពាក្យទាងំសនរះរាននយ័ថា«អាចសសពមចចិតតា�ួយ��ឬយកចិតតាទុកោកែ់ល់នរណារានា កស់ោយសសរ»ី។
ព្រះសយសូ៊វតតងតតបង្ហា ែពប្បអ់ំ្ីក្ួបនចបាបសំ់ខានស់នរះសៅកនាុងព្រះ�ន្មរបស់ព្រះអង្គ(រ៉ាថាយ២០៖
២៦-២៨,យ៉ូហាន១៣៖៤,៥,េលីី្២៖៥-៨)។្ួកអនាកសែើរតាមព្រះសយសូ៊វទាងំអស់នឹងបង្ហា ែឲ្យ
ស�ើែក្បួនចបាបែ់សំ៏ខានស់នរះកនាុង�ីវតិរបស់្ួកសគ្ងតែរ(សអសេសូរ៥៖១៨)។ការបសពមើអនាកែថទរបស់
សយើងបង្ហា ែថា្ួកសគប្នស្ែសោយព្រះវញិ្ញា ណរបស់ព្រះ(សអសេសូរ៥៖១៨)។សតើអវីសៅតែលោំ
សយើងឲ្យបសពមើអនាកែថទ?ចសមលាើយគឺ«សសចកតាីសកាតខាលា ចែល់ព្រះពគិសតា»(សអសេសូរ៥៖២១)។ការបសពមើែល់
អនាកែថទរបស់សយើងបង្ហា ែឲ្យស�ើែនូវសសចកតាី្ិតែសំ៏ខានម់យួ។សសចកតាីពសឡាែ់របស់ព្រះសយសូ៊វសធវើ
ឲ្យមនុស្សសោកទាងំអស់រានភា្សស្មើគ្នា ។គ្្ម ននរណាវសិសសជាងសគឬអនជ់ាងនរណារានា កស់ទៀតស�ើយ។

 ក្ួបនចបាបសំ់រាបស់ៅកនាុងពគរួសារ។�ីវតិពគរួសាររបស់សយើងបង្ហា ែយ៉ងចបាស់ឲ្យស�ើែថាសតើ
សយើងរស់សៅតាមសសចកតាី្ិតតែលសយើងអធិបបាយប្នសពចើនប៉ុនណា។កាលណាសយើងរស់សៅតាមសសចកតាី
្ិតសយើងនឹងបង្ហា ែែល់ពគរួសាររបស់សយើងថាសយើងពសឡាែ់្ួកសគ។សរា�ិកពគរួសារសតាងតតរាន
ចិតតាចងប់សពមើែល់គ្នា ្ងតែរ។ឥរយិប្សៅ្្ទរះតបបសនរះនឹងសធវើឲ្យរានការខុសតបលាកគ្នា យ៉ងធំសៅកនាុង្ួក
�ំនំុ។
 កនាុងខគម្រីសអសេសូរ៥៖២២-៦៖៩សោកប៉ុលប្នសលើកស�ើងអំ្ីទំោកទ់ំនងបីតបបស្្សងគ្នា
រវាងមនុស្សសោក។សបើតាមពកតសតេនាករបស់សហគមន៍មនុស្សតែលឋតិសៅកនាុងទំោកទ់ំនងទាងំសនរះមនិ
សស្មើគ្នា សទ។សោកប៉ុលមនិចងប់ង្ហា ែពប្បថ់ាទស្សនៈរបស់សហគមនអ៍ំ្ីមនុស្សមនិពតឹមពតរូវសោរះស�ើយ។
សោកប៉ុលចងប់ង្ហា ែថាទំោកទ់ំនងទាងំសនរះនឹងផ្លា ស់បតាូរកាលណាពគីសា្ទ នអាចសព�ើសសរ ើសបសពមើនិង
យកចិតតាទុកោកែ់ល់អនាកែថទសោយសសរ។ី

 សហតុែូចសមតាចប្នជាសោកអនាកគិតថាសោកប៉ុលតតងតតរានពបសាសនស៍ៅកាន់្ ួក�ំនំុតែល
រានអំណាចតិចតួចកនាុងសហគមនម៍ុនសគ?ពករុមសនរះរមួរានពប្ន្ធៗកូនៗនិង្ួកប្វបសពមើ។សហតុែូច
សមតាចប្នជាសោកប៉ុលពប្បព់ករុមនីមយួៗថា្ួកសគពតរូវរានចិតតាបសពមើអនាកែថទ?សូមអានសអសេសូរ៥៖
២២,៦៖១និង៦៖៥សែើម្បរីកចសមលាើយ។

 បោ្ទ បម់កសទើបសោកប៉ុលរានពបសាសនស៍ៅកានប់ុរសៗជាបតាីជាឪ្ុកនិងជាសៅហាវ យវែិ
មតាង។ពករុមទី្ីរសនរះរានអំណាចបំ្ុតសៅកនាុងសហគមន។៍សោកប៉ុលប្នពប្បស់ៅពករុមទាងំ្ីរសនរះឲ្យ
ពបព្ឹតតាឲ្យប្នល្អសលើស្ីការរ ំ្ ឹងចងប់្ន្ីសហគមន។៍ឱវាទរបស់សោកប៉ុលសុទ្ធតតប្នសធវើឲ្យ្ួក�ំនំុ
រានការភ្ាកស់្្អើលសៅ�ំោនស់ោរះ។ឱវាទរបស់សោកប្នសបើក្លាូវឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវ
គ្នា សៅកនាុង្ួក�ំនំុ។
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�ីវតិតែលស្ែសោយសសចកតាីពសឡាែ់

 ទីបំ្ុតសសចកតាីសុខសានតាកនាុងពគរួសារសកើតស�ើងប្នអាពស័យសលើសរា�ិកពគរួសារទាងំសនរះឯង។
ពគរួសារចាបស់្តាើមស�ើង្ីសាវ មីនិងេរយិ។្ួកសគសតាងតតរានចិតតាចងប់ង្ហា ែថា្ួកសគយកចិតតាទុកោក់
ែល់គ្នា សៅវែិសៅមក។ពបវតតាិសាសសតាព្រះគម្រីរានសពារស្ែសោយសរឿងទុក្ខសសាកយ៉ងសពចើន។សរឿង
ទាងំសនរះបង្ហា ែពប្បម់នុស្សសោកថានរណាជាអនាកបំពានសសចកតាីសនយាចំសពារះអនាកែថទ។ព្រះគម្រីក៏
បង្ហា ែពប្បស់យើង្ងតែរអំ្ីសរឿងរ៉ាវែអ៏សាចា រ្យជាសពចើនសតាីអំ្ីមនុស្សតែលរានសសចកតាីពសឡាែ់និងយក
ចិតតាទុកោកែ់ល់អនាកែថទ។សោយរាន�ំនួយ្ីព្រះមនុស្សទាងំសនរះប្នរកសាសសចកតាីសនយារបស់ខលាួនចំសពារះ
ពគរួសារនិងមតិតាេកតាិរបស់្ួកសគ។

 សូមពកស�កសមើលសរឿងរ៉ាវមយួចំនួនសតាីអំ្ីពគរួសារកនាុងខគម្រីសៅខាងសពកាមសនរះ។សតើសោកអនាក
គិតថាតួអង្គណាខលារះប្នសធវើអវីខុសខលារះ?សហតុែូចសមតាចប្នជាមនុស្សខលារះកនាុងសរឿងទាងំសនរះបង្ហា ែសសចកតាី
ពសឡាែ់ចំសពារះពគរួសាររបស់្ួកសគ?

សសចកតាីពសឡាែ់របស់ឪ្ុករាតា យចំសពារះកូន(សោកុប្បតតាិ៣៣៖១២-១៤,និក្ខមនំ២៖១-១០)---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

សសចកតាីពសឡាែ់រវាងបងប្អូន(សោកុប្បតតាិ៣៧៖១៧-២៨)-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

សសចកតាីពសឡាែ់រវាងសរា�ិកពគរួសារ(ោងរស់១៖១៦-១៨,២៖១១,១២,២០,៣៖៩-១៣,
៤៖១០,១៣)---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

សសចកតាីពសឡាែ់កនាុងអាពាហ៍្ិពាហ៍(ហូសស១៖២,៣,៦,៨,៣៖១-៣)--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សសចកតាីពសឡាែ់គឺជាសសចកតាីសនយាមយួតែលសយើងប្ន្តាល់ែល់មនុស្សរានា កស់ទៀត។ស្ល
តែលសយើងសរៀបការសយើងប្នសនយា។សយើងសនយាថានឹងពសឡាែ់សាវ មីនិងេរយិរបស់សយើងជាង
នរណាៗទាងំអស់។កាលណាសយើងសពមចចិតតាសព�ើសសរ ើសយកសក្មងណាមយួមកចិ ច្ា ឹមសយើងកប៏្នសនយា
តែរ។សយើងសនយាថានឹងពសឡាែ់សក្មងសោរះជាសរៀងរហូត។កាលណាសយើងរានសសចកតាីពសឡាែ់សយើង
សតាងតតរានចិតតាចងប់សពមើនិងបង្ហា ែនូវការយកចិតតាទុកោករ់បស់សយើង។សយើងសតាងតតរានចិតតារកសា
សសចកតាីសនយារបស់សយើងចំសពារះមនុស្សជាទីពសឡាែ់របស់សយើង្ងតែរ។អាពាហ៍្ិពាហ៍និងពគរួសារ
សុទ្ធតតពតរូវការសសចកតាីពសឡាែ់សែើម្បឲី្យអាចរកីចសពមើននិងសជាគ�យ័ប្ន។

 សតើសសចកតាីសនយារបស់ព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងសហសព ើ្រ១៣៖៥រានអត្នយ័ែូចសមតាចខលារះសំរាប់
សោកអនាក?សតើសសចកតាីសនរះផ្លា ស់បតាូររសបៀបតែលសោកអនាកពសឡាែ់និងបសពមើព្រះសាវ មឬីេរយិរបស់
សោកអនាកកូនៗរបស់សោកអនាកនិង្កួ�ំនំុរបស់សោកអនាកយ៉ងែូចសមតាចខលារះ?
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 សសចកតាីសុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវគ្នា គឺជាកិចចាការែសំ៏ខានប់ំ្ុតរបស់សយើង។«សតើអវីសៅជាកិចចាការ
ែសំ៏ខានប់ំ្ុតសំរាបព់គីសា្ទ នពតរូវសធវើ?្ួកសគពតរូវបង្ហា ែឲ្យស�ើែថារានសសចកតាីសុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវ
គ្នា សៅកនាុងពគរួសាររបស់្ួកសគ......ពគរួសារទាងំឡាយគួរតតសហការគ្នា ឲ្យប្ន�ិតសនាិទ្ធ។្ួកសគគួរតត
សចរះសធវើការរមួគ្នា ជាធលាុងមយួកនាុង្្ទរះរបស់្ួកសគ។សោរះសទើបសរា�ិកពគរួសារទាងំអស់ទាងំឪ្ុករាតា យ
កូនពបរុសនិងកូនពសីអាច�ួយ��ែល់អនាកែថទសទៀតសៅតាម្្ទរះរបស់្ួកសគប្ន»។ែកពសង់្ ីEllenG.
White,TheAdventistHome,page37,adapted។
 «សតើអវីសៅតែលបណាតា លឲ្យរានការមនិពតរូវរ ៉ូវគ្នា សៅកនាុងពគរួសារនិង្ួក�ំនំុ?ចសមលាើយគឺការោច់
សចែ្ីព្រះសយសូ៊វ។កាលណាសយើងមក�ិតព្រះសយសូ៊វសយើងនឹងមក�ិតគ្នា កានត់តខាលា ងំស�ើងតែរ។សតើ
អវីសៅតែល�ួយ��សយើងឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវគ្នា ែ៏្ ិតពប្កែសៅកនាុង្ួក�ំនំុនិងពគរួសារ
របស់សយើង?វា្ំុតមនជាអំណាចឬ�ំោែរបស់សយើងសែើម្បសីោរះពសាយបញ្ហា សោរះសទ។វាក៏្ ុ ំតមនជា
រសបៀបពគបព់គងែឆ៏្លា តថវរបស់សយើងតែរ។្ិតតមនសហើយសយើងែឹងថា�ំោែទាងំសោរះរានសារៈសំខាន។់
សយើងពតរូវការ�ំោែទាងំសោរះសែើម្បសីោរះពសាយបញ្ហា ជាសពចើនសៅកនាុងពគរួសារនិង្ួក�ំនំុ។ប៉ុតនតាអវីតែល
សយើងពតរូវការបំ្ុតសោរះគឺការរបួរមួគ្នា របស់សយើងជាមយួព្រះសយសូ៊វ។សយើងពតរូវតតរមួគ្នា ជាមយួព្រះអង្គ។
សោរះសទើបសយើងអាចរានសសចកតាីសុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវគ្នា សៅកនាុង្ួក�ំនំុប្ន»។ែកពសង់្ ីពបេ្ខាង
សលើPage179,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖

១)ចូរ្ិភាកសាអំ្ីសរឿងរ៉ាវមយួចំនួនសៅកនាុងសហគមនរ៍បស់សោកអនាកតែលោឲំ្យរានការប្តប់ងស់សចកតាី
សុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវគ្នា សៅកនាុងពគរួសាររបស់សោកអនាក។សតើសោកអនាកអាចសធវើអវីខលារះសែើម្បកីារពារពគរួសារ
កំុឲ្យ�ួបសរឿងអាពកកទ់ាងំសនរះ?

២)សតើឥ�ូវសនរះរានពគរួសារណាមយួសៅកនាុង្ួក�ំនំុរបស់សោកអនាកតបកប្កគ់្នា តែរឬសទ?សតើកនាុងោម
ជា្ួកអនាកសិកសាថានា កស់បបាតហ៍ស្គូលសតើសោកអនាកអាចរមួគ្នា �ួយ��សោរះពសាយប្នអវីខលារះ?

៣)សប្តា ហ៍សនរះសយើងប្នសិកសាអំ្ីការបសពមើអនាកែថទ។សតើព្រះគម្រីចងប់សពងៀនសយើងអវីខលារះស្លតែល
សយើងអានែល់ពតងច់ំណុចមយួតែលថាសយើងគួរតតរានចិតតាចងប់សពមើអនាកែថទ?សតើរានវធិីខុសឆ្គងកនាុង
ការបសពមើអនាកែថទតែរឬសទ?ពបសិនសបើរានសតើអវីខលារះ?សតើសយើងអាចរានការសសាកសាតា យយ៉ងែូចសមតាច
តែរពបសិនសបើបសពមើអនាកែថទតាមរសបៀបខុសឆ្គង?សតើសយើងអាចសធវើអវីខលារះសែើម្បសី�ៀសវាងកំហុសែតែល
សនរះោស្លអោគត?

៤)សតើរានមសធយាប្យអវីខលារះតែលសយើងអាចបងកាឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតានិងការពតរូវរ ៉ូវគ្នា កនាុងពគរួសាររបស់
សយើង?សតើសយើងអាចពាោំយំកសគ្លគំនិតទាងំសនរះ�ួយ��ឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតាកនាុង្ួក�ំនំុសោយរសបៀប
ណាតែរ?
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 មនុស្សតិចណាស់តែលអាចនិយយថា្ួកសគធ្លា ប�់ួបនិយយជាមយួសទវតា។ប៉ុតនតាសោក
ហាវ សមើរណតលីធិែតវលប្ន�ួបមនុស្សរានា ក់សោកប្នពតឹមតតសៅរានា កស់ោរះថាជា«មនុស្សចតមលាក»។
 ោោ្ង ចថ្្ងមយួកនាុងទសវត្សឆ្នា ១ំ៨៨០ស្លតែលកំ្ុងសែើរយ៉ងយឺតៗសោយអស់ករាលា ងំសចែ
្ី្ិធីបុណ្យេូមមិយួសៅកនាុងរែឋាតិចសាសសហរែឋាអាសមរកិសោកធិែតវលកប៏្នអធិោឋា ន។សោកកំ្ុងតត
សងឿងឆ្ងល់អំ្ីសរឿងមយួ។សោកគឺជាកូនតែលសកើតកនាុងពគរួសារពគីសា្ទ នតែលថាវ យបង្គំព្រះសៅថ្្ងអាទិត្យ។
ប៉ុតនតាសោកប្នសិកសាព្រះគម្រីសហើយរកស�ើែប ញ្ាតតាិទីបនួតែលតចងថា«ចូរឲ្យនឹកចា្ំ ីថ្្ង�ប់សំរាក
សែើម្បីតែកថ្្ងសោរះសចែជាបរសុិទ»្(និក្ខមនំ២០៖៨)។
 ខណៈតែលសោកកំ្ុងអធិោឋា នពសាបត់តរានបុរសរានា កប់្នសលចសចែមកតក្បរសោក។សោក
សា្គ ល់មនុស្សសៅេូមសិោរះពគបគ់្នា សហើយសោកមនិតែលធ្លា បស់�ើែបុរសរានា កស់នរះ្ីមុនមកស�ើយ។ប៉ុតនតា
សោកកម៏និខាលា ចតែរ។បុរសចតមលាករានភា្រសួរាយរាកទ់ាកខ់ាលា ងំណាស់។
 «គ្តស់ោរះប្នសលចសចែមកសហើយប្ននិយយសៅកានស់ោកតាធិែតវល»សៅពសីរបស់
សោកស ្្ម រះ�ូរណីាវយ័៩៤ឆ្នា ំរានពបសាសន។៍បទសន្ទោកប៏្នបនតាចូលែល់ពបធ្នបទថ្្ងសបបាតហ៍
សហើយសោកធិែតវលកប៏្នតចកចាយចំសណរះែឹង្្មីរបស់សោកថាព្រះពទងប់្នតែកថ្្ងសៅរជ៍ាបរសុិទ្ធ
មនិតមនថ្្ងអាទិត្យសទ។ប៉ុតនតាសោក្ំុទានរ់កស�ើែនរណារានា កត់ែលសៅរកសាថ្្ងសៅរស៍ៅស�ើយ។
 បុរសចតមលាកសោរះប្នពប្បថ់ាគ្តែ់ឹងថារានមនុស្សមយួពករុុមតែលថាវ យបង្គំព្រះសៅថ្្ងសៅរ៍
សហើយគ្តក់ប៏្នពប្ប់្ លាូវសៅកានក់តនលាងពប�ំុគ្នា សោរះ។សោកធិែតវលកប៏្នពកស�កសមើលតាមការតណោំ
លុរះង្កមកវែិពសាបត់តប្តប់ុរសសោរះសៅសហើយ។«គ្តស់ៅកតនលាងហនាឹងអំប្ែ់មែិសសារះពគ្នត់តង្ក
តបរមកវែិពសាបត់តប្តគ់្ត»់សៅទួតពសីរបស់គ្តរ់ានា កស់ ្្ម រះរបី្សសហវឺតវយ័៦៨ឆ្នា រំានពបសាសន។៍
 ស្លមកែល់្្ទរះវែិសោកធិែតវលកប៏្នពប្បស់រឿងសោរះែល់េរយិរបស់សោកសហើយប៉ុោ្ម ន
ថ្្ងបោ្ទ បម់កសោកកប៏្នសសពមចចិតតាសៅតាម្លាូវតែលបុរសសោរះប្នពប្ប។់ទីបំ្ុតសោកកប៏្នរកស�ើែ
កតនលាងតែល្ួកសសសវនសែយអ៍ាតស់វនទីស្ទមយួពករុមតូច�ួបពប�ំុគ្នា សរៀងរាល់ថ្្ងសបបាតហ៍។
 សោកធិែតវលេរយិរបស់សោកព្មទាងំកូនទាងំពប្ោំកក់ប៏្នទទួលបុណ្យព�មុ�ទឹកចូល
កនាុង្ួក�ំនំុសសសវនសែយអ៍ាតស់វនទីស្ទ។សពកាយមកសោកកប៏្នកាលា យជាសមែឹកោំ្ ួក�ំនំុរានា ក់និងបណតាុ រះ
បណាតា លឲ្យរាន្ួក�ំនំុសៅមូលោឋា នរបស់សោកែំបូងសគបង្អស់តែលរានទីតាងំឋតិសៅចសោលា រះពប�ំុ�ន
LindenនិងMariettaកនាុងរែឋាតិចសាស។
 សបើសទារះបីជាព្រះវហិារសៅទីសោរះពតរូវប្នបិទោស្លឥ�ូវសនរះកតាីប៉ុតនតាព្រះវហិារមយួចំនួនសទៀត
កនាុងតំបនស់ោរះកប៏្នកសកើតស�ើងវែិតែររមួរានព្រះវហិារមយួសៅកនាុងពប�ំុ�នLindenទីតែលកូនសៅនិង
សាចញ់ាតិរបស់ធិែតវលកំ្ុងចូលរមួថាវ យបង្គំព្រះសនរះតែរ។
 សានា ថែរបស់សោកធិែតវលសៅតតបនតារានរហូតមក។ភា្សសា្ម រះពតងរ់បស់សោកចំសពារះព្រះ
បងកាឲ្យរានពគរូបសពងៀនគម្រីអនាក្សាយែំណឹងល្អនិងសមែឹកោជំាសពចើនោកស់ៅរែឋាតិចសាសនិងរែឋាែថទៗ
សទៀត។សោកធិែតវលមនិតែលគិតថាមនុស្សចតមលាកសោរះជាសទវតាសទប៉ុតនតាពគរួសារសោកស�ឿថាព្រះប្ន
    សពបើមនុស្សចតមលាកសោរះឲ្យមកសឆលាើយតបចំសពារះសសចកតាីអធិោឋា ន
    ែស៏សា្ម រះពតងរ់បស់សោក។
    «សោកតាសៅគ្តថ់ាមនុស្សចតមលាកប៉ុតនតាស�ឿថាព្រះប្ន
    ចាតឲ់្យគ្តម់ក»សៅពសីរានា ក់តែលប្នឮសោកតាែំណាល
    ពប្បក់ាលតែលោងសៅសក្មងរានពបសាសន។៍ 
    «សំរាបខ់្ុ ំវែិខ្ុ ំស�ឿថា�នសោរះគឺជាសទវតា»។

សរឿងខលាី
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ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ ថ ង្ាសៅរ ៍ទី១៨ ឧសភា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ សល្កុប្បតតាិ ១៨៖១១, សេសររា ៣១៖២៥, ទំនុកតសមកើង 
១២៧, សល្កុប្បតតាិ ១៨៖១៩, សុភាសិត ២២៖៦។

ខចងចា៖ំ «សមើល កូន សៅ ជា មរដក មក ្ ី ព្រះ សេហូវ៉ា  សហើេ ផល សកើត ្ ី ថផទៃ ក ៏ជា រង្វា ន ់ដដល ពទង ់ពបទាន 
ដដរ» (ទនុំកតសមកើង ១២៧៖៣)។

 ទារករាល់រូបដដលប្នសកើតមក សុទ្ធដតជាសរឿងដអ៏ស្ចា រ្យ។ ្តិណាស់ សេើងដឹងថារានទារក
ជាសពចើនកំ្ុងដតសកើតស�ើងសៅសលើសល្កសនរះ។ សហតុសោរះ ជួនកាលសេើងស្លេចគតិថា ទារកនមីេួៗគជឺា 
អំសណាេទានមក្ពី្រះ។ ប៉ាុដនតាគនំតិមេួសនរះពបដហលជាអាចជេួ��ប្នខលេរះ៖ ចូរស្កពសថមគតិអំ្ សី្ល 
ដដលោងសអវ៉ា បកូីនដបំងូរបស់ោងជាសលើកដបំងូក្ុងថដរបស់ោង។ សតើសល្កអក្គតិយ៉ា ងដូចសមតាចសៅ
ស្លដដលោងបីកាអីុនជាសលើកដំបងូ? សតើោងរានអារម្មណ៍យ៉ា ងដូចសមតាចខលេរះសៅស្លដដលទារកកំ្ ុង
ដតវវិតតាក្ុងថផទៃរបស់ោង? រចួចុរះសតើសល្កអក្គតិថា ោងរានការឈចឺាបយ់៉ា ងដូចសមតាចខលេរះសៅស្លកំ្ ុង 
ពបសូតកូនដបំងូរបស់ោង? សតើោងរានគនិំតដបបណាស្លដដលោងស�ើញមខុកូនជាសលើកដំបងូ? កូន 
សោរះសមើលសៅដូចជាសល្កអដ័ាម និងោងដដរ។ ប៉ាុដនតា កូនសោរះសៅតូចខចាី នងិសខសោេខ្លេ ងំណាស់! ចុរះោង  
ស្រា៉ា វញិយ៉ា ងដូចសមតាចដដរ?  ោងរានបុពតក្ុងវេ័៩០ឆ្្សំៅសហើេ! សតើោងរានអារម្មណ៍យ៉ា ងដូចសមតាច
ស្លដដលោងស�ើញមខុអុសី្ក ់ជាកូនជាសលើកដបំងូ? អីុស្ករ់ាននេ័ថាសំសណើ ច។ ពប្កដជាោង 
សសើចសហើេស្លដដលោងសៅស ្្ម រះកូនរបស់ោងមតាងៗ! ោងហានណ់ាប្នអធដិាឋា នអស់រេៈស្ល 
យ៉ា ងេូរ សដើម្បសូីមឲ្យព្រះពបទានកូនដល់ោង។ បោទៃ បម់ក ព្រះពទងក់ប៏្នពបទានសំ្េូដអលដល់ោង។ 
ោងប្នដ្លេងថា «គឺ ខ្ុ ំ ប្ន អធិស្ឋា ន សូម ឲ្យ ប្ន កូន សនរះ សហើេ ព្រះ សេហូវ៉ា  ពទង ់ក ៏សពប្ស ឲ្យ ប្ន សំសរច 
ដល់ ខ្ុ ំ ដូច ពាក្យ សំណូម សោរះ ដមន» (សំ្េូដអលទី១ ១៖២៧)។ បោទៃ បម់ក ដល់សវនោងរា៉ា រាវញិមតាង។ 
ោងប្នកាលេ េជារាតា េរ្ាកទ់ាងំសៅពកមុពំ្ហ្មចារ។ី ោងពប្កដជារានសសចកតាីពសឡាញ់ដព៏ជាលសពរៅ 
ខណៈដដលោងបីព្រះបុពរារបស់ព្រះសៅក្ុងថដរបស់ោង។ 
 មនិដមនមនុស្សពគបគ្់្សុទ្ធដតប្នកាលេ េជាឪ្ុក ឬរាតា េសទ។ ប៉ាុដនត្ា កួសេើងភាគសពចើនប្នកាលេ េ
ជាឪ្ុករាតា េរចួសៅសហើេ។ សប្តា ហ៍សនរះ សេើងនងឹពកស�កសមើលបទ្សិស្ធនរ៍បស់ឪ្ុករាតា េទាងំឡាេ
អំ្ សីសចកតាីអណំរ សសចកតាី្ េ័ខ្លេ ច និងបញ្ហា ្សិសសៗដដល្កួសគប្នជបួពបទរះខណៈស្លដដល្កួសគ 
ចញិចា ឹមបបី្ចកូ់នៗរបស់ខលេួនថាវា េព្រះជារាចា ស់។

សមសរៀនទី ៨   ១៨-២៤ ឧសភា 
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បំណងពប្ថ្ាដធ៏ំគឺចងប់្នកូន

 សូមអានខគម្រីសល្កុប្បតតាិ ១៨៖១១, ៣០៖១, សំ្េូដអលទី១ ១៖១-៨, និងលូកា ១៖៧។ 
សតើខទាងំសនរះរានលក្ខណៈដូចគ្្នឹងមនុស្សទាងំឡាេពតងណ់ាខលេរះ? សតើព្រះពទងប់្នស្លេើេតបដល់
សសចកតាីអធិដាឋា នរបស់្ួកសគយ៉ា ងដូចសមតាចដដរ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 កូនសៅគឺជាព្រះ្រមេួដបប។ ប៉ាុដនតា ព្រះពទង់្ ុ ំដមនសុទ្ធដតពបទាន្រជាកូនសនរះដល់ស្វា មី្ រយិ
ពគបគូ់សោរះស�ើេ។ រានមនុស្សជាសពចើនប្នអធិដាឋា នសូមឲ្យព្រះពបទាន្រដល់ពគរួស្ររបស់្ួកសគ។ 
សហើេព្រះពទងក់ប៏្នពបទាន្រជាកូនជាសៅដល់្ួកសគ។ ជួនកាលកំសណើ តកូនៗខលេរះរានការអស្ចា រ្យខ្លេ ងំ
ណាស់។ សូមសមើលករណីសល្កយេស្រា៉ា ចុរះ! មនុស្សខលេរះសទៀតកប៏្នអធិដាឋា នសូមកូនដដរ ប៉ាុដនតាព្រះពទង់  
្ំុប្នពបទានសទ។ គូទាងំសនរះរានអារម្មណ៍ឈចឺាបខ់្លេ ងំណាស់សៅស្លដដល្ួកសគស�ើញមតិតា្កតាិរបស់
ខលេួនរានកូន។ ជួនកាលករ៏ានអ្កខលេរះមកសួរថា «សតើអ្ករានកូនប៉ាុោ្ម នសហើេ?» សំណួរសនរះរតឹដតសធវាើឲ្យ
្ួកគ្តច់ាកស់ដាតក្ុងចិតតាដ្មសទៀត។ 
 សល្កអ្កសរាងដតេល់ថា ព្រះពទងេ់ល់្ីទំហំទុក្ខព្រួេរបស់សល្កអ្ក។ កវនីិ្ន្ធថនទំនុក
តសមកើងមេួរូបប្នសលើកស�ើងថា៖ «ព្រះអង្គ ពជាប ចបាស់ ថា ទូលបង្គំ រង ទុក្ខ យ៉ា ង ណា សូម ពតង ទឹក ដ្្ក   
ទូល បង្គំ ទុក ព្រះអង្គ ប្ន រាប ់តំណក ់ទឹក ដ្្កទាងំ សោរះ ក្ុង បញី្ ពស្ប ់សហើេ» (ទំនុកតសមកើង ៥៦៖៨, គខប)។   
រានស្លខលេរះ ព្រះហាកដូ់ចជាស្ងា តស់សងាៀមមនិស្លេើេតបសសចកតាីអធិដាឋា នរបស់សេើងសស្រះ។ សមើលសៅហាក់
ដូចជាព្រះអង្គ្ំុេកព្រះទេ័ទុកដាកនឹ់ងសសចកតាីអធិដាឋា នរបស់សេើងស�ើេ។ ប៉ាុដនតា សេើងសរាងដតនឹកចា ំ
ថា៖ «ព្រះ សេហូវ៉ា  ពទង ់រាន ព្រះ ហឫ ទេ័ អាណិត ដល់ អស់ អ្កដដល សកាត ខ្លេ ច ពទង ់ដូច ជា ឪ្ុក រាន  ចិតតា  
អាសូរ ដល់ កូន របស់ ខលេួន ដដរ» (ទំនុកតសមកើង ១០៣៖១៣)។
 រានអ្កខលេរះកប៏្នសសពមចចិតតាថា មនិេកកូនសទ។ សេើងកំ្ុងរស់សៅសលើ្្ដផនដីដដលសពារ
ស្ញសដាេអំស ើ្ប្ប ភា្ឈចឺាប ់និងសសចកតាីអាពកក។់ សហតុសោរះ វជាការង្េេល់អំ្ីមូលសហតុ  
ដដល អ្កខលេរះមនិចងរ់ានកូន។ រឯីអ្កខលេរះសទៀតកប៏្នសសពមចចិតតាទទួលេកកូនអ្កដថទមកចិញចា ឹម។ ្ួក
គ្តច់ងជ់ួេ��សក្មងៗដដលប្នសកើតមកសហើេរានឱកាសក្ុងជីវតិកានដ់តពបសសើរស�ើងជាងមុន។ សល្ក
អ្កអាចនឹងជួបមនុស្សជាសពចើនដដលរានលក្ខណៈខុស្ីគ្្។ អ្កខលេរះកស៏សពមចចិតតារានកូន។ អ្កខលេរះ
សទៀតដដលសេើងស្្គ ល់កម៏និចងរ់ានកូនសទ។ ជួនកាលសេើងមនិអាចដឹង្ីមូលសហតុ្ិតពប្កដថាសហតុ
អវាីប្នជា្ួកគ្តម់និចងេ់កកូនសោរះសទ។ ប៉ាុដនតារានសហតុផលដដលចបាស់ពប្កដ៖ សេើងទាងំអស់គ្្
សុទ្ធដតជាកូនរបស់ព្រះ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសំរាបកូ់នៗរបស់ព្រះអង្គមនិដដលរស្េស�ើេ។ 
រមួសសចកតាីមក ព្រះអង្គស្វាព្រះទេ័ឲ្យសេើងរាល់គ្្ប្នទទួលនូវអវាីៗដដលពបសសើរបំផុត។ ជា មេួ គ្្សនរះ 
ដដរ ចូរសេើងនឹកចាជំានិចចាថា សេើងពតរូវរានចិតតាល្អដល់មនុស្សដដល្ុំរានកូនឲ្យប្នខ្លេ ងំបំផុត។

 ព្រះសេសូ៊វ្ុំធ្លេ បរ់ានកូនផ្ទៃ ល់របស់ព្រះអង្គស�ើេ។ សតើសល្កអ្កគិតថា សហតុអវាីប្នជាព្រះ
អង្គសពជើសសរ ើសមនិេកកូន? សតើជំសរ ើសរបស់ព្រះអង្គសនរះអាចជួេ��កំស្នតាចិតតាដល់គូពសករដដល្ំុរានកូន
ប្នដដរឬសទ? សតើជំសរ ើសរបស់ព្រះអង្គអាចបសពងៀនសមសរៀនអវាីខលេរះដល់សេើង?
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 ស្វាថ្ងាសនរះ រានឪ្ុក ឬរាតា េជាសពចើនដដលពតរូវចិញចា ឹមបីប្ចកូ់នៗរបស់ខលេួនដតរ្ាកឯ់ង។ ្ួក 
សគ្ំុរាន្រយិ ឬស្វា មជីួេ��សគស�ើេ។ ភាគសពចើន ស�ើញរានសសតាីជារាតា េពតរូវរងភារៈសមើលដ្កូនដតរ្ាក់
ឯង។ ប៉ាុដនតា ជួនកាលករ៏ានបុរសជាឪ្ុកខលេរះពតរូវចិញចា ឹមកូនដតរ្ាកឯ់ងផងដដរ។
 ជាញឹកញាបស់េើងគិតថា ឪ្ុករាតា េសទាល្ំុប្នសរៀបការពតឹមពតរូវនឹងសគសទស្លដដល្ួកសគ
រានកូនសោរះ។ ប៉ាុដនតាសរឿងសោរះមនិដមនដូសច្ារះជានិចចាសទ។  សូមសមើលឧទាហរណ៍ោងហាកា។ ោងពតរូវ 
ប្នសគបង្ខំ ឲ្យរានកូនជាមេួអព័ប្ហា។ំ សពកាេមកសទៀត ោងកព៏តរូវសគបង្ខំឲ្យចាកសចញសៅជាមេួនឹង 
កូនរបស់ោង (សល្កុប្បតតាិ ១៦៖៣, ៤, ២១៖១៧)។ ឧទាហរណ៍មេួសទៀតគឺសរឿងសសតាចដាវឌី។ សសតាច
អង្គសនរះប្នរមួស្ទជាមេួោងប្តសសប្។ បោទៃ បម់ក សសតាចសនរះប្នសរាលេ បប់តាីរបស់ោង សហើេប្ន 
េកោងជាមសហសី។ សពកាេមក ោងប្តសសប្កស៏ពរាលប្នបុពតរបស់សសតាចដាវឌី (សំ្េូដអលទី២ 
១១៖៤, ៥)។ ចុរះសរឿង សល្ក សអលីយ៉ា វញិ? ព្រះពទងប់្នចាតស់ល្កសអលីយ៉ា ឲ្យសៅជួេ��សសតាីជារាតា េ
សទាលរ្ាក ់ោងកជ៏ាសសតាីសមរា៉ា េរ្ាកដ់ដរ (្ងសោវរារក្សពតទី១ ១៧៖៩)។ ឧទាហរណ៍ចុងសពកាេគឺសល្ក 
េ៉ាូដសប។ សល្កប្នទទួលចិញចា ឹមបីប្ចព់្រះសេសូ៊វ។ ប៉ាុដនតាសពកាេមកសទៀតសល្កេ៉ាូដសបកប៏្នស្លេ ប់
សៅ សធវាើឲ្យោងរា៉ា រាកាលេ េជាសសតាីសមរា៉ា េ និងជារាតា េសទាលរ្ាក។់ «សល្កេ៉ាូដសបប្នដឹងអំ្ីអា្ក៌ំប្ងំ
អំ្ីកំសណើ តរបស់ព្រះសេសូ៊វ។ ឥ�ូវសនរះរា៉ា រា្ំុរាននរណារ្ាកដ់្លេងពប្បអ់ំ្ីអារម្មណ៍្េ័ខ្លេ ច និង 
សង្មឹរបស់ោងសទៀតសហើេ»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 145, 
adapted ។

 សូមពកស�កសមើលសសចកតាីសនយាសៅក្ុងខគម្រីទាងំសនរះ សេសររា ៣១៖២៥, រា៉ា ថាេ ១១៖២៨, 
សេសររា ២៩៖១១, ៣២៖២៧, សុភាសិត ៣៖៥, ៦, សអស្េ ៤៣៖១, ២។ សតើសសចកតាីសនយាទាងំសនរះ 
ផតាល់កតាីសង្មឹអវាីខលេរះដល់ឪ្ុករាតា េសទាល? សតើទាងំសនរះផតាល់កតាីសង្មឹអវាីខលេរះដល់សេើងរាល់គ្្ដដរ?

 ្ួកជំនំុរានភារកិចចាពតរូវជួេ��ដល់ឪ្ុករាតា េសទាល។ សូមអាន យ៉ា កុប ១៖២៧។ សល្កយ៉ា កុប
កំ្ុងរានពបស្សនអ៍ំ្ីកូនកំពពា និងសសតាីសមរា៉ា េ។ ប៉ាុដនតា សេើងកអ៏ាចបដនថែមពាក្យ ឪ្ុករាតា េសទាល 
ចូលក្ុងខសនរះប្នដដរ។ សេើងអាចជួេ��ឪ្ុករាតា េសទាលរាមមសធយាប្េជាសពចើន។ ការជួេ��ឧបតថែម្ភជា 
ពប្កក់ាសដតមយា៉ាង្ំុទានព់គបព់គ្នស់ៅស�ើេសទ។ ឪ្ុករាតា េសទាលភាគសពចើនកព៏តរូវការស្លសវល្ដដរ។ 
ពបដហលជាសេើងអាចជួេ��សមើលដ្កូនៗរបស់្ួកគ្តបី់បនួសរា៉ា ង សដើម្បឲី្យ្ួកគ្តដ់កខលេួនសៅសធវាើកិចចាការ
អវាីសផ្សងសទៀតប្នខលេរះ។ ជួនកាល្ួកគ្តអ់ាចដកខលេួនសៅសពរាក អធិដាឋា ន និងអានព្រះគម្រីជាសដើម។ 
្ួកសេើងកអ៏ាចជួេ��បសពងៀនកូនៗរបស់្ួកគ្តផ់ងដដរ។ មយា៉ាងសទៀត ្ួកសេើងកអ៏ាចជួេ��ជួសជុលផទៃរះ
សដម្បងរបស់្ួកគ្តដ់ដរ។ និយេរមួ ្ួកសេើងអាចសធវាើជាព្រះហសតារបស់ព្រះសំរាបជ់ួេ��្ួកសគរាម
មសធយាប្េសពចើនយ៉ា ង។

 សតើសល្កអ្កអាចសធវាើអវាីខលេរះសដើម្បសីលើកទឹកចិតតា និងជួេ��ដល់ឪ្ុករាតា េសទាល?

ថ្ងាចន័ទៃ   ២០ ឧសភា
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        សសចកតាីអំណររបស់ឪ្ុករាតា េ 

 សូមអានទំនុកតសមកើង ១២៧។ សតើអវាីជាខលេឹមស្រថនបទទំនុកតសមកើងដខ៏លេីមេួសនរះ? សតើបទសនរះ 
បសពងៀនក្ួបនចបាបដ់សំ៏ខ្នអ់វាីខលេរះដល់សេើងអំ្ីរសបៀបដដលសេើងគួររស់សៅ?

