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សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ស្រះចសំ ះមនុេស 
១ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ចូរឲ្យមានសេចក្តីស្េឡាញ់ឥតពុតមាយា ទំងស្ពើម
សេចក្តីអាក្ក្ក់្ ស ើយកាន់ខ្ជា ប់ខ្ជងសេចក្តីល្អវញិ។ រ  ូម ១២:៩ 
 

      ធមមជាតិ និងក្ពះគមពីរេំដែងឱ្យស ើញចាេ់នូវសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់
ក្ពះជាមាា េ់ចំស ះមនុេស។ ក្ពះវរបិតាននសយើងដែល្គង់សៅឯស្ថា នេួគ៌ គឺ
ជាក្បភពននជីវតិ ក្ាជាា  និងសេចក្តីអំណររកី្រាយ។ សបើសយើងគយគន់ធមមជាតិ
ែ៏ស្េេ់បំក្ពង រួចពិចារណាសមើល្នូវភាពអស្ថា រយសៅក្នុងស ះសយើងនឹង
ស ើញថាអវីៗានេក្មបសៅតាមសេចក្តីក្តូវការ និងេុភមងគល្។ ការទំង
សនះមិនដមនេំរាប់ដតមនុេសប ុសណាណ ះសទ ប ុដនត េំរាប់អេ់ទំងេតវសោក្ 
ស ល្គឺអេ់ទំងជីវតិដែល្ក្ពះានបសងកើតមក្។ ពនលឺក្ពះអាទិតយនិងទឹក្សភលៀង 
ដែល្ផ្តល់្នូវអំណររកី្រាយ និងជីវតិែល់្ដផ្នែី កូ្នភនំ េមុក្ទ និងវាល្
ទំ បផ្ងទំងឡាយានក្ាប់ែល់្សយើងពីសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះអាទិក្រ 
គឺជាក្ពះ ដែល្ានបសងកើតនផ្ៃសម និងដផ្នែីេក្មាប់មនុេស។ 

ក្ពះជាមាា េ់ដតងផ្តល់្នូវសេចក្តីក្តូវការក្បចំានងៃែល់្ជីវតិទំងឡាយដែល្ 
ក្ទង់ានបសងកើតមក្។ 

 ពួក្អនក្សល្ើក្ទំនុក្ែំសក្ើងានសល្ើក្កំ្ណាពយែ៏ពីសរាះរណតំ សៅក្នុងវគគ 
មួយថាាៈ 

០១ 
ជំរូក្ទ ី
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“ដភនក្របេ់មនុេសទំងអេ់រង់ចំាដតក្ទង់ ស ើយក្ទង់ក៏្ក្បទន
អាហារែល់្សគតាមក្តូវសពល្(រែូវ) ក្ទង់ោក្ពះ េត ក៏្

បំសពញចិតតក្ាថាន ននជីវតិទំងឡាយ”។ 

ទំនុក្ែំសក្ើង ១៤៥:១៥-១៦ 

  

ក្ពះសយេ ូវមិនានបង្ខ ំងសេចក្តីពិតមួយមា ត់ណាសស្ថះស ើយ                
ប ុដនតក្ពះអងគដតងមានបនៃូល្សោយសេចក្តីស្េឡាញ់ជានិចា។ 

  

 ក្ពះក្ទង់ានបសងកើតមនុេសមក្បរេុិទធ និងរកី្រាយឥតសខ្ជា ះ ឯដផ្នែី 
ក៏្ល្អ មត់ មង។ ដផ្នែីនិងមនុេសគ្មម នភាពពុក្រលួ្យ ឬស្េសមាល្ននសេចក្តី      
បណាត ស្ថ េូមបីបនតិចបនតួចសស្ថះស ើយសៅសពល្ដែល្ក្ពះក្ទង់ានបសងកើត
មក្ ប ុដនតសោយស្ថរការបំ ននឹងក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ គឺជាចាប់
ននសេចក្តីស្េឡាញ់ស ះស ើយ ដែល្បណាត ល្ឱ្យមាននូវសេចក្តីសវទ និង
សេចក្តីស្ថល ប់។ ងវីសបើេាិតសៅក្ណាត ល្ការលំ្ាក្សវទ  ដែល្ជាល្ទធផ្ល្
ននអំសពើាបស ះក៏្សោយ ក៏្ក្ពះជាមាា េ់សៅដតេំដែងសេចក្តីស្េឡាញ់
របេ់ក្ទង់ែល់្សយើងជាែរាប ែូចមានដចងក្នុងក្ពះគមពីរសោកុ្បបតតិ ៣:១៧ 
មក្ថា   “ក្ពះោក់្បណាត ស្ថដផ្នែីក៏្សែើមបជីាក្បសយាជន៍ែល់្មនុេស” ។      
សេចក្តីលំ្ាក្សវទ  និងការល្បួងល្បង សក្បៀបានសៅនឹងប ល ឬគុមពអញ្ចា ញ
ដែល្ដតងដតសធវើឱ្យជីវតិរបេ់សគ្វល់្ខ្ជវ យលំ្ាក្ ប ុដនតការទំងសនះហាក់្
ែូចជាានសធវើឱ្យសគសំុ្ថងនឹក្ស ើយ ជាដផ្នក្មួយននការ វឹក្ វឺនែ៏ក្តវូការ
បំផុ្តចំស ះដផ្នការរបេ់ក្ពះ ក្នុងការសល្ើក្េៃួយសគឱ្យផុ្តពីការស្ៃចខ្ជៃ  ំ
និងការទបសថាក្ ដែល្ាន  ំមក្សោយអំសពើាប។ សទះបីជាពិភពសោក្
សយើងសនះធ្លល ក់្ចុះែុនោបយា ងណាក្តី ក៏្ពំុដមនមានដតសេចក្តីទុក្ខក្ពួយ និង
ភាពកំ្េត់ទុរគ៌តស ះស ើយ។ ែំណឹងែ៏ល្អដែល្ផ្តល់្សេចក្តីេងឃឹមនិង
ការលួ្ងសោម ានសបើក្េំដែងតាមរយាៈធមមជាតិផ្ទៃ ល់្ជាតួយា ង េូមបីសៅ
សល្ើគុមពប ល ឬទងកុ្ោប ក៏្គង់មានបុាា ចក្មរះពណ៌រកី្យា ងស្េេ់បំក្ពងដែរ។ 
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២ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ សតើមានអនក្ណាជាក្ពះឲ្យែូចក្ទង់ ដែល្ក្ទង់អត់សទេ
ចំស ះអំសពើទុចារតិ ស ើយក៏្បំសភលចអំសពើរលំ្ងរបេ់េំណល់្ននមរែក្ក្ទង់ 
ក្ទង់មិនផ្ៃំសេចក្តីខ្ជា ល់្ទុក្ជានិចាសទ ពីសក្ ះក្ទង់េពវក្ពះ ឫទ័យនឹងសេ
ចក្តីេបបុរេវញិ។ មីកា ៧:១៨ 

 សៅសល្ើផ្ទក ដែល្រកី្េគុះស្ថគ យ និងទងសមម ដែល្កំ្ពុងលូ្តោេ់ មាន
ចារកឹ្នូវ ក្យថាាៈ “ព្រះគជឺាសេចក្តសី្េឡាញ់” ។ បក្ាបក្សីែ៏ជាទីគ្មប់ចិតត
ានសធវើឱ្យបរយិាកាេស រសពញសៅសោយេំសនៀងេបាយស្ាៀវខ្ជា ។ បុាា ចំរុះ
ពណ៌ ែ៏ស្េេ់ក្តកាល្ានរសំ្ថយក្លិនពិសោរ បំសពញលំ្ អាកាេ រុក្ខជាតិ
នននក្ពសស្ស្ថងដែល្មានេលឹក្ស្ៀវ្ាី ជាភ័េតតុាងយា ងជាក់្េាន់ អំពីក្ពះ
ដែល្យក្ក្ពះទ័យទុក្ោក់្ដងរក្ាសយើង និងបំណង ឬទ័យរបេ់ក្ទង់ 
ដែល្ចង់ឱ្យរាស្តេតរបេ់ក្ទង់មានេុភមងគល្ សក្បៀបានសៅនឹងក្ព មវហិារ
ធម៌របេ់មាតាបិតាចំស ះកូ្នែូសចាន ះដែរ។ 

 ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះានេំដែងឱ្យស ើញនូវល្ក្ខណាៈរបេ់ក្ទង់។ ក្ពះ 
ក្ទង់ានក្បកាេសោយអងគក្ទង់ផ្ទៃ ល់្ នូវសេចក្តីស្េឡាញ់ និងសេចក្តី
អាណិតែ៏គ្មម នក្ពំដែន។  សៅសពល្ដែល្សោក្ម ូសេានអធិោា នថា  “េូមសមតាត  
សបើក្ឱ្យទូល្បងគំស ើញេិរលី្អក្ទង់ផ្ង” ស ះក្ពះជាមាា េ់ក្ទង់មានបនៃូល្ថា             
“អញនឹងឱ្យអេ់ទំងសេចក្តីេបបុរេរបេ់អញសែើរកាត់ពីមុ្ឯង”                 
និក្ខមនំ ៣៣:១៨-១៩។ 

សនះគឺជាេិរលី្អរបេ់ក្ទង់។ ក្ពះជាមាា េ់ក្ទង់យាងកាត់ពីមុ្សោក្ម ូសេ 
ស ើយក្បកាេថា “សយ ូវា  គឺសយ ូវា ែ៏ជាក្ពះ ក្ទង់មានក្ពះទ័យសមតាត
ក្រុណា ស ើយទន់េស ត េ ក្ទង់យឺតនឹងខ្ជា ល់្ ស ើយមានសេចក្តីេបបុរេ
និងសេចក្តីសទៀងក្តង់ជាបរបូិរ ក្ទង់មានសេចក្តីសមតាត ក្រុណាែល់្មនុេស
ទំង ន់ក៏្អត់សទេចំស ះសេចក្តីទុចារតិ សេចក្តីរលំ្ង និងអំសពើាប. . .” 
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និក្ខមនំ ៣៤:៦-៧។ “ក្ទង់មិនផ្លុ ំសេចក្តីខ្ជា ល់្ទុក្ជានិចាសទ ពីសក្ ះក្ទង់េពវ
ក្ពះ ឫទ័យ នឹងសេចក្តីេបបុរេវញិ”  មីកា ៧:១៨។ 

 ក្ពះជាមាា េ់ក្ទង់ានចងចិតតសយើងសៅនឹងក្ទង់សោយទីេំគ្មល់្ ែ៏រាប់ 
មិនអេ់សៅសល្ើនផ្ៃសម និងដផ្ែីសនះ។ ក្ពះក្ទង់ានេវះដេវងសែើមបបីង្ា ញ 
អងគក្ទង់ែល់្សយើង តាមរយាៈរបេ់ទំងឡាយក្នុងធមមជាតិ និងចំណងសមក្តីភាព 

សៅ សោកិ្យសនះែ៏ក្ជាល្សក្ៅ និងស្េទន់បំផុ្ត។ សទះជាយា ងសនះក្តី 
សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ពំុមានអវីតំណាងឱ្យាន មត់ មង ឥតសខ្ជា ះស ះ
ស ើយ។ សទះបីសគានស ើញភាពជាក់្ដេតងទំងអេ់សនះ ស ើយយា ងណាក្តី  
េក្តូវននសេចក្តីល្អ ានបំបិទបំាំងចិតតមនុេស មិនឱ្យសមើល្ស ើញក្ពះ។ 
សគមានសេចក្តីភ័យខ្ជល ច ស ើយដបរជាយល់្ថាក្ពះអមាា េ់ជាក្ពះែ៏តឹងរុងឹ
និងគ្មម នចិតតស ត េសក្ាេក្បណីសៅវញិ។ វញិ្ចា ណអាក្ក្ក់្ (អារក្សស្ថតំាង) 
ានែឹក្ ំមនុេសឱ្យគិតថាសេចក្តីយុតតិធម៌របេ់ក្ពះតឹងដតង ួេស តុ 
ស ើយឱ្យសមើល្ស ើញថា ក្ពះជាសៅក្ក្មែ៏មឺុងមា ត់ និងជាសមបំណុល្ែ៏តឹងរុងឹ។ 
អារក្សានបង្ា ញរូបភាពរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ថាជាក្ពះមួយអងគដែល្កំ្ពុងដត
ឃ្ល ំយាម សមើល្កំ្ ុេរបេ់មនុេសសោក្ សោយក្ក្ដេដភនក្ក្ចដណននិ ៃ  
សែើមបីនឹងវនិិចឆ័យសទេសគ។ សោយស តុែូសចាន ះស ើយានជាក្ពះអមាា េ់
សយេ ូវានយាងមក្រេ់សៅក្នុងចំសណាមមនុេស សែើមបីបំាត់ស្េសមាល្សមម
សនះសចាល្សចញ។ 

 

“សៅក្នុងធមមជាតិស ះដតមតង ក៏្មានស្ថរលិ្្ិតននសេចក្តីេងឃឹម និងការ   
កំ្ស្ថនតចិតតដែរ--សមើល្េូមបីសៅសល្ើគុមពប ល គង់មាន                              

កុ្ោបនិងបុាា សផ្សងៗសទៀត រកី្យា ងស្េេ់បំក្ពងដែរ!” 
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៣ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦៤ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ក្ពះវញិ្ចា ណក្ពះអមាា េ់េណាិ តសល្ើ្ាុ ំ ពីសក្ ះក្ទង់ាន
ចាក់្សក្បងតំាង្ាុ ំ ឲ្យផ្ាយែំណឹងល្អែល់្មនុេសទ័ល្ក្ក្ ក្ទង់ានចាត់្ាុ ំឲ្យ
មក្ សែើមបីនឹងសក្ាេមនុេសដែល្មានចិតតេសក្ងង ស ើយក្បកាេក្ាប់ពី
សេចក្តីសក្ាេសោះែល់្ពួក្ស ល្ើយ និងសេចក្តីភលឺស ើងវញិែល់្មនុេស
ខ្ជវ ក់្ ស ើយឲ្យសោះមនុេស ដែល្ក្តូវសគជិះជាន់ឲ្យរួច។ លូ្កា ៤:១៨ 

សោយបង្ា ញឱ្យពិភពសោក្ទំងមូល្ស ើញ នូវសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នក្ពំដែន 
របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះានយាងចុះមក្ពីស្ថា នេួគ៌ សែើមប ី
សបើក្េំដែងឱ្យសយើងានស្ថគ ល់្ក្ពះវរបិតា។ “គ្មម នអនក្ណាដែល្ស ើញក្ពះ
ស ើយ មានដតក្ពះរាជបុក្តាដត១ដែល្ គង់សៅក្នុងឱ្រាក្ពះវរបិតាប ុសណាណ ះ 
ក្ទង់ាន េំដែងឱ្យស្ថគ ល់្ក្ពះអងគ”  យ ូហាន ១:១៨។ “គ្មម នអនក្ណាស្ថគ ល់្
ក្ពះរាជបុក្តាសទ មានដតក្ពះវរបិតាដត១ក៏្គ្មម នអនក្ណាស្ថគ ល់្ក្ពះវរបិតាដែរ 
មានដតក្ពះរាជបុក្តា ស ើយនិងអនក្ណាដែល្ក្ពះរាជបុក្តាេពវក្ពះ ឫទ័យ
ចង់សបើក្ឱ្យស្ថគ ល់្ក្ទង់ប ុសណាណ ះ” មា ថាយ ១១:២៧។ សៅសពល្ដែល្ស្ថវក័្
មាន ក់្ានទូល្េូមែល់្ក្ទង់ថា “េូមបង្ា ញក្ពះវរបិតាឱ្យសយើង្ាុ ំស ើញផ្ង” 
ស ះក្ពះសយេ ូវានមានបនៃូល្តបថា “ភីលី្ពសអើយ! ្ាុ ំានសៅជាមួយនឹង
អនក្រាល់្គ្មន ជាយូរែល់្សម លះ ស ើយអនក្មិនទន់ស្ថគ ល់្្ាុ ំឬ អនក្ណាដែល្ាន
ស ើញ្ាុ ំ ស ះក៏្ាន ស ើញក្ពះវរបិតាដែរ ចុះសធវើែូចសមតចានជាអនក្ថា េូម
បង្ា ញឱ្យស ើញ ក្ពះវរបិតាផ្ងែូសចនះ? ” យ ូហាន ១៤:៨-៩។ 

ក្នុងការពិពណ៌ អំពីសបេក្ក្មមរបេ់ក្ទង់សៅសល្ើដផ្នែី ក្ពះសយេ ូវមាន  
ក្ពះបនៃូល្ថា “. . . ក្ទង់ានចាក់្សក្បងតំាង(១) ្ាុ ំ ឱ្យផ្ាយែំណឹងល្អែល់្ 

មនុេសទ័ល្ក្ក្ ក្ទង់ានចាត់ឱ្យ្ាុ ំមក្ សែើមបសីក្ាេមនុេសដែល្មានចិតត 
 
 

(១) ចាក់្សក្បតំាង (Anoint) គឺជាការក្បគល្់អំណាចយា ងមសហាឡារកិ្ សោយក្ពះ ឬសោយ
វតតមានននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ សែើមបីបំសរ ើក្ពះ ឫទ័យននក្ពះវរបិតា និងការផ្ាយែំណឹងល្អ។ 
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េសក្ងង ស ើយក្បកាេក្ាប់ពីសេចក្តីសក្ាេសោះែល់្ពួក្ស ល្ើយ និងសេចក្តី 
ភលឺស ើងវញិែល់្មនុេសខ្ជវ ក់្ ស ើយឱ្យសោះមនុេសដែល្ក្តូវសគជិះជាន់ឱ្យរចួ” 
លូ្កា៤:១៨។ 

 សនះស ើយជាការង្ររបេ់ក្ទង់។ ក្ទង់ានយាងសចញសៅក្គប់ក្ចក្ល្ាក្ 
សែើមបីបំសពញនូវអំសពើល្អ និងពាាល្អេ់ទំងមនុេសផ្ងទំងឡាយដែល្ 
សបៀតសបៀនសោយអារក្សស្ថតំាង។ ក្នុងក្ក្វល់្ស្េរក្ភូមិទំងឡាយដែល្ក្ពះ
អងគយាងកាត់ស ះ គ្មម នេំស ងងៃូរសោយជំងឺសៅក្នុងសគ ោា នណាមួយ
ស ើយ សក្ ះក្ពះអងគានពាាល្អេ់ទំងជំងឺសគស ើយ។  

កិ្ចាការរបេ់ក្ទង់ជាេក្ខីភាព បង្ា ញឱ្យស ើញថាក្ពះអងគជាក្ពះក្បក្បសោយ 
អំណាចសចស្ថត ននក្ពះែ៏្ពេ់បំផុ្ត។ ក្គប់េក្មមភាពក្នុងជីវតិរបេ់ក្ទង់ាន
ផ្សពវផ្ាយនូវសេចក្តីស្េឡាញ់ សេចក្តីសមតាត ក្រុណា និងសេចក្តីអាណិត
អាេូរជានិចា។ ក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ទង់ស រសពញ សៅសោយភាពអាណិត
អាេូរែ៏ស្េទន់ែល់្មនុេសទំងអេ់។ ក្ទង់ានយក្ជាតិ ជាមនុេសសោក្
សែើមបីក្ទង់អាចបំសពញសេចក្តីក្ាថាន របេ់មនុេស។ មនុេសក្កី្ក្ក្និងទន់
ទបបំផុ្តក៏្អាចចូល្មក្ក្ទង់ានដែរ។ េូមបីកូ្នសក្មងតូចៗ ក៏្ស្េឡាញ់
ក្ទង់ដែរ។ ពួក្សគចូល្ចិតតអងគុយសល្ើសលល របេ់ក្ពះអងគ ស ើយេមលឹងសៅរងវង់
ក្ពះភក្តក្តក្ទង់ ដែល្ស សពញសោយក្ពះវចិារណញ្ចា ណ េុភាព េលូតបូត និង
សេចក្តីស្េឡាញ់ ។ 

៤ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ សបើអនក្រាល់្គ្មន ស្េឡាញ់្ាុ ំ ចូរកាន់តាមបញ្ាតតរបេ់្ាុ ំ
ចុះ។ យ ូហាន១៤:១៥ 

 ក្ពះសយេ ូវមិនានបង្ខ ំងសេចក្តីពិតមួយមា ត់ណាសស្ថះស ើយ 
ប ុដនត ក្ពះអងគដតងមានក្ពះបនៃូល្សោយសេចក្តីស្េឡាញ់ជានិចា។ ក្ពះអងគ
ក្ទង់ឈ្លល េនវ ជាទីបំផុ្ត។ វញិ្ចា ណរបេ់ក្ទង់ែិតជាប់នឹងសេចក្តីេបបុរេ
និងវចិារណញ្ចា ណសៅក្នុងទំ ក់្ទំនងរបេ់ក្ទង់ជាមួយមនុេសជាតិ។  
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ក្ទង់មិនមានក្ពះបនៃូល្ សោយក្ទសគ្មះសាះសាក្ ក៏្មិនដែល្មានក្ពះបនៃូល្
សោយ ក្យមិនានការ និងមិនដែល្សធវើឱ្យមានការ្ឺចាប់ែល់្មនុេស
ណាមាន ក់្ស ើយ ក្បេិនសបើគ្មម ន ការចំាាច់ស ះ។ ក្ទង់ពំុដែល្តិះសទៀននូវ
ភាពទន់ស្ាយរបេ់អនក្ណាមាន ក់្ស ើយ។ ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ដត ក្យេចាាៈ 
(សេចក្តីពិត) ដែល្ក្បក្បសោយ សេចក្តីស្េឡាញ់ជានិចា។ ក្ទង់មិនេពវ
ក្ពះ ឫទ័យចំស ះការោក់្ពុត ភាព្វះសេចក្តីជំសនឿ និងអំសពើទុចារតិ ប ុដនត
ក្ទង់ដតងមានសេចក្តីក្តួល្អាណិត សៅសពល្ណាក្ទង់ានេតីបស ៃ េែល់្
អនក្ណាមាន ក់្។ ក្ទង់ក្ពះក្ដនសងសៅឯទីក្ក្រងសយរូស្ថ ឹមទីក្ក្រងជាទីស្េឡាញ់ 

របេ់ក្ទង់ ដែល្សគបែិសេធ មិនទទួល្យក្ ព្រង់ ដែលជាផ្លូវ ជាសេចក្តរីតិ 
នងិ ជាជវីតិ ។ 
 ពួក្សគានសាះបង់សចាល្ក្ទង់ដែល្ជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ ក៏្ប ុដនតក្ទង់
សៅដតទទួល្ស្ថគ ល់្សគសោយក្តីសមតាត ែ៏ស្េទន់។ ជីវតិរបេ់ក្ទង់ជាជីវតិដែល្
ល្ះបង់មិនគិតពី្លួនឯង ប ុដនតក្ទង់ដតងដតគិតែល់្អនក្ែនទ។ មនុេសទំង 

ឡាយមានតនមលចំស ះក្ទង់។ សៅសពល្ដែល្ក្ទង់ឋិតក្នុងអំណាចជាក្ពះ ស ះ
ក្ទង់ានប ៃ បអងគក្ទង់សោយេុភាពរាបស្ថបំផុ្តសៅកាន់ក្គប់េមាជិក្
ក្នុងក្គួស្ថរននក្ពះជាមាា េ់។ ក្នុងចំសណាមមនុេសទំងអេ់ ក្ទង់ស ើញអនក្
ដែល្ធ្លល ក់្ចុះ គឺជាកាតពវកិ្ចារបេ់ក្ទង់ក្នុងកិ្ចាជួយេសក្តង្គ ះ។ ភាពទំង
អេ់សនះគឺជាចរតិរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ដែល្ានេំដែងសៅក្នុងជីវតិរបេ់ក្ទង់
ស ើយក៏្ជាចរតិននក្ពះជាមាា េ់ដែល្សចញពីែួង ឫទ័យននក្ពះវរបិតាស រសពញ  
សោយសេចក្តីសមតាត ក្រុណាែ៏អសនក្អននត ដែល្េំដែងឱ្យស ើញតាមរយាៈ
ក្ពះសយេ ូវ រួចានបងាូរសៅែល់្ែំណពូជមនុេស។ “. . . គឺជាក្ពះដែល្ាន
សល្ចមក្ក្នុងស្ថច់ឈ្លម ានរាប់ជាេុចរតិសោយក្ពះវញិ្ចា ណ”  ធីម ូសងទី១ 
៣:១៦។ 

 សែើមបីសោះសយើងរាល់្គ្មន  ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃានយាងមក្រេ់សៅសល្ើ
ដផ្នែី ស ើយទទួល្ការ្ឺចាប់និងេុគត។ ក្ពះអងគានកាល យជា “អនក្រង
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ទុក្ខក្ពួយ” ក្បសយាជន៍ឱ្យសយើងមានចំដណក្ក្នុងក្តីេបាយរកី្រាយែ៏អេ់ក្ល្ប។ 
ក្ពះសយ ូវា ានអនុញ្ចា តឱ្យក្ពះរាជបុក្តារបេ់ក្ទង់ដែល្ក្បក្បសៅសោយ
ក្ពះគុណនិងេចាភាពយាងចុះពីពិភពដែល្ស រសពញសៅសោយេិរលី្អែ៏
ឥតគណ  មក្កាន់សោកិ្យដែល្ពុក្រលួ្យ សជាគជំាសោយអំសពើាប និង
ក្គបគណត ប់សោយស្េសមាល្ននសេចក្តីស្ថល ប់និងបណាត ស្ថ។ ក្ពះវរបិតា
អនុញ្ចា តឱ្យក្ពះរាជបុក្តា សចញចាក្ពីសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ និងការ
សគ្មរពក្បណិប័តន៍ននពពួក្សទវតាមក្ទទួល្រងការអាមា េ់ សេចក្តីក្បមាង 
ការបនតុះបង្អ ប់ េមអប់ និងសេចក្តីស្ថល ប់។ សែើមបីសេចក្តីេុ្របេ់សយើង ក្ទង់
ានទទួល្រងទណឌ ក្មមដែល្សយើង សស្ថះជាអនក្ក្តូវទទួល្។ “ដតក្ទង់ក៏្ក្តូវ
របួេសោយសក្ ះអំសពើរលំ្ងរបេ់សយើង ក៏្ក្តូវសគវាយែំ សោយសក្ ះអំសពើ
ទុចារតិរបេ់សយើងសទ ឯការវាយផ្ទា ល្ ដែល្ ំឱ្យសយើងានជាសមក្តី ស ះ
ានធ្លល ក់្សៅសល្ើក្ទង់ ស ើយសយើងរាល់្គ្មន ានសក្ាេឱ្យជា សោយស្ថរ
ស្ថន មរ ំត់សៅអងគក្ទង់”  សអស្ថយ ៥៣:៥។ 

៥ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែបិតក្ពះក្ទង់ស្េឡាញ់មនុេសសោក្ ែល់្សម លះានជា
ក្ទង់ក្បទនក្ពះរាជបុក្តាក្ទង់ដត១ សែើមបីឲ្យអនក្ណាដែល្សជឿែល់្ក្ពះរាជ
បុក្តាស ះ មិនក្តវូវ ិេស ើយ គឺឲ្យមានជីវតិអេ់ក្ល្បជានិចាវញិ។         
យ ូហាន ៣:១៦ 
 សមើល្ក្ពះអងគក្ទង់សៅឯវាល្រសហាស្ថា ន សៅឯេួនចារសក្តសេមា នី 
សៅសល្ើស ើ្ឆ្កក ង! ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះអមាា េ់ដែល្គ្មម នអំសពើាបសស្ថះាន
ទទួល្បនៃុក្ននអំសពើាបោក់្សល្ើអងគក្ទង់។ ក្ពះអមាា េ់ដែល្ពីសែើមគង់សៅ
ជាមួយក្ពះវរបិតា ានយល់្ក្នុងក្ពះទ័យនូវការនិរាេក្ ត់ក្ាេែ៏គួរឱ្យ 
រនធត់ ដែល្អំសពើាបាន្័ណឌ ដញក្ក្ពះអមាា េ់និងមនុេស។ ភាពសក្ក្ៀមក្កំ្
សនះានសល្ច សចញពីក្ពះឱ្េាក្ទង់សោយេដក្មក្យា ង្ឺចាប់ថា “. . . ឱ្
ក្ពះអងគៗននទូល្បងគំសអើយ! ស តុអវីានជាក្ទង់សចាល្ទូល្បងគំ? ” មា ថាយ 
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២៧:៤៦។ សោយស្ថរបនៃុក្ននអំសពើាបដែល្មានទំ ំធំសធងគួរឱ្យរនធត់ និង
សោយស្ថរ អំសពើាបដែល្ានបំដបក្បំាក់្ក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណមនុេសនិងក្ពះ
អមាា េ់ស ះ ានសធវើ ឱ្យក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះវរបិតាសខ្ជល ចផ្ាចិតតយា ងខ្ជល ំង។ 

 ក៏្ប ុដនតក្ពះមហាពលី្ក្មមសនះ មិនដមនសធវើស ើងសែើមបីបសងកើតឱ្យមាន 
សេចក្តីស្េឡាញ់ចំស ះមនុេសសៅក្នុងក្ពះ ឫទ័យននក្ពះវរបិតា ក៏្មិដមន 
សធវើឱ្យក្ទង់មានក្ពះទ័យចង់េសក្តង្គ ះស ះដែរ សទ! សទ! មិនដមនសទ គឺ “ែបិត 
ក្ពះក្ទង់ស្េឡាញ់មនុេសសោក្ ែល់្សម លះានជាក្ទង់ក្បទនក្ពះរាជបុក្តា 

ក្ទង់ដត១ សែើមបីឱ្យអេ់អនក្ណាដែល្សជឿែល់្ក្ពះរាជបុក្តាស ះ  មិនក្តវូ 
វ ិេស ើយ គឺឱ្យមានជីវតិអេ់ក្ល្បជានិចាវញិ”  យ ូហាន ៣:១៦។ 

ក្ពះវរបិតាស្េឡាញ់សយើងរាល់្គ្មន  គីមិនដមនមក្ពីែង្វ យធួននឹងាបនន
សយើងស ះសទ ដតក្ទង់ានផ្តល់្នូវែង្វ យសនះសោយសក្ ះក្ទង់ស្េឡាញ់
ែល់្សយើងរាល់្គ្មន ។ ក្ពះក្គីេៃគឺជាមជឃបុគគល្ដែល្គង់សៅចស ល ះសយើងនិង
ក្ពះវរបិតា ដែល្តាមរយាៈក្ទង់ស ះស ើយ ដែល្ក្ពះអមាា េ់អាចចាក់្បងាូរ
សេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏អសនក្អននតរបេ់ក្ទង់ មក្សល្ើពិភពសោក្សយើងដែល្
ាត់បង់។  “គឺពីែំសណើ រដែល្ក្ពះក្ទង់គង់ក្នុ ងក្ពះក្គីេៃ កំ្ពុងផ្សះផ្ា
សោកិ្យនឹងក្ពះអងគក្ទង់”  កូ្រនិងូេទី២ ៥:១៩។ ក្ទង់ទទួល្ការ្ឺចាប់
ជាមួយក្ពះរាជបុក្តាក្ទង់។ ក្ពះ ឫទ័យដែល្ស រសពញសោយសេចក្តី
ស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នក្ពំដែន  ំឱ្យក្ទង់ េ ូក្ទំការ្ឺចាប់សវទ  សៅេួនចារ 
សក្តសេមា នី និងេុគតសល្ើស ើ្ឆ្កក ង ក្តង់កាល់្វា រ ីសែើមបី សចញនងលសោះែល់្
សយើងរាល់្គ្មន ។ 

 ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្ថា “. . . ក្ពះវរបិតាស្េឡាញ់្ាុ ំ ពីសក្ ះ្ាុ ំ
ោក់្ជីវតិ្ាុ ំចុះ សែើមបីឱ្យានយក្មក្វញិ”  យ ូហាន ១០:១៧។ ក្ពះវរបិតានន
្ាុំស្េឡាញ់អនក្ែល់្សម លះ ស ើយក្ទង់ស្េឡាញ់្ាុំកាន់ដតសទវស ើង សក្ ះ្ាុំ
ានបូជាជីវតិ្ាុំ សែើមបីជានងលសោះាបែល់្អនក្។ ្ាុំគឺជាទីស្េឡាញ់ននក្ពះ
វរបិតា សោយស្ថរ្ាុំានជំនួេអនក្រាល់្គ្មន  និងជាអនក្ធ្ល របេ់អនក្សោយ
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ល្ះបង់ ជីពជនមរបេ់្ាុំទទួល្យក្បំណុល្ាប និងអំសពើរលំ្ងរបេ់អនក្រាល់្គ្មន ។ 
សោយស្ថរការបូជាជីវតិរបេ់្ាុំក្ពះវរបិតាក្ទង់ានក្បក្បសោយយុតតិធម៌      
រឯីអនក្ណា ដែល្មានជំសនឿែល់្ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃស ះមានសឈ្លម ះថាជាអនក្
ដក្តក្មវូ្លួនមក្ក្នុងក្ពះស ើយ។      

 គ្មម ននរណាមាន ក់្សស្ថះសក្ៅអំពីក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះដែល្អាចេសក្មច 
ដផ្នការសក្ាេសោះរបេ់សយើងាន គឺមានដតក្ទង់មួយប ុសណាណ ះ ដែល្ជា
ទីជិតេនិទធននក្ពះវរបិតាដែល្អាចេំដែងឱ្យស្ថគ ល់្ក្ទង់ (ក្ពះវរបិតា) ាន។ 
គឺមានដតក្ពះអងគមួយប ុសណាណ ះ ដែល្ែឹងនូវកំ្ពេ់ និងជំសៅននសេចក្តី
ស្េឡាញ់ របេ់ក្ពះជាមាា េ់ ស ើយអាចបង្ា ញនូវសេចក្តីសនះាន។ គ្មម នអវី
សក្ៅពីក្ពះ មហាពលី្ក្មមែ៏កាត់នងលពំុាន ដែល្ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ានសធវើ
សែើមបីមនុេសមានាបស ះសទ ដែល្អាចេំដែងនូវសេចក្តីស្េឡាញ់ននក្ពះ
វរបិតា ចំស ះមនុេសជាតិដែល្ាត់បង់។ 

 

“មានដតក្ពះមហាពលី្ក្មម(គឺការល្ះបង់ក្ពះជនមសៅសល្ើស ើ្ឆ្កក ង) ែ៏នងលថាល  
របេ់ក្ពះក្គីេៃជំនួេឱ្យាបជនស ះសទ ដែល្អាចេំដែងពី 

សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះវរបិតាចំស ះមនុេស។”  
 

 

៦ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦៧ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖ ស តុស ះានជាក្ពះវរបិតាក្ទង់ស្េឡាញ់្ាុ ំ  
ពីសក្ ះ្ាុ ំោក់្ជីវតិ្ាុ ំចុះ សែើមបីឲ្យានយក្មក្វញិ។ យ ូហាន ១០:១៧ 

ក្ពះវរបិតាក្ទង់ស្េឡាញ់មនុេសសោក្ែល់្សម លះ ានជាក្ទង់ក្បទន 
ក្ពះរាជបុក្តាមិនក្តឹមដតឱ្យមក្រេ់សៅក្នុងចំសណាមមនុេសប ុសណាណ ះសទ ដតឱ្យ 
មក្ទទួល្អំសពើាបរបេ់មនុេស និងេុគតសែើមបីជាែង្វ យសោះាបែល់្
សយើង។ ក្ពះវរបិតាានក្បទនក្ពះក្គីេៃសៅកាន់ស្ថេន៍ដែល្វសងវងពីក្ទង់។ 
សគេំគ្មល់្ ស ើញក្ទង់យក្ក្ពះទ័យទុក្ោក់្នឹងផ្ល្ក្បសយាជន៍ និងសេចក្តី
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ក្តូវការរបេ់មនុេសជាតិ។ ក្ពះអមាា េ់ដែល្ធ្លល ប់គង់ជាមួយក្ពះវរបិតាាន
ផ្ាភាា ប់ ក្ពះអងគក្ទង់សៅនឹងមនុេសជាតិសោយចំណងពិសេេមួយដែល្
មិនអាចបំដបក្បំាក់្ាន។ ក្ពះសយេ ូវ “មិនខ្ជម េនឹងសៅសគជាបងបអូនសទ 
” ស សក្ពើរ ២:១១។ ក្ពះអងគគឺជាែង្វ យសោះាបរបេ់សយើង ជាសមធ្លវរីបេ់
សយើង ជាបងបអូនរបេ់សយើង ដែល្ានយក្េណាា នជាមនុេសសៅចំស ះ   

បល្ល័ងកក្ពះវរបិតា។ ក្ទង់គឺជាកូ្នមនុេស (១) ដែល្គង់សៅជាមួយរាស្តេតក្ទង់ 
ដែល្ានសក្ាេសោះស ើយជាែរាបអេ់ក្ល្ប។ សោយស្ថរអំសពើទំងសនះ
ស ើយ សទើបមនុេសអាចក្តូវានសល្ើក្ស ើងអំពីការស្ៃចខ្ជៃ ំនិងសថាក្ទបនន
អំសពើាប ស ើយអាចឆលុះបញ្ចា ំងឱ្យស ើញនូវសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះជា
មាា េ់ និងរួមចំដណក្សោយអំណរក្នុងភាពបរេុិទធ។ 

ក្ពះវរបិតានននគរស្ថា នេួគ៌ ានក្បទនក្ពះរាជបុក្តារបេ់ក្ទង់
មក្េុគតជំនួេសយើងជាពលី្ក្មមែ៏នងលថាល ស ះ គួដតសយើងរាល់្គ្មន យល់្ែឹង
ថា សតើសយើងអាចកាល យ្លួនសៅជាមនុេសដបបណាតាមរយាៈក្ពះក្គីេៃ។ សៅ
សពល្ដែល្ស្ថវក័្យ ូហានសៅមានជីវតិសៅស ើយ ស ះសោក្ានេសងកត
សមើល្ និងយល់្នូវកំ្ពេ់ និងជំសៅ ទំ ំននសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពវរបិតា 

 សៅកាន់ស្ថេន៍ដែល្កំ្ពុងវ ិេអនតរធ្លន។ សោក្មានសេចក្តី
ស្េឡាញ់ែ៏ធំសធង ក្ពមទំងសេចក្តីសគ្មរពែ៏ក្ជាល្សក្ៅ រ ូតែល់្សោក្
មិនអាចរក្ ក្យណាមក្បញ្ចា ក់្ឱ្យានេ័ក្តិេមនឹងសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ធំ
សធង និងស្េទន់របេ់ក្ពះជាមាា េ់ស ះានស ើយ។ គ្មត់ានសៅមនុេស
ទំងឡាយ ឱ្យេសងកតសមើល្ការទំងសនះ។ “សមើល្សេចក្តីស្េឡាញ់យា ង
ណា ន៎ ដែល្ក្ពះវរបិតាផ្តល់្ឱ្យសយើងរាល់្គ្មន ឱ្យសយើងានសៅថាជាកូ្ន 

របេ់ក្ពះែូសចនះ . . . ” យ ូហានទី១ ៣:១។ ឱ្! មនុេសសោក្មានន័យយា ង
ណា ន៎ ចំស ះក្ពះសនក្តក្ទង់។ សោយស្ថរការបំ នសល្ើក្កឹ្តយវន័ិយ មនុេស 
 

(១) កូ្នមនេស: ជា មរបេ់ក្ពះសយេ ូវ ក្នុងវគគ ល្ះ សោយស្ថរក្ពះអងគានសយានយក្ 
កំ្សណើ តជាមនុេសក្នុងការបំសពញារមីរបេ់ក្ទង់ សៅសល្ើដផ្នែី។ 
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ានធ្លល ក់្ចុះសៅក្នុងអំណាចរបេ់អារក្សស្ថតំាង។ ក៏្ប ុដនតសោយស្ថរការ
សជឿទុក្ចិតតក្នុងការបូជាជីវតិរបេ់ក្ពះក្គីេៃ សែើមបីសោះាបននសយើងស ះ 
កូ្នសៅអ័ោមានក្ត ប់ជាកូ្នក្ពះវញិ។ ក្ពះសយេ ូវានសយានយក្ជាតិ
ជាមនុេសសែើមបីសល្ើក្េៃួយមនុេសជាតិ។ តាមរយាៈទំ ក់្ទំនងនឹងក្ពះ
សយេ ូវក្គីេៃ មនុេសដែល្ានធ្លល ក់្ចុះក្នុងអំសពើាបានទទួល្ក្ដនលងមួយ
ដែល្េ័ក្តិេមនឹងសឈ្លម ះថាជា “កូ្នព្រះ”។ 

 ៧ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦៨ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  គ្មម នអនក្ណាមានសេចក្តីស្េឡាញ់ធំជាងសនះ គឺដែល្
អនក្ណានឹងបតូ រជីវតិ ជំនួេពួក្េំឡាញ់របេ់្លួនស ះសទ។ យ ូហាន១៥:១៣ 
 សេចក្តីស្េឡាញ់ដបបសនះគឺរក្អវីមក្សក្បៀបផ្ៃឹមសេមើពំុានស ើយ។ 
សយើងនឹងសេៃើចេរសេើរែល់្ក្ពះឥត្ប់្រសោយឧទនេពៃទំងឡាយថា 
សយើងជាកូ្នននក្ពះអមាា េ់េួគ៌! ឱ្សេចក្តីេនារបេ់ក្ពះែល់្សយើងពិេិែា
នងលថាល ដមន! ឱ្!សនះពិតជាសរឿរា វមួយយា ងេំខ្ជន់េក្មាប់ឱ្យសយើង្ាុំ ផ្ាង់
គំនិតគិតេញ្ា ឹងែ៏ក្ជាល្សក្ៅដមនស ើយ! ឱ្!សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះ
ដែល្ឥតមានអវីក្បែូចាន ចំស ះសោកិ្យដែល្មិនស្េឡាញ់ក្ទង់សស្ថះ! 
ឱ្!ក្ពះតក្មិះដែល្ក្បក្បសោយអំណាចធំ សល្ើេអេ់ទំងក្ពលឹ្ង ដែល្អាច
ក្បមូល្យក្វញិ្ចា ណឱ្យចុះចូល្នឹងក្ពះ ឫទ័យននក្ពះ! កាល្ណាសយើង 

េិក្ាកាន់ដតសក្ចើនអំពីបុគគលិ្ក្ល្ក្ខណាៈននក្ពះជាមាា េ់ តាមរយាៈស ើ្ឆ្កក ង
ក្ទង់ស ះ សយើងនឹងយល់្កាន់ដតចាេ់ដងមសទៀតអំពីសេចក្តីសមតាត ក្រណុា 
ភាពទន់ភលន់និងការសល្ើក្ដល្ងសទេ (ននអំសពើាប) ដែល្រោយនឹង
េមភាពនិងយុតតិធម៌របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ សយើងនឹងស ើញកាន់ដតចាេ់
ដងមសទៀតនូវភេតុតាងននសេចក្តី ស្េឡាញ់មួយដែល្ឥតក្ពំដែន សេចក្តី
ស្េឡាញ់ននក្ពះលុ្បសល្ើផ្ងសេចក្តីអាណិតអាេូរ ដែល្មាតាមានែល់្
កូ្នដែល្ឃ្ល តសចញពី្លួនសៅឥតទីសៅសៅសទៀត។ 

សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះ 
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សេចក្តីស្េឡាញ់សោយសេៃៀមស្ថៃ ត់ 



 

  ក្យថា “្ាុំស្េឡាញ់អនក្” ជាឃ្ល មួយែ៏ចដមលក្ណាេ់េក្មាប់        
“បូណា”។ បូណាមិនដែល្ានឮ ក្យែ៏ដផ្អមដល្ាមក្បក្បសោយមនតេ័ក្ត
េិទធិសនះ បសងាើរ សចញពីបបូរមាត់ននមនុេសមាន ក់្ ដែល្្លួនទនៃឹងរង់ចំាសោយ
ក្តីអេ់េងឃឹមស ើយ មនុេសស ះ គ្មម ននរណាសក្ៅពីឪពុក្របេ់បូណាស ះ
ស ើយ។ សវោក្បមាណ  ក់្ក្ណាត ល្អក្ធ្លក្ត  រាក្តីមួយក្នុងដ្ធនូ 
ស្ស្ថប់ដតបូណាេៃុះស ើងក្ក្ញាងរួចអងគុយសោយញ័រ្លួនចំក្បប់ សៅក្នុង
េុបិនមួយ បូណាានយល់្េបតិស ើញ ឪពុក្ជាទីស្េឡាញ់របេ់សគទទួល្
អនិចាក្មម។ បូណាសក្កាក្សចញពីដក្គ រូតរះមនីមាន សែើរតាមរសបៀងផ្ៃះចូល្សៅ
ក្នុងបនៃប់របេ់ឪពុក្ រចួស ើយក៏្អក្ងនួោេ់ ឪពុក្របេ់សគ សោយងនមៗ។ 
ក្នុង្ណាៈដែល្ឪពុក្ានភាា ក់្ែឹង្លួនស ើង បូណាានទមាល យការេមាៃ ត់
របេ់សគសោយស ល្ ក្យថា “សោក្ឪពុក្េូមក្ាប់ កូ្នសមើល្ សតើសោក្
ឪពុក្ស្េឡាញ់កូ្នឬសទ?” សៅក្នុងេភាពេៃប់សេៃៀម ឥតមាន សចញវាចា 
ស្ស្ថប់ដតទឹក្ដភនក្ានរសមៀល្ធ្លល ក់្ពីដភនក្ទំងគូរបេ់ឪពុក្ គ្មត់ានយក្នែ
ទញបូណា ដែល្ជាកូ្នេំឡាញ់របេ់គ្មត់មក្ជិត រួចគ្មត់ឱ្បបូណា   
យា ងដណនក្នុងរងវង់នែរបេ់គ្មត់ សោយមិនបនលឺវាចាមួយមា ត់សស្ថះស ើយ។ 
កាយវកិារែ៏សេៃៀមស្ថៃ ត់សនះហាក់្ែូចជាក្គប់ក្គ្មន់ណាេ់សៅស ើយការអស្ថា រយ 
សក្ើតមានស ើងក្នុងសពល្ស ះឯង សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះចំស ះអនក្េាិត
សៅទីស ះ គឺជាសេចក្តីស្េឡាញ់ដែល្មិនានបសញ្ាញវាចាមួយមា ត់សស្ថះ
ស ើយ។ ស ើ្ឆ្កក ងដែល្សៅ រ្េៃប់សេៃៀមក្តង់កាល់្វា រ ី ស ះស ើយដែល្
តំណាង សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះចំស ះសយើង។ 

 ស តុែូចសមតចានជាមនុេស្លះពិាក្នឹងទទួល្យក្សេចក្តី
ស្េឡាញ់ របេ់ក្ពះ? 
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េូមក្ក្ស ក្សមើល្ជំុវញិ្លួន សតើមានភេតុតាងណា្លះដែល្ជាស្ថក្ខី 
ភាព ននសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះ ដែល្សោក្អនក្សមើល្ស ើញ? 

 

េូមពិចារណាាៈ 

 ការបង្ា ញែល់្មាតាបិតា ឬបងបអូនជាទីស្េឡាញ់របេ់អនក្តាម   
រយាៈ េក្មមភាពសផ្សងៗ ែូចជាការដចក្នំចំណី ឬសាេេំអាត        
បនៃប់៘ 

 េូមក្ពះជួយែល់្អនក្ឱ្យានទទួល្សេចក្តីស្េឡាញ់ដបបសនះមួយ 
សទៀត េក្មាប់អនក្។ 

េូមអសញ្ា ើញអានដងមសទៀតាៈ 
  

   សេផ្ទណា ៣:១៧ 

   យ ូហាន ៣:១៦,១៧ 

   យ ូហាន ១៥:១៣ 
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សេចក្តីស្រូវការស្រះស្រីេទរបេប់ាបជន 
៨ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៦៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ឯបញ្ាតតទី២ ក៏្ដបបែូចគ្មន  គឺថា «ក្តូវឲ្យស្េឡាញ់អនក្
ជិតខ្ជងែូច្លួនឯង» គ្មម នបញ្ាតតណាសទៀតធំជាងបទទំង២សនះសទ។          
មា កុ្េ ១២:៣១ 

កាល្សែើមែំបូង ធមមជាតិ(១)ានផ្តល់្ែល់្មនុេសនូវអំណាចែ៏្ពង់្ពេ់ 
និងគំនិតដែល្ែឹងការ្ុេក្តូវែ៏ល្អក្បនព។ សគក្តឹមក្តូវឥតសខ្ជា ះ ក្នុងភាព ជា
មនុេសសោក្និងេាិតក្នុងភាពចុះេក្មរងជាមួយក្ពះជាមាា េ់។ ចិតតគំនិត 
របេ់សគស្ថអ តេអំ រឯីសគ្មល្បំណងរបេ់សគក៏្បរេុិទធ មត់ មងដែរ។ ក៏្ប ុដនត 
សោយស្ថរការមិនស្ថត ប់បង្គ ប់ែល់្ក្ពះជាមាា េ់ អំណាចរបេ់សគក្តូវាន ំ
ឱ្យធ្លល ក់្ចុះសៅក្នុងផ្លូ វអាក្ក្ក់្ ស ើយអតតទតាភាព ឬភាពអាតាម និយម  

(Selfishness) ក៏្ចូល្មក្ជំនួេសេចក្តីស្េឡាញ់សៅវញិ។ េភាវធមមជាតិ 

របេ់សគក៏្ចុះទន់ស្ាយ សោយស្ថរអំសពើាប ដែល្មិនអាចឱ្យសគពឹងដផ្អក្
សល្ើក្មាល ំង្លួនផ្ទៃ ល់្ សែើមបីក្បឆំ្កងទប់ទល់្នឹងអំណាចរបេ់អារក្សានស ើយ។ 
សគានធ្លល ក់្ចុះក្នុងក្ណាត ប់នែរបេ់អារក្សស្ថតំាងស ើយនឹងេាិតសៅទីស ះ 
ជាសរៀងរ ូត ក្បេិនសបើក្ពះជាមាា េ់មិនានជួយដញក្សគសចញសទស ះ។  
 
 

(១) ធមមជាតិាៈ ជាភាស្ថាល្ីដែល្ផ្សំស ើងសោយ ក្យពីមា ត់--ធមម ដែល្ដក្បេក្មាយ ថា
ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះ រឯីជាតិ ដក្បថាកំ្សណើ ត េរបុន័យមក្គឺ អវីៗដែល្មានកំ្សណើ ត មក្
សោយស្ថរក្ពះបនៃូល្ ដែល្សចញពីក្ពះឱ្េារបេ់ក្ពះ។ 

 

០២ 
ជំរូក្ទ ី
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សគ្មល្បំណងរបេ់សមល្បួងសធវើយា ងណាឱ្យរាងំេៃះដផ្នការននក្ពះជាមាា េ់ 
ក្នុងការបសងកើតមនុេសជាតិនិងសធវើឱ្យពិភពសោក្ស រសពញសៅសោយភាព
េក្តូវ និងភាពសក្ក្ៀមសក្កាះ េវិតស្េស ន។ ែល់្សពល្ស ះវា (អារក្ស) នឹង
ចងអុល្បង្ា ញសៅអំសពើទុចារតិទំងស ះថា ជាល្ទធផ្ល្ននកិ្ចាការរបេ់ក្ពះ
ជាមាា េ់ ក្នុងការបងករបសងកើតមនុេសសោក្។ 

 កាល្អំសពើាបមិនទន់ចូល្មក្ក្នុងសោក្សនះ មនុេសេបាយរកី្ 
រាយ នឹងទំ ក់្ទំនងជាមួយនឹងក្ពះ “ដែល្មានក្គប់ទំងផ្ល្នងលវសិេេនន 

ក្ាជាា  និងសេចក្តីសចះែឹងោក់្ទុក្ក្នុងក្ទង់” កូ្ល្ ុេ២:៣។ ប ុដនត ប ៃ ប់ពី 
េាិតក្នុងអំសពើាបមក្ សគមិនអាចដេវងរក្ស ើញនូវក្តីេបាយរកី្រាយ ក្នុង 
ភាពបរេុិទធតសៅសទៀតានស ើយ ដតផ្ៃុយសៅវញិសគ្ំសគចសវះសចញអំពី 
វតតមានននក្ពះជាមាា េ់។ េភាពដបបសនះសៅដតមានចំស ះអនក្ដែល្មិន
ានដក្ដក្បចិតតជាងមី។ សោយគ្មម នការចុះេក្មរងជាមួយនឹងក្ពះជាមាា េ់ សគ
មិនអាច មានអំណរក្នុងទំ ក់្ទំនងជាមួយក្ទង់ស ើយ។ 

៩ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧០ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   សេចក្តីស្េឡាញ់មិនដែល្សធវើអាក្ក្ក់្ែល់្អនក្ជិតខ្ជង
ស ើយ ែូសចនះ សេចក្តីស្េឡាញ់ ជាកិ្ចាេំសរចតាមក្កឹ្តយវន័ិយស ើយ។             
រ  ូម ១៣:១០ 

 មនុេសមានាបមិនអាចមានអំណរចំស ះក្ពះវតតមានននក្ពះាន
ស ើយ សគសចញពីការរួមក្បស្េ័យ និងសេចក្តីសមក្តីជាមួយនឹងក្ពះ។ 
ក្បេិនសបើសគអាចទទួល្ការអនុញ្ចា តឱ្យចូល្សៅកាន់ស្ថា នេួគ៌ ក៏្សគមិន
មានសេចក្តីអំណររកី្រាយានដែរ សក្ ះក្ពះវញិ្ចា ណ ននក្តីស្េឡាញ់ែ៏ទូលំ្
ទូោយ ដែល្ក្គងរាជយសៅទីស ះ ចិតតដែល្សឆលើយតប សៅនឹងសេចក្តី
ស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នក្ពំដែន នឹងគ្មម នន័យចំស ះសគសស្ថះស ើយ។ គំនិតរបេ់
សគ ចំណង់ចំណូល្ចិតតរបេ់សគ មូល្ស តុរបេ់សគ នឹង្ុេដបលក្ពីអេ់អនក្
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ផ្ងដែល្បណាត ល្ឱ្យសក្ើតក្តីសៅត ក្ក្ហាយចំស ះអនក្ដែល្គ្មម នាប ដែល្
រេ់សៅទីស ះ។ សគនឹងសៅជាភាល វដតឯង មិនចុះេក្មរងនឹងបទសភលងននស្ថា ន
េួគ៌ស ើយ។ ស្ថា នេួគ៌និងកាល យសៅជាក្ដនលងសធវើទណឌ ក្មមចំស ះរូបសគ។ សគ
នឹង្ំោក់្្លួនពួនអាតាម អំពីក្ពះដែល្ជាពនលឺ និងជាក្បភពននអំណររកី្រាយ
នននគរស្ថា នេួគ៌។ ខ្ជងឯក្ពះ ជាមាា េ់ ពំុមានក្កឹ្តយក្ក្មណាដែល្
បែិសេធមនុេសអាក្ក្ក់្អំពីស្ថា នេួគ៌ស ះស ើយ គឺ្លួនសគផ្ទៃ ល់្ានធ្លល ក់្
សចញសោយ្លួនឯង សោយការមិនក្តូវធ្លតុនឹងបរយិាកាេនននគរស្ថា នេួគ៌។ 
េិរលី្អននក្ពះជាមាា េ់ នឹងកាល យជាសភលើងដែល្សឆះបំផ្ទល ញចំស ះរូបសគ។ សគ
នឹងស្ថវ គមន៍ែល់្ហាយនភាព សក្ ះសគានោក់្មុ្អំពីក្ពះភក្តក្តននក្ពះ
ជាមាា េ់ដែល្េុគត សែើមបីជានងល  សក្ាេសោះចំស ះរូបសគ។ 

 មនុេសមិនអាចសគចផុ្តពីរសតត ននាបក្មម ដែល្សយើងានធ្លល ក់្
ចូល្សោយ្លួនឯងស ះស ើយ។ “សតើអនក្ណាអាចនឹងែក្យក្របេ់ស្ថអ ត
សចញពីរបេ់សស្ថម ក្សក្គ្មក្ាន គ្មម នអនក្ណាសធវើានស ើយ” យ ូប ១៤:៤។ 
“សក្ ះ គំនិតខ្ជងស្ថច់ឈ្លមស ះរដមងទេ់ទទឹងនឹងក្ពះ ែបិតមិនចុះចូល្
នឹងក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ពះសទ ក៏្ពំុអាចនឹងចុះចូល្ានផ្ង”  រ  ូម ៨:៧។ 
ចំសណះវជិាា  វបបធម៌ ភាពែឹងខ្ជន ត ការក្បឹងដក្បងរបេ់មនុេសេុទធដតមាន
ដែនកំ្ណត់យា ងក្តឹមក្តូវ ក៏្ប ុដនតសៅទីសនះ វាគ្មម នឥទធិពល្អវីស ើយ។ សគ
អាចបង្ា ញឱ្យស ើញនូវភាពក្តឹមក្តូវននដផ្នក្ខ្ជងសក្ៅសោយអាក្បបកិ្រយិា 
ក៏្ប ុដនតសគមិនអាចផ្ទល េ់បតូរចិតត (ដផ្នក្ខ្ជងក្នុង)ានស ើយ សគមិនអាចបនសុទធ
ែំសណើ រលូ្តោេ់ននជីវតិានសទ។ ក្តូវដតមានអំណាចមួយដែល្សធវើការ     
ឰែ៏នផ្ៃក្នុងននចិតត គឺជាជីវតិមួយងមី ដែល្មក្អំពីស្ថា នេួគ៌ ដែល្ ំមនុេស
ឱ្យផ្ទល េ់ដក្បពីអំសពើាប សៅកាន់ភាពបរេុិទធ។ អំណាចស ះ គឺក្ពះក្គីេៃ។ 
មានដតក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់មួយប ុសណាណ ះ ដែល្អាចសធវើឱ្យក្ពលឹ្ងដែល្គ្មម ន
ជីវតិរបេ់មនុេសផ្ទល េ់ដក្ប ស ើយ ំសៅកាន់ ភាពបរេុិទធឥតសមាះមនៃិល្។ 
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១០ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧១ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖    ស ើយគ្មម នសេចក្តីេសក្តង្គ ះ សោយស្ថរអនក្ណាសទៀត
សស្ថះ ែបិតសៅសក្កាមសម  គ្មម ន មសឈ្លម ះណាសទៀតានក្បទនមក្
មនុេសសោក្ ឲ្យសយើងរាល់្គ្មន ានេសក្តង្គ ះស ះស ើយ។ កិ្ចាការ ៤:១២ 
 ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះមានក្ពះបនៃូល្ថា “សល្ើក្ដល្ងដតមនុេសដែល្សក្ើត
អំពីស្ថា នេួគ៌” ល្គឹក្ណាដតសគានទទួល្នូវចិតតងមី ចំណង់ងមី សគ្មល្បំណង 
និងបុពវស តុងមី ដែល្ ំសៅកាន់ជីវតិងមី ពំុស ះសទ “. . . ស ះគ្មម ននរណាអាច
នឹងស ើញនគរក្ពះានសទ” យ ូហាន ៣:៣។ គំនិតដែល្គិតថា ចំាាច់ក្តូវ
ដតបសងកើតឱ្យមានការល្អ សៅក្នុងនិេស័យននជីវតិមនុេសសោយ្លួនឯងស ះ គឺ
ជាការបំភ័នតមួយដែល្ក្បក្បសោយសក្គ្មះថាន ក់្។ “ប ុដនតមនុេសខ្ជងស្ថច់
ឈ្លម សគមិនទទួល្ សេចក្តីខ្ជងឯក្ពះវញិ្ចា ណននក្ពះសទ ពីសក្ ះជាសេចក្តី
ល្ៃង់សល្ៃើែល់្សគក៏្រក្ស្ថគ ល់្មិនានដែរ ែបិតក្តង់ឯសេចក្តីស ះ ក្តូវ
ពិចារណាយល់្ខ្ជងវញិ្ចា ណវញិ”  កូ្រនិងូេទី១ ២:១៤។ ក្ពះសយេ ូវមាន
ក្ពះបនៃូល្ថា “កំុ្ឱ្យឆៃល់្ពី ក្យដែល្្ាុ ំក្ាប់ថាក្តូវសក្ើតជាងមីស ះស ើយ”  
យ ូហាន ៣:៧។  
ក្ពះគមពីរានចារកឹ្ទុក្អំពីក្ពះក្គីេៃថា “ក្នុងអងគក្ទង់មានជីវតិ ស ើយជីវតិ
ស ះជាពនលឺននមនុេស សោក្” យ ូហាន ១:៤។  

 

“មនុេសមិនអាចសគចផុ្តពីរសតត ននាបក្មម ដែល្សគានធ្លល ក់្ចូល្    
សោយ្លួនឯងស ះស ើយ”។ 

 

 “ស ើយគ្មម នសេចក្តីេសក្តង្គ ះសោយស្ថរអនក្ណាសទៀតសស្ថះ ែបិតសៅសក្កាម
សម  គ្មម ន មសឈ្លម ះណាសទៀតានក្បទនមក្មនុេសសោក្ឱ្យសយើងរាល់្
គ្មន ានេសក្តង្គ ះស ះស ើយ”  កិ្ចាការ ៤:១២។ 
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 សយើងសៅដតមិនអាចយល់្ាននូវសេចក្តីសមក្តី េបបុរេរបេ់ក្ពះ 
ជាមាា េ់ និងអតតចរតិរបេ់ក្ទង់ ដែល្មានសេចក្តីសមតាត ក្បណី និងការ
ថាន ក់្ងនមែ៏ស្េទន់ ែូចឪពុក្មានែល់្កូ្នស ះស ើយ។ សយើងសៅដតមិនទន់
េកប់ចិតតក្គប់ក្គ្មន់ល្មមនឹងែឹងយល់្នូវក្ាជាា ញ្ចា ណនិងគតិយុតតិធម៌នន
ក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ទង់ សទះបីជាសយើងានស ើញថា ក្កឹ្តយវន័ិយស ះាន
ស្ថា ប សៅសល្ើក្គឹះែ៏សៅអេ់ក្ល្បននសេចក្តីស្េឡាញ់ក៏្សោយ។ ស្ថវក័្ប ុល្ 
ានស ើញនូវការអេ់ទំងសនះ ដែល្គ្មត់ានឧទនស ើងយា ងឱ្ឡារកិ្ថា 
“្ាុ ំយល់្ក្ពមថាក្កឹ្តយវន័ិយល្អដមន”  រ  ូម ៧:១៦។ “ែូសចនះក្កឹ្តយវន័ិយបរេុិទធ
សទ ស ើយសេចក្តីបញ្ាតិត  ក៏្បរេុិទធ េុចរតិ ល្អដែរ” រ  ូម ៧:១២។ ប ុដនតគ្មត់
ានស ល្បដនាមសោយ  ក្យជូរចត់ទំងទងគឹះចិតតនិងអេ់េងឃឹមថា “ដត្ាុ ំ
សៅខ្ជងស្ថច់ឈ្លម(១) វញិ សោយានក្តូវល្ក់្សៅក្នុងអំណាចរបេ់ាប”    
រ  ូម ៧:១៤។ ស្ថវក័្ប ុល្ក្ាថាន ចង់ានយា ងខ្ជល ំងនូវភាពបរេុិទធ និងសេចក្តី
េុចរតិដែល្្លួនគ្មត់ផ្ទៃ ល់្ គ្មម នអំណាចនឹងសធវើឱ្យេសក្មចាន សទើបគ្មត់
ដស្េក្ស ើងថា “សវទ ណាេ់្ាុំ សតើនរណានឹងជួយឱ្យ្ាុំរចួអំពីតួសេចក្តី
ស្ថល ប់ សនះសៅាន” រ  ូម ៧:១៤។ 

សគឮេំដក្មក្ដបបសនះពីមនុេសដែល្មានបនៃុក្ែ៏ធៃន់ធៃរ ក្នុងផ្លូវចិតតសចញពី
ក្គប់មជឈោា ននិងក្គប់យុគេម័យ។ ចំស ះបញ្ចា ទំងអេ់ សនះ គឺមានដត
ចសមលើយមួយគត់ែូចមានចារកឹ្ទុក្មក្ក្នុងក្ពះគមពីរយ ូហាន១:២៩ថាាៈ         
“ន៎ុះន៎ុ! កូ្នសចៀមននក្ពះ ដែល្សោះាបមនុេសសោក្”។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(១) ក្នុងស្ថច់ឈ្លម (carnal): ជា ក្យដែល្មានន័យផ្ៃុយនឹងក្នុងផ្លូវ បរេុិទធឬ ក្បក្បសោយ
ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធរបេ់ក្ពះ (spiritual) 



ទំព័រ  - 20 - 
 

១១ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖    ែបិត្ាុ ំែឹងថា សៅក្នុង្លួន្ាុ ំ គឺក្នុ ងស្ថច់ឈ្លម្ាុ ំ គ្មម នអវី
ល្អសទ សក្ ះ្ាុ ំមានចិតតចង់សធវើល្អជានិចា ប ុដនត រក្សធវើមិនសក្ើតសស្ថះ។ រ  ូម៧:១៨ 
 មានការសក្បៀបក្បែូចជាសក្ចើន ដែល្ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធននក្ពះាន 
ពាយាមនឹងសបើក្បង្ា ញនូវសេចក្តីពិតទំងសនះ និងសធវើឱ្យអនក្ដែល្ក្ាថាន
ចង់ឱ្យរចួអំពីបនៃុក្ននសទេកំ្ ុេសនះយល់្ានសោយង្យ។ ប ៃ ប់ពី
ានសាក្បសញ្ចឆ តសអស្ថវមក្ យា កុ្បានរត់សគចសចញពីសគ ោា នរបេ់
ឪពុក្គ្មត់។ យា កុ្បសក្ើតក្តីក្ពួយ ដែល្ចិតតរបេ់សគក្បក្បសៅសោយពិរុទធភាព។ 
គ្មត់សៅយា ងក្តម ង់ក្តសមាចនិងោច់េដងវង សោយឃ្ល តចាក្សចញពីការ
រេ់សៅដែល្ធ្លល ប់ដតមានការស្េឡាញ់ថាន ក់្ងនម។ សពល្ស ះមានគំនិតមួយ
ដែល្ល្ប់សល្ើ សេចក្តីក្ងវល់្ផ្ង   ានោក់្េមាព ធសៅសល្ើក្ពលឹ្ង
វញិ្ចា ណរបេ់គ្មត់ គឺការភ័យខ្ជល ចដក្ក្ងអំសពើាប ស ះពក្ង្ត់គ្មត់សចញពី
ក្ពះជាមាា េ់ ស ើយក្ពះនឹងសាះបង់សចាល្រូបគ្មត់។ យា កុ្បក្បះ្លួនទសក្មត
េក្មាក្ទំងក្តីសក្ក្ៀមក្កំ្ សៅទីដែល្  ុ៊ុំព័ទធសោយភាពឯសកា ឯ យឰែ៏     
សមឃ្ មានដត វូងតារានិក្រកំ្ែរសពល្រាក្តីមួយែ៏ស្ថៃ ត់ក្ជងំ។ សៅសពល្
ដែល្គ្មត់កំ្ពុងនិក្ត ៃ ល្ង់ល្ក់្ស ះ ស្ស្ថប់ដតមានពនលឺចំដ ក្មួយាន
សល្ចមក្បង្ា ញចំស ះគ្មត់ សមើល្ន៎! ពីទីែី វាល្រាប ដែល្គ្មត់េក្មានត
ស ះមានជារូបរាងជសណតើ រែ៏ធំមួយ ដែល្ភាា ប់ពីដផ្នែីស ើងសឆ្កព ះសៅកាន់
ទវ រនននគរស្ថា នេួគ៌ ស ើយសៅសល្ើជសណតើ រស ះមានពពួក្សទវតាននក្ពះ
កំ្ពុងស ើងចុះក្តេង។ សៅឯខ្ជងសល្ើដែល្ជាទីក្បក្បសោយេិរលី្អ មាន
េំស ងក្ពះជាមាា េ់ដែល្ផ្តល់្នូវស្ថរននសេចក្តីេងឃឹម។ កិ្ចាការទំងស ះ
ានេំដែងមក្ចំស ះយា កុ្ប ដែល្ក្តូវនឹងសេចក្តីក្តូវការ និងសេចក្តីប ង
ក្ាថាន ននក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់គ្មត់ គឺសេចក្តីក្តូវការក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ។ 
គ្មត់មានសេចក្តីអំណររកី្រាយនិងសេចក្តីែឹងគុណជាខ្ជល ំង       ចំស ះក្ពះ
ដែល្បង្ា ញឱ្យគ្មត់ស ើញផ្លូវមួយដែល្មនុេសមានាបែូចជារូបគ្មត់អាច
ស្ថា ប េមព័នធភាពជាងមីស ើងវញិជាមួយក្ពះអមាា េ់។ ជសណតើ រ អាង៌កំ្ាំង
ននេុបិននិមិតតរបេ់គ្មត់តំណាងក្ពះសយេ ូវ ដែល្ក្ទង់ស ះស ើយ ជា
មសធាាយ និងជាមជឈបុគគល្ដែល្េាិតសៅចស ល ះសយើងស ើយនិងក្ពះវរបិតា។ 
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១២ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖     ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្សៅគ្មត់ថា ្ាុ ំជាផ្លូ វ ជាសេ
ចក្តីពិត ស ើយជាជីវតិ សបើមិនមក្តាម្ាុ ំ ស ះគ្មម នអនក្ណាសៅឯក្ពះវរបិតា
ានស ើយ។ យ ូហាន ១៤:៦ 
 សេចក្តីសក្បៀបក្បែូចសនះែូចគ្មន នឹងរូបភាពដែល្ក្ពះសយេ ូវាន
េនៃ  ជាមួយនឹងណាថាដណល្ ដែល្សៅក្នុងសពល្ស ះក្ពះអងគមានក្ពះ
បនៃូល្ថា     “. . . អនក្រាល់្គ្មន នឹងស ើញសម សបើក្ចំ  និងពពួក្សទវតានន
ក្ពះសហាះស ើង សហាះចុះសល្ើកូ្នមនុេស” យ ូហាន ១:៥១។ សោយស្ថរការ
សាះបង់សចាល្សេចក្តីជំសនឿ មនុេសានផ្ទត ច់ភាពជិតេនិទធរបេ់្លួនអំពីក្ពះ
ជាមាា េ់។ ដផ្នែី ក្តវូានផ្ទត ច់សចញពីស្ថា នេួគ៌ សក្បៀបាននឹងេមុក្ទ 
ដែល្សធវើឱ្យទីក្ដនលងពីរ ោច់សចញស្េ ះពីគ្មន ។ ប ុដនតតាមរយាៈក្ពះក្គីេៃ 
ដផ្នែីក្តូវានផ្ាភាា ប់ស្ថរ ជាងមីស ើងវញិជាមួយស្ថា នេួគ៌ សោយស្ថរក្ពះ
គុណក្ពះអងគផ្ទៃ ល់្ក្ពះក្គីេៃាន សធវើជាស្ថព នេក្មាប់ឆលងកាត់សល្ើេមុក្ទ 
ដែល្អំសពើាបានបសងកើតមក្ ក្បសយាជន៍ឱ្យពពួក្សទវតាផ្ាយែំណឹងល្អ 
អាចភាា ប់ទំ ក់្ទំនងជាមួយមនុេសសោក្ាន។ ក្ពះក្គីេៃភាា ប់មនុេស
មានាបដែល្មានភាពទន់ស្ាយ និងឯសកា ដតល្សតាល្ សៅនឹងក្បភពនន
អំណាចមួយែ៏គ្មម នដែនកំ្ណត់។ 

 ប ុដនតជាការឥតក្បសយាជន៍ទសទ ចំស ះការយល់្េបតិរសវ ើរវាយរបេ់ 
មនុេសនិងជាការឥតក្បសយាជន៍សស្ថះ ដែល្មនុេសក្បឹងសល្ើក្េៃួយ្លួនឯង 
ក្បេិនសបើសគមិនយក្ចិតតទុក្ោក់្នឹង “ក្បភព” មួយដែល្ជាក្តីេងឃឹម និង
ជាជំនួយ ចំស ះស្ថេន៍ដែល្ាត់បង់ (១) ។ “ក្គប់ទំងរបេ់ែ៏ល្អ ដែល្
ក្ពះ ក្បទនមក្ និងអេ់ទំងអំសណាយទនែ៏ក្គប់ល្ក្ខណ៍ ស ះេុទធដត
មក្ពីស្ថា នសល្ើ គឺមក្ពីក្ពះវរបិតាននពនលឺ”  យា កុ្ប ១:១៧។ 

 

(១) ស្ថេន៍ដែល្ាត់បង់ាៈ េំសៅសៅសល្ើមនុេសទំងឡាយណា ដែល្មិនទន់ ទទួល្យក្
សេចក្តីេសក្តង្គ ះពីក្ពះ។ 
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សក្ៅអំពីក្ទង់ពំុមាន អតតចរតិែ៏ក្គប់ល្ក្ខណ៍ពិតក្ាក្ែសស្ថះស ើយ។ ផ្លូវ
ដែល្ ំសៅក្ពះវរបិតា ស ះមានដតមួយគត់ គឺតាមរយាៈក្ពះក្គីេៃ។ ក្ពះ
អងគមានក្ពះបនៃូល្ថា      “្ាុ ំជាផ្លូ វជាសេចក្តីពិត ស ើយជាជីវតិ” សបើមិនមក្
តាម្ាុ ំ ស ះគ្មម នអនក្ណាសៅឯ ក្ពះវរបិតាានស ើយ”     យ ូហាន ១៤:៦។ 

 ក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ពះវរបិតា អាណិតអាេូរសោយក្តីស្េឡាញ់ 
ចំស ះមនុេសទំងអេ់ដែល្រេ់សៅសល្ើសោកិ្យសនះ គឺធំជាងសេចក្តីស្ថល ប់
សៅសទៀត។ តាមរយាៈការល្ះបង់ក្ពះរាជបុក្តារបេ់ក្ទង់ ក្ទង់ានផ្តល់្ែល់្
សយើងនូវអំសណាយមក្ពីស្ថា នេួគ៌។ ក្ពះជនម ការេុគត សេចក្តីអងវក្ររបេ់
ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះជំនួេសយើងរាល់្គ្មន  កិ្ចាការបរេុិទធរបេ់ពពួក្សទវតា សេចក្តី 
អំ វ វននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ ក្ពះវរបិតាដែល្សធវើការក្នុងក្គប់អវីៗទំង
អេ់សោយឥត្ប់ រ្ជាមួយសទវតាក្ទង់ គឺសែើមបីជាកិ្ចាជួយសក្ាេសោះ 
ែល់្សយើងរាល់្គ្មន ។ 

១៣ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧៤ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ដតសយើងែឹងថា ក្គប់ការទំងអេ់ផ្សំគ្មន  េំរាប់
សេចក្តីល្អែល់្ពួក្អនក្ដែល្ស្េឡាញ់ក្ពះ គឺែល់្ពួក្អនក្ដែល្ក្ទង់សៅ
មក្ តាមក្ពះែំរះិក្ទង់។ រ  ូម ៨:២៨ 
េូមសយើងទំងអេ់គ្មន  េំ ឹងសមើល្សៅពលី្ក្មមែ៏គួរឱ្យេាប់ដេាងដែល្ 
ក្ពះានក្បទនមក្ឱ្យសយើង! ចូរសយើងេរសេើរតំសក្ើងនូវកិ្ចាការនិងថាមពល្ 
ដែល្នគរស្ថា នេួគ៌ានចំណាយសែើមបីក្បមូល្យក្មក្វញិនូវមនុេសដែល្
ាត់បង់ ស ើយ ំសគក្ត ប់សៅកាន់នគររបេ់ក្ពះវរបិតាវញិ។ សទះជា
ឥទធិពល្ែ៏ខ្ជល ំងកាល  ឬទីភាន ក់្ង្រទំងឡាយណា ដែល្មានអំណាចក៏្មិន
ដែល្សធវើកិ្ចាការសនះដែរ។ រង្វ ន់ែ៏សល្ើេលុ្បចំស ះសេចក្តីល្អក្តឹមក្តវូ 
អំណររកី្រាយននស្ថា នេួគ៌ េងគមននពពួក្សទវតា ការរួមក្បស្េ័យនិងសេចក្តី
ស្េឡាញ់ននក្ពះវរបិតា និងក្ពះរាជបុក្តា ការសល្ើក្ែំសក្ើងនិងការចំសរ ើន
ក្មាល ំងអំណាចែល់្សយើង ក្នុងយុគេម័យែ៏អេ់ក្ល្ប សតើកិ្ចាការទំងអេ់
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សនះមិនដមនជាសក្គឿងសល្ើក្ទឹក្ចិតត ដែល្ជំរញុឱ្យសយើងក្បគល់្ចិតតនិងសេចក្តី
ស្េឡាញ់របេ់សយើងែល់្ ក្ពះដែល្ជាក្ពះអាទិក្រ និងជាក្ពះែ៏សក្ាេសោះ
របេ់សយើងសទឬអវី? 

 ស ើយម ាងសទៀត ការវនិិចឆ័យននក្ពះជាមាា េ់ានក្បកាេក្បឆំ្កង
នឹង “អំសពើាប” សពៀរសវរាដែល្មិនអាចសចៀេផុ្ត ការប ៃ បបស ា ក្នូវចរតិ 
ល្ក្ខណាៈរបេ់សយើង និងហាយនភាពចុងសក្កាយបងអេ់ានបង្ា ញឱ្យសយើង
ក្នុងក្ពះបនៃូល្ក្ពះជាមាា េ់ដែល្ក្ពមានសយើង ឱ្យសចៀេវាងពីក្គប់េក្មមភាព 
របេ់អារក្សស្ថតំាង ។ 

 សតើសយើងនឹងមិនទទួល្យក្សេចក្តីអាណិតអាេូរ របេ់ក្ពះជាមាា េ់
សទឬអី? សតើសយើងចង់ឱ្យក្ទង់សធវើអវីដងមសទៀតេំរាប់សយើង? ចូរសយើងស្ថា ប 
ទំ ក់្ទំនងែ៏ក្តឹមក្តូវជាមួយនឹងក្ពះជាមាា េ់ ដែល្ក្ទង់ានស្េឡាញ់
សយើងសោយសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ម ស្ថា រយរបេ់ក្ទង់។ េូមឱ្យសយើងមាន
សពល្គិតគូរចំស ះ មសធាាយដែល្ក្បក្បសោយអំណាច បំផ្ទល េ់បំដក្ប្លួន
សយើងឱ្យានែូចជាអងគក្ទង់ឱ្យសយើងអាចទទួល្នូវភាពែូចសែើមវញិ ដែល្
សយើងអាចឋិតសៅជាសមក្តីមិតតនឹងពពួក្សទវតារបេ់ក្ពះ ស ើយនិងឱ្យមាន
ភាពចុះេក្មរង ក្នុងការរួមក្បស្េ័យជិតេនិទធ ជាមួយនឹងក្ពះវរបិតានិងក្ពះ
រាជបុក្តា។ 

១៤ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖      មួយសទៀត បងបអូនសអើយ ឯសេចក្តីណាដែល្ពិត សេចក្តី 
ណាដែល្គួររាប់អាន សេចក្តីណាដែល្េុចរតិ សេចក្តីណាដែល្បរេុិទធ 
សេចក្តីណាដែល្គួរស្េឡាញ់ សេចក្តីណាដែល្មានសឈ្លម ះល្អ សបើមាន
េគុណណា ឬជាសេចក្តីេរសេើរណា ស ះចូរពិចារណាពីសេចក្តីទំង
ស ះចុះ។ ភីលី្ព ៤:៨ 
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វឌ្ឍនភាពរបេ់មនុេសជាតិ  

ការក្បមូល្ផ្ល្ស ើ្ពីនក្ពដែល្លិ្ចទឹក្ 

  

 ការបំផ្លិចបំផ្ទល ញនក្ពស ើ្ដែល្បសងកើតសភលៀង (Rain forest) សៅក្នុង 
ក្បសទេអាសមរកិ្ដប ក្ខ្ជងតបូង ានសធវើឱ្យមនុេសជាសក្ចើនក្ពួយារមភចំស ះ 
ការវវិតតន៍របេ់មនុេសក្នុងេម័យទំសនើបដែល្សល្ឿន ួេល្បត់។ សយើង
កំ្ពុងបំផ្លិចបំផ្ទល ញពិភពដែល្សយើងកំ្ពុងរេ់សៅ។ ប ុដនតសៅសពល្ស ះមាន
អនក្ជំនួញមាន ក់្ ានដក្បកាល យភាពម នតរាយស ះឱ្យសៅជាឱ្កាេមួយែ៏
មានក្បសយាជន៍អស្ថា រយវញិ។ សោយស្ថរនក្ពស ើ្ដែល្ផ្តល់្សភលៀងយា ងធំ
សធងរាប់ ន់មា យ (១មា យមានក្បដ ល្ ១, ៦០៨ដម ក្ត) ដែល្ានលិ្ច
ល្ង់សោយស្ថរ ការេង់ទំនប់វារអីគគិេនី សៅា រា  ជាតំបន់មួយននក្បសទេ
សក្បេីុល្ស ះសោក្យូអាសរក្គីេាណូ គូមេ៍ានមានគំនិតមួយ ក្នុងការ
ក្បមូល្ផ្ល្ពីនក្ពស ើ្ដែល្លិ្ចល្ង់ស ះ។ គ្មត់ានបសងកើតរណាមា េីុន
ដែល្អាចសក្បើក្នុងទឹក្ាន។ អនក្កាត់ស ើ្សយើងក្បោប់សោយបំពង់ឧេម័ន
េក្មាប់ែក្ែសងាើមមុជចុះែល់្ជំសៅ រ ូតែល់្សៅ ១៦៤ វីត (ក្បមាណ ៥០ម) 
សែើមបីកាត់ស ើ្។ សគមិនក្ពួយារមភខ្ជល ចស ើ្រលំ្មក្សល្ើស ើយ ដតផ្ៃុយសៅ
វញិសគឃ្ល ំសមើល្ស ើ្ដែល្ អដណត តស ើងមក្នផ្ៃទឹក្ខ្ជងសល្ើ ដែល្ពីចំណុច
ស ះសគអូេេសណាត ងយក្សៅ សរាងមា េីុអារស ើ្។ ក្ពះជាមាា េ់ក្បទនឱ្យ
សយើងនូវពិភពដផ្នែីឱ្យសយើងដងរក្ា ប ុដនតសយើងមិនានបំសពញការង្រល្អ
ានជានិចាកាល្ស ះសទ ជួនកាល្ការរកី្ចសក្មើនរបេ់សយើងក្គ្មន់ដតទញ
ឱ្យសយើងងយសក្កាយដតប ុសណាណ ះ។ 

 សទះជាយា ងណាក្តី ក្ពះអាចសធវើការទំងអេ់ឱ្យានល្អ ដងមទំង 
េក្មាប់សយើងរាល់្គ្មន ផ្ងដែរ។ “ក្គប់ទំងរបេ់ែ៏ល្អដែល្ក្ពះក្បទនមក្ 
និង អេ់ទំងអំសណាយទនែ៏ក្គប់ល័្ក្ខណ៍”  យា កុ្ប ១:១៧។ កិ្ចាការដែល្
សយើង អាចសធវើសៅានស ះគឺទទួល្យក្ក្ទង់ដតប ុសណាណ ះ។ 
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 សតើមានឱ្កាេនឹងេសក្មចានការរកី្ចសក្មើនមួយែ៏ពិតក្ាក្ែដែរ 
ឬសទ ក្បេិនសបើសយើងសចាល្ក្ពះ រួចសធវើសោយ្លួនឯង? 

 សតើក្ពះមានក្បទនអវី្លះដែល្វសិេេវសិ្ថល្ជាងអេ់ទំងរបេ់ផ្ង 
  ដែល្មានសៅសល្ើសោកិ្យសយើង សពល្បចាុបបននសនះ? 

ចំណុចពិចារណា 

 អានសេៀវសល “បរយិាកាេនិងកិ្ចាប ុនប ងរបេ់មនុេសក្នុងការជួយ 
ដងរក្ា” ។ 

 េរសេរកំ្ណាពយ ទំនុក្ចសក្មៀង ឬេំបុក្តដងលងអំណរក្ពះគុណ 
ចំស ះអវីដែល្ក្ពះានសធវើែល់្រូបអនក្ផ្ទៃ ល់្។ 

េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសៅាៈ 
   សោកុ្បបតតិ ១១:១-៨ 

   ភីលី្ព ៤:៨ 

   វវិរណាៈ ២១:១-៤ 
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 ការប្ស្បចរិត 

១៥ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖        ែូសចនះ ចូរដក្បចិតត ស ើយវលិ្មក្ចុះ សែើមបីឲ្យាប
របេ់អនក្រាល់្គ្មន ានលុ្បសចញ ក្បសយាជន៍ឲ្យមានសពល្លំ្ស ើយ មក្ពី
ចំស ះក្ពះអមាា េ់។ កិ្ចាការ ៣:១៩ 

សតើមនុេសសោក្អាចល្អបរេុិទធចំស ះក្ពះយា ងែូចសមតចាន? សតើសធវើ 
យា ងែូចសមតចសែើមបីឱ្យាបជនកាល យជាមនុេសេុចរតិសៅាន? គឺមានដត
តាមរយាៈក្ពះក្គីេៃមួយប ុសណាណ ះដែល្ក្ទង់ ំសយើងសៅកាន់ភាពចុះេក្មរង
ជាមួយ ក្ពះជាមាា េ់សោយភាពបរេុិទធ ប ុដនតសតើសយើងចូល្សៅកាន់ក្ពះក្គីេៃ
ានសោយរសបៀបណា? មានមនុេសជាសក្ចើនានស្ថក្េួរនូវេំណួរែដែល្ៗ
សនះែូចជា វូងមនុេស សៅេម័យប ង់តាកូ្េ(១) (The Day of Pentecost) 

  សពល្ដែល្ែឹងថាមានាបស ះសគានដស្េក្ស ើងថា «សតើឱ្យសយើងសធវើែូច 
សមតច?»   ក្យែំបូងបងអេ់ ក្នុងចសមលើយរបេ់េវក័្សពក្តរេគឺ «ក្តូវឱ្យដក្បចិតត 
ចុះ» កិ្ចាការ ២:៣៧-៣៨។ ប ៃ ប់មក្សទៀត គ្មត់មានក្បស្ថេន៍បនតថា  
«ចូរដក្បចិតត...ស ើយវលិ្មក្ចុះសែើមបីឱ្យាបរបេ់អនក្រាល់្គ្មន ក្តូវានលុ្ប
សចញ»    កិ្ចាការ ៣:១៩។ 

  
 

(១) នងៃននប ង់តាកូ្េាៈ ជានងៃដែល្ក្ពះានបំសពញអនក្មានជំសនឿសោយនូវ              ក្ពះវញិ្ចា ណ
បរេុិទធ ក្ទង់ក្បទនអំណាចឱ្យសគសចះនិយាយភាស្ថែនទក្នុងសពល្ស ះដែរ ស្ថវក័្សពក្តរេ
សោយនូវអំណាចននក្ពះ ាន ំាបជនជាសក្ចើនឱ្យដក្បចិតត េូមអសញ្ា ើញអានសៅកិ្ចាការពួក្
ស្ថវក័្ ជំពូក្២។ 

០៣ 
ជំរូក្ទ ី
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 ការដក្បចិតតគឺមានរួមទំងការសស្ថក្ស្ថត យ ចំស ះអំសពើាបនិងការ 
ង្ក្សចញពីអំសពើាប។ សយើងនឹងមិនអាចល្ះបង់អំសពើាបសែើមបីទទួល្ការ 
ផ្ទល េ់បតូរមួយែ៏ពិតក្ាក្ែក្នុងជីវតិានស ើយ ក្បេិនសបើសយើងមិនស្ថគ ល់្អវី
សៅជាអំសពើាប ស ើយក្បេិនសបើសយើងមិនានង្ក្សចញពីអំសពើាបស ះ
សោយអេ់ពីចិតតសទស ះ។ 

 មានមនុេសជាសក្ចើនដែល្មិនយល់្ពីល្ក្ខណាៈពិតននការដក្បចិតត។ 
មនុេសែ៏សក្ចើនឥតគណ មានសេចក្តីទុក្ក្ពយួក្ងវល់្ សោយែឹងថាសគាន
សធវើអំសពើាប ស ើយសគរដមងដតងដតក្បឹងដក្បងេំអិតេំអាងដក្ទក្មង់ដតដផ្នក្
ខ្ជងសក្ៅ ស ើយ្ំរពឹំងេងឃឹមក្នុងចិតតថា ការស ះនឹងអាចជួយឱ្យសគានរចួ
ផុ្តពីសេចក្តីសវទ  ដែល្ជាផ្ល្ននាបក្មមដែល្សគានស្ថង។ ក៏្ ប ុដនត     
ទសងវើដបបសនះពំុដមនជាការដក្បចិតតដែល្ក្តូវតាមន័យននក្ពះគមពីរបរេុិទធ
របេ់ក្ពះស ើយ។ សគទួញសស្ថក្ចំស ះទុក្ខសវទ ជាជាងចំស ះអំសពើាប 
ែូចជាសេចក្តីសស្ថក្េសក្ងងរបេ់សអស្ថវ សៅសពល្ដែល្គ្មត់ស ើញថាេិទធិ
ទទួល្មរតក្ កូ្នចបង (Brithright) របេ់គ្មត់ានក្តូវាត់បង់ពីគ្មត់រ ូត។ 
ាឡាម ភ័យតក្កមាសពល្ស ើញសទវតា្រសៅតាមផ្លូវដែល្គ្មត់សែើរសៅ 
មានទំងោវ ែក្ ូតពីសស្ស្ថមចំាជាសស្េច។ គ្មត់ែឹងកំ្ ុេរបេ់គ្មត់
ស ើយភ័យខ្ជល ច ចំស ះសេចក្តីស្ថល ប់ ក៏្ ប ុដនត ពំុមានការដក្បចិតតែ៏ពិតក្ាក្ែ
ចំស ះអំសពើាបស ើយ គ្មម នការបតូរផ្ទល េ់សេចក្តីប ងក្ាថាន និងគ្មម នសេចក្តី
េអប់ស្ពើមចំស ះអំសពើាបស ើយ។ ប ៃ ប់ពីានក្បត់ក្ពះជាមាា េ់មក្           
យូោេអីុស្ថក រយី ុតានដស្េក្ស ើងថា “្ាុ ំានសធវើាប សោយបញ្ាូ នឈ្លម
ឥតមានសទេ ួេសៅស ើយ” មា ថាយ ២៧:៤។ 

១៦ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧៧ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ឯពនលឺែ៏ពិត ស ះគឺជាពនលឺដែល្បំភលឺែល់្មនុេសទំង
អេ់ ដែល្សក្ើតមក្ក្នុ ងសោកី្យ៍។យ ូហាន ១:9         



ទំព័រ  - 28 - 
 

 ការល្ន់តួាបានបងខំសចញអំពីក្ពលឹ្ងដែល្មានកំ្ ុេរបេ់    
យូោេអីុស្ថក រយី ុត សក្ ះសគែឹងការវនិិចឆ័យសទេែ៏គួរឱ្យរនធត់ និងទិែាភាព
ននការកាត់សទេែ៏គួរឱ្យដេាងខ្ជល ច។ ផ្ល្វាិក្ដែល្ផ្តល់្ចំស ះគ្មត់ស ះ
សធវើឱ្យគ្មត់ស រស ញសោយក្តីរនធត់ ក៏្ប ុដនតវាគ្មម នការ្ឺចាប់សស្ថក្េសក្ងង
ពិតែល់្ទីជំសៅននក្ពលឹ្ងរបេ់គ្មត់ដែល្ានក្បត់ចំស ះក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះ
ដែល្គ្មម នអំសពើាបសស្ថះស ើយ។ ក្ពះសៅផ្ទសរា នសៅសពល្ដែល្ទទួល្ទុក្ខ
សវទ សក្កាមការោក់្សទេពីក្ពះជាមាា េ់ ស ះានក្ពមទទួល្ថាានសធវើ
ាបទេ់នឹងក្ពះដមន គឺក្នុងសគ្មល្បំណងសគចឱ្យផុ្តពីការោក់្ទណឌ ក្មមជា
បនតសៅសទៀតដតប ុសណាណ ះ ក៏្ប ុដនត ក្ទង់ានដបរសៅកាន់ចិតតអេមិមានាៈ ទេ់
ទទឹងនឹងអំណាចននស្ថា នេួគ៌ស ើងវញិ សៅសពល្ដែល្ក្ពះានសល្ើក្សេច
ក្តីសវទ  (Plagues) សចញ។ មនុេសទំងអេ់សនះសគទួញសស្ថក្ចំស ះល្ទធ
ផ្ល្ននអំសពើាប ក៏្ប ុដនត សគពំុានសស្ថក្ស្ថត យចំស ះអំសពើាបស ើយ។ 

 សៅសពល្ដែល្ចិតតានចុះចូល្នឹងឥទធិពល្ននក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ពះ 
ជាមាា េ់ េតិេមបជញ្ាាៈានវលិ្ក្តល្ប់មក្វញិយា ងឆ្កប់រ ័េ ស ើយ
មនុេស មានាបស ះនឹងមិនស ើញែល់្ទីជំសៅននភាពពិេិែាននក្កឹ្តយវន័ិយ
បរេុិទធរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ដែល្ជាក្គឹះននការក្គប់ក្គងរបេ់ក្ទង់សៅសល្ើ
ស្ថា នេួគ៌និងដផ្នែីផ្ង។ “ឯពនលឺែ៏ពិត ស ះគឺជាពនលឺដែល្បំភលឺែល់្មនុេស
ទំងអេ់ដែល្សក្ើតមក្ក្នុងសោកិ្យ” យ ូហាន ១:១៩។ គឺបំភលឺបនៃប់អាង៌កំ្ាំង
ននែួងក្ពលឹ្ងស ើយរបេ់ដែល្កំ្ាំងក្នុងភាពងងឹងក្តូវានសមើល្ស ើញ
ចាេ់វញិ”។ ការសថាក ល្សទេ (្លួនឯង) ពិតក្ាក្ែានែក់្ជាប់ក្នុង
វញិ្ចា ណនិងែួងចិតត។ មនុេសមានាបស្ថគ ល់្ភាពបរេុិទធក្តឹមក្តូវននក្ពះ
សយ ូវា  ស ើយមានអារមមណ៍ភ័យខ្ជល ចនឹងការបង្ា ញ្លួនននពិរុទធភាព និង
សេចក្តីសស្ថម ក្សក្គ្មក្ ចំស ះក្ពះដែល្ក្ទង់ក្ជាបពីចិតតរបេ់សគ។ សគស ើញ
សេចក្តីស្េឡាញ់ននក្ពះជាមាា េ់ សស្ថភណភាពននសេចក្តីបរេុិទធ អំណរនន
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ភាពឥតមនៃិល្ ស ះសគមានចំណង់យា ងពុះស រ ចង់ានការជំរះាប និង
មានទំ ក់្ទំនងជាងមីស ើងវញិជាមួយនឹងស្ថា នេួគ៌។ 

១៧ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧៨ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ឱ្ក្ពះអងគសអើយ េូមបសងកើតចិតតបរេុិទធសៅក្នុងទូល្បងគំ  
ស ើយដក្វញិ្ចា ណក្នុងទូល្បងគំឲ្យក្តឹមក្តូវស ើង។ ទំនុក្ែំសក្ើង ៥១:១០ 
 សេចក្តីអធិស្ថា នរបេ់ លួងោវឌី្ ប ៃ ប់ពីការធ្លល ក់្ចុះក្នុងអំសពើឆ្កគ ំឆគង 
របេ់ក្ទង់ស ះ ានសល្ើក្បង្ា ញឱ្យស ើញចាេ់នូវក្បសភទននការសស្ថក្ស្ថត យ
ែ៏ពិតក្ាក្ែចំស ះអំសពើាប។ ការដក្បចិតតរបេ់ក្ទង់គឺសស្ថម ះក្តង់និងចាេ់ 
ោេ់សោយគ្មម នការពាយាម សែើមបីបនធូរបនាយចំស ះកំ្ ុេរបេ់ក្ទង់ 
ស ើយ។ សោយចិតតរបេ់ក្ទង់ដែល្គ្មម នបំណង នឹងសគចសវះឱ្យបំផុ្តអំពីការ 
កាត់សទេ ដែល្ានរង់ចំាក្ទង់ ស ះបណាត ល្ឱ្យក្ទង់អធិស្ថា នសៅរក្
ក្ពះ។  លួងោវឌី្ានសមើល្ស ើញនូវការក្បក្ពឹតតិរលំ្ងែ៏ធំរបេ់ក្ទង់ និងាន
ស ើញនូវការសធវើឱ្យសស្ថម ក្សក្គ្មក្ែល់្ក្ពលឹ្ងរបេ់ក្ទង់ស ះក្ទង់ានេអប់ស្ពើម 
អំសពើាប! ក្ទង់មិនក្គ្មន់ដតអធិោា នេំុការអត់ឱ្នប ុសណាណ ះសទ ប ុដនតក្ទង់ាន
េូមឱ្យានចិតតបរេុិទធសទៀតផ្ង។ ក្ទង់ ( លួងោវឌី្) ចង់ានសោយ
អនៃះស្ថនូវសេចក្តីអំណររកី្រាយក្នុងភាពបរេុិទធ និងចង់ានទទួល្ការរួម
ក្បស្េ័យផ្ទៃ ល់្ ស្ថរជាងមីស ើងវញិជាមួយនឹងក្ពះជាមាា េ់។  លួងោវឌី្ាន
បនលឺេំស ងពីក្ព  ឫទ័យក្ទង់ថា៖ 

“មានពរស ើយមនុេសណាដែល្ការរលំ្ងរបេ់្លួនក្តូវានអត់សទេឱ្យ 
និងអំសពើាបរបេ់សគក្តូវានជូតេំអាតសចញ។ មានពរស ើយ 

មនុេសណាដែល្ក្ពះសយ ូវា មិនរាប់ថាជាអនក្មានសទេ ស ើយគ្មម ន
កំ្ ុេសៅក្នុងចិតតស ើយ “ ។  ទំនុក្ែំសក្ើង ៣២:១,២ 

 “េូមអាណិតសមតាត ែល់្ទូល្បងគំតាមសេចក្តីេបបុរេរបេ់ក្ទង់ សោយ  
ស ើយេូមលុ្បអំសពើរលំ្ងរបេ់ទូល្បងគំសចញ សោយសេចក្តីសមតាត ក្រុណា
ែ៏បរបូិររបេ់ក្ទង់។ 
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 េូមោងទូល្បងគំយា ងស្ថអ ត ពីអំសពើទុចារតិរបេ់ទូល្បងគំ េូមេំអាត 
អំសពើាបរបេ់ទូល្បងគំផ្ង។ 

 ែបិតទូល្បងគំទទួល្ស្ថត ប់អំសពើរលំ្ងរបេ់ទូល្បងគំស ើយ ឯអំសពើាប 
របេ់ទូល្បងគំស ះក៏្សៅចំស ះមុ្ទូល្បងគំជានិចា។ . . . 

 េូមជំរះទូល្បងគំសោយដមក្ ីុេុប ស ះទូល្បងគំនឹងានក្ជះស្ថអ ត 
េូមែុេោងទូល្បងគំស ះនឹងានេជាង ិមាៈ។  . . . 

 ឱ្ក្ពះអងគសអើយ! េូមបសងកើតចិតតបរេុិទធសៅក្នុងទូល្បងគំ ស ើយដក្ 

 វញិ្ចា ណក្នុងទូល្បងគំឱ្យក្តឹមក្តូវស ើង។ 

 េូមកំុ្សចាល្ទូល្បងគំសចញពីក្ទង់ ស ើយេូមកំុ្ែក្យក្វញិ្ចា ណបរេុិទធ 
របេ់ក្ទង់សចញពីទូល្បងគំស ើយ។ 

 េូមឱ្យទូល្បងគំមានចិតតរកី្រាយចំស ះសេចក្តីេសក្តង្គ ះននក្ទង់ស ើងវញិ 
ស ើយទប់ទល់្ទូល្បងគំសោយក្ពះវញិ្ចា ណែ៏េទធ ននក្ទង់។ . . . 

 ឱ្ក្ពះអងគជាក្ពះែ៏ជួយេសក្តង្គ ះទូល្បងគំសអើយ! េូមសោះទូល្បងគំឱ្យរួច 
ពីសទេកំ្ចាយឈ្លម ឱ្ក្ពះអងគជាក្ពះែ៏ជួយេសក្តង្គ ះរបេ់ទូល្បងគំ 
សអើយ! ស ើយអណាត តទូល្បងគំនិងសក្ចៀងេរសេើរែំសក្ើងនូវភាព 

េបបុរេរបេ់ក្ទង់”។  ទំនុក្ែំសក្ើង ៥១:១-១៤ 

 ១៨ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៧៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ អេ់អនក្ដែល្សនឿយក្ពយួ ស ើយផ្ៃុក្ធៃន់សអើយ ចូរមក្ឯ
្ាុ ំ ្ាុ ំនឹងឲ្យអនក្រាល់្គ្មន ្ប់េំរាក្។ មា ថាយ ១១:២៨ 
 ការដក្បចិតតដបបសនះ គឺ ួេពីេមតាភាព និងអំណាចរបេ់សយើង
ផ្ទៃ ល់្ ដែល្អាចេសក្មចសៅាន។ កិ្ចាការទំងសនះគឺានមក្ដតអំពីក្ពះក្គីេៃ
ដតប ុសណាណ ះដែល្ក្ទង់យាងស ើងសៅស្ថា នែ៏្ពេ់បំផុ្ត ស ើយដែល្ក្ទង់
ានក្បទនអំសណាយែល់្មនុេសទំងឡាយ។ 

        ក៏្ប ុដនត ក្តង់សនះមានចំណុចមួយដែល្មនុេសជាសក្ចើនអាចភ័នតក្ច ំ
ដែល្ជាស តុបណាត ល្ឱ្យសគមិនានទទួល្យក្សេចក្តីជំនួយដែល្ក្ពះក្គីេៃ 
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មានបំណងនឹងផ្តល់្ឱ្យសគ។ សគគិតថាសគមិនអាចចូល្សៅកាន់ក្ពះក្គីេៃ
ានសទ ែរាបណាសគានដក្បចិតតជាមុនេិន សក្ ះថាការដក្បចិតតស ះ នឹង
សរៀបេក្មួល្ផ្លូវែល់្ការអត់សទេននអំសពើាបរបេ់សគ។ គឺជាការពិតណាេ់
ដែល្ថាការដក្បចិតតក្តវូមានមុនការអត់សទេែល់្អំសពើាប សក្ ះថាមាន
ដតចិតតដែល្សស្ថក្េសក្ងងនិងក្បក្បសោយវបិបែិស្ថរសីទដែល្ក្តូវការក្ពះ
អងគេសក្តង្គ ះ។ ប ុដនត សតើមនុេសមានានក្តវូរង់ចំារ ូតែល់្សគដក្បចិតតេិន
សទើបសគអាចចូល្សៅរក្ក្ពះក្គីេៃឬ? សតើសយើងសធវើឱ្យការដក្បចិតតសនះកាល យជា
ឧបេគគរាងំ្័ណឌ ក្ណាត ល្សយើងនឹងក្ពះអងគេសក្តង្គ ះឬ? 

 ក្ពះគមពីរបរេុិទធពំុានបសក្ងៀនថាមនុេសមានាបក្តូវដក្បចិតតមុន
សពល្សគអាចទទួល្នូវការសៅរក្របេ់ក្ពះក្គីេៃស ើយ។ “អេ់អនក្ដែល្
ក្ពួយ  ស ើយផ្ៃុក្ធៃន់សអើយ! ចូរមក្ឯ្ាុ ំ ្ាុ ំនឹងឱ្យអនក្រាល់្គ្មន ្ប់េក្មាក្”  
មា ថាយ ១១:២៨។ មានដតគុណធម៌ ដែល្សចញអំពីក្ពះក្គីេៃប ុសណាណ ះសទ 
ដែល្អាច   ែឹក្ ំសៅរក្ការដក្បចិតតែ៏ពិតក្ាក្ែាន។ ស្ថវក័្សពក្តរេាន
បង្ា ញការសនះឱ្យកាន់ដតចាេ់ស ើងដងមសទៀតក្នុងសេចក្តីដងលងរបេ់សោក្ 
សៅកាន់កូ្នសៅអីុស្ស្ថដអល្សោយ ក្យទំងសនះថា “ស ើយក្ពះានែំសក្ើង
ក្ទង់ស ើងសោយស្ថរក្ពះ េតស្ថត ំ ឱ្យសធវើជាក្ពះអមាា េ់ និងជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ 
សែើមបីនឹងសក្ាេក្បទនការដក្បចិតតែល់្ស្ថេន៍អីុស្ស្ថដអល្ 

  
  
 

 

ក្បសយាជន៍ឱ្យានរួចពីាប” កិ្ចាការ ៥:៣១។ សយើងមិនអាចដក្ដក្បចិតត
សោយគ្មម នក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធរបេ់ក្ពះក្គីេៃស ើយ យា ងណាមិញ សយើង
មិនអាចទទួល្ការអត់ឱ្នសទេាន សោយគ្មម នក្ពះក្គីេៃដែរ (សយើងក្តូវការ
ក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ពះក្គីេៃ សែើមបដីក្បចិតត សយើងក្តូវការក្ពះក្គីេៃសែើមបីឱ្យាន
អត់សទេឱ្យរួចពីអំសពើាប)។ 

ក្ពះគមពីរបរេុិទធពំុានបសក្ងៀនថា មនុេសមានាបក្តូវដក្បចិតត 
មុនសពល្សគអាចទទួល្នូវការសៅរក្របេ់ក្ពះក្គីេៃស ើយ។ 
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 ក្ពះក្គីេៃគឺជាក្បភពននក្គប់ទំងថាមពល្ែ៏ក្តឹមក្តូវ។ ក្ពះអងគគឺជា 
ក្ពះដតមួយអងគប ុសណាណ ះ ដែល្អាចបណតុ ះសៅក្នុងចិតតរបេ់សយើងនូវការក្បឆំ្កង 
យា ងបតូរផ្ទត ច់និងអំសពើាប។ ក្គប់ទំងបំណងប ងក្ាថាន ចំស ះេចាភាពនឹង 
ភាពបរេុិទធ ក្គប់ការទទួល្ស្ថរភាពនូវអំសពើាបរបេ់សយើង គឺជាភេតុតាង 
ដែល្ក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ពះអងគសល្ើចិតតរបេ់សយើង។ 

 ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃមានបនៃូល្ថា “ឯ្ាុ ំ សបើេិនជា្ាុ ំក្តូវានសល្ើក្ពីែី 
ស ើង ស ះ្ាុ ំនឹងទញមនុេសទំងអេ់មក្ឯ្ាុ ំ” យ ូហាន ១២:៣២។         
ក្ពះក្គីេៃានសបើក្េំដែងឱ្យាបជនានស ើញយា ងក្បចក្សចាេ់ ថា
ក្ទង់ជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ សោយទទួល្ការេុគតសែើមបីសោះាបេក្មាប់
ពិភពសោក្ទំងមូល្ ស ើយក្នុង្ណាៈដែល្សយើងេំ ឹងសមើល្សៅឯកូ្ន
សចៀមននក្ពះអមាា េ់ ដែល្សៅសល្ើស ើ្ឆ្កក ងក្តង់កាល់្វា រ ីស ះអាង៌កំ្ាំងនន
សេចក្តីសក្ាេសោះចាប់សផ្តើមោតក្តោងក្ាប់ែល់្ែួងចិតតសយើង ស ើយ
សពល្ស ះសេចក្តីល្អរបេ់ក្ទង់នឹងែឹក្ ំសយើងសៅែល់្ការដក្បចិតត។        
ការេុគតរបេ់ក្ពះក្គីេៃសៅសល្ើស ើ្ឆ្កក ងជំនួេាបជនទំងឡាយ ាន
បង្ា ញឱ្យស ើញនូវសេចក្តីស្េឡាញ់មួយដែល្សយើងយល់្មិនានស្ថម ន
មិនែល់្។ សៅសពល្ដែល្មនុេសមានាបានស ើញសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ធំ
សធងសនះ ស ះសគនឹងបនៃន់ចិតតដែល្រងឹរេូមានការចាប់អារមមណ៍ចំស ះ  
សេចក្តីល្អ ស ើយក៏្មានចិតតស្ថត យសក្កាយចំស ះអំសពើាប ដែល្្លួនាន
ក្បក្ពឹតត។ 

១៩ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨០ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែបិតក្ពះក្ទង់មិនានក្បទនឲ្យសយើងមានវញិ្ចា ណ 
ដែល្ដតងដតខ្ជល ចស ើយ គឺឲ្យមានវញិ្ចា ណែ៏មានអំណាច សេចក្តីស្េឡាញ់ 
និងក្ាជាា នឹងធឹងវញិ។ ធីម ូសង ទី២  ១:៧ 
 ជាការពិតណាេ់ ដែល្សពល្្លះមនុេសសយើងមានការខ្ជម េសអៀន
ចំស ះអំសពើរបេ់្លួនឯង ស ើយានល្ះបង់ទមាល ប់អាក្ក្ក់្្លះរបេ់សគសចាល្
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សចញមុនសពល្ដែល្សគានែឹង្លួនថា សគកំ្ពុងមានទំ ញចូល្សៅជិត   
ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់  ក៏្ប ុ ដនត សៅសពល្ដែល្សគក្បឹងដក្បងបំផ្ទល េ់បំ ដក្ប
សោយបំណងែ៏សស្ថម ះក្តង់ចំស ះអំសពើល្អស ះគឺអំណាចរបេ់ក្ពះក្គីេៃ
នឹងអូេទញចិតតរបេ់សគ។ ឥទធិពល្មួយដែល្សគពំុានែឹង ានសធវើការ
ែល់្ក្ពលឹ្ងរបេ់សគ ស ើយានសធវើឱ្យមនេិការបេ់សគភាា ក់្រឭក្ស ើង 
ស ើយសពល្ស ះជីវតិខ្ជងសក្ៅក៏្ានដក្ដក្បទក្មង់មួយងមី។ ក្នុង្ណាៈដែល្
ក្ពះក្គីេៃាន ំសគឱ្យក្ក្ស ក្សមើល្សៅឯស ើ្ឆ្កក ងរបេ់ក្ទង់ ឱ្យេសងកត
សមើល្ក្ទង់ ដែល្ានទមលុះទមាល យអំ សពើាបរបេ់សគ សពល្ស ះ សទើ ប
មនេិការបេ់សគវលិ្មក្រក្ក្កឹ្តយវន័ិយសែើមរបេ់ក្ពះជាមាា េ់វញិ។ អំសពើ
ទុចារតិក្នុងជីវតិរបេ់សគ អំសពើាបដែល្ចាក់្ឫេយា ងសក្ៅសៅក្នុងក្ពលឹ្ង
របេ់សគានសបើក្េំដែងឱ្យសគស ើញ។ សគចាប់សផ្តើមយល់្អំពីសេចក្តី
េុចរតិឥតសខ្ជា ះរបេ់ក្ពះក្គីេៃ សទើបសគឧទនស ើងថា “សតើអវីសៅជាអំសពើាប 
ដែល្តក្មូវឱ្យមានការល្ះបង់ដបបសនះសែើមបីសក្ាេសោះមនុេសរងសក្គ្មះ?” 