 សតើរានសល្កអ្កណាខលេរះដដលរានអំណរនឹងការដាសំលេ? ពបដហលជាសល្កអក្រានវធិីសធវាើមហាូប
អាហារដឈ៏ងាុេឆ្ងា ញ់សហើេសមើលសៅ។ សហតុសោរះ សល្កអ្កដឹងសហើេថា វធិីសធវាើមហាូបរានស្រៈសំខ្នខ់្លេ ងំ  
ណាស់។ ដំបូង សល្កអ្កពតរូវការសពគឿងសពរៅពគបម់ុខ។ បោទៃ បម់កសទៀត សល្កអ្កពតរូវដឹងថា ពតរូវដាក ់
មេួ ណាមុន មេួណាសពកាេ។ ពបសិនសបើសល្កអ្កអនុវតតារាមដំណាកក់ាលទាងំ្ីរសនរះសហើេ គឺពប្កដ 
ជាពតឹមពតរូវសហើេ។ ប៉ាុដនតាការសធវាើជាឪ្ុករាតា េសទាល្ំុដមនពសរួលដូចសធវាើមហាូបសោរះស�ើេ ្ីសពពារះ្ំុរានវធិី
ស្សសតាណាមេួសំរាបស់ធវាើជាឪ្ុករាតា េសទាលដល៏្អរ្ាកស់�ើេ! កូន្ីរោកស់្លដដលធំស�ើងមនិដមនដូច
គ្្សោរះសទ។ សបើសទារះបីជាសល្កអ្កខំពបឹងចិញចា ឹមកូនៗទាងំអស់រាមរសបៀបដូចគ្្កតាី សៅដត្ួកសគរាន 
និស្សេ័ខុសដបលេក្ីគ្្ដតសរៀងៗខលេួនប្ន។ ប៉ាុដនតា សតើព្រះពទងរ់ានដផនការអវាីខលេរះសំរាបកូ់នៗរបស់សេើងរាងំ្ី
ការចាបស់ផតាើមដំបូងៗរបស់ជីវតិ្ួកសគ? គឺព្រះអង្គចងឲ់្យឪ្ុករាតា េបសពងៀនកូនៗរបស់ខលេួនឲ្យសចរះពសឡាញ់ 
និងស្តា បប់ង្្គ បព់្រះអង្គ (សចាទិេកថា ៦៖៤-៩, ទំនុកតសមកើង ៧៨៖៥-៧)។ ព្រះជារាចា ស់ពទងប់ង្្គ បថ់ា៖ 
«ចូរ បង្ហា ត ់កូន សក្មង ឲ្យ ពបព្ឹតតា រាម ផលេូវ ដដល គួរ ពបព្ឹតតា សោរះ វ នឹង មនិ លរះ បង ់្ ី ផលេូវ សោរះ ដរាប ដល់ ចាស់» 
(សុភាសិត ២២៖៦)។ សសចកតាីបង្្គ បស់នរះ្ំុដមនរាននេ័ថា ឪ្ុករាតា េគួរសៅដក្បរកូនៗរបស់ខលេួនរហូត
សទើបធ្ោប្នថា្ួកសគមនិសធវាើខុសសោរះស�ើេ!
 សេើងចងស់�ើញកូនៗរបស់សេើងដពបកាលេ េ្ីទារកដតូ៏ចខចាីរបស់សេើងសៅជាមនុស្សស្ញវេ័
ដដលសចរះដឹង សចរះពសឡាញ់ និងសចរះបសពមើព្រះសេសូ៊វ។ ក្ុងោមសេើងជាឪ្ុករាតា េ សេើងអាចសធវាើរាម
ដផនការ្ិសសសរបស់ព្រះសពរាបអ់បរ់កូំនសៅរបស់សេើងរាមបទគម្រីសចាទិេកថាជំ្ូក៦សនរះប្ន។ 
ដផនការសនរះនឹងជួេ��កូនៗរបស់សេើងឲ្យលូតល្ស់កាលេ េជាមនុស្សស្ញវេ័ដដលរងឹរាខំ្ងវញិ្ញា ណប្ន។ 
រានកាត្វាកិចចាបនួយ៉ា ងដដលសេើងពតរូវសធវាើមុននឹងអនុវតតារាមដផនការសនរះប្ន៖ ១) សេើងសរាងដតទទួល 
េកព្រះសេសូ៊វជា «ព្រះអរាចា ស់ដជ៏ាព្រះរបស់សេើង» (សចាទិេកថា ៦៖៤)។ ២) សេើងពតរូវដតពសឡាញ់
ព្រះសេសូ៊វឲ្យអស់្ីចិតតាទាងំពសរុង (សចាទិេកថា ៦៖៥)។ ៣) សេើងសរាងដតទទួលេកព្រះគម្រីថាជាព្រះ
បនទៃូលរបស់ព្រះ (សចាទិេកថា ៦៖៦)។ និង ៤) សេើងពតរូវដចកចាេចំសណរះដឹងអំ្ីព្រះអង្គពប្បដ់ល់ 
កូនៗរបស់សេើង (សចាទិេកថា ៦៖២០-២៣)។
 បទគម្រីសចាទិេកថា ៦ ផតាល់ដល់សេើងនូវក្ួបនចបាបដ់រ៏ានស្រៈសំខ្នច់ំនួន្ីរសំរាបអ់នុវតតា។ 
ទីមេួ រានក្បួន «ពបិតសពបៀន» ឬ «និយេ ឲ្យ ...ស្ដា ប»់ (សចាទិេកថា ៦៖៧, គខប)។ ការបសពងៀនសកើត  
ស�ើង ក្ុងអំ�ុងស្លថាវា េបង្គំជាពគរួស្រ ដដលសេើងសិកសោព្រះគម្រីជាមេួនឹងកូនៗរបស់សេើង។ ការពបិត
សពបៀនសកើតស�ើងសៅក្ុងជីវតិ្ីមេួថ្ងាសៅមេួថ្ងាដដរ។ សេើងដតងដំណាលពប្បកូ់នៗរបស់សេើងអំ្ីសរឿង
រា៉ា វដដលសេើងស�ើញជាសរៀងរាល់ថ្ងា។ សេើងសពបើឧទាហរណ៍ទាងំសនរះសដើម្បបីសពងៀនកូនៗរបស់សេើងអំ្ី
សសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី (សល្កុប្បតតាិ ១៨៖១៩)។ ក្ួបនចបាបទី់្ីរគឺ «កត-់ចង» (សចាទិេកថា ៦៖៨, ៩)។ 
សសចកតាី្ិតខ្ងឯវញិ្ញា ណពតរូវដតេកមក «ចង» ទុក សដើម្បរីឭំកសេើងឲ្យគិតនិងពបព្ឹតតារាម។ សសចកតាី្ិត 
កព៏តរូវដតប្ន «កតព់រា» ទុកសៅ «ពកបទាវា រ» ថនជីវតិរបស់សេើងរ្ាក់ៗ សដើម្បឲី្យមនុស្សពគបគ្់្ប្នស�ើញ 
ផងដដរ។
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ចូរបសពងៀនកូនសៅរបស់សល្កអ្កឲ្យស្តា បប់ង្្គ បព់្រះសេសូ៊វ

 សូមអានអំ្ីតួោទីរបស់ឪ្ុកក្ុងខគម្រីសល្កុប្បតតាិ ១៨៖១៨, ១៩ និងសំ្េូដអលទី១ ៣៖ 
១០-១៤។ សតើឪ្ុករ្ាក់ៗ បីប្ចរ់កសោកូនៗរបស់ខលេួនយ៉ា ងដូចសមតាចដដរ?
 
 ព្រះជារាចា ស់ពទងប់ង្្គ បឪ់្ុករាតា េទាងំឡាេឲ្យបង្ហា តប់សពងៀនកូនសៅរបស់ខលេួនឲ្យស្តា បប់ង្្គ ប់
ព្រះអង្គ។ ឪ្ុករាតា េជាសពចើនរូបសជឿថា វធិីដដលពបសសើរបំផុតក្ុងការអបរ់ ំនិងដកលំអកូនៗរបស់ខលេួនគឺ 
ពតរូវសចរះវេពបសៅ្ួកសគ (សុភាសិត ២២៖១៥, ២៣៖១៣, ២៩៖១៥)។ ជាញឹកញាប ់្ួកសគប្នសលើក
េកខទាងំសនរះ្ីកណ្ឌ គម្រីសុភាសិតមកសពបើក្ុងផលេូវខុស។ ឪ្ុករាតា េខលេរះវេដំកូនៗរបស់ខលេួនសដើម្បបីង្ខំ
្ួកសគឲ្យស្តា បប់ង្្គ ប។់ ប៉ាុដនតាជាញឹកញាប ់កូនៗរបស់្ួកសគប្នដបរមកពបឆ្ងំនឹងឪ្ុករាតា េ និងព្រះ 
របស់្ួកសគសៅវញិ។ 
 ព្រះគម្រីបសពងៀនរារាបិរាឲ្យរានចិតតាសប្ុបរសចំសពារះកូនសៅរបស់ខលេួន (សអស្សូរ ៦៖៤, 
កូល៉ាុស ៣៖២១)។ រារាបិរាសរាងដតបង្ហា តប់សពងៀនកូនសៅរបស់ខលេួនឲ្យសដើរកុ្ងផលេូវបរសុិទ្ធ (ទំនុកតសមកើង 
២២៖៦, សអស្េ ៣៦៖១៩, េ៉ាូដអល ១៖៣)។ ក្ុងោមជាឪ្ុករាតា េ សេើងសរាងដតេកចិតតាទុកដាក់
ដល់សសចកតាីពតរូវការរបស់កូនសៅរបស់សេើង (កូរនិ្ូសទី២ ១២៖១៤)។ សេើងសរាងដតសធវាើល្អដាក់្ ួកសគ
សដើម្បឲី្យ្ួកសគេកគំរូរាម (សល្កុប្បតតាិ ១៨៖១៩, និក្ខមនំ ១៣៖៨, ទីតុស ២៖២)។ ព្រះគម្រីបសពងៀន
សេើងឲ្យសចរះពគបព់គងពគរួស្ររបស់សេើងក្ុងផលេូវដដលពតឹមពតរូវ (ធីម៉ាូស្ទី១ ៣៖៤, ៥, ១២)។ សេើងកព៏តរូវ
ដតដកតពមងកូ់នសៅរបស់សេើងស្លដដល្ួកសគសធវាើខុសផងដដរ (សុភាសិត ១៩៖១៥ , ១៧)។ សេើង
សរាងដតបង្ហា ញនូវសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ ដល់កូនសៅរបស់សេើងក្ុងពគបទ់ាងំសកម្មភា្ដដលសេើង
សធវាើ (សអស្េ ៦៦៖១៣, ទំនុកតសមកើង ១០៣៖១៣, លូកា ១១៖១១)។
 ព្រះគម្រីកប៏្នបង្ហា ញឲ្យស�ើញអំ្ីឪ្ុករាតា េដដលប្នសពជើសសរ ើសសធវាើសរឿងមនិល្អដដរ។ សល្ក 
អុីស្ក ់និងោងសរបិការានកូនពបរុស្ីរោកគឺ់ សអស្វ និងយ៉ា កុប។ សល្កអុីស្កព់សឡាញ់សអស្វជា
ងយ៉ា កុប។ រឯីោងសរបិកាវញិពសឡាញ់យ៉ា កុបជាងសអស្វ (សល្កុប្បតតាិ ២៥៖១៨)។ សពកាេមក សទៀត 
យ៉ា កុបកប៏្នសធវាើរាមគំរូរបស់ឪ្ុកយ៉ា ងដូសច្ារះដដរ។ គ្តព់សឡាញ់េ៉ាូដសបជាងកូនសផ្សងៗសទៀត 
(សល្កុប្បតតាិ ៣៧៖៣)។ សល្កសអលីគឺជាសង្មេួអង្គ។ ប៉ាុដនតាសល្ក្ំុប្នដកតពមងកូ់នៗរបស់សល្ក
ស្លដដល្ួកសគប្នសធវាើខុសសទ (សំ្េូដអលទី១ ៣៖១០-១៤)។ សល្កសអលីគឺជាអ្កដដលចិញចា ឹមបីប្ច់
សំ្េ៉ាូដអល។ ដល់ស្លដដលសំ្េ៉ាូដអលធំស�ើង ក៏្ ុ ំប្នបំស្ញតួោទីជាឪ្ុកដល៏្អរ្ាកនឹ់ងសគដដរ។ 
សសតាចដាវឌីប្នរមួស្ទជាមេួនឹងពប្ន្ធរបស់សគ សហើេសពកាេមកកប៏្នសរាលេ បប់តាីសគសចាលសទៀត។ សសតាច
ដាវឌីគឺជាគំរូដអ៏ាពកករ្់ាក។់ កូនពបរុសខលេរះរបស់សសតាចអង្គសនរះប្នពបព្ឹតតាប្បអាពកកជ់ាងឪ្ុករបស់ខលេួន
សៅសទៀត។ សសតាចរា៉ា ោ៉ា សសប្នថាវា េបង្គំអារក្ស។  សសតាចអង្គសនរះប្នសរាលេ បកូ់នពបរុសរបស់ខលេួនសធវាើេញញា
បូជាថាវា េអារក្ស (្ងសោវរារក្សពតទី២ ២១៖១-៩)។ សសតាចអហ័ាសកប៏្នពបព្ឹតតាសរឿងដូចគ្្សនរះដដរ 
(្ងសោវរារក្សពតទី២ ១៦៖២-៤)។
 ព្រះគម្រីកប៏ង្ហា ញដល់សេើងអំ្ីគំរូល្អរបស់ឪ្ុករាតា េដដរ។ សល្ករា៉ា សដកាេគឺជាឪ្ុកចិញចា ឹម
ដល៏្អដល់ោងហាដាស្ ដដលប្នកាលេ េជាព្រះោងសអសសធើរ (សអសសធើរ ២៖៧)។ សល្កេ៉ាូបប្នអធិដាឋា ន
ឲ្យកូនៗរបស់សល្កជាសរៀងរាល់ថ្ងា (េ៉ាូប ១៖៤,  ៥)។ សេើងរាល់គ្្អាចសរៀនសមសរៀនជាសពចើនសចញ្ីគំរូ
ទាងំសនរះអំ្ីអវាីដដលសេើងគួរសធវាើ និងអវាីដដលមនិគួរសធវាើក្ុងោមជាឪ្ុករាតា េ។

 សតើសេើងអាចសរៀនអវាីខលេរះ្ីព្រះគម្រីអំ្ីការសធវាើជាឪ្ុករាតា េដល៏្អ?
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សៅស្លដដលកូនសៅរបស់សល្កអ្កដបរសចញ្ីព្រះ

 សូមអានខគម្រីសុភាសិត ២២៖៦។ សតើខសនរះរាននេ័ដូចសមតាចដដរ? សតើខសនរះគឺជាសសចកតាី
សនយាដដលមនិសចរះខកខ្នដមនសទ? សូមជួេ��បសញចា ញមតិសយបល់របស់សល្កអ្ក។

 ជួនកាលក្ុងោមជារារាបិរាសល្កអ្កប្នបំស្ញកិចចាពគបយ់៉ា ងពតឹមពតរូវអស់សហើេ។ សល្ក 
អ្កប្នចំណាេស្លជាមេួកូនសៅរបស់ខលេួន។ សល្កអ្កប្នបសពងៀន្ួកសគឲ្យសចរះសធវាើសរឿងពតឹមពតរូវ។ 
សល្កអ្កប្នរស់សៅជាគំរូល្អ។ សល្កអ្កប្នបញចាូ នកូនៗរបស់ខលេួនសៅស្ល្សរៀនដល៏្អៗ។ សល្កអ្ក
ប្នោំ្ ួកសគមកព្រះវហិារជាសរៀងរាល់ថ្ងាសបបាតហ៍។ សល្កអ្កប្នសធវាើកិចចាការ្ិសសសៗថាវា េព្រះជា
មេួ្ួកសគ។ ប៉ាុណឹ្ងសហើេសតើរានអវាីសកើតស�ើង? សៅស្លដដល្ួកសគធំស�ើង ្ួកសគសៅដតចាកសចញ ្ ី 
ព្រះវហិារ។ សល្កអ្កពប្កដជាឈចឺាបខ់្លេ ងំណាស់ស្លដដលសរឿងសនរះសកើតស�ើង។  សល្កអ្ករាន
អារម្មណ៍រានតឹងក្ុងចិតតាខ្លេ ងំណាស់។ សល្កអ្កប្រម្ភអំ្ីកូនៗពគបស់្លសវល្។ សតើ្ួកសគនឹងប្ន 
សសសង្្គ រះសទ? ប៉ាុដនតា អវាីៗដដលប្នសកើតស�ើង្ំុដមនសុទ្ធដតជាកំហុសរបស់ឪ្ុករាតា េជានិចចាសោរះសទ។ ្ួក 
កូនៗ សគរានចិតតាគំនិតរបស់្ួកសគផ្ទៃ ល់ដដរ។ ទីបំផុត ្ួកសគពតរូវទទួលខុសពតរូវសំរាបជ់សពមើស និង
ឥរយិប្របស់្ួកសគសៅចំសពារះព្រះជារាចា ស់។ 
 ពគីស្ទៃ នខលេរះគិតថា សសចកតាីសនយាសៅក្ុងសុភាសិត ២២៖៦ គឺជាសសចកតាីសនយាដដលមនិអាច
ខកខ្នប្នស�ើេ។ ្ួកសគគិតថា ព្រះពទងនឹ់ងសសសង្្គ រះកូនៗរបស់្ួកសគ ្ីសពពារះ្ួកសគប្នចិញចា ឹម
បីប្ចកូ់នៗរបស់ខលេួនក្ុងផលេូវល្អពតឹមពតរូវសហើេ។ ប៉ាុដនតាជាញឹកញាបក់ណ្ឌ គម្រីសុភាសិតប្នផតាល់ក្បួនចបាប់
ដរ៏ានស្រៈសំខ្នជ់ាសពចើនដល់សេើង។ ក្ួបនចបាបទ់ាងំសនរះមនិដូចគ្្នឹងសសចកតាីសនយាដដលមនិសចរះខក
ខ្នសោរះសទ។ សុភាសិត ២២៖៦ ពប្បស់េើងថា សមសរៀនទាងំឡាេដដលសេើងបសពងៀនកូនសៅរបស់សេើង
នឹងសធវាើឲ្យ្ួកសគចងចាអំស់មេួជីវតិ។  កូនសៅរបស់សេើងសរាងដតសសពមចថា សតើ្ួកសគកំ្ុងសជឿសលើអវាី។ 
សតើ្ួកសគនឹងទទួលសសចកតាីជំសនឿ និងស្សោរបស់ឪ្ុករាតា េរបស់្ួកសគសទ? សបើ្ំុដូសច្ារះសទ សតើ្ួក សគ 
នឹងដបរសចញឬ? គ្្ម នឪ្ុករាតា េណាអាចសធវាើការសសពមចចិតតាជំនួសកូនសៅរបស់ខលេួនប្នស�ើេ។ ព្រះពទង់
សនយាជាមេួនឹងឪ្ុករាតា េថា អវាីដដល្ួកសគបសពងៀនដល់កូនសៅរបស់ខលេួន សធវាើឲ្យ្ួកសគចងចា ំជាសរៀង 
រហូត។ ចុរះពបសិនសបើ្ួកសគដបរសចញ្ីព្រះវញិ យ៉ា ងដូចសមតាចដដរ? សបើសទារះជាយ៉ា ងដូសច្ារះកព៏គ្ប់្ ូជ 
ថនសសចកតាី្ិតដដលឪ្ុករាតា េប្នដាកំ្ុងចិតតារបស់្ួកសគកស៏ៅជាមេួ្ួកសគជានិចចា។ ព្រះពទងនឹ់ងជួេ��
កូនសៅរបស់សេើងឲ្យនឹកចាអំំ្ីពគ្ប់្ ូជថនសសចកតាី្ិតទាងំសនរះ។ ព្រះអង្គនឹងមនិឈបខ់្នអសញ្ើញកូន
សៅរបស់សេើងឲ្យពត�បម់ករកសសចកតាី្ិតវញិស�ើេ។ សល្កអ្កអាចសសពមចចិតតាសធវាើជាឪ្ុករាតា េដល៏្អ
ប្ន។ ប៉ាុដនតាអវាីដដលកូនសៅរបស់សល្កអ្កសពជើសសរ ើសសជឿវគឺជាជសពមើសរបស់្ួកសគ។ 
 សតើសល្កអ្កគួរសធវាើយ៉ា ងដូចសមតាចសៅស្លដដលកូនសៅរបស់សល្កអ្កដបរសចញ្ីព្រះ? សូម
អធិដាឋា នថាវា េករណីរបស់កូនសៅរបស់សល្កអ្កដល់ព្រះឲ្យអស់្ីចិតតា។ គ្្ម ននរណារ្ាកេ់ល់្ីការ 
ឈចឺាបរ់បស់សល្កអ្កជាងព្រះជារាចា ស់ស�ើេ។ កូនៗរបស់ព្រះអង្គសៅសលើដផនដីសនរះប្នដបរខ្ងដាក់
ព្រះអង្គ។ សហើេព្រះអង្គសៅដតជាឪ្ុករាតា េដព៏គបល់ក្ខណ៍ដដដល! សល្កអ្កអាចអធិដាឋា នឲ្យកូនសៅ 
របស់សល្កអ្ក។ សល្កអ្កអាចផតាល់កតាីពសឡាញ់ និងការឧបតថែម្ភគ្ពំទដល់្ួកសគ។ សៅស្លដដល្ួក
សគកំ្ុង្ុរះពារ្យាយមដបរពត�បម់ករកព្រះជារាចា ស់វញិ សល្កអ្កសៅចាជំួេ��ជានិចចា។ សូមកំុខ្លេ ចនឹង 
សស្ើ សូមឲ្យសរាជិក្ួកជំនំុជួេ��គ្ពំទ ឬអធិដាឋា នស�ើេ។ សហើេកសូ៏មកំុបសោទៃ សខលេួនឯងដដរ។ សូមកំុ 
ស្លេច អ្កផទៃរះ ឬសរាជិកពគរួស្ររបស់សល្កអ្កដដរ។ ចូរនឹកចាថំា ព្រះពទងព់សឡាញ់កូនរបស់សល្កអ្ក
ជាងសល្កអ្កពសឡាញ់គ្តស់ៅសទៀត។
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ការសិកសោបដនថែម៖   «សូមចំណាេស្លនិយេគ្្ និងអធិដាឋា នជាមេួកូនតូចៗរបស់សល្កអ្ក។ សូម
កំុឲ្យរានអវាីរខំ្នស្លដ៏្ ិសសសសនរះស�ើេ។ សូមពប្បស់ៅមតិតា្កតាិរបស់សល្កអ្កថា ‘ព្រះពទងប់្ន
ពបទានកិចចាការឲ្យខ្ុ ំសធវាើ ខ្ុ ំគ្្ម នស្លឯណាមកអង្គុេស្តា បស់រឿងអាពកករ់បស់នរណារ្ាកស់�ើេ’។ សល្ក អ្ក 
គួររានអារម្មណ៍ថា កិចចាការរបស់សល្កអ្កក្ុងោមជាឪ្ុករាតា េគឺរានស្រៈសំខ្នណ់ាស់។ កាត្វាកិចចា
ដំបូងបង្អស់របស់សល្កអ្កគឺពតរូវអបរ់កូំនសៅរបស់ខលេួនឲ្យសពតៀមខលេួនសពរាបន់គរឋានសួគ»៌។ ដកពសង់្ ី 
Ellen G. White, The Adventist Home, pages 266, 267, adapted។
 «ឪ្ុករាតា េទាងំឡាេ សល្កអ្កគួរដតចាបស់ផតាើមបសពងៀនកូនសៅរបស់សល្កអ្កឲ្យសចរះស្តា ប់
បង្្គ បស់ល្កអ្កកាលដដល្ួកសគសៅវេ័សក្មង។ បសពងៀន្ួកសគឲ្យសគ្រ្បំណងរបស់សល្កអ្ក។ សនរះ 
គឺជារសបៀបដដលសល្កអ្កសធវាើ។ ចូរឲ្យរានភា្ខ្្បខ់្ួនស�ើង។ ចូរពគបព់គងសលើវញិ្ញា ណរបស់សល្កអ្ក
ឲ្យប្នពគបល់ក្ខណ៍ស�ើង។ ចូរឲ្យរានចិតតាសុភា្។ ប៉ាុដនតាសល្កអ្កកព៏តរូវដតបសពងៀនកូនសៅរបស់សល្ក
អ្កឲ្យសធវាើអវាីដដលសល្កអ្កចងប់្នដដរ។ បោទៃ បម់ក ្ួកសគនឹងសរៀនស្តា បប់ង្្គ បរ់ាមសគ្លបំណងរបស់
សល្កអ្ក។ ឪ្ុករាតា េជាសពចើន្ំុប្នចាបស់ផតាើមអបរ់កូំនៗរបស់ខលេួនឲ្យប្នទានស់្លសវល្សទ។ ឪ្ុក
រាតា េជាសពចើនស្លដដលស�ើញសញ្ញា ថនកំហឹងអាពកកដំ់បូងរបស់កូន ្ួកគ្ត់្ ុំប្នបពា្ឈបវ់សទ។ 
សហតុសោរះ កូនសៅជាសពចើនកដ៏ពបជារងឹចសចស។ ្ួកសគកានដ់តរងឹរូសខ្លេ ងំស�ើងដ្មសទៀតស្លដដល្ួក
សគធំស�ើង»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 1, page 118, 
adapted។

សំណួរ្ិភាកសោ៖

១) សតើពាក្យថា «កូន» របស់ព្រះ រានអតថែនេ័ដូចសមតាចខលេរះ? ចូរ្ន្យល់អំ្ីរូបស័្ទៃសនរះ។ សតើរូបស័្ទៃសនរះ
ផតាល់នូវការសលើកទឹកចិតតាដល់សល្កអ្កអវាីខលេរះ?

២) សតើស្លណាសៅសទើបជាស្លដដលពបសសើរបំផុតសំរាបឪ់្ុករាតា េចាបស់ផតាើមបសពងៀនកូនៗរបស់ខលេួនឲ្យ
សចរះស្តា បប់ង្្គ ប?់ សតើឪ្ុករាតា េគួរសពបើវធិីស្សសតាអវាីសទើបពបសសើរបំផុតសំរាបេ់កមកបសពងៀនកូនៗរបស់
ខលេួន? សហតុដូចសមតាចប្នជាឪ្ុករាតា េពតរូវអនុវតតារាមដផនការរបស់ព្រះសំរាបជ់ីវតិរបស់្ួកសល្កសិន 
មុននឹង្ួកសល្កអាចរ ំ្ ឹងឲ្យកូនរបស់ខលេួនស្តា បប់ង្្គ បរ់ាម្ួកសគសោរះ?

៣) សូមគិតបដនថែមសទៀតអំ្ីអតថែនេ័ថនពាក្យថា ឪ្ុករាតា េសទាល។ សតើ្ួកជំនំុរបស់សល្កអ្កអាចរាន
មសធយាប្េអវាីខលេរះសដើម្បជីួេ��រដំលកទុក្ខលំប្ករបស់ឪ្ុករាតា េសទាលនិងកូនៗរបស់្ួកសគ?

៤) សតើរានមសធយាប្េអវាីខលេរះដដលសេើងអាចសលើកទឹកចិតតាឪ្ុករាតា េដដលរានកូនដបរសចញ្ីព្រះ?
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មូលសហតុដដលខ្ុ ំសប្រះបងក់ារង្ររបស់ខ្ុ ំ

 បទ្ិសស្ធនដ៍ដលមនិអាចបំស្លេចប្នមេួប្នជំរុញឲ្យរូបខ្ុ ំសប្រះបងក់ារង្រជាកម្មករសរាងចពក
ដដលខ្ុ ំធ្លេ បស់ធវាើអស់រេៈកាល១៧ឆ្្ ំសហើេប្នឧទទៃិសខលេួនសធវាើជាអ្កបសពមើព្រះស្ញសរា៉ា ងសៅពបសទសចិន។
 ស្លដដលរូបខ្ុ ំអាេុ៣៩ឆ្្ ំកូនពបរុសរបស់ខ្ុ ំរ្ាកច់ងចូ់លសរៀនសៅស្ល្វជ្ិាជីវៈមេួសដើម្បី
ប្នការង្រជាជាងពក�ឹងសពកាេ្ីសរៀនចប។់ ប៉ាុដនតាថ្លេសិកសោសំរាបរ់េៈស្លបីឆ្្ដំល់សៅ១០០០០េន ់
(ពបដហល១៤៨៣ ដុល្លេ រ) ដដលរូបខ្ុ ំគ្្ម នលទ្ធភា្នឹងបងស់ទ។
 រាតា េខ្ុ ំដដលជាអ្កអាតស់វនទីសទៃមេួរូបប្នឲ្យសយបល់ថា សេើងពតរូវអធិដាឋា នសូមឲ្យព្រះជួេ��។ 
្ួកសេើងកអ៏ធិដាឋា ន ប៉ាុដនតារូបខ្ុ ំមនិរ ំ្ ឹងថារានការអស្ចា រ្យសកើតស�ើងសទ។ 
 ស្លដដលប្អូនពសីខ្ុ ំប្នដឹងអំ្ីសរឿងសនរះ ោងកប៏្នទាកទ់ងសៅមតិតា្កតាិរបស់ោងដដលសធវាើការ
សៅស្ល្វជ្ិាជីវៈសោរះ និងប្នសួរោថំាសតើកូនពបរុសរបស់ខ្ុ ំអាចសស្ើសូមអាហារូបករណ៍ប្នដដរឬសទ។ 
មតិតា្កតាិរបស់ោងដដលជាអ្កកានខ់្ងគណសនេ្យរបស់ស្ល្ប្នពប្បថ់ា អាហារូបករណ៍គឺសំរាប ់
ដត ពគរួស្រដដលរានពប្កច់ំណូលទាប និងមនិពតរូវនឹងស្ថែ នភា្ពគរួស្ររបស់សេើងសទ។ ប៉ាុដនតាោងប្ន
ដណោឲំ្យេកកូនសៅចុរះស ្្ម រះសិនសៅ។
 បនតាិចសពកាេ រាតា េខ្ុ ំ ប្អូនពសីទាងំបនួោករ់បស់ខ្ុ ំ និងរូបខ្ុ ំកប៏្នពបដមពបមូលលុេប្នមេួ
ចំនួន។ ស្លដដល្ួកសេើងមកបងព់ប្កស់ៅស្ល្ អ្កកានខ់្ងគណសនេ្យកប៏្នសចញមកស្វា គមន។៍ 
ោងប្នពប្បឲ់្យកូនពបរុសរបស់ខ្ុ ំសរសសរសំសណើ សូមអាហារូបករណ៍ សហើេោងកប៏្នេកសំសណើ សោរះ 
សៅការយិល័េសល្កោេក។
 ស្លដដលសល្កោេកពកស�កស�ើញសំសណើ សោរះសហើេកសួ៏រថា «សតើខ្ុ ំគួរជួេ��កូនសិស្ស
រ្ាកប់៉ាុោ្ម នដដរ?»
 «សល្ករានសិទ្ធិអំណាចពគបព់គ្ននឹ់ងសសពមចថាឲ្យប៉ាុោ្ម នកប៏្នដដរ» ោងតប។
 សល្កោេកកស៏រសសរសលខ «៥០០» សៅសលើសំសណើ សោរះ។
 សៅស្លោងកានសំ់សណើ សោរះពត�បម់កវញិ រូបខ្ុ ំរានការរសំ្ើបចិតតាខ្លេ ងំណាស់។ ខ្ុ ំមនិដឹងថា 
សតើសលខ «៥០០» សោរះរាននេ័ដូចសមតាចសទ ពបសិនសបើពតរូវចុរះថ្លេ ៥០០ េនក់វ៏សពចើនដដរ។ ្ួកសេើងក៏
ប្នេកលិខិតសំសណើ សោរះសៅកានដ់ផ្កសបឡា។
 «សតើសល្កចងប់ងសំ់រាបម់េួឆ្្ ំឬកបី៏ឆ្្ដំតមតាង?» សបឡាធិការនិីប្នសួរ។
 «ប្ទ ទាងំបីឆ្្ដំតមតាង» ខ្ុ ំស្លេើេ។ សបឡាកប៏្នសធវាើការគណោ សហើេពប្បថ់ា «សល្កពតរូវ 
បង ់សរុបចំនួន ២៧០០េន ់(ពបដហល៤០០ដុល្លេ រ)»។
 ្ួកសេើងរានការភ្ាកស់ផ្អើលយ៉ា ងខ្លេ ងំ! សេើង្ំុប្នដឹងថារានសរឿងអវាីសកើតស�ើងសទ ប្នជា 
ោង  គណោសៅសចញសលខដបបសនរះមក។ មកទល់នឹងថ្ងាសនរះ ្ួកសេើងសៅដតមនិដឹងថារានអវាីសកើតស�ើង
ស�ើេ។
 រហូតទាល់ដតដល់ថ្ងាសោរះ សទើបសសចកតាីជំសនឿរបស់ខ្ុ ំសលើព្រះជារាចា ស់ចាបស់ផតាើមកសពមើកស�ើង។ 
សពកាេ្ី្លេងកាតប់ទ្ិសស្ធនស៍ោរះមក រូបខ្ុ ំកប៏្នទទួលស្្គ ល់ថា ព្រះពទងប់្នេកព្រះទេ័ទុកដាក់
    នឹងសេើង សហើេរូបខ្ុ ំកប៏្នសសពមចចិតតាបសពមើព្រះអង្គយ៉ា ង
    អស់្ីចិតតាដតមតាង។ រូបខ្ុ ំសចរះជំោញខលេរះដដរ  ប៉ាុដនតាខ្ុ ំសុខចិតតា
    ជួេ��សំអាតព្រះវហិារ និងចុរះសួរសុខទុក្ខវញិ។
    ស្វាថ្ងាសនរះ ខ្ុ ំរានអាេុ៥៤ឆ្្សំហើេ កំ្ុងពគបព់គងសលើព្រះ
    វហិារចំនួន៥។ ខ្ុ ំរានអារម្មណ៍ថារូបខ្ុ ំមនិស័កតាិសមឲ្យព្រះសៅ
    មកបសពមើព្រះអង្គស�ើេ។ ប៉ាុដនតាខ្ុ ំសជឿថា ព្រះពទងក់ំ្ុងដតដឹក
    ោ ំសហើេព្រះអង្គនឹងជួេ��ខ្ុ ំឲ្យការផសោេដំណឹងល្អប្ន។

សរឿងខលេី
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ពេលដែលបាត់បង់

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ២ី៥ ឧសភា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ ម៉ា កុស ៥៖២២-២៤, ស្ព្រុសទី១ ៥៖៦, ៧, សល្កុប្ប្តាិ 
៣៧៖១៧-២៨, លូកា ១៦៖១៣, កូរនិ្ូសទី១ ១៥៖២៦។

ខចងចា៖ំ «សហើយ ខ្ុ ំ ក ៏រាប ់ពគប ់ទាងំ អស់ ទុក ដូច ជា ខា្ ដដរ សោយ សពររះ សសចកតាី ដដល ពបសសើរ ជាង គឺ សោយ 
ស្គា ល់ ព្រះ ពគីស្ទ សយសូ៊វ ជា ព្រះ អមចា ស់ ថន ខ្ុ ំ ដដល សោយ យល់ ដល់ ពទង ់ខ្ុ ំ ប្ន ខា្ ពគប ់ទាងំ អស់ សហើយ 
ប្ន រាប ់ទាងំ អស់ ទុក ដូច ជា សំរាម ពបសោជន ៍ឲ្យ ប្ន ព្រះ ពគីស្ទ វញិ» (ភលីី្ ៣៖៨)។

 ស ើ្មនអ្ីសកើ្ ស�ើងសៅស្លដដលសល្កអោ័ម និងនាងសអវ៉ា  ប្នបរសិភាគដ្លែដងឹខុសព្រូវ? ្កួ
សគប្នប្្ប់ងជី់វ ិ្ ដព៏គបល់ក្ខណ៍របស់ខលែួន។ ្កួសគចាបស់្តាើមអាត្មា និយម។ ្កួសគប្នបសនា្ទ សគ្នា សៅ 
វញិ សៅ មក។ ្កួសគប្នវយពបហារគ្នា ។ ្កួសគចងព់គបព់គងគ្នា សៅវញិសៅមក។
 សពកាយស្លដដល្កួសគប្នធ្លែ កចុ់រះ សល្កអោ័ម នងិនាងសអវ៉ា ប្នស�ើញសសចកតាសី្លែ បជ់ាសលើក
ដបូំង។ ្កួសគប្នស�ើញផ្កា ដព៏សស់បំព្ងដពបជាពសសរន។ បនា្ទ បម់ក ព្រះពទងប់្នសមលែ បស់្្មយួកបាល។ 
ព្រះអងគាប្នយកដស្បកមកស្្ើជាសំសលៀកបរំកឲ់្យសល្កអោ័ម នងិនាងសអវ៉ា។ ព្រះពទងម់នបន្ទូលហាម
មនិឲ្យសល្កអោ័មនងិនាងសអវ៉ា បរសិភាគដ ល្្ែ សីដើមជីវ ិ្ ជាសរៀងរហូ្។ សល្កអោ័ម និងនាងសអវ៉ា កប៏្ន
ប្្ប់ងលំ់សៅឋានដដលជាសួនដព៏គបល់ក្ខណ៍្ងដដរ។ ប៉ានុាមា នឆ្នា សំពកាយមក ្កួសគប្នប្្ប់ងកូ់នពបរុស
មនា កស់ ម្ា រះសអបលិ។ កូនពបរុសច្បងរបស់្កួសគស ម្ា រះកាអុនីប្នសមលែ បប់្ូនរបស់ខលែួន។ សល្កអោ័ម និង 
នាងសអវ៉ា កានដ់្ទុក្ខព្រួយោ៉ា ងពជាលសពរៅដ្មសទៀ្។ ទីបំ្ ុ្  ជាសពចើនរយឆ្នា សំពកាយមក មនមនា កក់នាុង 
ចំសណាម ្ កួសគ ទាងំ ្ រីប្នស្លែ ប។់ ស ើ្សល្កអោ័មស្លែ បមុ់ន ឬកន៏ាងសអវ៉ា ស្លែ បម់នុ? ព្រះគម្រី្ំុប្នក្់
ពត្អំ្ សីរឿងសនរះសទ។ ប៉ាុដនតាពបដហលជាមនមនា កស់្លែ បមុ់នមនា កស់ទៀ្សហើយ។ ស�ើញសទ ការប្្ប់ងទ់ាងំ អស់ 
សនរះសកើ្ ស�ើង សោយ ស្រ  ដ្ ការសពជើសសរ ើសខុសដ្មតាងសនារះឯង!
 ្ិ្ ដមនសហើយ សយើងទាងំអស់គ្នា ដឹងថា ការប្្ប់ងប់្នស្្ើឲ្យសយើងរាល់គ្នា ឈចឺាប។់ ការប្្ ់
បង់្ ិ្ ជាមន្ិ្ ដមន។ ្កួសយើងភាគសពចើនឈចឺាបបំ់្ុ្ស្លដដលសយើងប្្ប់ងន់រណាមនា កក់នាុងពគរួស្រ
របស់សយើង។
 សប្តា ហ៍សនរះ សយើងនងឹពកស�កសមើលជីវ ិ្ ពគរួស្របនតាសទៀ្។ សយើងនងឹពកស�កសមើលការប្្ប់ង់
កនាុងពគរួស្រត្មសមយ័កាលស្សេងៗ្គី្នា ។

សមសរៀនទី ៩   ២៥-៣១ ឧសភា
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ការប្្ប់ងសុ់ខភា្

 ចាបត់្ងំ្សីល្កអោ័ម និងនាងសអវ៉ា បរសិភាគដ ល្្ែ សីដើមដងឹខុសព្រូវមកមនរយៈស្លយូរលង់
ណាស់មកសហើយ។ ជំងឺ នងិរូបកាយដពបជាចុរះសខសោយបង្ហា ញឲ្យស�ើញថា វយូរប៉ានុណាសហើយ! មនិយូរ 
មនិឆ្ប ់សយើងទាងំអស់គ្នា នងឹចាស់ជរា សហើយស្លែ ប។់ ្កួសយើងភាគសពចើនកប៏្្ប់ងសុ់ខភា្ជាបសណតាើ រៗ
សៅត្មស្លសវល្ដដរ។
 ការប្្ប់ងសុ់ខភា្នាមំកនូវការឈចឺាបណ់ាស់។ ប៉ាុដនតាវរ ឹ្ ដ្ឈចឺាបដ់្មសទៀ្ស្លដដល
សយើងស�ើញនរណាមនា កក់ំ្ ុងរងទុក្ខសវទនានងឹជងំដឺ៏្ ងានណ់ាមយួ។ ស ើ្សល្កអនាកដដលជាឪ្ុកមតា យមនិ
ធ្លែ បម់នកូនឈសឺទឬអ?ី ជនួកាលសល្កអនាកពបដហលជាបនសូ់មឲ្យជងំសឺនារះធ្លែ កម់កសលើខលែួនឯងជាជាង
ដដលធ្លែ កស់ៅសលើកូនសទៀ្្ង។ ប៉ាុដនតា សយើងគ្មា នសិទ្ធនិងឹសពជើសសរ ើសឈចឺាបជំ់នសួកូនប្នស�ើយ។ 
 
 សូមអានស្ចស់រឿងសៅកនាុងម៉ា កុស ៥៖២២-២៤, ៣៥-៤៣, ម៉ា ថាយ ១៥៖២២-២៨, លូកា 
៤៖៤៦-៥៤។ ស ើ្មនចណុំចដូចគ្នា ព្ងណ់ាខលែរះកនាុងសរឿងទាងំអស់សនរះ?

 កនាុងសរឿងនមីយួៗ សយើងស�ើញសមជកិពគរួស្រមនា កសូ់មឲ្យព្រះសយសូ៊វជួយ��នរណាមនា កស់ទៀ្កនាុង
ពគរួស្ររបស់្កួសគ។ ្ិ្ ដមនសហើយ សយើងមនអារមមាណ៍រងការឈចឺាបស់ោយស្រដ្អំស ើ្ប្ប។ អំស ើ្ ប្ប 
នាមំកនូវ សសចកតាី ស្លែ ប។់  ប៉ាុដនតាអំស្ើប្បកប៏្ននាមំកនូវការឈចឺាប ់និងជំងដឺកំា្់្ ងដដរ។ ជនួកាលសយើង 
មន អារមមាណ៍ ខងឹសមបា។  ជួនកាលសយើងដ្មទាងំចងដ់ពសកថា «ឱ ព្រះ ថន ទូល បងគាំ ព្រះ ថន ទូល បងគាំ សអើយ 
សហ្ុ អ្ី ប្ន ជា  ពទង ់លរះ សចាល ទូល បងគាំ សហើយ គង ់ឆ្ងា យ ឥ្ ជយួ�� ទូល បងគាំ ឬ ស្តា ប ់សសចក្ី ដងូំររបស់ ទូល បងគាំ  
ដូសចនារះ» (ទនុំក  ្សមកាើង ២២៖១)។ សសតាចោវឌីប្ននាយំកសំណួរ កំហងឹ និងការឈចឺាបថ្់ាយសៅព្រះ។ សយើង 
កគ៏ួរស្្ើោ៉ា ង  ដូសចានា រះដដរ។
 សយើងនងឹមនិយល់ឲ្យពប្កដអំ្ ជីងំដឺកំា្ស់�ើយរហូ្ទាល់ដ្ព្រះសយសូ៊វប្នយកឈនារះសលើ
សសចកតាសី្លែ បស់ៅស្លដដលព្រះអងគាោងមកវញិសលើកទី្ រី។ ប៉ាុដនតា ខណៈដដលសយើងកំ្ ុងរងច់ាពំ្ឹ្តាកិារណ៍
មកដល់ សយើងអាចសរៀនអំ្ កីារ្ិ្ ដសំ៏ខានម់យួចនំនួសតាីអំ្ កីារឈចឺាប ់និងជងំដឺកំា្់្ ពី្រះគម្រី។ សសចកតាី
ឈចឺាបរ់បស់សល្កយ៉ាូបគឺអាពកកថ់ពកណាស់។ ប៉ាុដនតាវប្នជយួ��គ្្ឲ់្យចូលសកៀកសៅនងឹព្រះកានដ់្ជិ្
សនាិទ្ធស�ើងដ្មសទៀ្។ សល្កយ៉ាូបប្នដ ល្ែងថា៖ «កាល ្ ី សដើម ព្សចៀក ទូល បងគាំ ប្ន ពគ្ន ់ដ្ ឮ ដ្លែង ្ ី ពទង ់
ប៉ាុសណាណ រះ ដ្ ឥ�ូវ សនរះ ដភនាក ទូល បងគាំ ប្ន ស�ើញ ពទង ់ជាក ់វញិ» (យ៉ាូប ៤២៖៥)។ សល្កប៉ាលុកប៏្នរងពទាំ
នងឹការឈចឺាបអ់ស់ស្លដយូ៏រណាស់ដដរ។ ឥរោិប្របស់សល្កបង្ហា ញឲ្យស�ើញថា ការឈចឺាប ់របស់
សយើងអាចជួយ��ឲ្យសយើងកាលែ យជាមនុសសេដដលពបសសើរជាងមនុ។ ការឈចឺាបរ់បស់សយើងអាចជួយ�� សយើង សរៀន
្រីសបៀបកសំ្នតាចិ្ តាដល់មនុសសេដថទសទៀ្ដដលរងការឈចឺាប់្ ងដដរ។  ការឈចឺាបក់អ៏ាចបសពងៀន សយើង 
អំ្ រីសបៀបដដលព្រូវពសឡាញ់មនុសសេដថទសទៀ្ដដលកំ្ ុងរងការឈចឺាបឲ់្យប្នកានដ់្សពចើនស�ើងដ្ម
សទៀ្។ ការឈចឺាបក់អ៏ាចជួយ��សយើងឲ្យកាលែ យជាអនាកបសពមើដព៏បសសើរសំរាបព់្រះជាមចា ស់្ងដដរ (កូរនិ ្ សូ 
ទ២ី ១៖៣-៥)។ ប៉ាុដនតា សយើងសត្ងដ្ពបរុងពបយ័្ នា។ សយើងមនិព្រូវបសណាតា យឲ្យការឈចឺាបរ់បស់សយើងបំដបក 
សយើងសចញ្ពី្រះស�ើយ។
 
 ស ើ្មនសសចកតាសីនយាណាខលែរះដដលសយើងអាចយកជាទី្ងឹអាងស្លដដលសយើង ឬមនុសសេ ដថទ 
សទៀ្រងទុក្ខសវទនា? សហ្ុអ្បី្នជាការឈចឺាបរ់បស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើសឈើឆ្កា ងសំខានសំ់រាបស់យើងសម៉ាលែរះ
កនាុងកាលៈសទសៈដបបសនរះសនារះ? ស ើ្សឈើឆ្កា ងបសពងៀនសយើងអ្ខីលែរះអំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ? សហ្ុដូចសមតាច
ប្នជាសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអងគាមនិដដលស្្ើឲ្យសយើងខកចិ្តា សបើសទារះបជីាស្លដដលសយើងឈកឺតា?ី
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 ស ើ្សល្កអនាកធ្លែ បស់្្ើឲ្យនរណាមនា កប់្្ប់ងក់ារសជឿទុកចិ្តាសលើសល្កអនាកដដរឬសទ? ស ើ្មន
នរណាមនា កធ់្លែ បក់្ប្រ់ក្យសនយានឹងសល្កអនាកដដរឬសទ? សយើង្ិប្កនឹងសជឿជាកស់លើនរណាមនា កដ់ដល
ធ្លែ បកុ់ហក ឬក្ប្រ់ក្យសនយានឹងសយើងណាស់។ វស្្ើឲ្យសយើងឈចឺាបក់ាលណាសយើងមនអារមមាណ៍ថា 
សយើងមនិអាចសជឿទុកចិ្តាអនាកសនារះ្សៅសទៀ្។ វអាពកកល់មាមសហើយកាលណាមិ្ តាភកតាិណាមនា កស់្្ើឲ្យ 
ដលង សជឿ  ទុក ចិ្តា  សលើ សគ  ប្ន្សៅសទៀ្។ សហើយវរ ឹ្ ដ្អាពកកដ់្មសទៀ្ពបសិនសបើបុគគាលដដលស្្ើឲ្យសយើង
ឈចឺាបជ់ាសមជិកពគរួស្រសនារះ។
 ជួនកាល ការដដលរ្ស់ចញ្ីបុគគាលដដលស្្ើឲ្យសយើងឈចឺាបគឺ់ង្យពសរួលស្្ើបំ្ុ្។ សយើង 
ពបដហលជាគិ្ថា ការដដលព្រូវខំសជឿទុកចិ្តាសលើបុគគាលសនារះជា្មាីសទៀ្គឺជាសរឿងលំប្កនឹងស្្ើប្ន ណាស់។ 
ស ើ្មនអ្ីសកើ្ស�ើងពបសិនសបើបុគគាលដដលស្្ើឲ្យសល្កអនាកឈចឺាបគឺ់ជាសមជិកពគរួស្ររបស់សល្កអនាក 
វញិសនារះ? ជួនកាលអាចជាបតាី ឬពប្ន្ធសល្កអនាកផ្្ទ ល់កថ៏ាប្ន។ វកានដ់្្ិប្កអ្ស់ទាស និងសជឿទុក  
ចិ្តាសលើអនាកសនារះដ្មសទៀ្ ដមនសទ? ប៉ាុដនតាអារហ៍្ិរហ៍អាចបសពងៀនសយើងអំ្ីសមសរៀនដសំ៏ខានម់យួ។ 
វអាចបសពងៀនសយើងអំ្ីរសបៀបស្ងការសជឿទុកចិ្តាជា្មាីមតាងសទៀ្។

 កាលណាសល្កអនាកប្្ប់ងក់ារសជឿទុកចិ្តា ស ើ្សល្កអនាកអាចសស្ង្គា រះមិ្ តាភា្ ឬអារហ៍ 
្ិរហ៍របស់សល្កអនាកសោយរសបៀបណា? ស ើ្សល្កអនាកអាច្យាប្ល និងសរៀនស្ងទំនុកចិ្តាជា្មាីសោយ
រសបៀបណា? សដើម្បរីកចសមលែើយ សូមអាន ស្ព្រុសទី១ ៥៖៦, ៧, យ៉ាូហានទី១ ៤៖១៨, ោ៉ា កុប ៥៖១៦, 
ម៉ា ថាយ ៦៖១៤, ១៥។

 ការសរៀនសជឿទុកចិ្តាជា្មាីគឺសពបៀបដូចការស្្ើដំសណើ រដដ៏វងឆ្ងា យរបស់សល្កអនាកដដរ។ គឺសល្ក 
អនាកចាបស់្តាើមមតាងមយួជំហាន។ ការស្្ើដំសណើ រចាបស់្តាើមស�ើងជាមយួនឹងសសចកតាី្ិ្។ សល្កអនាកសត្ងដ្
សស្មា រះព្ងអ់ំ្ីអ្ីដដលសល្កអនាកប្នស្្ើឲ្យនរណាមនា កឈ់ចឺាប ់ឬកអ៏្ីដដលនរណាមនា កប់្នស្្ើឲ្យសល្ក
អនាកឈចឺាប។់ 
 កាលណានរណាមនា កប់្នស្្ើខុសមកសលើអនាក ស ើ្ជំហានដំបូងសល្កអនាកព្រូវស្្ើដូចសមតាចសដើម្បី
្យាប្លសរឿងសនារះ? អនាកដដលប្នស្្ើខុសនឹងសល្កអនាកព្រូវដ្លន់្ ួនូវអ្ីដដលសគប្នស្្ើខុស។ បនា្ទ ប ់
មក បុគគាលសនារះសត្ងដ្មនឆន្ទៈសស្មា រះព្ង ់និងសបើកចិ្តាទទួលយកអ្ីដដលប្នសកើ្ស�ើង។ សគមនិព្រូវ 
និោយកុហកអំ្ីអ្ីមយួ ឬកល៏្កប់្ងំសសចកតាី្ិ្ស�ើយ។ ពបសិនសបើរកស�ើញថាសៅមនការកុហក វ
ស្្ើឲ្យសល្កអនាក្ិប្កនឹងសជឿទុកចិ្តាសគសនារះប្នណាស់។ សលើកសនរះ វស្្ើឲ្យការសជឿទុកចិ្តារបស់ សល្ក
អនាកកានដ់្ប៉ារះទងគាិច្ងាន់្ ងារជាងមុន។
 ការកស្ងជំសនឿទុកចិ្តាព្រូវការចំណាយស្លសវល្។ សល្កអនាកសត្ងដ្អ្់្ មា្។់ អំស ើ្ប្ប 
កានដ់្អាពកក ់វកព៏្រូវការស្លកានដ់្យូរសដើម្បី្ យាប្លវឲ្យប្នពជរះពស�រះ្ីកនាុងចិ្តារបស់សល្កអនាក   
ដដរ។ ជួនកាល សល្កអនាកមនអារមមាណ៍ថា ដលងចង់្ យាប្លវសទៀ្សហើយ! ថ្ងាខលែរះ សល្កអនាកគិ្ថា 
ដូចជា សៅ មនសង្មឹ។ ប៉ាុដនតាថ្ងាខលែរះ សល្កអនាកគិ្ថា ដូចជាសៅមនិរចួសទ។ ប៉ាុដនតា មនមនុសសេជាសពចើន 
សៅដ្  អាចដកដពបអារហ៍្ិរហ៍ដដលសពបរះពសំ្ឲ្យពបសសើរស�ើងវញិប្ន សោយ្ឹងអាងសលើជំនួយមក្ី
ព្រះជាមចា ស់។ 

 ស ើ្សល្កអនាកអាចសពបើបទ្ិសស្្នថ៍នការ្យាប្លអារហ៍្ិរហ៍របស់សល្កអនាកយកសៅជួយ��
្យាប្លទំនាកទ់ំនងសពបរះពសំ្របស់សល្កអនាកជាមយួនឹងមនុសសេដថទសទៀ្ប្នសោយរសបៀបណា?

ថ្ងាចន័្ទ   ២៧ ឧសភា
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ការប្្ប់ងក់ារសជឿទុកចិ្តា (ភាគទី២)

 ស ើ្អ្ីសៅដដលស្្ើឲ្យប៉ារះទងគាិចដល់ការសជឿទុកចិ្តាកនាុងពគរួស្ររបស់សយើង? ការសជឿទុកចិ្តារបស់
សយើងរងការប៉ារះទងគាិចកាលណាសមជិកណាមយួស្្ើប្បមកសលើរាងកាយរបស់សយើង។ ជា្មមាត្កាល 
ណាមនការប៉ារះរល់ វយដំ ឬនិោយសតាីត្មដបបមនិព្ឹមព្រូវកនាុង្្ទរះណាសហើយ វនាឲំ្យរូបកាយឈ ឺ
ចាប ់មនិខាន។ ដូសចនារះ អនាកដដលរងការឈចឺាបក់ម៏នអារមមាណ៍ថា ដលងមនសសចកតាីសុខសៅកនាុង្្ទរះរបស់
ខលែួនសទៀ្សហើយ។ ្ួកអនាកវទិយាស្្សតាប្នដ្លែងថា ្្ទរះគឺជាកដនលែងដដលមនសពគ្រះថានា កប់ំ្ុ្សៅសលើដ្ន
ដី! ជាការគួរសស្កស្តា យ ពគីស្្ទ នភាគសពចើនកប៏្នបសណាតា យឲ្យសរឿងសនារះសកើ្ស�ើងោ៉ា ងដូសចានា រះដដរ។
 
 ព្រះគម្រីប្នសរៀបរាបស់រឿងរា៉ា វជាសពចើនសតាីអំ្ីពគរួស្រជាសពចើន ដដលប្នស្្ើប្បសៅសលើពគរួស្រ
ស្សេងសទៀ្។ ស ើ្សល្កអនាកគិ្ដូចសមតាចអំ្ីសរឿងកនាុងខគម្រីដូចខាងសពកាមសនរះ? ស ើ្សល្កអនាកអាចទបអ់ារមមាណ៍
ប្នសោយរសបៀបណា? ស ើ្សល្កអនាកគិ្ថា សហ្ុដូចសមតាចប្នជាព្រះោកស់រឿងទាងំសនរះសៅកនាុងព្រះគម្រី?

សល្កុប្ប្តាិ ៣៧៖១៧-២៨ -----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

សំ្យ៉ាូដអលទី២ ១៣៖១-២២ --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

្ងសោរត្រកសេព្ទី២ ១៦៖៣, ១៧៖១៧, ២១៖៦ -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សហ្ុអ្ីប្នជាមនុសសេខលែរះវយស្្ើប្បសលើមនុសសេស្សេងសទៀ្? ្ួកសគស្្ើដូសចានា រះសោយស្រ្ួកសគ
ចងព់គបព់គងសលើអនាកទាងំសនារះ។ ឥរោិប្សនរះមនិល្សទ។ គ្មា នសហ្ុ្លណាសដើម្បសីលើកយកមកសោរះស្ 
ស�ើយ។ ការ្ឹក វបិ្តាិ្លែូវចិ្តា ការរមួសភទ ឬកំហឹងកម៏និដមនជាសលសសំរាបស់ោរះស្ឥរោិប្អាពកកដ់ដរ។ 
សូមកំុបសនា្ទ សអនាកដដលព្រូវសគវយដំស្្ើប្បដដរ។ ជនរងសពគ្រះដដលព្រូវសគស្្ើប្បមនិអាចស្្ើឲ្យអនាកវយ
សគឈចឺាបស់�ើយ។ មនុសសេដដលស្្ើប្បសលើអនាកដថទសគបំថភលែសសចកតាីពសឡាញ់។ សនារះមនិព្ឹមព្រូវសទ។ 
«សសចកតាី ពសឡាញ់ មនិ ដដល ស្្ើ អាពកក ់ដល់ អនាក ជិ្ ខាង ស�ើយ» (រ ៉ាូម ១៣៖១០)។ អនាកណាដដលវយស្្ើ
ប្បអនាកដថទមននយ័ថាអនាកសនារះមនជំងឺកនាុងខលែួនសហើយ។ ្ួកសគព្រូវការជំនួយសហើយ។ ប៉ាុដនតា ្ួកសគមនិ
អាចផ្លែ ស់បតាូរប្នស�ើយលុុរះពត្ដ្្ួកសគទទួលប្នជំនួយ។ ដំបូងស�ើយ ្ួកសគសត្ងដ្ទទួលស្គា ល់ថា
ខលែួនមនបញ្ហា ។ បនា្ទ បម់ក ្ួកសគព្រូវសបើកចិ្តារបស់ខលែួនដល់ព្រះ។ ព្រះជាមចា ស់អាចជួយ��្ួកសគឲ្យឈប់
ស្្ើប្បសៅសលើអនាកដថទប្ន។ ព្រះអងគាអាចជួយ��ឲ្យអនាកដដលវយស្្ើប្បសគឲ្យសប្រះបងឥ់រោិប្មនិល្ 
របស់្ួកសគ។ ព្រះពទងនឹ់ងជួយ��មនុសសេទាងំសនរះឲ្យប្នជានាជាមយួនឹងមនុសសេដដលរងសពគ្រះដដល្ួកសគ
ប្នស្្ើប្ប។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះនឹង្យាប្លចិ្តាដអ៏ាពកករ់បស់្ួកសគប្ន។ បនា្ទ បម់ក ព្រះពទង់
នឹងជួយ��្ួកសគឲ្យសចរះពសឡាញ់ដល់មនុសសេដថទសទៀ្ត្ម្លែូវដដលព្ឹមព្រូវ (សអសភសូរ ៣៖២០)។

 ស ើ្សល្កអនាកមនរក្យស្ចនសំ៍រាបក់ំស្នតាចិ្តា និង្តាល់កតាីសង្មឹអ្ីខលែរះដដលសល្កអនាកអាចដចក
រដំលកដល់អនាកខលែរះដដលរងការវយស្្ើប្ប? សហ្ុដូចសមតាចប្នជាការជួយ��ដល់ជនរងសពគ្រះឲ្យមនអារមមាណ៍
ល្ និងការយកចិ្តាទុកោកដ់ល់គ្្ម់នស្រៈសំខានខ់ាលែ ងំសម៉ាលែរះ?
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សៅស្លដដលសយើងប្្ប់ងស់សរភីា្របស់សយើង

 មនដ្ព្រះជាមចា ស់មយួអងគាគ្ដ់ដលពទងព់ជាបថា មនមនុសសេជាសពចើនកំ្ុងពបយុទ្ធពបឆ្ងំ
នឹងទមលែ បអ់ាពកក។់ ស ើ្សល្កអនាកមនិដឹងសទឬអីថា ្ួកអនាកវទិយាស្្សតាអាចសមើលស�ើញដ្នាកថនខួរកបាល
របស់សយើងព្ងក់ដនលែងដដលទមលែ បអ់ាពកករ់បស់សយើងវសប្រះទីត្ងំឬសទ? ប៉ាុដនតា្ួកអនាកវទិយាស្្សតា្ំុប្ន
ដឹងឲ្យពប្កដថា មូលសហ្ុអ្ីប្នជាបណាតា លឲ្យមនទមលែ បអ់ាពកកស់នារះស�ើយ។ ការដដលដឹងអំ្ី ទីត្ងំ 
ដដលទមលែ បអ់ាពកកម់នសៅកនាុងខួរកបាល មនិដូចគ្នា នឹងការរសំោរះខលែួនសយើងសចញ្ីទមលែ បទ់ាងំសនារះស�ើយ។
 ទមលែ បអ់ាពកកម់ន្លរខំានដល់មនុសសេពគបគ់្នា  រមួទាងំអនាកដដលមនទមលែ បអ់ាពកកស់នារះ្ង
ដដរ។ ទមលែ បអ់ាពកករ់បស់សយើងស្្ើឲ្យសមជិកពគរួស្ររបស់សយើងឈចឺាប។់ វកប៏្នស្្ើឲ្យឪ្ុកមតា យ 
បតាីឬពប្ន្ធ និងកូនសៅរបស់សយើងឈចឺាប់្ ងដដរ។ សមជិកមនា ក់ៗ កនាុងពគរួស្រសុទ្ធដ្រង្លប៉ារះរល់
កាលណាមននរណាមនា កក់នាុងពគរួស្រមនទមលែ បអ់ាពកក។់
 ស ើ្ទមលែ បអ់ាពកកម់យួចំនួនសនារះមនអ្ីខលែរះ? សពគឿងសញៀន ពស្ ប្រ ីការរមួសភទ និងអាហារ 
ជាសដើម។ ប៉ាុដនតាស ើ្អ្ីសៅដដលស្្ើឲ្យទមលែ បទ់ាងំសនរះដពបជាអាពកក?់ ចសមលែើយគឺថា មនុសសេដដលប្នសស្របស់
ទាងំសនរះសហើយមនិអាចឈបប់្ន។ ្ួកសគដឹងថា ឥរោិប្របស់្ួកសគកំ្ុងដ្ស្្ើប្បរូបសគ។ ប៉ាូដនតា 
្ួកសគសចរះដ្បនតាស្្ើវ្សៅសទៀ្។ បនា្ទ បម់ក្ួកសគកប៏្នកាលែ យជាទាសកររបស់ទមលែ បអ់ាពកក។់ ទីបំ្ុ្ 
្ួកសគក ៏ប្្ប់ងស់សរភីា្របស់ខលែួន។ សល្កស្ព្រុសប្ន្ន្យល់អំ្ីទមលែ បទ់ាងំសនរះ។ ទមលែ បអ់ាពកកក់៏
មនសពគ្រះថានា កដូ់ចជាពគរូដកលែងកាលែ យដដល «សនយា ថា នឹង ្ ្ល់ សសរ ីភា្ ឲ្យ អនាក ទាងំ សនារះ (អនាកសជឿ្មាីៗ)» 
(ស្ព រ្ុសទី២ ២៖១៩, គខប)។ ប៉ាុដនតា ្ួកពគរូទាងំសនរះគឺជាទាសកររបស់អំស ើ្ប្ប។ សល្កស្ព្រុសក ៏
ប្ន  ព្មន ដល់ សយើងថា «មនា ក់ៗ  ជា ខ្ុ ំ កញ្រះ ថន អ្ីៗ ដដល មន អំណាច សលើ ខលែួន» (ស្ព្រុសទី២ ២៖១៩)។ 

 ស ើ្អ្ីខលែរះដដលអាចបណាតា លឲ្យមនុសសេសល្កចាបស់្តាើមមនទមលែ បអ់ាពកក?់ សដើម្បរីកចសមលែើយ 
សូមអានលូកា ១៦៖១៣, រ ៉ាូម ៦៖១៦, ោ៉ា កុប ១៖១៣-១៥, យ៉ាូហានទី១ ២៖១៦។

 អំស ើ្ប្ប និងទមលែ បអ់ាពកកម់និដមនសុទ្ធដូចគ្នា សនារះសទ។ អំស ើ្ប្បខលែរះ្ំុដមនជាទមលែ បអ់ាពកក់
សនារះស�ើយ។ ្ិ្ដមនសហើយ ពបសិនសបើសល្កអនាកពបព្ឹ្តាអំស ើ្ប្បមតាងសហើយមតាងសទៀ្ជាសពចើនដង អំស ើ្
ប្បសនារះអាចកាលែ យជាទមលែ បអ់ាពកកប់្ន។ សហ្ុសនារះប្នជាសយើងគួរដ្ទូលសូមសៅព្រះជួយ��សយើងឲ្យ
ឈបស់្្ើប្ប មុនស្លដដលវនាឲំ្យកាលែ យជាទមលែ បអ់ាពកកទ់ាន។់ ការចា្វ់ធិ្នការោ៉ា ង្ិ្ ពប្កដ្ប ្  
នឹង អំស ើ្ប្ប និងទមលែ បអ់ាពកកន់ាមំកនូវចិ្តា្មាី។ មនដ្ព្រះជាមចា ស់ប៉ាុសណាណ រះសទើបអាចស្្ើសរឿង សនារះ ប្ន។ 
«សហើយ អស់ អនាក ដដល ជា របស់ ្ ង ព្រះ ពគីស្ទ សនារះ ប្ន ឆ្កា ង ស្ច ់្ ម សហើយ ព្ម ទាងំ សសចកតាី រជំួល និង 
សសចកតាី ប៉ាង ពប្ថានា  ទាងំ ប៉ាុនាមា ន ្ ង» (កាឡាទី ៥៖២៤)។ ស ើ្រក្យថា ឆ្កា ងរូបកាយ និងទមលែ បច់ាស់មននយ័
ដូចសមតាចដដរ? សល្កប៉ាុល្ន្យល់ថា «គឺ ព្រូវ ពបោប ់ខលែួន សោយ ព្រះ អមចា ស់ សយសូ៊វ ពគីស្ទ វញិ សហើយ កំុ ឲ្យ 
្គា្ ់្ គាង ់សដើម្ប ីនឹង បំស្ញ សសចកតាី ប៉ាង ពប្ថានា  ខាង ឯ ស្ច ់្ ម ស�ើយ» (រ ៉ាូម ១៣៖១៤)។ សហ្ុសនារះ សយើង
សត្ងដ្ស្តា បប់ង្គា បត់្មសល្កប៉ាុល។ សយើងព្រូវឆ្កា ងទមលែ បអ់ាពកករ់បស់សយើងសចាល។ សនារះសទើបសយើង
អាចរស់សៅសដើម្បពី្រះសយសូ៊វប្ន (រ ៉ាូម ៦៖៨-១៣)។
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ការប្្ប់ងជី់វ ិ្
 
 កនាុងនាមជាមនុសសេសល្ក សយើងដឹងពប្កដថា មនសសចកតាីស្លែ ប់្ ិ ្ ពប្កដដមន។ សយើងធ្លែ បប់្ន
អានអំ្ីសសចកតាីស្លែ ប។់ សយើងប្នស�ើញសសចកតាីស្លែ ប។់ ពបដហលជាសយើងធ្លែ បប់៊រិះដ្នឹងស្លែ ប់្ ងកម៏ន។
 
 សូមអានរប្កសេព្ទី១ ១៥៖២៦។ ស ើ្ខគម្រីសនរះ្ន្យល់ថាសសចកតាីស្លែ បគឺ់ជាអ្ីដដរ? សហ្ុដូច
សមតាចប្នជាខទាងំសនរះសរៀបរាបអ់ំ្ីសសចកតាីស្លែ បត់្មរសបៀបសនរះសៅវញិ?

 សសចកតាីស្លែ បគឺ់ជាសព្រូវមយួ។ សយើងប្នសរៀនអំ្ីសសចកតាី្ិ្ដ៏្ ិប្កមយួសនរះសោយខលែួនឯង
កាលណាមនុសសេជាទីពសឡាញ់របស់សយើងណាមនា កប់្នស្លែ ប។់ ប៉ាុដនតាត្ម្មមាត្ អស់អនាកដដលប្នស្លែ ប់
ទាងំដដលកំ្ុងសជឿសលើព្រះសយសូ៊វមនលក្ខណៈខុសដបលែក្ីអនាកដដលមនិសជឿ។ សហ្ុអ្ី? ្ីសពររះ្ួកសគ
្ំុមនអារមមាណ៍ភយ័ព្រួយ ឬមនអារមមាណ៍ឈចឺាបស់�ើយ។ ស្លណាព្រះជាមចា ស់ោស់្ួកសគឲ្យរស់
ស�ើងវញិ សរឿងបនា្ទ បម់កសទៀ្គឺ្ួកសគនឹងប្នស�ើញព្រះសយសូ៊វ។ «សសចកតាីស្លែ ប់្ ុ ំដមនជាបញ្ហា សំរាបអ់នាក
សជឿស�ើយ......  សសចកតាីស្លែ បគឺ់សពបៀបដូចជាការសដកលកោ់៉ា ងអុីចឹង។ វគឺជាស្លសវល្ដស៏ងាបស់្ងា ្ ់និង 
ងងឹ្មយួរយៈស្លខលែី។ កនាុងខណៈកំ្ុងរស់សៅ ព្រះសយសូ៊វបពងរួមសយើងមកដ្មយួជាមយួនឹងព្រះ។ 
ឥ�ូវសនរះ ‘កាល ណា ព្រះ ពគីស្ទ ដ ៏ជា ជីវ ិ្  ថន សយើង ប្ន សលច មក សនារះ អនាក រាល់ គ្នា  នឹង សលច មក កនាុង សិរ ីល្ 
ជា មយួ នឹង ពទង ់ដដរ’ (កូល៉ាុស ៣៖៤)«។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 
787, adapted។
 សពមបម់នុសសេដដលស្លែ បស់ៅសហើយ ជីវ ិ្ ដដលធ្លែ បជ់ួបការឈចឺាបន់ិងទុក្ខសស្កសនរះប្ន
ដល់ទីបញចាបស់ហើយ។ ប៉ាុដនតាសពមបម់នុសសេដដលកំ្ុងរស់វញិសៅដ្មនអារមមាណ៍ទុក្ខព្រួយសោយស្រ
ដ្សសចកតាីស្លែ ប។់
 វជាការ្មមាត្សទកាលណាមនុសសេជាទីពសឡាញ់របស់សយើងណាមនា កស់្លែ ប ់សយើងដ្ងមន 
អារមមាណ៍ទុក្ខព្រួយ។ ប៉ាុដនតាអារមមាណ៍ទុក្ខព្រួយសនរះមនិដមនសំដដងសចញមកដូចៗគ្នា រហូ្សទ។ សរឿងដំបូង
ដដលមនុសសេភាគសពចើនសំដដងសចញគឺមនអារមមាណ៍ថា សលែុ្ចិ្តា។ ្ួកសគពបដហលជា្ិប្កនឹងទទួល
ស្គា ល់សសចកតាីស្លែ បស់នរះ។ ការសលែុ្ចិ្តាគឺជាដំសណើ រ្លែូវចិ្តារបស់សល្កអនាកដដល្យាោមការររ សល្កអនាក
្ីសពគ្រះថានា កជ់ាយថាសហ្ុណាមយួ។ ការសលែុ្ចិ្តាអាចមនរយៈស្ល្ីរសៅបីដខ។ បនា្ទ ប់្ ីសលែុ្ចិ្តា 
ចប ់សហើយ សល្កអនាកអាចនឹងសៅនឹកអាសឡារះអាល័យដល់មនុសសេជាទីពសឡាញ់របស់ខលែួនជាបនតាបនា្ទ ប។់ 
សលើកសនរះវអាចអូសបនាលែ យ្ីពប្មំយួដខដល់មយួឆ្នា ។ំ
 បនា្ទ បម់កសទៀ្ សល្កអនាកនឹងព្រួយចិ្តាោ៉ា ងខាលែ ងំ។ ការព្រួយចិ្តាសនរះអាចចំណាយស្លយូរ
ណាស់។ វគឺជាស្លដឈ៏ចឺាបប់ំ្ុ្។ កនាុងអំ�ុងស្លសនរះ សល្កអនាកចាបស់្តាើមសរៀនទទួលយកការប្្់
បងម់នុសសេជាទីពសឡាញ់របស់ខលែួនោ៉ា ងសនសេមឹៗ។ សៅពគ្សនរះសល្កអនាកអាចនឹងមនអារមមាណ៍ពចបូក
ពចបល់ល្យ�ំគ្នា ដូចជា៖ ខឹង បសនា្ទ សខលែួនឯង សស្កសៅ ទុក្ខព្រួយ និងប្រម្ភ។ សូមកំុ្យាោមបំប្្ ់
ការឈចឺាប ់ឬដលងនឹកនាអំ្ីវស�ើយ។ សនារះ្ំុដមនជាសគ្លសៅឬសគ្លបំណងរបស់សល្កអនាកសទ។ 
ទីបំ្ុ្ សពកាយ្ីចបដំ់ណាកស់នរះសហើយ សល្កអនាកនឹងចងច់ាបស់្តាើមស្្ើអ្ីៗស្ជា្មាីមតាងសទៀ្ត្មទមលែ ប់
្មមាត្របស់សល្កអនាកវញិមតាង។

 សូមអាន រ ៉ាូម ៨៖៣១-៣៩, វវិរណៈ ២១៖៤, កូរនិ្ូសទី១ ១៥៖៥២-៥៧។ ស ើ្ខទាងំសនរះ 
ប្ន្តាល់កតាីសង្មឹ និងរក្យស្ចនក៍ំស្នតាចិ្តាអ្ីខលែរះដល់សល្កអនាក?
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ការសិកសោបដនថែម៖  មនមនុសសេជាសពចើនប្នរងទុក្ខោ៉ា ងពជាលសពរៅសោយស្រដ្ទមលែ បអ់ាពកកផ់្្ទ ល់
ខលែួនរបស់្ួកសគ។ ្ួកសគប្នកាលែ យជាទាសកររបស់អំស ើ្ប្ប។ ្ួកសគប្្ប់ងលុ់យកាក ់ការង្រ សុខភា្ 
និងសសរភីា្។ ប៉ាុដនតា ព្រះសយសូ៊វប្នោងមករសំោរះ្ួកសគសចញ្ីអំស ើ្ប្ប។ ព្រះអងគាប្នោងមករសំោរះ
សយើងសចញ្ីទមលែ បអ់ាពកកទ់ាងំឡាយដដលស្្ើឲ្យសយើងកាលែ យជាទាសកររបស់វ។ «សបើ ព្រះ រាជ បុពត្ សពប្ស 
ឲ្យ អនាក រាល់ គ្នា  ប្ន រចួ សនារះ នឹង ប្ន រចួ ជា ្ ិ្» (យ៉ាូហាន ៨៖៣៦)។ ព្រះសយសូ៊វកប៏្នសនយានឹងសយើង 
ថា ព្រះអងគានឹងគងជ់ាមយួសយើងជានិចចាដដរ (ម៉ា ថាយ ២៨៖២០, សអស្យ ៤៣៖២)។ សហ្ុសនារះ សយើង
មនិដមនព្រូវចបាងំនឹងអំស ើ្ប្បដ្មនា កឯ់ងសទ។ សយើងសត្ងដ្នឹកចាថំា ព្រះសយសូ៊វពទងនឹ់ងចបាងំជំនួស
សយើង (សំ្យូដអលទី១ ១៧៖៤៧)។ ព្រះសយសូ៊វប្នសនយាពបទានជយ័ជំនរះដល់សយើង (ស្ព្រុសទី១ 
១៖៣-៩)។ ស្្ថ ង្ាសនរះ សល្កអនាកអាចចាបស់្តាើមយកឈនារះសលើស្ង្គា ម្ត្ងំនឹងអំស ើ្ប្បប្ន។ ព្រះ
សយសូ៊វនឹងជួយ��សល្កអនាកឲ្យយកឈនារះសលើទមលែ បអ់ាពកកណ់ាមយួប្ន។ ព្រះពទងច់ងឲ់្យសល្កអនាកមន
សសរភីា្ស�ើងវញិ។ សរឿងសនារះ្ំុដមនមននយ័ថា សល្កអនាកមនិប្ចខ់ំពបឹងចបាងំសនារះស�ើយ។ ជួនកាល
សល្កអនាកអាចនឹងបរាជយ័សពចើនដង្ងកម៏ន។ ប៉ាុដនតាមនដំណឹងល្។ សូមកំុសប្រះបងព់្រះជាមចា ស់សចាល 
សនារះព្រះអងគាកន៏ឹងមនិសប្រះបងស់ល្កអនាកដដរ។ ការសូមឲ្យអនាកដដលមនសម្ថែភា្ជួយ��ដល់សល្កអនាក 
្ំុដមន ជាកំហុសស�ើយ។ សល្កអនាកសៅជួបសល្កពគរូស្ទ្យស្លណាសល្កអនាកឈ។ឺ ព្រះជាមចា ស់ពទង់
ស្្ើការត្មរយៈពគរូស្ទ្យសដើម្បី្ យាប្លសល្កអនាក។ ដូចគ្នា សនរះដដរ មនពគរូស្ទ្យជាសពចើនដដលជួយ�� ្ យាប្ល 
មនុសសេឲ្យរចួ្ីឥរោិប្មនិល្។ ព្រះពទងអ់ាចស្្ើការជាមយួនឹងពគរូស្ទ្យ្លែូវចិ្តាសដើម្បរីសំោរះសល្កអនាកឲ្យ
រចួ្ីទមលែ បម់និល្្ងដដរ។
 ជីវ ិ្ របស់សយើងមនា ក់ៗ រដមងជួបនឹងពគ្លំប្កជាសពចើន។ កនាុងអំ�ុងពគ្ទាងំសនារះ សយើងគួរដ្ 
រ្ស់ៅរកព្រះ។ សយើងគួរដ្សជឿថា ព្រះអងគានឹងជួយ��សយើង។ ព្រះជាមចា ស់ពទងម់នឫទា្ធ នុភា្ និងខាលែ ងំ 
្ូដកណាស់។ ព្រះអងគាអាចសស្ង្គា រះសយើង និងរសំោរះសយើងប្ន។ ស ើ្សល្កអនាក្ិ្ជាចងប់្នព្រះ្ររបស់
ព្រះអងគាដមនសទ? សបើដូសចានា រះដមន សល្កអនាកសត្ងដ្ទូលសូមវ្ីព្រះអងគាចុរះ។ ព្រះអងគាពទងន់ឹងពបទានដល់
សល្កអនាកជាមនិខាន។  សយើងមនកា្្្កិចចាព្រូវអ្ិោឋា នទូលសៅព្រះអងគា។ ្ិ្ដមនសហើយ សយើងព្រូវដ្ 
អ្ិោឋា ន។ ប៉ាុដនតា សយើងកម៏និព្រូវសភលែចសរសសើរ្សមកាើងព្រះដដរ។ សយើងគួរដ្គិ្អំ្ីសសចកតាីសមត្តា ដដលព្រះពទង់
បង្ហា ញដល់សយើងឲ្យប្នញឹកញាប។់ សយើងគួរដ្សរសសើរដល់នាមដប៏រសុិទ្ធឲ្យប្នសពចើនដដរ សូម្បដី្កនាុង
អំ�ុងស្លដដល្ិប្កៗដដលសយើងកំ្ុងមនទុក្ខព្រួយកតាី»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Selected 
Messages, book 2, page 268, adapted។

សំណួរ្ិភាកសោ៖ 
១) ខគម្រីកូរនិ្ូសទី១ ១៣៖៥ ជួយ��សយើងឲ្យយល់អំ្ីអ្ថែនយ័ថនរក្យថា ការអ្ស់ទាស៖ «មនិ ដដល 
ពបព្ឹ្តា ដបប មនិ គួរ សម មនិ ដដល រក ពបសោជន ៍ផ្្ទ ល់ ខលែួន មនិ រហ័ស ខឹង មនិ ពបកាន ់សទាស»។ សហ្ុដូច
សមតាចប្នជាការអ្ឱ់នសទាសសំខានស់ម៉ាលែរះកនាុងស្លដដលសយើងកំ្ុង្យាោម្យាប្លមិ្ តាភា្និងអារហ៍ 
្ិរហ៍សពបរះពសំ្សនារះ?

២) ស្ើការនឹកគិ្អំ្ីសសចកតាីសមត្តា របស់ព្រះជួយ��្យាប្លសយើងោ៉ា ងដូចសមតាចខលែរះកនាុងអំ�ុងស្លដដលមន
ទុក្ខព្រួយ ឬពគ្លំប្កកនាុងជីវ ិ្ សនារះ?