សតើសេចក្តីស្េឡាញ់ ការរងទុក្ខសវទ  និងភាពអាមា េ់ទំងអេ់សនះសធវើ
ស ើងសែើមបអីវី? សតើសែើមបីកំុ្ឱ្យសយើងក្តវូទទួល្សេចក្តីវ ិេ (ស្ថល ប់) ប ុដនត ឱ្យ
ានទទួល្ជីវតិអេ់ក្ល្បវញិឬ? 

 មនុេសមានាបអាចក្បឆំ្កងនឹងសេចក្តីស្េឡាញ់សនះ ឬអាចនឹង
បែិសេធ មិនចូល្មក្ជិតក្ពះក្គីេៃ ក៏្ប ុដនតក្បេិនសបើសគមិនក្បឆំ្កងរងឹរូេសទ
ស ះសគនឹងាន ំឱ្យចូល្មក្ជិតក្ពះក្គីេៃ។ ការយល់្ែឹងចំស ះដផ្ននន
ការេសក្តង្គ ះ នឹងែឹក្ ំសគសៅកាន់សជើងស ើ្ឆ្កក ង ក្នុងការដក្បចិតតពីអំសពើាប
របេ់សគ អំសពើាបស ះស ើយដែល្ានសធវើឱ្យមានការលំ្ាក្សវទ  ែល់្
ក្ពះរាជបុក្តាេៃួនភាៃ របេ់ក្ពះវរបិតា។ 

 ក្ពះវញិ្ចា ណននអមាា េ់េួគ៌ដែល្សនះានសធវើការសៅសល្ើវតាុេពវ
ស្ថរសពើ ននធមមជាតិ ានមានបនៃូល្សៅកាន់ែួងចិតតននមនុេសសោក្ ស ើយ
ានបសងកើត នូវចំណង់យា ងខ្ជល ំង ដែល្មិនអាចបរយិាយានចំស ះវតាុដែល្
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សគពំុមាន។ វតាុផ្ងទំងឡាយ សៅ សោកិ្យសនះពំុអាចនឹងបំសពញចំណង់
របេ់សគានស ើយ។ ក្ពះវញិ្ចា ណននក្ពះអមាា េ់កំ្ពុងដតែសង្ា យសៅសគឱ្យ
ដេវងរក្វតាុដតមួយប ុសណាណ ះ ដែល្អាចផ្តល់្េុ្េនតិភាពនិងការ្ប់        
េំរាក្ គឺក្ពះគុណននក្ពះក្គីេៃដែល្ជាអំណរសមក្តីននភាពបរេុិទធ។ តាម     រ
យាៈឥទធិពល្ ទំងសមើល្ស ើញនិងសមើល្មិនស ើញ ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ននសយើង
ានសធវើការគ្មម ន្ប់្រ សែើមបីទក់្ទញអារមមណ៍មនុេសមានាបឱ្យ
សាះបង់សចាល្នូវរបេ់សោកិ្យ ដែល្ជាសេចក្តីេបាយមិនសចះ      
េកប់េកល់្ននអំសពើាប សែើមបឱី្យានយល់្នូវក្ពះពរែ៏បរបូិរ ដែល្នឹងានជា
ក្មមេិទធិរបេ់សគសៅក្នុងក្ពះអងគ។ ក្ពះរាជស្ថរននក្ពះជាមាា េ់ សៅកាន់
មនុេសទំងឡាយ ដែល្កំ្ពុងេវះដេវងរក្សោយឥតានផ្ល្សែើមបីសក្ក្ប
យក្ទឹក្ពីក្បភពទឹក្ ដែល្ធលុះធ្លល យសៅសោកិ្យ សនះថា “. . . អសញ្ា ើញមក្ 
ស ើយអនក្ណាដែល្ឮ ក៏្ថាអសញ្ា ើញមក្ អនក្ដែល្សស្េក្ស ះមានដតមក្ 
ស ើយអនក្ណាដែល្ចង់ាន មានដតយក្ទឹក្ជីវតិស ះចុះ ឥតសចញនងលសទ”  
វវិរណាៈ ២២:១៧។ 

២០ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨១ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ែូសចនះ ក្តូវក្បយ័តនសោយមធយ័ត ដែល្អនក្រាល់្គ្មន
សែើរយា ងណា កំុ្ឲ្យសែើរែូចជាមនុេសឥតក្ាជាា ស ើយ ក្តូវដតសែើរសោយ
មានក្ាជាា វញិ។ សអសភេូរ ៥:១៥ 

 អនក្ដែល្មានបំណងដេវងរក្វតាុមួយដែល្ក្បសេើរជាងវតាុដែល្
សោកិ្យសនះផ្តល់្ឱ្យស ះរដមងទទួល្ស្ថគ ល់្ថាសេចក្តី ក្ាថាន ែ៏ធំសនះ    
ជាសេចក្តីែសង្ា យសៅរបេ់ក្ពះជាមាា េ់មក្កាន់ក្ពលឹ្ងរបេ់សគ។ ចូរទូល្
េូមក្ទង់ ឱ្យក្បទននូវការដក្បចិតត និងេូមែល់្ក្ពះវរបិតាឱ្យក្ទង់បង្ា ញ
ែល់្អនក្នូវក្ពះក្គីេៃ ដែល្ក្ទង់ស រសពញសោយសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នក្ពំ
ដែន ដែល្ស រសពញសៅសោយភាពបរេុិទធឥតសខ្ជា ះ សៅក្នុងក្ពះជនមននក្ពះ
អងគេសក្តង្គ ះ ក្ទង់ានសធវើជាគំរូែល់្សយើងឥតសខ្ជា ះតាមរយាៈសគ្មល្ការនន
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ក្កឹ្តយវន័ិយ គឺសេចក្តីស្េឡាញ់ែល់្ក្ពះ នឹងែល់្មនុេស។ សេចក្តីសមតាត
ក្រុណា សេចក្តីស្េឡាញ់ ែ៏សល្ើេលុ្ប គឺជាជីវតិននក្ពះ ឫទ័យក្ទង់។ សៅ
សពល្ដែល្សយើងេំ ឹងសមើល្សៅក្ទង់ ក្នុង្ណាៈដែល្កំារេមីននក្ពះអងគ    
េសក្តង្គ ះជះចំសល្ើរូបសយើងស ះ សយើងនឹងស ើញសេចក្តីទុចារតិក្នុងែួងចិតតសយើង។ 

 ជួនកាល្សយើងអាចមានសេចក្តីអំនួតចំស ះ្លួនឯង ែូចជាសោក្    
នីកូ្សែមអញ្ា ឹងដែរ ដែល្ដតងអួតថាជីវតិរបេ់សយើងក្តូវឥតសខ្ជា ះ រឯីេីល្ធម៌
រេ់សៅក៏្ល្អ មត់ មង។ សពល្ស ះសយើងគិតថាសយើងមិនក្តូវការប ៃ បកាយ
វាចាចិតត ចំស ះក្ពះជាមាា េ់ស ើយ ែូចជាមនុេសមានាបែនទសទៀតដែរ។ 
សៅសពល្ ដែល្ពនលឺសចញពីក្ពះក្គីេៃបញ្ចា ំងមក្ក្នុងែួងចិតតសយើង ស ះសយើង
នឹងស ើញថា សតើ្លួនសយើងមិនបរេុិទធប ុនណាស ះ។ សយើងនឹងសមើល្ស ើញ
េនៃុះចិតតែ៏ចសងអៀតចងអល់្ ភាពជាមារក្បឆំ្កងនឹងក្ពះដែល្ានបងខូចរាល់្
េក្មមភាពក្បចំានងៃ។ សៅសពល្ស ះសទើបសយើងនឹងែឹងថាអំសពើេុចរតិរបេ់
សយើងគឺជាកំ្ណាត់េំពត់ែ៏សស្ថម ក្សក្គ្មក្ ដែល្មានដតក្ពះសោ ិតននក្ពះ
ក្គីេៃប ុសណាណ ះ ដែល្អាចោងេំអាតសយើងពីភាពសស្ថម ក្សក្គ្មក្ននអំសពើាប 
ស ើយនឹងបំផ្ទល េ់បំដក្បចិតតងមី តាមដបបេណាា នរបេ់ក្ទង់ាន។ 

ពនលឺេិរលី្អននក្ពះជាមាា េ់ ជាកំារេមីែ៏ភលឺចិដញ្ា ងននភាពបរេុិទធរបេ់ក្ពះក្គីេៃ 
ានសក្ជៀតចូល្សៅក្នុងែួងក្ពលឹ្ងននាបជន សធវើឱ្យអំសពើសស្ថម ក្សក្គ្មក្ក្នុង 
ចិតតរោយេូនយបង់អនតរធ្លន ស ើយោតក្តោងនូវភាពមិនស្ថអ តននអតតចរតិ
របេ់មនុេស។ ពនលឺសនះានបំភលឺឱ្យសយើងសមើល្ស ើញចំណង់ែ៏ចសងអៀតចងអល់្ 
អំសពើមិនសស្ថម ះក្តង់ននែួងចិតតនិងបបូរមាត់ទុចារតិ។ អំសពើមិនសស្ថម ះក្តង់នន 
មនុេសមានាប សែើមបបំីផ្ទល ញបង់ក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ក្តូវាន
បង្ា ញឱ្យស ើញ សៅចំស ះដភនក្របេ់សគ ស ើយវញិ្ចា ណែ៏ស្ៃចខ្ជៃ ំរបេ់សគ 
នឹង្ឺចាប់សក្កាមអានុភាពដែល្បង្ា ញឱ្យស ើញអំសពើាបននក្ពះវញិ្ចា ណ 
របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ សគក៏្េអប់ែល់្្លួនសគ សៅសពល្ដែល្សគានស ើញនូវ 
ល្ក្ខណាៈែ៏ល្អឥតសខ្ជា ះរបេ់ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ស ះ។ 
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 សៅសពល្ដែល្សហារាោនីដយ ល្ស ើញេិរលី្អ ដែល្  ុ៊ុំព័ទធជំុវញិ   
សទវតា ំស្ថរពីស្ថា នេួគ៌ដែល្ក្ពះានចាត់ឱ្យចុះមក្ឯគ្មត់ ស ះសហារាោ
នីដយ ល្ មានចិតតរសំភើបញាប់ញ័រ ស ើយែឹងថារូបគ្មត់មានភាពកំ្សស្ថយនិង
មិនបរេុិទធែ៏ដេនសល្ើេលុ្ប។ ក្នុងការពិពណ៌ ពីឥទធិពល្ននទេសនីយ
ភាពែ៏អស្ថា រយមួយ ោនីដយ ល្ានស ល្ថា “ស ើយានស្ាះសល្វើយសៅ 
មុ្្ាុ ំដក្បជាសេលក្ស្ថល ំង ស ើយ្ាុ ំឥតមានេល់្ក្មាល ំងស ើយ” ោនីដយ ល្ 
១០:៨។ ក្ពលឹ្ងដែល្ានយល់្ភាពបរេុិទធ ស ះនឹងេអប់ភាពអាតាម និយម
របេ់្លួនឯង ស ើយដេវងរក្ភាពបរេុិទធននែួងចិតត ដែល្ចុះេក្មរងជាមួយ
នឹងក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ និងល្ក្ខណាៈរបេ់ក្ពះក្គីេៃ។ 

២១ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ចូរសយើងពិចារណា ស ើយល្បងល្ផ្លូ វដែល្សយើង
ក្បក្ពឹតត រួចក្ត ប់ដបរសៅឯក្ពះសយ ូវា វញិចុះ។ បរសិទវ ៣:៤០ 
 ស្ថវក័្ប ុល្ានស ល្ថា “សបើគិតពីភាពេុចរតិក្នុ ងក្កឹ្តយវន័ិយ 
សោយន័យសេើរៗ ស ះអាការាៈខ្ជងសក្ៅរបេ់គ្មត់គ្មម នអវីគួរបស ៃ េាន
ស ើយ ប ុដនត សបើគិតសផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ែល់្ជំសៅអំពីល្ក្ខណាៈបរេុិទធននបញ្ាតតិក្ទង់
វញិស ះគ្មត់ានស ើញចាេ់ថា គ្មត់ជាមនុេសមានាប” ។ សបើសធវើការ  
វនិិចឆ័យតាមរយាៈក្កឹ្តយវន័ិយជាោយល្ក្ខណ៍អក្សរ ដែល្មនុេសអនុវតតសៅ
នឹងជីវតិខ្ជងសក្ៅគ្មត់គិតថា នឹងអាចសចៀេផុ្តពីអំសពើាបាន ក៏្ប ុដនត
សពល្ដែល្គ្មត់ពិនិតយពិច័យែល់្ជំសៅននអតាន័យែ៏បរេុិទធរបេ់ក្កឹ្តយវន័ិយ 
សពល្ស ះគ្មត់ាន ស ើញ្លួនរបេ់គ្មត់ែូចជាក្ពះានស ើញគ្មត់ ស ះ
គ្មត់នឹងឱ្នក្កាបសោយភាពខ្ជម េសអៀនស ើយនិងល្ន់តួនូវសទេកំ្ ុេ
របេ់គ្មត់។ គ្មត់មានក្បស្ថេន៍ ថា “ដតពីសែើម សក្ៅពីក្តឹតយវន័ិយ ស ះ្ាុ ំ
ានរេ់សៅ លុ្ះសេចក្តីបញ្ាតតិានសក្ើតមក្ ស ះាបក៏្រេ់ស ើង ឯ្ាុ ំក៏្ក្តវូ
ស្ថល ប់វញិ” រ  ូម ៧:៩។ សៅសពល្ដែល្គ្មត់ានស ើញភាពបរេុិទធននក្កឹ្តយ       
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វន័ិយ អំសពើាបក៏្សល្ចសចញពីក្ដនលងោក់្្លួន សពល្ស ះគំនិតដែល្្ំសល្ើក្
ែំសក្ើងដត្លួនឯងរបេ់គ្មត់ក៏្រស្ថយាត់សៅ។ 

 ក្ពះជាមាា េ់ពំុេំគ្មល់្ថាអំសពើាបទំងអេ់ មានទំ ំសេមើៗគ្មន ស ះ 
ស ើយ។ ក្នុងការា ន់ក្បមាណរបេ់ក្ទង់ ក៏្ែូចជាការក្ត់េំគ្មល់្ននមនុេស
ដែរ គឺថាអំសពើាប ឬពិរុទធភាព វាមានក្ក្មិតរបេ់វា ប ុដនតសទះជាមនុេសដតង 
េនមតអំសពើាបថាតូចឬធំសៅតាមការសមើល្ស ើញរបេ់សគយា ងណាក្តី  
ចំស ះក្ពះសនក្តរបេ់ក្ទង់វញិគ្មម នអំសពើាបណាដែល្ថា “ាបបនតិច” ស ះ
ស ើយ។ ការវនិិចឆ័យរបេ់មនុេសពំុដែល្ក្តឹមក្តូវក្ាក្ែសទ ដតងដតមាន
ភាពលំ្សអៀងជាែរាប។ ក្ពះជាមាា េ់ក្បសមើល្សមើល្ការទំងអេ់សោយសេចក្តី
េុចរតិ។ មនុេសក្បមឹក្គឺជាទីេអប់ស្ពើមននមនុេសផ្ងទំងឡាយ។ សគដតង
និយាយថា មនុេសដបបស ះមិនានចូល្នគរស្ថា នេួគ៌ស ើយ ប ុដនតក្នុង     
្ណាៈែដែល្ស ះ មនុេសដែល្ក្ក្អឺតក្ក្ទម សោភល្ន់និងអាតាម និយម 
ដបរជាគ្មម នកំ្ ុេសៅវញិ!។ អំសពើទំងសនះ គឺជាាបដែល្ក្បឆំ្កងោច់ខ្ជត
នឹងក្ពះជាមាា េ់ សក្ ះអំសពើអេ់ទំងសនះវាផ្ៃុយ ស្េ ះពីអតតចរតិរបេ់ក្ពះ 
ដែល្ក្បក្បសោយសេចក្តីសមតាត ក្រុណា និងសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏សល្ើេលុ្ប 
ដែល្ជាបរយិាកាេមួយននសោក្េននិវាេែ៏មិនស្ថបេូនយ។ មនុេសដែល្
ធ្លល ក់្ចូល្សៅក្នុងអំសពើាបែ៏ធៃន់ធៃរដតងមានអារមមណ៍សអៀនខ្ជម េ ្វះខ្ជត 
(ភាពល្អននក្ពះ) និងក្តូវការក្ពះគុណននក្ពះក្គីេៃ ក៏្ប ុ ដនតមនុេស
ក្ក្អឺតក្ក្ទមមានឫក្ រសឆមើងនឆមមិនក្តូវការសនះស ើយ។ សគបិទទវ រចិតត
របេ់សគមិនក្ពមទទួល្យក្ក្ពះពរែ៏សក្ចើន ឥតគណ  ដែល្ក្ទង់ានយាង
មក្ក្បទនែល់្រូបសគសទ។ 

២២ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  សតើស្ថេន៍សអធីយ ូពីនឹងបំផ្ទល េ់បំដក្បេមបុរដេបក្
របេ់្លួនានឬសទ ឬខ្ជល រ្ិននឹងផ្ទល េ់េមបុរព ល ក់្របេ់វាសៅានដែរ សបើាន 
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ស ះឯងរាល់្គ្មន ដែល្ធ្លល ប់ក្បក្ពឹតតអាក្ក្ក់្ នឹងអាចក្បក្ពឹតតល្អវញិក៏្ានដែរ។ 
សយសរមា ១៣:២៣ 
 អនក្ ូតពនធែ៏ក្នមសត់ដែល្ានអធិស្ថា នថា “ឱ្!ក្ពះអងគសអើយ! េូមក្ទង់ 
សមតាត អត់សទេែល់្ទូល្បងគំដែល្ជាអនក្មានាបផ្ង”  (លូ្កា ១៨:១៣) 
ស ះគ្មត់ានចាត់ទុក្្លួនគ្មត់ថាជាមនុេសអាក្ក្ក់្បំផុ្ត ស ើយអនក្ែនទ
សទៀតក៏្េំ ឹងស ើញគ្មត់សោយអារមមណ៍ែូសចាន ះដែរ។ គ្មត់ក្តូវការជំនួយ 
ស ើយសោយបនៃុក្ននសទេកំ្ ុេ និងសេចក្តីសអៀនខ្ជម េ សទើបគ្មត់ចូល្
មក្ចំស ះក្ពះជាមាា េ់ សែើមបីទូល្អងវរេូមសេចក្តីសមតាត ក្រុណាអំពីក្ទង់។ 
ចិតតរបេ់គ្មត់ សបើក្ចំ ចំស ះក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ឱ្យ
បំសពញការែ៏ពិេិែា ក្នុងែួងចិតតរបេ់គ្មត់សែើមបីនឹងរសំោះគ្មត់ឱ្យរួចពី
អំណាចននអំសពើាប។ ការអធិស្ថា ន ែ៏អួតអាង និងការដែល្គ្មត់គិតថា្លួន
ឯងក្តូវ (ែូចពួក្អាចារយផ្ទរេីុិដតងសធវើស ះ) បង្ា ញថាចិតតរបេ់សគបិទជិត
្ឹង មិនក្តូវអនុភាពននវញិ្ចា ណបរេុិទធស ើយ។ សោយស្ថរសគឃ្ល តឆ្កៃ យ
ពីក្ទង់ សគពំុទទួល្ស្ថគ ល់្ភាព្ុេឆគងរបេ់សគ ដែល្ក្បឆំ្កងសៅនឹងភាព
បរេុិទធឥតសខ្ជា ះរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ស ើយ។ សគមានអារមមណ៍ថាសគពំុក្តូវការ
អវីស ើយ ស ើយសគនឹងពំុទទួល្រង្វ ន់អវីដែរ។ 

  ក្បេិនសបើអនក្ស ើញអំសពើាបរបេ់សគ េូមកំុ្តំអក់្ចំាឱ្យ្លួនអនក្
ក្បសេើរស ើងវញិសោយឯក្ឯងស ះស ើយ។ សតើមានមនុេសប ុ ម ន ក់្
ស ើយដែល្គិត ថាសគពំុេមល្មមនឹងចូល្មក្ឯក្ពះក្គីេៃ? សតើអនក្េងឃមឹថា
អនក្នឹងានក្បសេើរស ើងវញិសោយការពាយាមក្បឹងដក្បងផ្ទៃ ល់្្លួនរបេ់
អនក្ឬ? “សតើស្ថេន៍ សអធីយ ូពីនឹងបំផ្ទល េ់បំដក្បេមបុរដេបក្របេ់្លួនាន
ឬសទ? ឬខ្ជល រ្ិននឹងផ្ទល េ់ េមបុរព ល ក់្របេ់វាសៅានដែរ ស ះឯងរាល់្គ្មន
ដែល្ធ្លល ប់ក្បក្ពឹតតអាក្ក្ក់្ នឹងអាចក្បក្ពឹតតល្អវញិក៏្ានដែរ”        សយសរមា       
១៣:២៣។ ជំនួយដតមួយគត់ចំស ះរូបសយើង គឺក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់។ សយើង
មិនក្តូវរង់ចំាការលួ្ងសោមែ៏ខ្ជល ំងកាល  ឬឱ្កាេល្អក្បសេើរឱ្យស្េួល្ចិតតេិន
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ស ើយ។ សយើងមិនអាចសធវើអវីានសោយ្លួនឯងស ើយ ចូរសយើងចូល្មក្រក្
ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ តាមដបបេណាា ន ដែល្សយើងមានស ះចុះ។ 

 ក៏្ប ុដនតសទះជាយា ងណាក្តី កំុ្ឱ្យភ័នតក្ច ំសោយនឹក្ស្ថម នថា ក្ពះជាមាា េ់ 
ដែល្ក្បក្បសោយសេចក្តីស្េឡាញ់ សមតាត ក្រុណា នឹងសក្ាេេសក្តង្គ ះែល់្អនក្ 
ដែល្បែិសេធពំុទទួល្ក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់ស ះឱ្យសស្ថះ។ អំសពើាបែ៏
សល្ើេលុ្បអាចវាេ់ក្បមាណានសោយស្ថរពនលឺននស ើ្ឆ្កក ងប ុសណាណ ះ។ 
សៅសពល្ដែល្មនុេសមានាបសៅដតទទូចថាក្ពះជាមាា េ់ក្ទង់ល្អណាេ់ 
ក្ទង់មិនអាចនឹង បសណត ញមនុេសមានាបឱ្យសចញឆ្កៃ យពីក្ទង់ស ើយ ស ះ
េូមេំ ឹងសមើល្សៅឯកាល់្វា រ ី (ជាទីដែល្ក្ទង់ទទួល្ការេុគតសល្ើស ើ្
ឆ្កក ង)។ គ្មម នមសធាាយណាសផ្សងដែល្មនុេសមានាបក្តូវានេសក្តង្គ ះ
ស ះសទ។ ក្បេិនសបើគ្មម ន ក្ពះមហាបូជនីកិ្ចាសនះសទ មនុេសជាតិមិនអាច
សគចឱ្យផុ្តពីការរាតតាតននអំសពើាប ស ើយក៏្មិនអាចមានទំ ក់្ទំនង
ស្ថរជាងមីស ើងវញិជាមួយក្ពះជាមាា េ់ានស ើយ ស ើយម ាងសទៀត សគមិន
អាចទទួល្ចំដណក្ ក្នុងជីវតិមួយដែល្ក្បក្បសោយក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធស ើ
យ។ សោយស្ថរបញ្ចា អេ់ទំងសនះស ើយ ដែល្ក្ពះក្គីេៃានយក្អងគក្ទង់
មក្ ំង រ រងអេ់ទំងអំសពើាបជួេមនុេសទមិ សល្មើេនិងរងសវទ  
ជំនួេមនុេសមានាបទំងឡាយ។ សេចក្តីស្េឡាញ់ការ្ឺចាប់ និងការ
េុគតរបេ់ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះ េរឱ្យស ើញយា ងក្បចក្សចាេ់ពីអំសពើ
ាបែ៏ធំនក្ក្ដល្ង ស ើយក៏្ក្បកាេឱ្យែឹងថា គ្មម នមសធាាយណាសែើមបី
សគចឱ្យផុ្តពីអានុភាពននអំសពើាបស ះស ើយ គ្មម នសេចក្តីេងឃឹមចំស ះ
ជីវតិងកុំសងកើង ដែល្ក្បសេើជាងសនះ សក្ៅអំពីការថាវ យ្លួន ចំស ះក្ពះក្គីេៃជា
មាា េ់ស ះស ើយ។ 

  
 
 
 

សេចក្តីស្េឡាញ់ ការ្ឺចាប់ និងការេុគតរបេ់ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះ 

េរឱ្យស ើញយា ងក្បចក្សចាេ់ ពីអំសពើាបែ៏ធំនក្ក្ដល្ង 
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២៣ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨៤ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖    ចូរឲ្យសយើងែំរង់ចិតតស ើងសៅឯក្ពះ ដែល្គង់សៅស្ថា ន
េួគ៌ ជាមួយនឹងនែសយើងផ្ង។ បរសិទវ ៣:៤១ 

ជួនកាល្មនុេសរងឹរូេ្ំបំបិទបំាំងកំ្ ុេរបេ់សគ សោយសក្បៀប
ក្បែូច្លួនសៅនឹងអនក្ក្គីស្ថៃ នដែល្កាន់ជំសនឿខ្ជា ប់្ាួន (Professed Christians) 

ថា “សបើនិយាយពីការល្ះបង់ ភាពស្េគត់ស្េគំ ឬការក្បយ័តនក្បដយង 
ចំស ះកិ្រយិាមារយាទ មិនស ើញពួក្ នឹងក្គ្មន់សបើជាង្ាុ ំឯណា! សគក៏្
ស្េឡាញ់ភាពសក្តក្ក្តអាល្ និងទសងវើ្លួ នែូចដត្ាុ ំដែរ”។ ែូសចនះស ើយាន
ជាសគដេវងរក្ចាប់កំ្ ុេអនក្ែនទ សែើមបីជាការសោះស្ថពីការមិនសអើសពើសល្ើ
កាតពវកិ្ចារបេ់្លួន។ ក៏្ប ុដនតអំសពើាបនឹងសទេនពរប៍េ់អនក្ែនទ ពំុអាចនឹង
ជួយអនក្ណាមាន ក់្សផ្សងសទៀតឱ្យរួចសទេានស ើយ សក្ ះថាក្ពះជាមាា េ់ពំុ
ានក្បទនឱ្យសយើងនូវគំរូ្ ុេឆគងស ើយ។ ក្ពះានក្បទនក្ពះរាជបុក្តាែ៏
បរេុិទធបណាត ច់របេ់ក្ទង់មក្សែើមបីសធវើជាគំរូែល់្សយើង សបើអនក្ណាស ល្
សថាក ល្នឹងអនក្ក្គីស្ថៃ នដែល្កាន់ជំសនឿខ្ជា ប់្ាួនស ះសគក្តូវដតក្បក្ពឹតតឱ្យាន
ក្បសេើរជាងអនក្ទំងស ះេិន។ ក្បេិនសបើសគយល់្ែឹងចាេ់អំពីល្ក្ខណាៈ
ពិតរបេ់អនក្ក្គីស្ថៃ ន ស ះសតើសគនឹងស ើញអំសពើាបរបេ់សគមានទំ ំធំ
ជាងអមាល្មា នសៅសទៀត ពីសក្ ះសគយល់្ែឹងនូវអវីដែល្ក្តឹមក្តូវ អវីដែល្
េុចរតិ ដតសគមិនក្ពមក្បក្ពឹតតតាម។ 

 ចូរកំុ្តំអក់្ចំាសពល្សក្កាយ ចូរកំុ្បដងអរបងអង់នឹងសាះបង់សចាល្អំសពើ
ាបរបេ់អនក្ស ើយ។ ចូរេវះដេវងរក្ចិតតែ៏បរេុិទធសោយនូវអំណាចននក្ពះ
សយេ ូវក្គីេៃចុះ។ ក្តង់ចំណុចសនះមានមនុេសរាប់ោន ក់្ ដែល្មានការ
ភ័នតក្ច ំរ ូតែល់្ាត់បង់នូវជីវតិែ៏អេ់ក្ល្បជានិចាជាសរៀងរ ូត។ ក្តង់សនះ
្ាុំមិនសផ្ទត តសល្ើជីវតិដែល្មានរយាៈសពល្្លី និងមិនចាេ់ោេ់ស ះសទ ប ុដនត
មានឧបេគគមួយគួរឱ្យរនធត់នក្ក្ដល្ង គឺជាឧបេគគដែល្ក្ាជាា មនុេសយល់្
មិនែល់្ ក្នុងការពនារសពល្មិនទទួល្េំស ងែសង្ា យសៅននវញិ្ចា ណ
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បរេុិទធរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ស ើយដបរជាេម័ក្គក្ទំរេ់ក្នុងអំសពើាបសៅវញិ 
ស ះគឺសក្ ះដតការបដងអរបងអង់ស ះឯង សទើបបញ្ចា សនះអាចសក្ើតស ើងសៅាន។ 
អំសពើាបសទះជាតិចតួច េតួចសេតើងយា ងណាក្តី ក៏្អាចបណាត ល្ឱ្យមាន
សក្គ្មះម នតរាយនិងសេចក្តី ិនវ ិេែ៏អេ់ក្ល្បានដែរ។ សបើសយើងមិន
ក្បឹងយក្ជ័យជំនះសល្ើអំសពើាបសនះានសទ ស ះវានឹងយក្ជ័យជំនះសល្ើ
សយើងមិនខ្ជន ស ើយវានឹងបងកវ ិេក្មម ែល់្សយើងសទៀតផ្ង។ 

 សោក្អ័ោមនិងសអវា ានល្បួងចិតត្លួនឯងថា សរឿងកំ្បិុក្កំ្ប ុក្ ែូច
ជាការបរសិភាគដផ្លស ើ្ដែល្ក្ពះានហាមឃ្ត់ (Forbidden Fruit)  ស ះមិន
អាចបណាត ល្ឱ្យមានផ្ល្វាិក្ែ៏ធៃន់ធៃរ ែូចក្ពះានមានបនៃូល្ក្ាប់ ស ះ
ស ើយ។ ក៏្ប ុដនត កំ្ ុេែ៏តូចសនះ គឺការក្បក្ពឹតតិសល្មើេនឹងក្កឹ្តយវន័ិយ របេ់
ក្ពះជាមាា េ់ ជាក្កឹ្តយវន័ិយដែល្មិនអាចដក្បក្បួល្ានសស្ថះស ើយ។ វា
ដងមទំងានដញក្បំដបក្មនុេសសោក្អំពីក្ពះជាមាា េ់ ស ើយក៏្ានសបើក្ 
ចំ ទវ រទំនប់ននសេចក្តីស្ថល ប់ ក្ពមទំងបណាត ស្ថសៅសល្ើភពដផ្នែីសយើង
សនះផ្ង។ ពីយុគេម័យមួយសៅយុគេម័យមួយ ទំនួញសស្ថយសស្ថក្នន
មរណទុក្ខ ែ៏មិនសចះអេ់មិនសចះស ើយ តមអូញងៃូរនិងការទងគឹះ្សឹក្្សួល្នន
េតវសោក្ និងេមិទធិផ្ល្ទំងឡាយ ដែល្ក្ពះានបសងកើតមក្ គឺជាេដក្មក្
ននការ្ឺចាប់ ដែល្ជាផ្ល្វាិក្ននការមិនស្ថត ប់បង្គ ប់ក្ពះ។      េូមបដីត
សៅឯស្ថា នេួគ៌ ក៏្ទទួល្នូវល្ទធផ្ល្ននការបះសារ ពីេំណាក់្ស្ថតំាង
ដែល្ក្បឆំ្កងនឹងក្ពះជាមាា េ់ដែរ។ ទីកាល់្វា រេីាិតសៅជាេតូបអនុេាវរយ៍ី
(ក្ដនលងរឭំក្)ននក្ពះមហាពលី្ក្មមែ៏អស្ថា រយដែល្តក្មូវឱ្យក្ពះក្គីេៃទទួល្
ទណឌ ក្មម ោងកំ្ ុេននការក្បក្ពឹតតិរលំ្ងនឹងបញ្ាតតិែ៏បរេុិទធ របេ់ក្ពះ។ 
សយើងមិនក្តវូ ចាត់ទុក្អំសពើាបថាជាបញ្ចា កំ្បិុក្កំ្ប ុក្សស្ថះស ើយ។ 

២៤ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   ឱ្មនុេសសឆ្កតល្ៃង់សអើយ សតើនឹងស្េឡាញ់សេចក្តី
សឆ្កតល្ៃង់ស ះែល់្កាល្ណាសទៀត ឯពួក្មនុេសចំអក្ សគនឹងចូល្ចិតតខ្ជង
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សេចក្តី ក្ ឺយ ស ើយមនុេសកំ្សៅនឹងសចះដតេអប់ែល់្ការសចះែឹងែល់្
កាល្ណា។ េុភាេិត ៥:២២  

 ក្គប់េក្មមភាពននការក្បក្ពឹតតិរលំ្ង ក្គប់ទំងការសធវេក្បដ េ ឬ
ការបែិសេធចំស ះក្ពះគុណរបេ់ក្ពះក្គីេៃ គឺជាក្បតិក្មមមួយមក្សល្ើ្លួន
អនក្ផ្ទៃ ល់្ ដែល្បណាត ល្ឱ្យមានចិតតទទឹងរងឹរូេ ទញបដងវរចិតតឱ្យវសងវង
្ុេផ្លូវ បណាត ល្ឱ្យការយល់្ែឹងមានភាពេពឹក្ស្េពន់  ស ើយវាមិនក្គ្មន់
ដតសធវើឱ្យអនក្មានចិតតអល់្ដអក្ក្នុងការចុះចូល្ចំស ះក្ពះជាមាា េ់ប ុសណាណ ះសទ 
ដតវាដងមទំងសធវើឱ្យអនក្មិនអាចចុះចូល្នឹងការែសង្ា យសៅែ៏ស្េទន់ននក្ពះ
វញិ្ចា ណបរេុិទធ របេ់ក្ពះស ះសទៀតផ្ង។ 

 មនុេស្លះរងំ្ប់មនេិការែ៏តប់ក្បមល់្របេ់្លួនសោយមានគំនិត
ថាសគអាចបំផ្ទល េ់ដក្បទិេសៅននាបក្មមាន សៅសពល្ដែល្សគសក្ជើេសរ ើេ
ផ្លូវ របេ់សគសោយសេចក្តីក្បមាងសមើល្ង្យសៅនឹងការក្តាេ់សៅ (សេចក្តី 
អសញ្ា ើញ)សោយក្តីសមតាត ក្រុណារបេ់ក្ពះ ស ើយសគសៅដតមានគំនិតយា ង 
ែូសចាន ះែដែល្។ សគគិតថាប ៃ ប់ពីមិនសធវើតាមក្ពះវញិ្ចា ណននក្ពះគុណ និង 
ប ៃ ប់ពីសាះឥទធិពល្របេ់្លួនខ្ជងអារក្សស្ថតំាង ស ើយរសំពចស ះសគអាច 
ផ្ទល េ់បតូរទិេសៅរបេ់សគានភាល ម។ ក៏្ប ុដនតតាមការពិតអំសពើទំងអេ់សនះ   
ពំុដមនជាការង្យសទ។ បទពិសស្ថធន៍ និងចំសណះវជិាា ននជីវតិរបេ់សគ ាន 
សធវើជាពុមពដក្អតតចរតិរបេ់សគយា ង មត់ចត់ រ ូតែល់្មានមនុេសតិចតួច
ណាេ់ ដែល្មានចិតតចង់រូបអងគរបេ់ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ។ 

 េូមបីដតល្ក្ខណាៈ្ុេឆគងរបេ់អតតចរតិ  ចំណង់ដែល្ស រសពញ
សោយអំពីាប ចំណង់េបាយដែល្មិនសចះចប់ ក៏្អាចនឹងបនាបនូវឥទធិ
ពល្ននែំណឹងល្អបនតិចមតងៗានដែរ។ ក្គប់ទំងេក្មមភាពននអំសពើាប 
នឹងសធវើឱ្យសក្ើននូវចិតតេអប់ (ការមានាៈ) ែល់្ក្ពះជាមាា េ់។ មនុេសដែល្
បង្ា ញភាពរងឹតអឹងរបេ់្លួន ឬភាពមិនសអើសពើសកាតដក្ក្ងចំស ះសេចក្តីពិត
របេ់ក្ពះជាមាា េ់ស ះនឹងរដមងក្ចូតកាត់នូវផ្ល្ដែល្្លួនានស្ថបសក្ ះ។ 
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សៅក្នុងក្ពះគមពីរបរេុិទធទំងមូល្ពំុមានសេក្តីក្ពមានណាដែល្គួរឱ្យរនធត់
ចិតតជាងការក្ពមានក្បឆំ្កងនឹងការបង្ខ តសពល្សល្ងសេើចនឹងអំសពើអាក្ក្ក់្ 
ែូចជាក្បស្ថេន៍របេ់សហារាដែល្ានស ល្ថា «អេ់ទំងអំសពើទុចារតិ
របេ់មនុេសអាក្ក្ក់្នឹងចាប់ យក្អនក្ស ះឯង ស ើយអនក្ស ះនឹងក្តូវចង
ជាប់សោយចំណងននអំសពើាប របេ់្លួន»  (េុភាេិត ៥:២២) ស ះស ើយ។ 

 ក្ពះក្គីេៃានសក្តៀមជាសស្េច សែើមបីសោះដល្ងឱ្យសយើងមានសេរ ី
ភាពពីអំសពើាប ក៏្ប ុដនតក្ទង់មិនបងខិតបងខំសយើងស ើយ។ កាល្ណាការ
ក្បក្ពឹតតិសល្មើេ សៅដតបនត ស ះេុឆនៃាៈនឹងសទរទន់សៅរក្អំសពើអាក្ក្ក់្ ស ើយ
សពល្ស ះ សយើងនឹងគ្មម នចំណង់ចង់រចួ្លួនមានសេរភីាពស ើយ។ ក្បេិនសបើ
សយើងមិនទទួល្យក្ក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់ សតើក្ទង់អាចជួយសយើងែូចសមតច
ាន? សយើងានបំផ្ទល ញ្លួន សយើងសោយការេសក្មចចិតតបែិសេធចំស ះ  

សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់។ 

 “សៅ សវោដែល្គ្មប់ចិតតែល់្អញ ស ះអញានស្ថត ប់ឯង ស ើយក្នុងនងៃ    
េសក្តង្គ ះ ស ះអញានជួយឯង” កូ្រនិងូេទី ២៦:២។ «នងៃសនះសបើអនក្ឮ
េំស ងក្ទង់ ស ះកំុ្ឱ្យតំាងចិតតរងឹរូេស ើយ»  ស សក្ពើរ  ៣:៨-៩។ 

 «ឯមនុេសសោក្ដតងសមើល្ដតឫក្ ខ្ជងសក្ៅប ុសណាណ ះ ដតក្ពះសយ ូវា  
ក្ទង់ទតចំស ះក្នុងចិតតវញិ»។ ចិតតរបេ់មនុេសដែល្មានដតអារមមណ៍ក្ចបូក្
ក្ចបល់្ននអំណរនិងក្ងវល់្រសវ ើរវាយ ក្ក្ ិចក្ក្ ុច ដែល្ជាជក្មក្ននភាព
មិនបរេុិទធនិងការសាក្បសញ្ចឆ ត សំ្ថយូដអល្ទី១ ១៦:៧។ ក្ទង់ក្ជាបនូវ
ចំណង់ចិតត សគ្មល្បំណងនិងការប ងក្ាថាន របេ់សយើង។  ចូរចូល្សៅឯក្ទង់ 
ទំងចិតតែិតោបសោយភាពសម មងចុះ ែូចជាអនក្សល្ើក្ទំនុក្ែំសក្ើងាន
ដស្េក្ឧទនសោយចំ ស ើងថាាៈ«ឱ្ក្ពះអងគសអើយេូមពិនិតយសមើល្ឱ្យាន
ស្ថគ ល់្ចិតតទូល្បងគំផ្ង េូមល្បងល្ឱ្យានក្ជាបអេ់ទំងគំនិតននទូល្បងគំ
ចុះ។ េូមទតសមើល្ សបើមានអំសពើអាក្ក្ក់្ណាសៅក្នុងទូល្បងគំ ស ើយេូម ំ
ទូល្បងគំ តាមផ្លូ វែ៏សៅអេ់ក្ល្បជានិចា» ទំនុក្ែំសក្ើង ១៣៩:២៣-២៤។ 
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២៥ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  បងបអូនសអើយ ក្ពះក្ទង់ានសៅអនក្រាល់្គ្មន មក្ ឲ្យមាន
សេរភីាព ដតកំុ្ឲ្យសក្បើសេរសី ះ ទុក្ជាឱ្កាេែល់្ស្ថច់ឈ្លមស ើយ គឺក្តូវ
បំសរ ើគ្មន សៅវញិសៅមក្ សោយសេចក្តីស្េឡាញ់វញិ។ កាឡាទី ៥:១៣ 

 មនុេសជាសក្ចើនទទួល្យក្ស្ថេ ដតមាត់ ជាទក្មង់ដែល្មានក្ពះ 
ដតចិតត របេ់សគសៅមិនទន់ានេំអាតសៅស ើយ។ េូមឱ្យសោក្អនក្ាន
អធិស្ថា ន ដបបែូសចនះវញិថា «ឱ្ក្ពះអងគសអើយ េូមបសងកើតចិតតបរេុិទធសៅក្នុង
ទូល្បងគំ ស ើយដក្វញិ្ចា ណក្នុងទូល្បងគំឱ្យក្តឹមក្តូវស ើង » ទំនុក្ែំសក្ើង     ៥១:១០។ 
េូមពិចារណា អំពីវញិ្ចា ណរបេ់អនក្ឱ្យានចាេ់ោេ់។ េូមយក្ចិតត
ទុក្ោក់្រពឹំងគិតអំពីក្ពះឱ្យានខ្ជា ប់្ាួន ក្បេិនសបើជីវតិរបេ់អនក្េាិតក្នុង
ភាពអនតរាយ។ សនះគឺជា បញ្ចា មួយដែល្អនក្ក្តូវដតដក្តក្មូវ រវាងវញិ្ចា ណ
អនក្និងក្ពះជាមាា េ់ឱ្យាន ស្េរះស្េួល្ជានិចានិរនតរត៍សៅ។ សេចក្តីេងឃឹម
មួយដែល្ក្គ្មន់ដតេនមត ស ើយគ្មម នសគ្មល្ចារកឹ្ចាេ់ោេ់ នឹងផ្តល់្នូវភាព
ម នតរាយចំស ះរូបអនក្។ 

 ចូរេិក្ាក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះសោយសេចក្តីអធិស្ថា នែ៏អេ់ពីចិតត។ 
ក្ពះបនៃូល្ ស ះនឹងោតក្តោងសៅចំស ះមុ្អនក្នូវក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ពះ 
និងក្ពះជនម របេ់ក្ពះក្គីេៃដែល្ជាសគ្មល្ការណ៍ែ៏ចំបងននភាពបរេុិទធ
របេ់ក្ពះ ស ើយសបើគ្មម នការទំងសនះសទស ះ «. . . ស ះមិនដែល្ស ើញក្ពះ
អមាា េ់ស ើយ»  ស សក្ពើរ ១២:១៤។ ក្ពះបនៃូល្ស ះអាចឱ្យសយើងស្ថគ ល់្អំសពើ
ាបយា ងចាេ់ ស ើយបង្ា ញយា ងចាេ់នូវមសធាាយេក្មាប់េសក្តង្គ ះ។ 
ចូរយក្ចិតតទុក្ោក់្ សៅសពល្ដែល្ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះស ល្មក្កាន់
វញិ្ចា ណរបេ់អនក្។ 

 សៅសពល្ដែល្អនក្ស ើញភាពធំេសមបើមននអំសពើាប និងយល់្ពី
ល្ក្ខណាៈែ៏ពិតក្ាក្ែរបេ់អនក្ផ្ទៃ ល់្ ស ះកំុ្ឱ្យអនក្ចុះចាញ់ក្នុងភាពអេ់
េងឃឹមស ើយ។ ក្ពះក្គីេៃយាងមក្សែើមបជួីយេសក្តង្គ ះមនុេសមានាប។ 
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សយើងមិនចំាាច់ផ្សះផ្ារូបសយើងនឹងក្ពះជាមាា េ់ស ើយ ក៏្ប ុដនតសេចក្តី
ស្េឡាញ់ែ៏សល្ើេលុ្ប ននក្ពះជាមាា េ់ ដែល្ជាអងគក្ពះក្គីេៃានផ្សះផ្ា
ពិភពសោក្សោយក្ពះអងគក្ទង់ផ្ទៃ ល់្ «. . . ក្ពះក្ទង់គង់ក្នុងក្ពះក្គីេៃ កំ្ពុង
ផ្សះផ្ាសោកិ្យនឹងក្ពះអងគក្ទង់» កូ្រនិងូេទី២ ៥:១៩។ ក្ទង់លួ្ងសោម
សោយក្តីស្េឡាញ់ែ៏ស្េទន់ សៅកាន់រាស្តេតរបេ់ក្ទង់ ដែល្កំ្ពុងវសងវងផ្លូវ។ 
គ្មម នមាតាបិតាណាសៅសល្ើសោក្សនះមានសេចក្តីអំណត់អត់ធមត់នឹងកំ្ ុេ
កូ្នៗរបេ់្លួន ឱ្យសេមើនឹងក្ពះទ័យអំណត់អត់ធមត់របេ់ក្ពះជាមាា េ់ ចំស ះ
មនុេសដែល្ក្ទង់ដេវងរក្ សែើមបជួីយេសក្តង្គ ះស ះស ើយ។ គ្មម នបបូរមាត់
ននមនុេសឯណា ដែល្អាចបងាូរនូវការទទូចអងវរយា ងស្េទន់ ចំស ះអនក្
ដែល្កំ្ពុងវសងវងឱ្យានែូចជាក្ទង់សទ។ ក្គប់ទំងសេចក្តីេនា និងការ
ក្ពមានរបេ់ក្ទង់ គ្មម នអវីសក្ៅពីែសងាើមននសេចក្តីស្េឡាញ់ ដែល្ពំុអាច
ពិពណ៌ ានស ះស ើយ។ 

 សៅសពល្ដែល្អារក្សស្ថតំាងមក្ក្ាប់អនក្ថា អនក្គឺជាមនុេសមាន
ាបធៃន់ ស ះចូរអនក្សងើបេំ ឹងសមើល្សៅឯក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ ស ើយដងលងពី 
គុណេមបតតិែ៏ឥតសខ្ជា ះរបេ់ក្ទង់ចុះ។ សោក្អនក្អាចដេវងរក្សេចក្តី
ជំនួយាន កាល្ណាសោក្អនក្ដេវងរក្ពនលឺរបេ់ក្ទង់។ ចូរទទួល្ស្ថគ ល់្
អំសពើាបរបេ់អនក្ ប ុដនតេូមដងលងក្ាប់សៅបចាា មិក្តវញិថា “ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ 
ក្ទង់ានយាងមក្ក្នុងសោកិ្យ សែើមបនឹីងជួយេសក្តង្គ ះមនុេសាប ដែល្្ាុ ំ
សនះជាសល្្១ ក្នុងពួក្សគ” ធីម ូសងទី១ ១:១៥។ ក្ពះសយេ ូវសល្ើក្េំណួរមួយ 
េួរែល់្េីុម ូនអំពីមនុេសដែល្ជំ ក់្បំណុល្ពីរ ក់្ មាន ក់្ជំ ក់្បំណុល្
ដតបនតិចប ុសណាណ ះ ឯមាន ក់្សទៀតជំ ក់្យា ងសក្ចើន។ ដតសៅហាវ យេុ្ចិតត
លុ្បបំណុល្ ះសចាល្ ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃេួរេីុម ូនថា ក្នុងចំសណាមអនក្
ទំងពីរស ះ សតើអនក្ណាមួយដែល្ស្េឡាញ់សៅហាវ យជាង។ េីុម ូនទូល្
សឆលើយថា «ជាអនក្មួយ ដែល្ជំ ក់្សក្ចើនជាងស ះឯង» លូ្កា ៧:៤៣។ 
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២៦ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨៧ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖    ដត្ាុ ំក្ាប់ថា ចូរសែើរក្នុងក្ពះវញិ្ចា ណ ស ះអនក្រាល់្គ្មន
នឹងមិនបំសពញសេចក្តីប ងក្ាថាន ខ្ជងស្ថច់ឈ្លមសទ។ កាឡាទី ៥:១៦ 

សយើងមានអំសពើាបយា ងធៃន់ធៃរ ដតក្ពះក្គីេៃានេុគតជំនួេ 
សែើមបីឱ្យសយើងរួចផុ្តពីអំសពើាបស ះ ស ល្គឺសែើមបីសោះាបននសយើង
រាល់្គ្មន ។ ល្ក្ខណាៈេមបតតិននការល្ះបង់ ក្ពះជនមរបេ់ក្ទង់ (គឺជាក្ពះមហា
ពលី្ក្មមសល្ើស ើ្ឆ្កក ង) ធួនល្មមនឹងបង្ា ញចំស ះក្ពះវរបិតាសែើមបីជា
គុណក្បសយាជន៍ជំនួេសយើងស ើយ។ នរណាដែល្ក្ទង់េស ត េជាងសគ
ស ះនឹងស្េឡាញ់ក្ទង់ជាងសគដែរ ស ើយសគនឹង្រគ្មល់្សទៀបបល្ល័ងកក្ទង់  
 

សោយសក្ចៀងេរសេើរែំសក្ើងចំស ះសេចក្តីស្េឡាញ់ ែ៏ធំសធង និងែង្វ យ (១) 
ែ៏សល្ើេល្ន់នក្ក្ដល្ងរបេ់ក្ទង់។ សៅសពល្ដែល្សយើងយល់្នូវសេចក្តី
ស្េឡាញ់របេ់ក្ពះជាមាា េ់ានបរបូិរ ស ះសយើង នឹងអាចយល់្ែឹងយា ង
ចាេ់ អំពីភាពទុចារតិននអំសពើាបដែរ។ សៅសពល្ដែល្សយើងស ើញដ្ស
ក្ចវាក់្ែ៏ដវង ដែល្ានទមាល ក់្មក្េក្មាប់សយើង សៅសពល្ ដែល្សយើងយល់្
ពីក្ពះមហាពលី្ក្មម (ជាែង្វ យធួនាបសយើង) ែ៏សល្ើេលុ្ប ដែល្ក្ពះក្គីេៃ
សធវើសែើមបីសយើងរាល់្គ្មន  សពល្ស ះចិតតសយើងនឹងរស្ថយសោយភាពស្េទន់ និង
ស រសពញសោយការស្ថត យសក្កាយយា ងខ្ជល ំង ចំស ះកំ្ ុេដែល្ សយើងានសធវើ។ 

 
 
 
 
 
 
 
  

(១) ែង្វ យ (sacrifice)  ក្យសនះមានន័យថា “ែង្វ យយញ្ាបូជា ថាវ យ ែល់្ក្ពះ” េំសៅសៅ
សល្ើមហាពល្ីក្មម ឬ បូជនីយកិ្ចា គឺការល្ះបង់ក្ពះជនម របេ់ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ ជំនួេាប
សយើង ដែល្ជាអំសណាយទនែ៏កាត់នងលពំុាន ពីក្ពះវរបិតាននសយើង ដែល្គង់សៅស្ថា នេួគ៌។ 
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ការដក្បចិតត 
ការល្ន់តួសទេែ៏អនៃះស្ថ 

  

 កាល្ពីបួនក្ាំឆ្កន ំក្នលងមក្សនះ មានស្តេតីមាន ក់្ប ុនប ងេមាល ប់បតីរបេ់ 
 ងសចាល្។ គ្មត់ានោក់្កំ្សទចដក្វក្នុងទឹក្ឱ្យបតី ងផឹ្ក្ ោក់្ថាន ំេមាល ប់ 
េតវក្ណតុ ល្ ក្នុងអាហារឱ្យគ្មត់ទទួល្ទន  ងចាប់ពីង ងសមម  ោក់្ក្នុង
ដក្គបតី ងសែក្។  ងយក្ញញួរវាយេំពងយា ងអេ់ទំ ឹងចំក្បទូល្ក្ាល្ 
សពល្ដែល្បុរេជាបតីកំ្ពុងេក្មានតល្ក់្  ងានជួល្នែសជើង ល្្លះឱ្យ
លួ្ចាញ់េមាល ប់បតី ងសចាល្ ប ុដនត ក្នុងកិ្ចាប ុនប ងទុចារតិទំងក្ាំែងស ះ
ពំុានទទួល្ សជាគជ័យស ើយ។ 

 ចុងបញ្ា ប់  ងជាភរយិាានយំសស្ថក្ស ើយានេូមឱ្យបុរេជាបតី
អត់ឱ្នសទេឱ្យ ង។ បរុេជាបតីានស ល្តបថា «្ាុ ំសៅដតស្េឡាញ់
 ង ្ាុ ំចង់ឱ្យសយើងទំងពីរសៅជាភរយិាស្ថវ មីែ៏ល្អនិងគ្មន តសៅ»។ 

 សពល្ណាដែល្សយើងេូមការអត់ឱ្នសទេអំពីក្ពះជាមាា េ់ស ះ 
សទះ ជាសយើងានក្បក្ពឹតតអវីពីមុនទំងប ុ ម នក៏្សោយ ក៏្ក្ទង់ដតងដតសឆលើយ
តបែល់្ សយើងវញិសោយក្ពះទ័យស្េឡាញ់េស ត េថា«្ាុ ំសៅដតស្េឡាញ់
អនក្រាល់្គ្មន ជានិចា» ែដែល្។ ក្ទង់ានបនធូរបនាយសយើងពីពិរុទធភាពែ៏ធៃន់ 
និងមនេិការ ដែល្សជរេតីសយើងរាល់្នងៃ។ ក្ទង់ាន ំសយើងមក្កាន់ទីស្ថា ន
របេ់ក្ទង់វញិ មក្កាន់មហាក្គួស្ថររបេ់ក្ទង់ និងមក្ក្នុងក្ពះ ឫទ័យ
របេ់ក្ទង់វញិ។ ក្ទង់ានចាត់ទុក្សយើងែូចមិនានសធវើអវី្ុេ ឬការអាក្ក្ក់្
សស្ថះចំស ះក្ទង់។ 

េូមសមើល្ក្តង់ទំពរ ័៣០ ដែល្បង្ា ញពី វូងោវឌី្ ដែល្ក្ជាបនូវាប 
ក្មមែ៏ធៃន់របេ់ក្ទង់ ស ើយសយើងនឹងស ើញថា សតើក្ទង់សធវើយា ងណា្លះសពល្ 
ដែល្ក្ទង់មក្េូមល្ន់តួសទេអំពីក្ពះជាមាា េ់។ 
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 សតើសោក្អនក្គិតថាស្តេតីជាភរយិាក្បក្ពឹតត្ុេសក្ចើន រ ូតែល់្បុរេ
ជាបតីអត់ឱ្នឱ្យមិនសក្ើតឬ? 

 សតើសយើងសៅដតបនតមានអារមមណ៍មិនល្អែដែល្សទៀតឬ សៅសពល្
ដែល្សយើងានេូមឱ្យក្ពះអត់ឱ្នសទេឱ្យស ើយស ះ? 