៣) ពបដហលជាមននរណាមនា កដ់ដលសល្កអនាកស្គា ល់សទើបដ្នឹងប្្ប់ងម់នុសសេជាទីពសឡាញ់របស់គ្្់
សហើយ។ ឬមយួកស៏ល្កអនាកប្នដឹងថា មននរណាមនា កក់ំ្ុងដ្ខូចចិ្តា។ ស ើ្្ួកជំនំុរបស់សល្កអនាកស្្ើអ្ី
ខលែរះសដើម្បជីួយ��បុគគាលសនារះ?
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ព្រះពទងម់នដ្នការសពចើនស្សេងសទៀ្

 ខណៈដដលនាងចូអាណាណ  សកលែ្ុនបញចាបថ់ានា កវ់ទិយាល័យ នាងកប៏្នសរៀបដ្នការសដើម្បបីនតាការ
សិកសោសៅមហាវទិយាល័យ។ សំរាបឆ់្នា ដំំបូង នាងចងចុ់រះស ម្ា រះចូលសរៀនសៅមហាវទិយាល័យមយួសៅជិ្ 
្្ទរះរបស់នាងសៅកនាុងរដឋាសវស សវ ើជិញា៉ា ។ ត្មវ ិ្ ីសនរះស្្ើឲ្យនាងប្នសិកសោមុខវជ្ិាកំរ ិ្ មូលោឋា នកនាុង្ថមលែ្ូរ 
ថ្លែ និងប្នស្នា កស់ៅជុំគ្នា នឹងឪ្ុកមតា យ និងប្ូនពសីទាងំបីរបស់នាង្ង។ បនា្ទ បម់កសទៀ្ នាងនឹងបនតា 
សៅសិកសោសៅស្ល្សរៀនសសសវនសដយអ៍ា្ស់វនទីស្ទសដើម្បសិីកសោដ្នាកគិល្នុប្បោឋា ក។ 
 ប៉ាុដនតាសៅស្លដដលរដូវស ត្ា ចូលមកដល់ដ្នការសនារះកប៏្នបរាជយ័សៅ។ នាងហាកដូ់ចជា 
រកនឹកមនិស�ើញថាស្ើព្រូវចូលសរៀនសៅមហាវទិយាល័យកនាុងសហគមនរ៍បស់នាងប្នសោយរសបៀបណា។ 
នាងមនិមនសិទ្ធិទទួលបណ័ណ សបើកបរប្នស�ើយ សោយស្រដ្ឪ្ុកមតា យរបស់នាងជាជនជា្ិចាម៉ា យកា 
ដដលកំ្ុងដ្សសនាើសូមសិទ្ធិពជកសកានកនាុងទឹកដីអាសមរកិ។ ឪ្ុកមតា យរបស់នាងកម៏និអាចសបើកឡានជូន
នាងចុរះស�ើង សហើយកគ៏្មា នឡានពករុងណាសបើកកា្ម់ុខ្្ទរះរបស់នាងដដរ។
 ឥ�ូវសនរះខ្រះដ្មយួដខសទៀ្សទដល់ស្លដដលស្ល្សរៀនសបើកបសវសនកាលសហើយ សហើយ
នាងមនិទានដឹ់ងថាព្រូវសរៀនសៅទីណាសៅស�ើយ។ ពស្បដ់្មតា យរបស់នាងស ម្ា រះសូ៊ស្នស់ណប្ននឹក 
ស�ើញ មិ្ តា ភកតាិមយួចំនួនដដលស្្ើការសៅវទិយាស្ថែ ន សវយម៍៉ា រ សថែិ្កនាុងរដឋាកាលីហ្័រញា៉ា ។ នាងចូអាណាណ  ក៏
ចាបស់្តាើមដស្ងរក្័្ ម៌នត្មអនឡាញភាលែ ម។
 «ខ្ុ ំមនិចងស់រៀនសៅកាលីហ្័រញា៉ា សទ» នាងប្នពប្បម់តា យរបស់នាង។ «សពររះវឆ្ងា យស្ក»។
 «កូនគួរដ្គិ្អំ្ីវ និងអ្ិោឋា នអំ្ីវខលែរះ្ងសៅ» មតា យសឆលែើយ្ប។
 សពកាយមកសទៀ្ នាងកប៏្នអ្ិោឋា នថា «សូមកំុឲ្យទូលបងគាំប្នសៅសរៀនសៅកាលីហ្័រញា៉ា ស�ើយ»។ 
«ពបសិនសបើព្រះអងគា្ពមរូវឲ្យសៅ សូមឲ្យមិ្ តាភកតាិទូលបងគាំណាមនា កប់្នសៅសរៀនជាមយួ្ង»។ 
 មយួសប្តា ហ៍សពកាយមក នាងកប៏្ន្ិភាកសោជាមយួនឹងបុគគាលិកវទិយាស្ថែ នសវយម៍៉ា រមនា ក ់សហើយ 
កច៏ាបស់្តាើមគិ្ថា ពបដហលជាព្រះស្្ព្រះទយ័ឲ្យនាងសៅសិកសោសៅទីសនារះសហើយ។ ប៉ាុដនតាបញ្ហា ដ៏្ ំចំបង
មយួដដលសលចស�ើងសនារះគឺ៖ ឪ្ុកមតា យរបស់នាងមនលទ្ធភា្បងព់្ឹមថ្លែកក ់និងថ្លែសរៀនបីដខដំបូង 
ប៉ាុសណាណ រះ។
 បនា្ទ បម់ក ព្ឹ្តាិការណ៍មយួចំនួនសទៀ្កប៏្នសកើ្ស�ើងជាបនតាបនា្ទ បស់ោយមនិប្នរ ំ្ ឹងទុក។
 នាងចូអាណាណ កប៏្នសសនាើ និងប្នទទួលអាហារូបករណ៍។ កនាុងខណៈដដលកំ្ុងជួយ��ជនរងសពគ្រះ
សោយទឹកជំនន ់នាងកប៏្នស្គា ល់សល្កពគរូស្ទ្យអា្ស់វនទីស្ទមយួចំនួនដដលប្នព្មជួយ��ថ្លែសិកសោ របស់ 
នាង៥០០ដុល្លែ រកនាុងមយួដខ។ នាងកព៏បមូលប្នចំនួន១៨០០ដុល្លែ រ សោយការសរសសរសូមជំនួយ្ី 
មិ្ តាភកតាិខាងពគរួស្រ។ មនិយូរប៉ាុនាមា ន នាងកម៏នពប្កព់គបព់គ្នសំ់រាបចុ់រះស ម្ា រះ សហើយនាងកប៏្ន ចាប់
ស្តាើមចូលសរៀនសៅរដូវសលែឹកសឈើពជរុរះ។
 «នាងខ្ុ ំដលងមនការសងសេយ័អំ្ីកដនលែងដដលព្រះពទងច់ងឲ់្យសៅសទៀ្សហើយ» នាងនិោយ។
 ស្លណាដដលនាងនឹក្្ទរះោ៉ា ងខាលែ ងំកនាុងប៉ាុនាមា នដខដំបូង ការទទួលស្គា ល់ថានាងប្នមកដល់ 
          កណាតា លព្រះទយ័របស់ព្រះប្នស្្ើឲ្យនាងមនកមលែ ងំចិ្តា
    កានដ់្ខាលែ ងំស�ើង រហូ្អាចស្្ើការប្ន២៥សម៉ា ងកនាុងមយួ
    សប្តា ហ៍សដើម្បរីកពប្កទុ់កសពមបថ់្លែសរៀនបដនថែមសទៀ្។

    នាងចូអាណាណ  វយ័១៩ឆ្នា  ំប្នបញចាបឆ់្នា ទីំ១របស់នាងសហើយ។  
    នាងសូមអរគុណព្រះជាមចា ស់ដដលសៅដ្ឧប្ថែម្ភដល់ការ
    សិកសោរបស់នាង។ រូបសៅខាងសឆ្ង។
 

 សរឿងខលែី
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ពេលមានបញ្ហា បន្តិចបន្តួច

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ១ី មិ្ នុា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖       ម៉ា ថាយ ៧៖៥, សអសេសូរ ១៖៧, ៤៖២៦, ២៧, 
យ៉ាូហានទី១ ៤៖៧,  ៨, ម៉ា ថាយ ៧៖១២។

ខចងចា៖ំ «ចូរ ខងឹ ចុរះ តែ កំុ ឲ្យ ស្វើ ប្ប ស�ើយ កំុ ឲ្យ សសចកតាី កំហងឹ របស់ អ្នក សៅ ដរាប ដល់ ថ ង្ា លិច ស�ើយ» 
(សអសេសូរ ៤៖២៦)។

 ពគបព់គរួសារទាងំអស់ សុទ្ធតែមនបញ្ហា ។ សោយសារតែអំស្ើប្បស្វើឲ្យជីវែិរបស់សយើងជបួបញ្ហា
ជាសពចើន។ បញ្ហា មយួចនំនួងាយពសរួលសោរះពសាយសទ។ ឧទាហរណ៍៖ ដល់សវននរណាពែរូវសរ ើសសំរាមយក 
សៅសចាល? សែើកូនពសីសៅរបស់សល្ក្ែិជាស្វើកចិ្ចការផរ្ះរចួសហើយតមនសទ? សែើកូនពបរុសរបស់សល្កប្ន
សប្សសំរាមសៅជំុវញិផរ្ះសហើយឬសៅ? សល្កអ្នកអាចសោរះពសាយបញ្ហា សនរះយ៉ា ងងាយពសរួលជាងតមនសទ?
្សីពររះវាមនិប៉ារះរល់ដល់ជីវែិពគរួសារខ្លា ងំសទ។ ប៉ាុតនតា បញ្ហា ដថទសផសេងសទៀែអាចបង្កផលប៉ារះរល់ដល់សសចកតាី
សុខសានតាក្នុងពគរួសារ។ ចុរះមតា យសកមេកតដលរកសរឿងកូនពបសាពសីសនារះយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ? មតា យខលារះ្យាយម  
បំតបកកូនពបរុសរបស់ខលាួនសចញ្កូីនពបសាពសី។ ស្លខលារះអាចដល់កំរែិតដលស្វើឲ្យកូនពបសាពសីសនារះព្រួយ
ចែិតារងីថរផងកម៏ន! ចុរះឪ្ុកខលារះតដលសេវឆាវវាយដំកូនយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ? ចុរះកូនៗតដលតបរសចញ្ពី្រះ 
សហើយសៅពប�ូកពបឡាកក់្នុងអំស ើ្ប្បវញិយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ? ចុរះកូនពសីតដលមនិអាចសប្រះបងទ់មលា បអ់ាពកក់
វញិយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ?
 ព្រះគម្រីពប្បស់យើងថា សយើងគួរតែពសឡាញ់គ្្ន សៅវញិសៅមក (យ៉ាូហាន ១៣៖៣៤, រ ៉ាូម ១២៖ 
១០)។ សយើងគួររស់សៅសោយសសចកតាសុីខសានតា (រ ៉ាូម ១៥៖៥, សហសព្ើរ ១២៖១៤)។ សយើងគួរតែសចរះ អែ់្ មេែ ់
សប្ុរស នងិយកចិែតាទុកោកដ់ល់គ្្ន សៅវញិសៅមក (កូរនិ្ូសទី១ ១៣៖៤)។ សយើងគួរតែយកចិែតាទុកោក់
នងឹមនុសសេជាទីពសឡាញ់របស់សយើងឲ្យសលើស្ខីលាួនឯង (េលីី្ ២៖៣)។ សយើងគួរជួយ��គ្្ន សៅវញិសៅមក 
(សអសេសូរ ៤៖២)។ ជាការ្ែិណាស់ ការពគ្នត់ែនយិយវាងាយពសរួលណាស់ រឯីការអនុវែតាសទើបជាសរឿង
តដល្បិ្កស្វើ។ ប៉ាុតនតាការមនឥរយិប្ល្អអាចជយួ��សយើងក្នុងអ�ុំងស្លតដលមនបញ្ហា សៅក្នុងពគរួសារ។ 
សប្តា ហ៍សនរះ សយើងនងឹពកស�កសមើលវ ិ្ ីសោរះពសាយបញ្ហា ខលារះៗតដលសយើងអាចស្វើប្នសៅក្នុងពគរួសារ។

សមសរៀនទី ១០   ១-៧ មិ្ ុនា



74ថ្ងាអាទិែ្យ   ២ មិ្ ុនា
ជសមលា រះ និងការតខវងគំនិែគ្្ន

 សូមអានខគម្រីម៉ា ថាយ ៧៖៥ និងសុភាសិែ ១៩៖១១។ សែើក្នួចបាបច់នួំន្រីតដលខទាងំសនរះ 
បសពងៀនសយើងមនអវខីលារះ? សែើក្នួចបាបទ់ាងំសនរះអាចជយួ��សយើងដូចសមតាចខលារះកំុឲ្យពបតកក ឬែបែនងឹអ្នកដថទ?

 កណ្ឌ គម្រីសុភាសិែផតាល់ឲ្យសយើងនូវឱវាទដព៏បសសើរថា៖ «ការ ចាប ់សផតាើម ពបកាន ់គ្្ន  សនារះ សពបៀប 
ដូច ជា សបើក ទនំប ់ទកឹ ដូសច្នរះ ចូរ សលើក ការ ទាស់ គ្្ន  សចញ មុន តដល សកើែ មន ការ ពបស ល្ា រះ គ្្ន  ផង។» (សុភាសិែ 
១៧៖ ១៤)។ បន្ាប់្ សីរឿងរា៉ា វចាបស់ផតាើមសហើយវាអាចជាការលំប្កសពមបស់យើងក្នុងការឈបែ់តាងំគ្្ន ។ 
ខគម្រីរ ៉ាូម ១៤៖១៩ ពប្បស់យើងថា សយើងអាចស្វើសរឿង្រីសដើម្បីរ្ឈបកំុ់ឲ្យមនជសមលា រះែសៅសទៀែ។ ១) សយើង
អាចស្វើអវីៗ ពគបយ់៉ា ងសដើម្រីស់សៅសោយសសចកតាសុីខសានតា។ ២) សយើងអាច្យាយមស្វើតែសរឿងមយួចនំនួ
ប៉ាុសណាណ រះសដើម្កំុីឲ្យអ្នកដថទសទៀែទាស់ចិែតា។  សយើងគួរតែអនុវែតាតាមក្នួចបាបទ់ាងំសនរះក្នុងជីវែិរបស់សយើង
ពបសិនសបើសយើងចងរ់ស់សៅសោយសសចកតាសុីខសានតាជាមយួអ្នកដថទ។ ប៉ាុតនតា វាកានត់ែសំខ្នស់�ើងត្មសទៀែ 
ពបសិនសបើសយើងអនុវែតាក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះក្នុងពគរួសាររបស់សយើង។
 សែើសល្កអ្នកអាចស្វើអវីសផសេងសទៀែសដើម្បីរ្ឈបកំុ់ឲ្យមនជសមលា រះ? សូមសួរសំណួរសនរះដល់ខលាួនឯង 
ថា៖ សែើខ្ុខុំសអវ?ី ពបសិនសបើសល្កអ្នកខុសតមន សូមទទួលសាគា ល់ថាខុសចុរះ។ ភា្សសាមេ រះពែង ់ជយួ��បន្ន់
ចែិតារបស់មនុសសេតដលកំ្ ុងខឹងនងឹសល្កអ្នក។ សូម្យមយួជំហានសចញ្កីារពបតកកគ្្ន  សហើយ សួរខលាួន 
ឯងថា៖ សែើជសមលា រះសនរះផតាល់ពបសយជនអ៍វដីល់ខ្ុខំលារះ? កណ្ឌ គម្រីសុភាសិែកប៏្នតចងផងតដរថា៖ «មនុសសេ 
មន សុេវ ិនចិ្ឆ័យ រតមង សចរះ ទប ់កំហងឹ។ សគ រកសា កែិតាយិស សោយ មនិ ែប ែ នងឹ អ្នក តដល ស្វើ ខុសចំសររះ ខលាួន 
ស�ើយ។» (សុភាសិែ ១៩៖១១, គខប)។ ចូរសាកល្ងអនុវែតាវ ិ្ ីរសបៀបសនរះក្នុងជវីែិរបស់សល្កអ្នកក្នុង 
រវាងបីថ ង្ាលសមើល។ សដើម្ឲី្យកានត់ែពបសសើរត្មសទៀែសូមសួរខលាួនឯងថា៖ «ចុរះពបសិនសបើខ្ុអំនុវែតាឲ្យប្ន 
៥ សៅ១០ឆា្ន សំទៀែ សែើលទ្ធផលសចញមកនងឹល្អប៉ានុណាសៅ?»។ សែើមនអារហ៍្រិហ៍ប៉ានុាមេ នករណីសហើយ
តដលប្នជបួនឹងពគ្លំប្កក្នុងអែែីកាលសោយសារតែបញ្ហា តដលឥ�ូវសនរះសមើលសៅែូចតាច និងកំបុិក 
កំប៉ាកុសសារះសនារះ?
 សូមកំុទុកឲ្យជសមលា រះអសូបនាលា យស្លយូរែសៅសទៀែស�ើយ។ សនរះគជឺាវ ិ្ ដីម៏នសារៈសំខ្នម់យួ
សទៀែតដលអាចជយួ��ដល់សល្កអ្នក៖ សូមពប្បស់ៅមនុសសេតដលស្វើឲ្យសល្កអ្នកមនិសបបាយចិែតាអំ្ បីញ្ហា  
្ែិពប្កដ។ សូមនិយយសោយពែងស់ៅពែងម់ក និង មនិតបកសចញ្ពីបធានបទ។ សូមកំុនយិយនូវរក្យ   
សពគ្ែពគ្ែ។ សហើយកម៏និពែរូវរសំលើកសបើកកកាយសរឿង្អីែែីកាលតដរ។ សូមចាបស់ផតាើមសោយពប្បស់ៅ
កានម់ែិតាេកតាិ អ្នកស្វើការជាមយួ កូនៗ ឬបតាី ឬពប្ន្ធរបស់សល្កអ្នកថា សល្កអ្នកយកចែិតាទុកោកន់ងឹបគុគាល
សនារះខ្លា ងំណាស់។ បន្ាបម់ក សល្កអ្នកអាចចាបស់ផតាើមសលើកស�ើងអំ្ បីញ្ហា សនារះតែមតាង។ ចូរពបយឆ័ែ្ន មនិ 
ពែរូវសពបើរក្យថា «ប៉ាុតនតា» ោចខ់្ែ។ រក្យថា «ប៉ាុតនតា» សនរះនងឹលុបសរឿងដល៏្ៗអ ទាងំឡាយតដលសល្កអ្នក
ប្នសលើកស�ើង។ សូមសំតដងអារមមេណ៍សសាមេ រះពែងរ់បស់សល្កអ្នកឲ្យសគប្នស�ើញ។ បន្ាបម់កចូរសាតា ប់
ភាគីមខា ងសទៀែសលើកស�ើងវញិមតាង។ ចូរចំណាយស្លសដើម្គីែិអំ្ រីក្យស្ចនរ៍បស់គ្ែ។់ សហើយបន្ាប ់
មកសទៀែ ចូររមួគ្្ន គែិសដើម្រីកដំសណារះពសាយដព៏បសសើរបំផុែសំរាបម់នុសសេពគបគ់្្ន  (េលីី្ ២៖៤, ៥)។

 ចូរគិែអំ្ ជីសមលា រះតដលសល្កអ្នកធាលា បជ់បួកាល្អីែែីកាល តដលឥ�ូវសនរះសមើលសៅដូចជា 
េ្កួែៗសសារះ។ សែើសល្កអ្នកប្នសរៀនអវខីលារះ្បីទ្សិសា្នស៍នរះ? សែើវាជយួ��ទបស់ា្ក ែកំុ់ឲ្យសរឿងសនារះសកើែស�ើង
មតាងសទៀែ សោយរសបៀបណា?
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 អារហ៍្ិរហ៍ និងថ្ងាសបបាែហ៍គឺជាអំសណាយទានមក្ីព្រះ។ ព្រះអងគាប្នពបទានវាដល់
មនុសសេសល្កកាលសៅក្នុងសួនសអតដន។ ក្នុងនាមជាអ្នកសសសវនសដយអ៍ាែស់វនទីស្ សយើងដឹងអំ្ីអវី តដល 
សាតាងំប្នស្វើ និងកំ្ុងស្វើសដើម្ី្ យាយមបំផ្លា ញថ្ងាសបបាែហ៍ និងអារហ៍្ិរហ៍។ សហែុសនារះ សយើង  
កដឹ៏ងផងតដរថា សូម្តីែអារហ៍្ិរហ៍ដព៏បសសើរបំផុែពគបស់មឆ័យកាលទាងំអស់កជ៏ួបបញ្ហា តដរ។
 សនារះគឺជាមលូសហែុដសំ៏ខ្នសំ់រាបស់យើងក្នុងការពកស�កសមើលក្ួនចបាបក់្នុងព្រះគម្រីមយួចនំនួ។ 
ក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះអាចជួយ��គូសាវ មេីរយិឲ្យសោរះពសាយបញ្ហា ក្នុងអារហ៍្ិរហ៍របស់្ួកសគប្ន។ 

 សូមអានសអសេសូរ ១៖៧។ សែើក្ួនចបាបដ់សំ៏ខ្នអ់វីតដលសល្កអ្នកអាចសរៀន្ីខសនរះ? សហែុ
អវីប្នជាក្ួនចបាបស់នរះពែរូវតែជាតផ្នកមយួថនអារហ៍្ិរហ៍ដល៏្អ?

 សយើងសតាងតែសរៀនអែស់ទាសដល់គ្្ន សៅវញិសៅមក។ សយើងសតាងតែអែស់ទាសដល់បតាី ឬពប្ន្ធ
របស់សយើងមុនស្លតដល្ួកសគយល់ចបាស់ថាគ្ែប់្នស្វើឲ្យសយើងឈចឺាបប់៉ាុនណាសនារះសៅសទៀែ។ វា
ជាការងាយពសរួលនឹងអែស់ទាសដល់នរណាម្ន ក ់តដលប្នស្វើអវីមយួសដើម្ទីទួលប្នការអែស់ទាស។ 
ប៉ាុតនតា សែើ សរឿងសនារះជាការអែស់ទាស្ិែពប្កដឬ? អែស់ទ។ ការអែស់ទាស្ិែពប្កដមននឆ័យថា សយើងអែ់
សទាសដល់មនុសសេតដល្ំុប្នស្វើអវីមយួសដើម្បី្នទទួលការអែស់ទាសស�ើយ។ សនារះសហើយគឺជា រសបៀប 
តដល ព្រះពទងអ់ែស់ទាសដល់សយើងក្នុងអងគាព្រះសយសូ៊វ។ សហែុសនារះ សយើងសតាងតែអែស់ទាសដល់មនុសសេ
ដថទដូចជាព្រះពទងអ់ែស់ទាសដល់សយើងតដរ។ ពបសិនសបើសយើងមនិព្មអែស់ទាសសទ សនារះអារហ៍្ិរហ៍
របស់សយើងនឹងតពបកាលា យជាសុបិនអាពកកត់ដលសយើងធាលា បជ់ួបសរៀងរាល់រាពែីសនារះមនិខ្ន។

 សូមអានរ ៉ាូម ៣៖២៣។ សែើខសនរះបសពងៀនក្ួនចបាបដ់សំ៏ខ្នអ់វីដល់សយើង?

 សល្កអ្នកសតាងតែទទួលសាគា ល់ដំណឹងមនិល្អខលារះថា៖ សល្កអ្នកប្នសរៀបការជាមយួនឹងមនុសសេ
មនប្ប។ ចូរសំ៊ានឹងរក្យសនរះចុរះ។ ចិែតា គំនិែ រូបកាយ និងវញិ្ញា ណរបស់គ្ែ ់ឬរបស់នាង ពប្កដជា
រងផលប៉ារះរល់ខលារះសោយសារអំស ើ្ប្បមនិខ្នស�ើយ។ សហែុសនារះ ចូរទទួលភា្កសមសាយ និងកំហុស 
របស់មនុសសេជាទីពសឡាញ់របស់សល្កអ្នកចុរះ។ សល្កអ្នកចាបំ្ចព់ែរូវរស់សៅជាមយួភា្កសមសាយរបស់
គ្ែ ់ឬរបស់នាង។ ប៉ាុតនតា សល្កអ្នកមនិពែរូវគិែអំ្ីវារាល់ស្លសវល្តដរ សទារះជាយប ់ឬថ្ងាកតាី។ ពបសិន 
សបើសល្កអ្នកសៅតែគិែ វានឹងស្វើប្បសល្កអ្នកទាងំរស់! ព្រះពទងក់ទ៏ទួលសាគា ល់សយើងតាមភា្បរសុិទ្ធ 
និងភា្ពគបល់កខាណ៍តដលសយើងមនតដរ។ សល្កអ្នកផ្្ល់ក៏្ ិប្កនឹងមនជីវែិបរសុិទ្ធ និងពគបល់កខាណ៍ 
សៅសហើយ។ សហែុសនារះ សល្កអ្នកសតាងតែទទួលសាគា ល់សាវ មឬីេរយិរបស់សល្កអ្នក ដូចជាព្រះពទង ់
ទទួលសាគា ល់សល្កអ្នកក្នុងអងគាព្រះសយសូ៊វយ៉ា ងសនារះតដរ។

 សូមអានេលីី្ ២៖៤-៨។ សែើខសនរះបសពងៀនសយើងអំ្ីក្ួនចបាបដ់សំ៏ខ្នអ់វីតដរ? សែើក្ួនចបាប់
សនរះអាចជួយ��សយើងឲ្យសោរះពសាយបញ្ហា អារហ៍្ិរហ៍យ៉ា ងដូចសមតាចខលារះ? សែើវាអាចជួយ��សយើងឲ្យមនទំនាក ់  
ទំនង និងមែិតាភា្ដល៏្អជាមយួនឹងមនុសសេដថទសទៀែសោយរសបៀបណាតដរ?

ថ្ងាចឆ័ន្   ៣ មិ្ ុនា
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កំហឹង និងការស ល្ា រះពបតកកគ្្ន
 
 សយើងទាងំអស់គ្្ន សុទ្ធតែធាលា បខឹ់ងនឹងនរណាម្ន ក។់ ស្លតដលខឹង សយើង្ំុមនអារមមេណ៍ល្អសទ 
តមនសទ? ប៉ាុតនតា សយើងមនអារមមេណ៍កានត់ែមនិល្អត្មសទៀែស្លតដលមនុសសេតដលស្វើឲ្យសយើងខឹងគឺជា
សមជិកថនពគរួសារផ្្ល់របស់សយើងសនារះ។ ការតដលសយើងមនិព្មអែស់ទាសឲ្យគ្ែឬ់នាង ស្វើឲ្យសយើងមន 
អារមមេណ៍ មនិល្អ។ ស្លតដលសយើងខឹង វាអាចស្វើឲ្យសយើងមនអារមមេណ៍ហាកដូ់ចជាកំ្ុងតែផឹកថា្ន ំ្ ុលតដរ។ 
កំហឹងកអ៏ាច បង្ក ឲ្យ មនការឈចឺាប ់និងទុកខាសវទនាសៅក្នុងផ្រះរបស់សយើង និងក្នុងពគរួសាររបស់សយើងផងតដរ។

 សូមអានសអសេសូរ ៤៖២៦, ២៧ និងសាសាតា  ៧៖៩។ ខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងថា កំហឹងគឺជា
អារមមេណ៍្ុរះកស្ជញ្រោ លមយួតបប។ ទន្ឹមគ្្ន សនារះតដរ កំហឹងកអ៏ាចតពបកាលា យជាអំស ើ្ប្បប្នតដរ។ សហែុ 
សនារះ សែើស្លណាតដលកំហឹងតពបកាលា យជាអំស ើ្ប្ប? សហើយស្លណាតដលកំហឹងមនិតមនជាអំស ើ្ប្ប? 
សែើទាងំ្ីរយ៉ា ងសនរះខុសគ្្ន យ៉ា ងដូចសមតាចខលារះ?

 សែើសល្កយ៉ា កុបមនពបសាសនអ៍ំ្ីអវីខលារះសៅក្នុងខគម្រីយ៉ា កុប ១៖១៩, ២០? សហែុដូចសមតាច
ប្នជាសយើងគួរអនុវែតាតាមក្ួនចបាបដ់សំ៏ខ្នស់នរះពគបស់្លទាងំអស់? សែើវាអាចជួយ��សយើងដូចសមតាច ខលារះ 
ក្នុងការសោរះពសាយបញ្ហា ជាមយួនឹងសមជិកពគរួសារតដលស្វើឲ្យសយើងខឹងសមបា?

 សែើសល្កអ្នកគួរស្វើអវីខលារះកាលណាសល្កអ្នកខឹងនឹងអវីមយួ? សូមកំុបសណាតា យឲ្យកំហឹងរបស់
សល្កអ្នកផ្ុរះសចញដូចជាដុំ្្កស ម្េ សលើជីវែិរបស់សល្កអ្នកឲ្យសសារះ។ សូមបតងវរកំហឹងរបស់សល្កអ្នក
សៅសរឿងតដលល្អៗជំនួសវញិ។ សូមងាកមកអ្ិោឋា នឲ្យមនុសសេតដលស្វើឲ្យសល្កអ្នកឈចឺាប ់និងស្វើមនិ 
ល្អចំសររះសល្កអ្នកវញិ។ សូមអែស់ទាសដល់្ួកសគ។ សូមស្វើល្អោក់្ ួកសគចុរះ។ ដំបូងស�ើយវាមនិ ងាយ 
នឹងស្វើប្នសទ។ ប៉ាុតនតាសូមសសពមចចិែតាថា ពែរូវតែមនចិែតាសប្ុរស និងអែស់ទាសដល់សគ។ បន្ាបម់ក ចូរ
្យាយមអនុវែតាការសសពមចចិែតាសនរះឲ្យប្ន។ ព្រះពទងនឹ់ងជួយ��បំស្ញបតនថែម។
 ជួនកាល ដល់សយើង្ំស�ើង សយើងតបរជានឹកខឹងឪ្ុកមតា យរបស់សយើងតដលមនចិែតាមនិល្អោក់
សយើងកាលសយើងសៅសកមេងសៅវញិ។ មនុសសេតដលឆាបខ់ឹងសពចើនតែសចញ្ីពគរួសារតដល្ូតកខឹង។ កូនៗ 
សពចើនតែពបព្ឹែតាតាមពគរួសាររបស់្ួកសគ។ ្ួកសគសំតដងសចញនូវឥរយិប្ដតដលសនរះសៅស្លតដល្ួក
សគ្ំស�ើង។ ឪ្ុកមតា យប្នតចកទមលា បម់និល្អសនរះដល់កូនៗរបស់ខលាួន។ ជួនកាលអ្នកខលារះខឹងសោយសារ
តែគ្មេ ននរណាម្ន កក់្នុងជីវែិសនរះអាចផតាល់នូវអវីតដល្ួកសគពែរូវការបំផុែប្ន។ ឧទាហរណ៍ដូចជាកាអុីន 
កំហឹងរបស់គ្ែប់្នសលចសចញមកសោយសារតែគ្ែព់ចតណននឹងសអបិលតដលជាប្អូនពបរុសរបស់គ្ែ។់ 
ការពចតណនរបស់កាអុីនស្វើឲ្យគ្ែម់នកំហឹងយ៉ា ងខ្លា ងំ។ គឺកំហឹងសនរះសហើយតដលបណាតា លឲ្យគ្ែ ់
សមលា បស់អបិលសចាលសនារះ។
 ពបតហលជាសល្កអ្នកមនសហែុផលដល៏្អសពមបក់ារររកំហឹងរបស់សល្កអ្នកសហើយ។ ប៉ាុតនតា
សូមកំុសពបើពប្ស់សហែុផលសនារះស្វើជាសលសសដើម្រីកសាទុកកំហឹងសនារះឲ្យសសារះ។ សូមកំុពបព្ឹែតាស្វើហាក់
ដូចជាសល្កអ្នកកំ្ុងខឹងតដរ។ សូមកំុ្យាយមបងាហា ញថា សហែុអវីប្នជាសល្កអ្នកពែរូវ សហើយអ្នកតដល
ស្វើឲ្យសល្កអ្នកខឹងគឺជាអ្នកខុសស�ើយ។ សូមទូលសៅព្រះជាម្ច ស់ឲ្យជួយ��សល្កអ្នកឲ្យតបរសចញ្ីកំហឹង 
សហើយងាកសៅពបព្ឹែតាសរឿងល្អៗវញិ។ សល្កប៉ាុលប្នផតាល់ឱវាទដល៏្អដល់សយើងថា៖ «កំុ ឲ្យ សសចកតាី អាពកក់ 
ឈ្នរះ អ្នក ស�ើយ ពែរូវ ឲ្យ អ្នក ឈ្នរះ សសចកតាី អាពកក ់សោយ សារ សសចកតាី ល្អ វញិ។» (រ ៉ាូម ១២៖២១)។

 សែើព្រះជាម្ច ស់អាចជួយ��សយើងឲ្យសចរះពគបព់គងសលើកំហឹងរបស់សល្កអ្នកដូចសមតាចខលារះ?
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ជសមលា រះ ហិងសា អំណាច និងការពែរួែពតា

 ជួនកាលសយើងមនិអាចសោរះពសាយបញ្ហា  និងការតខវងគំនិែគ្្ន របស់សយើងជាមយួនឹងមនុសសេ
ដថទសទ។ បន្ាបម់ក កំហឹងរបស់សយើងកអ៏ាចកាលា យសៅជាសរឿងដស៏ពគ្រះថា្ន កណ់ាស់។ កំហឹងអាចបណាតា ល
ឲ្យសយើងបង្កផលប៉ារះរល់ និងការឈចឺាបដ់ល់អ្នកដថទតាមរូបភា្ដអ៏ាពកកម់យួចំនួន។ ្ួកសគអាច នឹង 
តពសកជំទាល ឬតពសកគំហកោកភ់ាគីមខា ងសទៀែ។ ្ួកសគអាចនិយយរក្យគំសរារះគំសរ ើយស្វើឲ្យអ្នកដថទ
ឈចឺាប។់ ្ួកសគអាចប៉ារះរល់រាងកាយសោយខុសទំនងដល់ភាគីជសមលា រះ។ ្ួកសគអាចនឹងចាបប់ងខាំឲ្យ
មនការរមួសេទ។ ្ួកសគអាចទរះ ឬទាែធ់ាកោ់កម់្ន កស់ទៀែ។ ឥរយិប្អាពកកស់នរះសគសៅថា ហិងសា។ 
ហិងសាគឺជាសណាឋា ន ឬទពមងត់ដលទាស់ទទឹងនឹងសសចកតាីពសឡាញ់ តដលជាចបាបរ់បស់នគរព្រះ។

 សែើក្ួនចបាបម់យួចំនួនតដលសល្កអ្នកសរៀនសូពែ្ីខគម្រីយ៉ាូហានទី១ ៤៖៧, ៨ និង កូល៉ាុស 
៣៖១៩ មនអវីខលារះ? សែើក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះបសពងៀនសយើងអវីខលារះអំ្ីរសបៀបតដលមនមែិតាភា្ និងទំនាកទ់ំនង
ដល៏្អពបសសើរជាមយួនឹងមនុសសេដថទ? 
 
 «្ួក ពបរុសៗ សអើយ ចូរ ពសឡាញ់ ពប្ន្ធ ចុរះ កំុ ឲ្យ មន ចិែតា ជិន េ្អន ់ស�ើយ» (កូល៉ាុស ៣៖១៩)។ សែើ 
សល្កអ្នកស�ើញរក្យ «ជិនេ្អន»់ ឬសទ? ក្នុងភាសាសពកក រក្យថា «ជិនេ្អន»់ មននឆ័យថា «ខឹងនឹងនរណា 
ម្ន ក»់។ វាកម៏ននឆ័យថា »បណាតា លឲ្យនរណាម្ន កម់នអារមមេណ៍ឈចឺាបព់គបស់្លសវល្» និង «បងាហា ញ
ឫករស្អបស់ខ្ើមោកន់រណាម្ន ក»់ ផងតដរ។ សល្កប៉ាុលប្នបញ្រោ កយ់៉ា ងចបាស់ថា៖ សយើងសតាងពសឡាញ់ 
សាវ ម ីនិងេរយិរបស់ខលាួន។ សយើងមនិពែរូវសពបើរក្យសពគ្ែពគ្ែ ឬកាយវកិារឆាគា េំគាងោក់្ ួកសគសទ។ អំស ើ្ហិងសា
គឺមនិតមនជាឥរយិប្ពែឹមពែរូវសំរាបព់គីស្ានស�ើយ។ ប៉ាុតនតាសសចកតាីពសឡាញ់សទើបជាឥរយិប្ដព៏ែឹមពែរូវ។ 
សល្កប៉ាុលមនពបសាសនថ៍ា សសចកតាីពសឡាញ់គឺពែរូវអែ់្ មេែ ់និងសប្ុរស។ សសចកតាីពសឡាញ់គឺមនិ 
ពចតណន ្្ន នីសសទ។ សសចកតាីពសឡាញ់កម៏និសចរះអែួខលាួន។ សសចកតាីពសឡាញ់កម៏និតដលមនចិែតា្ំ។ 
សសចកតាីពសឡាញ់មនិ តដល ពបព្ឹែតា តបប មនិ គួរ សម មនិ តដល រក ពបសយជន ៍ផ្្ល់ ខលាួន មនិ រហឆ័ស ខឹង កម៏និ  
ពបកានស់ទាស មនិ តដល អរ សបបាយ ចំសររះ សសចកតាី ទុច្ចរែិ ស�ើយ គឺ អរ សបបាយ តែ នឹង សសចកតាី សសាមេ រះ ពែង ់
វញិ ក ៏ពគប ប្ងំ ទាងំ អស់ សជឿ ទាងំ អស់ សង្មឹ ទាងំ អស់ សហើយ ពទា ំពទ ទាងំ អស់។ និយយរមួ សសចកតាី 
ពសឡាញ់ខុស្ីហិងសាទាងំពសរុងតែមតាង។ 
 សៅក្នុងអារហ៍្ិរហ៍ដព៏បថ្្ិែ គូសាវ មេីរយិមនអារមមេណ៍ថា្ួកសគមនសសចកតាីសុខ និង 
សុវែថែិភា្ណាស់។ ្ួកសគអាចរកសាសសចកតាីសុខសានតារបស់្ួកសគមនិឲ្យមនកំហឹងសចញមករខំ្នជីវែិ
្ួកសគស�ើយ។ ប៉ាុតនតា សពមបអ់្នកតដលពែរូវសគវាយស្វើប្ប ឬតពសកគំហកោក ់ជាញឹកញាបត់ែងគិែថា 
្ួកសគប្នស្វើអវីមយួខុសសហើយប្នជាទទួលការោកស់ទាសតបបសនរះ។ សរឿងសនារះមនិ្ិែសទ! ជនតដល
បង្កការឈចឺាបដ់ល់អ្នកដថទសគចងព់ែរួែពតាសលើជនរងសពគ្រះសៅវញិសទ។ ្ួកសគឆាលា ែណាស់ក្នុងការបតងវរ
អារមមេណ៍ជនរងសពគ្រះឲ្យគិែថាខលាួនជាអ្នកខុសសៅវញិ។ ប៉ាុតនតាជនបង្កហិងសាទាងំសនរះពែរូវតែទទួលខុសពែរូវ
សំរាបអ់ំស ើ្តដល្ួកសគប្នសពជើសសរ ើសយកមកពបព្ឹែតា។ ដំណឹងល្អសនារះគឺថា ព្រះគម្រីប្នផតាល់ការ
កំសានតាចិែតាដល់មនុសសេតដលរងសពគ្រះសោយអំស ើ្ហិងសាតដរ។ 
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  ការអែឱ់នសទាស និងសសចកតាីសុខសានតា

 «ដូសច្នរះ អស់ ទាងំ ការ អវី តដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ចង ់ឲ្យ មនុសសេ សល្ក ពបព្ឹែតា នឹង ខលាួន សនារះ ពែរូវ ឲ្យ អ្នក 
ពបព្ឹែតា នឹង សគ ដូសចា្ន រះ តដរ ដ្ែិ សនរះ ឯង ជា ពកឹែ្យ វនិឆ័យ សហើយ ជា សសចក្ី ទំនាយ របស់ ្ ួក សហារា» (ម៉ា ថាយ 
៧៖១២)។ សែើសល្កអ្នកពែរូវអនុវែតាក្ួនចបាបស់នរះក្នុងជីវែិរបស់សល្កអ្នកតាមវ ិ្ ីណា? សែើសល្កអ្នកអាច
ស្វើវាប្នដល់កំរែិណា?

 សល្កប៉ាុលមនពបសាសនថ៍ា៖ «ចូរ ខិែ ខំ ឲ្យ ប្ន សុខ ជា មយួ មនុសសេ ទាងំ អស់ ព្ម ទាងំ ខិែ  ខ ំ
ឲ្យ ប្ន វសុិទ្ធសទៀែ ផង សបើ មនិ ប្ន វសុិទ្ធ សទ គ្មេ ន នរណា អាច ស�ើញ ព្រះ អម្ច ស់ ស�ើយ» (សហសព ើ្រ ១២៖ 
១៤, គខប)។ ជួនកាល សយើងអាចនឹងស្វើអវីពគបយ់៉ា ងសដើម្ឲី្យប្នសុខនឹងនរណាម្ន ក។់ ប៉ាុតនតាចុរះពបសិន
សបើបុគគាលសនារះមនិសាតា បស់យើង ឬមនិព្មតកតពបវញិ យ៉ា ងដូចសមតាចតដរ? សែើសយើងពែរូវស្វើយ៉ា ងដូចសមតាច សទៀែ? 
សយើងសតាងតែបនតាអែស់ទាសដល់បុគគាលរូបសនរះែសៅសទៀែ។
 ការអែឱ់នសទាសគឺជាតផ្នកដសំ៏ខ្នណ់ាស់តដលអាចជួយ��សោរះពសាយបញ្ហា តខវងគំនិែគ្្ន របស់
សល្កអ្នក។ សែើមនអវីសកើែស�ើងកាលណានរណាម្ន កស់្វើប្បទាស់នឹងសល្កអ្នក? គឺសាតាងំោករ់នាងំ 
រវាងបុគគាលសនារះនិងសល្កអ្នកសហើយ។ រនាងំសនរះនឹងរារាងំសល្កអ្នកមនិឲ្យពសឡាញ់ដល់មនុសសេតដល
ស្វើឲ្យសល្កអ្នកឈចឺាប។់ ការអែឱ់នសទាសគឺជាជសពមើសមយួតដលអាចជួយ��សល្កអ្នកឈ្នរះសលើរនាងំ 
សនារះ។
 «ព្រះពទងអ់ែស់ទាសដល់សយើងកាលណាសយើងសចរះអែស់ទាសដល់អ្នកដថទ។ ការអែឱ់នសទាស 
ទាងំអស់ចាប ់សផតាើម្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ។ សយើងមនិអាចរកសសចកតាីពសឡាញ់សនរះប្នស�ើយ។ 
ប៉ាុតនតាឥរយិប្របស់សយើងបងាហា ញពប្បស់ៅអ្នកដថទអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់តដលមនសៅក្នុងដួងចិែតារបស់
សយើង»។  ដក ពសង់្ ី Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, page 251។ «ដ្ែិ អ្នក រាល់ គ្្ន  
សថា្ក ល សទាស សគ យ៉ា ង ណា សនារះ សគ នឹង សថា្ក ល អ្នក វញិ យ៉ា ង សនារះ តដរ សហើយ សគ នឹង វាល់ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  តាម 
រងាវ ល់ តដល អ្នក វាល់ ឲ្យ សគ ផង» (ម៉ា ថាយ ៧៖២)។
 ក្នុងស្លទន្ឹមគ្្ន សនារះតដរ កាលណាសយើងស្វើអវីមយួខុស សយើងសតាងតែស្វើអវីពគបយ់៉ា ងតដល
អាចស្វើសៅប្នសដើម្ី្ យាប្លទំនាកទ់ំនងប្កត់បករវាងសយើង និងជនរងសពគ្រះ។ សយើងពែរូវពប្ប ់ដល់ គ្ែ ់
ឬនាងថា សយើងសូមសទាស។ បន្ាបម់ក សយើងពែរូវសូមឲ្យគ្ែ ់ឬនាងអេឆ័យសទាសដល់សយើង។ សនារះសហើយ
គឺជាអវីតដលព្រះសយសូ៊វពប្បស់យើងឲ្យស្វើ៖ «ដូសច្នរះ សបើ កាល ណា អ្នក នា ំយក ដងាវ យ មក ដល់ អាសនា សហើយ 
សៅ ទី សនារះ អ្នក នឹក ស�ើញ ថា បង ប្អូន ណា មន សហែុ អវី ទាស់ នឹង អ្នក សនារះ ពែរូវ ទុក ដងាវ យ របស់ អ្នក សៅ មុខ 
អាសនា សហើយ សៅ រក ជា នឹង បង ប្អូន ជា មុន សិន រចួ សឹម មក ថាវ យ ដងាវ យ អ្នក ចុរះ» (ម៉ា ថាយ ៥៖២៣, ២៤)។
វាជាការពបថ្ណាស់កាលណាមនុសសេតដលស្វើឲ្យសល្កអ្នកឈចឺាបន់ិយយមកកានស់ល្កអ្នកថា «ខំុ្សូម 
សទាស» សហើយសូមការអេឆ័យសទាស្ីសយើង។ វាកជ៏ាការពបថ្តដរកាលណាសយើងស្វើសរឿងដូចគ្្ន សនរះដល់ 
មនុសសេ ដថទសទៀែ។

 ចូរនឹកគិែអំ្ីកំហុសទាងំអស់ តដលសល្កអ្នកពែរូវការឲ្យព្រះ និងមនុសសេតដលសល្កអ្នកសាគា ល់ 
ព្មអែស់ទាសដល់សល្កអ្នក។ សែើការសនារះជួយ��ឲ្យសល្កអ្នកសរៀនអែស់ទាសដល់អ្នកដថទយ៉ា ងដូចសមតាចខលារះ?
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ការសិកសាបតនថែម៖ មនឪ្ុកមតា យជាសពចើនកំ្ុងមនបញ្ហា អំ្ីរសបៀបចិញ្ច ឹមកូនរបស់ខលាួន។ ឪ្ុកខលារះ្ំុប្ន
ចំណាយស្លសពចើនជាមយួកូនៗរបស់ខលាួនស�ើយ។ គ្ែ់្ ុំប្នដឹងថាសែើកូនៗរបស់គ្ែម់នឥរយិប្ 
យ៉ា ងដូចសមតាចសទ។ គ្ែ់្ ុំប្នយល់អំ្ីចំណុចសខសាយរបស់្ួកសគសទ។ ឪ្ុកខលារះខំពបឹងពបសៅកូនៗរបស់
គ្ែទ់ាងំកំហឹង។ ្ួកគ្ែម់និសចរះទបក់ំហឹងរបស់ខលាួនសទ។ កូនៗកស៏មើលស�ើញចំណុចសខសាយសនរះ្ីឪ្ុក  
តដរ។ សហែុសនារះ កាលណាឪ្ុកោកស់ទាសកូនៗ វា្ំុប្នជួយ��តកតពបឥរយិប្មនិល្អរបស់្ួកសគ សទ។ 
វាប្នពែឹមតែស្វើឲ្យកូនៗខឹងតែប៉ាុសណាណ រះ។ បន្ាបម់ក្ួកសគកស៏ពកាកែតាងំនឹងអវីតដលពែឹមពែរូវ។ ជួនកាល 
មតា យខលារះបសណាតា យឲ្យមនកំហុសសកើែស�ើងក្នុងស្លោកស់ទាសកូនៗរបស់ខលាួន។ កូនៗខលារះមនិដឹងថា 
្ួកសគខុសអវី សហើយគួរស្វើអវីតដលពែឹមពែរូវស�ើយ។ សហែុសនារះ សែើឲ្យកូនៗទាងំសនារះស្វើអវីវញិ? ្ួកសគប្ន
ពែឹមតែ្យាយមសចញ្ីទសងវើណាតដលពបឈមនឹងការោកស់ទាសតែប៉ាុសណាណ រះ។  សោយសារការអនុវែតា 
តបបសនរះ គឺឪ្ុកមតា យកំ្ុងតែបណតាុ រះពគ្ប់្ ូជអាពកកក់្នុងចិែតារបស់កូនៗសហើយ។ ពគ្ប់្ ូជទាងំសនរះនឹង 
ដុរះោលស�ើង សចញជារុកខាជាែិ តដលមនផលតផលាស្អុយរលួយ»។ ដកពសង់្ ី  Ellen G. White, The 
Adventist Home, pages 314,  315, adapted  ។ 
 «ផ្រះរបស់សយើងគួរតែជាកតនលាងតដលមនសសចកតាីពសឡាញ់។ សយើងគួរតែសាវ គមនស៍សចកតាីសុខ 
សានតា សសចកតាីពសឡាញ់ និងអំណរចូលមកក្នុងផ្រះរបស់សយើងជាសរៀងរាល់ថ្ងា។ សនារះសទើបអំសណាយទាន
ដវ៏សិសសទាងំសនរះគងវ់ងសេក្នុងដួងចិែតារបស់សមជិកពគរួសារពគបរ់ូបរបស់សយើងប្ន។ សសចកតាីពសឡាញ់ 
សពបៀបប្ននឹងរុកខាជាែិ។ សយើងសតាងតែសមើលត្វាជាសរៀងរាល់ថ្ងា។ សបើ្ំុដូសចា្ន រះសទវានឹងងាបប់្ែ។់ ដូចគ្្ន  
តដរ សយើងសតាងតែសាតា បប់ងាគា បព់គបទ់ាងំសសចកតាី្ិែ្ីព្រះគម្រីសដើម្ឲី្យវាមនជីវែិសៅក្នុងសយើងរាល់គ្្ន ។ 
សាតាងំគឺជាអ្ន កតដលោបំណតាុ រះពសតងសៅក្នុងចិែតារបស់សយើង។ ពសតងទាងំសនរះគឺជាគំនិែអាពកក ់និង 
អារមមេណ៍មនិល្អទាងំឡាយ។ វាស្វើឲ្យសយើងសចរះពចតណន សេវឆាវ អាតាមេ និយម និងសល្េលន។់ វាស្វើឲ្យ 
សយើងគិែអាពកក ់និងនិយយមនិល្អអំ្ីអ្នកដថទ។ វាស្វើឲ្យសយើងគិែថា ខលាួនសយើងហ្នឹងវសិសសខ្លា ងំណាស់ 
ប៉ាុតនតាតាម្ិែមនិតមនទាល់តែសសារះ។ សយើងសតាងតែដកពសតងទាងំសនរះសចញ្ីចិែតារបស់សយើង។ ពបសិន 
សបើសយើងទុកវាសៅែសៅសទៀែ វានឹងបសង្កើែផលតផលារបស់វាជាមនិខ្ន។ ផលតផលារបស់វានឹងស្អុយរលួយ។ 
វានឹងស្វើឲ្យវញិ្ញា ណរបស់សយើងខូចផងតដរ។ មនមនុសសេសពចើននាកណ់ាស់តដលកំ្ុងរកសាទុកពសតងទាងំ 
សនរះ។ វាសពបៀបដូចជាថា្ន ំ្ ុលយ៉ា ងអុីចឹង។ ពសតងទាងំសនរះនឹងបំផ្លា ញដល់ផលតផលាថនសសចកតាីពសឡាញ់។ 
វាស្វើឲ្យវញិ្ញា ណរបស់សយើងអាពកក ់និងសសាមេ កសពគ្ក» (ដកពសង់្ ីពបេ្ដតដល pages 195, 196)។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) ព្រះសយសូ៊វតដលជា « សំសដច សង្ ថន សយើង ពទង ់មនិ តមន មនិ អាច នឹង អាណិែ អាសូរ ដល់ សសចក្ី 
កំសសាយ របស់ សយើង រាល់ គ្្ន  សនារះ សទ សពររះ ពទង ់ប្ន ពែរូវ សសចក្ី ល្ួង ពគប ់យ៉ា ង ដូច ជា សយើង រាល់ គ្្ន  តដរ 
តែ ឥែ ស្វើ ប្ប ស�ើយ» (សហសព ើ្រ ៤៖១៥)។ ព្រះអងគាប្នយងមករកសយើង សហើយប្នរស់សៅជាមយួសយើង
សដើម្ឲី្យព្រះអងគាអាចយល់កានត់ែពបសសើរស�ើង។ សយើងកគ៏ួរតែស្វើដូចគ្្ន ជាមយួនឹងបតាី ឬពប្ន្ធ របស់ សយើង 
តដរ។ ចូរ្យាយមតសវងយល់តាមទសសេនៈរបស់ថដគូរបស់សល្កអ្នកផង។  សែើគ្ែ ់ឬនាងមនអារមមេណ៍
ដូចសមតាចអំ្ីបញ្ហា របស់សល្កអ្នក? សហែុដូចសមតាចប្នជាគ្ែ ់ឬនាងមនអារមមេណ៍តបបសនរះ? កាលណា 
សល្កអ្នកយល់្ីចំណុចសនរះសហើយ សនារះសល្កអ្នកអាចនឹងសោរះពសាយបញ្ហា សនារះប្នកានត់ែពសរួល
ស�ើង។ សែើក្ួនចបាបដ់សំ៏ខ្នស់នរះអាចជួយ��សល្កអ្នកឲ្យសោរះពសាយបញ្ហា ដថទៗសទៀែក្នុងជីវែិរបស់
សល្កអ្នកប្នសោយរសបៀបណា?

២) ចូរ្ិភាកសាសំណួរសនរះក្នុងថា្ន កជ់ាមយួគ្្ន ៖ «សែើកំហឹងសុទ្ធតែជាអំស ើ្ប្បរហូែឬ?» ចូរ្ន្យល់ ចសមលាើយ 
របស់សល្កអ្នក។
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 សល្កជុមប្ សិុមលិឡា កំ្ុងរងការបសណតា ញសចញ្ីសកលវទិយាលឆ័យហសាសំបៀ។
 សល្កប្នជំរកព់ប្កស់ាល្ចំនួន ៩០០ ដុល្លា រ សហើយសល្កមនិដឹងថា ពែរូវសៅរកលុយសៅ 
ឯណា យកមកសងប្នស�ើយ។ 
 ប៉ាុតនតាសល្កសិុមលិឡាមនិទានចុ់រះចាញ់សៅស�ើយសទ។ សល្កកំ្ុងសិកសាថា្ន កប់រញិ្ញា បឆ័ពែសៅឯ
សកលវទិយាលឆ័យរបស់រដឋាមយួកតនលាង សហើយសល្កកស៏េលាៀែបសពងៀនសៅឯវទិយាលឆ័យរូសំាងហគាូ តដលជា
សាល្អសនតាវាសិកអាែស់វនទីស្មយួសៅពបសទសហសាសំបៀ។ 
 សល្កសិុមលិឡាប្ន្យាយមខ្ចីលុយ្ីមនុសសេម្ន មយួចំនួន។ សល្កកច៏ាបស់ផតាើមគិែចងល់ក់
ឡានរបស់ខលាួន ម៉ា កែូយ៉ាូតា វ ៉ាុលែសេ ៍្ណ៌ពកហម។ សល្កកប៏្នអ្ិោឋា នសូមឲ្យព្រះជួយ��អនតារាគមន។៍ 
 បន្ាបម់កសល្កកប៏្នស្វើដំសណើ រសៅកាន់្ នាគ្រមយួ តដលឋែិសៅជិែវទិយាលឆ័យរូសំាងហគាូ 
សដើម្សីស្នើ សូមពប្កក់ម្ច។ី សទារះជាយ៉ា ងណាកតាី សល្កកប៏្នដឹងថា ្នាគ្រប្នបរ្ឈបក់មមេវ ិ្ ីពប្កក់ម្ចី
សនារះសៅ សហើយ។ 
 ខណៈតដលកំ្ុងចាកសចញ្ី្នាគ្រទាងំអស់សង្មឹសនារះ មនមែិតាេកតាិម្ន កប់្នតពសកសៅ
សៅតាមផលាូវ «សែើខ្ុ ំអាចជួលឡានរបស់ឯងចំនួន២១ថ្ងាប្នសទ?»
 សល្កសិុមលិឡាកប៏្នពកស�កសមើល។
 «មនបុរសតស្កសម្ន កម់នកូនពសីម្ន កម់កសដើរសលងសៅទីសនរះ» មែិតាេកតាិរបស់គ្ែនិ់យយ 
ពប្ប។់ «គ្ែច់ងស់ វ្ើដំសណើ រសដើរសលង។ គ្ែសំុ់ឲ្យខ្ុ ំសដើររកជួលឡានមយួសពគឿងតដលល្អសមរម្យ សហើយ 
គិែស�ើញថា ឡានរបស់ឯងសកតាិសមសំរាបជ់ួលតដរ»។
 «ឱកាសដូចជាហុចឲ្យដល់សហើយសនៀក» សល្កសិុមលិឡានិយយស�ើង។ «សែើឲ្យខ្ុ ំគួរស្វើ
យ៉ា ងដូចសមតាចសៅ?»
 «ឯងពគ្នត់ែយកឡានសៅល្ងឲ្យសា្អ ែសៅប្នសហើយ» មែិតាេកតាិពប្ប។់
 សល្កកប៏្នយកឡានសៅល្ង សហើយសៅជួបបុរសម្ន កត់ដលប្នសាគា ល់គ្្ន នឹងមែិតាេកតាិរបស់
គ្ែរ់ាបត់ខមកសហើយសៅទីពករុងម៉ាុងសហសេ។ គ្ែព់ប្បថ់ា គ្ែច់ងន់ាកូំនពសីរបស់គ្ែស់ដើរសលង ក្នុង ពបសទស 
ហសាសំបៀ សហើយព្មផតាល់ពប្កច់ំនួន១២០០ដុល្លា រ សំរាបថ់្លាខ្ចីសពបើចំនួន២១ថ្ងា។ ែថមលាសនរះគឺថ្លាលមេមពគប់
ពគ្នស់ពមបទិ់ញឡានមយួទឹកប្ន។
 «សរឿងសនរះមនិគួរឲ្យសជឿសទ» សល្កសិុមលិឡាមនពបសាសនក៍្នុងបទសមភា សនម៍យួ។ 
 បុរសសនារះចងម់កទទួលយកឡានសៅថ្ងាសៅរ។៍ សល្កសិុមលិឡាកព៏ែរូវការលុយតដរ ប៉ាុតនតា 
សល្កប្នបដិសស្ សោយមនិចងជ់ាបរ់ក់្ ឆ័ន្ធនឹងសរឿងជំនួញសៅថ្ងាសបបាែហ៍។ 
 «អែប់្នសទសល្ក សល្កអាចមកទទួលឡានសៅថ្ងាអាទិែ្យប្ន» សល្កប្នពប្បស់ៅគ្ែ ់
សោយអ្ិោឋា នសាងា ែ់ៗ សដើម្សូីមឲ្យបុរសរូបសនារះយល់ព្មតាមសំសណើ  និងមនិបតាូរចិែតាឈបជ់ួលឡាន។
 បុរសសនារះកប៏្នយល់ព្មមកទទួលឡានសៅថ្ងាអាទិែ្យ និងពបគល់លុយសៅស្លសនារះតដរ។ 
 សល្កសិុមលិឡាប្នថាវ យដងាវ យ១០ហូែ១ សហើយយកលុយសៅបងស់ងសកលវទិយាលឆ័យ។
 សល្កកប៏្នបនតាការសិកសារហូែដល់ចបស់ៅឆា្ន  ំ២០១៦។ សរឿងសនរះស្វើឲ្យសល្កប្នសជឿជាក់
   សលើអំណាចថនសសចកតាីអ្ិោឋា នកានត់ែខ្លា ងំស�ើងៗត្មសទៀែ។ 
    «ចូរអែ់្ មេែ ់និងសជឿទុកចិែតាសលើព្រះជាម្ច ស់ចុរះ» សល្ក 
   សិុមលិឡា វ ឆ័យ៣៧ឆា្ន  ំមនពបសាសន។៍ «សល្កអ្នកអាចនឹងជួបបញ្ហា   
   សនរះ ឬបញ្ហា សនារះ ប៉ាុតនតាព្រះជាម្ច ស់ពទងព់ជាបសហើយថាសល្កអ្នកចង់
   ប្នអវី។ ស្លសវល្តដលព្រះអងគាកំណែនឹ់ងមកដល់ជាមនិខ្ន»។

    សល្កជុមប្ សិុមលិឡា រូបសៅខ្ងសេវង។
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ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ៨ី មិ្ នុា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ កិច្ចការ ១០៖១-២៨, ៣៤, ៣៥, សល្កុប្បតតាិ ១៨៖១៩, 
សល្កុប្បតតាិ ១២៖១-៥, ្ួកសៅហ្វា យ ២៖៧-១៣, យ៉ូហ្ន ៣៖១៦

ខចងចា៖ំ «ដូសចនរះ ដដល មាន ស្មរ បនាទា ល់ ១ ហវាូង ធំ សម៉លរះ សៅ ្ ទ័្ធ ជុំ វញិ សយើង សនារះ ពតរូវ ឲ្យ សយើង សចាល អស់ 
ទាងំ បនទាុក និង អំស្ើ ប្ប ដដល រុ ំសយើង ជុំ វញិ ជា ងាយ សម៉លរះ សនារះ សចញ សហើយ ពតរូវ រត ់កនុង ទី ពបណាងំ ដដល សៅ 
មខុ សយើង សោយ អណំត ់ទាងំ រ ំ្ ងឹ សមើល ដល់ ព្រះ សយសូ៊វ ដ ៏ជា សម ស្តាើម សហើយ ជា សម សំសរច សសចក្ី ជសំនឿ របស់  
សយើង ដដល ពទង ់ប្ន រង ពទា ំសៅ ស�ើ ឆ្កា ង ទាងំ សមើល ងាយ ចំសោរះ សសចក្ី អាម៉ាស់ ខ្្ម សសនារះ ឲ្យ ដត ប្ន 
សសចក្ី អណំរ ដដល សៅ ចំសោរះ ពទង ់រចួ ពទង ់ក ៏គង ់ខ្ង ស្តា ំ បលល័ងកា ថន ព្រះ» (សហសព្ើរ ១២៖១, ២)។

 ពគរួស្រទាងំឡាយ មានការផ្ល ស់បតាូរជាសរៀងរាល់ថ ង្ាសោយស្រដតសោលជំសនឿ និងរសបៀបរបបរស់
សៅកនុងសហគមនម៍ានលក្ខណៈស្សេងៗ្ោីន ។ ជនួកាលរសបៀបរបបរស់សៅខលរះកល៏្អពតមឹពតរូវ ឯខលរះសទៀតក ៏
មនិល្អដដរ។ មានខលរះសទៀតកម៏ានថាម្លខ្ល ងំកាល ណាស់ដដរ។ សូម្បដីតព្រះវហិ្រកស៏គអាចផ្ល ស់បតាូរប្ន
ដដរ។ ចូរស្កសធវាើដសំណើ រកាតព់្រះវហិ្រណាមយួ សល្កអនកនឹងស�ើញសញ្ញា ជាសសចកតាីអស ជ្ ើញឲ្យចូលរមួ
ថាវា យបង្ពំ្រះសៅថ្ងាអាទិត្យមនិខ្ន។ សញ្ញា សំរាបក់ារថាវា យបង្ពំ្រះសៅថ ង្ាអាទិត្យសនារះបងាហា ញពប្បស់ល្ក
អនកអំ្ សីោលគនិំត និងរសបៀបរបបរស់សៅមានលក្ខណៈអស្្ច រ្យប៉នុណា។
 រសបៀបរបបរស់សៅជំុវញិសយើងសធវាើឲ្យសយើងមានបញ្ហា  នងិសំណួរជាសពចើន។ ប៉ុដនតា ដំណឹងល្អ សនារះ 
គថឺា ព្រះគម្រីប្ន្តាល់ឲ្យសយើងនូវចសមលើយសំរាបសំ់ណួរទាងំសនរះ។ សប្តា ហ៍សនរះ សយើងនងឹសរៀនអំ្ ី រសបៀប 
ដដលអាចសធវាើឲ្យសយើងកាល យជា «ពគរួស្រដដលមានសសចកតាជីសំនឿ» សៅកនុងសហគមនរ៍បស់សយើង។ «សដើម្ប ី
ឲ្យ បងប្អូន ប្ន ល្អ ឥត សខ្្ច រះ ឥត សៅ ហ្មង ជា បុពត របស់ ព្រះ ជាមា្ច ស់ ដដល ឥត មាន កំហុស កនុង ចំសណាម 
មនុសសេ សវៀច សវរ និង ខលិ ខូច សៅ ជនំាន ់សនរះ បងប្អូន ភល ឺកនុង ចំសណាម ្ កួ សគ ដូច ្ នលឺ ដដល បភំល ឺ្ ភិ្ សល្ក» 
(ភលីី្ ២៖១៥, គខប)។

សមសរៀនទី ១១   ៨-១៤ មិ្ ុនា
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ចូរពបកានខ់្ជ បត់ាមអំស ើ្ល្អជានិច្ច

 ពគីស្ទា នជាសពចើនពតរូវោនំាយំកដំណឹងល្អសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វយកសៅដចកចាយដល់មនុសសេសៅ
ពគបទី់កដនលងទាងំអស់សៅសលើដ្នដីសនរះ។ ខណៈដដលសយើងសធវាើកិច្ចការសនរះ សយើងនឹងជួបមនុសសេដដលមាន  
សោល ជំសនឿ និងឥរយិាប្ស្សេងៗ្ីោន ។ រសបៀបរបបរស់សៅរបស់្ួកសគអាចមានលក្ខណៈចដមលកដល់
សយើង។ សំណួរដធ៏ំមយួដដលអនកបសពមើព្រះសតាងសួរសនារះគឺ៖ សតើខ្ុ ំគួរមានឥរយិាប្ដបបណាសៅកនុងដដន
ដីដដលមានវប្បធមខុ៌សោន ? រសបៀបរបបរស់សៅ្្មីៗខលរះសធវាើឲ្យសយើងមនិពសណុកពសរួលខ្ង្លូវចិតតាស�ើយ។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ១០៖១-២៨, ៣៤, ៣៥។ សតើសយើងអាចសពបើក្បនួចបាបដ់សំ៏ខ្នអ់វាីដដល 
សយើងសរៀន្ខីទាងំសនរះ? សតើក្បនួចបាបស់នរះអាចជយួ��សយើងដូចសមតាចខលរះកំុឲ្យសថាកា លសទាសមនុសសេដដលមានរសបៀប
របបរស់សៅខុស្សីយើង?

 ព្រះសយសូ៊វប្នសុគតសពមាបម់នុសសេពគបោ់ន សៅសលើដ្នដសីនរះ។ ប៉ុដនតាមនុសសេភាគសពចើន្ំុប្នដឹ
ងអំ្ សីសចកតាី្ តិដអ៏ស្្ច រ្យសនរះស�ើយ។ សហតុសនារះ សយើងសតាងដតសៅពប្ប់្ កួសគអំ្ សីសចកតាី្ តិសនរះ។ សយើង 
សតាងនកឹចាថំា ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុសសេពគបោ់ន សស្មើៗោន ។ សហតុសនារះ សយើងជាពគីស្ទា នសតាងសចរះសោរ្ោន
សៅវញិសៅមក។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ១៥៖១៩, ២០, ២៨, ២៩, កូរនិ្ូសទី១ ២៖២ នងិ ដ្សសា�ូនចីទី១ 
៥៖២១, ២២។ សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអំ្ កី្បនួចបាបដ់សំ៏ខ្នអ់វាខីលរះ? សតើ្ កួពគីស្ទា នគម្រីសញ្ញា ្្មបី្ន 
សសពមចចិតតាដូចសមតាចអំ្ កីារការ្សេ្វ្ា សាយដំណឹល្អដល់មនុសសេដដលមានរសបៀបរបបរស់សៅស្សេង្ី្ កួសគ?

 សហគមន ៍និងរសបៀបរបបរស់សៅជាសពចើនបងាហា ញពប្បស់យើងថា មនុសសេសៅសលើដ្នដសីនរះមាន 
ភា្កសមសាយ នងិសោរស្ញសោយអំស ើ្ប្ប។ ប៉ុដនតាកម៏ានរសបៀបរបបរស់ខលរះដដលមានលក្ខណៈពសបោន នងឹ 
ព្រះគម្រីដដរ។ សតើសល្កអនកអាចរកនកឹឧទាហរណ៍ខលរះប្នសទ? សរឿងពគរួស្រវញិយ៉ាងដូចសមតាចដដរ? មាន
មនុសសេជាសពចើនប្នឲ្យតថមលសៅសលើសរឿងពគរួស្រ និងសហគមនខ៍្ល ងំណាស់។ ្កួអនកបសពមើព្រះទាងំឡាយ
អាចទទលួយកសោលជំសនឿល្ៗអ សៅកនុងសហគមនប៍្ន។ ្កួសគកអ៏ាចជយួ��ឲ្យសោលជំសនឿទាងំសនរះកាន់
ដតពបសសើរស�ើងកនុងសហគមន៍្ ងដដរ។ 
 ទនទាមឹោន សនារះដដរ សយើងមនិពតរូវសលើកវាឲ្យខស់្ជាងសសចកតាី្ តិរបស់ព្រះជាមា្ច ស់ស�ើយ។ ពបវតតាិ
ស្សសត្ា កួជនំុំបងាហា ញពប្បស់យើងអំ្អីវាីដដលប្នសកើតស�ើងកាលណាមនុសសេសល្កប្នយកសោលជំសនឿ 
នងិរសបៀបរស់សៅរបស់្កួសគឲ្យសំខ្នជ់ាងសសចកតាី្ តិថនព្រះគម្រីសនារះ។ ស្តាងំប្នអតួខលួនថា វាគជឺា 
ព្រះថនដ្នដទីាងំមូលសនរះ។ វាសបបាយចិតតាណាស់កាលណាវាអាចបភំន័ទាមនុសសេ នងិយកសសចកតាីដកលងកាល យ
ល្យនឹងសសចកតាី្ តិយកមកសប្កពប្ស់មនុសសេប្ន។ ប៉ុដនតាព្រះសយសូ៊វពទងប់្នទិញសយើងសោយសល្ហតិ
របស់ព្រះអង្។  ព្រះអង្ប្នយាងមកសដើម្បសីសសង្ារះសយើងសចញ្អីំស ើ្ប្ប និងការកុហករបស់ស្តាងំ។ ព្រះ
វញិ្ញា ណរបស់ព្រះពទងដឹ់កនាំ្ កួអនកសដើរតាមព្រះអង្ឲ្យចូលសៅកនុងពគបទ់ាងំសសចកតាី្ តិទាងំអស់ (យ៉ូហ្ន 
១៦៖១៣)។

 សតើសសចកតាជីសំនឿរបស់សល្កអនកខុសោន ្ីសោលជំសនឿ និងរសបៀបរស់សៅរបស់មនុសសេដដលសៅ
ជំុវំញិសល្កអនកដូចសមតាចខលរះ?  សតើមានចណុំចណាខលរះដដលដូចោន ?
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រសបៀបរបបរស់សៅដដលសៅជុំវញិពគរួស្ររបស់សល្កអនក
 
 «ដ្បតិ សយើង ប្ន សពជើស សរ ើស ោត ់សដើម្ប ីដណ នា ំកូន ពបរុស របស់ ោត ់និង កូន សៅ ដដល សកើត មក 
តាម សពកាយ ឲ្យ ពបតិបតតាិ តាម មាោ៌ របស់ ព្រះ អមា្ច ស់ សោយ ពបព្ឹតតា អំស ើ្ សុចរតិ និង យុតតាិធម។៌ ដូសចនរះ 
ព្រះ អមា្ច ស់ នឹង សពប្ស ពបទាន ឲ្យ អព័ប្ហ្ ំពសប តាម សសចក្ី ដដល ព្រះអង្ មាន ព្រះ បនទាូល ទុក អំ្ី ោត»់ 
(សល្កុប្បតតាិ ១៨៖១៩, គខប)។

 ពគរួស្រទាងំឡាយសពបៀបដូចជាដុំឥដ្ឋដដលកជាជញ្ជ ំងរបស់សហគមន។៍ សហតុសនារះ វា្ំុ ដមន 
ជាសរឿងចដមលកសទដដលដឹងថា មានសោលជំសនឿ និងរសបៀបរស់សៅជាសពចើនប្ន្សារភាជ បនឹ់ងពគរួស្រ។ ត 
សៅសនរះគឺជាឧទាហរណ៍អំ្ីវប្បធមម៌យួចំនួនកនុងអតីតកាល។ មនិប្ចឆ់ងាល់សទ ស្វាថ្ងាសនរះឧទាហរណ៍
ទាងំសនរះស្តា បស់ៅហ្កដូ់ចជាចដមលកណាស់។ សៅកនុងសហគមនម៍យួ កូនៗពតរូវបរសិភាគស្ចរ់បស់ឪ្ុក
មាតា យដដលប្នស្ល បស់ៅ។ សៅកនុងសហគមនម៍យួសទៀត កូនកសមាល រះពតរូវសៅកាតក់បាល្ួកសពតរូវមកជូន
ឪ្ុកសក្មកទុកជាថ្លបណាណា ការ។ បនាទា បម់កសទើបបុរសជាឪ្ុកព្មសលើកកូនពសីឲ្យសរៀបការនឹងកសមាល រះសនារះ
ប្ន។ វប្បធមទ៌ាងំសនរះពបដហលជាខុស្ីវប្បធមប៌ច្ចុប្បននរបស់សយើង។ ប៉ុដនតា សយើងកម៏ានសោលគំនិត និង 
សោលជំសនឿផ្ទា ល់របស់សយើងសតាីអំ្ី កូនសៅ ការដចចូវ ការដលងលរះ អាោហ៍្ិោហ៍ និងឪ្ុកមាតា យដដរ។ 
សោលគំនិតរបស់សល្កអនកអាចខុស្ីសោលគំនិតរបស់អនកស្សេងសទៀត។ សយើងសតាងដតនឹកចាអំំ្ីការ្ិត
សនរះខណៈដដលសយើងកំ្ុង្សេ្វា្សាយដំណឹងល្អជាមយួមនុសសេសៅដដនដីឆ្ងា យ្ីភូមឋិានរបស់សយើង។ 
សយើងសតាងដតដសវាងយល់អំ្ីមនុសសេ និងរសបៀបរស់សៅរបស់្ួកសគ។ ទនទាឹមោន សនារះដដរ សយើងមនិពតរូវបណ្
សតាយឲ្យរសបៀបរស់សៅស្សេងោន របស់្ួកសគផ្ល ស់បតាូរសោលជំសនឿរបស់សយើងស�ើយ។ សយើងកស៏តាងដតយ
ល់អំ្ីរសបៀបដដលវប្បធមទ៌ាងំសនរះអាចផ្ល ស់បតាូរពគរួស្ររបស់សយើង្ងដដរ។

 សូមអានអំ្ីមនុសសេសៅកនុងខគម្រីខ្ងសពកាម។ សតើវប្បធមស៌ៅជំុវញិមនុសសេទាងំសនរះប្នផ្ល ស់
បតាូរពគរួស្ររបស់្ួកយ៉ាងដូចសមតាចខលរះ? សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអំ្ីក្ួបនចបាបសំ់ខ្ន់ៗ អវាីខលរះ?

សល្កុប្បតតាិ ១៦៖១-៣ ----------------------------------------------------------------------------------------

សល្កុប្បតតាិ ៣៥៖២-៤ ----------------------------------------------------------------------------------------

ដអសរ៉ា ១០ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

្ងសាវតារកសេពតទី១ ១១៖១ -----------------------------------------------------------------------------------

 កនុងនាមជាពគីស្ទា ន សយើងសតាងដតរស់សៅសោយសសចកតាីសុខស្នតាឲ្យប្នសពចើនតាមដដលអាច
សធវាើសៅប្នជាមយួនឹងវប្បធមដ៌ដលសៅជុំវញិសយើង។ សយើងអាចសរ ើសយកវប្បធមណ៌ាដដលល្អៗ។ ប៉ុដនតា 
សយើងកព៏តរូវដតសចញឲ្យឆ្ងា យ្ីវប្បធមទ៌ាងំឡាយណាដដលសធវាើឲ្យសសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងសខសាយចុរះដដរ។

ថ្ងាចន័ទា   ១០ មិ្ ុនា
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ការទបស់្កា តព់គរួស្រកំុឲ្យដួលចុរះខ្ងសសចកតាីជំសនឿ

 ការផ្ល ស់បតាូរគឺជាដ្នកមយួថនជីវតិ។ វាកជ៏ាដ្នកមយួថនជីវតិពគរួស្រ្ងដដរ។ សយើងមនិអាចសគច 
សចញ្ីវាប្នសទ។ ការផ្ល ស់បតាូរខលរះសកើតស�ើងសោយោ្ម នឲ្យសញ្ញា ដឹងមុនស�ើយ ដូចជា៖ សសចកតាីស្ល ប ់
ទុក្ខលំប្ក សសង្ាម ជំងឺដំកាត ់ការផ្ល ស់បតាូរទីលំសៅ ឬការប្តប់ងក់ារងារជាសដើម។ ការផ្ល ស់បតាូរខលរះ សកើត 
ស�ើងសោយស្រដតការដូររបបដឹកនា។ំ ប៉ុដនតាការផ្ល ស់បតាូរដថទសទៀតសកើតស�ើយសោយស្រដតសហគមន ៍
របស់សល្កអនក និងវប្បធមដ៌ដលមានសៅនឹងមូលោ្ឋ នសនារះឯង។

 ខ្ងសពកាមសនរះគឺជាគំរូខលរះៗសតាីអំ្ីពោលំប្កៗ និងការផ្ល ស់បតាូរដ៏្ ិប្កដដលប្នសកើតស�ើង
ចំសោរះមនុសសេសៅកនុងព្រះគម្រី។ សតើសរឿងរ៉ាវដដលប្នសកើតស�ើងផ្ល ស់បតាូរជីវតិរបស់្ួកសគដូចសមតាចខលរះ? 
សតើកនុងអំ�ុងស្លសនរះ្ួកសគប្នអវាីជាទី្ឹងអាង? ពបសិនសបើសល្កអនកជាតួអង្កនុងសរឿងសនរះវញិ សតើសល្ក
អនកគួរពបព្ឹតតាឲ្យខុស្ួកសគសទ? សបើដមន សតើគួរពបព្ឹតតាយ៉ាងដូចសមតាចខលរះ?