េូមពិចារណាាៈ 

 េូមសរៀបរាប់អំពីេក្មមភាពក្នុងជីវតិរបេ់អនក្ ដែល្សោក្អនក្យល់្
ថាានសធវើឱ្យក្ពះក្គីេៃក្ពួយក្ពះទ័យ ស ើយដែល្សយើងក្តូវេំុការអត់ឱ្ន
សទេាបអំពីក្ទង់។ ការអត់ឱ្នសទេែល់្អនក្ែនទដែល្សធវើ្ុេនិងអនក្  
សទះណាជាសគមិនានមក្េូមសទេពីសយើងផ្ទៃ ល់្ក្តី។ 

េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសទៀតាៈ 
   មា ថាយ ១១:២៨ 

   រ  ូម ២:៤ 

   រ  ូម ៥:៦-៨ 
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ការលន់តួបាប 

២៧ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨៨ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  អនក្ណាដែល្ក្គបាំងការរលំ្ងរបេ់្លួ ន ស ះ
នឹងមិនចសក្មើនស ើងសទ ដតអនក្ណាដែល្ល្ន់តួ ស ើយល្ះបង់អំសពើស ះ 
នឹងក្បទះាន   សេចក្តីសមតាត ក្រុណាវញិ ។ េុភាេិត ២៨:១៣។ 

 ល្ក្ខ្ណឌ សែើមបីឱ្យានទទួល្នូវសេចក្តីសមតាត េស ត េអំពីក្ពះជាមាា េ់ 
គឺស្ថមញ្ា ក្តឹមក្តូវ និងេមស តុផ្ល្។ ក្ពះជាមាា េ់មិនតក្មូវោច់ខ្ជត
ឱ្យសយើង សធវើការធៃន់ធៃរ ួេក្បមាណ សទើបក្ទង់នឹងអត់ឱ្នអំសពើាបឱ្យសយើង
ស ះស ើយ។ សយើងមិនចំាាច់សធវើធមមយាក្តាមួយែ៏យូរដែល្បណាត ល្ឱ្យ
ស វ ត់ខ្ជល ំង ឬក៏្េំដែងការោក់្ទណឌ ក្មម្ លួនឯង សែើមបីបង្ា ញឱ្យស ើញ
ថាក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់សយើងានគ្មប់ក្ពះ ឫទ័យក្ពះជាមាា េ់ ឬក៏្សែើមប ី
លុ្បោងសទេកំ្ ុេដែល្្លួនានក្បក្ពឹតតមក្ស ើយស ះស ើយ។ 
ប ុដនត អេ់អនក្ណាដែល្ល្ន់តួកំ្ ុេ និងសាះបង់អំសពើាបរបេ់្លួនសចាល្
សចញស ះ នឹងានទទួល្សេចក្តីសមតាត ក្រណុាវញិ។ 

 ស្ថវក័្មាន ក់្ានស ល្ថា “ចូល្អនក្រាល់្គ្មន ល្ន់តួសទេនឹងគ្មន  
ស ើយអធិស្ថា ន ឱ្យគ្មន សៅវញិសៅមក្ សែើមបឱី្យានជាចុះ”  យា កុ្ប ៥:១៦។ 
ចូរល្ន់តួអំសពើាប របេ់អនក្នឹងក្ពះជាមាា េ់ សក្ ះថាមានដតក្ទង់មួយអងគ
ប ុសណាណ ះ ដែល្អាចអត់ឱ្នសទេឱ្យាន ស ើយនិងស្ថរភាពអំសពើឆ្កគ ំឆគងនឹង
គ្មន សៅវញិសៅមក្។ ក្បេិនសបើអនក្សធវើឱ្យមិតតភក្តិឬអនក្ជិតខ្ជងទទួល្ការ 
អាក់្អន់ស្េពន់ចិតត ស ះអនក្ក្តវូដតស្ថរភាពពីកំ្ ុេរបេ់អនក្ រឯីការអត់ឱ្
នសទេស ះេសក្មចសល្ើភាគីមាខ ងសទៀត។ ប ៃ ប់អំពីស ះ អនក្នឹងដេវងរក្
ការអត់ឱ្នសទេពីក្ពះជាមាា េ់ ពីសក្ ះមនុេសដែល្អនក្សធវើឱ្យមានរបួេ

០៤ 
ជំរូក្ទ ី
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ស ះជាក្មមេិទធិរបេ់ក្ពះជាមាា េ់។ ការសធវើឱ្យសគរងសក្គ្មះស ះានន័យថា
អនក្ានសធវើាបក្បឆំ្កងនឹងក្ពះដែល្ជាក្ពះបសងកើតសោក្និងជាក្ពះដែល្
សោះាបសយើងផ្ង។ បញ្ចា សនះានោក់្ចំស ះមុ្អនក្េក្មបេក្មួល្ែ៏
េុចរតិដែល្ជាេសមតចេងឃែ៏្ពេ់បំផុ្ត “ែបិតេសមតចេងឃននសយើង ក្ទង់
មិនដមនមិនអាចនឹងអាណិតេូរែល់្ សេចក្តីក្សមាយរបេ់សយើងរាល់្គ្មន
ស ះសទ សក្ ះក្ទង់ានក្តូវសេចក្តីល្បួង ក្គប់យា ង ែូចជាសយើងរាល់្គ្មន ដែរ ដត
ឥតសធវើាបស ើយ  “ ។       ស សក្ពើរ ៤:១៥។ 

 អនក្ទំងឡាយណាដែល្មិនក្ពមប ៃ បចិតតរបេ់្លួន ចំស ះក្ពះ 
ក្នុងការទទួល្ស្ថគ ល់្សទេកំ្ ុេដែល្្លួនានក្បក្ពឹតតស ះ ពំុានបំសពញ
ល្ក្ខ្ណឌ  ទី១ននការទទួល្យក្ក្ពះស ើយ។ ក្បេិនសបើសយើងមិនដែល្ាន
ឆលងកាត់ បទពិសស្ថធន៍មួយក្នុងការដក្បចិតត ស ើយមិនានប ៃ បក្ពលឹ្ង
របេ់សយើង សោយការសស្ថក្ស្ថត យក្នុងចិតត និងល្ន់តួអំសពើាបសោយមាន
ចិតតេអប់អំសពើទុចារតិរបេ់សយើងសទ ស ះសយើងមិនអាចដេវងរក្ការអត់ឱ្ន
សទេចំស ះ អំសពើាបមួយែ៏ពិតក្ាក្ែានស ើយ។ ម ាងសទៀតក្បេិនសបើ
សយើងពំុាន ដេវងរក្ការស ះសទ ស ះសយើងក៏្មិនអាចានសេចក្តីេុ្េនតិ
ភាពក្នុងក្ពះជាមាា េ់ានស ើយ។ 

  

ក្ពះជាមាា េ់មិនតក្មូវោច់ខ្ជត ឱ្យសយើងសធវើការធៃន់ធៃរ ួេក្បមាណ 

សទើបក្ទង់នឹងអត់ឱ្នអំសពើាបឱ្យសយើងស ះស ើយ។ 

 

២៨ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៨៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖     ក្ពះសយ ូវា ក្ទង់គង់ជិតបសងកើយនឹងអេ់អនក្  

ដែល្មានចិតតេសក្ងង ស ើយក្ទង់ជួយេសក្តង្គ ះែល់្អេ់អនក្  

ដែល្មានវញិ្ចា ណទន់ទប ។ ទំនុក្តំសក្ើង ៣៤:១៨ 



ទំព័រ  - 51 - 
 

 មូល្ស តុដតមួយគត់ដែល្បណាត ល្ឱ្យសយើងមិនានទទួល្ការ
សល្ើក្ដល្ងសទេពីអំសពើាបាន គឺមក្ពីសយើងមិនក្ពមប ៃ ប្លួនបនៃន់ចិតត
របេ់សយើង ស ើយអនុវតតតាមល្ក្ខ្ណឌ ទំងឡាយននសេចក្តីពិត។ មានសេ
ចក្តីបសក្ងៀនយា ងចាេ់ោេ់ដែល្ានពនយល់្ទក់្ទងសៅនឹងបញ្ចា សនះ។ 
ការល្ន់តួចំស ះអំសពើាប សទះជាសៅទីស្ថធ្លរណាៈក្តី ឬ ទីក្ដនលងស្ថៃ ត់
កំ្ាំងក្តី ក្តូវដតបសញ្ាញសោយសស្ថម ះក្តង់និងសោយគ្មម នការោក់្សល្ៀម។ 
ការល្ន់តួមិនដមនសធវើសោយរសបៀប សផ្តេផ្ទត េ ឬសោយសធវេក្បដ េ ឬ
សោយការបងខិតបងខំសៅសល្ើមនុេសដែល្ពំុទន់ទទួល្ស្ថគ ល់្នូវន័យននការ
េអប់ែល់្អំសពើាបស ះសទ។ ការល្ន់តួគឺជាការបងាូរសចញពីជំសៅចិតតនិង
វញិ្ចា ណសែើមបីដេវងរក្ផ្លូវសៅកាន់ក្ពះជាមាា េ់ ដែល្មានក្ពះទ័យសមតាត
ក្រុណាែ៏ឥតក្ពំដែន។ អនក្និពនធទំនុក្ែំសក្ើងេរសេើរ ក្ពះសោយស ល្ ក្យ
ថា «ក្ពះសយ ូវា គង់ជិតបសងកើយនឹង អេ់អនក្ដែល្មាន ចិតតេសក្ងង ស ើយ
ក្ទង់ជួយេសក្តង្គ ះអេ់អនក្ដែល្មានវញិ្ចា ណទន់ទប» ទំនុក្ែំសក្ើង ៣៤:១៨។ 

 ការល្ន់តួាបែ៏ពិតក្ាក្ែដតងដតេំដែងសចញតាមរយាៈអតតចរតិែ៏
ជាក់្ោក់្និងការទទួល្ស្ថគ ល់្អំសពើាបសោយដ ក្ៗពីគ្មន ។ អំសពើាប្លះ
ក្តូវស្ថរភាព ចំស ះក្ពះដតប ុសណាណ ះ វាអាចមានការ្ុេឆគង ក្បេិនសបើ
សយើងស្ថរភាព ចំស ះបុគគល្ដែល្សយើងានបងកឱ្យមានការ្ឺចាប់ស ះ។ 
អនក្ដែល្សធវើកំ្ ុេចំស ះអនក្ែនទគួរដតល្ន់តួកំ្ ុេដែល្្លួនានក្បក្ពឹតត
សធវើឱ្យសគរងសក្គ្មះ សបើអនក្ានសធវើកំ្ ុេជាេធ្លរណាៈវញិ ស ះគួរដតល្ន់តួ
កំ្ ុេជាស្ថធ្លរណាៈ វញិដែរ។ ក៏្ប ុដនត ការល្ន់តួសទេកំ្ ុេក្តូវេំដែង
ឱ្យានចាេ់ោេ់ចំៗ ចំណុចកំុ្ឱ្យក្ាេចាក្ន័យ ទំងយល់្ក្ពមទទួល្
ស្ថគ ល់្កំ្ ុេដែល្្លួនានក្បក្ពឹតតផ្ង។ 

 សៅក្នុងេម័យសហារាសំ្ថយូដអល្ ជនជាតិអីុស្ស្ថដអល្ានវសងវង
ឆ្កៃ យសចញពីក្ពះ។ ពួក្សគានទទួល្ទុក្ខសវទ ដែល្ជាផ្ល្វាិក្ននអំសពើ
ាប ពីសក្ ះ ដតសគានាត់បង់នូវសេចក្តីជំសនឿក្នុងក្ពះជាមាា េ់ ាត់បង់នូវ
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ការយល់្ែឹងពី ឫទធីារមីនិងក្ាជាា ញាណរបេ់ក្ពះ ក្នុងការក្គប់ក្គងរាស្តេត
របេ់ក្ទង់ ាត់បង់នូវទំនុក្ចិតតចំស ះអំណាចារមីរបេ់ក្ទង់ ក្នុងការ
ការ រនិងគំ្មក្ទបុពវស តុរបេ់ក្ទង់។ សគានង្ក្សចញពីក្ពះែ៏ជាក្ពះ
ដែល្ក្គប់ក្គងសោក្េននិវាេទំងមូល្ ស ើយដបរជាក្ាថាន ចង់ានការ
ក្គប់ក្គងែូចជាក្បសទេ   ដែល្សៅជំុវញិ្លួនសគដែរ។ មុនសពល្ដែល្សគ
ដេវងរក្ស ើញនូវេុ្េនតិភាព សគានេំដែង ការល្ន់តួ ស្ថរភាពសទេ
កំ្ ុេយា ងចាេ់ោេ់ែូសចនះថាាៈ “សយើង្ាុ ំាន បដនាមការអាក្ក្ក់្សនះក្នុង
អំសពើាបរបេ់សយើង សោយានេូមសេតចេក្មាប់សយើង្ាុ ំសនះ”  សំ្ថយ ូដអល្ទី១ 
១២:១៩។ សគក្តូវដតស្ថរភាពចំស ះក្ពះនូវអំសពើាបដែល្្លួនានក្បក្ពឹតត
្ុេឆគងស ះ។ ការរមិល្គុណរបេ់សគានសក្ៀបេងកត់សៅសល្ើក្ពលឹ្ង
របេ់សគ សធវើឱ្យចិតតសគក្ពួយ្វល់្ ស ើយក្ពះជាមាា េ់ រងឹរតឹដតមិនេពវ         
ក្ពះ ឫទ័យសៅសទៀត អំពីការសនះ។ 

២៩ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩0 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែូសចនះ ចូរដក្បចិតតសចញពីសេចក្តីអាក្ក្ក់្សនះចុះ ស ើយ
េូមអងវរែល់្ក្ពះអមាា េ់វញិ ដក្ក្ងក្ទង់នឹងអត់សទេែល់្គំនិតក្នុងចិតតអនក្
ាន ។  កិ្ចាការ ៨:២២ 

 ក្ពះពំុទទួល្យក្នូវការល្ន់តួ ដែល្គ្មម នការដក្បចិតតនិងគ្មម នការ
ដក្ទក្មង់ សោយសស្ថម ះេម័ក្គស ះស ើយ។ ជីវតិក្តូវដតក្បោប់សោយការដក្ប
ផ្ទល េ់មួយ សោយមានការេសក្មចចិតតែ៏ចាេ់ោេ់។ អវីៗដែល្ក្បឆំ្កង
ផ្ៃុយនឹងក្ពះជាមាា េ់ក្តូវដតបំាត់សចាល្។ ការដបបសនះស ើយសទើបពិតជា
ល្ទធផ្ល្ននការសស្ថក្ស្ថត យចំស ះអំសពើាបែ៏ពិតក្ាក្ែដមន។ ចំដណក្
ននការង្រដែល្សយើង ក្តូវសធវើានោតក្តោងយា ងចាេ់សៅមុ្សយើងរចួ
សស្េច ែូចមានដចងក្នុងគមពីរសអស្ថយថាាៈ “ចូរោងសចញ ចូរជំរះ្លួនឱ្យ
ស្ថអ តចុះ ចូរបំាត់អំសពើ អាក្ក្ក់្ដែល្ឯងរាល់្គ្មន ានក្បក្ពឹតតពីដភនក្របេ់
អញសចញ ស ើយដល្ងក្បក្ពឹតត អំសពើអាក្ក្ក់្តសៅសទៀត។ ចូរហាត់សរៀនសធវើ
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ការល្អវញិ ចូរដេវងរក្ឱ្យានសេចក្តីយុតតិធម៌ ចូរការ រមនុេសដែល្ក្តូវសគ
េងកត់េងកិន ចូរកាត់ក្តីចំស ះពួក្កំ្ក្  ស ើយកាត់ក្តីជំនួេពួក្ស្េីសមមា យ” 
សអស្ថយ ១:១៦-១៧។ “សបើមនុេសអាក្ក្ក់្ស ះនឹងក្បគល់្របេ់បញ្ចា ំែល់្
មាា េ់វញិ ស ើយក្ពមក្បគល់្មក្វញិនូវរបេ់ដែល្្លួនានលួ្ច ក្ពមទំង
សែើរតាមចាប់ននជីវតិសនះ ឥតក្បក្ពឹតតអំសពើទុចារតិសទៀត ស ះសគនឹងានរេ់
សៅជាពិតឥតក្តវូស្ថល ប់សទ” សអសេគ្មល្ ៣៣:១៥។ ស្ថវក្ប ុល្ានដងលង
ជាប់ទក់្ទិននឹងការង្រននការ ដក្បចិតតសនះថាាៈ “ែបិតសមើល្សេចក្តីសនះឯង គឺ
អនក្រាល់្គ្មន មានសេចក្តីក្ពួយែ៏ គ្មប់ែល់្ក្ពះ ឫទ័យននក្ពះស ះាន
បសងកើតឱ្យអនក្រាល់្គ្មន មានសេចក្តីេង្វ ត សេចក្តីសោះស្ថ សេចក្តីគ្មន ន់កាន ញ់ 
សេចក្តីភ័យខ្ជល ច សេចក្តីនឹក្រឭក្ សេចក្តីឧេា ៍ និងសេចក្តីេងេឹក្ជា
ខ្ជល ំងទំងសម លះ អនក្រាល់្គ្មន ានេំដែងយា ងចាេ់ថា្លួន បរេុិទធក្នុងែំសណើ រ
សនះក្គប់ជំពូក្” កូ្រនិងូេទី២ ៧:១១។ 

  សៅសពល្ដែល្អំសពើាបានរងំ្ប់ការយល់្ែឹងដផ្នក្េីល្ធម៌ ស ះ
មនុេស ដែល្មានកំ្ ុេពិតជាសមើល្ពំុស ើញភាពមានសខ្ជា ះ ការឆ្កគ ំឆគងនន
អតតចរតិរបេ់្លួន និងពំុអាចែឹងចាេ់នូវអំសពើទុចារតិែ៏ធំសធងដែល្្លួនាន
ក្បក្ពឹតតស ះស ើយ។ ែរាបណាសគសៅដតមិនយល់្ក្ពមទទួល្យក្អំណាច
អំពីក្ពះវះិញ្ចា ណបរេុិទធ ដែល្ក្ទង់ស វ្ងយល់្ពីក្គប់ការដែល្សយើងសធវើ
ស ះសទ សគសៅដតឋិតក្នុងភាពស្េពិចស្េពិល្ ក្នុងអំសពើាបរបេ់សគែដែល្។ 
ការល្ន់តួកំ្ ុេរបេ់សគពិតជា ពំុសស្ថម ះអេ់ពីចិតតស ើយ។ ចំស ះក្គប់ការ
ដែល្ស្ថគ ល់្កំ្ ុេរបេ់្លួន សគដតងមានការសោះស្ថជានិចាសោយស ល្
ថា ក្បេិនសបើមិនឋិតក្នុងកាល្ាៈសទេាៈដបបសនះសទ ស ះសគពិតជាពំុសធវើែូសចាន ះ
ស ើយ។ 

 ប ៃ ប់ពីអ័ោម និងសអវា  ានបរសិភាគដផ្លស ើ្ដែល្ក្ពះានហាម
ឃ្ត់ស ះមក្ ស ះចិតតរបេ់សគានស រសពញសៅសោយសេចក្តីសអៀនខ្ជម េ
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និងការភ័យរនធត់។ ជាែំបូងគំនិតរបេ់សគគឺសធវើយា ងណាសោះស្ថអំសពើាប
របេ់សគ និងសគចសចញពីទណឌ ក្មមែ៏គួរឱ្យខ្ជល ចរអារ គឺសេចក្តីស្ថល ប់។ 

 

ប ៃ ប់ពីអ័ោមនិងសអវា ានបរសិភាគដផ្លស ើ្ដែល្ក្ពះានហាម 

ឃ្ត់ស ះមក្ ស ះចិតតរបេ់សគានស រសពញសៅ 

សោយសេចក្តីសអៀនខ្ជម េនិងការភ័យរនធត់។ 

 

៣០ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩១ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ចូរក្បយ័តន្លួន សបើបងបអូនសធវើាបនឹងអនក្ ក្តវូឲ្យអនក្
បស ៃ េែល់្គ្មត់ សបើគ្មត់ដក្បចិតតមក្វញិ ស ះចូរអត់សទេែល់្គ្មត់ចុះ។ 
លូ្កា ១៧:៣ 

សៅសពល្ដែល្ក្ពះសយ ូវា ស្ថក្េួរទក់្ទិននឹងអំសពើាបរបេ់សគ 
អ័ោមានសឆលើយសោយទមាល ក់្កំ្ ុេ ក់្ក្ណាត ល្សៅសល្ើក្ពះជាមាា េ់ និង
 ក់្   ក្ណាត ល្សទៀតសៅសល្ើគូគ្មប់្លួនសោយ ក្យថា “. . . ស្តេតីដែល្ក្ទង់
ក្បទនឱ្យសៅជាមួយនឹងទូល្បងគំ វាានឱ្យដផ្លស ើ្ស ះមក្ទូល្បងគំ ទូល្
បងគំក៏្ទទួល្ទនសៅ”។ រឯីស្តេតីានទមាល ក់្កំ្ ុេសៅសល្ើពេ់ថាាៈ “ពេ់វា
មក្ល្បួងបសញ្ចឆ ត្ាុ ំមាា េ់ ស ើយ្ាុ ំមាា េ់ានទទួល្ទន” សោកុ្បបតតិ                      
៣:១២-១៣។ ស តុអវីានជា ក្ពះអងគបសងកើតេតវពេ់ស ះមក្? ស តុអវីក៏្
ក្ទង់បសណត ញវាឱ្យមក្កាន់េួនចារសអដែន? េំណួរទំងសនះានសចាល្
ស្េសមាល្ន័យមួយ ដែល្បង្ា ញពីការសោះស្ថចំស ះអំសពើាបរបេ់ ង 
សោយសចាទក្បកាន់សៅក្ពះ ក្នុងការទទួល្្ុេក្តវូចំស ះការធ្លល ក់្ចុះ(ការមានាប)
របេ់សគ។ វញិ្ចា ណននការសោះស្ថថា្លួនមិនានសធវើ្ុេានចាប់កំ្សណើ ត
ពីឪពុក្ននការកុ្ ក្ (ស្ថតំាង) ស ើយ ក៏្ានរាល្ោល្សរៀងែរាបមក្តាមរយាៈ
ែំណពូជរបេ់សោក្អ័ោម។ ការល្ន់តួាបតាមលំ្ោប់សនះមិនាន
ទទួល្អំណាចពីក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធននក្ពះសទ ស ើយក្ពះជាមាា េ់ពិតជាពំុ
ទទួល្ស្ថគ ល់្នូវការល្ន់តួកំ្ ុេដបបសនះស ើយ។ ការល្ន់តួែ៏ពិតក្ាក្ែ
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នឹង ំឱ្យសគទទួល្ស្ថគ ល់្កំ្ ុេរបេ់្លួន ស ើយទទួល្ែឹងសោយគ្មម ន
បំភាន់បំនភល ឬសោយពុតតបុត ក្ក្ ិចក្ក្ ុចសស្ថះស ើយ។ ែូចជាមនុេសែ៏
កំ្េត់មាន ក់្ដែល្មិនហា នទំងសងើបេមលឹងសមើល្សៅសល្ើ សម ផ្ង រួចដស្េក្
អំ វស ើងថាាៈ “ឱ្ក្ពះអងគសអើយ េូមក្ទង់សមតាត អត់សទេ ែល់្ទូល្បងគំ
ដែល្ជាមនុេសមានាបផ្ង”។ អេ់អនក្ដែល្ក្ពមទទួល្ស្ថគ ល់្ កំ្ ុេ
របេ់្លួន នឹងក្តវូានដក្តក្មូវឱ្យានដញក្ជាបរេុិទធ ែបិតក្ពះសយេ ូវាន
េុគតសែើមបីេសក្តង្គ ះអនក្ដែល្ានដក្បចិតតស ើយ។ 

 ឧទ រណ៍ជាសក្ចើនសៅក្នុងក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះ េតីអំពីការដក្បចិតត
ែ៏ពិតក្ាក្ែ និងការោក់្្លួនានបង្ា ញឱ្យស ើញនូវស្ថម រតីននការល្ន់តួ
ាប សោយគ្មម នការសោះស្ថ ឬការពាយាមក្បក្ពឹតតល្អបរេុិទធសោយ្លួនឯង
ស ះស ើយ ស្ថវក័្ប ុល្ពំុានពាយាមោក់្កំ្ាំងសទេកំ្ ុេរបេ់្លួន
សស្ថះ ដតគ្មត់ានោតក្តោងកំ្ ុេែ៏សមម ក្ក្្វក់្ទំងស ះ សោយគ្មម ន
បំណងនឹងបនធូរបនាយ េូមបីបនតិចសស្ថះស ើយ។ គ្មត់មានក្បស្ថេន៍ថាាៈ 
“គឺទូល្បងគំានសធវើការទំងស ះសៅក្ក្រងសយរសូ្ថ ិម ានទំងចាប់ពួក្អនក្
បរេុិទធ្ជាសក្ចើន យក្សៅោក់្គុក្គសោយទទួល្អំណាចពីពួក្េក្តង្គ ជមក្ 
ស ើយកាល្សគ េមាល ប់អនក្ទំងស ះ ទូល្បងគំក៏្យល់្ក្ពមដែរ ទូល្បងគំាន
សធវើសទេសគជាញឹក្ញយ សៅក្គប់ទំងស្ថោក្បជំុ ទំងបងខំឱ្យសគស ល្
 ក្យក្បមាងែល់្ក្ពះផ្ង ស ើយសោយសក្ ះទូល្បងគំមានចិតតសៅត ក្ក្ហាយ
ក្ជរល្សពក្ទេ់នឹងសគ ែូសចនះានជាទូល្បងគំសធវើទុក្ខសបៀតសបៀនែល់្សគ រ ូត
ែល់្ក្ក្រងននស្ថេន៍ែនទផ្ង”  កិ្ចាការ ២៦:១០-១១។ គ្មត់មិនមានការ
រាដរក្នឹងក្បកាេថាាៈ “ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ ក្ទង់ានយាងមក្ក្នុងសោកិ្យ
សនះ សែើមបីនឹងេសក្តង្គ ះមនុេស មានាប ដែល្្ាុ ំសនះជាសល្្១ ក្នុងពួក្សគ(១)”  
ធីម ូសងទី១ ១:១៥ ស ើយ។ 

 
 
 

(១) ា្ុំសនះជាសល្្១: ជា ក្យស ល្ស្ថរភាពរបេ់ស្ថវក័្ប ុល្ អំពីអតីតកាល្ របេ់គ្មត់
ដែល្ស រសពញសោយអំសពើាប ជាាបដែល្ធៃន់ជាងអេ់អនក្ផ្ងទំងពួង។ 
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៣១ មករា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖សបើសយើងល្ន់តួាបវញិ ស ះក្ទង់មានក្ពះ ឫទ័យសស្ថម ះ
ក្តង់ ស ើយេុចរតិ ក្បសយាជន៍នឹងអត់សទេាបឲ្យសយើង ស ើយនិងេំអាត
សយើង ពីក្គប់អំសពើទុចារតិទំងអេ់ផ្ង។ យ ូហាន ១:៩ 
 ចិតតដែល្ស្ៃចខ្ជៃ ំនិងឱ្នលំ្សទន ស ះក្តូវានបំសពញជាងមីសោយការ 
ដក្បចិតតែ៏ពិតក្ាក្ែដែល្ស ល្េរសេើរែឹងគុណែល់្សេចក្តីស្េឡាញ់
របេ់ក្ពះជាមាា េ់និងនងលសោះសៅឯភនំកាល់្វា រ(ី២)។ ែូចជាកូ្នក្បរេដែល្
ស្ថរភាព កំ្ ុេសៅកាន់ឪពុក្ជាទីស្េឡាញ់របេ់្លួនស ះ អនក្ដែល្
ស្ថរភាពែ៏ពិត និង ំយក្អេ់ទំងអំសពើាបរបេ់្លួនដែល្ានក្បក្ពឹតត 
មក្ោតក្តោងសៅ ចំស ះមុ្ក្ពះជាមាា េ់យា ងែូសចាន ះដែរ។ 

ែូចមានសេចក្តីដចងទុក្មក្ថាាៈ “សបើសយើងល្ន់តួាបវញិ ស ះក្ទង់មានក្ពះ
ទ័យសស្ថម ះក្តង់ ស ើយេុចរតិ ក្បសយាជន៍នឹងអត់សទេាបឱ្យសយើង ស ើយ
នឹងេំអាតសយើង ពីក្គប់អំសពើ ទុចារតិអេ់ផ្ង” យ ូហានទី១ ១:៩។ 

 

ជីវតិដែល្ផ្ទល េ់ដក្ប 

ទល់្ដតអនុវតតសទើបានេសក្មច 

 

 សៅក្នុងការក្បកួ្តយក្ នរង្វ ន់ននកី្ឡាវាយកូ្នាល់្ “ដងននីេ” 
សទល្ក្បចំាឆ្កន ំ ១៩៩២ សៅក្បសទេារាងំ យុវជនជីម ួរសីយ ដែល្មាន
អាយុសទើបដត២១ឆ្កន ំស ះ ានទទួល្ នរង្វ ន់ជាសជើងឯក្ពិភពសោក្ពីឆ្កន ំ
ជាប់គ្មន ។ កាល្ពី ១៨ ដ្មុនស ះ ជីមមិនទំងានរាប់ក្នុងចំសណាមកី្ឡាក្រ 
 
 
 

 (២) កាល់្វា រាីៈ ជាទីដែល្ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់រងការេុគតសោយជាប់ឆ្កក ង សែើមបីជានងល សោះ
ាបែល់្សយើងរាល់្គ្មន ។ មានវគគ ល្ះ (ែូចក្នុង មា ថាយ ២៧:៣៣) សៅទីសនះថា គ្មល់្កូ្ថា 
ដែល្មានន័យថាភនំល្ោែ៏ក្ាល្។ 
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ជំសរ ើេក្បចំាពិភពសោក្ ទំង១០ ក់្ស ះផ្ង។ សទះជាយា ងណាក្តី ជីម
មានជំសនឿថាសគនឹង កាល យសៅជាសជើងឯក្ពិភពសោក្សៅនងៃណាមួយ ស ើយ
សគក៏្េសក្មចចិតតក្បឹង ដក្បងក្នុងការស ះ។ ជីមានបតូរក្គបូង្ា ត់ រួចសផ្តើម វឹក្
ហាត់យា ងយក្ចិតតទុក្ោក់្ សល្ើក្គប់វេ័ិយ។ ការសក្ជើេសរ ើេរបេ់ជីម ស ះ
គឺានេសក្មចែូចបំណងដមន។ សគានទទួល្សជាគជ័យែ៏ក្តចះក្តចង់
សល្ើក្ទី១ សៅឆ្កន ំ១៩៩១ ក្នុងការសបើក្ក្បកួ្តសៅក្បសទេារាងំ ប ៃ ប់មក្ក៏្
ានទទួល្សជាគជ័យមតងសទៀត ក្នុងការសបើក្ក្បកួ្ត សៅឆ្កន ំ ១៩៩២ សៅ
ក្បសទេ អូស្តស្ថត លី្។ 

 ជីមានទទួល្សជាគជ័យទំងសនះ ក៏្សោយស្ថរដតគ្មត់ានសធវើការ
ផ្ទល េ់បតូរ ែ៏ចំាាច់សែើមបីេសក្មចសគ្មល្សៅដែល្្លួនានប ងជាសស្េច។ 

 

 ❖សតើការដែល្ជីមក្បឹងដក្បងសធវើ្លួនឱ្យកាល យជាសជើងឯក្ពិភពសោក្
ស ះ វាែូចគ្មន នឹងការដែល្សយើងសក្ជើេសរ ើេផ្លូវសែើរតាមក្ពះក្គីេៃដែរឬសទ?

សយើងក្តូវដតសធវើការផ្ទល េ់បតូរសទើបានក្បសេើរស ើង។ 

 ❖សបើក្គ្មន់ដតនិយាយថា “្ាុ ំជាអនក្ក្គីស្ថៃ ន ” ស ះវាគ្មម នអវីសក្ើតស ើង
ែល់្សយើងសទ។ 

 េូមអានសៅវគគដែល្ានចងអុល្បង្ា ញក្នុងទំព័រ ៥៣-៥៤ ស ះ
សយើងនឹងានគំនិតថា សតើសធវើយា ងណាសែើមបនឹីងបង្ា ញបំណងែ៏ពិតក្នុងការ
សែើរតាមក្ពះក្គីេៃ។ 

 ❖សោយអនុសោមតាមសេៀវសល “ជំហានសៅកាន់ក្ពះក្គីេៃ ” ស តុ
ែូចសមតចានជាក្ពះមិនទទួល្ការល្ន់តួាបមួយដែល្មិនានផ្ទល េ់ដក្បចិតត? 

 ❖សតើអនក្ក្តូវដក្បចិតតយា ងណាសែើមបីបសងកើនទំ ក់្ទំនងជាមួយនឹងក្ពះ? 

េូមពិចារណាាៈ 

 េូមសធវើបញ្ា ី ននការផ្ទល េ់ដក្បដែល្អនក្ក្តូវការជាចំាាច់ សែើមបី
បង្ា ញការល្ន់តួាបែ៏សស្ថម ះក្តង់។ សធវើការផ្ទល េ់ដក្បមួយែ៏ពិតក្ាក្ែក្នុង
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េាត  ៍សនះ រួចេូមក្ពះជាមាា េ់ក្បទនក្មាល ំងែល់្ អនក្េូមឱ្យមិតតជិតេនិទធ
ឬេមាជិក្ក្គួស្ថរ មាន ក់្ជួយអធិោា នឱ្យអនក្។ 

េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសទៀតាៈ 
   ទំនុក្ែំសក្ើង ៥១:១០-១៣ 

   សអសេគ្មល្ ១៨:៣០-៣១ 

   ភីលី្ព ៤:៨ 
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ការឧរទេិថ្វា យខ្លួនចសំ ះព្រះ 
១ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ក្ពះសយ ូវា ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ថា មក្ចុះ សយើងនឹង
ពិភាក្ាជាមួយគ្មន  សទះសបើអំសពើាបរបេ់ឯងែូចជាពណ៌ក្ក្ មដទងក៏្
សោយ គង់ដតនឹងានេែូច ិមាៈ សទះសបើក្ក្ មសអអ ក៏្សោយ គង់ដតនឹង
ានែូចជាសរាមសចៀមវញិ។ សអស្ថយ ១:១៨ 
 ក្ពះជាមាា េ់ានេនាែល់្សយើងថា «ឯងរាល់្គ្មន នឹងដេវងរក្អញ 
ស ើយនឹងស ើញផ្ង គឺកាល្ណាឯងដេវងរក្អញសោយអេ់ពីចិតត» សយសរមា 
២៩:១៣។ សយើងក្តូវដតថាវ យចិតតទំងស្េរងែល់្ក្ពះជាមាា េ់ សបើពំុែូសចាន ះសទ 
សយើងនឹងមិនអាចមានការផ្ទល េ់ដក្បឱ្យានទទួល្រូបេណាា នែូចជាក្ទង់
ស ើយ។ សយើងមិនានស្ថគ ល់្ក្ពះតំាងពីកំ្សណើ តមក្សម លះ។ ក្ពះវញិ្ចា ណ
បរេុិទធាន ពិពណ៌ ល្ក្ខណាៈរបេ់សយើងសោយ ក្យែូចតសៅសនះថាាៈ      
«ពីសែើមអនក្រាល់្គ្មន  ក៏្ស្ថល ប់ក្នុងការរលំ្ង ស ើយក្នុងអំសពើាបដែរ»  សអសភេូរ    
២:១ «ក្គប់ទំងក្ាល្ក៏្្ឺ ក្គប់ទំងចិតតានសល្វើយផ្ងស ើយ»  សអស្ថយ 
១:៥ ។ ឥតមាន«ក្ដនលងណាមំាមួនស ើយ» សអស្ថយ ១:៦។ 

សយើងានជាប់យា ងសក្ៅ សៅក្នុងអ ៃ ក់្របេ់អារក្សស្ថតំាង «សយើងាន
ចាប់ជាស ល្ើយសៅតាមទំសនើងចិតតរបេ់អារក្សស្ថតំាង» សអសភេូរ ២:១                 
សអស្ថយ ១:៥-៦ ធីម ូសងទី២ ២:៦។ ក្ពះជាមាា េ់ចង់ពាាល្របួេសយើង 
សោះដល្ងសយើងឱ្យមានសេរភីាពស ើងវញិ។ ប ុដនត សោយអំសពើសនះតក្មូវឱ្យ
មានការដក្បរូបេណាា នទំងស្េរង គឺការផ្ទល េ់ដក្បជាងមីនូវល្ក្ខណាៈសែើម

០៥ 
ជំរូក្ទ ី
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របេ់សយើងស ះ សយើងក្តូវដតក្បគល់្្លួន សយើងទំងស្េរងថាវ យែល់្ក្ពះជាមាា េ់។     
េក្តង្គ មមួយដែល្មនុេសចាំងនឹង្លួនឯង គឺជាេមរភូមិមួយែ៏ធំ បំផុ្ត 
ដែល្មនុេសក្គប់ក្ាណធ្លល ប់ានក្ប ូក្។ ការថាវ យ្លួននឹងចុះចូល្ ក្គប់
ទំងអេ់សៅនឹងបំណងក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ពះជាមាា េ់តក្មូវការការតេ ូ
ពុះ រ ក៏្ប ុដនតក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់សយើងក្តូវដតចុះចូល្នឹងក្ពះជាមាា េ់ មុន 
សពល្ដែល្ក្ពះអាចនឹងក្បទននូវវញិ្ចា ណងមីមួយដែល្ឋិតក្នុងភាពល្អបរេុិទធ។ 
ការក្គប់ក្គងរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ពំុដមនស្ថា ប សៅសល្ើការចុះចូល្សោយភាព
ងងឹតងងល់្ ឬសោយការក្តួតក្តាសោយគ្មម នស តុផ្ល្ ែូចអារក្សស្ថតំាង
ានក្បឌិ្តស ះសទ។ 

 ការក្គប់ក្គងស ះានោេ់បញ្ចា ស្ថម រតី និងេតិេមបជញ្ាាៈ របេ់
សយើងឱ្យមានការពិចារណា ែូចជាក្ពះគមពីរសអស្ថយ ១:១៨ ានដចងថាាៈ  
«មក្ចុះសយើងនឹងពិភាក្ាជាមួយគ្មន » គឺជាសេចក្តីែសង្ា យសៅរបេ់ក្ពះ        

អាទិក្រសៅកាន់មនុេសផ្ងទំងឡាយដែល្ក្ទង់ានបសងកើតមក្។ ក្ពះជា
មាា េ់ ក្ទង់ពំុានបងខិតបងខំ ចិតតរបេ់មនុេសសោក្ដែល្ក្ទង់ានបសងកើត
ស ះស ើង។ ក្ទង់ពំុអាចទទួល្យក្នូវការស្ថវ គមន៍ដែល្មិនានសចញពី
ែួងចិតតបរេុិទធ និង បញ្ចា ក្ជះថាល ស ះសទ។ ការចុះចូល្សោយបងខំចិតតែូសចាន ះ 
វានឹងបង្អ ក់្ការរកី្ចសក្មើនលូ្តោេ់ែ៏ពិតក្ាក្ែននគំនិត ចរយិា ផ្ៃុយសៅ
វញិវានឹងបណាត ល្ឱ្យមនុេសានក្តឹមដតមានេភាវាៈែូចជាមា េីុនដត
ប ុសណាណ ះ។ ល្ក្ខណាៈដបបសនះ គឺពំុដមនជាបំណង ឫទ័យននក្ពះែ៏បសងកើត
សោក្ស ើយ។ ក្ទង់មានបំណង ឫទ័យចង់ឱ្យមនុេសសោក្ដែល្ជាស្ថន
ក្ពះ េតែ៏សឆនើមបំផុ្តរបេ់ក្ពះសចស្ថត  ក្ទង់ក្នុងការបសងកើតសោក្ ាន
េសក្មចសៅែល់្ការអភិវឌ្ឍន៍ែ៏្ពេ់បំផុ្ត។ ក្ទង់ានសរៀបចំជាសស្េច
ចំស ះមុ្សយើងនូវទំ ំននក្ពះពរដែល្ក្ទង់នឹង ំមក្ឱ្យសយើងតាមរយាៈ  
ក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់។ ក្ទង់ែសង្ា យសៅឱ្យសយើងក្បគល់្្លួនថាវ យក្ទង់ ក្បសយាជន៍ 
ឱ្យក្ទង់អាចនឹងក្បទនក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ទង់ែល់្សយើង។ ការសនះឋិតសៅ
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សល្ើ្លួនសយើងជាអនក្សធវើការេសក្មចថា សតើសយើងនឹងអាចរសំោះ្លួនឱ្យរួចពី
ចំណងននអំសពើាប សែើមបីចូល្រួមចំដណក្នឹងសេរែ៏ីក្តចះក្តចង់ននក្ពះរាជ
បុក្តារបេ់ក្ពះអមាា េ់ឬអត់។ 

២ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩៤ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ពីសក្ ះេមបតតិក្ទពយរបេ់អនក្េាិតសៅក្ដនលងណា ស ះ
ចិតតអនក្ក៏្នឹងសៅក្ដនលងស ះដែរ។ មា ថាយ ៦:២១ 
 ក្នុងការថាវ យ្លួនសយើងែល់្ក្ពះជាមាា េ់ ជាការចំាាច់សយើងក្តូវ 
សាះបង់សចាល្នូវក្គប់អវីៗទំងអេ់ ដែល្អាចបំដបក្បំាក់្សយើងអំពី ក្ពះ 
ជាមាា េ់។ ែូសចាន ះស ើយសទើបក្ពះអងគេសក្តង្គ ះមានក្ពះបនៃូល្ថាាៈ “ែូសចនះ 
អេ់អនក្ណាក្នុងពួក្អនក្រាល់្គ្មន  ដែល្មិនល្ះអាល័្យពីរបេ់ក្ទពយ្លួន ទំង
អេ់ ស ះសធវើជាេិេស្ាុ ំមិនានស ើយ” លូ្កា ១៤:៣៣។ អវីៗដែល្អូេ 
ទញចិតតឱ្យឃ្ល តឆ្កៃ យពីក្ពះ ក្តូវដតសាះបង់សចាល្សចញ។ ក្ទពយេមបតតិគឺ
ជា រូបេកាក រាៈ (១) ចំស ះមនុេសជាសក្ចើន។     សេចក្តីស្េឡាញ់ចំស ះទឹក្
ក្ាក់្និងក្ទពយេមបតតិគឺជាក្ចវាក់្មាេ ដែល្ចងភាា ប់្លួនសគសៅនឹងអារក្ស
ស្ថតំាង។ កិ្តតិយេនិងកិ្តតិេ័ពៃខ្ជងសោកិ្យ គឺជាក្ពះរបេ់ស្េទប់វណណាៈ
មួយ រឯីជីវតិដែល្សពញចិតតនឹងភាពអាតាម និយម និងការសគចសវះពីការទទួល្
្ុេក្តូវគឺជារូបេកាក រាៈចំស ះមនុេសែនទសទៀត។     ក៏្ប ុដនត ចំណងដបបសនះ
ក្តូវដតកាត់ផ្ទត ច់សចាល្សចញ។ សយើងមិនអាចដចក្្លួនសយើង ក់្ក្ណាត ល្ជា
ក្ពះអមាា េ់ និង ក់្ក្ណាត ល្សទៀតជារបេ់សោកិ្យស ើយ។    

 
 
                         
                                                                

(១) របូេកាក រាៈ(Idol)មានន័យថាាៈ អវីដែល្សយើងសពញចិតតដែល្អាចញុាងំឱ្យសេចក្តីស្េឡាញ់
ចំស ះក្ពះងយចុះ និងជាឧបេគគនឹងកិ្ចាការបំសរ ើក្ទង់។  ក្យសនះ ក្តូវានសគសៅសផ្សងៗ
ែូចជាាៈ ថាវ យបងគំរបូក្ពះ (Worship idol) អាេ ននរបូក្ពះជាសែើម៘ សក្ ះថាមនុេសដតង
ឧបតតិក្របូអវីមួយដែល្មិនដមនជាក្ពះែ៏ពិត សែើមបី ល្ួនានថាវ យបងគំ។ 
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សយើងពំុដមនជាកូ្នរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ស ើយ សល្ើក្ដល្ងដតសយើង
ក្បគល់្រូបសយើងទំងស្េរងថាវ យោច់ែល់្ក្ទង់។ 

 មានមនុេស្លះសទៀតដែល្អះអាងថាសគបំសរ ើក្ពះជាមាា េ់ ប ុដនតសគពឹង 
ដផ្អក្សល្ើការក្បឹងដក្បងផ្ទៃ ល់្្លួនសែើមបសីគ្មរពបទបញ្ាតតិរបេ់ក្ពះ សែើមបីសធវើ 
ចរយិាឱ្យានក្តឹមក្តូវ និងសែើមបីឱ្យានេក្តង្គ ះ។ ចិតតរបេ់សគពំុានផ្ទល េ់បតូរ 
សោយសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ក្ជាល្សក្ៅរបេ់ក្ពះក្គីេៃស ើយ ប ុដនត សគេវះដេវង 
េំដែងនូវភារកិ្ចាននជីវតិរបេ់អនក្ក្គីស្ថៃ ន ហាក់្បីែូចជាក្ពះជាមាា េ់តក្មូវ
ឱ្យសគសធើវែូសចាន ះឱ្យានទទួល្រង្វ ន់ននស្ថា នេួគ៌យា ងែូសចាន ះ។ ការកាន់
ជំសនឿស្ថេ ដបបសនះ គឺគ្មម នតនមលអវីស ើយ។ សៅសពល្ដែល្ក្ពះក្គីេៃគង់
េណាិ តសៅក្នុងចិតតស ះ ក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណនឹងស រសពញសៅសោយសេចក្តី
ស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ និងសោយក្តីអំណរក្នុងការក្បស្េ័យទក់្ទងជាមួយនឹង
ក្ទង់ ស ល្គឺសយើងានសៅជាប់នឹងក្ទង់ស ើយ។ សោយស្ថរការរពឹំង
េងឃឹមទុក្ចិតត ចំស ះក្ទង់ស ះភាពអាតាម និយមនឹងក្តូវបំសភលចសចាល្ ឯសេចក្តី
ស្េឡាញ់ ចំស ះក្ពះក្គីេៃនឹងសល្ចសចញជាេក្មមភាព។ អេ់អនក្ណា
ដែល្យល់្នូវសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏សល្ើេលុ្បរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ពិតជាពំុមាន 
េំណួរថាសតើក្តូវសធវើយា ងណាសទើបគ្មប់ក្ពះ ឫទ័យក្ពះ ឱ្យានចំសៅនឹង
តក្មូវការរបេ់ក្ពះស ះស ើយ។ សគនឹងមិនចង់ានខ្ជន តគំរូែ៏ទបបំផុ្តតាម
ដបបសោកិ្យសទ ប ុដនត សគនឹងផ្ាង់គំនិតសឆ្កព ះសៅកាន់ភាពចុះេក្មរងែ៏ឥត
សខ្ជា ះ ដែល្ក្ពះជាមាា េ់ននសេចក្តីសក្ាេសោះក្ទង់េពវក្ពះ ឫទ័យវញិ។ 
សោយចំណង់ែ៏សស្ថម ះអេ់ពីចិតត សគនឹងល្ះបង់អវីៗទំងអេ់ ស ើយបង្ា ញ
នូវការចូល្ចិតតដែល្ងលឹងដងលងសៅនឹងវតាុដែល្សគកំ្ពុងដេវងរក្។ ការសជឿែល់្
ក្ពះក្គីេៃសោយគ្មម នការស្េឡាញ់ែ៏ក្ជាល្សក្ៅ ក្គ្មន់ដតជា ក្យេំែី ឬជា
ការបក្តងគប់កិ្ចាែ៏សស្ថះក្សក្កាះ ឬការក្បក្ពឹតតិមិនគបបីដតប ុសណាណ ះ។ 
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៣កមុភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩៥ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ពីសក្ ះនឹម្ាុ ំង្យសទ ស ើយបនៃុក្្ាុ ំក៏្ស្ស្ថល្។  
មា ថាយ ១១:៣០ 

 សតើសោក្អនក្យល់្ថាការដែល្ចុះចូល្ទំងស្េរងថាវ យោច់ែល់្ក្ពះ
ក្គីេៃ ជាពលី្ក្មមែ៏ធៃន់ធៃរ ួេនិេស័យឬយា ងណា? េូមសមតាត ែណតឹ ងេួរ
្លួនឯងថាាៈ “សតើក្ពះក្គីេៃានក្បទនអវី្លះែល់្្ាុ ំ?” ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះជា
មាា េ់ាន ក្បគល់្អវីៗទំងអេ់ែល់្សយើង ស ល្គឺ ជីវតិ--សេចក្តីស្េឡាញ់
និងការរងទុក្ខសវទ  សែើមបីជាតនមលសោះននសយើងរាល់្គ្មន ។ សតើជាការេ័ក្តិ  
េមដែរឬសទ ចំស ះរូបសយើងដែល្មិនេំណំនឹងសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ធំសធង
សនះ ដែល្នឹងែក្ចិតតសចញពីក្ពះយា ងែូសចនះស ះ? ក្គប់សពល្សវោទំងអេ់
ក្នុងជីវតិសយើង សយើងជាអនក្ចូល្រួមចំដណក្ទទួល្ក្ពះពរអំពីក្ពះគុណរបេ់
ក្ទង់ ស ើយពីសក្ ះដតមូល្ស តុសនះស ើយានជាសយើងពំុអាចយល់្ឱ្យាន
សពញសល្ញនូវជំសៅននភាពល្ៃង់សមល និងភាពទុគ៌តដែល្ក្ពះជាមាា េ់ាន
រសំោះសយើងសចញពីភាពទំងស ះស ើយ។ សតើសយើងអាចេំ ឹងសមើល្សៅក្ពះ
ជាមាា េ់ ដែល្ក្តូវចាក់្ទមលុះសោយអំសពើាបរបេ់សយើង ស ើយយល់្ក្ពមសធវើ
តាមសែើមបីតបចំស ះសេចក្តីស្េឡាញ់ និងពលី្ក្មមរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ានឬសទ? 

ក្នុងទិែាភាពននសេចក្តីអាមា េ់ែ៏រក្ដងលងពំុានរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ននេិរលី្អ 
សតើសយើងរអ ូរទំសោយស្ថរដតជីវតិសយើងមានដតទំ េ់និងភាពអាមា េ់ស ះឬ? 

ចំសណាទេួររបេ់មនុេសអំនួតគឺ “ស តុអវីានជា្ាុ ំក្តូវទទួល្ការស្ថត យសក្កាយ 
និងភាពឱ្នលំ្សទនជាមុន សែើមបីឱ្យក្ពះជាមាា េ់ទទួល្ស្ថគ ល់្ែល់្រូប្ាុ ំ?”។  
្ាុំេូមចងអុល្បង្ា ញក្ពះក្គីេៃចំស ះសោក្អនក្ថា ក្ទង់ពំុដែល្មានអំសពើ
ាបសស្ថះស ើយ សល្ើេពីសនះសៅសទៀត ក្ពះអងគគឺជាសេតចនននគរស្ថា នេួគ៌ 
ក៏្ប ុដនត សែើមបីជាផ្ល្ក្បសយាជន៍របេ់មនុេសសោក្ ក្ទង់ានយាងមក្
ទទួល្ាបជំនួេស្ថេន៍ទំងឡាយ។ “. . . សគានរាប់ក្ទង់ទុក្ជាអនក្ទទឹង
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ចាប់ ប ុដនត ក្ទង់ានទទួល្រងសទេននអំសពើាបរបេ់មនុេសជាសក្ចើនស ើយ 
ានអងវរជំនួេមនុេសដែល្ទទឹងចាប់វញិ” សអស្ថយ ៥៣:១២។ 

 សតើសយើងសាះបង់អវីសចាល្សទៀត សៅសពល្ដែល្សយើងានក្បគល់្ 
អេ់សៅស ើយស ះ? ចូរក្បគល់្ចិតតដែល្ែិតោមសោយអំសពើាបថាវ យែល់្ 
ក្ពះក្គីេៃ សែើមបឱី្យក្ទង់សធវើឱ្យបរេុិទធ ោងេំអាតអំសពើាបស ះសោយ     
ក្ពះសោ ិតរបេ់ក្ទង់ ស ើយនិងេសក្តង្គ ះសោយសេចក្តីស្េឡាញ់ដែល្ពំុ
អាចផ្ៃឹមាន។ ប ុណណឹ ងស ើយមនុេសសយើងសៅដតគិតថាសគពិាក្នឹងសធវើសទៀត! 
្ាុំមានការសអៀនខ្ជម េជំនួេ ចំស ះវាចាដបបសនះនិងសអៀនខ្ជម េចំស ះការ
េរសេរ ក្យសនះផ្ងដែរ។ 

៤កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  េូមឲ្យក្គប់ទំងអំសពើទុចារតិរបេ់សគ ានសល្ចមក្ សៅ
ចំស ះក្ទង់ស ើយេូមក្ទង់សធវើែល់្សគ ែូចជាក្ទង់ានសធវើែល់្្ាុ ំមាា េ់សោយ
សក្ ះអេ់ទំងអំសពើរលំ្ងរបេ់្ាុ ំមាា េ់ដែរ ែបិត្ាុ ំមាា េ់ងៃូ រជាសក្ចើន ស ើយ
ចិតត្ាុ ំមាា េ់ក៏្សល្វើយផ្ង។ បរសិទវ ៣:២២ 

ក្ពះជាមាា េ់ពំុតក្មូវឱ្យសយើងសាះបង់សចាល្នូវអវីៗទំងឡាយណា
ដែល្សយើងអាចរក្ាទុក្ានសែើមបីជាក្បសយាជន៍ែ៏េំខ្ជន់េក្មាប់សយើង
ស ះស ើយ។ ចំស ះក្គប់អវីៗដែល្ក្ទង់សធវើ ក្ទង់ដតងគិតែល់្េុ្ុមាល្ភាព
របេ់រាស្តេតក្ទង់ក្នុងក្ពះ ឫទ័យជានិចា។ េូមបីអនក្ដែល្ពំុទន់ានទទួល្
យក្ក្ពះក្គីេៃអាច នឹងែឹងានថាក្ទង់ផ្តល់្ឱ្យសគនូវរបេ់មានតនមល ជាង
របេ់ដែល្សគកំ្ពុងដត ដេវងរក្សោយ្លួនឯងសៅសទៀត។ មនុេសសយើងាន
សធវើឱ្យមានរបួេយា ងធៃន់ និងភាពអយុតតិធម៌ចំស ះក្ពលឹ្ងរបេ់្លួន សៅ
សពល្ដែល្សគគិតនឹងក្បក្ពឹតតអវីផ្ៃុយនឹងបំណង ឫទ័យរបេ់ក្ពះជាមាា េ់។ 
គ្មម នអំណររកី្រាយែ៏ពិតក្ាក្ែណាអាចមានសៅក្នុងគនលងដែល្ក្ពះក្ទង់
ានហាមឃ្ត់ស ះស ើយ សក្ ះក្ពះជាមាា េ់ក្ទង់ស វ្ងយល់្ និងមាន
ដផ្នការែ៏ល្អក្បនពសែើមបីជាក្បសយាជន៍ចំស ះេតវសោក្ ដែល្ជាេមិទធិ



ទំព័រ  - 65 - 
 

ផ្ល្របេ់ក្ទង់។ គនលងននការសល្មើេនឹង ក្កឹ្តយវន័ិយគឺជាគនលងននភាពកំ្េត់
ទុគត៌ និងភាពម នតរាយ។ 

 គឺជាកំ្ ុេមួយរបេ់សយើងដែល្ដតងដតមានគំនិតគិតថាក្ពះជា
មាា េ់ េពវក្ពះ ឫទ័យនឹងស ើញកូ្នសៅរបេ់ក្ទង់រងទុក្ខសវទ ។ ក្គប់
ទំងសទវតានននគរស្ថា នេួគ៌ចង់ស ើញមនុេសសោក្ទំងអេ់ក្បក្បសោយ
េុភមងគល្។ ក្ពះវរបិតានននគរស្ថា នេួគ៌ននសយើងរាល់្គ្មន មិនដែល្បិទាំង
រាងំរាមហាវងីិននអំណររកី្រាយចំស ះេតវសោក្ដែល្ជាេមិទធិផ្ល្របេ់
ក្ទង់ស ើយ។ តក្មូវការរបេ់ក្ពះជាមាា េ់គឺសៅឱ្យសយើងសចៀេសចញឱ្យផុ្ត
អំពីការបដណត តបសណាត យឱ្យផុ្តអំពីការបដណត តបសណាត យ្លួន ដែល្នឹង ំ
មក្នូវទុក្ខសវទ និងការអេ់េងឃឹមដែល្ជាឧបេគគរាងំរាសយើងចូល្សៅ
កាន់ទវ រននេុភមងគល្និងស្ថា នេួគ៌។ ក្ពះែ៏សក្ាេសោះពិភពសោទំងមូល្ 
ទទួល្យក្មនុេសទំងឡាយ សទះជាមានដបបេណាា នយា ងណា សទះជា
សគមានការ្វះខ្ជត ភាពបរេុិទធ ឬភាព្សត់ស្ាយក្តី។ ក្ពះក្ទង់មិនក្តឹមដត
ោងជំរះសគពីអំសពើាប និងផ្តល់្ឱ្យសគនូវ នងលសក្ាេសោះសោយក្ពះ
សោ ិតរបេ់ក្ទង់ប ុសណាណ ះសទ ដតក្ទង់ដងមទំង បំសពញនូវចំណង់ននចិតត
ដែល្យល់្ក្ពមទទួល្នឹមរបេ់ក្ទង់ និងទទួល្បនៃុក្ របេ់ក្ទង់សទៀតផ្ង។ 
ទំងអេ់សនះគឺជាសគ្មល្បំណងក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ដែល្
សក្ាេក្បទននូវសេចក្តីេុ្េនតិភាព និងការេក្មាក្ែល់្អេ់ អនក្ណា
ដែល្ចូល្មក្រក្ក្ទង់សែើមបទីទួល្នំប័ុងជីវតិ។ ក្ទង់តក្មូវឱ្យសយើង បំសពញនូវ
ភារកិ្ចាដែល្នឹង ំជំហានសយើងសៅកាន់សេចក្តីអំណររកី្រាយ គឺសេចក្តី
េុ ស្ក្សមក្ានតែ៏ក្បសេើឧតតម ដែល្ពួក្អនក្ទទឹងចាប់មិនអាចសៅែល់្ស ើយ។ 
ជីវតិពិតនិងសេចក្តីអំណររកី្រាយននក្ពលឹ្ងមនុេស គឺមានក្ពះក្គីេៃគង់
េណាិ តសៅក្នុង្លួន ដែល្ក្ទង់ស ះស ើយអាចផ្តល់្សេចក្តីេងឃឹមក្បក្ប 
សោយេិរលី្អ។ 
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 មនុេសជាសក្ចើនែណតឹ ងេួរថាាៈ “សតើ្ាុ ំនឹងថាវ យ្លួនែល់្ក្ពះជា
មាា េ់យា ងែូចសមតចសៅ?” សោក្អនក្មានបំណងនឹងថាវ យ្លួនែល់្ក្ពះជា
មាា េ់ ក៏្ប ុដនត អនក្មានភាពក្សមាយខ្ជងអំណាចននផ្លូវចិតត (វញិ្ចា ណ) យា ង
ស ះអនក្ ជាទស្ថ  ទេីននចមៃល់្ដែល្ក្គប់ក្គងសោយទមាល ប់ននជីវតិ ដែល្
មានអំសពើាបស ើយ។ សេចក្តីេនានិងការសោះស្ស្ថយរបេ់អនក្ គឺសក្បៀប
ានសៅនឹង ដ្សពួរដែល្សធវើពីែី្ាច់។ អនក្មិនអាចក្គប់ក្គងគំនិត និងពល្សវគ 
(ការជំរុញដផ្នក្ផ្លូវចិតត) និងសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់អនក្ាន។ ការយល់្ែឹង
អំពីការមិនសគ្មរព ក្យេនារបេ់អនក្ និងសេចក្តីេនាដក្លងកាល យានសធវើ
ឱ្យទន់ស្ាយ ែល់្ទំនុក្ចិតតសៅសល្ើភាពសស្ថម ះក្តង់របេ់្លួនឯង ស ើយសធវើ
ឱ្យមានគំនិតគិតថា ក្ពះជាមាា េ់ពំុអាចទទួល្រូបអនក្ានស ើយ។ សោក្អនក្
មិនក្តូវមានការអេ់េងឃឹមយា ងែូសចាន ះស ើយ។ ឆនៃាៈគឺជាក្មាល ំងែ៏ពិត
ក្ាក្ែដែល្សោក្អនក្ ក្តវូការយល់្ែឹង សក្ ះវាជាអំណាច ំុក្គងសៅសល្ើ
ធមមជាតិរបេ់មនុេសសោក្ជាអំណាចននការេសក្មចចិតតឬការសក្ជើេសរ ើេ។ 
អវីៗទំងអេ់ពឹងដផ្អក្សៅសល្ើេក្មមភាពែ៏ក្តឹមក្តូវននឆនៃាៈ។ ក្ពះជាមាា េ់
ានក្បគល់្អំណាចឱ្យែល់្មនុេសស ើយ ែូសចនះមនុេសអាចសក្បើក្ាេ់ក្មម
េិទធិសនះ សៅតាមចំណងរបេ់្លួន។ សោក្អនក្មិនអាចផ្ទល េ់បតូរចិតត ស ើយ
ក៏្មិនអាចថាវ យែល់្ក្ពះនូវសេចក្តីស្េឡាញ់ ននចិតតស ះសោយ្លួនឯងាន
ដែរ ក៏្ប ុដនត សោក្អនក្អាចបំសរ ើក្ពះជាមាា េ់ាន។ សោក្អនក្អាចថាវ យក្ទង់
នូវឆនៃាៈរបេ់សោក្អនក្ រួចក្ទង់នឹងសធវើការក្នុងចិតត អនក្ឱ្យអនក្មានបំណងចិតត
នឹងក្បក្ពឹតតតាមការល្អក្បនពននក្ពះជាមាា េ់។ សពល្ស ះរូបកាយពីកំ្សណើ ត
របេ់អនក្នឹងក្តូវក្គប់ក្គងសោយក្ពះវញិ្ចា ណននក្ពះក្គីេៃ។ សេចក្តីស្េឡាញ់
របេ់អនក្នឹងសផ្ទត តសៅសល្ើដតក្ទង់មួយ ឯគំនិតរបេ់អនក្នឹងចុះេក្មរងជាមួយ
នឹងក្ទង់ដែរ។ 

 
 



ទំព័រ  - 67 - 
 

៥កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩៧ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   ចូរទុក្ោក់្អេ់ទំងការឯង សៅនឹងក្ពះសយ ូវា ចុះ 
ស ះអេ់ទំងគំនិតរបេ់ឯង នឹងានេំសរច។ េុភាេិត ១៦:៣ 

 ចំណង់ចំស ះអំសពើល្អ និងភាពបរេុិទធានល្អក្បនពែរាបណាសយើង
សៅដតបនតជាប់ជានិចាក៏្ប ុដនតវានឹងពំុមានស្ថរាៈក្បសយាជន៍អវីស ើយ ក្បេិនសបើ
សយើង្ប់សធវើសៅសទៀតស ះ។ មនុេសជាសក្ចើននឹងាត់បង់សៅសពល្ដែល្
សគកំ្ពុងេងឃឹមនិងមានចំណង់ចិតតឱ្យកាល យជាក្គីស្ថៃ ន។ សគមិនទន់ាន
សៅែល់្ចំណុចដែល្អាច ំសគឱ្យមានឆនៃាៈចុះចូល្នឹងក្ពះជាមាា េ់យា ង
ស ះសគមិនានកាល យជាក្គីស្ថៃ នស ើយ។ 

  

តាមការអនុវតតន៍ក្តឹមក្តូវននឆនៃាៈ ការផ្ទល េ់បតូរទំងស្េរង 

អាចសក្ើតមានស ើង ក្នុងជីវតិរបេ់សោក្អនក្។ 

  

 តាមការអនុវតតន៍ែ៏ក្តឹមក្តូវននឆនៃាៈ ការផ្ទល េ់បតូរទំងស្េរងអាចសក្ើត
មានស ើងក្នុងជីវតិរបេ់សោក្អនក្។ សោយការក្បគល់្ថាវ យនូវឆនៃាៈរបេ់
អនក្ចំស ះក្ពះក្គីេៃអនក្ានភាា ប់្លួនចងេមព័នធសៅនឹងអំណាចមួយ ដែល្
សល្ើេអេ់ទំងអំណាចផ្ង  សៅសល្ើសោកិ្យសនះ។ អនក្នឹងទទួល្      
ឋាមពល្ (ក្មាល ំង)អំពីស្ថា នេួគ៌ សែើមបីរក្ារូបអនក្មិនឱ្យដក្បក្បួល្ ស ើយ
តាមរយាៈការល្ន់តួែ៏សស្ថម ះក្តង់ជាប់ជានិចា សៅក្នុងក្ពះជាមាា េ់ អនក្នឹង
អាចរេ់សៅក្នុងជីវតិមួយងមី គឺជីវតិដែល្ស រសពញសោយសេចក្តីជំសនឿ។ 

 

រូបេកាក រាៈ 
 

ហាមចូល្សក្ៅពីបុគគលិ្ក្ 

 

 សមសគ្មមួយានចូល្សៅក្នុងធ្លល ចតរងយនតននក្ក្រម  ុនសធវើការ
េក្មាប់អាកាេយានោា ន។ ពួក្ក្ក្រមនិសយាជិត (ក្មមក្រ) ជាសក្ចើន ក់្ាន
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ពាយាមសែញសគៀងសមសគ្មស ះឱ្យសចញពីធ្លល ចតរងយនត ឱ្យសៅកាន់ទីវាល្
សមម វញិ ប ុដនត  សគមិនានចាប់អារមមណ៍ថាឯក្េណាា ណរបេ់សគមានដផ្នក្
្លះពណ៌ក្ក្ មស ើយ។ សមសគ្មមិនានរត់សគចសៅឯណាសស្ថះ ដតផ្ៃុយសៅ
វញិវាានរត់េំរុក្សែញពួក្និសយាជិតទំងស ះរត់រា ត់រា យឆលងពីទវ រ
មួយចូល្ទវ រមួយសទៀត។ ចុងសក្កាយបងអេ់ វាានសែញក្បកិ្តនិសយាជិត
មាន ក់្ចូល្តាមយ រ ូតែល់្ការយិាល័្យរបេ់សោក្ក្បធ្លនអគគ យក្។ សគ
ានសគចសចញតាមក្ចក្ទវ រសក្កាយ បនសល់្ទុក្សមសគ្មសៅជាប់ក្នុងការយិាល័្យ
សោក្ យក្។ សោក្ យក្ភាា ក់្ក្ក្ញាង សោយសោក្មិនានណាត់ជួប
សភាៀវដបបសនះតំាងពីណាមក្។ សតស  វូនេំុជំនួយ! អេ់រយាៈសពល្៣សមា ង
ប ុសណាណ ះ សភាៀវចំដ ក្សយើងានបំផ្ទល ញអេ់តុកាស វមួយ សធវើឱ្យកំ្សពៀតតុ
មួយ ក្ចំសជើងធលុះជញ្ចា ំងជាសក្ចើនក្ដនលង ស ើយសធវើឱ្យស្ៃចសែើមផ្ទក មួយផ្ង។ 
សពល្ដែល្ក្ងជំនួយានមក្ែល់្ សភាៀវចំដ ក្សយើងក្តូវានសគបញ្ា ិះសល្ើរុ ី
ម ក្សោយស្ថៃ ត់សេៃៀមសចញពីការយិាល័្យ រួចបញ្ាូ ល្សៅក្នុងរងេសណាត ង
ែឹក្សចញសៅ។ 

 ជួនកាល្កិ្ចាក្បឹងដក្បងសែើមបីបសណត ញអំសពើាប ឬការថាវ យបងគំរូប
េកាក រាៈ សចញពី្លួនសយើងគឺមិនេសក្មចបំណងស ើយ ការសនះវាែូចគ្មន នឹង
 ក់្អាវក្ក្ ម រួចក្បឹងបសណត ញសមសគ្មឱ្យសចញពីទីធ្លល ចតរងយនតែូសចាន ះ  
ដែរ។ ទក្មំាដតសយើងែឹង ស្ថតំាងវាានលុ្ក្ចូល្ផុ្តក្ដនលងហាមឃ្ត់ដែល្
មានេញ្ចា ថាាៈ “ហាមចូល្សក្ៅពីបុគគលិ្ក្” រួចសៅស ើយ។ សបើសយើងមឺុងមា ត់
ក្នុងសរឿងសនះក្ាក្ែដមន កិ្ចាការែំបូងបងអេ់គឺសធវើការសបតជាា ចិតតនឹងជីក្រលីំ្ង
អេ់ទំងរូបក្ពះឱ្យអេ់រលី្ងពី្លួនសយើង។ (េូមសមើល្ទំព័រ ៦២-៦៣)។ 

 ស តុែូចសមតចានជាមានដតអនក្ក្គីស្ថៃ នប ុសណាណ ះដែល្េក្មំាង
ចិតត របេ់សគេក្មាប់ក្ពះក្គីេៃ? 

 សតើមានរូបេកាក រាៈអវី្លះដែល្ធ្លល ប់មានឥទធិពល្ែល់្ជីវតិរបេ់អនក្? 

េូមពិចារណាៈ 
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 ការសមើល្ទេស វែតី ឬកាដេតេតីពីរូបេកាក រាៈគំរាមគំដ ងែល់្
ជីវតិអនក្ក្គីស្ថៃ ន។ 

 េូមអាននិងេញ្ា ឹងគិតសមើល្ពី ក្យថា “ក្គប់ទំងអេ់្ាុំថាវ យ
ែល់្ ក្ពះសយេ ូវ” សៅក្នុងសេៀវសលទំនុក្ែំសក្ើងដ្មរសល្្ ១៦០។ 

េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសទៀតាៈ 
  យ ូសេវ ៧ 

  េុភាេិត ១៦:៣ 

  សពក្តរេទី១ ១:១៣-១៦ 
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សេចក្តជីសំនឿ នងិ ការររលួយក្ព្រះ 

៦កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩៨ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   អញនឹងឲ្យឯងមានចិតតងមី ស ើយនឹងោក់្វញិ្ចា ណងមីសៅ
ក្នុងឯងដែរ អញនឹងែក្ចិតតដែល្រងឹែូចងម ពីរូបស្ថច់ឯងសចញ រចួនឹងឲ្យ
មានចិតតជាស្ថច់វញិ។ សអសេគ្មល្ ៣៦:២៦ 

 សៅសពល្ដែល្េតិេមបជញ្ាាៈរបេ់អនក្ក្តូវានបំភលឺសោយក្ពះ
វញិ្ចា ណបរេុិទធ ស ះអនក្នឹងសមើល្ស ើញនូវសេចក្តីអាក្ក្ក់្ អំសពើាប និង
អំណាចរបេ់វា នូវពិរុទធភាពនិងភាពអមិក្តរបេ់វា ស ើយអនក្នឹងសមើល្សៅ
អំសពើអេ់ទំងស ះសោយសេចក្តីស្ពើមរសអើម។ អនក្នឹងែឹងថាអំសពើាបានដញក្ រូប
អនក្សចញអំពីក្ពះជាមាា េ់ ស ើយរូបអនក្ឋិតក្នុងក្ណាត ប់នែរបេ់អារក្ស។ សៅ
សពល្ដែល្អនក្្ំតេ ូរត់សគចកាន់ដតខ្ជល ំង ស ះអនក្នឹងរងឹរតឹដតស ើញចាេ់
នូវភាពអេ់េងឃឹមរបេ់អនក្កាន់ដតខ្ជល ំងស ើងដែរ។ បុពវស តុរបេ់អនក្មិន
បរេុិទធ ឯចិតតរបេ់អនក្ក៏្មិនបរេុិទធដែរ។ 

 អនក្នឹងស ើញថាជីវតិរបេ់អនក្ស រសពញសៅសោយភាពអាតាម និយម និង
អំសពើាប។ អនក្មានចំណង់ចង់ឱ្យានរួចសទេឱ្យានជំរះេំអាតអំសពើាប 
និងឱ្យរចួមានសេរភីាព។ សតើអនក្ក្តូវសធវើអវី្លះ សែើមបីទទួល្ានការចុះេក្មរង
ជាមួយក្ពះជាមាា េ់ និងឱ្យានែូចជាអងគក្ទង់? 

 អនក្ក្ាថាន ចង់ានសេចក្តីេុ្េនតិភាព គឺការសល្ើក្ដល្ងសទេពី
ក្ពះជាមាា េ់ និងេនតិភាពនិងសេចក្តីស្េឡាញ់សៅក្នុក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់អនក្ 
ដែល្ក្ាក់្ពំុអាចទិញាន ចំសណះពំុអាចផ្តល់្ឱ្យាន ក្ាជាា ពំុអាចេសក្មច

០៦ 
ជំរូក្ទ ី
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ាន អនក្មិនអាចេងឃឹមានសល្ើការពាយាមសោយអំណាច្លួនឯង។ “ក៏្ប ុដនត
ក្ពជាមាា េ់ផ្តល់្មក្ឱ្យសយើងជាអំសណាយដែល្មិនគិតនមលអវីស ើយ” សអស្ថយ 
៥៥:១។ េនតិភាពក្នុងក្ពះជាមាា េ់គឺជារបេ់ផ្ងអនក្ ក្បេិនសបើសោក្អនក្ 
សឈ្លងនែទទួល្យក្។ ក្ពះសយ ូវា មានក្ពះបនៃូល្ថាាៈ “សទះបីជាអំសពើាប 
របេ់ឯងែូចជាពណ៌ក្ក្ មដទងក៏្សោយ ក៏្គង់នឹងានេែូចជា ិមាៈ 
សទះសបើជាក្ក្ មសអអ ក៏្សោយ គង់ដតនឹងានែូចជាសរាមសចៀមវញិ ”  សអស្ថយ  
១:១៨ ។ “អញនឹងឱ្យឯងមានចិតតងមី និងោក់្វញិ្ចា ណងមីសៅក្នុងឯងដែរ”         
សអសេគ្មល្ ៣៦:២៦។ 

 អនក្ានល្ន់តួអំសពើាបរបេ់អនក្ ស ើយក្នុងចិតតរបេ់អនក្ក៏្ានជំរះ
វាោច់ស្េ ះ។ អនក្ានេសក្មចចិតតថាវ យ្លួនែល់្ក្ពះជាមាា េ់។ ឥ ូវសនះ
េូមចូល្មក្ឯក្ទង់ និងេូមឱ្យក្ទង់ោងជំរះអេ់ទំងអំសពើាបរបេ់អនក្ 
និងេូមក្ទង់ក្បគល់្ឱ្យអនក្នូវចិតតងមី  សោយសជឿជាក់្ថាក្ទង់នឹងសធវើ ដមន 
“សក្ ះក្ទង់ានេនា”។  សនះជាសមសរៀនដែល្ក្ពះសយេ ូវបសក្ងៀន កាល្
ក្ទង់រេ់សៅសល្ើដផ្នែី គឺថាអំសណាយដែល្ក្ពះជាមាា េ់ានេនាចំស ះ
សយើង ស ះសយើងក្តូវដតមានជំសនឿថាសយើងពិតជានឹងានទទួល្ ស ើយ
អំសណាយស ះពិតជារបេ់សយើងផ្ង។ ក្ពះសយេ ូានពាាល្មនុេសឱ្យ
ានជាពីជំងឺ សៅសពល្ដែល្សគមានជំសនឿែល់្អំណាចសចស្ថត របេ់ក្ទង់។ 
ក្ទង់ានជួយមនុេសចំស ះរបេ់ដែល្សគអាចសមើល្ស ើញ រួចក៏្បសណាត យ
ចិតតឱ្យមានការទុក្ចិតតែល់្ក្ទង់ចំស ះរបេ់ដែល្មិនអាចសមើល្ស ើញ និង
ែឹក្ ំសគឱ្យសជឿែល់្អំណាចរបេ់ក្ទង់ក្នុងការអត់សទេាប។ ការសនះ
ក្ទង់ានេំដែងឱ្យស ើញយា ងចាេ់ សៅសពល្ក្ទង់ពាាល្ មនុេសស្ថល ប់
នែសជើង ដែល្អនក្នឹងអាចែឹងថាកូ្នមនុេសមានអំណាចសល្ើដផ្នែី ដែល្
អាចអត់សទេអំសពើាបែូចមានដចងក្នុងក្ពះគមពីរមួយវគគថាាៈ “. . . ស ះ 
ក្ទង់មានបនៃូល្សៅអនក្ស្ថល ប់នែនែស្ថល ប់សជើងស ះថា ចូរសក្កាក្ស ើង យក្
ដក្គឯងសៅផ្ៃះសៅ” មា ថាយ ៩:៦។ រឯីសោក្យ ូហានជាអនក្ផ្សពវផ្ាយ
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ែំណឹងល្អ អំពីម ិទធិរទិធិរបេ់ក្ពះក្គីេៃានស ល្ថាាៈ “មានសេចក្តីដចងទុក្
មក្ថា ឱ្យអនក្រាល់្គ្មន ានសជឿែល់្ក្ពះសយេ ូវជាក្ពះក្គីេៃស ើយ គឺជាក្ពះ
រាជបុក្តាននក្ពះពិត ស ើយឱ្យអនក្រាល់្គ្មន ានជីវតិ សោយស្ថរក្ពះ មក្ទង់ 
សោយមាន សេចក្តីជំសនឿ” យ ូហាន ២០:៣១។ 

៧កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ៩៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   សោយស តុស ះានជា្ាុ ំក្ាប់អនក្រាល់្គ្មន ថា ក្គប់
ទំងសេចក្តីដែល្អនក្រាល់្គ្មន អធិស្ថា នេូម ចូរសជឿថា ានស ើយ ស ះនឹង
ានដមន។ មា កុ្េ ១១:២៤ 

 ពីសរឿងរា វស្ថមញ្ាក្នុងក្ពះគមពីរដែល្ េំដែងឱ្យស ើញពីវធីិដែល្ ក្ពះ
សយេ ូវពាាល្ជំងឺ សយើងអាចែឹងានពីការង្រ្លះៗសទៀត អំពីសេចក្តីជំសនឿ 
សៅក្នុងក្ទង់ ក្នុងការអត់សទេាប។ ឥ ូវសនះ សយើងក្ត ប់សៅឯសរឿង
មនុេសស្ថល ប់នែសជើងសៅឯស្េះសបដងេោវញិ។ មនុេសរងសក្គ្មះែ៏អភ័ពវ
គ្មម នេងឃឹមស ើយ គ្មត់ពំុដែល្ក្សក្មើក្នែសជើងអេ់រយាៈសពល្ ៣៨ ឆ្កន ំ។ ក៏្
ប ុដនត ក្ពះសយេ ូវក្ាប់គ្មត់ថាាៈ “ចូរសក្កាក្ស ើង យក្ដក្គសែើរសៅ”។  អនក្ជំងឺ
ស ះ អាចនឹងស ល្ក្នុងចិតតថា “ឱ្ក្ពះជាមាា េ់សអើយ ក្បេិនសបើក្ទង់អាច
ពាាល្ទូល្បងគំានស ះ ទូល្បងគំនឹងស្ថត ប់តាមបនៃូល្ក្ពះអងគ”។      ក៏្ប ុដនត 
គ្មត់សជឿក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះក្គីេៃស ើយសជឿថាក្ពះនឹងពាាល្គ្មត់ជា 
ស ើយគ្មត់ក៏្ពាយាមសធវើមួយរសំពចស ះ។ គ្មត់មានចំណង់នឹងសែើរ ស ើយ
គ្មត់ក៏្សែើររចួសៅ។ គ្មត់សធវើតាមក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះក្គីេៃ ស ើយក្ពះជាមាា េ់
ក្បទនអំណាចឱ្យគ្មត់ ស ើយចុងបញ្ា ប់គ្មត់ក៏្ានជា។ 

 សៅក្នុងេភាពែូចគ្មន សនះដែរ អនក្ជាមនុេសមានាបអនក្មិនអាច
ទទួល្ទណឌ ក្មមោងកំ្ ុេចំស ះអំសពើាបរបេ់អនក្សៅក្នុងអតីតកាល្
ានស ើយ ស ើយក៏្មិនអាចផ្ទល េ់ចិតតរបេ់អនក្ រួចសធវើឱ្យ្លួនអនក្ល្អបរេុិទធ
សោយ្លួនឯងានស ះស ើយ។ ក៏្ប ុដនត ក្ពះជាមាា េ់េនាថានឹងសធវើកិ្ចាការ
ទំងអេ់សនះ ចំស ះរូបអនក្តាមរយាៈក្ពះក្គីេៃ ក្បេិនសបើអនក្សជឿែល់្សេចក្តី
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េនាសនះ។ សពល្ដែល្ សោក្អនក្ល្ន់តួអំសពើាបស ើយានថាវ យ្លួនអនក្
ចំស ះក្ពះជាមាា េ់ ស ះអនក្នឹងមានេុឆនៃាៈចង់នឹងបំសរ ើក្ទង់។ កាល្ណា
អនក្សធវើការសនះោយក្ាក្ែក្នុងចិតតដបបែូសចនះ ស ះក្ពះជាមាា េ់នឹងបំសពញ
នូវសេចក្តីេនាចំស ះរូបអនក្។ ក្បេិនសបើអនក្សជឿែល់្សេចក្តីេនាសនះ
អនក្ក្តូវដតសជឿថាអនក្ក្តូវាន អត់សទេាប ស ើយោងជំរះពីអំសពើាប 
សក្ ះក្ពះជាមាា េ់ក្ទង់ដតងដតផ្តល់្នូវការពិត។ អនក្នឹងក្តវូពាាល្ឱ្យជា 
ែូចជាក្ពះក្គីេៃក្បទនអំណាចចំស ះមនុេសស្ថល ប់នែស្ថល ប់សជើងឱ្យសែើរាន
ស ើងវញិ សៅសពល្ដែល្គ្មត់មានជំសនឿថា គ្មត់នឹងក្តូវពាាល្ឱ្យានជា
ដែរ។ ការសនះសក្ើតស ើងយា ងែូសចាន ះដែរចំស ះរូបអនក្ ក្បេិនសបើអនក្សជឿ
ទុក្ចិតតសល្ើក្ពះ។ 

 ចូរកំុ្រង់ចំាែល់្្លួនអនក្ានជា ប ុដនតក្តូវដតនិយាយថា “ទូល្បងគំសជឿ
ស ើយ អវីដែល្អនក្ក្ាថាន  កាល្ណាអនក្អធិស្ថា នេូមស ះចូល្សជឿថាអនក្
នឹងានទទួល្ស ះអនក្នឹងានជាក្ាក្ែ” មា កុ្េ ១១:២៤។ មាន
ល្ក្ខ្ណឌ ចំស ះសេចក្តីេនាស ះគឺ សយើងក្តូវអធិស្ថា នសៅតាមក្ពះ ឫទ័យ 
របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ គឺសោយស្ថរបំណង ឫទ័យរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ដែល្
ោងេំអាតសយើងពីអំសពើាប ទទួល្សយើងជាកូ្នរបេ់ក្ទង់ និងអាចឱ្យ
សយើងរេ់សៅក្នុងជីវតិបរេុិទធ។ ែូសចនះសយើងអាចទូល្េូមក្ពះពរទំងសនះ
ស ើយសជឿថាសយើងនឹងានទទួល្ ស ើយអរគុណក្ពះជាមាា េ់ សៅសពល្
ដែល្សយើងានទទួល្។ សយាងតាមេិទធិរបេ់សយើង សយើងចូល្មក្ចំស ះ
ក្ពះសយេ ូវ ស ះក្ទង់នឹងោងសយើងឱ្យស្ថអ តពីអំសពើាប ស ើយដែល្សយើង
អាច្រសៅចំស ះមុ្ ក្កឹ្តយវន័ិយ សោយគ្មម នសេចក្តីសអៀនខ្ជម េ ឬ
វបិបែិស្ថរសី ើយ។ “ស តុសនះ សៅជាន់សនះ អនក្ណាដែល្សៅក្នុងក្ពះក្គីេៃ
សយេ ូវ ស ះគ្មម នសទេស ើយ សក្ ះក្ទង់ពំុានសែើរតាមស្ថច់ឈ្លម ប ុដនត 
ក្ទង់សែើរតាមក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ វញិ”  រ  ូម ៨:១។ 
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 សក្ ះស តុែូសចាន ះរូបអនក្ពំុដមនជាក្មមេិទធិរបេ់អនក្សទៀតសទ សក្ ះ
ក្ទង់ានសចញនងលសក្ាេសោះែល់្រូបអនក្រាល់្គ្មន ស ើយ។ “ក្ទង់ានសោះ
អនក្រាល់្គ្មន  មិនដមនសោយរបេ់ពុក្រលួ្យែូចជាក្ាក់្និងមាេស ះសទ គឺ
សោយស្ថរ ក្ពះសោ ិតែ៏វសិេេរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ដែល្ែូចជាកូ្នសចៀមឥត
សខ្ជា ះឥតមាន ស្ថល ក្ស្ថន ម” សពក្តរេទី១ ១:១៨-១៩។ តាមរយាៈជំសនឿែ៏  
ស្ថមញ្ាសៅក្នុងក្ពះជាមាា េ់ស ះក្ពះវញិ្ចា ណែ៏បរេុិទធនឹងចាប់បែិេនធិសៅ
ក្នុងចិតតរបេ់អនក្។ អនក្គឺជាសក្មងដែល្សក្ើតក្នុងក្គួស្ថរននក្ពះជាមាា េ់ ដត
ក្ទង់ស្េឡាញ់អនក្ែូចជាក្ពះរាជបុក្តារបេ់ក្ទង់ែូសចាន ះដែរ។ 

៨កមុភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០០ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ែូសចនះ ដែល្អនក្រាល់្គ្មន ានទទួល្ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ ជា
ក្ពះអមាា េ់ ដបបយា ងណា ស ះចូរសែើរក្នុងក្ទង់តាមដបបយា ងស ះចុះ។     
កូ្ ូេ ២:៦ 
    ឥ ូវដែល្អនក្ានថាវ យ្លួនចំស ះក្ពះក្គីេៃសយេ ូវស ើយស ះ 
ចូល្កំុ្រាងយឱ្យសស្ថះ ក៏្កំុ្ឱ្យរវាតសចញឆ្កៃ យអំពីក្ទង់ ប ុដនតពីមួយនងៃសៅមួយ
នងៃចូរនិយាយថា «្ាុ ំជាក្មមេិទធិរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ្ាុ ំានថាវ យ្លួនចំស ះក្ទង់»
ស ើយទូល្េូមក្ទង់នូវក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ និងេូមឱ្យក្ទង់ ំុក្គងរក្ា
សោយនូវក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់។ សោយអនក្ានថាវ យ្លួនែល់្ក្ពះជាមាា េ់ 
សជឿជាក់្ចំស ះក្ទង់ ស ះអនក្ានកាល យសៅជាកូ្នរបេ់ក្ទង់ ែូសចនះអនក្នឹង
រេ់សៅក្នុងក្ទង់។ 

 ស្ថវក័្ានស ល្ថា “ែូសចនះដែល្អនក្រាល់្គ្មន ានទទួល្ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ 
ជាក្ពះអមាា េ់ដបបយា ងណា ស ះចូល្សែើរក្នុងក្ទង់តាមដបបយា ងស ះចុះ” 
កូ្ល្ ុេ ២:៦។ 

 អនក្ែូចជាមានអារមមណ៍ថាសគក្តូវដតទទួល្ការស្ថក្ល្បងជាមុន 
ស ើយក្តូវបង្ា ញែល់្ក្ពះជាមាា េ់ឱ្យស ើញថាសគានដក្ដក្បពិតក្ាក្ែមុន
នឹងអាចទទួល្ក្ពះពរអំពីក្ពះជាមាា េ់។ ក៏្ប ុដនតពំុដមនែូសចាន ះសទគឺសគអាច
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ទទួល្ក្ពះពរពីក្ពះជាមាា េ់ក្នុងសពល្សនះដតមតង។ សគក្តូវដតមានក្ពះគុណ
ននក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃសែើមបជីាជំនួយែល់្ភាពទន់ស្ាយ
របេ់សគ សបើពំុែូសចាន ះសទសគពិតជាពំុអាចទប់ទល់្នឹងអារក្សានស ើយ។ ក្ពះ
សយេ ូវេពវក្ពះ ឫទ័យ ឱ្យសយើងចូល្មក្រក្ក្ទង់ក្នុងេណាា នល្ក្ខណាៈ
ដែល្សយើងមាន សទះទំងមានអំសពើាប ភាពដតសតាល្ឥតទីពំ ក់្ មិនអាច
្រសោយ្លួនឯងានក្តី។ សយើងអាចចូល្មក្រក្ក្ទង់សៅសពល្ដែល្សយើង
មានភាពទន់ស្ាយ ទំងមានអំសពើាប ស ើយឱ្នក្កាបសៅសទៀបក្ពះាទ
របេ់ក្ទង់សោយយល់្ែឹងពីកំ្ ុេ និងភាព្ុេឆគងទំងស ះចុះ។ គឺេិរ ី
ល្អរបេ់ក្ទង់ដែល្ក្ក្សស្ថបសយើង សៅក្នុងរងវង់ក្ពះ េតននសេចក្តីស្េឡាញ់
របេ់ក្ទង់ ស ើយពាាល្របួេសយើងនិងេំអាត សយើងអំពីការទុចារតិទំងប  ម ន។ 

 

អនក្្លះែូចជាមានអារមមណ៍ថា សគក្តូវដតទទួល្ការស្ថក្ល្បងជាមុន 

ស ើយក្តូវបង្ា ញែល់្ក្ពះជាមាា េ់ឱ្យស ើញថា សគានដក្ដក្ប 

ពិតក្ាក្ែ មុននឹងសគអាចទទួល្ក្ពះពរអំពីក្ពះជាមាា េ់។ 

  

 មានមនុេសរាប់ ន់ ក់្ដែល្យល់្ក្ច ំក្តង់ចំណុចសនះឯង គឺ
ពីសក្ ះដតសគពំុសជឿថា ក្ពះសយេ ូវអត់សទេាបឱ្យសគសោយផ្ទៃ ល់្សរៀងៗ
្លួនស ះស ើយ។ សគពំុសជឿតាមក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់សទ។ គឺជាេិទធិ
ចំស ះអនក្ទំងឡាយណាដែល្សធវើតាមល្ក្ខ្ណឌ  និងែឹងសោយ្លួនឯងថា
ការអត់សទេាបននក្ពះជាមាា េ់សនះ  គឺក្ទង់អាចនឹងអត់ឱ្នសទេឱ្យរាល់្
អំសពើាប។ កំុ្ឱ្យមានចមៃល់្ថា  ក្យេនារបេ់ក្ពះមិនមានន័យអវីចំស ះ
អនក្ឱ្យសស្ថះ។ សេចក្តីេនារបេ់ក្ពះទំងសនះ គឺេក្មាប់រាល់្ាបជន
ដែល្ានដក្បចិតត។ ក្មាល ំងនិងេិរលី្អានផ្តល់្ តាមរយាៈក្ពះក្គីេៃ ស ើយ
ពពួក្សទវតាែំណឹងល្អក្ាន ំសៅកាន់ក្គប់ទំងវញិ្ចា ណដែល្ទទួល្សជឿ។ 
គ្មម ននរណាមាន ក់្មានអំសពើាបធៃន់ធៃររ ូតែល់្សគពំុអាចដេវងរក្ក្មាល ំង 
ភាពបរេុិទធ និងសេចក្តីេុចរតិ សៅក្នុងក្ពះក្គីេៃដែល្េុគត សែើមបរីូបសគ
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ស ះស ើយ។ ក្ទង់ដតងរង់ចំា សោះេំសល្ៀក្បំ ក់្ដែល្ក្បឡាក់្និងក្្វក់្
សចញពីសគ ស ើយបំ ក់្នូវ េំសល្ៀក្បំ ក់្េននសេចក្តីេុចរតិជំនួេវញិ។ 
ក្ទង់សោះសគឱ្យានរេ់ សគនឹងមិនស្ថល ប់ស ើយ។ 

៩កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០១ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   ក្ពះសយ ូវា ក្ទង់ានសល្ចមក្ឲ្យ្ាុ ំស ើញកាល្ពីសែើម 
សោយក្ពះបនៃូល្ថា សអើ អញានស្េឡាញ់ឯង សោយសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏េាិត
សេារសៅអេ់ក្ល្ប ស តុសនះានជាអញទញ ំឯងមក្ សោយសេចក្តីេបបុរេ។ 
សយសរមា ៣១:៣ 
 ក្ពះជាមាា េ់ ក្ទង់ពំុក្បស្េ័យទក់្ទងជាមួយសយើងែូចមនុេសស្ថមញ្ា
ដតងសធវើស ះសទ។ ក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ទង់គឺក្បក្បសៅសោយសេចក្តីសមតាត  
ក្រុណា សេចក្តីស្េឡាញ់ និងក្ពះទ័យអាណិតអាេូរែ៏ទន់ភលន់។ ក្ទង់មាន 
ក្ពះបនៃូល្ថា “ក្តូវឱ្យមនុេសអាក្ក់្សាះបង់សចាល្ផ្លូ វរបេ់្លួន ស ើយមនុេស 
ទុចារតិសាះបង់គំនិត្លួនដែរ រួចឱ្យសគក្ត ប់មក្ឯក្ពះសយ ូវា វញិ ក្ទង់នឹង 
អាណិតសមតាត ែល់្សគ គឺឱ្យវលិ្មក្ឯក្ពះននសយើងរាល់្គ្មន  ែបិតក្ទង់នឹង អត់សទេ
ឱ្យជាបរបូិរ” សអស្ថយ ៥៥:៧។ “អញានលុ្បអំសពើរលំ្ងរបេ់ឯងសចញ ែូច
ជាពពក្យា ងក្កាេ់ និងអំសពើាបរបេ់ឯង ែូចជាពពក្ផ្ង”    សអស្ថយ ៤៤:២២។ 

 «ពីសក្ ះអញឥតមានសេចក្តីអំណរចំស ះការស្ថល ប់របេ់អនក្ដែល្
ក្តូវស្ថល ប់ស ះសទ ែូសចនះ ចូរឯងរាល់្គ្មន វលិ្មក្សែើមបឱី្យានរេ់សៅវញិ សនះ
ជាក្ពះបនៃូល្ ននក្ពះអមាា េ់សយ ូវា »  សអសេគ្មល្ ១៨:៣២។ 

 អារក្សស្ថតំាងក្បរងសក្បៀបជាសស្េចនឹងលួ្ចឆក់្យក្ការធ្ល រា ប់រង
ដែល្ក្បក្បសោយក្ពះពរ ដែល្ក្ពះជាមាា េ់ក្បទនែល់្សយើង។ វាមាន
ចំណង់នឹងឆក់្យក្នូវក្គប់ពនលក្ននសេចក្តីេងឃឹម និងអេ់ទំងកំារេមីដែល្
បំភលឺក្ពលឹ្ងរបេ់អនក្ ក៏្ប ុដនតអនក្មិនក្តូវអនុញ្ចា តឱ្យវាសធវើយា ងែូសចាន ះសទ។ 
េូមកំុ្ស្ថត ប់តាមមនុេសអូេទញឱ្យសស្ថះ ដតេូមនិយាយយា ងែូសចនះវញិ
ថា «ក្ពះសយេ ូវ េុគតសែើមបីរបូ្ាុ ំមានជីវតិរេ់សៅ»។ ក្ទង់ស្េឡាញ់្ាុំ 
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ស ើយមិនបសណាត យឱ្យរូប្ាុំវ ិេាត់បង់ស ើយ។ ្ាុំមានក្ពះវរបិតានន
ស្ថា នេួគ៌ ដែល្ស រសពញសោយក្ពះទ័យសមតាត អាេូរ ស ើយសទះសបើ្ាុំ
ក្បមាងសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ស ើយសទះបីជា្ាុំាន្ាះខ្ជា យក្ពះពរ
ដែល្ក្ទង់ានក្បទនមក្្ាុំ ក៏្សោយ ក៏្្ាុំនឹងសក្កាក្សៅឯក្ពះវរបិតានន្ាុំ រួច
ស ល្ ក្យស ើងថា “អញនឹងសក្កាក្ស ើង សៅនិយាយនឹងគ្មត់ថា សោក្
ឪពុក្ ្ាុ ំានសធវើាបនឹងក្ពះ ស ើយនិងសោក្ឪពុក្ដមន។ ្ ាុ ំសនះមិនគួរឱ្យសគ
សៅថា កូ្នសោក្ឪពុក្សទៀតសទ េូមទទួល្្ាុ ំទុក្ែូចជាសជើង ន្ួល្សោក្
ឪពុក្វញិចុះ”។  សរឿងសក្បៀបក្បែូច សនះានក្ាប់អនក្ថាសតើអនក្ដែល្ាន
វសងវងផ្លូវស ះានទទួល្អវី្លះ? វគគសនះានបនតសទៀតថា “. . . លុ្ះឪពុក្ស ើញ
កូ្នពីចមាៃ យស ើយក៏្មានចិតតអាណិតសមតាត  ស ើយរត់សៅឱ្បសងើបវា”          
លូ្កា ១៥:១៨-២០ (Parable of the Great Banquet) 

 សទះបីជាសរឿងសក្បៀបក្បែូចសនះពីសរាះរណតំ ជាប់ចិតតយា ងសនះក្តី ក៏្សៅ
មិនទន់េំដែងឱ្យានសពញសល្ញនូវសេចក្តីអាណិតស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នក្ពំ
ដែននន ក្ពះវរបិតានននគរស្ថា នេួគ៌ានស ើយ។ ក្ពះជាមាា េ់ានេំដែង
ឱ្យែឹង តាមរយាៈសហារារបេ់ក្ទង់ថា “. . . អញានស្េឡាញ់ឯង សោយ   
សេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏េាិតសេារសៅអេ់ក្ល្ប ស តុសនះានជាអញទញ ំ
ឯងមក្ សោយសេចក្តីេបបុរេ” សយសរមា ៣១:៣។ សៅសពល្ដែល្មនុេស
មានាបេាិតសៅឆ្កៃ យពីសគ ោា នរបេ់ឪពុក្ សគាន្ាះខ្ជា យនូវសភាគ
េមបតតិសៅឯស្េរក្សក្ៅ ប ុសណាណ ះស ើយចិតតរបេ់ឪពុក្សៅដតនឹក្សៅែល់្
សគ។ ស ើយក្គប់ទំងេតិេមបជញ្ាាៈដែល្ភាា ក់្រពាក្ស ើយវលិ្មក្រក្ក្ទង់
វញិគឺបណាត ល្មក្អំពីការែសង្ា យសៅែ៏ទន់ភលន់ននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ
របេ់ក្ទង់ ដែល្ទទួល្សៅសគ អូេទញអនក្ដែល្វសងវងស ះឱ្យក្ត ប់មក្
កាន់សេចក្តីស្េឡាញ់តាម ក្ពះ ឫទ័យននក្ពះវរបិតា។  
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១០កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០២ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  គ្មម នសេចក្តីភ័យខ្ជល ចណា សៅក្នុងសេចក្តី
ស្េឡាញ់ស ើយ សេចក្តីស្េឡាញ់ដែល្សពញខ្ជន ត ស ះបសណត ញសេចក្តី
ភ័យខ្ជល ចសចញ ពីសក្ ះសេចក្តីភ័យខ្ជល ចដតងជាប់មានសេចក្តីសវទ  ស ើយ
អនក្ណាដែល្មានសេចក្តីភ័យខ្ជល ច ស ះមិនទន់ានសពញខ្ជន ត ខ្ជងឯសេ
ចក្តីស្េឡាញ់សៅស ើយសទ។ យ ូហានទី១ ៤:១៨ 

 សោយសេចក្តីេនាែ៏បរបូិណ៌ននក្ពះគមពីរបរេុិទធ សៅចំស ះនឹង
មុ្អនក្ សតើអនក្សៅដតមានចមៃល់្សទៀតឬ? សតើអនក្អាចសជឿថាសៅសពល្ដែល្
មនុេស   មានាបចង់វលិ្ក្ត ប់មក្វញិ ចង់ល្ះបង់អំសពើាបរបេ់សគ 
ស ើយង្ក្មក្ ឯក្ទង់ សោយចិតតល្ះបង់ផ្លូវចាេ់របេ់្លួនសចាល្និងដក្បចិតត
ទំងស្េរងសែើរតាមក្ពះ សតើក្ពះអមាា េ់នឹងរញុក្ចានសគសចញមិនឱ្យសគចចូល្
មក្សទៀបក្ពះាទរបេ់ក្ទង់ឬយា ងណា?។ កំុ្ឱ្យមានគំនិតដបបសនះឱ្យសស្ថះ! 
គ្មម នអវីអាចសធវើឱ្យ្ឺចាប់ែល់្ក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់អនក្ជាជាងគំនិតដបបសនះ
ចំស ះក្ពះវរបិតា ននស្ថា នេួគ៌របេ់សយើងស ះស ើយ។ “ក្ពះក្ទង់េអប់ស្ពើម
អំសពើាប ក៏្ប ុដនត ក្ទង់ស្េឡាញ់មនុេសមានាប” សោយស តុែូសចាន ះស ើយ
ានជាក្ទង់ក្បទនក្ពះក្គីេៃឱ្យយាងចុះមក្ដផ្នែីសនះក្បសយាជន៍ឱ្យ
អេ់អនក្ដែល្សជឿនឹងានេសក្តង្គ ះ និងក្បក្បសោយក្ពះពរែ៏អេ់ក្ល្បសៅ
ក្នុងអាណាចក្ក្ននេិរលី្អ។ សតើមានភាស្ថឯណាដែល្នឹង ទន់ភលន់ជាងសនះ 
ដែល្អាចេំដែងពីសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ចំស ះសយើង។ ក្ទង់ក្បកាេថា 
“ ចុះសតើស្តេតីនឹងសភលចកូ្នដែល្កំ្ពុងសៅសោះ ឥតមានអាណិតែល់្កូ្នដែល្
សចញពីនផ្ៃ្លួនឯងមក្ានដែរឬ? សអើ សគនឹងសភលចាន ប ុដនតអញមិនដែល្
សភលចឯងស ើយ”  សអស្ថយ ៤៩:១៥។ 

ឱ្អនក្ដែល្មានចមៃល់្និងភ័យរនធត់សអើយ! េូមេមលឹងសមើល្សៅស្ថា នេួគ៌ 
សក្ ះក្ពះសយេ ូវដែល្គង់ក្ពះជនម ស ះក្ទង់សធវើជាអនក្អងវរក្រជំនួេរបូអនក្ 
ស ើយ។ អរក្ពះគុណក្ពះចំស ះអំសណាយទនននក្ពះរាជបុក្តាេៃួនភាា
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របេ់ក្ទង់ ស ើយេូមអធិស្ថា ន េូមកំុ្ឱ្យការដែល្ក្ទង់េុគតជំនួេអនក្ 
ស ះជាការឥតក្បសយាជន៍ស ើយ។ ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធែសង្ា យសៅសោក្
អនក្សៅនងៃសនះ។ ចូរចូល្មក្ចំស ះក្ពះក្គីេៃ សោយមូល្ចិតតគំនិត ស ះអនក្
នឹងអាចេូមក្ពះពរ ពីក្ពះអងគែ៏បរបូិណ៌។ 

 សៅសពល្ដែល្សោក្អនក្អាន ក្យេនា ចូរចងចំាក្នុងចិតតថាសេចក្តី
េនាទំងស ះ គឺេំដែងនូវសេចក្តីស្េឡាញ់និងអាណិតសមតាត  ដែល្ពំុ
អាចពណ៌ ាន។ សោយសេចក្តីសមតាត អាេូរែ៏ឥតក្ពំដែនរបេ់ក្ពះ ែួង
ចិតតែ៏ក្បសេើរឧតតមននសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏អសនក្អននតានរកិំ្ល្មក្ជិតាប
ជនផ្ងទំងឡាយ។ “ស ើយ សយើងានសេចក្តីសក្ាេសោះសៅក្នុងក្ពះរាជ
បុក្តាស ះ សោយស្ថរក្ពះសោ ិតរបេ់ក្ទង់ គឺជាសេចក្តីសក្ាេឱ្យរួចពី
ាប” សអសភេូរ ១:៧។ ពិតដមនស ើយ គឺមានដតសជឿថា ក្ពះគឺជាអនក្ជួយដង
រក្ារបេ់អនក្សទ។ ក្ទង់ចង់ស្ថត រស ើងវញិនូវល្ក្ខណាៈេមបតតិេីល្ធម៌របេ់
ក្ទង់សៅក្នុងមនុេសសោក្សយើង។ សៅសពល្ដែល្អនក្ចូល្សៅជិតក្ទង់សោយ
មានការល្ន់តួនិងការដក្បចិតតស ះក្ទង់នឹងចូល្មក្ជិតរបូអនក្ សោយសេចក្តី
ក្រុណានិងអត់សទេាបវញិដែរ។ 

១១ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពរីព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ចូរមានចិតតេបបុរេនឹងគ្មន សៅវញិសៅមក្ ក្ពមទំងមាន
ចិតតទន់េស ត េ ស ើយអត់សទេគ្មន  ែូចជាក្ពះក្ទង់ានអត់សទេឲ្យអនក្រាល់្
គ្មន  សោយក្ពះក្គីេៃដែរ។ សអសភេូរ ៤:៣២ 

      
សោយសេចក្តីសមតាត អាេូរែ៏ឥតក្ពំដែនរបេ់ក្ពះ ែួងចិតត 

ែ៏ក្បសេើរឧតតមននសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏អសនក្អននត 
ានរកិំ្ល្មក្ជិតាបជនទំងឡាយ។ 
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ការអត់ឱ្នសទេឱ្យគ្មន សៅវញិសៅមក្ 

ការសចះអត់ឱ្នសទេឱ្យគ្មន សៅវញិសៅមក្ 

 

  សុីមានជាន់ក្តហាវ ំងរងយនតភលីមុតរបេ់សគ ្ប់សក្កាយរងយនតប ី-
អឹម (BM)ែ៏ងមីស្េឡាងមួយសក្គឿងក្តង់ក្ដនលងសភលើងេតុបមួយ រួចសគឱ្នសឈ្លៃ ក្
សមើល្ បញ្ា ីរាយកិ្ចាការដែល្សគក្តវូសធវើ។ រសំពចស ះស្ស្ថប់ដតមានេនូរប ះទងគិច 
 សុីមែឹងយា ងចាេ់ថាក្ាក្ែជាមានអវីប ះនឹងរងយនតរបេ់សគស ើយក៏្្ំ
សអើតរក្សមើល្ សោយគិតក្នុងចិតតថារងយនតប ី-អឹមដែល្សៅខ្ជងមុ្ស ះក្ាក្ែ
ជាានរកិំ្ល្មក្ប ះនឹងរងយនតរបេ់សគ។ សៅក្នុង្ណាៈដែល្ សុីមបំរងុនឹង
ដស្េក្សៅមាា េ់ឡាន់ប ី-អឹមស ះ សុីមក៏្នឹក្ក្ាក្ែក្នុងចិតតថាមាា េ់ឡាន
សនះមិនានសធវើអវីមក្សល្ើសគសស្ថះ ដតផ្ៃុយសៅវញិគឺជាកំ្ ុេរបេ់ សុីម្លួន
ឯងសទ។ សៅសពល្ដែល្ សុីមសឈ្លៃ ក្សមើល្បញ្ា ីរបេ់្លួនស ះ សគក៏្របូតសជើង
សចញពីឈ្លន ន់ក្តហាវ ំងសោយឥតែឹង្លួន សពល្ស ះស ើយដែល្រងយនតរបេ់
សគានរកិំ្ល្សៅប ះ នឹងរងយនតប ី-អឹមស ះ។  សុីមារមភក្នុងចិតតស ើយនឹក្
ថាមាា េ់រងយនតប ី-អឹម ស ះក្ាក្ែជាចុះមក្សមើល្រងយនត និងសៅសគ ( សុីម) 
មក្និយាយគ្មន ពីការ្ូចខ្ជតស ះ។ ក៏្ប ុដនតសក្ចើនវ ិទីានក្នលងផុ្តសៅ សភលើង
េតុបស្ៀវដែល្ជាេញ្ចា អនុញ្ចា តឱ្យចរាចរបនតជាធមមតាស ះចំាងដភលតស ើង
រងយនតប ី-អឹមានលូ្ន េនសមឹសចញសោយឥតរវរីវល់្នឹងឧបទៃវស តុស ះ
ស ើយ។  សុីមានធូរចិតតយា ងខ្ជល ំង ែូចែក្ប ល សចញពីក្ទូងសគសចញែូសចាន ះ
ដែរ មិនដតប ុសណាណ ះសស្ថត  សុីមានទទួល្សមសរៀនងមីមួយនិងអតាន័យននការ
អត់សទេ ស ះជាការមួយក្បនពណាេ់! 
  ការអត់ឱ្នសទេឱ្យគ្មន សៅវញិមក្ ែូចដែល្ានពណ៌ មក្ខ្ជង
សែើម ជំពូក្សនះគឺជាអំសណាយទនមក្ពីក្ពះ។ េូមអានរួចពិចារណាសមើល្
សតើសោក្ អនក្អាចដេវងរក្ានសេចក្តីេុ្េនតិភាពសៅក្នុងចិតតដែរឬសទ? 