អព័ប្ហ្ ំស្រ៉ា និង�ុត (សល្កុប្បតតាិ ១២៖១-៥ ------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ហ្ោស្ (នាងដអសសធើរ ២៖៧-៩) -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ោនីដយល៉ ហ្ណានា មសី្ដអល អស័្រា (ោនីដយល៉ ១) ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ការផ្ល ស់បតាូរនាមំកនូវការប្តប់ង។់ បនាទា បម់កសយើងប្រម្ភអំ្ីអវាីដដលនឹងសកើតស�ើងសៅពោ 
អនាគត។ ពគរួស្រខលរះមានភា្រងឹមាជំាងពគរួស្រខលរះសទៀត។ ការផ្ល ស់បតាូរសធវាើឲ្យពគរួស្ររបស់្ួកសគចពមរុង 
ចសពមើន សៅវញិ។ ្ួកសគកានដ់តរងឹមាខំ្ងព្លឹងវញិ្ញា ណស�ើងដ្មសទៀត។ ប៉ុដនតាការផ្ល ស់បតាូរអាចសធវាើឲ្យ 
ពគរួស្រដដលទនស់ខសាយដបកប្កស់ៅវញិ។ ស្តាងំវាយពបហ្រមកសលើសយើងកនុងអំ�ុងស្លដដល មាន 
ការផ្ល ស់បតាូរ និងទុក្ខលំប្ក ជាស្លដដលសយើងមានអារម្មណ៍មនិលងា និងភយ័ខ្ល ចសនារះឯង។ វាសង្មឹ 
ថា នឹងសធវាើឲ្យសយើងសងសេយ័អំ្ីព្រះ និងដលងសជឿទុកចិតតាសលើព្រះអង្។ ប់ូដនតាស្ចស់រឿងដដលសយើងអានទាងំ
សនរះអាចជួយ��បសពងៀនសយើងអំ្ីរសបៀបទបទ់ល់កនុងអំ�ុងស្លដដលមានការផ្ល ស់បតាូរ និងទុក្ខលំប្កមក 
ដល់។ 

 សតើសល្កអនកស្្ល់នរណាមាន ក ់(ឬពគរួស្រណា) ដដលកំ្ុងជួបបញ្ហា សោយស្រដតការផ្ល ស់
បតាូរកនុងជីវតិដដរឬសទ? សតើសល្កអនកអាចសធវាើអវាីខលរះសដើម្បជីួយ�� និងកំស្នតាចិតតាដល់្ួកសគ?
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សសចកតាីជំសនឿរបស់បុ្វាបុរស

 សតើមានអវាីសកើតស�ើងចំសោរះសសចកតាីជំសនឿរបស់ស្សនអ៍ុីពស្ដអលបនាទា ប់្ ីយ៉ូសសវា និង្ួកសម
ដឹកនាជំំនានោ់តប់្នស្ល បអ់ស់? សូមអានយ៉ូសសវា ២៖៧-១៣ សដើម្បរីកចសមលើយ។

 ការសិកសាជាសពចើនប្នបងាហា ញថា មនុសសេដដលចាបស់្តាើមឲ្យមាន្ួកជំនំុ ឬស្សនា មានសោល
ជំហររងឹមាសំលើសោលជំសនឿរបស់្ួកសគខ្ល ងំណាស់។ មនុសសេទាងំសនរះគឺជាពករុមមនុសសេដំបូងដដលប្ន 
សពកាក�រសលើកសទាួយសសចកតាី្ិតទាងំសនរះ។ ប៉ុដនតា ស្លដដលកូនសៅរបស់្ួកសគធំស�ើង ការដពបពបរួល ក ៏
សកើតមានស�ើងដដរ។  ្ួកកូនសៅអាចនឹងសដើរខុសគនលងទំសនៀមទមាល បរ់បស់្ួកសគ។ ប៉ុដនតា ជាញឹកញាប ់
្ួក កូនសៅ្ុំមាន «ចិតតាសឆរះឆលួ» សោយសសចកតាី្ិតកនុងចិតតារបស់្ួកសគស�ើយ។
 
 មនុសសេមាន កប់្នមានពបស្សនថ៍ា៖ «ព្រះជាមា្ច ស់្ំុមានសៅស�ើយ គឺមានដតកូនដតប៉ុសណាណា រះ»។ 
សហតុអវាីប្នជាពបសយាគសនរះពតឹមពតរូវ? សដើម្បរីកចសមលើយ សូមអានយ៉ូហ្ន ១៖១២, ១៣, យ៉ូហ្ន ៣៖៧, 
យ៉ូហ្នទី១ ៥៖១ ្ងដដរ។

 សតើអវាីសៅដដលជាវធិីស្សសតាដព៏បសសើរបំ្ុតដដល្ួកពគីស្ទា ន្ីជំនានម់ុនសពបើសពមាបប់សពងៀន 
ពគីស្ទា នជំនានស់ពកាយអំ្ីសសចកតាី្ិត? គឺ្ួកសគដ្លងពប្ប់្ ួកពគីស្ទា នពសករសពកាយអំ្ីអវាីដដល្ួកសគ
សជឿ។ ប៉ុដនតា ការសរៀនសូពត្ីអវាីដដលឪ្ុកមាតា យសជឿមនិដុចោន នឹងការសជឿសលើសសចកតាី្ិតរបស់សយើងសទ។ 
្ួកកូនសៅជំនានស់ពកាយសតាងដតសិកសា និងទទួលយកសសចកតាី្ិត្ងដដរ។ សតើការសធវាើជាពគីស្ទា នពោន់
ដតជាសមាជិករបស់ព្រះវហិ្រដតប៉ុណណាឹ ងសទឬ?  សទ មនិដមនសទ។ វាសលើសហនឹងសពចើនសទៀត។ សសចកតាីជំសនឿ
្ិតពប្កដ្ំុដមនមានមក្ីកំសណើ តស�ើយ។ វាក៏្ ុំដមនប្នមក្ីការដចកបនតា្ីឪ្ុកមាតា យដដរ។ មនុសសេ
មាន ក់ៗ ពតរូវដតស្្ល់ព្រះសយសូ៊វសោយខលួនឯង។ ឪ្ុកមាតា យប្នពតឹមដតបងាហា តប់សពងៀនកូនៗរបស់ខលួនឲ្យ
ប្នសពចើនដតប៉ុសណាណា រះ។ បនាទា បម់កសទៀត កូនៗពតរូវសសពមចចិតតាសោយខលួនឯង។ ្ួកជំនំុ និងឪ្ុកមាតា យពតរូវ
សធវាើអវាីៗទាងំអស់ដដល្ួកសគអាចសធវាើប្នសដើម្បជីួយ��កូនៗរបស់្ួកសគដដលចងស់ធវាើការសសពមចចិតតាពតឹមពតរូវ។ 
ប៉ុដនតា ទីបំ្ុត សយើងមាន ក់ៗ ពតរូវដតសសពមចចិតតាសពមាបខ់លួនឯងថាសុខចិតតាទទួលយកសសចកតាីសសសង្ារះឬកអ៏ត។់

 សល្កចូ ប្នធំស�ើងទាងំមនិប្នសជឿសលើព្រះជាមា្ច ស់សទ។ បនាទា បោ់តក់ម៏ានបទ្ិសស្ធនដ៍៏
អស្្ច រ្យមយួជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វ។ សល្កចូកប៏្នថាវា យខលួនសៅព្រះអមា្ច ស់ និងប្នចូលរមួជាមយួ្ួក
ជំនំុសសសវនសដយអ៍ាតស់វនទីសទា។ សល្កប្នសរៀបការនឹងសសតាីអាតស់វនទីសទាមាន ក។់ ្ួកសគកម៏ានកូនបីបនួ 
នាក។់ សល្កចូ និងភរយិាកប៏្ននាកូំនៗសៅព្រះវហិ្រ និងប្នបសពងៀន្ួកសគអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ ប៉ុដនតា 
កូនៗរបស់្ួក្ំុចាបអ់ារម្មណ៍អំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់ឪ្ុកមាតា យ្ួកសគសទ។ សរឿងសនារះប្នសធវាើឲ្យ សល្កចូ 
ខូចចិតតា។ សល្កមានពបស្សនថ៍ា «ឱ ពបសិនសបើកូនៗរបស់ខ្ុ ំមានបទ្ិសស្ធនដូ៍ចខ្ុ ំសៅសអរះ!» ពបសិន 
សបើសល្កអនកសៅទីសនារះ សហើយប្នឮដូសចនរះ សតើសល្កអនកនឹងពប្បស់ៅោតថ់ាដូចសមតាចដដរ?
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   ដំណឹងល្អសំរាបស់តវតសេរទី៍២១
 
 សល្កយូជិន ភតិសធើសឹន (Eugene Peterson) មានបំណងដកសពមរួលព្រះគម្រីឲ្យមានលក្ខណៈ
ស្ម ញ្ា  និងពសរួលអាន។ សហតុសនារះ សល្កកប៏្នចងពកងវាស�ើងសហើយោកស់ ្្ម រះថា ព្រះគម្រីថនស្រ 
(The Message Bible)។ សៅកនុងព្រះគម្រីថនស្រ សល្កភតិសធើសឹនប្នសពបើោក្យ «ស្រ» ជំនួសឲ្យ 
ោក្យ «ដំណឹងល្អ»។ ស្វាថ្ងាសនរះសយើងកស៏ៅដតពតរូវការដំណឹងល្អដដរ ្ីសពោរះវាគឺជាស្រដដលសយើងពតរូវ
ការបំ្ុត។ ព្រះជាមា្ច ស់ពទងប់ង្ាបព់គរួស្រពគីស្ទា នឲ្យរស់សៅតាមដំណឹងល្អ និងដចកចាយវាដល់មនុសសេ
ទាងំឡាយដដលសយើងអាច។

 សូមអាន យ៉ូហ្ន ៣៖១៦, ម៉ាថាយ ២៨៖៥-៧, រ ៉ូម ១៖១៦, ១៧, កូរនិ្ូសទី១ ២៖២, 
កូរនិ្ូសទី២ ៥៖១៨-២១។ សតើសៅកនុងខទាងំសនរះមាន «ស្រ» អវាីសំរាបស់យើង?

 សតើអវាីសៅដដលជាដំណឹងដំបូងបង្អស់ដដល្ួកអនកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វប្នដចកចាយពប្បដ់ល់
មនុសសេពគបោ់ន សៅសលើដ្នដី? ្ួកសគប្ន្សាយពប្បអ់ំ្ីការរស់ស�ើងវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ ពគរួស្រ  
ពគីស្ទា នស្វាថ្ងាកប៏្នដចកចាយដំណឹងល្អសនរះដដរ។ «រចួ សៅ ឲ្យ ឆ្ប ់ពប្ប ់ដល់ ្ ួក សិសសេ ពទង ់ថា ពទង ់
មាន ព្រះ ជន្ម រស់ ្ ី ស្ល ប ់ស�ើង វញិ សហើយ» (ម៉ាថាយ ៨៖៧)។ ការមានព្រះជន្មរស់ស�ើងវញិរបស់ ព្រះសយសូ៊វ 
គឺជាភសតាុតាងដដលបញ្ជ កថ់ា អវាីៗដដលព្រះសយសូ៊វប្នមានបនទាូលអំ្ីអង្ពទងផ់្ទា ល់សុទ្ធដត្ិតទាងំអស់។ 
សយើងអាចសជឿសលើអវាីដដលព្រះអង្មានបនទាូលអំ្ីព្រះ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្ចំសោរះប្បជន និង 
ការអតស់ទាស។ សយើងកអ៏ាចសជឿទុកចិតតាសលើសសចកតាីសនយារបស់ព្រះអង្ចំសោរះសយើងអំ្ីជីវតិអស់កល្ប 
្ងដដរ។ 
 គម្រិសញ្ញា ្្មីបងាហា ញពប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបដដលដំណឹងល្អប្នផ្ល ស់បតាូរជិវតិរបស់្ួកសិសសេ 
ដំបូងៗរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ ្ួកសគប្នសបើក្ទារះរបស់ខលួនដល់ោន សៅវញិសៅមក។ ្ួកសគប្នសិកសាព្រះគម្រី
ជាមយួោន ។ ្ួកសគប្នអធិោ្ឋ ន និងបរសិភាគជាមយួោន ។ ្ួកសគប្នយកពប្កក់ាស និងដីធលីមកោក ់
រមួោន ។ ្ួកសគសមើលដ្ោន សៅវញិសៅមក។ សតើមានសរឿងអវាីសកើតស�ើង? ពគរួស្រទាងំមូលប្នថាវា យជីវតិ 
របស់ខលួនដល់ព្រះសយសូ៊វ! សតើសរឿងសនារះសកើតស�ើងសោយស្រដត្ួកសិសសេរបស់ព្រះសយសូ៊វពគបល់ក្ខណ៍ 
ឬ? សទ មនិដមនសទ! សតើ្ួកសគមានការដខវាងគំនិតោន  និងស ល្ រះទាស់ដទងោន ឬសទ? ្ិតដមនសហើយ។ ប៉ុដនតា
្ួកអនកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វប្នយល់្ីជសពរៅថនសសចកតាីពតរូវការព្រះ និងការរបួរមួោន ។ ្ួកប្នខិតខំរកសា 
សសចកតាីសុខស្នតា និងការពតរូវរ ៉ូវោន សៅកនុង្ួកជំនំុ។ ្ួកសគចងស់�ើញសសចកតាីអធិោ្ឋ នរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅ
កនុងសួនចបារសគតសសម៉ានីប្នសសពមចស�ើង (យ៉ូហ្ន ១៧៖២០-២៣)។ សហតុសនារះ ្ួកសគកប៏្នដចក
ចាយសសចកតាីជំសនឿដល់ោន សៅវញិសៅមក។ ្ួកសគប្នសធវាើបនាទា ល់ពប្បដ់ល់មនុសសេដដល្ំុទានប់្នសជឿ
សលើសសចកតាី្ិតសៅស�ើយ។ ្ួកសគសុខចិតតាពប�មនឹងសពោរះថាន កដ់ល់ជីវតិសោយស្រដតជំសនឿរបស់ខលួន។ 
 សយើងសតាងដតមានចិតតាចងប់្នសសចកតាីដូចោន សនរះដដរ។ សយើងសតាងដតយកគំរូតាម្ួកសគ។ 
្ិតដមនសហើយ សយើងរស់សៅសលើដ្នដីសនរះពតងក់ដនលងដដលមនុសសេជាសពចើនសមើលសៅហ្កដូ់ចជា្ំុប្ន
យកចិតតាទុកោកនឹ់ងសរឿងព្រះ ឬព្រះគម្រីស�ើយ។ ប៉ុដនតាព្រះវញិ្ញា ណចងប់ំស្ញសសចកតាីពសឡាញ់កនុងចិតតា 
របស់្ួកសគសំរាបដំ់ណឹងល្អខ្ល ងំណាស់។ កាលណាចិតតារបស់សយើងស្ញសោយកតាីពសឡាញ់ សយើងនឹង 
ចងដ់ចកចាយដល់មនុសសេដថទសទៀត។ ោ្ម នអវាីអាចមករារាងំសយើងប្នស�ើយ!



87ថ្ងាសុពក   ១៤ មិ្ ុនា
ការសិកសាបដនថែម៖    Ellen G. White, “In the Court of Babylon,” pages 479-490, in Prophets 
and Kings; “Words of Caution,” pages 324, 329; “No respect of Persons With God,” 
pages 330, 331, in Gospel; “Rejoicing in the Lord,” pages 115-126, in Steps to Christ.

 «ស្សនារបស់ព្រះសយសូ៊វសធវាើឲ្យសយើងកាល យជាមនុសសេដដលពបសសើរជាងមុន។ វាប្នជួយ��ឲ្យ
គំនិតនិងសកម្មភា្របស់សយើងកានដ់តល្អស�ើង។ ទនទាឹមោន សនារះដដរ ស្សនារបស់ព្រះសយសូ៊វកប៏ងាហា ញ 
ពប្បស់យើងថា ព្រះពទងព់សឡាញ់សយើងខ្ល ងំណាស់ដដរ។ ព្រះពទងប់្នទិញសយើងសោយសល្ហិតដវ៏សិសស
របស់ព្រះបុពតាព្រះអង្ ដដលប្នសុគតជំនួសសយើងរាល់ោន ។ សយើងទាងំអស់ោន នឹងជួបជំុោន សៅពតងព់្រះ
ប្ទារបស់ព្រះសយសូ៊វ។ អនកពកប្នជួយ��ជំុោន នឹងអនកមាន។ មនុសសេស្ម ញ្ាប្នជួបជំុោន នឹង្ួកអនកពប្ជ្។ 
ខណៈដដលសយើងជួបោន សៅពតងព់្រះប្ទារបស់ព្រះសយសូ៊វ សយើងប្នសភលច្ីបំណងចងស់ធវាើជាសលខមយួ
សទៀតសហើយ។ កាលណាសយើងពកស�កសមើលព្រះអង្ សយើងដលងគិតថាខលួនឯងពបសសើរជាងមនុសសេដថទ
សទៀតសហើយ។ អំស ើ្ប្បរបស់សយើងប្នសធវាើឲ្យរាងកាយរបស់ព្រះអង្របសួ។ ព្រះអង្ប្នយាង្ីឋានសួគ៌
មកសដើម្បសីសសង្ារះសយើងរាល់ោន ។ ព្រះជន្មដព៏បកបសោយកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្ប្នសធវាើឲ្យភា្អាតា្ម និយម
កនុងចិតតារបស់សយើងអាម៉ាស! សយើងមានអារម្មណ៍ខ្្ម សសអៀនសោយស្រដតអំនួតរបស់សយើង។ សយើងខ្្ម ស
សោយស្រដតចងស់ធវាើជាអនកសលខមយួ។ ស្សនារបស់ព្រះសយសូ៊វប្នសធវាើឲ្យសយើងស្្អ ត និងបរសុិទ្ធ។ 
វាប្នដញកសយើងសចញ្ីអំស ើ្ប្ប។ វាប្នបពងរួមសយើងទាងំអស់ោន មកដតមយួសៅកនុងសសចកតាី្ិត។ សយើង
ទាងំអស់ោន សុទ្ធដត្ឹងសលើព្រះសយសូ៊វ ដដលប្នទិញសយើងសោយសល្ហិតរបស់ព្រះអង្។ ព្រះសយសូ៊វ
សធវាើឲ្យសយើងប្នជាសមពតីជាមយួនឹងព្រះមតាងសទៀត»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Gospel Workers, 
page 330, adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) ចូរ្ិភាកសាោន អំ្ីចសមលើយរបស់សល្កអនកសៅនឹងសំណួរកនុងសមសរៀនថ្ងាអាទិត្យ។

២) សូមអានសំសណររបស់អនកពសីដអលលិន ជី ថវត៉ម៍តាងសទៀត។ សតើសល្កអនកស�ើញមានក្បួនចបាបដ់សំ៏ខ្នអ់វាី
ខលរះសៅកនុងពបស្សនរ៍បស់អនកពសី? សតើការអនុវតតាតាមក្ួបនចបាបទ់ាងំសនរះនាមំកនូវការផ្ល ស់បតាូរដល់ជីវតិពគរួ
ស្ររបស់សយើងយ៉ាងធំសោយរសបៀបណា?

៣) សតើ្ួកជំនំុមូលោ្ឋ នរបស់សល្កអនកជួយ��ឲ្យយុវជនកនុងព្រះវហិ្រទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វសោយរសបៀបដូចម ្
សតចដដរ? កនុងនាមសល្កអនកជា្ួកអនកសិកសាសបបាតហ៍ស្ូល សតើសល្កអនកអាចសធវាើអវាីខលរះសដើម្បជីួយ��្ួកជំនំុ
កនុងកិច្ចការដសំ៏ខ្នស់នរះ?

៤) សតើសហគមន ៍និងវប្បធមរ៌បស់សល្កអនកជួយ��ឲ្យពគរួស្ររបស់សល្កអនករកីចសពមើនស�ើងសោយពបការ
ណាខលរះ? សតើទាងំ្ីរយ៉ាងសនរះជួយ��ឲ្យសសចកតាីជំសនឿកនុងពគរួស្ររបស់សល្កអនកចុរះសខសាយសោយរសបៀបណា?



88 សរឿងខលី
មនុសសេដម៏ានអានុភា្របស់ព្រះ

 បុរសវយ័ចំណាស់មយួរូបប្ន�បស់ៅមុខហ្ងលកឥ់វ៉ានម់យួរបស់អនកពសីសដលសីុ ថណសលី 
សៅទីជនបទសវ ើជិញ៉ាដបក៉ខ្ងលិចសដើម្បសីសនើសំណូម្រមយួ។
 «ខ្ុ ំពប្ថាន ចងស់�ើញអនកពសីសៅឯព្រះវហិ្រសៅថ្ងាសបបាតហ៍សនរះ»។ បុរសរូបប្នសសនើស�ើង។
 អនកពសីថណសលីមនិចងស់ៅសទ។ នាងធ្ល បស់ៅព្រះវហិ្រសសសវនសដយអ៍ាតស់វនទីស ្និងប្នសៅសរៀន
សៅស្ល្អាតស់វនទីសទាទតាងំដត្ីសក្មងមកសម៉លរះ។ ប៉ុដនតានាងខ្នប្នសៅព្រះវហិ្រសពកាយ្ីនាងប្នសរៀប
ការ សហើយសបើកហ្ងលកដូ់របដនលដ្លស�ើ និងចាបហ់ួយរចួមក។
 នាងកម៏និចងប់ដិសសធសំសណើ របស់បុរសរូបសនារះសោយពតង់ៗ ដដរ។ ោតស់ ្្ម រះសខសសទាើរ អឺស្ីន 
ជាមនុសសេដដលនាងធ្ល បស្់្ល់តាងំ្ីវយ័កុមារមក។ សល្កតាអឺស្ីនធ្ល បយ់កឡានរបស់ោតម់កដឹកឪ្ុក
មាតា យរបស់នាង្ីកសិោ្ឋ នសរៀងរាល់ថ្ងាសបបាតហ៍ និងដឹកបងប្អូនពបរុពសី១២នាករ់បស់្ួកនាងសៅព្រះវហិ្រ
ដ្មសទៀត្ង។ 
 ឥ�ូវសនរះសល្កតាអឺស្ីនកំ្ុងសៅកនុងហ្ងរងច់ាសំ្តា បច់សមលើយរបស់អនកពសី។
 «ខុ្ំ្ំុមានសសមលៀកបំោកស់មរម្យសំរាបស់សលៀកោកស់ៅព្រះវហិ្រសទ» អនកពសីថណសលីសលើកស�ើង។
 សល្កអឺស្ីនប្នពត�បម់កវញិសៅសប្តា ហ៍បនាទា ប ់សហើយអនកពសីថណសលីកស៏ៅយកសលសស្សេង
សទៀតមកសោរះស្ដដដល។ 
 «អូសខ ពបសិនសបើខ្ុ ំមនិ�សឺទ ខ្ុ ំនឹងសៅ» នាងោកល់ក្ខខណ្ឌ ។
 សៅ្ងាសុពកសនារះ ពស្បដ់តនាង� ឺសហើយពតរូវសគងស្ទ្យសោយស្រជំងឺកក្មដធ៏ងានធ់ងារ។ 
ជំងឺប្នសធវាើឲ្យភយ័ខ្ល ច សហើយនាងកដ៏លងយកវាសធវាើជាសលសមនិសៅព្រះវហិ្រសទៀតដដរ។
 ្ីរសប្តា ហ៍បនាទា ប់្ ីសចញ្ីមនទាីរស្ទ្យ សល្កតាអឺស្ីនប្នមកកានហ់្ងសនារះសទៀត សោយប្ន 
យកសសៀវសៅ «ចបាបថ់្ងាអាទិត្យ» ដដលនិយាយអំ្ីការផ្ល ស់បតាូរថ្ងាសបបាតហ៍សៅ ថ្ងាអាទិត្យ។
 អនកពសីថណសលីប្នសសៀវសៅដដលមាន៩៤ទំ្រ័ ដដលនិ្ន្ធសោយសល្កពគរូគងាវា ល សអ សជន 
ម៉ាសគូសសន សៅរសសៀលសនារះ និងប្នគូសចំណាំពតងច់ំណុចសំខ្ន់ៗ ្ង។ យបស់�ើងនាងកប៏្នអាន 
មតាងសទៀត និងប្នអានជាសលើកទីបីសៅថ្ងាបនាទា ប។់ នាងកច៏ាបស់្តាើមគិតថា «ខ្ុ ំធ្ល បប់្នសៅសរៀនសៅស្ល្
សរៀនអាតស់វនទីសទា សហើយខ្ុ ំកប៏្នដឹងសរឿងទាងំអស់សនរះដដរសហើយ សហតុដូចសមតាចប្នជាខ្ុ ំមនិសៅព្រះវហិ្រ?»
 «ខ្ុ ំរកនឹកមនិស�ើញមានសលសណាល្អយកមកសោរះស្សស្រះ» អនកពសីប្នពប្បអ់នកយក្ត័ម៌ាន
ទសសេនាវដតាី សបសកកម្មអាតស់វនទីសទា។ «សហតុសនារះ នាងខ្ុ ំកប៏្នសៅព្រះវហិ្រ សហើយដលងខ្នសទៀត សហើយ»។
 ស្វាថ្ងាសនរះ អនកពសីថណសលីមានអាយុ៦៣ឆ្ន សំហើយ សោយទឺកមុខញញឹមជាបជ់ានិច្ច។ នាងគឺ
ជាមនុសសេដម៏ានអានុភា្របស់ព្រះ។ នាងប្នដឹកនាកំារពបជំុ្សាយដំណឹងល្អជាសពចើន រមួទាងំការ្សាយ
ដំណឹងល្អជាសស៊រពីបចារំដ្ឋ ដដលឧបតថែម្ភសោយពប្កដ់ងាវា យសបបាតហ៍ស្ូលសប្តា ហ៍ទី១៣្ង។ នាងប្ន
ទទួលខុសពតរូវសលើកម្មវធិីសិកសាព្រះគម្រីរបស់អនកចាបអ់ារម្មណ៍រាបោ់នន់ាក ់សហើយកម៏ានមនុសសេជាសពចើន
   ប្នសសពមចចិតតាទទួលបុណ្យពជមុជទឹកដដរសោយស្រឥទ្ធី្លរបស់នាង។
    អនកពសីថណសលីមានពបស្សនថ៍ា ព្រះពទងដូ់ចជាសលងសសើចនឹង 
   នាងខ្ុ ំស្កសហើយ។ ចាបត់ាងំ្ីនាងយកសលសថា ្ុំមានសខ្អាវសមរម្យ 
   សនារះ ពស្បដ់តមានសខ្អាវស្ញៗទូដតមតាង។
    «ព្រះអមា្ច ស់ពទងប់្ន្្ត់្ ្ងដ់ល់នាងខ្ុ ំ សហើយនាងខ្ុ ំមនិសចរះ
   ខវារះអវាីស�ើយចាបត់ាងំ្ីស្លសនារះមក» នាងមានពបស្សន។៍
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ត�ើតេបានត�ើញអ្វីខ្លះតៅក្នុងផ្លះរបសត់ោកអ្ក?

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ១ី៥ មិ្ នុា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ រប្ក្សព្រទ២ី ៣២៖២៥, ៣១, នាងរស់ ១៖១៤-១៨, 
កូរនិ្ូសទី១ ៧៖១២-១៥, កូរនិ្ូសទី១ ៤៖១៦។

ខចងចា៖ំ « ត្រ អ្នក រាល់ គ្្ន  ជា ្ ជូ សពជើស សរ ើស ជា ្ កួ សង្ឃ ហួ្ង ជា សាសន ៍បរសុិទ្ធ ជា រាសសតា ដ ៏ជា សករ តាិ៍ អាករ 
ថន ព្រះ សដើម្ ីឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  ប្ន សំតដង សចញ ឲ្យ ស�ើញ អស់ ទាងំ លក្ខណៈ របស់ ព្រះ តដល ពទង ់ប្ន សៅ 
អ្នក រាល់ គ្្ន  សចញ ្ ី សសចក្ី ងង្ឹរ មក ក្នុង ្ ន្លឺ អសាចា រ្យ របស់ ពទង»់ (ស្ព្ររុសទី១ ២៖៩)។

 កាលណាមាននរណាមា្ន កម់កសលងផរ្ះរបស់សល្កអ្នក ស្រើ្ កួសគប្នស�ើញអ្ខីរ្ះ? មានមនុស្ស
មយួពករុមប្នស្្ើដសំណើ រ្នីគរប្ប៊ឡូីនសដើម្ ីមកសួរសុខទុក្ខសសតាចសហសសគ្។ សពកាយមក សោរាសអសាយ 
ប្នទូលសួរដល់សសតាចថា «សគ ប្ន ស�ើញ អ្ី ខ្រះ សៅ ក្នុង ព្រះ រាជ វាងំ (ផ្រះ)?» ស្រើសល្កអ្នកនងឹស្្ើយសៅនងឹ
សំណួរដូចគ្្ន សនរះ ថាយ៉ា ងដូចសមតាចពបសិនសបើមានអ្នកខ្រះមកសលងផ្រះរបស់សល្កអ្នកសនារះ?  
 ស្រើសគប្នស�ើញអ្ខីរ្ះសៅក្នុងផ្រះរបស់សល្កអ្នក? ស្រើ្ ្កួសទវតាប្នស�ើញអ្ខីរ្ះ្ីឋានសួគ?៌ 
ស្រើមានវញិ្ញា ណអ្ីតដលកំ្ ុងត្រ�ំុពគងផរ្ះរបស់សយើង? ស្រើមនិតមនជាវញិ្ញា ណថនសសចកតាីពសឡាញ់សទឬអ?ី 
ស្រើផរ្ះសល្កអ្នកមនិតមនជាដំណាកសំ់រាបអ់្ដិ្ឋា នសទឬ? ឬមយួកម៏ានកំហងឹ សំអប ់នងិការទាស់តទងគ្្ន  
សៅទសីនារះ? ស្រើស្ ្ញៀវ្ន្លឺនងឹស�ើញព្រះសយសូ៊វសៅក្នុងសមាជកិពគរួសាររបស់សល្កអ្នកតដរឬសទ? 
 សំណួរទាងំសនរះសំខានណ់ាស់តដលសយើងទាងំអស់គ្្ន ព្ររូវសួរខ្ួនឯង។ សប្តា ហ៍សនរះ សយើងនងឹ 
ពកសឡកសមើលចណុំចខរ្ះៗតដលអាចស្្ើឲ្យជវី្ិរសៅក្នុងផរ្ះរបស់សយើងពសស់បំព្ងសឡើង។ សយើងដឹងថា គ្មា ន 
ពគរួសារ ណាមយួពគបល់ក្ខណ៍សទ។ សយើងទាងំអស់គ្្ន សុទ្ធត្រពបឈមនងឹបញ្ហា ។ ប៉ាុតនតា ស្រើសយើងអាចស្្ើអ្ខីរ្ះ
សដើម្ឲី្យផរ្ះរបស់សយើងក្ាយជាកតនង្ដព៏សស់បំព្ងប្ន?

សមសរៀនទី ១២   ១៥-២១ មិ្ ុនា
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កំហុសរបស់សសតាចសហសសគ្

 សូមអានសាចស់រឿងសតាីអំ្ី្ួកស្ញៀវមយួចំនួន្ីនគរប្ប៊ឡូីន តដលប្នមកសួរសុខទុក្ខសសតាច
សហសសគ្បន្ាប់្ ីព្រះអង្គប្នជា្ីពបឈួន។ សល្កអ្នកអាចអានសាចស់រឿងសនរះសៅក្នុងរប្ក្សព្រទី២ 
៣២៖២៥, ៣១, សអសាយ ៣៨, និងសអសាយ ៣៩។ សហ្ុរដូចសមតាចប្នជាមនុស្សទាងំសនរះមកសួរសុខ
ទុក្ខសសតាច? ស្រើមានអ្ីសកើ្រសឡើងសៅស្លតដល្ួកសគប្នមកជួបព្រះអង្គ?

 ព្រះគម្រីពប្បស់យើងថា សសតាចសហសសគ្ពទងព់បឈួនយ៉ា ង្ងាន។់ ប៉ាុតនតាព្រះពទងប់្ន្យាប្ល 
ព្រះអង្គ។ បន្ាបម់ក មានសមដឹកនាថំនគរប្ប៊ឡូីនខ្រះប្នមកសួរសុខទុក្ខសសតាចសហសសគ្។ ្ួកសគចង ់
ដឹងអំ្ីរសបៀបតដលព្រះអង្គប្នជា្ីពបឈួន។ សសតាចសហសសគ្ទំនងជា្ំុប្នពប្បម់នុស្សតដលមក្ី 
នគរប្ប៊ឡូីនអំ្ីរសបៀបតដលព្រះពទងប់្ន្យាប្លព្រះអង្គសនារះសទ។ សនារះគលឺមនិសមរម្យទាល់ត្រសសារះ។ 
សហ្ុរអ្ី? បទគម្រីសអសាយជំ្ូក៣៨ ពប្បថ់ា សសតាចសហសសគ្ប្នដឹងគុណដល់ព្រះជាមាចា ស់ខ្ាងំណាស់
តដលប្ន្យាប្លព្រះអង្គ។ ប៉ាុតនតា សៅជំ្ូកបន្ាប ់សសតាចសហសសគ្្ំុប្នមានបន្ូលអ្ីអំ្ីការតដល 
ព្រះពទងប់្នស្្ើចំសោរះព្រះអង្គទាល់ត្រសសារះ!
 «ព្រះ ប្ន ទុក ពទង ់សចាល សដើម្ ីនឹង ល្ង ល ពទង ់ឲ្យ ប្ន ពជាប ពគប ់ទាងំ គំនិ្រ តដល មាន សៅ 
ក្នុង ព្រះ ទយ័ ពទង»់ (រប្ក្សព្រទី២ ៣២៖៣១)។ ការសួរសុខទុក្ខ្ីមនុស្សតដលមក្ីនគរប្ប៊ឡូីនមាន 
សារៈសំខានខ្់ាងំណាស់។ ប៉ាុតនតាសសតាចសហសសគ្្ំុប្នទូលសូមព្រះឲ្យជួយ��ពទងស់្្ើជាសមារបន្ាល់ដល៏្អ
សឡើយ។ សសតាចក៏្ ុ ំប្នសូមឱវាទ្ីសោរារបស់សមដឹកនាសំាសនារបស់អុីពសាតអលកស៏ទតដរ។

 សយើងគួរត្របង្ហា ញសសចកតាជីសំនឿរបស់សយើងសលើព្រះ សបើសទារះបជីាសៅក្នុងផរ្ះរបស់សយើងកស៏ដ្យ គលឺ
ស្លតដលសយើងគ្ិរថាគ្មា ននរណាមា្ន កក់ំ្ ុងសមើលមកសយើងសទសនារះ។ សាចស់រឿងរបស់សសតាចសហសសគ្បសពងៀន   
សយើង អំ្ ី សមសរៀនដសំ៏ខានម់យួ។ ស្រើមានសមសរៀនអ្ខីរ្ះសទៀ្រតដលសយើងអាចសរៀនសចញ្សីរឿងរបស់សសតាចអង្គសនរះ?

 មនុស្សតដលមកសលងផរ្ះអ្នកពគីស្ាននឹងមានឱកាសប្នជបួនឹង្កួអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វ។ 
សនារះសហើយប្នជាសរៀងរាល់ការសួរសុខទុក្ខសៅកានផ់រ្ះរបស់សល្កអ្នកសុទ្ធត្រសំខានស់នារះ។ មានមនុស្ស 
្រចិណាស់ តដលមកសលងផរ្ះរបស់សល្កអ្នក នងឹចាបស់ផតាើមសនន្ាជាមយួសល្កអ្នកអំ្ ពីបធានបទខាង 
ព្លឹងវញិ្ញា ណ។ សហ្ុរសនារះ ពគីស្ានទាងំឡាយព្ររូវត្ររកមស្យាប្យឲ្យប្នសពចើនសដើម្តីចកចាយដណឹំង
ល្អតាមលក្ខណៈទន់្ ន្ត់ដល្កួសគអាចទទលួយកប្ន។ 
 ព្រះពទង់្ ុចំងឲ់្យសល្កអ្នកបង្អួ្រផរ្ះ ឬពទ្្យសម្្រតាិរបស់សល្កអ្នកដល់្កួស្ញៀវសឡើយ។ ្្ិរ 
តមនសហើយ ពទ្្យសម្្រតាទិាងំសនរះគលឺជាអំសណាយទានមក្ពី្រះ។ ជនួកាលពទ្្យសម្្រតាទិាងំសនរះអាចបណាតា ល
ឲ្យ្កួស្ញៀវរបស់សល្កអ្នកត្ង្សរសសើរដល់ព្រះសំរាបក់ារល្អតដលព្រះអង្គមានចំសោរះសល្កអ្នកកថ៏ាប្ន។ 
តមនសហើយ ព្រះពទងច់ងឲ់្យ្កួស្ញៀវរបស់សល្កអ្នក «ពបកាស ដំណឹង អំ្ ី សា្ន  ព្រះ ហស្ ដ ៏អសាចា រ្យ របស់ ព្រះអង្គ» 
តដរ (ស្ព្ររុសទី១ ២៖៩, គខប)។ ប៉ាុតនតាសំខានជ់ាងសនារះ ព្រះពទងច់ងឲ់្យស្ញៀវរបស់សល្កអ្នកប្នស�ើញ
ថា ស្រើ្ កួសគព្ររូវការព្រះសយសូ៊វសពចើនប៉ានុណា។ ដូចជាករណីរបស់សសតាចសហសសគ្ក្នុងកាលតដលពទង ់
ពបឈួនតដរ។ ព្រះពទងប់្ន្យាប្លសសតាចអង្គសនរះ។ ការអសាចា រ្យសនរះបង្ហា ញសយើងអំ្ អី្ីតដលព្រះសយសូ៊វ 
ពទងន់ងឹស្្ើសំរាបស់យើង (សអស្សូរ ២៖៤-៦)។ អំស្ើប្បប្នស្្ើឲ្យសយើងឈលឺ។ ប៉ាុតនតាព្រះសយសូ៊វប្នយង
មកសដើម្ី្ យាប្លសយើង និង «ឲ្យ សយើង អង្គុយ ជា មយួ នងឹ ព្រះ ពគីស្ សៅ សាថា ន ដ ៏ខស់្ តដរ» (សអស្សូរ ២៖៦)។ 
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ព្ររូវគិ្រអំ្ីពគរួសារមុនសគបង្អស់
 
 ស្រើអ្នកណាខ្រះតដលជាពករុមមនុស្សដំបូងតដលសយើងព្ររូវតចកចាយដំណឹងល្អពប្បស់ៅ្ួកគ្្រ?់ 
គលឺពករុមពគរួសាររបស់សយើង។ ក្នុងនាមជាពគីស្ាន កតន្ងដសំ៏ខានប់ំផុ្រមយួតដលសយើងអាចបសពមើព្រះសយសូ៊វ
ប្នគលឺជាផ្រះរបស់សយើងសនរះឯង។ 

 ស្រើខគម្រីយ៉ាូោន ១៖៤០-៤២ បសពងៀនសយើងអ្ីខ្រះអំ្ីការតចកចាយសសចកតាីជំសនឿរបស់សយើង
សៅឯផ្រះ? សូមអានសចាទិយកថា ៦៖៦, ៧ និង នាងរស់ ១៖១៤-១៨ សដើម្សី្្ើយនឹងសំណួរសនរះ។

 ស្រើអនសពទប្នស្្ើអ្ីខ្រះ? គ្្រម់និព្ឹរមត្រប្នត្្ងពប្បអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វប៉ាុសណាណ រះសទ ប៉ាុតនតាគ្្រ ់
ប្នជួយ��សីុម៉ាូន តដលជាបងពបរុស ឲ្យប្នជួបព្រះសយសូ៊វផងតដរ។ ចាបត់ាងំ្ីស្លសនារះមក ស្ព្ររុស 
និងព្រះសយសូ៊វកម៏ានម្ិរតាភា្ផ្្ល់ខ្ួននឹងគ្្ន ។ សយើងអាចយកគំរូតាមអនសពទប្នផងតដរ។ សយើងអាច
ពប្បស់មាជិកពគរួសាររបស់សយើងអំ្ីព្រះសយសូ៊វតដរ។ បន្ាបម់កសយើងអាចជួយ��្ួកគ្្រឲ់្យប្នដឹងថា
ព្រះសយសូ៊វជាអ្នកណា។
 សូមកំុស្្ច្ីកូនៗតដលសៅក្នុងពគរួសាររបស់សល្កអ្នក។ ្ួកសគព្ររូវការសា្គ ល់ព្រះសយសូ៊វតដរ។ 
ជាញឹកញាបណ់ាស់ តដលពគីស្ានជាសពចើនខកខានក្នុងការតចកចាយដំណឹងល្អដល់កូនៗរបស់ខ្ួន។  
ឪ្ុកមាតា យខ្រះគិ្រថា កូនៗនឹងចុរះសពមរុងគ្្ន នឹងសរឿងសាសនា្ីសពោរះឪ្ុកមាតា យគលឺជាអ្នកសជឿព្រះសយសូ៊វ
ពសាបស់ហើយ។ ប៉ាុតនតាករណីខ្រះវាមនិដូចជាការរ ំ្ ឹងទុករបស់សយើងសទ។ ្ិ្រតមនសហើយ កូនៗ និងសកមាងៗ
សរៀនអំ្ីព្រះសយសូ៊វតាមរយៈការពប្រិប្រតាិរបស់ពគីស្ានតដលមានវយ័ចាស់ជាងខ្ួន។ ប៉ាុតនតា្ួកសគកព៏្ររូវ
ការយកចិ្រតាទុកដ្កស់មើលត្យ៉ា ងដិ្រដល់ផងតដរ។ បទគម្រីសចាទិយកថាជំ្ូក៦ ប្នតចងយ៉ា ងចបាស់ 
ថា៖ សយើងសតាងត្រជួយ��កូនៗរបស់សយើងឲ្យសរៀនអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ សយើងគួរត្របសងកើ្រទម្ាបថ្់ាយបង្គំព្រះ
ជាលក្ខណៈពគរួសារសៅតាមផ្រះរបស់សយើង។ ព្ររូវចំណាយស្លខ្រះសដើម្ី្ ន្យល់កូនៗរបស់សយើងសា្គ ល់ព្រះ
ឲ្យកានត់្រចបាស់សឡើង។ ចូរខិ្រខំ្ន្យល់្ួកសគឲ្យដឹងថា ព្រះសយសូ៊វពទងព់សឡាញ់្ួកសគ និងសុគ្រ 
ជំនួសអំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគ។