េូមសមើល្ទំព័រ ៧២។ 
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 សបើអនក្ជាអនក្សបើក្បរដែល្មានកំ្ ុេ សតើអនក្អាចរក្ការអត់ឱ្ន 
សទេែល់្អនក្ានដែរឬសទ ក្បេិនសបើអនក្សបើក្បរមាន ក់្សទៀតមិនដមន 
ជាមនុេសក្បសភទអនក្សបើក្បររងយនត ប ី-អឹមស ះ។ 

 សតើសោក្អនក្មានអារមមណ៍យា ងណាដែរសៅសពល្ដែល្សគានអត់ 
ឱ្នសទេឱ្យអនក្? សតើអវីដែល្សធវើឱ្យសោក្អនក្េក្មួល្ចិតតអត់ឱ្ន
សទេឱ្យែល់្អនក្ែនទ។ 

េូមពិចារណាាៈ 

េូមេរសេរស្ថល ក្មួយោក់្សៅមាត់ទវ រដែល្មាន ក្យថា 

  «នងៃសនះ្ាុំនឹងអត់ឱ្នសទេឱ្យអនក្ណាមាន ក់្»។ 

េរសេេំបុក្តមួយចាប់សៅកាន់អនក្ណាមាន ក់្ដែល្ធ្លល ប់មាន 

         សរឿងរា វតមមាត់តមក្ សោយក្ាប់សគថាអនក្ចង់ឱ្យមានមិតតភាព
ធមមតាជាងមីស ើងវញិ។ 

េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសទៀតសៅាៈ 
   មា ថាយ ១៨:២៣-៣៥ 

  លូ្កា ៥:១៨-២៥ 

   យ ូហានទី១ ១:៩ 
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ការសាក្លបងននសាវក្ភារ 

១២ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០៤ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ានជាសបើអនក្ណាសៅក្នុងក្ពះក្គីេៃ ស ះសឈ្លម ះថាាន
សក្ើតជាងមីស ើយអេ់ទំងសេចក្តីចាេ់ានក្នលងាត់សៅ សមើល្ក្គប់ទំង
អេ់ាន  ក្ត ប់ជាងមីវញិ។ កូ្រនិងូេ២ ៥:១៧  
 ជួនកាល្មនុេសមាន ក់្មិនអាចក្ាប់ពីសពល្សវោ និងក្ដនលងជាក់្ 
ោក់្ ឬក៏្ចំណំាានក្គប់កាល្ាៈសទេាៈជាបនតប ៃ ប់សៅក្នុងលំ្ោប់ននការ 
ផ្ទល េ់បតូរសេចក្តីជំសនឿ (Conversion) ានស ើយ ប ុដនតការសនះមិនអាច កំ្ណត់
ថាសគមិនានបតូរជំសនឿរបេ់សគស ើយ។ ក្ពះសយេ ូវមានបនៃូល្សៅកាន់ 

 នីកូ្សែមថា “ឯ្យល់្ ចង់បក់្សៅឯណាក៏្សចះដតាន ស ើយអនក្ឮេូេពៃ ដត
មិនែឹងជាមក្ពីណា ឬសៅឯណាសទ អេ់អនក្ណាដែល្សក្ើតមក្ពីក្ពះ
វញិ្ចា ណ ស ះក៏្ែូចសចាន ះដែរ” យ ូហាន ៣:៨។ ែូចជា្យល់្ដែល្សមើល្មិន
ស ើញ ដតផ្ល្របេ់វា អាចសមើល្ស ើញនិងែឹងយា ងចាេ់ ការសនះក៏្ែូចគ្មន
នឹងក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធននក្ពះជាមាា េ់ដែល្សធវើការសៅក្នុងែួងចិតតននមនុេស
សោក្ដែរ។ អំណាចដែល្ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធានបសងកើតស ើងងមី ដែល្គ្មម ន
ដភនក្មនុេសសោក្ណាអាចសមើល្ស ើញស ះ បសងកើតជាជីវតិងមីសៅក្នុងក្ពលឹ្ង
វញិ្ចា ណមនុេសស ើយ ក៏្បសងកើតជាមនុេសងមីឱ្យែូចជាអងគក្ទង់។ ការង្រនន
ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធេាិតក្នុងភាពេៃប់ស្ថៃ ត់និងមិនអាចយល់្ាន ដតផ្ល្
ននក្ពះវញិ្ចា ណស ះានសបើក្បង្ា ញឱ្យស ើញែ៏ក្បចក្សចាេ់។ ក្បេិនសបើ
ចិតតានសក្ើតជាងមីសោយក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធននក្ពះជាមាា េ់ ជីវតិស ះនឹងសធវើ

០៧ 
ជំរូក្ទ ី
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សេចក្តីនប ៃ ល់្ពីសេចក្តីពិត។ សោយសយើងមិនអាចសធវើអវីសែើមបីផ្ទល េ់បតូរចិតត
សយើង ឬ ំរូបសយើងផ្ទៃ ល់្ឱ្យចុះេក្មរងនឹងក្ពះជាមាា េ់ានស ះសយើងមិន
ក្តូវទុក្ចិតតសល្ើ្លួនឯង ឬអំសពើល្អរបេ់សយើងសទ។ ជីវតិសយើងនឹងានែូចជា
ក្តាត មួយចំនួនយា ងេំខ្ជន់ េំដែងឱ្យស ើញថាេិរលិ្អននក្ពះកំ្ពុងេណាិ ត
សៅក្នុងរូបសយើងឬយា ងណា។ ការផ្ទល េ់បតូរអាចសមើល្ស ើញតាមរយាៈអតតចរតិ 
ទមាល ប់ និងេក្មមភាពននការក្បឹងដក្បងរបេ់សយើង។ េភាពផ្ៃុយគ្មន នឹងក្តូវ
ានស ើញចាេ់ រវាងអំសពើដែល្ានសធវើក្នលងមក្ ស ើយនិងអំសពើដែល្
កំ្ពុងសក្ើតស ើង។ អតតចរតិនឹងេដមតងឱ្យស ើញ គឺមិនដមនតាមរយាៈអំសពើល្អ
ឬអំសពើអាក្ក្ក់្ដែល្សក្ើតស ើងមតងមាក ល្ស ះសទ ក៏្ប ុដនត សោយតាមទំស រនន
 ក្យសពចន៍ដែល្កាល យជាទមាល ប់និងេក្មមភាព។ 

 ជាការពិតស ើយដែល្មនុេសអាចមានឥរយិាបងខ្ជងសក្ៅល្អាន
សោយ មិនចំាាច់ទទួល្អំណាចជាងមីអំពីក្ពះក្គីេៃ។ ការចង់ានឥទធិពល្
និងការចង់ឱ្យអនក្ែនទសកាតដក្ក្ង អាចបណាត ល្ឱ្យសគ្ំរេ់សៅសោយមាន
រសបៀបរបបល្អក្បនពសៅាន។ អតតគ្មរវកិ្ចា គឺការសគ្មរព្លួនឯង (Self-

respect) អាច ំឱ្យសយើងសចៀេវាងអំសពើទុចារតិាន។ ចិតតដែល្កំ្ណាញ់
ក្ទឹេមូរក៏្អាចបសញ្ាញ នូវកាយវកិារដបបេបបុរេានដែរ។ សពល្ស ះសគ
នឹងានស ើញចាេ់ថា ជីវតិសយើងសៅខ្ជងណាមួយ (ខ្ជងក្ពះឬខ្ជង
ស្ថតំាង)? 

 សតើនរណាដែល្សយើងស្េឡាញ់? សតើគំនិតសយើងេាិតសៅជាមួយ
នរណា? សតើសយើងចង់ពិភាក្ាជាមួយនរណា? សតើសយើងស្េឡាញ់នរណា
ជាងសគ? សតើសយើងចំណាយថាមពល្របេ់សយើងសែើមបីនរណា? ក្បេិនសបើ
សយើងជាក្មមេិទធិរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ចិតតគំនិតរបេ់សយើងនឹងេាិតសៅជាមួយ
នឹងក្ទង់ ស ើយចិតតែ៏ទន់ភលន់ របេ់សយើងគឺជារបេ់ក្ទង់ផ្ងដែរ។ ភារកិ្ចា
របេ់សយើងគឺឧទៃិេ្លួនថាវ យោច់ែល់្ក្ទង់ប ុសណាណ ះសយើងក្ាថាន ចង់ានឱ្យ
ែូចជារូបអងគក្ទង់ ឱ្យមានក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ របេ់ក្ទង់ក្នុងែសងាើមសចញ
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ចូល្ មានឆនៃាៈសធវើតាមក្ពះឫទ័យរបេ់ក្ទង់ និង េរសេើរតំសក្ើងែល់្ក្ទង់សៅ
ក្នុងក្គប់អវីៗទំងអេ់។ 

១៣ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ឯសយើងរាល់្គ្មន  សយើងស្េឡាញ់ក្ទង់ ពីសក្ ះក្ទង់ាន
ស្េឡាញ់សយើងជាមុន។ យ ូហានទី១ ៤:១៩ 

 អនក្ទំងឡាយណាដែល្កាល យជាមនុេសងមីក្នុងក្ពះសយេ ូវក្គីេៃនឹង 
បសងកើតផ្ល្ដផ្លននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធដែល្ជា “សេចក្តីស្េឡាញ់ អំណរអរ 
សមក្តីភាព អំណត់អត់ធមត់ េុភាព េបបុរេ សស្ថម ះក្តង់ េលូតបូត ស ើយែឹង
ខ្ជន ត” កាឡាទី ៥:២២-២៣។ សគនឹងមិនតុបដតង្លួនតាមរសបៀបតសក្មក្ពីមុន
សទៀតស ើយ ប ុដនតសោយស្ថរមានសេចក្តីជំសនឿែល់្ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះជា
មាា េ់។ សគនឹងសែើរតាមជំហានរបេ់ក្ទង់ ឆលុះបញ្ចា ំងឱ្យស ើញនូវល្ក្ខណាៈ
េមបតតិរបេ់ក្ទង់ស ើយក៏្េំអាត្លួនឱ្យានបរេុិទធែូចជាក្ទង់ ដែល្ជា
ក្ពះបរេុិទធដែរ។ អវីៗដែល្សគេអប់ពីមុន ឥ ូវសគដបរជាស្េឡាញ់ ស ើយ
អវីៗដែល្សគស្េឡាញ់ពីមុនដបរជាទីេមអប់របេ់សគសៅវញិ។ មនុេសដែល្
ធ្លល ប់មានអំនួត អួតសក្អងកាអ ង ដក្បកាល យជាេុភាពរាបស្ថ។ មនុេសដែល្
្ាីខ្ជា ឥតានការដក្បជាមឺុងមា ត់ និងែឹង្ុេក្តូវ។ មនុេសក្បមឹក្ ដក្បជា
ស្េគត់ស្េគំ ស ើយមនុេស្ាះខ្ជា យដក្បជាល្អក្តឹមក្តូវ។ សគានដញក្្លួន
សចញឱ្យោច់ពីទំសនៀមទមាល ប់ និងម ូតេម័យផ្ងសោកិ្យដែល្គ្មម នានការ។ 
អនក្ក្គីស្ថៃ ន “មិនដមនដតង្លួន សោយដបបខ្ជងសក្ៅ” សទ “ គឺដតងចំស ះ
មនុេសោក់្កំ្ាំងក្នុងចិតតវញិ  សោយសក្គឿងដែល្មិនសចះពុក្រលួ្យរបេ់
ក្ពះវញិ្ចា ណេមលូត ស ើយរមយទម” សពក្តរេទី១ ៣:៣-៤។ 

 ពំុមានភេតុតាងននការដក្បចិតតែ៏ពិតក្ាក្ែស ើយ សល្ើក្ដល្ងដត
មានការដក្ទក្មង់ជាមុនេិន។ ក្បេិនសបើសគសធវើតាមសេចក្តីេចាា ែូចកាល្ពី
សែើមស ះ សោយក្បគល់្វញិនូវអវីៗដែល្សគានលួ្ចយក្ រួចល្ន់តួអំសពើាប
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របេ់សគ ស្េឡាញ់ក្ពះជាមាា េ់និងស្េឡាញ់មនុេសែនទ ាបជនស ះនឹង
ានឆលងផុ្តពីសេចក្តីស្ថល ប់សៅឯជីវតិជាក្ាក្ែ។ 

 ក្នុង្ណាៈដែល្សយើងជាមនុេសមានាបដែល្ដតងដតមានកំ្ ុេ 
ចូល្មក្រក្ក្ពះក្គីេៃស ើយកាល យសៅជាអនក្រួមចំដណក្ទទួល្ក្ពះគុណដែល្
អត់សទេាបអំពីក្ទង់ ស ះសេចក្តីស្េឡាញ់នឹងសល្ចស ើងសៅក្នុងែួង
ចិតតរបេ់សយើង បនៃុក្ទំងប ុ ន នដក្បជាធូរស្ស្ថល្ សក្ ះនឹមដែល្ក្ពះក្គីេៃ
ោក់្ឱ្យសយើងស ះគឺង្យស្េួល្។ កិ្ចាការដក្បជាសេចក្តីរកី្រាយ រឯីបូជនី
យកិ្ចា គឺការល្ះបង់ ដក្បជាសេចក្តីអំណរវញិ។ ផ្លូវដែល្ពីមុនហាក់្ែូចជា
ងងឹតេូនយេុង ឥ ូវដក្បជាភលឺក្តចះសោយស្ថររេមីមក្ពីក្ពះអាទិតយនន    
សេចក្តីេុចរតិ។ 

 សគនឹងអាចសមើល្ស ើញសេចក្តីស្េឡាញ់ននអាក្បបកិ្រយិារបេ់ក្ពះ
ក្គីេៃ តាមរយាៈអនក្សែើរតាមក្ទង់។ ក្ទង់មានអំណររកី្រាយនឹងសធវើតាមក្ពះ
 ឫទ័យននក្ពះវរបិតា។ សេចក្តីស្េឡាញ់ចំស ះក្ពះវរបិតា ការសស្ថម ះេម័ក្គ
ចំស ះេិរលី្អរបេ់ក្ទង់ គឺជាអំណាចក្គប់ក្គងសៅក្នុងក្ពះជនមននក្ពះអងគេ
សក្តង្គ ះរបេ់សយើង។ សេចក្តីស្េឡាញ់ានញំុាងឱ្យេក្មមភាពរបេ់ក្ទង់
កាន់ដតក្បសេើរនិងនងលងនូរស ើង។ សេចក្តីស្េឡាញ់គឺជារបេ់ផ្ងក្ពះ។ ចិតត
ដែល្មិន ស្ថអ ងសោយភាពបរេុិទធ ឬ ដែល្មិនឧទៃិេថាវ យោច់ែល់្ក្ពះ មិន
អាចបសងកើតឱ្យមានសេចក្តីស្េឡាញ់សនះានស ើយ។ កាល្ណាក្ពះសយេ ូវ
គង់េណាិ ត សៅក្នុងចិតតអនក្ណាមាន ក់្ ស ះសេចក្តីស្េឡាញ់នឹងសក្ើតមាន
ែល់្អនក្ស ះ។ “ឯសយើងរាល់្គ្មន  សយើងស្េឡាញ់ក្ទង់ ពីសក្ ះក្ទង់ាន
ស្េឡាញ់សយើងជាមុន” យ ូហានទី១ ៤:១៩។ សៅក្នុងចិតតដែល្ានសក្ើតជាងមី
សោយស្ថរក្ពះគុណននក្ពះសេចក្តីស្េឡាញ់ គឺជាសគ្មល្ការននេក្មមភាព។ 

   

ក្បេិនសបើគ្មម នការដក្ទក្មង់សទ ស ះពំុមានភេតុតាង 

ននការដក្បចិតតែ៏ពិតក្ាក្ែស ើយ។ 
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១៤ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពរីព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែបិតសនះស ើយជាសេចក្តីស្េឡាញ់ែល់្ក្ពះ គឺឲ្យសយើង
កាន់តាមអេ់ទំងបញ្ាតតរបេ់ក្ទង់ ឯបញ្ាតតក្ទង់ ស ះមិនដមនជាបនៃុក្ែ៏ធៃន់
សទ។ យ ូហាន ទី១  ៥:៣ 

សេចក្តីស្េឡាញ់ដក្លំ្អអតតចរតិ ក្គប់ក្គងសល្ើេនៃុះចិតត ក្តួតពិនិតយសល្ើ
តណាា  រងំ្ប់នូវភាពគំនំុ ស ើយក៏្ញំុាងឱ្យសេចក្តីស្េឡាញ់រងឹរតឹដតឧតតុងគ
ឧតតមស ើង។ សេចក្តីស្េឡាញ់សនះសធវើឱ្យចិតតរកី្រាយ និងសធវើឱ្យជីវតិកាន់ដត
មានអតាន័យស ើង និងជះឥទធិពល្ែ៏ល្អក្បនព ែល់្អនក្ដែល្សៅជំុវញិ្លួនផ្ង។ 

 មានកំ្ ុេពីរយា ងដែល្កូ្នសៅរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ក្តូវក្បរងក្បយ័តន  
ជាពិសេេ គឺអនក្ដែល្សទើបនឹងចូល្មក្សជឿទុក្ចិតតែល់្ក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់ 
ទីមួយ គឺអនក្ដែល្្ំក្បឹងដក្បងសោយ្លួនឯង ទុក្ចិតតចំស ះអវីៗទំងអេ់
ដែល្សគអាចសធវើាន សែើមបី ំ្លួនសគឱ្យានចុះេក្មរងជាមួយក្ពះជាមាា េ់។ 
អនក្ដែល្ពាយាមសធវើ ឱ្យានបរេុិទធសោយស្ថរអំសពើរបេ់្លួន ក្នុងការ
សគ្មរពបញ្ាតតិគឺជាការក្បឹងដក្បង ដែល្មិនអាចសធវើសៅាន។ អវីទំងឡាយ
ណាដែល្មនុេសសធវើសោយគ្មម នក្ពះក្គីេៃ គង់ជាមួយគឺដតងក្បឡាក់្ែិតោម
សោយភាពអាតាម និយម និងអំសពើាប។ សយើងអាចានបរេុិទធតាមរយាៈសេ
ចក្តីជំសនឿសៅសល្ើក្ពះគុណរបេ់ក្ពះក្គីេៃដតប ុសណាណ ះ។ 

 រឯីកំ្ ុេមួយសទៀត ដែល្មានសក្គ្មះថាន ក់្មិនស្ស្ថល្ជាងសេចក្តី
ែូចាន បរយិាយខ្ជងសល្ើស ះ គឺការដែល្មានជំសនឿថា សពល្ដែល្ាន
ទទួល្សជឿែល់្ក្ពះសយេ ូវស ើយ សគានរួចពីការសគ្មរពតាមបទបញ្ាតតិ
របេ់ក្ពះវរបិតាសោយេំអាងថា សោយស្ថរសេចក្តី ជំសនឿដតមួយមុ្
ប ុសណាណ ះ សយើងអាចកាល យ ជាអនក្រួមចំដណក្ក្នុងការទទួល្ក្ពះគុណពីក្ពះក្គីេៃ 
ដតឯការង្ររបេ់សយើងវញិ គឺគ្មម នទក់្ទមអវីសៅនឹងការសក្ាេសោះរបេ់
សយើងស ើយ។ 



ទំព័រ  - 87 - 
 

 ក៏្ប ុដនតសយើងក៏្គួរក្ត់េំគ្មល់្ដែរថា ការសគ្មរពក្បណិប័តន៍តាម
គឺមិនដមនជាការយល់្ក្ពមដតដផ្នក្ខ្ជងសក្ៅប ុសណាណ ះសទ ដតគឺជាការបំសរ ើ
សោយក្តីស្េឡាញ់។ បទបញ្ចា តិរបេ់ក្ពះជាមាា េ់គឺជាការេំដែងអំពី      

និេស័យរបេ់ក្ទង់ ជាតួននសេចក្តីស្េឡាញ់ ស ើយក៏្ជាក្គឹះននការក្គប់ក្គង
របេ់ក្ពះអងគ សៅឯនគរស្ថា នេួគ៌ និងសោកិ្យផ្ងដែរ។ ក្បេិនសបើចិតត
របេ់សគានដក្បជាងមី ស ើយានែូចជាក្ពះជាមាា េ់ ស ើយក្បេិនសបើសេចក្តី
ស្េឡាញ់របេ់ក្ពះជាមាា េ់ ក្តូវានបណតុ ះសៅក្នុងចិតតស ះ សតើសគនឹងមិន
អនុវតតតាមក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ទង់ក្នុងជីវតិសគសទឬអវី? សៅសពល្ដែល្ក្គឹះនន
សេចក្តីស្េឡាញ់ក្តូវានបណតុ ះក្នុងចិតត ស ើយសៅសពល្ដែល្សគានដក្ប
ជាងមីសៅតាមរូបអងគននក្ពះជាមាា េ់ ដែល្ានបសងកើតរបូសគ ស ះសេចក្តី
េនាងមីរបេ់ក្ទង់នឹងានេសក្មចែូចដែល្ ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ថា “. . . 
អញនឹងោក់្ក្កឹ្តយវន័ិយអញសៅក្នុងចិតតសគ ស ើយ ស ើយនឹងក្ត់ទុក្សៅក្នងនុ
គំនិតសគផ្ង” ស សក្ពើ ១០:១៦។ ក្បេិនសបើក្កឹ្តយវន័ិយក្តូវានក្ត់ក្នុងចិតត
ស ើយ សតើជីវតិសគមិនានផ្ទល េ់បតូរសទឬអវី? កិ្ចាការបំសរ ើក្ពះ និងភាពសស្ថម ះ
ក្តង់ចំស ះសេចក្តីស្េឡាញ់គឺជាេញ្ចា ែ៏ពិតននស្ថវក្ភាព។ ស តុែូសចាន ះ
ានជាក្ពះគមពីរដចងថា “ែបិតសនះស ើយជាសេចក្តីស្េឡាញ់ែល់្ ក្ពះ គឺឱ្យ
សយើងកាន់តាមអេ់ទំងបញ្ាតតិរបេ់ក្ទង់ ” យ ូហានទី១ ៥:៣។ “អនក្ណា
ដែល្ានស្ថគ ល់្ក្ទង់ ដតមិនកាន់តាមបញ្ាតតិក្ទង់សទ អនក្ស ះសឈ្លម ះ ថាជា
អនក្កុ្ ក្ស ើយ ស ើយសេចក្តីពិតមិនសៅក្នុងអនក្ស ះស ើយ” យ ូហានទី១ 
២:៤។ គឺមានដតសេចក្តីជំសនឿមួយប ុសណាណ ះ ដែល្អាចឱ្យសយើង កាល យសៅជា
អនក្រួមចំដណក្សៅក្នុងក្ពះគុណននក្ពះក្គីេៃ ស ើយអាចឱ្យសយើង សចះស្ថត ប់
បង្គ ប់តាមក្ទង់។ សយើងមិនអាចេនសំសេចក្តីេសក្តង្គ ះ សោយការស្ថត ប់
បង្គ ប់ែល់្ក្ពះដតប ុសណាណ ះសទ សក្ ះថាសេចក្តីេសក្តង្គ ះគឺជាអំសណាយ ដែល្
ក្ពះជាមាា េ់ក្បទនឱ្យ សោយឥតគិតនងល ស ើយដែល្សយើងអាចទទួល្ាន 
តាមរយាៈសេចក្តីជំសនឿដតមួយប ុសណាណ ះ។ ប ុដនត សេចក្តីសគ្មរពក្បណិប័តន៍ 
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ែល់្ក្ពះស ះគឺផ្ល្ដផ្លននសេចក្តីជំសនឿ។ “អនក្រាល់្គ្មន ែឹងស ើយថាក្ទង់ាន 
សល្ចមក្សែើមបីនឹងសោះាបសយើងសចញ ស ើយសៅក្នុងក្ទង់ ស ះគ្មម នាប 
សស្ថះ។ ឯអេ់អនក្ណាដែល្សៅជាប់ក្នុងក្ទង់ ស ះមិនដែល្សធវើាបសស្ថះ 
ដត ពួក្អនក្ដែល្សធវើាបវញិ សគមិនានស ើញក្ទង់ស ើយ ក៏្មិនស្ថគ ល់្ក្ទង់
ផ្ង ” យ ូហានទី១ ៣:៥-៦។ ការស្ថក្ល្បងែ៏ពិត គឺយា ងែូសចនះ ក្បេិនសបើ
សយើងសៅ សៅជាប់ក្នុងក្ពះក្គីេៃ ស ើយក្បេិនសបើសេចក្តីស្េឡាញ់ននក្ពះ
ជាមាា េ់េណាិ តសៅក្នុងចិតតសយើង ស ះអារមមណ៍របេ់សយើង គំនិតរបេ់សយើង 
សគ្មល្បំណងរបេ់សយើង ស ើយនិងេក្មមភាពរបេ់សយើង នឹងចុះេក្មរង
ជាមួយនឹង ក្ពះ ឫទ័យននក្ពះជាមាា េ់ ែូចដែល្ានបញ្ចា ក់្សៅក្នុងេិកាខ
បទទំងឡាយ ននក្កឹ្តយវន័ិយែ៏បរេុិទធរបេ់ក្ទង់។ “កូ្នតូចៗរាល់្គ្មន សអើយ 
ចូរកំុ្ឱ្យអនក្ណា  ំអនក្រាល់្គ្មន ឱ្យវសងវងស ើយ អនក្ណាដែល្ក្បក្ពឹតតសេចក្តី
េុចរតិ ស ះសឈ្លម ះ ថាេុចរតិស ើយ ែូចជាក្ទង់ក៏្េុចរតិដែរ ”                         
យ ូហានទី១ ៣:៧។ អំសពើេុចរតិ ក្តូវានកំ្ណត់និយមន័យសៅតាមគំរូនន
បញ្ាតតិែ៏បរេុិទធរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ែូចដែល្ក្ទង់ានបញ្ចា ក់្សៅក្នុងបទ
បញ្ាតតិទំង១០ក្បការ ដែល្ក្ទង់ាន ក្បគល់្ឱ្យែល់្សយើងសៅភនំេីុណាយ(១)

ស ះ។ 

១៥ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពរីព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០៧ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ឯសេចក្តីជំសនឿក៏្ដបបែូសចាន ះដែរ សបើគ្មម នការក្បក្ពឹតត
តាមសទ ស ះក៏្ស្ថល ប់សៅដតឯង។ យា កុ្ប ២:១៧ 
 សេចក្តីជំសនឿក្នុងក្ពះក្គីេៃ ដែល្មានការបនធូរបនាយឱ្យមនុេស រួចពី 
ការសគ្មរពក្បណិប័តន៍ែល់្ក្ពះជាមាា េ់ស ះគឺពំុដមនជាសេចក្តីជំសនឿសទ  
 

(១)ភនំេុីណាយាៈ ្លះអានថានេនណសោយយក្្យល់្តាមភាស្ថអង់សគលេ (Sinai) គឺជាទី
ក្ដនលងដែល្ក្ពះានសៅសោក្ម ូសេជាអនក្បំសរ ើក្ទង់ឱ្យសៅទទួល្យក្ក្កឹ្តយវន័ិយ១០ក្បការ 
ក្នុង្ណាៈដែល្គ្មត់កំ្ពុង ំកូ្នសៅអីុស្ស្ថដអល្ឆលងកាត់ទីវាល្រសហាស្ថា ន សឆ្កព ះសៅកាន់
ដែនែីននសេចក្តីេនា (Promise Land)។  
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ក៏្ប ុដនត វាក្គ្មន់ដតជាការេនមតដតប ុសណាណ ះ។ «ែបិតគឺសោយក្ពះគុណ ដែល្
អនក្រាល់្គ្មន ានេសក្តង្គ ះសោយស្ថរសេចក្តីជំសនឿ » សអសភេូរ ២:៨។ “ឯសេច
ក្តីជំសនឿក៏្ ដបបែូសចនះដែរ សបើគ្មម នការក្បក្ពឹតតិតាមសទ ស ះក៏្ស្ថល ប់សៅដតឯង ” 
យា កុ្ប ២:១៧។ 

ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្អំពីអងគក្ទង់ មុនសពល្ដែល្ក្ទង់យាងចុះមក្ដផ្ន
ែី ថា «. . . ទូល្បងគំមានសេចក្តីអំណរនឹងសធវើតាមក្ពះ ឫទ័យក្ទង់ សអើ 
ក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ទង់ក៏្សៅក្នុងចិតតទូល្បងគំដែរ» ទំនុក្ែំសក្ើង ៤០:៨។ 

ស ើយមុនសពល្ដែល្ ក្ទង់យាងក្ត ប់សៅកាន់ស្ថា នេួគ៌វញិ ក្ទង់ាន
ក្បកាេថា «. . . ្ាុ ំានកាន់តាមបញ្ាតតិននក្ពះវរបិតា្ាុ ំ ស ើយក៏្សៅជាប់ក្នុង
សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ដែរ » យ ូហាន ១៥:១០។ ក្ពះគមពីរានដចងថា  
«សយើងរាល់្គ្មន ែឹងថា សយើងស្ថគ ល់្ក្ទង់សោយស្ថរសេចក្តីសនះ គឺសយើងកាន់
តាមបញ្ាតតិរបេ់ក្ទង់។ អនក្ណាដែល្ថា្លួនសៅក្នុងក្ទង់ ស ះក្តូវដតក្បក្ពឹតត
ែូចជាក្ទង់ដែរ » យ ូហានទី១ ២:៣, ៦។ «. . . ពីសក្ ះក្ពះក្គីេៃក៏្ានរងទុក្ខ
ជំនួេពួក្សយើងដែរ ទំងទុក្ តក្មាប់ឱ្យសយើងរាល់្គ្មន សែើរតាមលំ្អានោននន
ក្ទង់ផ្ង »  សពក្តរេទី១ ២: ២១។ 

 ល្ក្ខ្ណឌ ចំស ះជីវតិអមតាៈគឺសៅដតែដែល្ ក៏្ែូចជាល្ក្ខ្ណឌ សៅ
ឯស្ថា នេួគ៌ មុនសពល្ដែល្មាតាបិតាសែើមរបេ់សយើងធ្លល ក់្ចុះក្នុងអំសពើាប
ដែរ។ ល្ក្ខ្ណឌ ស ះគឺតក្មូវឱ្យសយើងស្ថត ប់តាមបទបញ្ាតតិរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ 
និងរក្ាភាពបរបូិរឥតសខ្ជា ះ។ ក្បេិនសបើល្ក្ខ្ ណឌ ចំស ះជីវតិអមតាៈ(១)  
 
 

(១) ជីវតិអមតភាពាៈ គឺជីវតិអេ់ក្ល្បជានិចាភាស្ថអង់សគលេ (Eternal life, Eternity or 

immortality) ដែល្ក្ពះជាមាា េ់ានេនា នឹងក្បទនឱ្យែល់្អនក្ទំងឡាយណាដែល្សជឿ
ែល់្ក្ពះ មក្ទង់ ស ើយរង់ចាំក្ទង់សោយក្តីអំណត់អត់ធមត់ែរាប ែល់្ក្ពះក្គិេៃយាងមក្ជា
សល្ើក្ទី២។ ក្នុងវវិរណ ២ :១០ អមតភាពសនះសៅថា “មកុ្ែជីវតិ” សក្ ះជារង្វ ន់ែល់្អនក្ដែល្
ស្េឡាញ់ក្ទង់។ ពំុមានក្ពះឯណាសទៀតសក្ៅអំពីក្ពះក្គីេៃដែល្េនានឹងក្បទនជីវតិអេ់
ក្ល្បជានិចាសនះែល្់សយើងរាល់្គ្មន ស ើយ។ 
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្វះមិនែល់្ល្ក្ខ្ណឌ ែូចខ្ជងសល្ើស ះសទ ស ះេុភមងគល្ននសោកិ្យ
ទំងមូល្នឹងានែល់្នូវក្តីម នតរាយ។ ទវ រនឹងសបើក្ចំ ឱ្យអំសពើាបដែល្
ស រសពញសោយការេអប់ស្ពើម និងលំ្ាក្សវទ  ចូល្សៅតំាងសៅរ ូតអេ់
ក្ល្បជានិចា។ 

  

 មុនសពល្ដែល្ធ្លល ក់្ចុះក្នុងអំសពើាប អ័ោមអាចដក្ដក្បអតតចរតិ
ឱ្យបរេុិទធ សោយសគ្មរពតាមបទបញ្ាតតិរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ានដែរ។ ប ុដនត
គ្មត់ពំុានសធវើែូសចាន ះសទ សោយស្ថរដតអំសពើាបរបេ់អ័ោម សទើបនិេស័យ
របេ់សយើង ធ្លល ក់្ក្នុងអំសពើាប ស ើយមិនអាចសធវើឱ្យ្ លួនសយើងបរេុិទធានស ើយ។ 
សក្ ះដត សយើងមានាប មិនបរេុិទធ ានជាសយើងមិនអាចសគ្មរពបទបញ្ាតតិ
ែ៏បរេុិទធ ស ះឱ្យានសពញសល្ញសៅាន។ គ្មម នភាពេុចរតិឯណាជា
របេ់សយើង ដែល្អាចឱ្យសេមើសៅនឹងការតក្មូវតាមក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ពះស ើយ។ 
ក៏្ប ុដនត ក្ពះក្គីេៃានបសងកើតផ្លូវមួយេក្មាប់ឱ្យសយើងរត់សគចសចញ។ ក្ទង់
ានរេ់សៅសល្ើដផ្នែីដែល្ទទួល្សេចក្តីល្បួងល្បងផ្ង នែូចដែល្
សយើងរាល់្គ្មន ានជួបក្បទះដែរ។ ក្ទង់ានរេ់សៅក្នុងជីវតិមួយដែល្គ្មម ន
ាបទល់្ដតសស្ថះ។ ក្ទង់ានេុគតសែើមបីរបូសយើង ស ើយឥ ូវសនះក្ទង់
យល់្ក្ពមទទួល្យក្នូវ អំសពើាបរបេ់សយើង ទំងក្បគល់្មក្ឱ្យសយើងនូវ
ភាពបរេុិទធរបេ់ក្ទង់វញិសទៀតផ្ង។ ក្បេិនសបើអនក្ក្បគល់្រូបអនក្ែល់្ក្ទង់ 
ស ើយទទួល្ក្ទង់ជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះរបេ់អនក្ ស ះសទះបីជាអំសពើាប
របេ់អនក្ធំប ុនណាក៏្សោយ អនក្នឹងានរាប់ជាបរេុិទធសោយស្ថរដតក្ពះ
គុណរបេ់ក្ទង់។ អតតចរតិរបេ់ក្ពះក្គីេៃ នឹងជំនួេអតតចរតិរបេ់អនក្ 
ស ើយអនក្នឹងក្តវូានទទួល្ស្ថគ ល់្ចំស ះក្ពះភក្តក្ត របេ់ក្ទង់ែូចជាអនក្
គ្មម នសធវើាបសស្ថះ។ 

 សល្ើេពីសនះសៅសទៀត ក្ពះក្គីេៃានផ្ទល េ់បតូរទឹក្ចិតតរបេ់អនក្។ 
ក្ពះអងគក្ទង់គង់េណាិ តសៅក្នុងចិតតអនក្សោយក្តីជំសនឿ។ អនក្ក្តូវដតរក្ា
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ទំ ក់្ទំនង ជាមួយក្ពះក្គីេៃសោយសេចក្តីជំសនឿ និងការចុះចូល្ទំងស្េរង
ជាសរៀងរាល់្នងៃចំស ះក្ទង់។ សបើអនក្សៅដតក្បក្ពឹតតែូសចាន ះ ក្ពះអងគនឹងសធវើការ
សៅក្នុងចិតតអនក្ ស ើយអនក្នឹងក្បក្ពឹតតតាមក្ពះ ឫទ័យក្ទង់សោយអំណរ។ 
ែូសចនះអនក្នឹងស ល្ ថា “. . . ្ាុ ំរេ់ក្នុងស្ថច់ឈ្លមឥ ូវសនះ ស ះគឺរេ់
សោយសេចក្តីជំសនឿ សជឿែល់្ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះដែល្ក្ទង់ស្េឡាញ់្ាុ ំ ក៏្
ានក្បគល់្អងគក្ទង់ជំនួេ្ាុ ំស ើយ ” កាឡាទី ២:២០។ ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ
មានក្ពះបនៃូល្សៅកាន់ស្ថវក្ក្ទង់ថា “ែបិតមិនដមនជាអនក្រាល់្គ្មន ដែល្ក្តូវ
និយាយសទ គឺជាក្ពះវញិ្ចា ណ ននក្ពះវរបិតាននអនក្សទសតើ ដែល្ក្ទង់មាន
បនៃូល្ក្នុង្លួនអនក្វញិ ” មា ថាយ ១០:២០។ សោយមានក្ពះក្គីេៃគង់េណាិ ត
ក្នុង្លួនអនក្ ស ះអនក្នឹងេំដែងឱ្យស ើញនូវក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ពះ និង
ក្បក្ពឹតតអំសពើល្អែូចជាក្ទង់ានសធវើ គឺជាការង្រននអំសពើេុចរតិ និងការសគ្មរព
ក្បណិប័តន៍។ 

១៦ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០៨ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   ្ាុ ំានជាប់ឆ្កក ងជាមួយនឹងក្ពះក្គីេៃ ប ុដនត្ ាុ ំរេ់សៅ 
មិនដមនជា្ាុ ំសទៀត គឺជាក្ពះក្គីេៃក្ទង់រេ់ក្នុង្ាុ ំវញិ ស ើយដែល្្ាុ ំរេ់ក្នុង
ស្ថច់ឈ្លមឥ ូវសនះ ស ះគឺរេ់សោយសេចក្តីជំសនឿ សជឿែល់្ក្ពះរាជបុក្តា
ននក្ពះ ដែល្ក្ទង់ស្េឡាញ់្ាុ ំ ក៏្ានក្បគល់្ក្ពះអងគក្ទង់ជំនួេ្ាុ ំស ើយ។ 
កាឡាទី ២:២០ 
 ែូសចនះសយើងគ្មម នអវីក្នុង្លួនសយើងេក្មាប់ឱ្យសយើងអួតសក្អងកាអ ងស ើយ 
ស ើយ ក៏្គ្មម នអវីជាក្គឹះេក្មាប់សល្ើក្ែំសក្ើង្លួនឯងដែរ។ មានក្គឹះដតមួយ
គត់ដែល្ជាសេចក្តីេងឃឹមរបេ់សយើង គឺភាពេុចរតិននក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ
ដែល្េណាិ តក្នុង្លួនសយើង ស ើយមានរូបរាងស ើងសោយស្ថរក្ពះវញិ្ចា ណ
បរេុិទធ ដែល្សធវើការក្នុងរូបសយើង និងតាមរយាៈសយើង។ 

 សៅសពល្ដែល្សយើងនិយាយពីសេចក្តីជំសនឿ ស ះសយើងក្តូវដតយល់្ 
ែឹងអំពីការដែល្្ុេដបលក្គ្មន ននសេចក្តីជំសនឿសនះផ្ងដែរ សក្ ះអីវាមាន
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ជំសនឿមួយដែល្្ុេគ្មន ស្េ ះអំពីសេចក្តីជំសនឿសល្ើក្ពះ។ ការឋិតសងរសៅ 
និងក្ពះសចស្ថត ននក្ពះជាមាា េ់ េចាាៈភាពននក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់ គឺជាការ
ពិតដែល្េូមបីដតអារក្សស្ថតំាង និងបរវិាររបេ់វាក៏្មិនហា នបែិសេធ
សោយអេ់ពីចិតតដែរ។ ក្ពះគមពីរបរេុិទធានដចងថា  “. . . សទះទំងពួក្
អារក្សក៏្ែូសចាន ះ ក្ពមទំង” 
ក្ពឺខ្ជល ចដែរ ” យា កុ្ប ២:១៩  ប ុដនតសនះពំុដមនជាសេចក្តីជំសនឿសល្ើក្ពះសទ។ 
សៅសពល្ដែល្សយើងមានសេចក្តីជំសនឿក្នុងក្ពះបនៃូល្ក្ទង់ ដងមទំងសធវើតាម 
បំណងក្ពះ ឫទ័យក្ទង់ សៅសពល្ដែល្ចិតតរបេ់សយើងានក្បគល់្ោច់
ថាវ យែល់្ក្ទង់ ស ើយសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់សយើងានភាា ប់សៅនឹងក្ទង់ 
ស ះស ើយគឺជាសេចក្តីជំសនឿទុក្ចិតតសល្ើក្ពះ (Faith)។ សេចក្តីជំសនឿទុក្ចិតត
សល្ើក្ពះសនះ គឺជាការរួមដែល្េសក្មចស ើងសោយសេចក្តីស្េឡាញ់និងការ
ញំុាងឱ្យក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណានបរេុិទធផ្ង។ តាមរយាៈសេចក្តីជំសនឿសល្ើក្ពះជា
មាា េ់ ចិតតនឹងានដក្បជាងមីសៅតាមរូបអងគក្ទង់។ រឯីចិតតដែល្ពំុក្ពមផ្ទល េ់
ដក្បជាងមី សៅតាមបញ្ាតតិចាប់ននក្ពះ ឥ ូវ ដបរជាមានអំណររកី្រាយចំស ះ
េិកាខ បទែ៏បរេុិទធ ទំងដស្េក្ឧទៃ នស ើងជាមួយអនក្សល្ើក្ទំនុក្ែំសក្ើងថា  
“ឱ្! ទួល្បងគំស្េឡាញ់ ក្កឹ្តយវន័ិយរបេ់ក្ទង់ណាេ់ ន៎ ទូល្បងគំរពឹំងគិតពី
ក្កឹ្តយវន័ិយស ះ ជាែរាបរាល់្នងៃ ” ទំនុក្ែំសក្ើង ១១៩:៩៧។ េចាាៈភាពនន
បទបញ្ាតតិក៏្ានបំសពញក្នុង ្លួនរបេ់សយើង “ដែល្មិនសែើរតាមស្ថច់ឈ្លម
សទៀតស ើយ គឺសែើរតាមក្ពះវញិ្ចា ណវញិ ” រ  ូម ៨:១។ 

 មានអនក្្លះានែឹងអំពីការអត់សទេាបរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ស ើយសគ
មានចំណង់ចង់កាល យសៅជាកូ្នសៅរបេ់ក្ទង់ែ៏ពិតក្ាក្ែ ទនៃឹមនឹងស ះ
សគ ក៏្សមើល្ស ើញថាអតតចរតិរបេ់សគពំុល្អបរេុិទធ ជីវតិរបេ់សគមានកំ្ ុេ 
ស ើយ សគេងស័យថាសតើចិតតរបេ់សគានសក្ើតជាងមីសោយស្ថរក្ពះវញិ្ចា ណ
បរេុិទធ ស ើយឬសៅ។  ចំស ះមនុេសក្បសភទសនះ្ាុំនឹងជំរាបសៅសគថា “ចូរកំុ្
ងយសក្កាយសោយក្តីអេ់េងឃឹមស ើយ”។ ជាសរឿយៗ សយើងដតងលំ្សអាន
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កាយទំងដស្េក្យំ សៅសទៀបក្ពះាទរបេ់ក្ពះសយេ ូវ ពីសក្ ះដតគុណ
វបិតតិនិងកំ្ ុេរបេ់សយើង ក៏្ប ុដនតសយើងមិនក្តូវរុញរាស ើយ។ សទះបីជា
េក្តូវអាចយក្ជ័យ ជំនះសល្ើរូបសយើងានក៏្សោយ ក៏្ក្ពះជាមាា េ់មិនដែល្
បសណត ញសយើងសាះបង់សចាល្ ឬបែិសេធសយើងដែរ។ សទ! ក្ពះក្គីេៃដែល្
គង់សៅខ្ជងស្ថត ំក្ពះ េតនន ក្ពះវរបិតាសៅឯនគរស្ថា នេួគ៌ស ះក្ទង់កំ្ពុង
អងវរក្រនិងល្ន់តួាបជំនួេ សយើងរាល់្គ្មន ស ើយ។ ស្ថវក្យ ូហានែ៏ជាទី
េៃួនភាា របេ់សយើងានស ល្ថា “កូ្នតូចៗរាល់្គ្មន សអើយ ដែល្្ាុ ំេរសេរ 
សេចក្តីទំងសនះសផ្ាើមក្ ស ះសែើមបីកំុ្ឱ្យអនក្រាល់្គ្មន សធវើាបសទៀត ដតសបើេិន
ជាអនក្ណាភាល ត់សធវើាបវញិ ស ះសយើងមានក្ពះែ៏ជាជំនួយ១អងគស ើយ 
ដែល្ក្ទង់គង់សៅចំស ះក្ពះវរបិតា គឺជាក្ពះសយេ វូក្គីេៃ ជាក្ពះែ៏េុចរតិ” 
យ ូហានទី១ ២:១។ េូមកំុ្សភលចនូវក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះក្គីេៃ ដែល្ក្ាប់មក្
សយើងរាល់្គ្មន ថា “ែបិតក្ពះវរបិតា ក្ទង់ស្េឡាញ់អនក្រាល់្គ្មន . . . ” យ ូហាន ១៦:

២៧។ ក្ទង់មានចំណង់នឹង ក្បទនពរឱ្យអនក្មានភាពែូចសែើមវញិ ស ើយ
ក្ទង់ក៏្ចង់ទតស ើញនូវភាពល្អ និងបរេុិទធឥតសខ្ជា ះរបេ់ក្ទង់េណាិ តក្នុង
្លួនរបេ់អនក្ដែរ។ ក្បេិនសបើអនក្ យល់្ក្ពមចុះចូល្នឹងក្ទង់ ស ះក្ពះដែល្
សផ្តើមនូវអំសពើល្អក្នុង្លួនរបេ់អនក្ នឹងរក្ាការ រអនក្ឱ្យានជាប់ក្នុងសេចក្តី
ស ះែរាបែល់្នងៃននក្ពះក្គីេៃ ជាមាា េ់(១)ននសយើងមក្ែល់្។ ចូរអធិស្ថា ន
សោយគ្មម ន សេចក្តីសនឿយណាយ   សោយសជឿទុក្ចិតតសល្ើក្ទង់ទំងស្េរងចុះ។  
 

(១) នងៃននក្ពះអមាា េ់ ឬនងៃននក្ពះក្គីេៃាៈ (A.D: Anno Domini “The Day of Our Lord”) សយើង
ស ើញកាល្បរសិចឆទដែល្ភាស្ថដ្មរសយើងេរសេរកាត់ ថា គ.េ. ស ះ ក្យសពញគឺ  
“ក្គិេតេក្រាជ” ដែល្ដក្បេក្មាយថា “េក្រាជរបេ់ ក្ពះក្គីេៃ ឬ នងៃននក្ពះក្គីេៃ” សក្ ះក្ទង់
េនានឹងយាងនិវតតន៍មក្វញិសែើមបីទទួល្ រាស្តេតេក្មំាងរបេ់ក្ទង់ (His remnant people) សៅ
កាន់នគរស្ថា ន     េួគ៌។ រឯី សឈ្លម ះថាសេសវនសែយអាត់សវនទីេៃ (Seventh-day Adventist) ស ះ
មានន័យថា ជាប់ទក់្ទិននឹង ក្យសនះដែរគឺាៈ 

១/កាន់តាមបញ្ាតតិក្ពះសោយថាវ យបងគំក្ទង់ក្នុងនងៃទី៧ជានងៃបរេិុទធ និង ២/ជាអនក្រង់ចាំនងៃនន
ក្ពះអមាា េ់គឺការយាងនិវតតន៍មក្ជាសល្ើក្ទី២ របេ់ក្ពះអមាា េ់សយេ ូវក្គីេៃ។ 
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សៅសពល្ដែល្សយើងមិនទុក្ចិតត ចំស ះអំណាចរបេ់សយើង ស ះចូល្សយើង
ទុក្ចិតតទំងស្េរងសៅសល្ើអំណាចសចស្ថត ននក្ពះែ៏សក្ាេសោះរបេ់សយើង 
ស ើយចូរសយើងេរសេើរែំសក្ើងក្ទង់ សក្ ះក្ទង់គឺជាសេចក្តីចក្មរងចសក្មើន
ែល់្រូបកាយរបេ់សយើង ស ល្គឺក្ទង់ជា សេចក្តីេងឃឹមរបេ់សយើង។ 

១៧ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១០៩ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ដតឯក្ពះ ក្ទង់េំដែងសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ 
ែល់្សយើងរាល់្គ្មន ឲ្យស ើញចាេ់ សោយក្ពះក្គីេៃានេុគតជំនួេសយើង
រាល់្គ្មន  ស ះគឺក្នុងកាល្ដែល្សយើងសៅមានាបសៅស ើយផ្ង។ រ  ូម ៥:៨ 

        សៅសពល្ដែល្អនក្ចូល្កាន់ដតជិតសៅឯក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ ស ះអនក្នឹង
សមើល្ស ើញកំ្ ុេរបេ់្លួនកាន់ដតចាេ់ស ើងៗដែរ ពីសក្ ះដភនក្របេ់
អនក្កាន់ដតភលឺចាេ់ស ើងស ើយភាពមិនបរេុិទធរបេ់អនក្កាន់ដតសមើល្
ស ើញផ្ៃុយស្េ ះពីល្ក្ខណាៈធមមជាតិែ៏ល្អឥតសខ្ជា ះរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ដែរ។ 
ទំងសនះគឺជាភេតុតាង បង្ា ញពីការសាក្ក្ាេរបេ់អារក្សស្ថតំាង ដែល្
ានាត់បង់អំណាចសៅស ើយ ស ើយអានុភាពែ៏រេ់រសវ ើក្ននក្ពះវញិ្ចា ណ
របេ់ក្ពះកំ្ពុងោេ់ចិតតអនក្។ 

 គ្មម នសេចក្តីស្េឡាញ់យា ងក្ជាល្សក្ៅចំស ះក្ពះក្គីេៃ អាចេណាិ ត 

ក្នុងចិតត ដែល្ពំុក្ពមទទួល្ស្ថគ ល់្នូវអំសពើាបរបេ់្លួនឯងស ះស ើយ។ ចិតត
ដែល្ានបំផ្ទល េ់បំដក្បសោយស្ថរក្ពះគុណរបេ់ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃនឹងសកាត
េរសេើរ ចំស ះល្ក្ខណាៈរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ក៏្ប ុដនតសបើសយើងសមើល្មិនស ើញ
េីល្ធម៌ ដែល្្ូចបង់សៅក្នុងចិតតរបេ់សយើងសទ ស ះវាជាភេតុតាងដែល្
មិនអាចក្បដក្ក្ានបញ្ចា ក់្ថា សយើងសមើល្មិនស ើញេមាេស និងភាព
ក្បសេើរឧតតម ែ៏អស្ថា រយរបេ់ក្ពះក្គីេៃស ើយ។ 

 សបើសយើងមិនេូវសល្ើក្កំ្ពេ់សល្ើ្លួនឯង ស ះសយើងកាន់ដតឱ្យតនមល
្ពេ់សៅសល្ើភាពបរេុិទធនិងភាពែ៏ជាទីសមក្តីចិតត គឺការដែល្ជាទីស្េឡាញ់
សពញចិតតននក្ពះអងគេសក្តង្គ ះននសយើង។ ការសមើល្ស ើញនូវអំសពើាបរបេ់
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សយើងានជំរុញសយើងសៅកាន់ក្ទង់ដែល្ជាក្ពះដែល្មានេពវក្ពះសចស្ថត  
ដែល្អាចអត់សទេាបឱ្យសយើងាន។ សៅសពល្ដែល្សយើងទទួល្ស្ថគ ល់្
នូវភាពអេ់េងឃឹម ស ើយសឈ្លងនែសៅរក្ក្ពះក្គីេៃ ស ះក្ទង់នឹងសល្ច
មក្ក្បក្បសោយក្ពះសចស្ថត ។ សៅសពល្ដែល្សេចក្តីក្តូវការក្ពះជំរុញសយើង
ឱ្យចូល្មក្រក្ក្ទង់និងដេវងរក្ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់ ស ះសយើងនឹងស ើញ
អតតចរតិក្ទង់កាន់ដតក្បសេើរស ើង ស ើយសយើងនឹងឆលុះបញ្ចា ំងនូវរូបអងគក្ទង់
កាន់ដតចាេ់ស ើងដែរ។ 

 

ភាពក្គប់ល្ក្ខណ៍ (Perfection) 

 

ការ្ំក្បឹងដក្បងសធវើឱ្យានក្តូវ 
 



 អនក្ណាក៏្ែឹងដែរថាសោក្ ងូមា េសអឌី្េុន ានរក្ស ើញសភលើងអគគិេនី។ 
ប ុដនតការដែល្មនុេសទំងឡាយមិនានែឹងស ះ គឺការដែល្សក្ើតមាន
ស ើងមុនការរក្ស ើញរបេ់គ្មត់។ ទក្មំាដតានរក្ស ើញអគគិេនីដែល្អាច
សក្បើការានសោយេុវតាិភាពស ះ សោក្សអឌី្េុនានឆលងកាត់ការពិសស្ថធន៍
ដែល្មិនានេសក្មចផ្ល្ស ះរាប់ ន់ែង។ ក្បេិនសបើសោក្អេ់េងឃមឹ 
សៅរាល់្ការបរាជ័យស ះ សោក្ក្ាក្ែជាមិនានរក្ស ើញសភលើងអគគិេនី
េក្មាប់មនុេសជាតិសក្បើក្ាេ់េពវនងៃសនះស ើយ។ 

 សពល្ណា្ាុំចង់រកុ្រក្របេ់អវីមួយ ស ះ្ាុំនឹងចាប់សផ្តើមសោយពិចារណា
សល្ើកិ្ចាការដែល្សក្ើតមានស ើងក្នុងសពល្អតីតកាល្ ែូចជាសោក្ងូមា េ 
សអឌី្េុន សៅសពល្មួយសោក្ានស ល្ថា “្ ាុ ំានក្បដមក្បមូល្អេ់ទំង
ព័ត៌មាន តូចធំពីការពិសស្ថធន៍រាប់ ន់ែងស ះជាចំណុចសផ្តើមរបេ់្ាុ ំ ស ើយ
រួចមក្្ាុ ំ សធវើដងមរាប់េិបែងសទៀត”។ 

 សោក្សអឌី្េុន និងេ ការរីបេ់សោក្ក៏្ានទទួល្បរាជ័យរាប់ ន់ែង 
សទៀតដែរ សៅសពល្ដែល្សោក្នឆនសធវើធុងអាគុយអគគិេនី ទក្មំាានសៅជា 
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របេ់សក្បើការាន។ សៅសពល្ដែល្មិតតភក្តរបេ់សោក្ានជួយក្មានតចិតត 
សោក្ ស ះសោក្សអឌី្េុនានស ល្ថា “ស តុសមតច ន៎! ្ាុ ំានរក្ស ើញ 
ល្ទធផ្ល្ជាសក្ចើន ដតឥ ូវសនះ្ាុ ំែឹងថាការរាប់ ន់មុ្សទៀតដែល្មិនអាច 
ែំសណើ រការាន!” 
 ជួនកាល្សទះបីជាអនក្្ិត្ំយា ងណាក៏្សោយ ក៏្អនក្ហាក់្ែូចជា
សៅដតមិនអាចេសក្មចការស ះានឱ្យក្តឹមក្តូវសៅាន។ ជាភ័ពវេំណាង
របេ់សយើង ស ើយសោយសក្ ះក្ពះននសយើងក្ទង់មិនរពឹំងឱ្យសយើងល្អក្គប់
ល្ក្ខណ៍ស ះ។                                                                                            
េូមអានសៅទំព័រដែល្ចងអុល្បង្ា ញ (ទំព័រ៩១) រួចពិចារណាសមើល្ សតើ
ក្តូវសធវើែូចសមតចសែើមបីឱ្យអនក្េសក្មចសជាគជ័យាន ជាពិសេេសៅសពល្ 
ដែល្សោក្អនក្ជួបក្បទះការបរាជ័យ។ 

  ស តុែូចសមតចានជាមនុេសមិនអាចល្អក្គប់ល័្ក្ខណ៍សៅាន? 

  សតើជីវតិរបេ់សោក្អនក្យា ងែូចសមតចសៅ ក្បេិនសបើសោក្អនក្ក្តវូ 
រេ់សៅក្នុងេភាពល្អក្គប់ល្ក្ខណ៍ឥតសខ្ជា ះរាល់្សពល្រាល់្សវោស ះ? 

េូមពិចារណាាៈ 

  េំសណះេំណាល្ជាមួយមនុេសមានវយ័ចំណាេ់មាន ក់្ដែល្អនក្ 
រាប់ថា ជាមនុេសរេ់សៅសោយល្អក្បនព រួចស ើយចូរេួរស្ថក្សមើល្
សតើ គ្មត់រេ់សៅយា ងែូចសមតចដែរ។ 

េូមអានសមើល្ទេស វែតី ឬការដេតដែល្ចុះផ្ាយពីកី្ឡាក្រ
កំ្ពូល្ សតើសគមានការហាត់ វឹក្ វឺនដបបណាដែរ។ សតើសគាន
េសក្មចែល់្ ភាពក្គប់ល្ក្ខណ៍ស ើយឬសៅ? 

េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសទៀតាៈ 
   រ  ូម ១:១៧ 

   រ  ូម ៥:៦-៨ 

   សអសភេូរ ៤:១៧-២៤ 
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ការរកី្ចសព្រើនសៅក្នុងព្រះព្គេីទ  

១៨ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១០ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ក្តូវដតរាប់ថា សែើមស ើ្ល្អ ដផ្លវាក៏្ល្អ ឬថាសែើមស ើ្
អាក្ក្ក់្ ស ើយដផ្លវាក៏្អាក្ក្ក់្ដែរ ែបិតសគស្ថគ ល់្សែើមស ើ្សោយស្ថរដផ្លវា។ 
មា ថាយ ១២:៣៣ 
    ក្ពះគមពីរបរេុិទធានដចងអំពីការដក្បចិតតដែល្សយើងអាចកាល យសៅ ជាកូ្ន
ក្ពះ ថាជាការចាប់កំ្សណើ តងមី។ ក្ពឹតតការណ៍សនះសក្បៀបក្បែូចសៅនឹងការ 
លូ្តោេ់ពនលក្ននក្គ្មប់ធញ្ាជាតិដែល្ស្ថបសក្ ះសោយក្េិក្រ។ សៅក្នុង 
េភាពសនះដែរ មនុេសដែល្សទើបដតដក្បជំសនឿរបេ់្លួនមក្កាន់ក្ពះក្គីេៃគឺ
ជា “ទរក្ដែល្សទើបនឹងសក្ើត ដែល្នឹងលូ្តោេ់សៅកាន់ភាពជាបុរេ និង
ស្តេតី សពញវយ័សៅក្នុងក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ ” សពក្តរេទី១ ២:២ សអសភេូរ ៤:១៥ 
ឬ ក៏្ែូចជាក្គ្មប់ពូជែ៏ល្អដែល្ស្ថបសក្ ះសៅឯចំការដែល្លូ្តោេ់ស ើង
រួចនឹងផ្តល់្ទិននផ្ល្ែល់្មាា េ់។ 

សហារាសអស្ថយានស ល្ថា “ សែើមបីឱ្យសគានសៅ ថាជាសែើមស ើ្ននសេច
ក្តីេុចរតិ គឺជាសែើមដែល្ក្ពះសយ ូវា ានោំមានក្បសយាជន៍ឱ្យក្ទង់ាន
សងកើងស ើង” សអស្ថយ ៦១:៣។ 

ែូសចនះ សយើងអាចទញយក្ឧទ រណ៍សចញពីជីវតិធមមតា សែើមបីជួយសយើង
ឱ្យយល់្កាន់ដតចាេ់ស ើងពីអតាន័យអាង៌កំ្ាំងននជីវតិខ្ជងឯក្ពះវញិ្ចា ណ 
(Spiritual Life)។ 

០៨ 
ជំរូក្ទ ី
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 ក្ាជាា និងការបិុនក្បេប់របេ់មនុេសមិនអាចបសងកើតេូមបីជីវតិែ៏
តួចមួយសៅក្នុងធមមជាតិានស ើយ។ គឺមានដតតាមរយាៈជីវតិដែល្ក្ពះក្គីេៃ
ជាមាា េ់ផ្ទៃ ល់្គង់ជាមួយសទ ដែល្រុក្ខជាតិនិងេតវ  នាៈអាចរេ់ាន។ 
ែូសចនះ មានដតជីវតិដែល្សចញពីក្ពះដតមួយប ុសណាណ ះ ដែល្ជីវតិក្បក្បសោយ
សេចក្តីជំសនឿអាចសក្ើតមានសៅានសៅក្នុងចិតតរបេ់មនុេសសោក្។ សបើមិនិាន
សក្ើតអំពក្ពះនននគរស្ថា នេួគ៌សទ ស ះសគមិនអាចចូល្រួមក្នុងការទទួល្យក្
ជីវតិដែល្ក្ពះក្គីេៃានក្បទនឱ្យស ះស ើយ។ ទំងការមានជីវតិក៏្ែូចគ្មន
នឹងការលូ្តោេ់ដែរ។ គឺក្ពះដែល្ានបសងកើតឱ្យមានពនលក្ រួចសចញជាផ្ទក
រកី្ក្តេំុរ ូតែល់្ានផ្ល្ដផ្ល។ គឺសោយស្ថរដតក្ពះសចស្ថត ននក្ពះដែល្
ក្គ្មប់ពូជអាចែុះលូ្តោេ់ាន “. . . ែំបូងសចញជាពនលក្ រួចដបក្ជាគួរ 
សក្កាយសទៀតសចញជាក្គ្មប់ ”  មា កុ្េ ៤:២៨។ សហារា ូសេាននិយាយអំពី
ស្ថេន៍អីុស្ស្ថដអល្ថា  “សគនឹងផ្ទក  ស ើងែូចផ្ទក ច័នធូ  . . . នឹងោេ់ស ើងងមី
ែូចជាេំទូង ក្ពមទំងសចញផ្ទក  ែូចជាសែើមទំ ំងាយជូរ. . . ”   ូសេ ១៤:

៥-៧។ ក្ពះសយេ ូវានមានក្ពះបនៃូល្ ក្ាប់សយើងថា “ចូរពិចារណាពី
ផ្ទក ្ូក្ដែរ ដែល្វាែុះ សតើមានេភាពែូចសមតច . . .” លូ្កា ១២:២៧។          
រុក្ខជាតិនិងបុាា ជាតិផ្ងទំងឡាយពំុដមនរកី្លូ្តោេ់ សោយ្លួនឯងស ះសទ  
ប ុដនតានលូ្តោេ់សោយស្ថរក្ពះពរដែល្ក្ពះជាមាា េ់ានផ្តល់្មក្។ 
សក្មងតូចៗមិនអាចរកី្ធំធ្លត់សោយស្ថរដតការ្វល់្ខ្ជវ យ ឬសោយអំណាច
របេ់្លួនផ្ទៃ ល់្ស ើយ យា ងណាមិញ ការរកី្លូ្តោេ់ដផ្នក្ក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណ      
ក៏្សោក្អនក្មិនអាចបំផ្ទល េ់ដក្បានសោយការ្វល់្ខ្ជវ យ ឬការពាយាម 
សោយ្លួនឯងានដែរ។ រកុ្ខជាតិក៏្ែូចជាកុ្មារតូចៗដែរ គឺអាចលូ្តោេ់
ានសោយស្ថរបរយិាកាេដែល្សៅជំុវញិ្លួន ដែល្ជួយផ្គត់ផ្គង់ែល់្អាយុ
ជីវតិរបេ់សគ ែូចជា្យល់្ កំារេមីក្ពះអាទិតយ និងចំណីអាហារ។ អំសណាយ
ពីធមមជាតិទំងសនះ ដែល្ផ្គត់ផ្គង់ែល់្េតវនិក្រនិងរុក្ខជាតិស ះសក្បៀបាន
សៅនឹង ក្ពះក្គីេៃដែល្ផ្គត់ផ្គង់ែល់្អេ់អនក្ណាដែល្ទុក្ចិតតែល់្ក្ទង់ដែរ។ 
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ក្ពះអងគជា “ . . . ពនលឺែ៏សៅអេ់ក្បជានិចា. . .  ” របេ់សគ។ សអស្ថយ ៦០:១៩ 
“. . . ជា ក្ពះអាទិតយ ស ើយជាដ្ល្ . . . ” ទំនុក្ែំសក្ើង ៨៤:១១។ ក្ពះអងគែូច
ជា “. . . ទឹក្េសនសើម. . . ”  ែល់្រាស្តេតរបេ់ក្ទង់។  ូសេ ១៤:៥។ ក្ទង់ន់ឹង
យាងមក្ “. . . ែូចជាសភលៀងធ្លល ក់្ចុះមក្សល្ើវាល្ដែល្ក្ចូតសមម ស ើយ”។ 
ទំនុក្ែំសក្ើង ៧២:៦។ “ក្ពះអងគជា “ ទឹក្រេ់” ជា “នំប័ុងរបេ់ក្ពះ” ដែល្
យាងចុះពី ស្ថា នេួគ៌មក្ ក្ពមទំងក្បទនឱ្យមនុេសសោក្ានជីវតិផ្ង” 
យ ូហាន ៦:៣៣។ សោយស្ថរអំសណាយដែល្មិនអាចសក្បៀបក្បែូចាននន
ក្ពះរាជបុក្តារបេ់ក្ទង់ ក្ពះវរបិតាានក្គបែណត ប់ពិភពសោក្ទំងមូល្ 
សោយបរយិាកាេននក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់ ែូចជា្យល់្ដែល្  ុ៊ុំព័ទធជំុវញិ
ពិភពចក្ក្វាល្ែូសចាន ះដែរ។ អេ់អនក្ណាដែល្ក្ពមស្េូបយក្នូវ្យល់្
ែសងាើមសនះ ស ះនឹងរេ់សៅ ស ើយលូ្តោេ់ សពញរូបរាងជាបុរេនិងស្តេតី
សៅក្នុងក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ។ 

១៩ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពរីព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១១ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ដតពួក្មនុេសេុចរតិនឹងរេ់សៅ សោយអាងសេចក្តី
ជំសនឿ សបើអនក្ណាងយសៅវញិ ស ះចិតតអញគ្មម នសេចក្តីអំណរចំស ះអនក្
ស ះសទ។ សហាសក្ពើរ ១០:៣៨ 

 បុាា ដែល្ដបរសៅរក្ក្ពះអាទិតយ សែើមបឱី្យកំារេមីែ៏ក្តចះក្តចង់ស ះ 
ជួយលំ្អសស្ថភណភាពយា ងណា ស ះសយើងក៏្ែូសចាន ះដែរ គឺសយើងក្តូវដត
ដបរសៅរក្ក្ពះអាទិតយននសេចក្តីេុចរតិ សែើមបីឱ្យពនលឺននស្ថា នេួគ៌បញ្ចា ំង
មក្សល្ើរូបសយើង និងញំុាងឱ្យអតតចរតិរបេ់សយើងានរកី្ចសក្មើនស ើងសឆ្កព ះ
សៅរក្ល្ក្ខណាៈែូចជាក្ពះសយេ ូវ។ ក្ពះសយេ ូវានបសក្ងៀនសមសរៀនែូចគ្មន
សនះដែរ សៅសពល្ដែល្ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ថា “ចូរសៅជាប់នឹង្ាុ ំ ស ើយ្ាុ ំក៏្
ជាប់នឹងអនក្រាល់្គ្មន ចុះ សក្បៀបែូចជាដ្នង សបើមិនសៅជាប់នឹងគល់្ស ះពំុ
អាចនឹងបសងកើតផ្ល្សោយឯក្ឯងានសទ ែូសចនះអនក្រាល់្គ្មន ក៏្ពំុានដែរ 
សល្ើក្ដតសៅជាប់នឹង្ាុ ំ។ . . . ែបិតសបើោច់ពី្ាុ ំសចញ ស ះអនក្រាល់្គ្មន ពំុអាច
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នឹងសធវើអវីានសទ”។ យ ូហាន ១៥:៤, ៥។ អនក្រាល់្គ្មន ក្តូវដតពឹងដផ្អក្សៅសល្ើ
ក្ពះក្គីេៃសែើមបីឱ្យាន រេ់សៅក្នុងជីវតិមួយដែល្បរេុិទធ ក៏្ែូចជាដ្នងដែល្
ពឹងដផ្អក្សល្ើគល់្សែើមបីលូ្តោេ់ និងផ្តល់្ផ្ល្ដផ្លែូសចាន ះដែរ។ សបើឃ្ល ត
ឆ្កៃ យពីក្ទង់ ស ះអនក្ពំុមានជីវតិស ើយ។ អនក្គ្មម នអំណាចទប់ទល់្នឹការ
អូេទញ ឬក៏្រកី្ចសក្មើនលូ្តោេ់ ក្នុងក្ពះគុណនិងជីវតិបរេុិទធានស ើយ។ 
អនក្នឹងានែូចជាសែើមស ើ្ដែល្ ែុះសៅដក្បរមាត់ទឹក្ែូសចាន ះដែរ។ សបើអនក្
ឃ្ល តឆ្កៃ យសចញអំពីក្ទង់ ស ះអនក្នឹងេវិតស្េស នគ្មម នដផ្លផ្ទក ជាមិនខ្ជន។ 

 មានមនុេសជាសក្ចើនយល់្ថាសគក្តូវការកិ្ចាការ្លះ សោយ្លួនសគ
ផ្ទៃ ល់្ (សោយមិនក្តូវការក្ពះជាមាា េ់)។ សគានសជឿទុក្ចិតតសល្ើក្ពះក្គីេៃ
ដែល្អត់សទេាប ក៏្ប ុដនត ឥ ូវសគដបរជាេវះដេវងរក្ការរេ់សៅឱ្យាន
ក្តឹមក្តវូក្បនព សោយស្ថរការក្បឹងដក្បងរបេ់្លួនផ្ទៃ ល់្។ ការពាយាមដបប
សនះមិនានេសក្មចស ើយ។ ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្ថា “សបើគ្មម ន្ាុ ំអនក្
រាល់្គ្មន មិនអាចសធវើអវីានស ើយ”។ ការលូ្តោេ់សៅក្នុងក្ពះគុណ សេចក្តី
អំណរ និង ផ្ល្ក្បសយាជន៍របេ់សយើង គឺពឹងដផ្អក្ទំងស្េរងសល្ើការរួបរួម
របេ់សយើងជាមួយក្ពះក្គីេៃ។ គីសោយស្ថរការរួមេមព័នធរបេ់សយើងជាមួយ
នឹងក្ទង់ជាសរៀងរាល់្នងៃ សៅជាប់នឹងក្ទង់រាល់្សពល្សវោ ស ះស ើយដែល្
អាចឱ្យសយើងានរកី្ចសក្មើនសៅក្នុងក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់។ ក្ពះអងគមិនក្តឹម
ដតជាអនក្ចាប់សផ្តើមប ុសណាណ ះសទ គឺដងមទំងជាអនក្បក្តងគប់នូវជំសនឿរបេ់សយើងផ្ង។ 
ក្ពះក្គីេៃជសែើមកំ្សណើ តនិងជាទីបញ្ា ប់ជាសរៀងែរាប។ ក្ពះអងគគង់ជាមួយ
សយើងមិនក្តឹមដតពីសែើមកំ្សណើ ត និងទីបញ្ា ប់ននជីវតិប ុសណាណ ះសទ គឺសៅក្គប់
ទំងជំហានរបេ់សយើងក្នុងផ្លូវជីវតិ។ សេតចោវឌី្មានបនៃូល្ថា “ទូល្បងគំ
ានតំាងក្ពះសយ ូវា  សៅមុ្ទូល្បងគំជាែរាប ស ើយសោយសក្ ះក្ទង់
គង់សៅខ្ជងស្ថត ំទូល្បងគំានជាទូល្បងគំមិនក្តូវរសងគើស ើយ” ទំនុក្ែំសក្ើង ១៦:៨។ 
សតើសោក្អនក្ដែល្េួរថា “សតើសធវើែូចសមតចសទើប្ាុ ំអាចសៅជាប់ជាមួយក្ពះក្គីេៃ
ានដែរឬសទ?” ចសមលើយគឺ អនក្ក្តូវដតក្បក្ពឹតតឱ្យែូចសពល្ដែល្អនក្សទើបនឹង
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ទទួល្យក្ក្ទង់ ជាសល្ើក្ែំបូង។ “ែូសចនះ អនក្រាល់្ានទទួល្យក្ក្ពះក្គីេៃ
ជាក្ពះអមាា េ់ ដបបយា ងណា ស ះចូរសែើរក្នុងក្ទង់តាមដបបយា ងស ះចុះ” 
កូ្ល្ ុេ២:៦។ “មនុេសេុចរតិនឹងរេ់សៅសោយអាងសល្ើសេចក្តីជំសនឿ”      
ស សក្ពើរ ១០:៣៨។ អនក្ក្បគល់្្លួនអនក្ទំងស្េរងសៅឯក្ទង់ សែើមបីបំសរ ើនិង
សគ្មរពតាមក្ទង់ ស ើយអនក្ក្ពមទទួល្ក្ទង់ជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ។ អនក្មិន
អាចោងាបសោយ្លួនឯង ផ្ទៃ ល់្ានសទ ឬក៏្មិនអាចផ្ទល េ់បតូរចិតតសោយ
្លួនឯងានដែរ ក៏្ប ុដនត អនក្អាច ក្បគល់្រូបអនក្ែល់្ក្ពះជាមាា េ់ ស ះអនក្
នឹងសជឿថាសោយស្ថរក្ពះគុណរបេ់ ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ ក្ពះជាមាា េ់នឹងជួយ
េសក្មចនូវកិ្ចាការទំងអេ់េក្មាប់រូបអនក្។ សោយស្ថរសេចក្តីជំសនឿ អនក្
កាល យសៅជាក្មមេិទធិរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ស ើយសោយស្ថរសេចក្តីជំសនឿសនះ អនក្
នឹងលូ្តោេ់ក្នុងក្ទង់សោយថាវ យែល់្ក្ទង់និងទទួល្ក្ពះពរអំពីក្ទង់វញិ
ដែរ។ អនក្ក្តូវដតក្បគល់្អវីទំងអេ់ ទំងចិតតរបេ់អនក្ បំណងរបេ់អនក្ 
ការង្ររបេ់អនក្ ក្ពមទំងក្បគល់្្លួនរបេ់អនក្ែល់្ក្ទង់ សែើមបសីគ្មរព
ក្បណិប័តន៍អេ់ទំងសេចក្តីដែល្ក្ពះតក្មូវ ស ើយ អនក្ក្តូវទទួល្យក្អវីៗទំង
អេ់ ែូចជាក្ពះក្គីេៃ និងក្ពះពរែ៏បរបូិរសែើមបីឱ្យជាប់សៅក្នុងចិតតអនក្ ជា
ថាមពល្របេ់អនក្ ជាសេចក្តីេុចរតិរបេ់អនក្ ជាអនក្ដែល្ជួយេសក្តង្គ ះែ៏
អេ់ក្ល្បរបេ់អនក្ សែើមបីផ្តល់្អំណាចឱ្យអនក្សគ្មរពតាម។ 

២០ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   ចូរទទួល្នឹម្ាុ ំ ស ើយសរៀននឹង្ាុ ំចុះ ែបតិ្ាុ ំេលូត ស ើយ
មានចិតតេុភាព ស ះអនក្រាល់្គ្មន នឹងានសេចក្តីេំរាក្ែល់្ក្ពលឹ្ង។          
មា ថាយ ១១:២៩ 

 ចូរអនក្េំអាត្លួនឱ្យានបរេុិទធចំស ះក្ពះ សៅសវោក្ពឹក្ជា
ការង្រមួយ មុនសគបងអេ់របេ់អនក្។ អនក្ក្តូវអធិស្ថា នយា ងែូសចនះថា “ឱ្ក្ពះ
អមាា េ់សអើយ េូមក្ទង់ទទួល្យក្ទូល្បងគំជារបេ់ក្ទង់សពញទីចុះ”។ ទូល្
បងគំនឹងោក់្គសក្មាងដផ្នការទំងឡាយរបេ់ទូល្បងគំសៅសទៀបក្ពះាទ
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របេ់ក្ទង់។ េូមក្ទង់ចាត់ទូល្បងគំនងៃសនះ ឱ្យបំសពញកិ្ចាការថាវ យក្ទង់។ 
េូមក្ទង់គង់ជាមួយទូល្បងគំ ស ើយឱ្យរាល់្ការង្ររបេ់ទូល្បងគំានគ្មប់
ក្ពះ ឫទ័យក្ទង់។ សនះជាកិ្ចាការ ក្បចំានងៃ។ សរៀងរាល់្ក្ពឹក្ ចូរដញក្្លួនឱ្យ
ានបរេុិទធថាវ យក្ពះ េក្មាប់នងៃសនះចុះ ចូរោក់្ថាវ យក្ទង់រាល់្ដផ្នការ
របេ់អនក្ ក្បសយាជន៍ឱ្យក្ទង់បង្ា ញផ្លូវែល់្អនក្ថា សតើក្តូវសធវើតសៅសទៀតឬក៏្
្ប់ក្តឹម នឹង។ ែូសចនះស ើយ ពីមួយនងៃ សៅមួយនងៃ អនក្ថាវ យ្លួន ជីវតិអនក្
សៅក្នុងក្ពះ េតក្ទង់ ស ើយសពល្ស ះជីវតិ អនក្នឹងយក្ពុមពគំរូតាមក្ពះជនម
របេ់ក្ពះក្គីេៃយា ងែូសចាន ះដែរ។ 

 ជីវតិក្នុងក្ពះក្គីេៃជាជីវតិមួយដែល្ស រសពញសៅសោយការេក្មាក្។ 
សទះជាមិនមានការេបាយ ួេស តុ ក៏្គង់មានសេចក្តីទំនុក្ចិតតែ៏េុ្
ស្ថនត មួយសៅជាប់ជានិចាដែរ។ សេចក្តីេងឃមឹមិនសៅក្នុងអនក្ ប ុដនតេាិតក្នុង
ក្ពះក្គីេៃ។ ភាពក្សមាយរបេ់អនក្ក្តូវានផ្ាភាា ប់សៅនឹងថាមពល្របេ់ក្ទង់ 
ភាពល្ៃង់សមល  របេ់អនក្សៅនឹងក្ាជាា ញាណរបេ់ក្ទង់ ភាពទន់ស្ាយ
របេ់អនក្សៅនឹង អំណាចក្ទំក្ទរបេ់ក្ទង់។ ែូសចនះអនក្មិនក្តវូសមើល្មក្្លួនឯង 
ស ើយក៏្មិនក្តូវ ផ្ាង់គំនិតសៅសល្ើភាពអាតាម និយមដែរ គឺក្តូវេមលឹងសមើល្សៅ
ឯក្ពះក្គីេៃ។ 

េូមឱ្យគំនិតអនក្ានសៅនឹងសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ស ើយនិងសៅជាប់
នឹង សស្ថភណភាពនិងភាពក្គប់ល្ក្ខណននអតតចរតិរបេ់ក្ទង់។ សគ្មល្សៅ
ដែល្សយើងក្តូវដតផ្ាង់គំនិតស ះគឺ ក្ពះក្គីេៃដែល្ក្បក្បសោយការល្ះបង់ 
ក្ពះក្គីេៃ សៅក្នុងការប ៃ បអងគក្ទង់ ក្ពះក្គីេៃសៅក្នុងភាពបរេុិទធរបេ់
ក្ទង់ ក្ពះក្គីេៃសៅក្នុងសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នពីរ។ គឺមានដតស្េឡាញ់ែល់្
ក្ទង់ យក្តក្មាប់តាមក្ទង់ ពឹងដផ្អក្ទំងស្េរងសល្ើក្ទង់ប ុសណាណ ះ ដែល្អាច
 ំអនក្ឱ្យបំផ្ទល េ់ដក្បានែូចជាក្ទង់។ 

 ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវមានបនៃូល្ថា “ចូរសៅជាប់នឹង្ាុ ំ”។ ក្ពះបនៃូល្សនះ
ែូចជា ផ្ៃុក្នូវការេក្មាក្ សេារភាព និងទំនុក្ចិតត។ មតងសទៀតក្ពះអងគាន
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អំ វ សៅសយើងថា “ចូរមក្ឯ្ាុ ំ ... ្ាុ ំនឹងឱ្យអនក្្ប់េក្មាក្”  មា ថាយ ១១:២៨។ 
េំសនៀងននពួក្អនក្សល្ើក្ទំនុក្ែំសក្ើងក៏្ានបសញ្ាញែូចគ្មន ដែរថាាៈ “ចូរ
េក្មាក្ក្នុងក្ទង់ ស ើយចូររង់ចំាក្ទង់សោយសេចក្តីអំណត់ចុះ”  ទំនុក្ែំសក្ើង 
៣៧:៧។ សោក្សហារាសអស្ថយានផ្តល់្សេចក្តីេនាសនះថា “ឯងរាល់្គ្មន
នឹងមានក្មាល ំង សោយសៅដតសេៃៀម ស ើយមានសេចក្តីទុក្ចិតត...” សអស្ថយ 
៣០:១៥។ សេចក្តីេក្មាក្សនះមិនមានក្នុងភាពអេក្មមសទ សោយសក្ ះថា
ក្នុងសេចក្តីែសង្ា យសៅរបេ់ក្ទង់ ស ះសេចក្តីេនាននការេក្មាក្ក្តូវ
ានផ្ាភាា ប់ សៅនឹងការង្រែូចជាក្ពះបនៃូល្ក្ទង់ក្នុងគមពីរមា ថាយ ១១:២៩ 
ដចងថា ចូរទទួល្នឹម្ាុ ំ ស ើយសរៀននឹង្ាុ ំចុះ ែបិត្ាុ ំេលូតស ើយមានចិតតេុភាព 
ស ះអនក្រាល់្គ្មន នឹងានសេចក្តីេក្មាក្ែល់្ក្ពលឹ្ង”។ ចិតតដែល្ាន
េក្មាក្សៅក្នុង ក្ពះក្គីេៃនឹងសធវើការង្រថាវ យក្ទង់យា ងេក្មមនិងសស្ថម ះក្តង់។ 

២១ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ក្ពះវញិ្ចា ណក្ទង់ក៏្ជួយសេចក្តីកំ្សស្ថយរបេ់សយើង
ដបបែូសចាន ះដែរ ែបិតសយើងមិនែឹងជាគួរអធិស្ថា នេូមអវីសទ ដតក្ពះ
វញិ្ចា ណក្ទង់ជួយអងវរជំនួេសយើង សោយែំងូរដែល្រក្ដងលងពំុានវញិ។  
រ  ូម ៨:២៦   
 សពល្ណាចិតតគំនិតគិតដតអាតាម ្លួនឯង ស ះវានឹងង្ក្សចញពីក្ពះ
ក្គីេៃ ដែល្ជាក្បភពននថាមពល្និងជីវតិ។ ស្ថតំាងដែល្ក្បឹងដក្បជាប់      
ជានិចាសែើមបកី្បមូល្អេ់ទំងគំនិតដែល្ដបក្សចញពីក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ ស ើយ
ក៏្រារាងំការរមួេមព័នធននក្ពលឹ្ងរបេ់សយើងនិងក្ពះក្គីេៃ។ បញ្ចា ផ្ងទំងឡាយ
ែូចជាការ េបាយក្នុងផ្លូវសោកិ្យ ការ្វល់្ខ្ជវ យនឹងជីវតិ ការក្ចបូក្
ក្ចបល់្ទ័ល្គំនិត សេចក្តីទុក្ខក្ពួយ កំ្ ុេរបេ់អនក្ែនទ កំ្ ុេរបេ់អនក្
ផ្ទៃ ល់្ និងការមិនស្ថអ តេអំ សទះជាភាគ្លះ ឬក៏្ទំងស្េរងស ះ វានឹង ំឱ្យ
គំនិតរបេ់សយើងមានការង្ក្សរ។ ចូរអនក្ក្បយ័តន ដក្ក្ងមានការ ំសៅក្នុងផ្លូវ
្ុេសោយក្ល្ឧាយរបេ់ស្ថតំាង។ ក៏្គង់មានមនុេសជាសក្ចើនដែល្មាន
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មនេិការ ស ើយមិនមានចំណង់ចិតតចង់រេ់សៅេក្មាប់ក្ពះ ក្តូវស្ថតំាង ំ
ឱ្យធ្លល ក់្សៅក្នុងកំ្ ុេ និងភាពក្សមាយរបេ់វា ស ើយសោយការបំដបក្
សចញអំពីក្ពះក្គីេៃ ស ះវាេងឃឹមថាានទទួល្សជាគជ័យ។ សយើងមិនគបបី
យក្ភាពអាតាម និយមោក់្សៅចំក្ណាត ល្ ស ើយនិងសផ្តក្ផ្តួល្សៅសល្ើការ
្វល់្ខ្ជវ យនិងការភ័យខ្ជល ច មក្សធវើជាមូល្ស តុ ននការទទួល្សេចក្តីេសក្តង្គ ះ
ស ះសទ។ ការទំងសនះ ំចិតតសយើងឱ្យឃ្ល តសចញ ពីក្បភពននថាមពល្។     
ចូរអនក្សបតជាា នឹងរក្ាគំនិតរបេ់អនក្ចំស ះក្ពះ ស ើយសជឿទុក្ចិតតសល្ើក្ទង់។ 
ចូរអនក្និយាយនិងគិតអំពីក្ពះសយេ ូវ។ ចូរទមាល ក់្ភាពអាតាម និយមរបេ់អនក្
សៅនឹងក្ទង់ចុះ។ ចូរែក្យក្ការមនៃិល្េងស័យសចញឱ្យឆ្កៃ យ ស ើយក៏្        
បសណត ញសេចក្តីភ័យខ្ជល ចសចាល្សចញ រួចចូរបនៃរតាមស្ថវក្ប ុល្ថា “ . . . ្ាុ ំ
រេ់សៅមិនដមនជា្ាុ ំសទៀត គឺជាក្ពះក្គីេៃក្ទង់រេ់ក្នុង្ាុ ំវញិ ស ើយ្ាុ ំរេ់សៅ
ក្នុងស្ថច់ឈ្លមឥ ូវសនះ ស ះគឺរេ់សោយសេចក្តីជំសនឿ សជឿែល់្ក្ពះរាជ
បុក្តាននក្ពះ ដែល្ក្ទង់ស្េឡាញ់្ាុ ំ ក៏្ានជាក្ពះអងគក្ទង់ជំនួេ្ាុ ំស ើយ” 
កាឡាទី ២:២០។ ចូល្េក្មាក្ក្នុងក្ពះជាមាា េ់ ក្ទង់អាចនឹងរក្ាអវីៗ ដែល្
អនក្ានថាវ យែល់្ក្ទង់ផ្ង។ សបើេិនអនក្ថាវ យ្លួនសៅក្នុងក្ពះ េតក្ទង់ 
ស ះក្ទង់នឹងតំាងអនក្ស ើងវសិេេសល្ើេជាងអនក្ដែល្មានជ័យជំនះសៅ
សទៀត សោយស្ថរក្ពះអងគដែល្ស្េឡាញ់អនក្។ 

២២ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១៤ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ែូសចនះ សយើងនឹងដងលងក្ាប់ពីសេចក្តីទំងសនះថាែូច
សមតច សបើេិនជាក្ពះកាន់ខ្ជងសយើង សតើអនក្ណាអាចទេ់នឹងសយើងាន។                
រ  ូម ៨:៣១ 

 សពល្ដែល្ក្ពះក្គីេៃានសយានយក្កំ្សណើ តជាមនុេស សពល្ស ះ
ក្ទង់ានភាា ប់ភាពជាមនុេសជាតិសៅនឹងក្ទង់សោយស្ថរចំណងននសេចក្តី
ស្េឡាញ់ ដែល្មិនមានអំណាចណាមួយអាចនឹងបំដបក្បំាក់្ានស ើយ 
សក្ៅអំពីបំណង ឫទ័យសក្ជើេសរ ើេរបេ់ក្ទង់ដតប ុសណាណ ះ។ ស្ថតំាងនឹង
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បនតការអុចអាល្ ញុះញង់សែើមបីបំដបក្បំាក់្ចំណងសនះក្នុងសគ្មល្បំណង
របេ់វាបំដបក្បំាក់្សយើងសចញពីក្ពះក្គីេៃ។ គឺសោយស តុែូសចនះស ើយ 
ានជាសយើងក្តូវការចំាយាម ពុះ រអធិស្ថា នសែើមបកំុី្ឱ្យមានអវីមក្អូេទញ
សយើងឱ្យសក្ជើេសរ ើេយក្មាា េ់ងមីសទៀត សក្ ះអីសយើងមានសេរភីាពបរបូិរក្នុង
ការសនះ។ ចូរសយើងសផ្ទត តចក្ខុរបេ់សយើងទំងគូ សឆ្កព ះតក្មង់សៅឯក្ពះក្គីេៃ 
ស ះក្ទង់នឹងដងរក្ាសយើង។ សយើងនឹងានសេចក្តីេុ្ស្ថនតសបើសយើងដេវង
រក្ក្ទង់។ គ្មម នអវីអាចនឹងដញក្ សយើងសចញពីក្ពះ េតក្ទង់ានស ើយ។ 
សោយេមលឹងរពឹំងសៅក្ទង់ជាប់ជានិចា ស ះសយើងនឹង “. . . កំ្ពុងដតផ្ទល េ់ដក្បសៅ 
ឱ្យែូចជារូបឆលុ ះស ះឯង ពីេិរលី្អ សៅែល់្េិរលី្អ គឺសោយស្ថរក្ពះអមាា េ់ែ៏
ជាក្ពះវញិ្ចា ណ”។ កូ្រនិងូេទី២ ៣:១៨។ 

 ពួក្ស្ថវក្របេ់ក្ពះ កាល្ពីេម័យមុនមានល្ក្ខណាៈែូចជាក្ពះអងគ
េសក្តង្គ ះសពល្ដែល្សគានឮក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ ស ះសគក្តូវ
ការក្ទង់ និងទទួល្យក្ក្ទង់។ សគដេវងរក្ក្ទង់ ានរក្ស ើញក្ទង់ ស ើយក៏្
េសក្មចចិតតសែើរតាមក្ទង់ភាល ម។ សគានសៅជាប់នឹងក្ទង់សៅក្នុងសគ ោា ន  
សៅជំុវញិតុសៅក្នុងបនៃប់តូច ឬសៅតាមទីវាល្។ ពួក្សគានសៅជាប់នឹងក្ទង់
ែូចជាេិេសនិងក្គូ ស ើយក៏្ានទទួល្ការបង្ា ត់បសក្ងៀនផ្ទៃ ល់្ អំពីក្ទង់ជា
សរៀងរាល់្នងៃ គឺជាសេចក្តីបសក្ងៀន អំពីេចាធម៌ែ៏បរេុិទធ។ សគសគ្មរព
ក្បណិប័តន៍ក្ទង់ ែូចជាអនក្បំសរ ើនិង យសៅហាវ យរបេ់្លួនសែើមបីសក្ក្ប
ជញ្ា ក់្ពីក្រណីយកិ្ចារបេ់សគ។ពួក្ស្ថវក្ទំងស ះជាមនុេស “ស ើយមាន
ចិតតែូចសយើងដែរ” យា កុ្ប ៥:១៧។ សគក៏្មានការក្បយុទធពុះ រ និងអំសពើាប
ែូចជាសយើងមានអញ្ា ឹងដែរស ើយសគក៏្ក្តូវការក្ពះគុណែដែល្សនះ ក្បសយាជន៍ 

ឱ្យានរេ់ក្នុងជីវតិមួយែ៏បរេុិទធដែរ។ 

២៣ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ឯសេចក្តីេងឃមឹក៏្មិនដែល្ ំឲ្យសយើងមានសេចក្តី
ខ្ជម េស ើយ ពីសក្ ះសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះ ានផ្ាយមក្េពវក្នុងចិតត
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សយើងរាល់្គ្មន  សោយស្ថរក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ ដែល្ក្ពះានក្បទនមក្
សយើងស ើយ។ រ  ូម ៥:៥ 
 េូមបីសោក្យ ូហានដែល្ជាស្ថវក្េំណពវចិតតរបេ់ក្ពះ ជាអនក្
ដែល្មានភាពែូចជាក្ពះជាងសគបំផុ្តស ះក៏្សោយ ក៏្គ្មត់មិនមានអតតចរតិ
ដែល្ស រសពញសោយសេចក្តីស្េឡាញ់ស ះពីកំ្សណើ តមក្ដែរ។ សោក្មិន
ដមនក្គ្មន់ដតជាមនុេសមាន ក់្ដែល្មានអំនួត និងប ិចឆិតារក្កិ្តតិយេ
ប ុសណាណ ះសទ ប ុដនតគ្មត់ជាអនក្មិនេូវគិតពិចារណដវងឆ្កៃ យ ស ើយសឆវឆ្កវ 
មានចិតតចង់តបវញិ កាល្ណាមានការប ះទងគិចែល់្គ្មត់។ ប ុដនត សៅសពល្
ដែល្ល្ក្ខណាៈបរេុិទធននក្ពះានសបើក្េំដែងែល់្គ្មត់ ស ះគ្មត់ានសមើល្
ស ើញភាព្វះខ្ជតរបេ់គ្មត់ ស ើយក៏្ានប ៃ ប្លួនសោយការស្ថគ ល់្ក្ទ
ង់។ ក្មាល ំង និងការអត់ធមត់ អំណាច និង ភាពទន់ភលន់ ភាពក្បសេើរឧតតម និង
ភាពេមលូតដែល្គ្មត់ានស ើញក្នុងជីវតិ ក្បចំានងៃននក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះ 
ានចាក់្បំសពញក្នុងក្ពលឹ្ងរបេ់គ្មត់សោយសេចក្តីអំណរ ការេរសេើរនិង
សេចក្តីស្េឡាញ់។ ស ើយពីមួយនងៃសៅមួយនងៃ ចិតតរបេ់គ្មត់ានចុះចូល្
នឹងក្ពះក្គីេៃ ែរាបទល់្ដតគ្មត់សមើល្មិនស ើញសទៀត នូវអតតទតាភាព គឺភាព
ផ្ទៃ ល់្្លួនសក្ ះគ្មត់មានសេចក្តី ស្េឡាញ់ចំស ះក្ពះជាមាា េ់។ អារមមណ៍
ដែល្ក្បក្បសោយការតូចចិតត ម ិចឆិតា កំ្ ឹងទំងអំាល្មា ន ក៏្ានចុះ
ចូល្តាមពុមពគំរូននក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់។ ឥទធិពល្ដែល្បសងកើតស ើងជាងមី  
សោយក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធានសធវើឱ្យចិតតរបេ់គ្មត់ានងមីស ើងវញិ។ 
អំណាចននសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះក្គីេៃានចរកឹ្នូវការផ្ទល េ់ដក្បននអតតចារតិ។ 
សនះស ើយគឺជាល្ទធផ្ល្ែ៏ពិតននការរួមេមព័នធនឹងក្ពះក្គីេៃ។  កាល្ណា 
ក្ពះក្គីេៃគង់េណាិ តសៅក្នុងចិតត េភាពទំងស្េរងក៏្ក្តូវផ្ទល េ់ដក្ប។ 

ក្ពះវញិ្ចា ណននក្ពះក្គីេៃ សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ានសធវើឱ្យចិតតផុ្ល្ ផុ្េ 
ក្គប់ក្គងសល្ើក្ពលឹ្ង និងទញគំនិតចំណង់ឱ្យានមក្ឯក្ពះនននគរស្ថា ន
េួគ៌។ 
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 សពល្ដែល្ក្ពះក្គីេៃានយាងក្ត ប់សៅកាន់នគរស្ថា នេួគ៌វញិ 
ពួក្ស្ថវក្ ក្ទង់សៅដតមានអារមមណ៍ថា ក្ពះក្គីេៃសៅមានវតតមានជាមួយនឹង
ពួក្សគសៅស ើយ។ ស ះគឺជាវតតមានផ្ទៃ ល់្ដែល្ស រសពញសោយសេចក្តី
ស្េឡាញ់ និងពនលឺ។ 

 ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះដែល្ានយាងជាមួយពួក្សគ 
ស្ថរេង និងអធិស្ថា នជាមួយពួក្សគ មានក្ពះបនៃូល្អំពីសេចក្តីេងឃមឹ 
ានជួយក្មានតចិតតសគ។ ក្នុង្ណាៈដែល្ក្ទង់កំ្ពុងដតមានក្ពះបនៃូល្អំពី
ែំណឹងននសេចក្តីេុ្ស្ថនត ស ះស្ស្ថប់ដតក្ទង់ក្តូវានសល្ើក្ស ើងសៅឯ
នគរស្ថា នេួគ៌ ប ុដនតពួក្ស្ថវក្ទំងឡាយសៅដតឮក្ពះេូរសេៀងរបេ់ក្ទង់
មក្កាន់សគែដែល្ សៅសពល្ដែល្ពពួក្សទវតាានមក្ទទួល្ក្ទង់សៅក្នុងពពក្។ 
“ស ើយសមើល្ ្ាុ ំក៏្សៅជាមួយនឹងអនក្រាល់្គ្មន ជារាល់្នងៃដែរ ែរាបែល់្បំផុ្ត
ក្ល្ប” មា ថាយ ២៨: ២០។ ក្ទង់ានយាងក្ត ប់សៅកាន់នគរស្ថា នេួគ៌
វញិទំងរូបេណាា នជាមនុេស។ ពួក្សគានែឹងយា ងចាេ់ថា ក្ពះអងគ
គង់សៅចំស ះបល្ល័ងកននក្ពះ ស ើយក៏្សៅដតជាមិតតេំឡាញ់និងជាក្ពះអងគ 
េសក្តង្គ ះរបេ់សគ និងមានក្ពះទ័យទន់េស ត េឥតមានដក្បក្បួល្ ក្ទង់សៅ
ដតចូល្រួមក្បក្បជាមួយមនុេសជាតិ ដែល្មានទុក្ខសវទ ។ ក្ទង់ានសល្ើក្
បង្ា ញចំស ះក្ពះវរបិតានូវគុណេមបតតិ ននសោ ិតែ៏នងលថាល  ស្ថន មរបួេ
សៅនែនិងសជើងក្ពះអងគ ជាភេតុតាងនននងល ដែល្ក្ទង់ានសចញែល់្មនុេស 
ដែល្ក្ទង់ានសក្ាេសោះ។ ពួក្សគានែឹងយា ងចាេ់ថា ក្ទង់យាងសៅ
កាន់នគរស្ថា នេួគ៌ គឺសែើមបនឹីងសរៀបចំក្ដនលងទុក្ េក្មាប់ពួក្សគរាល់្គ្មន  
ស ើយថាក្ទង់នឹងយាងក្ត ប់មក្វញិ មក្ទទួល្យក្សគសៅសៅជាមួយនឹង
ក្ទង់ផ្ង។ 
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២៤ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១៦ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ែបតិគឺជាក្ពះស ើយ ដែល្បណាត ល្ចិតតអនក្រាល់្គ្មន  
ឲ្យមានទំងចំណងចង់សធវើ ស ើយឲ្យានក្បក្ពឹតតតាមបំណងក្ពះ ឫទ័យ
ក្ទង់ដែរ។ ភីលី្ព ២:១៣  

 សពល្ដែល្សគានជួបក្បជំុគ្មន ប ៃ ប់ពីក្ទង់ានយាងផុ្តសៅ ស ះ
សគានថាវ យរាល់្សេចក្តីទូល្េូមអំពីក្ពះវរបិតាក្នុងក្ពះ មក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ។ 
សគាន ឱ្នក្កាបសោយសេចក្តីដេាងខ្ជល ចនិងយា ងឱ្ឡារកិ្ក្នុងសេចក្តី
អធិស្ថា ន សោយបនៃរស ើងនូវសេចក្តីធ្ល រា ប់រងរបេ់ក្ទង់ថា “...អវីៗដែល្
អនក្រាល់្គ្មន នឹងេូមែល់្ក្ពះវរបិតា សោយនូវសឈ្លម ះ្ាុ ំ ស ះ្ាុ ំនឹងក្បទន
ឱ្យ។ តំាងពីសែើមមក្អនក្រាល់្គ្មន មិនានេូមអវីសោយនូវសឈ្លម ះ្ាុ ំស ះសទ 
ឥ ូវចូរេូមចុះ ស ះអនក្រាល់្គ្មន នឹងាន សែើមបីឱ្យអំណរអនក្រាល់្គ្មន ាន
ស រសពញពិត” យ ូហាន ១៦:២៣-២៤។  សគានសល្ើក្នែសោយសេចក្តីជំសនឿ
ស ើងសោយអំណាចទំងក្បកាេតតំាងថា “ែបិតក្ពះក្គីេៃក្ទង់ានេុគត
ជំនួេសគស ើយ ដតដែល្ថា ក្ទង់រេ់ស ើងវញិស ះមានទំនងជាង ក្ទង់ក៏្
គង់សៅខ្ជងស្ថត ំននក្ពះ ស ើយជាអនក្អងវរជំនួេសយើងរាល់្គ្មន ដែរ” រ  ូម ៨:៣៤។ 
ឯនងៃប ង់តាកូ្េាន ំពួក្សគ សៅចំស ះក្ពះវតតមានននក្ពះែ៏ជួយសោះទុក្ខ 
ដែល្ក្ពះក្គីេៃមានក្ពះបនៃូល្ក្ាប់ ពួក្សគថា “. . . ក្ទង់គង់ជាមួយ ក៏្នឹង
េណាិ តសៅក្នុងពួក្សគរាល់្គ្មន ដែរ” រួច ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្សទៀតថា “. . . 
ដែល្្ាុ ំសៅ ស ះមានក្បសយាជន៍ែល់្អនក្រាល់្គ្មន វញិ ែបិតសបើ្ាុ ំមិនសៅសទ 
ស ះក្ពះែ៏ជាជំនួយក៏្មិនមក្ឯអនក្រាល់្គ្មន ដែរ ដតសបើ្ាុ ំសៅស ះ ្ាុ ំនឹងចាត់
ក្ទង់ឱ្យមក្” យ ូហាន ១៤:១៧,១៦:៧។ ែូសចនះ តាមរយាៈក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ 
ក្ពះក្គីេៃនឹងគង់េណាិ តសៅជានិចានឹងរាស្តេតរបេ់ក្ទង់។ ឯការរួមក្បស្េ័យ
ជាមួយក្ទង់ស ះរងឹរតឹដតមានភាពជិតេនិទធជាងកាល្ពីក្ទង់គង់សៅជាមួយ
នឹងសគផ្ង។ ពនលឺនិងសេចក្តីស្េឡាញ់ និងអំណាចនន ក្ពះក្គីេៃ ដែល្គង់
េណាិ តសៅខ្ជងក្នុង ានភលឺចិដញ្ា ងតាមរយាៈពួក្សគរាល់្គ្មន  ដែល្ញំុាងឱ្យ
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អេ់អនក្ណាដែល្ានស ើញស ះក៏្មាន“សេចក្តីអស្ថា រយ សោយែឹងថា ពួក្
មនុេសទំងស ះសគធ្លល ប់ានរេ់សៅជាមួយនឹងក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ”                 
កិ្ចាការ ៤:១៣។ 

 អវីដែល្ក្ពះក្គីេៃចង់ឱ្យេិេសរបេ់ក្ទង់សធវើសៅជាន់ស ះ ក៏្ក្ទង់ចង់
ឱ្យសយើងរាល់្គ្មន ជារាស្តេតរបេ់ក្ទង់សធវើសៅេម័យបចាុបបននសនះដែរ។ សៅក្នុង
សេចក្តីអធិស្ថា នចុងសក្កាយបងអេ់ ជាមួយនឹងេិេសផ្ទៃ ល់្របេ់ក្ទង់មួយ
ក្ក្រមតូចដែល្សៅជំុវញិក្ទង់ស ះ ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ថា “ទូល្បងគំមិន
អធិស្ថា នឱ្យអនក្ទំងសនះដតប ុសណាណ ះ គឺឱ្យែល់្ទំងអនក្ណាដែល្នឹងសជឿ
ែល់្ទូល្បងគំ សោយស្ថរ ក្យ របេ់សគដងមសទៀតដែរ ” យ ូហាន ១៧:២០។ 

 ក្ពះសយេ ូវានអធិស្ថា នឱ្យសយើងរាល់្គ្មន  ស ើយក្ទង់ចង់ឱ្យសយើង
ានសៅជាមួយួនឹងក្ទង់ សទះបីក្ទង់ជាក្ពះដែល្គង់សៅជាមួយក្ពះវរបិតា
ក្តី។ សនះជាការរួបរួមក្បក្បែ៏អស្ថា រយដមន! ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះមានក្ពះបនៃូល្
អំពីក្ពះអងគ ក្ទង់ថា “ក្ពះរាជបុក្តាពំុអាចនឹងសធវើការអីវ សោយក្ពះអងគក្ទង់
ានសទ សធវើានដតការអវីដែល្ស ើញក្ពះវរបិតាសធវើ ែបិតការអវីដែល្ក្ពះវរបិតា 
សធវើ ស ះ ក្ពះរាជបុក្តាក៏្សធវើែូសចាន ះដែរ ” យ ូហាន ៥:១៩ និង ១៤:១០។ ែូសចនះ
សបើ ក្ពះក្ទង់គង់េណាិ តសៅជាមួយនឹងចិតតសយើងរាល់្គ្មន  ស ះក្ទង់នឹងសធវើ
ការក្នុងសយើង “ែបិតគឺជាក្ពះស ើយ ដែល្បណាត ល្ចិតតអនក្រាល់្គ្មន ឱ្យមាន
ចំណង់ចង់សធវើ ស ើយឱ្យានក្បពឹតតតាមបំណងក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ទង់ដែរ” 
ភីលី្ព ២:១៣។ សយើងនឹងសធវើការែូចជាក្ទង់ សយើងគួរបង្ា ញក្ពះវញិ្ចា ណ
ដែល្ានសបើក្េំដែងមក្ស ះ។ សោយស្េឡាញ់ក្ទង់ និងសៅជាប់ជាមួយ
នឹងក្ទង់ ស ះសយើងនឹងាន “ធំស ើងក្គប់ការទំងអេ់ក្នុងក្ទង់ដែល្ក្ទង់ជា
េិរស្ថ គឺជាក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ” សអសភេូរ ៤:១៥។ 
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 ការពឹងអាងសល្ើក្ពះ--Dependance on God 

  

ានេសក្តង្គ ះជីវតិឱ្យរួចរេ់ពីសក្កាមរូងែី 

 
 

 សោក្ហាគ រលូី្តជាមួយនឹងកូ្នក្បរេរបេ់សោក្ ឌី្ និងទីម ាន
ចូល្សៅ ក្នុងរូងមួយដែល្មានសឈ្លម ះថា “គុហារ ញូសក្ៅ” េាិតសៅជិតដក្ត វង
 លិនសវៀ- សុីនីញា  សែើមបីរកុ្រក្ក្ដនលងមួយសៅថា “សម េ៍” ។ សៅសពល្ដែល្
សគចុះសៅ ក្នុងជងាុក្បត់ខ្ជល ំង ស ើយសចាតស ះ សោក្ហាគ រាីនេសក្មចចិតត
ទុក្េំ យរបេ់្លួន មានទំងក្បោប់ក្បោេក្មាប់សក្បើបំភលឺ សពល្មាន
អាេនន សេបៀងអាហារ និងទឹក្សៅទីស ះសៅ។ 

 ក្បមាណជាែប់ ទីសក្កាយមក្ សគានចុះែល់្ជំសៅក្បមាណ ២០០
 វីត សៅក្នុងរូងគុហារ ស ះស្ស្ថប់ដតពិល្បំភលឺផ្លូវរបេ់សគស្ាយពនលឺសៅ។ 
សគាន្ំ ស្េូតមក្រក្ទីក្ដនលងោក់្ទុក្ឥវា ន់។ សពល្ស ះពិល្របេ់ទីម និង 
ពិល្របេ់ ឌី្ក៏្អេ់ពនលឺដែរ។ ទំងអេ់គ្មន អេ់ពនលឺេក្មាប់បំភលឺផ្លូវ សគគ្មម នអវី
សក្ៅអំពីការ អេ់េងឃឹម ស វ ត់ សស្េក្ទឹក្ និងវសងវងស ះស ើយ។ អេ់   
រយាៈសពល្៥នងៃ ទក្មំាដតក្ក្រមជួយេសក្តង្គ ះានសៅែល់្ ស ើយរក្ស ើញ។ 

 ែូចជាសោក្ហាគ រ ី ឌី្ និង ទីម សយើងដតងដតទុក្ចិតតសល្ើេភាវគតិ
របេ់សយើងក្នុងការសធវើសេចក្តីេសក្មចចិតតជាសរៀងរាល់្នងៃ។ េូមសមើល្សៅវគគ
ដែល្ានចងអុល្បង្ា ញក្តង់ទំព័រ១០១ ស ើយេូមពិចារណាសមើល្ ថាសតើ
ការ ដែល្ពឹងដផ្អក្សល្ើអំណាចរបេ់ក្ពះ មានស្ថរាៈេំខ្ជន់យា ងណា។ 

ក្បេិនសបើសោក្អនក្ជាអនក្ដែល្សៅក្នុងរងូគុហារស ះវញិ សតើសេចក្តី 
ពឹងដផ្អក្សល្ើក្ពះរបេ់សោក្អនក្មានក្ក្មិតយា ងណាដែរ? 