 ស្រើនាងនា៉ា អូមបី្នស្្ើអ្ីខ្រះសដើម្ជីួយ��កូនពបសាពសីរបស់គ្្រឲ់្យប្នសរៀនអំ្ីព្រះសយសូ៊វ? ស្រើ
សយើងអាចសរៀនសូព្រអ្ីប្នខ្រះ្ីនាងនា៉ា អូមសីដើម្ជីួយ��សយើងស្្ើជាសមារបន្ាល់ដល់ពករុមពគរួសាររបស់សយើង? 
សូមអាននាងរស់ ១៖៨-២២ សដើម្រីកចសម្ើយ។
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 នាងរស់ប្នយល់អំ្ីនាងនា៉ា អូមកីានត់្រចបាស់សៅពគ្ដលំ៏ប្កបំផុ្រក្នុងជីវ្ិររបស់នាង។ នាង
នា៉ា អូមបី្នប្្រប់ងប់តាីនិងកូនៗទាងំ្ីររបស់នាង។ បន្ាបម់ក នាងប្ន្យាយមពប្បឲ់្យនាងរស់ចាក 
សចញ្ីនាង។ សពកាយមក នាងនា៉ា អូមបី្នសារភា្ពប្បព់្រះថា មូលសហ្ុរតដលនាងខឹង និងឈលឺចាប់
សដ្យសារត្រនាងប្នប្្រប់ងអ់្ីៗទាងំអស់សហើយ (នាងរស់ ១៖១៥, ២០, ២១)។ ប៉ាុតនតាស្រើនាងរស់មាន
ពប្ិរកមមាយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ? នាងប្នបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់ដព៏ជាលសពរៅសៅកានម់ាតា យសកមាករបស់ នាង។ 
នាងរស់កប៏្នបង្ហា ញពប្បថ់ា នាងកព៏សឡាញ់ព្រះជាមាចា ស់ខ្ាងំណាស់តដរ។ នាងនា៉ា អូមមីនិ្ូតកបញចាុ រះ 
បញចាូ ល នាងរស់តមន ប៉ាុតនតាគ្្រប់្នជួយ��នាងរស់ឲ្យសា្គ ល់ព្រះ។ នាងរស់ប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថា មនុស្ស
វយ័សកមាងកអ៏ាចថ្ាយខ្ួនទាងំពសរុងដល់ព្រះដព៏គបល់ក្ខណ៍ប្នតដរ សបើសទារះបីជាឪ្ុក ឬមាតា យមនិសូវសចរះ
បសពងៀនឲ្យសា្គ ល់ព្រះជាមាចា ស់ឲ្យប្នចបាស់កស៏ដ្យ។

ថ្ងាចន័្   ១៧ មិ្ ុនា
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សសចកតាីសុខសានតាក្នុងពគរួសារ

 ស្រើគម្រីសញ្ញា ្មាីប្នផតាល់ឱវាទអ្ីខ្រះដល់ពគីស្ានតដលសរៀបការនឹងអ្នកតដលមនិសជឿសលើព្រះ
ជាមាចា ស់? សូមអាន កូរនិ្ូសទី១ ៧៖១២-១៥ និងស្ព្ររុសទី២ ៣៖១, ២ សដើម្រីកចសម្ើយ៖
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ក្នុងកណ្ឌ គម្រីកូរនិ្ូសទី១សនរះ សល្កប៉ាុលប្នស្្ើយសៅនឹងសំណួរតដលពគីស្ានជាសពចើនមាន
ោក់្ ន័្ធនឹងសរឿងអាោហ៍្ិោហ៍។ ្ួកអ្នកសជឿជាសពចើនប្រម្ភថា ព្រះពទងព់បតហលជាមនិស្្ព្រះទយ័នឹង
្ួកសគសទសដ្យសារត្រ្ួកសគប្នសរៀបការនឹងមនុស្សតដលមនិសជឿសលើព្រះអង្គ។ ប៉ាុតនតា សល្កប៉ាុលមាន 
ពបសាសនថ៍ា ព្រះពទង់្ ុ ំប្នអនអ់ាកព់្រះទយ័នឹង្ួកសគសដ្យសារត្រការសរៀបការនឹងមនុស្សតដលមនិ
ទានស់ជឿព្រះសនារះសឡើយ។ អាោហ៍្ិោហ៍គលឺជាពបធានបទបរសុិទ្ធខ្ាងំណាស់។ សបើសទារះបីជាមានត្របតាី 
ឬពប្ន្ធសៅសជឿសលើព្រះសយសូ៊វកអ៏ាោហ៍្ិោហ៍សៅត្របរសុិទ្ធតដរ។ បតាីឬពប្ន្ធតដលជាអ្នកពគីស្ានមាន
្រួនាទី្ន្យល់តណនាអំំ្ីព្រះសយសូ៊វដល់ថដគូរបស់ខ្ួន។ គ្្រ ់ឬនាងគលឺជាអ្នកនាពំ្រះ្ររបស់ព្រះមកតចក
រតំលកដល់បតាី ឬពប្ន្ធ និងកូនៗរបស់្ួកសគផងតដរ។
 ភាគសពចើន បតាី ឬពប្ន្ធតដលមនិសជឿសលើព្រះសយសូ៊វប្នសសពមចចិ្រតាតលងលរះគ្្ន ។ ព្រះពទង ់
ត្រងត្រសគ្រ្ការសសពមចចិ្រតារបស់សយើងជានិចចា។ សយើងមានសិទ្ធិសសរភីា្ក្នុងការសសពមចចិ្រតា។ ព្រះអង្គ 
ប្ន បសងកើ្រសយើងមក សហើយកប៏្នពបទានសិទ្ធិសសរភីា្ដល់សយើងតដរ។ សនារះសហើយប្នជាសល្ក ប៉ាុល 
មាន  ពបសាសនថ៍ា៖ «សបើ គូ ពសករ តដល មនិ សជឿ ចាក សចាល បងប្អូន តដល ជា អ្នក សជឿ ឲ្យ សគ សៅ ចុរះ បងប្អូន 
ពបរុស ឬ ពសី សនារះ គ្មា ន កំហុស អ្ី ក្នុង សរឿង សនរះ សទ។ ព្រះ ជាមាចា ស់ ប្ន ពតាស់ សៅ សយើង ឲ្យ មក រស់ ក្នុង សសចក្ី  
សុខ  សានតា» (កូរនិ្ូសទី១ ៧៖១៥, គខប)។
 ស្រើអ្ីសៅតដលជាវ ិ្ ីដព៏បសសើរបំផុ្រក្នុងការជួយ��ឲ្យស្ាម ីឬ្រយិរបស់សល្កអ្នកប្នទទួល
សជឿសលើព្រះសយសូ៊វ?  ចូរបង្ហា ញសៅគ្្រ ់ឬនាងថា សល្កអ្នកសសាមា រះព្រងន់ឹងអាោហ៍្ិោហ៍ សហើយកស៏សាមា រះ
ព្រងន់ឹងព្រះជាមាចា ស់តដរ។ ចូរបសពមើថដគូរបស់សល្កអ្នកសដ្យកតាីពសឡាញ់។ ប៉ាុតនតាសល្កអ្នកសតាងត្រយក
ព្រះសយសូ៊វ្ំជាងសគបង្អស់សិន (សូមអានសអស្សូរ ៥៖២១)។ ក្នុងនាមជាពគីស្ាន សយើងសតាងត្រមាន
្កតាីភា្ជាមយួនឹងព្រះមុនសគបង្អស់។  ព្រះពទងច់ងឲ់្យសយើងសលើក្រសមកើងអាោហ៍្ិោហ៍របស់សយើង និង 
រស់សៅសដ្យសុខសានតាជាមយួគ្្ន  សបើសទារះបីជាថដគូរបស់សយើងមនិទានទ់ទួលសជឿសលើព្រះសយសូ៊វកតាី។ 
ប៉ាុតនតា ព្រះពទងក់៏្ ុ ំស្្ព្រះទយ័ឲ្យសល្កអ្នកពទារំស់សៅជាមយួនឹងបតាី ឬពប្ន្ធតដលវាយស្្ើប្ប សល្កអ្នក
សដ្យសារត្រជំសនឿរបស់សល្កអ្នកតដរ។

 ស្រើសល្កអ្នកមានសា្គ ល់នរណាមា្ន កក់្នុង្ួកជំនំុរបស់សយើងតដលមានបតាីឬពប្ន្ធតដលមនិទាន់
សជឿព្រះសយសូ៊វតដរឬសទ?  ស្រើគ្្រឬ់នាងកំ្ុងមានការលំប្កក្នុងអាោហ៍្ិោហ៍តមនសទ?  ស្រើសល្កអ្នក 
អាចជួយ��អ្ីខ្រះ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ជីវ្ិរពគរួសារគលឺសំរាបស់្្ើជាគំរូល្អ

 សូមពកសឡកសមើលដំបូនាមា នរបស់អ្នកនិ្ន្ធគម្រីសញ្ញា ្មាីតដលប្នពប្បដ់ល់សយើង៖ «ខញុ ំ ទូនាមា ន 
ដល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ឲ្យ យក ដំរាប ់តាម ខញុ ំ ចុរះ» (កូរនិ្ូសទី១ ៤៖១៦, ត្សសាឡូនីចទី១ ១៖៦)។ «ចូរ ពតាប ់
តាម ព្រះ» (សអស្សូរ ៥៖១)។ «គលឺ ឲ្យ ពតាប ់តាម ្ ួក អ្នក តដល ពគង ប្ន សសចក្ី សនយា ទុក ជា មរដក សដ្យ 
ចិ្រតា សជឿ សហើយ អ្រ ់្ ន ់វញិ» (សហសព ើ្រ ៦៖១២)។ «ព្ររូវ ត្រ ពតាប ់តាម សសចក្ី ជំសនឿ របស់ ្ ួកអ្នកនាមំុខ» 
(សហសព ើ្រ ១៣៖៧)។ «ចូរ ពតាប ់តាម សសចកតាី ល្អ» (យ៉ាូោនទី៣ ខ១១)។ ខទាងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងថា 
ការពតាបត់ាម និងការស្្ើជាគំរូល្អមានទំនាកទ់ំនងគ្្ន យ៉ា ងខ្ាងំ។ ស្រើការយកគំរូតាមពគីស្ានដថទៗសទៀ្រ
របស់សយើងជួយ��សយើងយ៉ា ងដូចសមតាចខ្រះឲ្យក្ាយជាសមារបន្ាល់ដព៏បសសើរសឡើងសនារះ?

 កូនៗត្រងត្រយកគំរូតាមឪ្ុកមាតា យ និងបងប្អូនរបស់្ួកសគ។ មនុស្សស្ញវយ័តដលសរៀបការ
សហើយកយ៏កគំរូ្ីគ្្ន សៅវញិសៅមកតដរ។ សមា៉ា្ រះសហើយប្នជារសបៀបរបបរស់សៅរបស់្ួកសយើងពសសដៀងៗ
គ្្ន ។ កាលណាមានស្ញៀវមកសលងសយើង ្ួកសគកអ៏ាចយកគំរូតាមសយើងតដរ។ សហើយ្ួកសគកម៏ានឱកាស
តចករតំលកបទ្ិសសា្នដ៍ល់សយើងតដរ។ មានមនុស្សសពចើនណាស់តដលមនិសូវប្នស�ើញគំរូល្អៗ អំ្ី 
អាោហ៍្ិោហ៍ ឬពគរួសារសឡើយ។ សហ្ុរសនារះសហើយប្នជា្ួកសគ្ំុមានគំរូល្អសំរាបស់្្ើតាម។ សយើងសតាង
ត្របង្ហា ញឲ្យស�ើញនូវវញិ្ញា ណរបស់ព្រះសយសូ៊វតដលស្្ើឲ្យផ្រះរបស់សយើងមានភា្ខុសតប្ក្ីសគ។ «សយើង
អាចផ្្ស់បតាូរជីវ្ិររបស់មនុស្សដថទសទៀ្រសដ្យសាររសបៀបតដលសយើងរស់សៅ។ អំណាចថនការផ្្ស់បតាូរ
ដល់ជីវ្ិរអ្នកដថទសនរះអសាចា រ្យខ្ាងំណាស់។ សយើងអាចសពបើអំណាចសនរះសដើម្ជីួយ��ដល់មនុស្សតដលរស់
សៅជុំវញិសយើង» (ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Ministry of Healing, page 354, adapted)។

 ស្រើខគម្រីសយសរមា ១៧៖៩, យ៉ាូោន ២៖២៥, និងរ ៉ាូម ៣៖២៣ ពប្បស់យើងអ្ីខ្រះ?  ស្រើសយើងព្ររូវ
ពបរុងពបយ្័រ្នអ្ីខ្រះកាលណាសយើង្យាយមស្្ើជាគំរូដល់អ្នកដថទសនារះ?

 ពគបគ់្្ន សុទ្ធត្រជាមនុស្សមានប្ប។ មនុស្សពគបគ់្្ន សុទ្ធត្រធ្ាបស់ថ្ារះសធ្ាយ និងមានកំហុស។ 
សហ្ុរសនារះ សយើងពគបគ់្្ន មនិអាចស្្ើជាគំរូដព៏គបល់ក្ខណ៍ប្នសឡើយ។ សយើងសតាងត្រនឹកចាំ្ ីសរឿងសនរះ។ 
គម្រីសញ្ញា ្មាីបង្្គ បស់យើងឲ្យយកគំរូតាម្ួកអ្នកសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ។ តផនការរបស់ព្រះគលឺឲ្យមនុស្សទាងំ
ឡាយសមើលសៅព្រះអង្គសដ្យសសចកតាីជំសនឿតាមរយៈសសចកតាីជំសនឿតដល្ួកសគស�ើញក្នុងជីវ្ិរ្ួកពគីស្ាន។ 
្ួកសយើងតដលជាពគីស្ានពគ្នត់្រជាមនុស្ស តដលសចរះស្្ើខុស ក្នុងស្លតដលស្្ើបន្ាល់ពប្បអ់្នកដថទ
តដរត្រប៉ាុសណាណ រះ។ 

 ស្រើសល្កអ្នកអាចស្្ើឲ្យផ្រះរបស់សល្កអ្នកក្ាយជាគំរូល្អសតាីអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះប្ន 
សដ្យរសបៀបណា?
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ម្ិរតាភា្
 
 ព្រះគម្រីពប្បស់យើងថា សយើងគួរត្រមានចិ្រតាល្អចំសោរះមនុស្សសល្ក សដើម្ជីួយ��្ួកសគ និង
ស្ាគមន៍្ ួកសគឲ្យមកផ្រះរបស់សយើង។ សូមអានសាចស់រឿងមយួចំនួនខាងសពកាម។ ស្រើសរឿងទាងំសនរះបង្ហា ញ
ពប្បស់យើងដូចសមតាចខ្រះអំ្ីក្ួនចបាបដ់សំ៏ខានម់យួចំនួនក្នុងខគម្រីសអសាយ ៥៨៖៦, ៧, ១០-១២, និង 
រ ៉ាូម ១២៖១៣, ស្ព្ររុសទី១ ៤៖៩?

អព័ប្ោ ំនិងសារា៉ា  (សល្កុប្្រតាិ ១៨៖១-៨) -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

សរបិកា និងពគរួសាររបស់នាង (សល្កុប្្រតាិ ២៤៖១៥-២០, សល្កុប្្រតាិ ៣១-៣៣) -----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

សាសខ (លូកា ១៩៖១-៩) -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 មនុស្សពគបគ់្្ន ព្ររូវការសពមាក មហាូបអាោរ និងម្ិរតាភា្។  ស្លណាតដលសយើងផតាល់របស់ទាងំ
សនរះដល់មនុស្សដថទ មាននយ័ថាសយើងប្នបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វដល់្ួកសគ។ ព្រះ 
សយសូ៊វបសពងៀនថា ការផតាល់អាោរដល់មនុស្សតដលសពសកឃ្្នគលឺសំខានខ្់ាងំណាស់។ សហើយការផតាល់
ទឹកដល់មនុស្សតដលកំ្ុងសពសកកសំ៏ខានដូ់ចគ្្ន តដរ។ កាលណាសយើងស្្ើសរឿងទាងំសនរះដល់មនុស្សសល្ក 
មាននយ័ថា សយើងប្នថ្ាយរបស់ទាងំសនារះដល់ព្រះសយសូ៊វសហើយ (មា៉ា ថាយ ២៥៖៣៤-៤០)។ សយើង
អាចសពបើផ្រះរបស់សយើងសពមាបប់សពមើព្រះសយសូ៊វផងតដរ។ សហ្ុរអ្ីប្នជាមនិអសញជ ើញអ្នកជិ្រខាងមកឲ្យ
បរសិភាគជាមយួនឹងពគរួសាររបស់សល្កអ្នកមយួស្លសៅ? ឬមយួកអ៏នុញ្ញា ្រឲ្យអ្នកតដលមានបញ្ហា ខាង
អាោហ៍្ិោហ៍ប្នសា្ន កអ់ាពស័យសៅផ្រះរបស់សល្កអ្នកផងសៅ? ពបតហលជាសល្កអ្នកអាចអសញជ ើញ
នរណាមា្ន ក ់ឲ្យមកចូលរមួអ្ិដ្ឋា ន ឬសិកសាព្រះគម្រីជាមយួកប៏្ន។ កាលណាសសចកតាីពសឡាញ់ របស់ព្រះ 
ប្ន ប៉ារះោល់  ដួងចិ្រតា របស់សយើង សយើងនឹងចងត់ចកចាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សដថទ
សទៀ្រជាមនិខាន។ 
 ពគរួសារខ្រះមានអារមមាណ៍ថា ្ួកសគមនិអាចអសញជ ើញមនុស្សឲ្យមកសលងផ្រះរបស់ខ្ួនប្នសឡើយ។ 
្ួកសគមានសលសសំរាបស់ដ្រះសាជាសពចើន។ ្ួកសគប្រម្ភអំ្ីបញ្ហា តដលអាចនឹងសកើ្រសឡើងពបសិនសបើ្ួក
សគអសញជ ើញអ្នកជិ្រខាងឲ្យមកសលងផ្រះរបស់្ួកសគ។ ឬមយួក៏្ ួកសគមានអារមមាណ៍ថា ្ួកសគ្ំុមានស្ល 
ឬអាោរពគបព់គ្នសំ់រាបទ់ទួលស្ញៀវសទ។ អ្នកខ្រះមានអារមមាណ៍ថាខាមា សសអៀន។ ្ួកសគ្ំុដឹងថាព្ររូវអសញជ ើញ
សគឲ្យមកសលងផ្រះរបស់ខ្ួនសដ្យរសបៀបណាសទ។ ្ួកសគនិយយថា ផ្រះរបស់ខ្ួនវា្ូរចចសង្អៀ្រស្ក។ ប៉ាុតនតា 
សយើងមនិគួរគិ្រថា ការបង្ហា ញ្ីសសចកតាីពសឡាញ់តបបពគីស្ានដល់មនុស្សទាងំឡាយសៅក្នុងផ្រះ របស់ 
សយើង្ំុតមនជាការបង្អួ្រសនារះសឡើយ។ សយើង្ំុចាបំ្ចទ់ាល់ត្រមាន្ិ្ីជបស់លៀង្ំដំុសំរាបស់្ញៀវសឡើយ។ 
ពគ្នត់្រអាោរសាមញញា្មមាតាមយួស្លវាលមាមពគបព់គ្នស់ពមាបប់ង្ហា ញព្រះសយសូ៊វដល់សគប្នសហើយ។

 ស្រើផ្រះរបស់សល្កអ្នកបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់ដល់ព្រះសយសូ៊វសដ្យរសបៀបយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ?
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ការសិកសាបតនថាម៖ Ellen G. White, “A Powerful Christian Witness,” pages 35-39; “Attitude 
Toward an Unbelieving Companion,” pages 348-352, in the Adventist Home; “Ministry 
of the Home,” pp. 349-355, in The Ministry of Healing; “The ambassadors From 
Babylon,”pages 340-348, in Prophets and Kings. 

 «ផ្រះតដលសសាមា រះព្រងច់ំសោរះព្រះសយសូ៊វអាចផ្្ស់បតាូរចិ្រតារបស់មនុស្ស និងអាចជាកតន្ងសពមាប់
រស់សៅដព៏បសសើរ។ អំណាចសនរះគលឺខ្ាងំក្ាជាងសសចកតាីអ្ិបបាយព្រះគម្រីសៅសទៀ្រ...
 «ជួនកាលោកដូ់ចជាសយើងមនិអាចផ្្ស់បតាូរជីវ្ិរមនុស្សជាសពចើនឲ្យពបសសើរសឡើងសទ។ សយើង 
អាចគិ្រថា សយើងមនិសូវមានជំនាញសពចើនសទ។ សយើងកអ៏ាចសជឿតដរថា សយើង្ំុសូវមានឱកាសសពចើនសទ។ 
ប៉ាុតនតា សយើងអាចសពបើផ្រះរបស់សយើងយកមកផសារភាជ បនឹ់ងជីវ្ិរមនុស្សតដលសយើងអសញជ ើញប្ន។ សហើយ 
ពបសិនសបើសយើងស្្ើតាមសនរះប្ន ព្រះពទងអ់ាចនឹងស្្ើឲ្យមានសរឿងដព៏សស់បំព្ងជាសពចើនសកើ្រសឡើងក្នុង
ជីវ្ិររបស់មនុស្សតដលសយើងស្ាគមនចូ៍លមកក្នុងពគរួសាររបស់សយើង»។ (ដកពសង់្ ី Ellen G. White, 
The Ministry of Healing, pages 352, 355, adapted)។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) ស្រើមាននរណាមា្ន កក់្នុងថា្ន ករ់បស់សល្កអ្នកប្នក្ាយជាពគីស្ានសដ្យសារត្រការអសញជ ើញ្ីពគរួសារ 
ពគីស្ាន និងប្នបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វដល់គ្្រឬ់នាងតដរឬសទ? ស្រើសមាជិកថា្ន ក ់
របស់សល្កអ្នកចងឲ់្យផ្រះពគីស្ានមានលក្ខណៈយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ? ស្រើផ្រះតបបណាសៅតដលអាចជួយ��ដឹក
នាសំ្ញៀវឲ្យទទួលសជឿសលើព្រះសយសូ៊វប្ន? ស្រើថា្ន កស់រៀនរបស់សល្កអ្នកសរៀនប្នបទ្ិសសា្នអ៍្ីខ្រះ?

២) ស្រើសល្កអ្នកអាចស្្ើអ្ីខ្រះសដើម្ជីួយ��ដល់ពគរួសារតដលមានឪ្ុក ឬមាតា យតដលមនិសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ?

៣) ចូរ្ិភាកសាអំ្ីឧបសគ្គទាងំឡាយតដលរខំានដល់សសចកតាីជំសនឿរបស់សល្កអ្នក។ សូមសរៀបរាបអ់ំ្ី 
បញ្ហា ទាងំសនរះ។ បន្ាបម់ក សូមផតាល់ដំសណារះពសាយសៅនឹងបញ្ហា នីមយួៗ។

៤) សៅក្នុងផ្រះរបស់សយើង សយើងជាអ្នកស្្ើគំរូល្អដល់កូនៗរបស់សយើង និងដល់ស្ាម ីឬ្រយិរបស់សយើង
តដលមនិសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ និងដល់សមាជិកពគរួសារ និងស្ញៀវដថទៗសទៀ្រ។ ការស្្ើបន្ាល់ ឬស្្ើគំរូសៅ
ក្នុងផ្រះរបស់សយើងគលឺមនិង្យពសរួលសឡើយ។ សយើងទាងំអស់គ្្ន មនិតមនជាមនុស្សពគបល់ក្ខណ៍សទ។ ប៉ាុតនតា
សយើងខំបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គសសសង្្គ រះដព៏គបល់ក្ខណ៍។ វ ិ្ ីមយា៉ាងតដលសយើងអាចស្្ើ ប្ន 
សនារះគលឺ អសញជ ើញមនុស្សឲ្យមកជួបព្រះសយសូ៊វសៅក្នុងផ្រះរបស់សល្កអ្នក។ ស្រើអ្នកផងសគនឹងស�ើញអ្ីខ្រះ
កាលណា្ួកគ្្រម់កសលងផ្រះរបស់សល្កអ្នក? ស្រើសល្កអ្នកអាចស្្ើអ្ីខ្រះសដើម្សី្្ើឲ្យផ្រះរបស់សល្កអ្នក
ក្ាយជាកតន្ងដព៏បសសើរសពមាបស់្ញៀវទាងំឡាយ? ស្រើសល្កអ្នកអាចជួយ��្ួកសគឲ្យស�ើញព្រះសយសូ៊វប្ន
សដ្យរសបៀបណា?
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មានសមសរាគហីុវកស៏រសសើរ្រសមកើងព្រះប្នតដរ
 
 នាងមា៉ា សរៀ សាម៉ាូ កំ្ុងមានសមសរាគហីុវក្នុងខ្ួន សហើយកក៏ំ្ុងត្រសរសសើរ្រសមកើងព្រះតដរ។
 សាម៉ាូសកើ្រក្នុងពគរួសារសសសវនសដយអ៍ា្រស់វនទីស្មយួសៅក្នុង្ូម ិនីកួដ្ឡា ថនពបសទសម៉ាូហសាសំបៀ 
និងប្នទទួលបុណ្យពជមុជទឹកតាងំ្ីអាយុ៧ឆ្្ន សំម៉ា្រះ។ ្ូមរិបស់នាង្ុំមានវទិយាល័យសទ សហ្ុរសនារះសហើយ
នាងកប៏្នផ្្ស់សៅសរៀនសៅក្នុង្ូមមិយួសទៀ្រស ម្ា រះគីលីមា៉ា សន តដលព្ររូវស្្ើដំសណើ រអស់កន្រះសមា៉ា ង។ សៅ 
ទីសនារះនាងប្នសា្គ ល់ម្ិរតា្កតាិ្មាីៗតដលនានំាងឲ្យសចរះផឹកពសា និងជកប់្រ។ី
 ឪ្ុកមាតា យរបស់សាម៉ាូមនិដឹងថានាងសចរះជកនិ់ងផឹកសទ រហូ្រទាល់ត្រនាងសរៀបការរចួ។ ថ្ងាមយួ 
ឪ្ុកមាតា យរបស់នាងកប៏្នមកសលង សហើយប្នស�ើញសាម៉ាូកំ្ុងជកប់្រ។ី គ្្រ់្ ុំប្នសតាីសូម្តី្រ មយួ 
មា៉ា ្រ ់ប៉ាុតនតាសដ្យអារមមាណ៍ដឹងខ្ួនខុស នាងប្នសបតាជាញ ចិ្រតាថា ឈបជ់ក ់និងផឹកសទៀ្រសហើយ។ 
 ការឈបជ់កព់សរួលសទ ប៉ាុតនតាការឈបផឹ់កមានការ្ិប្កខ្ាងំណាស់។ នាងប្នអ្ិដ្ឋា នសូម 
ឲ្យ ព្រះជួយ��។ នាងពប្បថ់ា ព្រះពទងប់្នស្្ើយ្របតាមវ ិ្ ីដច៏តម្កមយួ។ ពសាបត់្រនាងធ្ាកខ់្ួនឈលឺ យ៉ា ង 
្ងាន់្ ងារ។
 សដ្យខ្ាចនាងស្ាប ់បតាីរបស់នាងសាម៉ាូកប៏្ននានំាងសៅ្យាប្លសៅពបសទសអាសហ្ិកខាង្រ្ូង។ 
សល្កពគរូស្ទ្យសៅទីសនារះប្នព្មាននាងថា នាងនឹងស្ាបក់្នុងរយៈស្លបីតខសទៀ្រពបសិនសបើនាង មនិ 
ឈបផឹ់កសទសនារះ។
 សាម៉ាូកប៏្នអនុវ្រតាតាមកមមាវ ិ្ ីរា៉ា ោប៤៥ថ្ងាសដើម្ឈីបផឹ់ក និងប្នវលិព្រឡបម់កពបសទស
ម៉ាូហសាសំបៀវញិ និងប្នថ្ាយជីវ្ិរដល់ព្រះសយសូ៊វសាជា្មាី។
 បន្ាបម់ក បតាីរបស់នាងកប៏្នស្ាប។់ ពប្មំយួឆ្្ន សំពកាយមក នាងទទួលដំណឹងដរ៏ន្ធ្រថ់ា បតាី 
របស់នាងប្ន្្ងសមសរាគហីុវ និងប្នចម្ងសមសរាគសនារះដល់នាងតដរ។
 «ចាបត់ាងំ្ីស្លសនារះមក» នាងបន្លឺសឡើងទាងំញញឹម «នាងខញុ ំកស៏ៅត្រសរសសើរ្រសមកើងព្រះ»។
 សហ្ុរផលគលឺសដ្យសារត្រនាងមានអារមមាណ៍ថាមានសុខភា្ល្អជាងស្លណាៗទាងំអស់ក្នុង
ជីវ្ិររបស់នាង។
 «សុខភា្របស់នាងខញុ ំល្អជាងមុនស្លតដលខញុ ំ្្ងសមសរាគហីុវសៅសទៀ្រ គលឺខួរកបាលរបស់នាង
ខញុ ំោកដូ់ចជាពជរះពសឡរះល្អណាស់» នាងនិយយ។
 ស្្ថ្ងាសនរះ សាម៉ាូ គលឺជាជីដូនរបស់សៅបនួនាក ់ស្្ើការរកសីុជាអ្នកជំនួញ សដើរទិញ្រ្ូងស្ពជ 
និងមាសពប្ក ់សៅតាម្ូមសិផ្សងៗ សហើយនាយំកសៅលកស់ៅទីពករុងណាំ្ូឡា តដលជាទីពករុង្ំលំដ្ប ់
ទីបី ថនពបសទសម៉ាូហសាសំបៀ។ ប៉ាុតនតាសបើសទារះបីជានាងមានសរាគហីុវក្នុងខ្ួនកតាី កន៏ាងសៅត្រមានចិ្រតាស្រះ្លួ
សលើកទឹកចិ្រតាដល់អ្នកដថទជានិចចា។ 
 «មានមនុស្សសពចើនណាស់តដលអស់សង្ឃមឹស្លតដល្ួកសគដឹងថា ខ្ួន្្ងសរាគ» នាងនិយយ។ 
«្ួកសគ្ំុមាននរណារាបអ់ាន ទីបំផុ្រ្ួកសគកស្៏ាប»់។
    នាងមានពបសាសនថ៍ា អ្នកអា្រស់វនទីស្គួរត្រមានបន្ុក្ិសសស
    មយួក្នុងការស្ងសៅរកមនុស្សតដលមានសមសរាគហីុវ អ្ិដ្ឋា ន  
    ជូន្ួកសគ និងសលើកទឹកចិ្រតាដល់្ួកសគ។ 
     «នាងខញុ ំតចកចាយសសចកតាីសង្ឃមឹ តដលនាងខញុ ំមាន  
    ក្នុងអង្គព្រះសយសូ៊វ និងសង្ឃមឹសលើការយងមកវញិឆ្ប់ៗ របស់ 
    ព្រះអង្គ» នាងមានពបសាសន។៍
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កិច្ចការរបសល់ោកលេលយី៉ា លៅគ្រាចុងលគ្កាយ

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ២ី២ មិ្ នុា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ ម៉ា ឡាគី ៤៖៥, ៦, ្ង្សាវតារក្សព្រទ១ី ១៦៖២៩-១៧៖ 
២៤, ្ង្សាវតារក្សព្រទ១ី ១៨៖២០-៤៥, ម៉ា ថាយ ៣៖២, ៨, លូកា ១៖១៧។

ខចង្ចា៖ំ « សមើល មុន ដែល ថ ង្ា ែ ៏ធំ សហើយ គួរ ដសញែង្ ខ្លា ច របស់ ព្រះ សយហូវ៉ា  ប្ន មក ែល់ សនារះ អញ នងឹ្ ចា្រ ់
សអលីយ៉ា  ឲ្យ មក ឯ ឯង្ រាល់ គ្នា  សល្ក នងឹ្ បដង្វែរ ច្ិរតា ្ កួ ឪ្ុក មក ឯ កូន និង្ ច្ិរតា កូន មក ឯ ឪ្ុក វញិ ដពកង្ 
អញ មក វយ ដែនែី សោយ សសចកតាី បណាតា សា» (ម៉ា ឡាគី ៤៖៥, ៦)។

 ជនួកាល ជវី្ិររបស់សយើង្ពសស់បំព្ង្ សហើយជនួកាលកជ៏បួនឹង្សរឿង្អាបអ់។ួ ជនួកាលពគរួសារ 
របស់សយើង្ករ៏ងឹ្ម ំសហើយជនួកាលសទៀ្រហាកែូ់ចជាល្អកក់ករ។ សហ្ុរសនារះសហើយប្នជាសយើង្ព្ររូវដ្រ្ឹង្
អាង្សលើសសចកតាសីនយារបស់ព្រះជានចិ្ច។ សយើង្ព្ររូវដ្រសជឿជាកស់លើព្រះអង្្គឲ្យអស់្ចី្ិរតា។ ទីបែុំ្រ មនដ្រ
សសចកតាសីនយារបស់ព្រះសនរះសហើយដែលជាកតាសីង្្មឹដ្រមយួគ្ររ់បស់សយើង្។ ប៉ាុដនតា សនារះគជឺាសសចកតាសីង្្មឹ
ែអ៏សា្ច រ្យខ្លា ងំ្ណាស់! ព្រះគម្រីមនសោរស្ញសោយសសចកតាសីនយា។ សយើង្អាចសជឿជាកស់លើសសចកតាសីនយា
ទាងំ្សនរះទាងំ្ស្លដែលពគរួសាររបស់សយើង្សៅរងឹ្ម ំនងិ្ទាងំ្ស្លដែលពគរួសាររបស់សយើង្ជបួសរឿង្រការំកូស។ 
សយើង្អាចសជឿជាកស់លើសសចកតាសីនយារបស់ព្រះជាម្ច ស់សំរាបរ់ូបសយើង្ផ្ទា ល់ សំរាបម់នុស្សជាទពីសឡាញ់ 
របស់សយើង្ ពគរួសាររបស់សយើង្ នងិ្្ួកជនំុំរបស់សយើង្។
 សប្តា ហ៍សនរះ សយើង្នងឹ្សិកសាអំ្ សីរឿង្រា៉ា វ សសចកតាសីនយា និង្បទ្សិសាធនម៍យួចនំនួកនាុង្ព្រះគម្រី។ 
សយើង្នងឹ្ពកសេកសមើលសមសរៀនមយួចនំនួដែលអាចបសពង្ៀនសយើង្ប្ន។ មនិថាសល្កអនាកជានរណា សៅ 
កដនលាង្ណា មនជវី្ិរយ៉ា ង្ណាសនារះសទ សល្កអនាកពប្កែជាជបួសរឿង្ដែលសធវែើឲ្យសល្កអនាកប្រម្ភ ភយ័ខ្លា ច 
នងិ្ពបឈមនងឹ្បញ្ហា ។  ប៉ាុដនតាមនិ្វែសីទ ព្រះពទង្ម់នែណឹំង្ល្អសំរាបស់ល្កអនាកជានចិ្ច។ សយើង្ថាវែ យបង្្គពំ្រះ
មយួអង្្គដែលមនិព្ឹរមដ្រែងឹ្អំ្ បីញ្ហា របស់សយើង្ប៉ាុសណាណ រះសទ ប៉ាុដនតា ព្រះអង្្គមនចសមលាើយសំរាបព់គបប់ញ្ហា ទាងំ្
អស់កនាុង្ជវី្ិររបស់ សយើង្។

សមសរៀនទី ១៣   ២២-២៨ មិ្ ុនា
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សារ្ិសសសរបស់សល្កម៉ា ឡាគី

 កណ្ឌ គម្រីម៉ា ឡាគី ពប្បស់យើង្ថា សល្កសអលីយ៉ា នឹង្មកមុនស្លដែលព្រះសយសូ៊វយង្មក 
(ម៉ា ឡាគី ៤៖៥, ៦)។ ឥេូវសនរះសូមអានអំ្ីការមកែល់របស់សល្កសអលីយ៉ា កនាុង្ម៉ា ថាយ ១១៖១៤, 
១៥, ម៉ា ថាយ ១៧៖១០,  ម៉ា កុស ៦៖១៥, និង្លូកា ១៖១៧។ ស្រើខទាងំ្សនរះបសពង្ៀនសយើង្អវែីខលារះអំ្ី
សល្កសអលីយ៉ា ?

 សៅជំនានស់ល្កម៉ា ឡាគី ព្រះពទង្ប់្នពប្បឲ់្យរាសសតារបស់ពទង្ព់្រេបម់កឯព្រះអង្្គវញិ។ «ចូរ 
វលិ មក ឯ អញ វញិ ចុរះ សនារះ អញ នងឹ្ ព្រេប ់មក ឯ ឯង្ ដែរ» (ម៉ា ឡាគី ៣៖៧)។ ប៉ាុដនតា ស្រើរាសសតារបស់ព្រះស្លាើយ
្របយ៉ា ង្ែូចសមតាចដែរ? «ស្រើ សយើង្ នងឹ្ វលិ សៅ យ៉ា ង្ ែូច សមតាច?» (ម៉ា ឡាគី ៣៖៧)។ សល្កម៉ា ឡាគី គជឺា 
សហារារបស់ព្រះ។ សល្កប្នពប្បស់ៅបណាតា ជនថា ព្រះពទង្ប់្នែតាល់ឱកាសែល់្កួសគមតាង្សទៀ្រឲ្យដកដពប
ច្ិរតា។ សល្កម៉ា ឡាគបី្នសូមឲ្យសគនកឹចាំ្ ជីនំានស់ល្កសអលីយ៉ា  (្ង្សាវតារក្សព្រទ១ី ១៨៖៣៧)។ សល្ក 
ម៉ា ឡាគីមនពបសាសនថ៍ា សល្កសអលីយ៉ា នងឹ្មកមតាង្សទៀ្រ។ បនាទា បម់កសល្កសអលីយ៉ា នងឹ្ «បដង្វែរ ច្ិរតា 
្កួ ឪ្ុក មក ឯ កូន និង្ ច្ិរតា កូន មក ឯ ឪ្ុក វញិ» (ម៉ា ឡាគី ៤៖៦)។
 លុរះស្លសវល្កនលាង្ែុ្រសៅ ្កួយូោចាបស់ែតាើមសជឿថា សល្កសអលីយ៉ា នឹង្ព្រេបម់កពប្ប់្ កួ
សគថា ព្រះអង្្គសសសគ្្គ រះនងឹ្យង្មកសោយខលាួនឯង្ (សូមអាន ម៉ា ថាយ ១៧៖១០, ម៉ា កុស ៦៖១៥)។ ប៉ាុដនតា 
សល្កសអលីយ៉ា  គជឺានមិ្ិរតារូប ឬជារូបស័្ទា្រណំាង្ឲ្យសល្កយ៉ាូហានប្ទសីទាសទ (សូមអានម៉ា ថាយ ១១៖ 
១៤, ១៥, លូកា ១៖១៧)។ សល្កយ៉ាូហានប្នសកើ្រមកមនុព្រះសយសូ៊វ។ សល្កយ៉ាូហានប្នសធវែើកចិ្ចការ 
របស់សល្កសអលីយ៉ា ។ សល្កយ៉ាូហានពបកាសពប្បម់នុស្សពគបគ់្នា ឲ្យសព្រៀមខលាួនទទលួព្រះអង្្គសសសគ្្គ រះ 
ដែលព្ររូវមក។ 

 ស្រើសល្កអនាកគ្ិរថា ោក្យ «បដង្វែរចិ្រតា» មនអ្រ្ថនយ័ែូចសមតាចសៅកនាុង្ម៉ា ឡាគី ៤៖៦?

 ោក្យថា «បដង្វែរច្ិរតា» អាចមនអ្រ្ថនយ័សពចើនយ៉ា ង្។ ១) វបគ្ហា ញថា ព្រះសយសូ៊វនឹង្ជយួ��ឲ្យរាសសតា 
របស់ព្រះអង្្គរមួមកដ្រមយួនឹង្ព្រះជា្្សីេើង្វញិ។ វជយួ��ឲ្យសយើង្សមើលស�ើញព្រះជាម្ច ស់ថា ជាព្រះវរបតិា 
ដែលលរះសចាលសចញ្សីសចកតាីសពកាធយ៉ា ង្ខ្លា ងំ្ សហើយដបរមករាសសតារបស់ព្រះអង្្គវញិ (មកីា ៧៖១៨,  ១៩)។ 
ព្រះពទង្ប់្នពតាស់សៅរាសសតារបស់ព្រះអង្្គឲ្យព្រេបម់កឯព្រះអង្្គវញិ (សអសាយ ៤៤៖២២,  ម៉ា ឡាគី ៣៖ 
៧)។ ២) ោក្យថា «បដង្វែរច្ិរតា» កប៏គ្ហា ញឲ្យស�ើញថា រាសសតារបស់ព្រះនឹង្សែើរតាមសសចកតាជីសំនឿរបស់ឪ្ុក 
ខលាួនមតាង្ សទៀ្រែង្ដែរ។ ្កួសគនងឹ្សស្ារះព្រង្ច់ំសោរះសសចកតាសីញ្ញា របស់ព្រះនងឹ្រាសសតារបស់ពទង្។់ កាល្ី អ្រ្ីរ 
កាល កាលណារាសសតារបស់ព្រះសាតា បប់គ្្គ បព់ទង្ ់ព្រះអង្្គកប៏្នពបទាន្រែល់ទឹកែី នងិ្រាសសតារបស់ពទង្ ់
(សចាទយិ កថា ៤៖២៩-៣១)។ ៣) ោក្យថា «បដង្វែរចិ្រតា» កប៏គ្ហា ញឲ្យស�ើញថា ចណំង្ពគរួសារព្ររូវប្នរ្ឹរ
បនតាងឹ្ជា្្ែីង្ដែរ។ សសចកតាីពសឡាញ់រវង្ឪ្ុកមតា យ នងិ្កូនៗរបស់្កួសគបគ្ហា ញឲ្យស�ើញសសចកតាីពសឡាញ់
របស់្កួសគចំសោរះព្រះជាម្ច ស់។ សសចកតាីពសឡាញ់សនរះគជឺាដែនាកមយួថនសសចកតាសីញ្ញា របស់ព្រះដែរ។ ខណៈ
ដែលរាសសតារបស់ព្រះបគ្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់ចំសោរះកូនៗរបស់ខលាួន ព្រះពទង្ក់នឹ៏ង្បនតាពបទាន្រែល់ដែនែី
របស់្កួសគែង្ដែរ (សុភាសិ្រ ២៖២១)។
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 សសតាចពសីសយសិបិលប្ននាមំកនូវការថាវែ យបង្្គំែល់ព្រះប្លែល់រាសសតាអុីពសាដអល។ នាង្ 
មនពបភ្មក្ីពសរុកសីុែូន។ នាង្ប្នសរៀបការជាមយួសសតាចអហ័ាប។់ ការថាវែ យបង្្គំែល់ព្រះប្ល បណាតា ល
ឲ្យរាសសតាអុីពសាដអលសធវែើប្បយ៉ា ង្ធងានធ់ងារ។ ្ួកសគប្នដបរសចញ្ីការបសពង្ៀនរបស់ព្រះ។ ព្រះជាម្ច ស់  
ពទង្ប់្នបសពង្ៀនរាសសតារបស់ព្រះអង្្គឲ្យសលើក្រសមកើង្អាោហ៍្ិោហ៍ ពគរួសារ និង្អំសណាយទានថនការ 
រមួសភទ។ ប៉ាុដនតាការថាវែ យបង្្គំព្រះប្លនាមំកនូវការអនុវ្រតាខុស្្គង្សៅកនាុង្ពសរុកសទស។ មនិយូរប៉ាុន្ាន រាសសតា
របស់ព្រះកប៏្នសភលាចសសចកតាីបសពង្ៀនរបស់ព្រះសតាីអំ្ីអាោហ៍្ិោហ៍ ពគរួសារ និង្អំស ើ្ប្បខ្ង្ែលាូវសភទ។ 
្ួកសគចាបស់ែតាើមរមួសភទជាមយួសមជិកពគរួសាររបស់ខលាួនោសវលោសកាល។ កូនពសីរបស់្ួកសគប្ន
កាលា យជាពសីសំែឹង្។ រាសសតារបស់ព្រះប្នពបព្ឹ្រតាប្បខ្ង្ែលាូវសភទតាមរសបៀបសែ្សង្សទៀ្រដែរ។ សហ្ុរសនារះ 
ព្រះពទង្ក់ប៏្នចា្រស់ល្កសអលីយ៉ា ឲ្យមកោស់ស្រឿនរាសសតារបស់ព្រះអង្្គឲ្យដបរសចញ្ីអំស ើ្អាពកក។់ ស្្រះ 
របស់ សល្កសអលីយ៉ា មននយ័ថា «ព្រះសយហូវ៉ា គឺជាព្រះរបស់ខញែុ ំ»។ សល្កសអលីយ៉ា ប្នសតាីបសនាទា សែល់
បណាតា ជនដែលប្នថាវែ យបង្្គំែល់ព្រះប្ល។

 ស្រើសល្កសអលីយ៉ា ប្នសធវែើអវែីខលារះសែើម្បីដង្វែររាសសតាអុីពសាដអលឲ្យដបរមកព្រះជាម្ច ស់សេើង្វញិ? 
ស្រើសល្កប្នសធវែើយ៉ា ង្ែូចសមតាចសែើម្ដីកដពបជីវ្ិរពគរួសារទាងំ្ឡាយឲ្យពសស់បំព្ង្សេើង្វញិ? សូមអាន 
្ង្សាវតារក្សព្រទី១ ១៦៖២៩-១៧៖២៤ សែើម្រីកចសមលាើយ សហើយសពបៀបសធៀបជាមយួ លូកា ៤៖២៥, ២៦។

 សល្កសអលីយ៉ា ប្នទូលពប្បស់សតាចអហ័ាបថ់ា នឹង្គ្្នសភលាៀង្ធ្លា កម់កសលើដែនែីបីឆ្នា កំនលារះ។ 
សសតាចអហ័ាបព់ទង្ស់ពកាធនឹង្សល្កសអលីយ៉ា យ៉ា ង្ខ្លា ងំ្។ សសតាចចង្ស់�ើញសល្កសអលីយ៉ា សាលា ប។់ ប៉ាុដនតា 
ព្រះពទង្ប់្នការោរសល្កសអលីយ៉ា ។ ព្រះអង្្គប្នចា្រស់ល្កឲ្យសៅកានែ់ទារះរបស់សសតាីមនា កដ់ែលរស់សៅ
ភូមសិារបិតា ឋ្ិរសៅកនាុង្ពសរុកសីុែូន ជិ្រពសរុកកំសណើ ្ររបស់សសតាចពសីសយសិបិល។ សល្កសអលីយ៉ា ប្ន
សាក្ិសសាធនែ៍ល់សសចកតាីជំសនឿរបស់នាង្។ សល្កប្នពប្បន់ាង្ឲ្យសពបើឧស សពបង្ និង្សមសៅដែលសៅ
សល់បនតាិចបនតាួចយកមកចំអិនរដំលកឲ្យសល្កែង្។ នាង្ប្នសសពមចចិ្រតាសជឿទុកចិ្រតាសលើព្រះសែើម្ ីអនាគ្រ 
របស់នាង្។ សសចកតាីជំសនឿរបស់នាង្ប្នដពបកាលា យជាសរឿង្ែម៏នអំណាច។ សពកាយមក ព្រះសយសូ៊វផ្ទា ល់ 
ព្រះអង្្គប្នសរសសើរសសចកតាីជំសនឿរបស់នាង្ (លូកា ៤៖២៦)។ ព្រះពទង្ប់្នពបទាន្រែល់សពបង្ និង្ 
សមសៅរបស់សសតាីសមម៉ា យ សែើម្ឲី្យែ្គ្រែ់្គង្ប់្នជាសពចើនថ្ងាសទៀ្រ។ សសតាីរូបសនារះកច៏ាបស់ែតាើមែឹង្ថា ព្រះសយហូវ៉ា
គឺជាព្រះថនសសចកតាីពសឡាញ់។ បនាទា បម់កសរឿង្ែរ៏ន្ធ្រម់យួប្នសកើ្រសេើង្។ កូនពបរុសរបស់នាង្ប្ន ធ្លា ក ់ 
ខលាួនឈ ឺសហើយកស៏ាលា បស់ៅ។ សាសនាខុស្្គង្របស់នាង្សៅជំនានស់នារះបសពង្ៀនថា ព្រះពទង្ប់្នោកស់ទាស
មនុស្សសំរាបអ់ំស ើ្ប្ប្ីអ្ីរ្រកាលសោយការសមលា បកូ់នៗរបស់្ួកសគ។ សសតាីសមម៉ា យសជឿថា ព្រះពទង្់
បសណាតា យឲ្យកូននាង្សាលា បគ់ឺសែើម្ោីកស់ទាសែល់អំស ើ្ប្ប្ីអ្ីរ្រកាលរបស់នាង្។

 សល្កសអលីយ៉ា ប្នសពប្សឲ្យកូនពបរុសរបស់សសតាីសមម៉ា យប្នរស់សេើង្វញិ។ ស្រើប្ែិហារ្យ
សនរះប្នជួយ��ផ្លា ស់បតាូរទំនាកទ់ំនង្ខ្ង្ឯវញិ្ញា ណនឹង្ព្រះជាម្ច ស់របស់សសតាីសមម៉ា យយ៉ា ង្ែូចសមតាចដែរ? 
សូមអាន្ង្សាវតារក្សព្រទី១ ១៧៖២៤ សែើម្រីកចសមលាើយ។ ស្រើសយើង្អាចសរៀនសូព្រអវែីខលារះ្ីោក្យស្ចន ៍
របស់សសតាីសមម៉ា យសៅកានស់ល្កសអលីយ៉ា ?

ថ្ងាចន័ទា   ២៤ មិ្ ុនា



100ថ្ងាអគ្្គ រ  ២៥ មិ្ ុនា

រាសសតាអុីពសាដអលប្នដបរព្រេបម់កឯព្រះវញិ
 
 សូមអាន្ង្សាវតារក្សព្រទី១ ១៨៖២០-៤៥។ ស្រើមនអវែីខលារះកំ្ុង្សកើ្រសេើង្សៅកនាុង្ខទាងំ្សនរះ? 
ស្រើសរឿង្សនរះបសពង្ៀនអំ្ីក្ួនចបាបែ់សំ៏ខ្នអ់វែីែល់សយើង្? ស្រើក្ួនចបាបស់នារះអាចជួយ��សយើង្ឲ្យសោរះពសាយ
បញ្ហា កនាុង្ពគរួសាររបស់សយើង្ប្នយ៉ា ង្ែូចសមតាចខលារះ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សល្កសអលីយ៉ា ប្នឈរសៅសលើភនាសំកើដមល។ សល្កចង្រ់ាសសតាស�ើញអុីពសាដអលដបរមករកព្រះ
ជាម្ច ស់ និង្សសចកតាីជំសនឿរបស់្ួកសគវញិ។ សល្កចង្ឲ់្យ្ួកសគប្នរកសាសសចកតាីសញ្ញា ជាមយួនឹង្ព្រះ
ជាម្ច ស់សេើង្វញិ សែើម្ឲី្យព្រះអង្្គអាច្យាប្ល្ួកសគ ែទារះរបស់្ួកសគ និង្ពសរុកសទសរបស់្ួកសគសេើង្វញិ។
 ្ួកសមែឹកនាសំាសនាព្រះប្លប្នបរាជយ័កនាុង្ការសធវែើឲ្យព្រះរបស់ខលាួនស្លាើយ្របសៅនឹង្សសចកតាី
អធិោឋា នរបស់្ួកសគ។ ឥេូវសនរះែល់សវនរបស់សល្កសអលីយ៉ា អធិោឋា នសៅរកព្រះរបស់សល្កវញិមតាង្។ 
ស្លសនារះគឺជាស្លល្ងា ច។ សៅសវល្ល្ងា ចថនថ្ងាសនរះប្នជួយ��រាសសតាអុីពសាដអលឲ្យនឹកចាំ្ ីដែនការរបស់
ព្រះសែើម្សីសសគ្្គ រះ្ួកសគ (និក្ខមនំ ២៩៖៤១)។ សល្កសអលីយ៉ា ប្នពប្បស់ៅបណាតា ជនថា «សូម ចូល 
មក ជិ្រ ខញែុ ំ វញិ» (្ង្សាវតារក្សព្រទី១ ១៨៖៣០)។ ោក្យស្ចនទ៍ាងំ្សនរះជួយ��សយើង្ឲ្យនឹកគិ្រអំ្ីរសបៀប 
ដែលព្រះសយសូ៊វសាវែ គមនប៍្បជនឲ្យចូលមកឯព្រះអង្្គ (ម៉ា ថាយ ១១៖២៨)។ ព្រះពទង្ម់និធ្លា បឈ់ប់
ខ្ននឹង្សធវែើការនាយំកកូនៗដែលប្្រប់ង្រ់បស់ពទង្ព់្រេបម់កព្រះអង្្គសេើយ។
 អាសនារបស់ព្រះប្នរង្ការប្កដ់បកជាយូរមកសហើយ។ សហ្ុរសនារះ សល្កសអលីយ៉ា កប៏្នជួស 
ជុលវសេើង្វញិ។ អាសនារបស់ព្រះគឺជារូបស័្ទា្រំណាង្ឲ្យស្លសវល្ថាវែ យបង្្គំព្រះ ជាលក្ខណៈ ពគរួសារ។ 
ការថាវែ យបង្្គំព្រះសៅតាមពគរួសារគឺជាឱកាសសែើម្ទីាកទ់ង្ជាមយួព្រះតាមរយៈសសចកតាីអធិោឋា ន។ វក៏
ជាឱកាសសែើម្សិីកសាអំ្ីព្រះសយសូ៊វជាមយួគ្នា  និង្ជាឱកាសសែើម្បី្នទទួលអំសណាយទានថនសសចកតាី
សសសគ្្គ រះមតាង្សទៀ្រដែរ។ សហើយវកែ៏តាល់ឱកាសមយួសទៀ្រឲ្យសយើង្ប្ននឹកគិ្រអំ្ីសសចកតាីបសពង្ៀនរបស់
ព្រះសយសូ៊វដែរ។
 សភលាើង្កប៏្នធ្លា កចុ់រះ្ីសលើសម�។ វ្ំុប្នធ្លា កចុ់រះមកសលើមនុស្សដែលប្នសធវែើប្បសទ ដ្រវប្ន
ធ្លា កចុ់រះមកសលើស្រវែដែលសៅសលើអាសនាសៅវញិ។ ស្រវែសនរះគឺជានិម្ិរតារូបឲ្យព្រះសយសូ៊វ។ វគឺជារូបស័្ទា 
្រំណាង្ឲ្យសសចកតាីសុគ្ររបស់ព្រះអង្្គសៅសលើសឈើឆ្ក ង្។ «ែ្្ិរ ឯ ព្រះ អង្្គ ដែល មនិ ប្ន សា្គ ល់ ប្ប សសារះ 
សនារះ ពទង្ ់ប្ន សធវែើ ឲ្យ ព្រេប ់ជា ្រួ ប្ប ជំនួស សយើង្ រាល់ គ្នា  វញិ សែើម្ ីឲ្យ សយើង្ រាល់ គ្នា  ប្ន ព្រេប ់សៅ ជា 
សសចក្ី សុចរ្ិរ របស់ ព្រះ សោយ នូវ ព្រះ អង្្គ សនារះ ឯង្» (កូរនិ្ូសទី២ ៥៖២១)។ បនាទា បម់ក ្ួកបណាតា ជន
កប៏្នសរសសើរ្រសមកើង្ែល់ព្រះជាម្ច ស់។ ្ួកសមែឹកនាសំាសនាដកលាង្កាលា យ្ំុប្នស្លាើយ្របសៅនឹង្សសចកតាី
អស ជ្ ើញឲ្យមកឯព្រះអង្្គវញិសទ។ សហ្ុរសនារះ សល្កសអលីយ៉ា កប៏្នសមលា ប់្ ួកសគអស់សៅ។ បនាទា បម់ក 
សទៀ្រ សភលាៀង្កច៏ាបស់ែតាើមធ្លា កម់កសលើពសរុកសទសដែលរាងំ្សងាួ្រសេើង្វញិ។
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សល្កយ៉ាូហានបដង្វែរចិ្រតារាសសតាអុីពសាដអលសៅទសនលាយរ័ោន់

 សៅមុនស្លដែលព្រះសយសូ៊វយង្មកសលើកទីមយួ សទវតាកាព្ីដយ៉ាលប្នពបកាស 
ថា សល្កយ៉ាូហានប្ទីសទានឹង្ចាបក់ំសណើ ្រឆ្ប់ៗ ។ ព្រះសយសូ៊វអង្្គពទង្ផ់្ទា ល់ប្នមនបនទាូល
ថា សល្កយ៉ាូហានសនរះ សហើយគឺជាសល្កសអលីយ៉ា  ដែលសហារាម៉ា ឡាគីប្នទាយថានឹង្ មកសនារះ 
(ម៉ា ថាយ ១១៖១៤,  ម៉ា ថាយ ១៧៖១២, ១៣)។ អនាកនិ្ន្ធកណ្ឌ គម្រីម៉ា ថាយ ម៉ា កុស និង្ លូកា 
សុទ្ធដ្រអរះអាង្ថា សល្កយ៉ាូហាន ប្ទីសទា គឺជា «អនាកនាសំារ» ដែលជួយ��ឲ្យបណាតា ជនសព្រៀមខលាួន
ជាសពសចសែើម្ទីទួលព្រះសយសូ៊វ (ម៉ា ថាយ ១១៖ ១០, ម៉ា កុស ១៖២, លូកា ៧៖២៧, សពបៀប 
សធៀបនឹង្ ម៉ា ឡាគី ៣៖១)។

 សូមពកសេកសមើលសាររបស់សល្កយ៉ាូហានសៅកនាុង្ខគម្រី ម៉ា ថាយ ៣៖២, ៨, ១៤៖៤, 
ម៉ា កុស ១៖៤, លូកា ៣៖៣, ៨, ៩, ១១, ១៣, ១៤។ ស្រើសាររបស់សល្កយ៉ាូហាននិយយអំ្ី
អវែីដែរ? ស្រើសល្ក ប្ន «បដង្វែរចិ្រតា» បណាតា ជនឲ្យព្រេបម់កឯព្រះ និង្មកកានគ់្នា សៅវញិ សៅមក 
សោយរសបៀបណា (ម៉ា ឡាគី ៤៖៦)?

 កសិករភជួររាស់ែីដែលរងឹ្សែើម្សីព្រៀមោែុំរះពគ្ប់្ ូជ។ ែូចគ្នា សនរះដែរ សល្កយ៉ាូហាន
ប្នសព្រៀមចិ្រតារបស់បណាតា ជនសែើម្ទីទួលព្រះសយសូ៊វ។ សល្កយ៉ាូហានប្នពប្បស់ៅ បណាតា ជន 
ថា អំស ើ្ប្បគឺជា សរឿង្  ខុស្្គង្។ សល្កប្នពប្ប់្ ួកសគឲ្យគ្កដបរសចញ្ីអំស ើ្ប្ប និង្ព្រេប ់
មកព្រះជាម្ច ស់សេើង្វញិ។ កិច្ចការរបស់សល្កយ៉ាូហានបគ្ហា ញសយើង្ថា សយើង្ព្ររូវយល់ឲ្យចបាស់
្ីអំស្ើប្បរបស់សយើង្ សទើបសយើង្អាចសមើលស�ើញ្ីទំហំថនសសចកតាីព្ររូវការព្រះអង្្គសសសគ្្គ រះប្ន។ 
សាររបស់សល្កយ៉ាូហានប្នបដង្វែរបណាតា ជន ឲ្យដបរមករកព្រះែប៏រសុិទ្ធ។ វប្នបគ្ហា ញ្ួកសគ  
ឲ្យសមើលស�ើញ្ីសទាសកំហុស និង្សសចកតាីព្ររូវការែព៏ជាលសពរៅនូវសសចកតាីសមតាតា និង្សសចកតាីអ្រ់
ឱនសទាសរបស់ព្រះ។ សយើង្សតាង្ដ្រទូលពប្បស់ៅព្រះថា ្ួកសយើង្សសាកសាតា យនឹង្អំស ើ្ប្ប 
របស់សយើង្ខ្លា ងំ្ណាស់។ សយើង្សតាង្ដ្របនាទា បចិ្រតាែអ៏ំនួ្ររបស់សយើង្។ បនាទា បម់កសយើង្ព្ររូវ
ពកសេកសៅឯព្រះសែើម្ឲី្យព្រះអង្្គជួយ��បំផ្លា ស់បំដពបឥរយិប្របស់សយើង្។ សល្ក យ៉ាូហានបគ្ហា ញ 
ពប្បថ់ា ពគ្នដ់្រមនជាប់្ ូជ្ង្្សនឹង្សល្កអព័ប្ហាមំនិអាចធ្នាថាប្នសសសគ្្គ រះ សេើយ។ 
្ួកសគព្ររូវមនសសចកតាីជំសនឿែូចជាសល្កអព័ប្ហាបំ្នសជឿដែរ។

 ស្រើសាររបស់សល្កយ៉ាូហានប្ទីសទាសធវែើឲ្យបណាតា ជនសព្រៀមខលាួនទទួលព្រះសយសូ៊វសោយ
រសបៀបណា? សូមអានយ៉ាូហាន ១៖៣៥-៣៧ សែើម្រីកចសមលាើយ។

 ព្រះពទង្ប់្នបគ្ហា ញពប្បស់ល្កយ៉ាូហានថា ព្រះសយសូ៊វគឺជាកូនសចៀមរបស់ព្រះ។ 
សល្ក យ៉ាូហានប្នពប្បប់ណាតា ជនថា ព្រះសយសូ៊វគឺជាកូនសចៀម (យ៉ាូហាន ១៖២៩, ៣៦)។ 
ព្រះនាម កូនសចៀម របស់ព្រះ សនរះ ប្នបដង្វែរបណាតា ជនឲ្យគ្កដបរមករកព្រះអម្ច ស់សេើង្វញិ។ 
អនសពទ និង្យ៉ាូហានគឺជាសិស្សរបស់សល្កយ៉ាូហានប្ទីសទា។ ្ួកសគកប៏្នចាកសចញ្ីសល្ក 
យ៉ាូហាន សហើយប្នកាលា យជាសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ សារសអលីយ៉ា ដែលសល្កយ៉ាូហានអធិបបាយ  
បគ្ហា ញឲ្យស�ើញថា បណាតា ជនព្ររូវការ ដបរ សចញ្ីអំស ើ្ប្ប។ សារសនារះបគ្ហា ញពប្បស់យើង្ថា 
មនដ្រព្រះសយសូ៊វប៉ាុសណាណ រះដែលសសសគ្្គ រះ សយើង្ឲ្យ រចួ្ីប្ប។

 ឧបមថា សល្កយ៉ាូហានប្ទីសទានឹង្មកសលង្ែទារះរបស់សល្កអនាកសៅថ្ងាសនរះ។ ស្រើ 
សល្កអនាកគិ្រថា សល្កនឹង្មនពបសាសនអ៍ំ្ីអវែីខលារះពប្បម់កសល្កអនាក?
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កិច្ចការរបស់សល្កសអលីយ៉ា សៅថ្ងាចុង្សពកាយ
 
 កនាុង្នាមជាអនាកអា្រស់វនទីសទា សយើង្ប្នសមើលស�ើញខលាួនឯង្ថាកំ្ុង្ដ្រសធវែើកិច្ចការដែលសល្ក 
យ៉ាូហានប្ទីសទាប្នសធវែើ។ កិច្ចការរបស់សល្កយ៉ាូហានគឺពបកាសពប្ប់្ ីការយង្មកសលើកទីមយួរបស់ 
ព្រះសយសូ៊វ។ សល្កយ៉ាូហានពប្បស់ៅបណាតា ជនឲ្យដបរសចញ្ីអំស ើ្ប្ប និង្ដកដពបជីវ្ិររបស់្ួកសគសេើង្ 
វញិ។ កនាុង្នាមជាអនាកសសសវនសែយអ៍ា្រស់វនទីសទា សយើង្កំ្ុង្ដ្រសធវែើកិច្ចការែូចគ្នា សនរះមុននឹង្ព្រះសយសូ៊វ
យង្មកវញិសលើកទី្ីរ។

 សូមអានលូកា ១៖១៧។ សូមអធិោឋា នកនាុង្ស្លដែលអានសនរះ។ ចូរទូលសូមឲ្យព្រះជួយ��-
សល្កអនាកឲ្យប្នយល់្ីោក្យស្ចនទ៍ាងំ្សនរះ។ ស្រើខសនរះបគ្ហា ញពប្បយ់៉ា ង្ែូចសមតាចអំ្ីសារសសសវន-
សែយអ៍ា្រស់វនទីសទា និង្កិច្ចការដែលព្រះពបទានឲ្យ្ួកជំនំុរបស់សយើង្សធវែើ?

 ព្រះវរបិតារបស់សយើង្ពទង្ប់ដង្វែរចិ្រតារាសសតារបស់ព្រះអង្្គឲ្យព្រេបម់កឯព្រះអង្្គវញិ។ ព្រះអង្្គ
បដង្វែរចិ្រតា្ួកសគឲ្យព្ររូវរ ៉ាូវគ្នា ។ សសចកតាីសុគ្ររបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើសឈើឆ្ក ង្សធវែើឲ្យមនការផ្លា ស់បតាូរចិ្រតា
សកើ្រសេើង្ប្ន។ សារសអលីយ៉ា ពប្បប់ណាតា ជនឲ្យសជឿសលើែំណឹង្ែវ៏សិសសមយួសនរះ (កូរនិ្ូសទី២ ៥៖ 
១៨-២១,  សពបៀបសធៀបនឹង្សអសភសូរ ២៖១១-១៨)។ សារសនរះកព៏ប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះឲ្យអនុញ្ញា ្រឲ្យព្រះ 
ជាម្ច ស់ចាកប់ំស្ញព្រះគុណរបស់ព្រះអង្្គមកសលើ្ួកសគែង្ដែរ។
 មនុស្សសល្កសៅសលើដែនែីកំ្ុង្ព្ររូវការចង្ស់�ើញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះខ្លា ងំ្ណាស់។ 
្ួកសគព្ររូវការចង្ស់�ើញគំរូរបស់មនុស្សដែលមនិអាត្ានិយម។ ្ួកសគព្ររូវការចង្ស់�ើញគំរូមនុស្សដែល
យកចិ្រតាទុកោកនឹ់ង្អនាកែថទ និង្មនុស្សដែលសស្ារះចំសោរះព្រះជាម្ច ស់។ ព្រះពទង្អ់ាចជួយ��ពគរួសារពគីសាទា ន
ទាងំ្ឡាយឲ្យសធវែើជាគំរូថនសសចកតាី្ិ្រ និង្សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្្គែល់មនុស្សសល្កសៅសលើដែនែី
សនរះ។ ប៉ាុដនតាសយើង្សតាង្ដ្រនឹកចាំ្ ីសរឿង្ែសំ៏ខ្នម់យួដែរ។ សារដែលសយើង្កំ្ុង្មនសនរះមនិដមនសពមប់ 
ដ្រ  មនុស្សពគបគ់្នា សៅសលើដែនែីសនរះសទ ប៉ាុដនតាវកស៏ពមបខ់លាួនសយើង្ដែរ។ សហ្ុរសនារះ សយើង្ព្ររូវការអនុញ្ញា ្រ
ឲ្យសសចកតាី្ិ្រ និង្សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះរស់រានកនាុង្ែួង្ចិ្រតារបស់សយើង្។ ពបសិនសបើគ្្នសសចកតាី្ិ្រ 
និង្សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសទ សម៉ាលារះសមសយើង្នឹង្មនិអាចដចកចាយសាររបស់ព្រះអង្្គែល់មនុស្សែថទ
សទៀ្រប្នសេើយ។ សយើង្អាចតាកដ់្រង្សសចកតាីអធិបបាយែល៏្អៗប្នតាមចិ្រតាចង្។់ ប៉ាុដនតាព្ឹរមដ្រសសចកតាី 
អធិបបាយវមនិទានព់គបព់គ្នស់ទ។ មនុស្សសៅសលើសល្កសនរះព្ររូវការចង្ស់�ើញសយើង្ និង្ពករុមពគរួសាររបស់
សយើង្ដបរចិ្រតាមកកានព់្រះអម្ច ស់យ៉ា ង្្ិ្រពប្កែ។ ្ួកសគព្ររូវការចង្ស់�ើញសសចកតាីពសឡាញ់ដែលសយើង្
អធិបបាយសលចសចញជារូបរាង្សេើង្។ សល្កយ៉ាូហានប្នផ្លា ស់បតាូរជីវ្ិរមនុស្សជាសពចើនសោយសារដ្រ
អំណាចរបស់ព្រះជាម្ច ស់ប្នផ្លា ស់បតាូរជីវ្ិររបស់គ្្រជ់ាមុន។ សល្ករស់សៅែូចអវែីដែលសល្កអធិបបាយ។ 
សយើង្កអ៏ាចសធវែើែូចជាសល្កយ៉ាូហានប្នសធវែើដែរ។ ប៉ាុដនតាលុរះពតាដ្រសយើង្សហការជាមយួព្រះដ្រប៉ាុសណាណ រះ។ 
ព្រះសយសូ៊វពទង្ប់្នរាបស់យើង្ទុកជាដែនាកមយួថនពគរួសារសៅនគរឋានសួគ ៌(សអសភសូរ ៣៖១៥)។ ព្រះអង្្គ
ប្នរាបស់យើង្ជាកូនព្រះមតាង្សទៀ្រ។ ព្រះពទង្សូ់មឲ្យរាសសតារបស់ព្រះអង្្គសធវែើជាស្របនាទា ល់របស់ព្រះអង្្គ
សៅសលើដែនែីសនរះ។ មនិថាពគរួសាររបស់សយើង្មនគ្នា ្រិច ឬសពចើនសទ សយើង្អាចបគ្ហា ញអំណាចថនែំណឹង្
ល្អសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វពប្បែ់ល់មនុស្សសៅសលើដែនែីសនរះប្នែូចគ្នា ។

 ស្រើសល្កអនាកអាចសធវែើអវែីប្នខលារះសែើម្បីគ្ហា ញពប្បស់ៅមនុស្សដែលសៅជុំវញិសល្កអនាកថា សល្ក 
អនាកពសឡាញ់ និង្យកចិ្រតាទុកោកច់ំសោរះ្ួកសគសពចើនប៉ាុនណាសនារះ?
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ការសិកសាបដន្ថម៖ សូមអាន     Ellen G. White, “Carmel,”pages 143-154, in Prophets and 
Kings; “The Voice in the Wilderness,”pages 97-108, in The Desire of Ages.

 «សាររបស់សយើង្សតាង្ដ្រឲ្យចបាស់ពប្កែ។ សារសនារះសតាង្ដ្រចបាស់ល្ស់ែូចជាសាររបស់
សល្កយ៉ាូហានដែរ។ សល្កប្នបសនាទា សែល់សសតាចទាងំ្ឡាយអំ្ីអំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគ។ សល្កដ្រង្ដ្រ
អធិបបាយសសចកតាី្ិ្រជានិច្ច។ សល្ក្ំុប្នប្រម្ភអំ្ីសពគ្រះថានា កច់ំសោរះជីវ្ិររបស់សល្កសេើយ។ សយើង្
សតាង្ដ្រសធវែើកិច្ចការរបស់សយើង្ថាវែ យព្រះសោយភា្សស្ារះព្រង្និ់ង្សសចកតាីជំសនឿែូចជាសល្កយ៉ាូហានប្ន
សធវែើកាលដែលសល្កអធិបបាយដែរ»។ ែកពសង្់្ ី     Ellen G. White Comments, The SDA Bible 
Commentary, volume 4, page 1184, adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) សូម្ិភាកសាអំ្ីសារសអលីយ៉ា កនាុង្ថានា ករ់បស់សល្កអនាក។ ស្រើសារសនរះមនសារៈសំខ្នយ់៉ា ង្ែូចសមតាច
ខលារះចំសោរះ្ួកជំនំុមូលោឋា នរបស់សល្កអនាក? ស្រើសល្កអនាកអាចសធវែើអវែីខលារះសែើម្ជីួយ��្ួកជំនំុរបស់សល្កអនាក
ឲ្យយល់្ីសារសនរះ? ស្រើសល្កអនាកអាចជួយ��្ួកសគឲ្យដចកចាយសារសនរះពប្បែ់ល់អនាកែថទសទៀ្រតាម
រសបៀបណា?

២) សូមឲ្យសមជិកថានា កស់រៀនដចកចាយបទ្ិសសាធនរ៍បស់្ួកសគអំ្ីពគ្ដែលដបរចិ្រតាមកឯព្រះវញិរបស់
្ួកសគ។ ស្រើមនអវែីខលារះប្នផ្លា ស់បតាូរកនាុង្ជីវ្ិររបស់្ួកសគ? ស្រើបទ្ិសសាធនស៍នរះប្នផ្លា ស់បតាូរជីវ្ិររបស់
្ួកសគ និង្ជីវ្ិរពគរួសាររបស់្ួកសគយ៉ា ង្ែូចសមតាចដែរ?

៣) សយើង្ប្នស�ើញខលាួនសយើង្កំ្ុង្សធវែើកិច្ចការែូចគ្នា នឹង្កិច្ចការរបស់សល្កយ៉ាូហានប្ទីសទា។ ស្រើមនអវែី
សកើ្រសេើង្សៅសលើសល្កយ៉ាូហានប្ទីសទា? ស្រើសយើង្គួររ ំ្ ឹង្ថាមនអវែីសកើ្រសេើង្ចំសោរះសយើង្ដែរ? ស្រើមន
សារអវែីដែលសំខ្នសំ់រាបស់យើង្កនាុង្ចសមលាើយសនរះ?

៤) ស្រើអវែីសៅជាសគ្លគំនិ្រសតាីអំ្ីពគរួសារល្អសៅកនាុង្ព្រះគម្រី? ចូរសរៀបរាបអ់ំ្ីក្ួនចបាបសំ់ខ្ន់ៗ អំ្ី 
ពគរួសារល្អសៅកនាុង្ព្រះគម្រី។ ស្រើសមសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះអាចជួយ��សល្កអនាកសរៀនសូព្រអវែីខលារះអំ្ី  ក្ួន
ចបាបត់ាមដបបព្រះគម្រីទាងំ្សនរះ? ចូរដចករដំលកសគ្លគំនិ្ររបស់សល្កអនាកជាមយួ្ួកជំនំុទាងំ្មូល។

៥) កនាុង្នាមជាឪ្ុកមតា យ ស្រើព្រះគម្រីែតាល់ែល់សល្កអនាកនូវសសចកតាីសនយាអវែីខលារះសំរាបអ់បរ់កូំនៗរបស់
សល្កអនាក? ចុរះពបសិនសបើកូនៗរបស់សល្កអនាកប្នដបរសចញ្ីព្រះអម្ច ស់វញិ សល្កអនាកគួរសធវែើយ៉ា ង្ ែូច 
សមតាច ដែរ? ខណៈដែលសល្កអនាកទូលសូមព្រះឲ្យបដង្វែរចិ្រតាកូនៗព្រេបម់កព្រះអង្្គវញិ ស្រើសល្កអនាក
អាចសជឿទុកចិ្រតាសលើសសចកតាីសនយាអវែីខលារះ?
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បំណង្ពប្ថានា ទាងំ្បីរបស់ខញែុ ំ

 បនាទា ប់្ ីទទួលបុណ្យពជមុជទឹកប្នមយួឆ្នា  ំខញែុ ំប្នោកោ់ក្យសធវែើការជាអនាកសបើកបរឡានែឹកទំនិញ
សោយសារការគ្រ្ីមុនរបស់ខញែុ ំប៉ារះោល់ែល់ថ្ងាសបបា្រហ៍។
 កនាុង្អំេុង្ស្លសម្ភ សន ៍ខញែុ ំប្នជពមបអំ្ីបំណង្ពប្ថានា ទាងំ្បីដែលខញែុ ំមន៖
 ១) មនិសធវែើការសៅថ្ងាសបបា្រហ៍
 ២) មនិមនសាចព់ជរូកសៅកនាុង្ពបអបប់្យរបស់ពករុមហុ៊ន
 ៣) សសនាើសូមពប្កក់ម្ចចីំនួន ៥០០០០ែុល្លា រថ្រវ៉ា ន ់(ពបដហល ១៦២៥ែុល្លា រអាសមរកិ)។
 ពបធ្នពករុមហុ៊នហាកច់ដមលាកកនាុង្ចិ្រតាបនតាិច។ ប៉ាុដនតាសល្កនិយយថា «ថ្ងាសនរះសៅសធវែើការសិនសៅ 
លក្ខខណ្ឌ ទាងំ្សនរះចានិំយយគ្នា សលើកសពកាយសទៀ្រ»។ គ្្រច់ង្ស់�ើញខញែុ ំសធវែើការរសបៀបណាដែរ។
 បនាទា ប់្ ីសធវែើការរចួរាល់ សល្កពបធ្នប្នសៅខញែុ ំមកជួបនឹង្គ្្រ។់
 «អនាកអាចសធវែើការថ្ងាអាទិ្រ្យជំនួសថ្ងាសៅរប៍្ន ប៉ាុដនតាសហ្ុរអវែីប្នជាអនាកមនិបរសិភាគសាចព់ជរូក?»
គ្្រប់្នសចាទសួរ។
 ពករុមហុ៊នរបស់គ្្រក់ែូ៏ចជាពករុមហុ៊នជាសពចើនសែ្សង្សទៀ្រកនាុង្ពបសទសថ្រវ៉ា នដ់ែរ គឺប្នដចកប្យ
ពបអបែ់ល់និសយជិ្ររាល់ថ្ងា។ «សាចព់ជរូកសថាកជាង្សាចម់ន ់និង្សាចស់គ្ សហ្ុរែូចសមតាចប្នជាអនាកមនិ
បរសិភាគវ?» គ្្រ់្ ងាល់។
 «សនរះគឺជាសគ្លជំសនឿសាសនារបស់ខញែុ ំ» ខញែុ ំស្លាើយ្រប។
 សល្កពបធ្នគិ្រមយួសនទាុរះ សហើយមនពបសាសនថ៍ា៖ «មនិអីសទ ខញែុ ំនឹង្មនិឲ្យអនាកបរសិភាគសាច់
ពជរូកសទ ប៉ាុដនតាសហ្ុរអវែីប្នជាសូមខ្ចីលុយែល់សៅ៥០០០០ែុល្លា រថ្រវ៉ា ន?់»
 ខញែុ ំប្ន្ន្យល់គ្្រថ់ា ខញែុ ំប្នជួបសពគ្រះថានា កច់រាចរកាល្ីស្ល្្ីៗសនរះ សហើយព្ររូវបង្ព់ប្ក ់
សពមបថ់្លា្យាប្ល និង្ចំណាយសៅសលើការទិញឡាន្្ី។
 «ពបសិនសបើខញែុ ំឲ្យខ្ចី៥០០០០ ស្រើអនាកនឹង្សង្មកខញែុ ំវញិយ៉ា ង្សម៉ាច?» គ្្រសួ់រ «ស្រើអនាកអាចសង្ 
ខញែុ ំ វញិមយួដខ១០០០០ ឬ២០០០០ប្នសទ?»
 «អ្រស់ទ» ខញែុ ំពប្បគ់្្រ ់«ខញែុ ំអាចសង្សៅសល្កវញិមយួដខប្នព្ឹរមដ្រ១០០០ប៉ាុសណាណ រះ»។
 សល្កពបធ្នហាកម់និសជឿថាប្នឮចសមលាើយដបបសនរះសទ។ ពបសិនសបើសង្មយួដខ១០០០ វព្ររូវ  
ចំណាយស្លជាង្បនួឆ្នា ឯំសណារះសទើបសង្រចួ។
 ប៉ាុដនតាពបដហលជាមនអវែី ឬកព៏្រះពទង្ប់ណាតា លចិ្រតាែល់គ្្រឲ់្យែតាល់ឱកាសែល់ខញែុ ំសហើយ ពសាបដ់្រ 
គ្្រយ់ល់ពសបសៅនឹង្សំសណើ របស់ខញែុ ំ។
 សពកាយ្ីសធវែើការគ្រ្្ីសនរះប្នពប្មំយួដខ សល្កពបធ្នកស៏ៅខញែុ ំសៅជួប។
 «អនាកប្នសធវែើការល្អណាស់ ខញែុ ំឈបទ់ារពប្កដ់ែលជំោកស់នារះសទៀ្រសហើយ» គ្្រនិ់យយ។
 ឥេូវសនរះខញែុ ំហាកម់និសជឿសលើព្រសចៀករបស់ខញែុ ំសសារះ។ គិ្រសៅ សធវែើការថាវែ យព្រះល្អអវែីសម៉ាលារះសទ!
 មុនស្លដែលខញែុ ំចូលមកសម្ភ សការគ្រសនរះ ខញែុ ំប្នអធិោឋា នសៅព្រះថា «ទូលបង្្គំចង្ស់ម្ភ ស
សំរាបក់ារគ្រ្្ីសនរះ ប៉ាុដនតាព្រះអង្្គពជាបសហើយ្ីបំណង្ពប្ថានា ទាងំ្បីរបស់ទូលបង្្គំ ែូសចនារះសូមព្រះអង្្គសធវែើ
   អនតារាគមនែ៍ង្» ឥេូវសនរះព្រះពទង្ប់្នស្លាើយ្របសសចកតាីអធិោឋា នរបស់ខញែុ ំ
   សហើយ។
    កាលណាសយើង្សធវែើការែសាយែំណឹង្ល្អ សនារះគ្្នអវែីអាចរារាងំ្
   ែលាូវរបស់សយើង្ប្នសេើយ។

   សល្ក Lu Shen-Xiong វយ័៦០ឆ្នា  ំ(រូបខ្ង្ស្វែង្) កំ្ុង្សធវែើការជាអនាក
   សបើកបរឡានែឹកទំនិញសៅសេើយ។