សតើសោក្អនក្ពឹងដផ្អក្សល្ើក្ពះយា ងណាដែរ? សតើសោក្អនក្ាន 
អធិស្ថា នសៅរក្ក្ទង់សៅសពល្ដែល្ានេុ្ស្ថនត សពល្ដែល្មានទុក្ខ
ក្ពួយ និងសៅសពល្សផ្សងៗសទៀតដែរឬសទ? 
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េូមពិចារណាាៈ 

 អធិស្ថា នសៅក្ពះេូមឱ្យក្ទង់ជួយែល់្សោក្អនក្ ឱ្យេងឃឹមទុក្ចិតតសល្ើ 
ក្ទង់។ 

េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសទៀតសៅាៈ 
 

         យ ូសេវ ១:៩ 

  ពងាវតារក្សក្តទី១ ៣:៥-១៥ 

  េុភាេិត ៣: ៥-៦ 

  សអស្ថយ ២៦:៣-៤  
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ការងារ នងិ ជវីតិ 
២៥ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១៧ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែូចជាកូ្នមនុេសានមក្ មិនដមនឲ្យសគបំសរ ើសោក្សទ 
គឺនឹងបំសរ ើសគវញិ ស ើយនិងឲ្យជីវតិ្លួន ទុក្ជានងលសោះមនុេសជាសក្ចើនផ្ង។ 
មា ថាយ ២០:២៨ 

ក្ពះជាមាា េ់គឺជាក្បភពននជីវតិ និងពនលឺ ស ើយនិងសេចក្តីអំណរ
រកី្រាយ ែល់្សោក្េននិវាេទំងមូល្។ ក្ពះពរដែល្ក្ពះជាមាា េ់ក្បទន
ែល់្េតវសោក្ ដែល្ក្ទង់ានបសងកើតមក្ស ះសក្បៀបានសៅនឹងកំារេមីនន
ក្ពះអាទិតយ ក៏្ែូចជាចរនតទឹក្ដែល្សល្ចសចញមក្អំពីក្ពភពទឹក្ែ៏រេ់។ សៅ
ទីណាដែល្ក្ពះគង់េណាិ តសៅក្នុងចិតតរបេ់មនុេសសោក្ ស ះក្ពះគុណ
របេ់ក្ទង់នឹងរកី្េុះស្ថយ ែល់្អនក្ែនទសោយសេចក្តីស្េឡាញ់និងក្ពះពរ។ 

 អំណររកី្រាយននក្ពះអងគេសក្តង្គ ះរបេ់សយើង គឺការសល្ើក្េៃួយ និង
ការសក្ាេសោះែល់្មនុេសមានាប។ សោយការសនះ ក្ពះអងគពំុដែល្គិត
ែល់្ក្ពះជនមរបេ់ក្ទង់ស ើយ ដតក្ទង់េ ូអត់ធមត់ទទួល្កាលំ្ាក្សៅសល្ើ
ស ើ្ឆ្កក ង សទះជាមានការអាមា េ់យា ងណាក៏្សោយ។ ពពួក្សទវតាក៏្ចូល្
រួមសធវើការសែើមបីអំណររកី្រាយរបេ់មនុេសដែរ។ សនះស ើយគឺជាអំណរ
រកី្រាយរបេ់ពពួក្សទវតាទំងស ះ។ ក៏្ប ុដនតចំស ះចិតតដែល្ក្បក្បសោយ
ភាពអាតាម និយមវញិ ស ះនឹងសមើល្ការសនះជាកាអាមា េ់ទបសថាក្ ក្នុងការ
ដងរក្ាែល់្អនក្ដែល្មានឋានាៈនិងអតតចរតិទន់ទប ស ើយថាសនះជាការង្រ
របេ់ពពួក្សទវតាដែល្បរេុិទធវញិ។ ក្ពះវញិ្ចា ណននសេចក្តីស្េឡាញ់និងស រ

០៩ 
ជំរូក្ទ ី
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សពញសោយការល្ះបង់របេ់ក្ពះក្គីេៃគឺជាវញិ្ចា ណដែល្ក្ជូតក្ជាបសពញ
ទំងស្ថា នេួគ៌ ជាការដែល្េំខ្ជន់បំផុ្តននស្ថា នបរមេុ្ និងអំណរ
រកី្រាយននស្ថា នេួគ៌។ ឯស្ថវក្របេ់ក្ពះក្គីេៃនឹងមានវញិ្ចា ណ និងការង្រ
របេ់សគយា ងែូសចាន ះដែរ។ 

 សៅសពល្ដែល្សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះក្គីេៃានេណាិ តសៅ
ក្នុងចិតតស ះ សគក៏្ានែូចជាក្លិនពិសោរែ៏ក្ក្អូប ដែល្គ្មម នអវីអាចបិទាំង
ានស ើយ។ មនុេសទំងឡាយដែល្សយើងនឹងទក់្ទងនឹងានែឹងអំពីឥទធិ
ពល្ែ៏បរេុិទធននសេចក្តីស្េឡាញ់ស ះ។ ក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ពះក្គីេៃដែល្
សៅក្នុងចិតតសក្បៀបានសៅនឹងទឹក្ដែល្ផុ្េសចញសៅទីវាល្រសហាស្ថា ន 
ដែល្ដតងសស្ស្ថចស្េប់ែល់្មនុេសក្គប់រូប ស ើយក៏្ញំុាងឱ្យអនក្ដែល្
ស ៀបនឹងវ ិេាត់បង់ មានចំណង់នឹងសក្ក្បជញ្ា ក់្ទឹក្ជីវតិស ះវញិ។ 

 សេចក្តីស្េឡាញ់ចំស ះក្ពះក្គីេៃនឹង ំឱ្យសយើងមានចំណង់ចង់សធវើ
ការអវីៗ ែូចជាក្ទង់ានសធវើសែើមបីជាក្ពះពរនិងជាការសល្ើក្េៃួយមនុេសជាតិ
ស ើង។ ចំណង់ ះនឹង ំមក្នូវសេចក្តីស្េឡាញ់ ភាពទន់ភលន់ និងសេចក្តី
អាណិតអាេូរ ចំស ះេតវសោក្ ដែល្ជាេមិទធិផ្ល្របេ់ក្ពះ ដែល្េាិត
សៅសក្កាមការដងរក្ារបេ់ក្ពះវរបិតាជាក្ពះននសយើងនននគរស្ថា នេួគ៌។ 

  ក្ពះជនមននក្ពះអងគេសក្តង្គ ះសៅសល្ើដផ្នែីពំុដមនជាជីវតិមួយែ៏
េុ្ែុម ស ើយគិតដតអំពីក្ពះអងគក្ទង់ស ះស ើយ ដតក្ទង់ក្ទំក្ទសោយការ
ពាយាម តេ ូយក្ក្ពះទ័យទុក្ោក់្ មិនខ្ជល ចការសនឿយ ត់ សែើមបីសេចក្តី
េសក្តង្គ ះចំស ះមនុេសជាតិ ដែល្ាត់បង់។ ចាប់តំាងពីសពល្ដែល្ក្ទង់
ានក្បេូតមក្ រ ូតមក្ទល់្នឹងកាល់្វា រ ីក្ពះសយេ ូវក្គីេៃក្ទង់កាន់ខ្ជា ប់
នូវមាគ៌្មមួយដែល្បែិសេធ ភាពអាតាម និយម (Self denial) ស ើយក្ទង់ពំុ
ដែល្ក្ាថាន សគចសវះអំពីភារកិ្ចាែ៏លំ្ាក្នក្ក្ដល្ង ការសធវើែំសណើ រដែល្ស រ
សពញសៅសោយការ្ ឺចាប់ ការដងរក្ានិងការង្រែ៏គួរឱ្យសនឿយណាយស ើយ។ 
ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ថា “. . . កូ្ន មនុេសានមក្ មិនដមនឱ្យសគបំសរ ើសោក្
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សទ គឺនឹងបំសរ ើសគវញិ ស ើយនឹងឱ្យជីវតិ្លួនទុក្ជានងលសោះមនុេសជាសក្ចើន
ផ្ង” ។ មា ថាយ ២០:២៨។ ទំងសនះគឺជាសគ្មល្បំណងែ៏ធំមួយននក្ពះជនម
របេ់ក្ពះអងគ។ អវីៗសផ្សងសទៀតគឺជារបេ់ទីពីរ និងប ៃ ប់បនសំប ុសណាណ ះ។ 
ចំណង់ដែល្សធវើតាមក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ពះវរបិតា និងបញ្ា ប់ការង្រក្ទង់ គឺ
ជាអាហាររបេ់ក្ទង់។ ការគិតពីក្បសយាជន៍ផ្ទៃ ល់្្លួនពំុមានចំដណក្ក្នុង
ការង្ររបេ់ក្ទង់សទ។ 

២៦ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១៨ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ប ុដនតអេ់អនក្ណាដែល្ទទួល្ក្ទង់ គឺអេ់អនក្ដែល្សជឿ
ែល់្ក្ពះ មក្ទង់ ស ះក្ទង់ានក្បទនអំណាច ឲ្យានក្ត ប់ជាកូ្ន
ក្ពះ។ យ ូហាន ១:១២ 
 ែូសចនះអនក្ឯណាដែល្ានចូល្រួមចំដណក្ចំស ះក្ពះគុណននក្ពះ
ក្គីេៃ និងសរៀបចំ្លួនជាសស្េចនឹងល្ះបង់សែើមបីឱ្យអនក្ណាដែល្ក្ពះជាមាា េ់
ក្ទង់ានេុគតជំនួេានទទួល្អំសណាយនននគរស្ថា នេួគ៌។ សគនឹងសធវើអវី
ដែល្សគអាចសធវើ សៅាន សែើមបីឱ្យសោកិ្យដែល្សគរេ់សៅសនះានល្អ
ក្បសេើរស ើង។ គំនិតសនះគឺសក្ើតសចញមក្ពីមនុេសដែល្ដក្ដក្បចិតតែ៏ពិត
ក្ាក្ែ។ សៅសពល្ដែល្សគទទួល្សជឿែល់្ក្ពះក្គីេៃភាល ម សគក៏្មានចំណង់
ចិតតចង់ជួយែល់្អនក្ែនទ សែើមបឱី្យសគានស្ថគ ល់្ក្ទង់ជាមិតតេំឡាញ់ែ៏នងល
វសិេេមាន ក់្ដែល្សគានរក្ស ើញក្នុងក្ពះសយេ ូវ ជាសេចក្តីពិតែ៏បរេុិទធ
ដែល្អាចជួយេសក្តង្គ ះមនុេសស ើយដែល្សគមិនអាចោក់្ទុក្សៅដតក្នុង
ចិតតានស ើយ។ ក្បេិនសបើសយើង ក្បោប់កាយសោយសេចក្តីេុចរតិរបេ់
ក្ពះក្គីេៃ ស ើយានស រសពញសោយ សេចក្តីអំណរនឹងក្ពះវញិ្ចា ណែ៏
បរេុិទធដែល្គង់ក្នុងចិតត ស ះសយើងមិនអាចោក់្ទុក្នូវសេចក្តីេុ្ស្ថនត
ស ះានស ើយ។ ក្បេិនសបើសយើងានស្ថក្ល្បង ស ើយែឹងថាក្ពះវរបិតា
គឺជាក្ពះល្អបរេុិទធ ស ះសយើងពិតជាមានែំណឹងល្អ េក្មាប់ក្ាប់ែល់្អនក្
ែនទជាក្ាក្ែ។ សយើងក្តវូសធវើឱ្យែូចជាសោក្ភីលី្ព សៅសពល្ដែល្គ្មត់
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ានរក្ស ើញក្ពះ ស ះគ្មត់ានអសញ្ា ើញអនក្ែនទសទៀតឱ្យចូល្មក្ចំស ះ
វតតមានរបេ់ក្ទង់ដែរ។  សយើងគួរដត្ិត្ំបង្ា ញឱ្យសគស ើញ នូវចំណាប់
អារមមណ៍របេ់ក្ពះក្គីេៃ និងសេចក្តីពិតពីអាង៌កំ្ាំងននអាណាចក្ក្មួយ
ដែល្នឹងសល្ចមក្សៅសពល្ខ្ជងមុ្។ សគនឹងមានចំណង់យា ងខ្ជល ំងកាល  ចង់ 
សែើរតាមគនលងដែល្ក្ពះសយេ ូវានយាងស ះដែរ។ សយើងមានចិតតពុះស រ
ចង់ឱ្យមនុេសដែល្សៅជំុវញិសយើងានស ើញ “កូ្នសចៀមននក្ពះដែល្សោះ
ាបមនុេសសោក្”  ជាខ្ជល ំង។ យ ូហាន ១:២៩។ 

 សេចក្តីពាយាមរបេ់សយើងសែើមបីឱ្យអនក្ែនទសទៀតានទទួល្ក្ពះពរ 
ស ះនឹងផ្តល់្ក្ពះពរែ៏បរបូិរមក្ែល់្សយើងវញិ។ សនះស ើយជាបំណង
 ឫទ័យរបេ់ក្ពះ ក្នុងការក្បទនែល់្សយើងនូវចំដណក្ននការង្រចំស ះ
ដផ្នការសក្ាេសោះមនុេសមានាប។ ក្ទង់ានក្បទនឱ្យមនុេសសោក្
នូវេិទធិសែើមបីឱ្យសគកាល យជាអនក្រួមចំដណក្ក្នុងកិ្ចាការបរេុិទធរបេ់ក្ទង់ 
ស ើយក៏្ឱ្យសគអាចផ្សពវផ្ាយ នូវក្ពះពរសនះែល់្មនុេសផ្ងទំងឡាយាន។ 
ទំងសនះគឺជាកិ្តតិយេែ៏្ពង់្ពេ់បំផុ្ត ជាអំណររកី្រាយែ៏សល្ើេលុ្ប ដែល្
ក្ពះជាមាា េ់ក្បទនមក្ែល់្មនុេសសោក្។ អនក្ណាដែល្រួមចំដណក្ក្នុង
ការង្រននសេចក្តីស្េឡាញ់អនក្ស ះានឈ្លនចូល្សៅសទៀបនឹងក្ពះែ៏
បសងកើតសោក្របេ់សគស ើយ។ 

 ក្ពះជាមាា េ់អាចនឹងចាត់ពពួក្សទវតានននគរស្ថា នេួគ៌ ឱ្យបំសពញ
ការង្រផ្ាយែំណឹងល្អសនះ ឬក៏្អាចមានមសធាាយសផ្សងៗសទៀត ក្នុងការ
េសក្មច ក្ពះរាជបំណងរបេ់ក្ទង់ាន ប ុដនតសោយស្ថរសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏
ឥតក្ពំដែន ចំស ះមនុេស ានជាក្ទង់សក្ជើេតំាងសយើងឱ្យកាល យជាេ សេ
វកិ្ជាមួយនឹងក្ទង់ ជាមួយក្ពះក្គីេៃ និងពពួក្សទវតារបេ់ក្ទង់ ក្បសយាជន៍
ឱ្យសយើងអាចទទួល្នូវក្ពះពរ សេចក្តីអំណរ ការចសក្មើនខ្ជងផ្លូវវញិ្ចា ណ 
ដែល្ជាល្ទធផ្ល្ ននការង្រែ៏េបបុរេក្ជះថាល ។ 
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២៧ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១១៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែបតិអនក្រាល់្គ្មន ានស្ថគ ល់្ក្ពះគុណននក្ពះសយេ ូវក្គី
េៃ ជាក្ពះអមាា េ់ននសយើងរាល់្គ្មន ស ើយ ថាសទះសបើក្ទង់ជាសេែាីក៏្សោយ 
គង់ដតក្ទង់ានក្ត ប់ជាក្ក្ សោយសក្ ះអនក្រាល់្គ្មន  សែើមបឲី្យអនក្រាល់្គ្មន
ានមានស ើង សោយស្ថរសេចក្តីក្ក្មរបេ់ក្ទង់។ កូ្រនិងូេទី២ ៨:៩ 

 សយើងមានេណាត នចិតតអាណិតអាេូររួមជាមួយក្ពះក្គីេៃ តាមរយាៈ
ការរួមចំដណក្ជាមួយក្តីលំ្ាក្សវទ របេ់ក្ពះអងគ។ ក្គប់កិ្ចាការដែល្
សយើងសធវើ សោយគ្មម នគិតពីផ្ល្ក្បសយាជន៍ផ្ទៃ ល់្្លួន សែើមបីសេចក្តីល្អននអនក្
ែនទានចសក្មើនក្មាល ំងវញិ្ចា ណក្នុងចិតតអនក្ដែល្សធវើ ស ើយក៏្មានេមព័នធភាព
យា ងជិតេនិទធដងមសទៀត សៅនឹងក្ពះែ៏សក្ាេសោក្ ដែល្“ក្ទង់ជាអនក្មាន 
ដតក្ទង់ាន ក្ត ប់ជាក្ក្ សោយសក្ ះអនក្រាល់្គ្មន  សែើមបីឱ្យអនក្រាល់្គ្មន ាន
មានស ើង សោយសេចក្តីក្ក្លំ្ាក្របេ់ក្ទង់” កូ្រនិងូេទី២ ៨:៩។ គឺមាន
ដតសយើងរាល់្គ្មន បំសពញតាមបំណង ឫទ័យននក្ពះជាមាា េ់ដែល្ាន
បសងកើតសយើងមក្សទ សទើបជីវតិអាចជាក្ពះពរែល់្សយើងាន។ 

 ក្បេិនសបើអនក្នឹងសធវើការែូចជាការង្រដែល្ក្ពះជាមាា េ់ានសរៀបចំ 
ស ើងេក្មាប់ស្ថវក័្របេ់ក្ទង់ ស ើយ ំមនុេសមក្កាន់ក្ពះអងគ អនក្នឹងែឹង 
ថាអនក្ក្តូវការបទពិសស្ថធន៍ែ៏ក្ជាល្សក្ៅ និងចំសណះែឹងែ៏ទូលំ្ទូោយ ក្នុង
កិ្ចាការរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ស ើយអនក្នឹងសស្េក្ឃ្ល នចង់ានសេចក្តីេុចរតិ។ 
អនក្នឹងអងវរក្រជាមួយក្ពះជាមាា េ់ ស ើយសេចក្តីជំសនឿរបេ់អនក្កាន់ដត
ចសក្មើនស ើងផ្ង។ ក្ពលឹ្ងរបេ់អនក្នឹងសក្ក្បយក្ទឹក្ជីវតិ ពីអណតូ ងននសេចក្តី 
េសក្តង្គ ះ។ សោយក្ប្មមុ្នឹងការផ្ទា ញ់ផ្ទា ល្ និងការស្ថក្ល្បង ស ះ
នឹងជំរុញឱ្យអនក្សមើល្ក្ពះគមពីរ និងអធិស្ថា នសៅរក្ក្ពះ។ អនក្នឹងចសក្មើន
លូ្តោេ់ សៅក្នុងក្ពះគុណ និងបទពិស្ថធន៍ ស ើយនិងានស្ថគ ល់្ក្ពះក្គីេៃ 
សយេ ូវកាន់ដតចាេ់ស ើងដងមសទៀត។ 
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 ការដែល្សធវើការបំសរ ើែល់្អនក្ែនទសោយមិនគិតពីក្បសយាជន៍ផ្ទៃ ល់្
្លួន ជួយឱ្យចរយិាមានលំ្នឹង សេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ក្ជាល្សក្ៅមានសេារភាព 
និងសេចក្តីស្េឡាញ់ដែល្មានល្ក្ខណាៈែូចជាក្ពះក្គីេៃ ក្ពមទំង ំមក្
នូវសេចក្តីេុ្ េនតិភាព និងអំណររកី្រាយែល់្អនក្ដែល្សគានជួយស ះ
ផ្ងដែរ។ គំនិតរបេ់សយើងកាន់ដតក្បនពស ើង ស ើយគ្មម នក្ដនលងណា
េក្មាប់ភាពក្មាិល្ និងភាពក្ទឹេមូរស ើយ។ អនក្ណាដែល្យក្ក្ពះគុណមក្
អនុវតតក្នុងជីវតិ សោយភាពជាអនក្ក្គីស្ថៃ នស ះនឹងលូ្តោេ់ស ើង ស ើយ
កាន់ដតរងឹមំាស ើងសែើមបី សធវើការបំសរ ើក្ពះជាមាា េ់។ សគនឹងមានការយល់្ែឹង
ខ្ជងក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណកាន់ដតចាេ់ស ើង សេចក្តីជំសនឿក៏្រកី្លូ្តោេ់និង
មានសេារភាព ស ើយនិងចសក្មើន អំណាចសៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ថា ន។ ក្ពះ
វញិ្ចា ណននក្ពះអមាា េ់នឹងក្គប់ក្គង សល្ើវញិ្ចា ណរបេ់សគ រួចបណាត ល្ឱ្យ
មានការចុះេក្មរងែ៏បរេុិទធននក្ពលឹ្ងរបេ់សគ សឆលើយតបសៅនឹងការ
ែសង្ា យសៅរបេ់ក្ពះ។ អនក្ណាដែល្ល្ះបង់្លួនឯង សែើមបីបំសរ ើកិ្ចាក្បឹង
ដក្បងសោយចិតតក្ជះថាល  សែើមបីអំសពើល្អននអនក្ែនទស ះគឺ កំ្ពុងញំុាងឱ្យសេច
ក្តីេសក្តង្គ ះរបេ់្លួនានក្ាក្ែស ើងជាទីបំផុ្ត។ 

 ផ្លូវដតមួយគត់សែើមបីឱ្យានរកី្ចសក្មើនសៅក្នុងក្ពះគុណ គឺសធវើការង្រ
មួយ ដែល្សយើងមិនចង់សធវើ ប ុដនតជាកិ្ចាការដែល្ក្ពះក្គីេៃានបនៃុក្បណាត ក់្
មក្សល្ើសយើង ចូរតំាងចិតតសធវើការស ះ សោយ្ំក្បឹងដក្បងឱ្យអេ់ពីេមតាភាព
សែើមបីផ្តល់្ក្ពះពរែល់្អនក្ដែល្ក្តូវការជំនួយ ស ើយដែល្សយើងអាចជួយាន។ 
ក្មាល ំងសក្ើនស ើង សោយការហាត់ក្ាណ េក្មមភាពគឺជាល្ក្ខ្ណឌ ែ៏
េំខ្ជន់េក្មាប់ជីវតិ។ អនក្ណាដែល្ក្បឹងដក្បងរក្ានូវល្ក្ខណាៈជាអនក្      
ក្គីស្ថៃ ន សោយក្គ្មន់ដតចំាទទួល្ក្ពះពរ តាមរយាៈក្ពះគុណ ស ើយពំុសធវើការ
អវីសស្ថះេក្មាប់ក្ពះក្គីេៃ ស ះគឺជាអនក្ដែល្រេ់សៅសែើមបីដតបរសិភាគដត
ប ុសណាណ ះ។ ខ្ជងឯក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណវញិ ក៏្ែូចគ្មន នឹងធមមជាតិដែរ េភាពដបប
សនះដតងដតផ្តល់្នូវ ភាពរចិរលិ្ ែុនោប និងសេចក្តី ិនវ ិេ។ មនុេស
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ដែល្ពំុក្ពមហាត់ក្ាណ នែសជើងរបេ់សគនឹងាត់បង់នូវថាមពល្េក្មាប់
សធវើចល្ ។ 

២៨ កុមភៈ    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២០ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ពួក្អនក្ដែល្ស្េឡាញ់ក្កឹ្តយវន័ិយក្ទង់ 

ស ះមានសេចក្តីេុ្ែ៏សល្ើេលុ្ប ស ើយគ្មម នស តុនឹងចំពប់ែួល្ស ើយ។ 
ទំនុក្ែំសក្ើង ១១៩:១៦៤ 

 

ជីវតិមួយដផ្នក្ធំរបេ់ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះននសយើង សៅសល្ើដផ្នែី 

ក្ទង់ានចំណាយក្នុងការង្រយា ងអត់ធមត់ក្នុងសរាងជាង 

 ស ើ្សៅឯស្េរក្ណាស្ថដរ  ត។  

  

យា ងណាមិញអនក្ក្គីស្ថៃ នដែល្ពំុក្ពមបសញ្ាញនូវអំណាចដែល្ក្ពះជា
មាា េ់ក្បគល់្ឱ្យ ស ះសគមិនក្តឹមដតមិនលូ្តោេ់សៅក្នុងក្ពះក្គីេៃប ុសណាណ ះ
សទ គឺដងមទំងាត់បង់នូវអំណាចដែល្សគមានមក្ស ើយស ះសទៀតផ្ង។ 

 ក្ពះវហិារបេ់ក្ពះក្គីេៃ គឺជាទីក្ដនលងដែល្ក្ពះជាមាា េ់ានចាត់
តំាងស ើង សែើមបីជាសេចក្តីេសក្តង្គ ះចំស ះមនុេសសោក្។ សបេក្ក្មមរបេ់
ក្ពះវហិារគឺ ំែំណឹងល្អសៅកាន់សោកិ្យទំងមូល្។ រឯីកាតពវកិ្ចា គឺេាិត
សៅសល្ើអនក្ក្គីស្ថៃ នក្គប់រូប។ មនុេសមាន ក់្ៗដែល្មានសទពសកាេល្យ និង
សពល្សវោដែល្អាចសធវើសៅាន គឺក្តវូបំសពញការង្រដែល្ក្ពះជាមាា េ់
ក្ទង់ានបនៃុក្បណាត ក់្ឱ្យ។ សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះក្គីេៃ ដែល្ាន
បង្ា ញែល់្សយើងរាល់្គ្មន  សធវើឱ្យសយើងជាអនក្ជំ ក់្ែំណឹងល្អ ចំស ះមនុេស
ទំងឡាយដែល្មិនទន់ានស្ថគ ល់្ក្ពះ មក្ទង់។ ក្ពះជាមាា េ់ាន
ក្បទនពនលឺឱ្យសយើងរាល់្គ្មន  ស ះគឺមិនដមនេក្មាប់ដតសយើងរាល់្គ្មន  ស ះគឺ
មិនដមនេក្មាប់ដតសយើងមាន ក់្ប ុសណាណ ះសទ គឺេក្មាប់ដចក្ ចាយែល់្អនែនទ
ផ្ងដែរ។ 
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  ក្បេិនសបើអនក្ដែល្សែើរតាមក្ពះក្គីេៃ យល់្ែឹងនូវក្រណីយកិ្ចា
របេ់្លួន ស ះនឹងមានមនុេសរាប់ ន់ ក់្ជាអនក្ក្បកាេែំណឹងល្អសៅឯ
ដផ្នែីដែល្មិនទន់មានមនុេសស្ថគ ល់្ក្ពះ មក្ពះ ដែល្ឥ ូវសនះមានដត
មាន ក់្ដតប ុសណាណ ះ។ ស ើយចំស ះអនក្ដែល្មិនអាចចូល្រួមសោយផ្ទៃ ល់្្លួន
ក្នុងការង្រសនះាន សគនឹងជួយគំ្មក្ទជាមសធាាយសផ្សងៗ និងការអធិោា ន
របេ់សគ។ ស ះនឹងមានការង្រែ៏សស្ថម ះអេ់ពីចិតត ចសក្មើនស ើងសែើមបីជួយ
ែល់្អនក្ឯសទៀត សៅក្នុងក្បសទេដែល្កាន់ស្ថេ ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ 
(ក្បសទេដែល្មានអនក្ ក្គីស្ថៃ នភាគសក្ចើន)។ 

 សយើងមិនចំាាច់សៅឯក្បសទេដែល្មនុេសមិនទន់ស្ថគ ល់្ក្ពះ ឬក៏្
ចាក្សចញ ពីរងវង់ននក្គួស្ថរតូចរបេ់សយើង សែើមបីសធវើការថាវ យក្ពះក្គីេៃស ះ
សទ ក្រណីយកិ្ចារបេ់សយើងក្នុងកិ្ចាការថាវ យក្ពះ មានសៅទីណាដែល្ក្ពះ
េពវក្ពះ ឫទ័យចង់ឱ្យសយើងបំសពញ។ សយើងអាចបំសពញការង្រទំងសនះ
សៅក្នុងរងវង់ក្គួស្ថរ សៅក្នុងក្ពះវហិារ ក្នុងចំសណាមអនក្ដែល្សយើងរាប់អាន
ទក់្ទងជាមួយ អនក្ដែល្ សយើងក្បក្បរបរជាមួយគ្មន ។ 

 ក្ពះជនមមួយដផ្នក្ធំរបេ់ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ ននសយើងសៅសល្ើដផ្នែីសនះ 
ក្ទង់ានចំណាយក្នុងការង្រ អត់ធមត់ក្នុងសរាងជាងស ើ្សៅស្េរក្ណាស្ថដរ  ត។ 
សទវតាននែំណឹងល្អានសៅជាមួយក្ពះអងគ ដែល្ជាមាា េ់ជីវតិសៅសពល្
ដែល្ក្ទង់យាងជាមួយអនក្ដស្េចំការ គូលី្ក្មមក្រ សោយគ្មម ននរណាស្ថគ ល់្ 
និងគ្មម ននរណាេរសេើែំសក្ើងក្ទង់ស ើយ។ ក្ទង់បំសពញកិ្ចាការរបេ់ក្ទង់
សៅឯសរាងជាងស ើ្សោយក្ពះទ័យសស្ថម ះក្តង់ ក៏្ែូចជាសពល្ដែល្ក្ទង់
ពាាល្មនុេស មានជំងឺឱ្យានជា ឬ សពល្ដែល្ក្ទង់យាងកាត់រល្ក្
ក្គំ្មសក្គង សោយពយុះ សៅឯេមុក្ទកាលី្ស ។ ែូសចនះ សៅក្នុងកិ្ចាការែ៏ទន់
ទបបំផុ្ត និងឋានាៈតូចតាច សៅក្នុងជីវតិសនះ ក៏្សយើងអាចសែើរតាមក្ពះក្គីេៃ 
និងបំសពញការង្រជាមួយក្ទង់ានដែរ។ 
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១ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២១ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ស ើយការអវីដែល្ក្តូវសធវើក៏្សោយ ចូរសធវើឲ្យអេ់ពីចិតត 
ទុក្ែូចជាសធវើថាវ យែល់្ក្ពះអមាា េ់ មិនដមនែល់្មនុេសសទ។ កូ្ ូេ ៣:២៣ 
 ស្ថវក្ក្ទង់ានមានក្បស្ថេន៍ថា “បងបអូនសអើយ អនក្រាល់្គ្មន មាន 
េណាា នយា ងណា ក្នុងកាល្ដែល្ក្ពះក្ទង់សៅមក្ ស ះឱ្យក្បក្ពឹតតតាម 
េណាា នស ះ សៅចំស ះក្ទង់ចុះ” កូ្រនិងូេទី១ ៧:២៤។ បុគគលិ្ក្និសយាជិត 
ក្តូវដតបំសពញការង្ររបេ់សគតាមរសបៀបរបប ដែល្សល្ើក្ែំសក្ើងែល់្មាា េ់ 
សោយស្ថរភាពសស្ថម ះក្តង់របេ់សគ។  ក្បេិនសបើសគជាអនក្សែើរតាមក្ពះក្គីេៃ 
ក្ាក្ែដមន សគនឹង ំយក្ស្ថេ របេ់សគសៅក្គប់កិ្ចាការទំងឡាយ 
ដែល្សគសធវើ ស ើយនឹងេំដែងឱ្យមនុេសទំងឡាយស ើញនូវក្ពះវញិ្ចា ណ 
របេ់ក្ពះក្គីេៃ។ យនតការក៏ី្អាចជាអនក្តំណាងែ៏សស្ថម ះក្តង់ និងយក្ចិតត
ទុក្ោក់្ែល់្ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ ដែល្ានក្បក្បការង្រែ៏ទន់ទបសៅឯ
ក្ជល្ងភនំ ឯស្េរក្កាលី្ស ដែរ។ អនក្ណាដែល្ទទួល្ក្ពះ មរបេ់ក្ពះក្គីេៃ 
គួរដតបំសពញ កិ្ចាការសែើមបីឱ្យអនក្ែនទានស ើញនូវអំសពើែ៏ល្អទំងសនះ ដែល្
អាចនឹងេរសេើរ ែំសក្ើងក្ពះែ៏បសងកើតសោក្ និងក្ពះអមាា េ់ែ៏សក្ាេសោះ
ននសយើងរាល់្គ្មន ។ 

 មានមនុេសជាសក្ចើនានយក្សល្េសគចសវះពីការង្រថាវ យក្ពះ 
ពីសក្ ះ ស ើញអនក្ឯសទៀតមានល្ក្ខណាៈេមបតតិ និងមានសក្បៀបជាង្លួន។ 
គំនិតសគាន ជំរុញឱ្យសគគិតថា មានដតអនក្ដែល្មានសទពសកាេល្យ្ពេ់សទ
ដែល្តក្មូវឱ្យេំអិតេំអាងេមតាភាពរបេ់្លួនឱ្យបរេុិទធ សែើមបីសធវើការង្រ
ថាវ យក្ពះជាមាា េ់។ មនុេសជាសក្ចើន ហាក់្ែូចជាយល់្ថាក្ពះក្ទង់ក្បទន
សទពសកាេល្យ ឱ្យដតមនុេសមួយក្ក្រម ដែល្មានវណណាៈ្ពេ់ដតប ុសណាណ ះ រឯី
អនក្សផ្សងសទៀត គឺក្ពះមិនានោក់្បញ្ាូ ល្ឱ្យរួមសៅក្នុងការង្រ និងការ
ទទួល្រង្វ ន់សទ។ 

  



ទំព័រ  - 121 - 
 

សោយសេចក្តីស្េឡាញ់ សយើងអាចបំសពញការង្រស្ថមញ្ាមួយាន             
“  ែូចជាសធវើថាវ យែល់្ក្ពះជាមាា េ់ . . .” 

  

គំនិតែូសចនះគឺពំុមានេំដែងសៅក្នុងសរឿងសក្បៀបក្បែូច ក្នុងក្ពះគមពីរសទ។ សៅ
សពល្ដែល្មាា េ់ផ្ៃះានសៅាវបំសរ ើរបេ់សោក្ឱ្យសចញមក្ គ្មត់ាន
ក្បគល់្ការង្រែល់្មនុេសក្គប់ៗគ្មន ។ 

 សោយសេចក្តីស្េឡាញ់ សយើងអាចបំសពញការង្រស្ថមញ្ាមួយាន 
“ែូច ជាសធវើថាវ យែល់្ក្ពះជាមាា េ់ . . .” កូ្ល្ ុេ៣:២៣។ ក្បេិនសបើសេចក្តី 
ស្េឡាញ់ននក្ពះេណាិ តសៅក្នុងចិតត សេចក្តីស្េឡាញ់ស ះនឹងេំដែង
ឱ្យស ើញ សៅក្នុងជីវតិរបេ់សគ។ ក្ពះសចស្ថត ែ៏ស្េទន់ននក្ពះក្គីេៃនឹងក្គប  
ែណត ប់សយើង ស ើយឥទធិពល្របេ់សយើងនឹងសក្ើតស ើងក្បក្បសោយក្ពះពរ។ 

 សោក្អនក្មិនក្តវូរង់ចំាែល់្ឱ្កាេែ៏ទូលំ្ទូោយ ឬក៏្េងឃឹមសៅ
សល្ើេមតាភាពែ៏អស្ថា រយ មុនសពល្សោក្អនក្សផ្តើមសធវើការថាវ យក្ទង់ស ះសទ។ 
ស ើយសោក្អនក្មិនក្តូវមានគំនិតឆៃល់្អំពីសោកិ្យ ថាសតើសគនឹងគិតយា ង
ណា អំពីរូបអនក្ស ះស ើយ។ ក្បេិនសបើជីវតិក្បចំានងៃរបេ់សោក្អនក្ានជា
ទីប ៃ ល់្ ននភាពបរេុិទធ និងភាពសស្ថម ះក្តង់ននសេចក្តីជំសនឿ ស ើយអនក្ឯ
សទៀតយល់្ថាបំណងរបេ់អនក្ គឺផ្តល់្ស្ថរាៈក្បសយាជន៍ែល់្របូសគ ស ះការ
ក្បឹងដក្បង របេ់សោក្អនក្ពិតជាមិនាត់បង់ទំងស្េរងស ើយ។ 

 ស្ថវក្ែ៏េុភាពរាបស្ថ និងែ៏ក្កី្ក្ក្ជាទីបំផុ្តរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ក៏្អាច
កាល យជាក្ពះពរចំស ះអនក្ែនទានដែរ។ សគក្បដ ល្ជាមិនយល់្ចាេ់ថា
សគានសធវើ ការង្រែ៏ល្អពិសេេណាមួយសទ ក៏្ប ុដនតសោយស្ថរឥទធិពល្ដែល្
សគពំុានែឹង្លួន សគអាចបសងកើតនូវក្ពះពរ ែ៏សល្ើេលុ្បដែល្នឹងរកី្ធំស ើង
និងក្ជាល្សក្ៅស ើងស ើយសគពំុានែឹងនូវល្ទធផ្ល្ស ះរ ូតែល់្នងៃ
ទទួល្រង្វ ន់ចុងសក្កាយបងអេ់។ សគមិនចាប់អារមមណ៍ឬែឹងថាសគសធវើការង្រែ៏
ធំសធងស ះសទ។ សគមិនចំាាច់ក្តូវការក្ពួយារមមណ៍អនៃះស្ថអំពីសជាគជ័យ
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ស ះស ើយ។ ការដែល្សគក្តូវសធវើ ស ះគឺសាះជំហានសៅមុ្សោយសេៃៀម
ស្ថៃ ត់ សធវើការដែល្ក្ពះជាមាា េ់ក្បគល់្ឱ្យសោយស្ថវ មីភក្តិ ស ើយជីវតិរបេ់
សគពិតជាមានអតាន័យនិង្លឹមស្ថរជាទី បំផុ្ត។ ក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់សគនឹង
រកី្ចសក្មើនស ើង សៅកាន់ភាពឧតតម ក្បសេើររបេ់ផ្ងក្ពះក្គីេៃកាន់ដតខ្ជល ំង
ស ើងៗ។ សគនឹងសធវើការរួមគ្មន ជាមួយ ក្ពះជាមាា េ់ក្នុងជីវតិសនះ ស ើយេ័ក្តិេ
មនឹងការង្រែ៏្ពង់្ពេ់ដងមសទៀត និងអំណររកី្រាយែ៏ពិត ក្បចក្សក្នុងជីវតិ
ដែល្នឹងមក្ែល់្។ 

  

សទពសកាេល្យ-- TALENTS 

  

េមតាភាពរបេ់សោក្ អាល់្បឺត 

  

 សយាងតាមរាយការណ៍របេ់សោក្ក្គូអាល់្បឺត ជាេិេសមាន ក់្
ដែល្សរៀនស្ាយ។ សគមានគំនិតយឺត មិនចុះចូល្ក្នុងេងគម ស ើយដតងដត
មានការមសមើទំងនងៃ។ សគ ំឱ្យេិេសែនទសទៀត្ូចតាម។ ការែ៏ក្បនពបំផុ្ត
ក្នុងែំសណាះ ស្ស្ថយចំស ះសរឿងសនះគឺមានដតែក្អាល់្បឺតសចញឱ្យផុ្តពីស្ថោ
ភាល មឥតបងអង់ ងវីែបិតដតមានរាយការណ៍អាក្ក្ក់្ពីស្ថោយា ងសនះក៏្
សោយ ក៏្យុវជនអាល់្បឺតសយើងសៅដតបនតការេិក្ាសៅស្ថោស ះែដែល្ 
មិនដតប ុសណាណ ះសស្ថត សគានបញ្ា ប់ការេិក្ារស ើយបនតេិក្ាឯមហា
វទិាល័្យ ស ើយដងមទំងសផ្តើមការង្រមួយដែល្ក្បក្បសោយសជាគជ័យក្នុង
ឋានាៈជាអនក្វទិាស្ថស្តេតសទៀតផ្ង។ ជាសក្ចើនឆ្កន ំសក្កាយមក្ មក្តនតីែំណឹងល្អ
មាន ក់្ានេរសេេំបុក្តមួយចាប់សៅកាន់ក្ក្រមអនក្ក្ាជាកំ្ពូល្ក្នុងពិភព
សោក្ សោយសោក្ានេំុឱ្យក្ក្រមនីមួយៗរាយបញ្ា ីសឈ្លម ះអនក្ក្ាជាកំ្ពូល្ 
១៤  ក់្។ សៅសពល្ដែល្សគានសផ្ាើ បញ្ា ីមក្វញិ សគមានការចំដ ក្ក្នុងចិតត
ជាខ្ជល ំងសោយឆៃល់្ថា សតើអាល់្បឺតមួយណា? សគស ើញមានសឈ្លម ះមួយដែល្
មានសៅសល្ើបញ្ា ីទំង១៤ ស ះគឺ សោក្អាល់្បឺត គឺសោក្អាល់្បឺតែដែល្
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ស ះដែល្ានពិពណ៌ ខ្ជងសែើមថា ជាសក្ចើនឆ្កន ំមុនស ះជាេិេសសរៀន
ស្ាយ ស ើយ្ាិល្ក្ចអូេ។ 

 ក្ពះានក្បទនឱ្យអាល់្បឺតនូវសទពសកាេល្យមួយែ៏អស្ថា រយ។ ក្ពះ
ជាមាា េ់ ក្បទនេមតាភាពសផ្សងៗែល់្មនុេសរាល់្រូប។ េូមអានសៅទំពរ ័
ដែល្ចងអុល្ បង្ា ញសៅទំព័រ ១២២ សែើមបីសមើល្ឱ្យស ើញថាសតើក្ពះឱ្យតនមល
យា ងណាចំស ះ សទពសកាេល្យពិសេេរបេ់សោក្អនក្។ 

សតើសោក្អនក្ានែឹងឬសទ អំពីសទពសកាេល្យពិសេេរបេរបេ់ សោក្
អនក្? 

 ក្បេិនសបើអនក្សក្បើក្ាេ់សទពសកាេល្យរបេ់អនក្ ស ះសតើអនក្អាចញំុាង
ឱ្យពិភពសោក្សនះ្ុេដបលក្យា ងណា? 

  

េូមពិចារណាាៈ 

 េូមរាយបញ្ា ីអវីដែល្អនក្ចូល្ចិតតសធវើ រចួគូេចំណំាការណាដែល្អនក្
រពឹំងថា សធវើានល្អបណាត ច់។ 

 េូមអសញ្ា ើញអានបដនាមសទៀតសៅាៈ 

   មា ថាយ ២៥:១៤-៣០ 

  រ  ូម ១២:៦-៨ 

   កូ្រនិងូេទី១ ៣:៥-៩ 
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កាសាា ល់ព្រះ 
២ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ស ើយ្ាុ ំក៏្រាប់ក្គប់ទំងអេ់ទុក្ែូចជាខ្ជតដែរ សោយ
សក្ ះសេចក្តីដែល្ក្បសេើរជាង គឺសោយស្ថគ ល់្ក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ ជាក្ពះ
អមាា េ់នន្ាុ ំ ដែល្សោយយល់្ែល់្ក្ទង់ ្ាុ ំានខ្ជតក្គប់ទំងអេ់ ស ើយ
ានរាប់ទំងអេ់ទុក្ែូចជាេំរាម ក្បសយាជន៍ឲ្យានក្ពះក្គីេៃវញិ។          
ភីលី្ព ៣:៨ 

 មានមសធាាយជាសក្ចើន ដែល្ក្ពះជាមាា េ់ពាយាមេំដែងអងគ
ក្ទង់ឱ្យសយើងរាល់្គ្មន ានស្ថគ ល់្ក្ទង់ សែើមបឱី្យសយើងានចូល្រួមេមព័នធនឹង  
ក្ទង់។ ធមមជាតិានេំដែងមក្កាន់វញិ្ចា ណរបេ់សយើងឥត្ប់្រ។ ទវ រ
ចិតតដែល្ សបើក្ចំ នឹងចាប់អារមមណ៍សៅសល្ើសេចក្តីសមក្តីននក្ពះ និងេិរលី្អ
របេ់ផ្ងក្ទង់ ដែល្សបើក្េំដែងតាមរយាៈស្ថន ក្ពះ េតរបេ់ក្ទង់។ ក្តសចៀក្
ដែល្ក្តងចំាស្ថត ប់នឹងឮ ស ើយយល់្ានអំពីទំ ក់្ទំនងននក្ពះតាមរយាៈ
ធមមជាតិ។ វាល្ដស្េែ៏ស្ៀវស្េង្ត់ សែើមស ើ្្ពេ់សស្ស្ថង ពនលក្និងផ្ទក ដែល្
រកី្ែំុពពក្ដែល្រស្ថត់ ក្គ្មប់សភលៀងដែល្ធ្លល ក់្ចុះសល្ើដផ្នពេុធ្ល េំស ងងៃូច
ងៃូរននទឹក្ េិរលី្អនននគរស្ថា នេួគ៌របេ់ទំងអេ់សនះ 

ស្េែីមក្កាន់ចិតតសយើង ស ើយក៏្ានដណ ំឱ្យសយើងានស្ថគ ល់្ក្ពះ គឺជា
ក្ពះដែល្ានបសងកើតរបេ់ទំងស ះមក្។ 

១០ 
ជំរូក្ទ ី



ទំព័រ  - 125 - 
 

  ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះានផ្ាភាា ប់សមសរៀនែ៏នងលថាល របេ់ក្ទង់សៅនឹងរបេ់
ទំងឡាយក្នុងធមមជាតិ។ រុក្ខជាតិ បក្ាបក្សី បុាា ននក្ជល្ងភនំ ភនំតូចៗ ទសនល 
េៃឹង អាកាេសវហាេ៍ែ៏ស្េេ់ក្តកាល្ ក៏្ែូចជាឧបទៃវស តុ និង
បរយិាកាេននជីវតិ ក្បចំានងៃ គឺានភាា ប់នឹងក្ពះបនៃូល្ននសេចក្តីពិត ដែល្
សធវើឱ្យសយើងរឭក្នឹក្ស ើញសៅក្នុងអារមមណ៍ សទះជាសៅសពល្ដែល្មមាញឹក្
ក្នុងការង្រលំ្ាក្  ត់សនឿយននជីវតិយា ងណាក៏្សោយ។ 

 ក្ពះជាមាា េ់ចង់ានឱ្យរាស្តេតរបេ់ក្ទង់េរសេើរែំសក្ើងពីស្ថន ក្ពះ
 េតរបេ់ក្ទង់ ក្ពមទំងមានអំណរនឹងសស្ថភណភាពែ៏ស្ថមញ្ា និងេៃប់
ស្ថៃ ត់ ដែល្ក្ទង់ានលំ្អទីលំ្សៅរបេ់សយើងសៅសល្ើដផ្នែីសនះ។ ក្ពះអងគ
េពវក្ពះ ឫទ័យ នឹងអវីដែល្ល្អស ើយសល្ើេពីសក្គឿងទក់្ទញអារមមណ៍
ខ្ជងសក្ៅសនះសៅសទៀត ក្ទង់េពវក្ពះ ឫទ័យែ៏សល្ើេល្ន់សល្ើសស្ថភណ
ភាពននអតតចរតិ (ភាពលំ្អឰែ៏ខ្ជងក្នុងននមនុេស) ក្ទង់ចង់ឱ្យសយើងបណតុ ះ
ភាពបរេុិទធ ភាពស្ថមញ្ា និងសស្ថភណភាពែ៏េៃប់ស្ថៃ ត់ននបុាា ជាតិ។ សបើ
សយើងនឹងស្ថត ប់សោយយក្ចិតតទុក្ោក់្ ស ះេមិទធិផ្ល្ទំងឡាយននក្ពះ 
នឹងបសក្ងៀនសយើងនូវសមសរៀនែ៏មាន តនមលអំពីការស្ថត ប់បង្គ ប់ និងការទុក្ចិតត
ែល់្ក្ពះ។ 

       ចាប់តំាងពី វូងតារានិក្រទំងឡាយ មិនទន់សែើរតាមគនលងសៅក្នុង
លំ្ អាកាេ ពីយុគេម័យមួយសៅយុគេម័យមួយ ែរាបែល់្មានគនលង
ជាក់្ោក់្ របេ់វារ ូតែល់្អាតូមែ៏តូចបំផុ្ត ស ះានបង្ា ញថាក្គប់វតាុ
ននធមមជាតិ សគ្មរពតាមក្ពះ ឫទ័យននក្ពះែ៏ជាស្ថា បតយក្រ។ ក្ពះអងគដងរក្ា 
និងបំប នរបេ់េពវស្ថរសពើដែល្ក្ទង់ានបសងកើតមក្។ ក្ពះអងគជាមាា េ់
ដែល្ក្ទក្ទង់ក្គប់ទំងពិភព  ែ៏រាប់មិនអេ់សៅសល្ើសោក្េននិវាេែ៏ធំ
សធងសនះ។ សៅសពល្ជាមួយគ្មន សនះដែរ ក្ពះក្ទង់ក៏្បំសពញសេចក្តីក្តូវការនន
កូ្នបក្សីែ៏តូច មួយដែល្សក្ចៀងចសក្មៀងែ៏ពីសរាះសោយគ្មម នសេចក្តី ភ័យខ្ជល ច
ដែរ។ សៅសពល្ដែល្មនុេសសចញសៅបំសពញកិ្ចាការក្បចំានងៃ សៅសពល្
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ដែល្សគកំ្ពុងអធិស្ថា ន សពល្ចូល្ែំសណក្សៅសវោរាក្តី សពល្ភាា ក់្ពី
ក្ពលឹ្ម សពល្ដែល្អនក្មានសគបរសិភាគ ូរស ៀរក្នុងវមិានរបេ់សគ ឬក៏្សៅ
សពល្ដែល្អនក្ក្ក្ទុគ៌តក្បមូល្កូ្នសៅរបេ់្លួនមក្បរសិភាគអាហារដែល្
មានបនតិចបនតួចស ះក្ពះនននគរស្ថា នេួគ៌ក្ទង់ានទតស ើញក្គប់
េក្មមភាពទំងស ះសោយក្ពះ ឫទ័យសមក្តីែ៏ស្េទន់។ គ្មម នតំណក់្ទឹក្
ដភនក្ណាដែល្ ូរសោយក្ពះជាមាា េ់ពំុានក្ត់េំគ្មល់្ស ះស ើយ។ 

៣ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២៣ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  សយើងរាល់្គ្មន ែឹងថា សយើងស្ថគ ល់្ក្ទង់ សោយស្ថរ
សេចក្តីសនះ គឺសោយសយើងកាន់តាមបញ្ាតតរបេ់ក្ទង់។ យ ូហានទី១ ២:៣   

 ក្បេិនសបើសយើងសជឿជាក់្នូវការសនះ ស ះក្ងវល់្តូចធំទំងឡាយនឹង
ក្តូវរោយាត់អេ់ជាមិនខ្ជន។ ឥ ូវសនះជីវតិសយើងក៏្មិនផ្ៃុក្សោយការ
្ក្ចិតតដែរ សក្ ះក្គប់អវីៗទំងអេ់សទះតូចក្តីធំក្តី ានថាវ យោច់ ោក់្ក្នុង
ក្ពះ េតក្ទង់ ស ើយក៏្មិនមានការស្ថៃ ក់្សេៃើរចំស ះការង្រែ៏សក្ចើនឥត
គណ  ឬក៏្តក់្េលុតចំស ះទមៃន់ននការង្រស ះស ើយ។ សពល្ស ះសយើង
គួរដតអរេបាយ ចំស ះការេក្មាក្ខ្ជងក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណ ជាការេក្មាក្
ដែល្មនុេសជាសក្ចើនមិនទន់ានស្ថគ ល់្សៅស ើយ។ ក្នុង្ណាៈដែល្
វញិ្ចា ណរបេ់សោក្អនក្សក្តក្ក្តអាល្នឹងដផ្នែីែ៏ល្អជាប់ចិតតសនះ េូម
ពិចារណាែល់្ពិភពដែល្នឹងមក្ែល់្ ជាពិភពដែល្មិនយល់្ពីអំសពើាប 
និងសេចក្តីស្ថល ប់ ជាទីដែល្ធមមជាតិអេ់មានសេចក្តីបណាត ស្ថ។ េូមឱ្យ
សោក្អនក្គិតគូរក្នុងអារមមណ៍ឱ្យសចញជារូបភាព និងស ើញលំ្សៅស្ថា ន
របេ់ពួក្សគ ដែល្ានទទួល្សេចក្តីេសក្តង្គ ះ ស ើយេូមឱ្យនឹក្ចំាថា ធ្លតុ
ពិតននពិភពស ះ នឹងក្បក្បសោយភាពរុងសរឿង សល្ើេជាងការស្េនមគិត
របេ់សោក្អនក្សៅសទៀត។ ក្នុងបណាត អំសណាយទន ផ្ងទំងឡាយ ដែល្
ក្ពះជាមាា េ់ានក្បទនក្នុងធមមជាតិ សយើងស ើញពនលឺ ែ៏ចំាងដចងននេិរលី្អ
របេ់ក្ពះជាមាា េ់ានយា ងតិចតួចជាទីបំផុ្ត។ គមពីរកូ្រនិងូេទី១ ជំពូក្ ២ 
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្៩ានដចងថា “សេចក្តីដែល្ដភនក្មិនដែល្ានស ើញ ក្តសចៀក្មិនដែល្
ានឮ និងចិតតមិនដែល្នឹក្ែល់្ គឺសេចក្តីស ះឯងដែល្ក្ពះាន សរៀបចំទុក្ 
េក្មាប់ពួក្អនក្ដែល្ស្េឡាញ់ក្ទង់”។ 

 ពួក្ក្វនិីងធមមជាតិវទូិានបរយិាយយា ងសក្ចើនអំពីធមមជាតិ ក៏្ប ុដនត
មានដតអនក្ក្គីស្ថៃ នសទ ដែល្មានអំណររកី្រាយចំស ះសស្ថភណភាពនន
ដផ្នែី សោយការែឹងគុណែ៏ដក្ក្ដល្ង ពីសក្ ះសគានទទួល្ស្ថគ ល់្នូវស្ថន
ក្ពះ េតរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ នឹងស ើញសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់តាមរយាៈ
បុាា ជាតិ នក្ពក្ពឹក្ា និងរុក្ខជាតិ។ គ្មម ននរណាមាន ក់្ អាចេំដែងអំណរ
េរសេើរឱ្យានសពញសល្ញែល់្ស្ថរាៈេំខ្ជន់ននភនំទំងឡាយ សក្ជាះ ក្ជល្ង 
ទសនល បឹងបួ និងេមុក្ទស ើយ ក្បេិនសបើសគពំុយល់្ថារបេ់អេ់ទំងស ះ គឺ
ជាការេំដែងននសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះជាមាា េ់ ចំស ះមនុេសសោក្
សទស ះ។ 

 ក្ពះជាមាា េ់មានបនៃូល្មក្កាន់សយើង តាមរយាៈកិ្ចាការដែល្ក្ទង់
ានក្បសមើល្សមើល្សោយស វ្ងយល់្ជាមុន និងតាមរយាៈឥទធិពល្ននក្ពះ
វញិ្ចា ណបរេុិទធ របេ់ក្ទង់មក្សល្ើចិតតសយើង។ សៅក្នុងកាល្ាៈសទេាៈ និង        
បរយិាកាេរបេ់សយើង និងក្នុងការផ្ទល េ់បតូរជាសរៀងរាល់្នងៃ ដែល្សក្ើតមាន
ស ើងសៅជំុវញិសយើង សយើងអាចរក្ស ើញនូវសមសរៀនែ៏មានតនមល ក្បេិនសបើ
ចិតតរបេ់សយើងសបើក្ចំ  ទទួល្យក្សមសរៀនទំងស ះ។ ពួក្អនក្សល្ើក្ទំនុក្  
ែំសក្ើងក្ពះ ដែល្តាមោន ការង្រដែល្ក្ទង់ានក្បទនែល់្មនុេស ស ះ
ានស ល្ថា “ដផ្នែីមាន ស រសពញសៅសោយសេចក្តីេបបុរេននក្ពះសយ ូវា ” 
ទំនុក្ែំសក្ើង ៣៣:៥។ “សបើអនក្ណាមានក្ាជាា  ស ះនឹងរក្ាទុក្នូវសេចក្តី
ទំងសនះ ស ើយនិងពិចារណា ពីសេចក្តីេបបុរេរបេ់ក្ពះសយ ូវា ”  ទំនុក្
ែំសក្ើង ១០៧:៤៣។ 

 

េូមសោក្អនក្េិក្ាក្ពះបនៃូល្បរេុិទធរបេ់ក្ពះ 
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ស ះសោក្អនក្នឹងានស្ថត ប់ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះែ៏ពិត។ 

៤ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២៤ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ឯ្ាុ ំ ជាអនក្គង្វ ល្ល្អ ្ាុ ំស្ថគ ល់្សចៀមរបេ់្ាុ ំ ស ើយសចៀម
ក៏្ស្ថគ ល់្្ាុ ំ។ យ ូហាន ១០:១៤ 
 ក្ពះជាមាា េ់មានបនៃូល្មក្កាន់សយើងសោយក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់។ 
សពល្សនះសយើងានយល់្កាន់ដតចាេ់ស ើងដងមសទៀត នូវការសបើក្េំដែង
អំពីល្ក្ខណាៈេមបិតតរបេ់ក្ពះអងគ អំពីទំ ក់្ទំនងរបេ់ក្ទង់ជាមួយមនុេស 
និងការង្រែ៏អស្ថា រយក្នុងការសក្ាេសោះសយើងរាល់្គ្មន ។ 

 ក្បវតតិស្ថស្តេតអំពីពួក្ចាេ់ក្ពឹទធ ចារយ ពួក្សហារា និងពួក្បរេុិទធពី
េម័យបុរាណានសបើក្ចំ សៅមុ្សយើង។ ពួក្សគទំងស ះជាមនុេស
ដែល្ “មានចិតតែូចជាសយើងដែរ” យា កុ្ប ៥:១៧។ សយើងស ើញថាសគមានការ
តយុទធក្នុងការាក់្ទឹក្ចិតតែូចដែល្សយើងធ្លល ប់មាន។ សយើងក៏្ស ើញថា សគ
ធ្លល ក់្ចុះសៅក្នុងសេចក្តីល្បួងែូចជាសយើងានឆលងកាត់ដែរ ប ុដនតសគានតំាង
ចិតតស ើងវញិ ស ើយែសណតើ មយក្ជ័យជំនះ តាមរយាៈក្ពះគុណននក្ពះជាមាា េ់។ 
សោយេមលឹង សមើល្សៅអនក្ទំងស ះ សយើងក៏្ានពក្ងឹងសេចក្តីកាល ហានក្នុង
ការក្បឹងដក្បង រក្សេចក្តីេុចរតិរបេ់សយើង។ ែូសចនះ សៅសពល្ដែល្សយើង
អានពីបទពិសស្ថធន៍ មានតនមលរបេ់សគ អំពីពនលឺនិងសេចក្តីស្េឡាញ់ និង
ក្ពះពរដែល្សគានទទួល្ សោយសេចក្តីអំណររកី្រាយ ស ើយនឹងអំពី
ការង្រដែល្សគានសធវើឱ្យមានជារូបរាងស ើង តាមរយាៈក្ពះគុណដែល្ផ្តល់្
ឱ្យែល់្សគ ស ះក្ពះវញិ្ចា ណដែល្បសណាត យចិតតសគ នឹងបណាត ល្ចិតតសយើង 
សក្បៀបែូចជាសភលើងដែល្សឆះស ើងយា ងេស ធ េសៅធ សៅក្នុងចិតត ស ើយឱ្យ
មានចំណង់ចង់ក្តាប់តាមភាពបរេុិទធ និងអតតចរតិរបេ់ក្ពះ។ ែូចជាពួក្
ស្ថវក្ដែល្សែើរជាមួយនឹងក្ទង់ែូសចាន ះដែរ។ 

 ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្ពីក្ពះគមពីរេញ្ចា ចាេ់ ស ើយសតើក្នុងេញ្ចា  ងមី
មានភាពពិតស ះសល្ើេជាងប ុនណាសៅ? “. . . គឺជាក្ពះគមពីររស ះឯង ដែល្
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សធវើទីប ៃ ប់ពីរូប្ាុ ំ” យ ូហាន ៥:៣៩ ជាក្ពះែ៏សក្ាេសោះ ជាក្ពះអមាា េ់ 
ដែល្មជឈមណឌ ល្ននសេចក្តីេងឃឹមរបេ់សយើងេក្មាប់ជីវតិអេ់ក្ល្ប។ ជា
ការពិតណាេ់ដែល្ក្ពះគមពីរទំងមូល្ានសរៀបរាប់ក្ាប់សយើងអំពីក្ពះក្គីេៃ 
ជាមាា េ់។ គឺចាប់តំាងពីក្បវតតិែំបូងននការបសងកើតសោកិ្យ ពីសក្ ះថា “គ្មម ន 
អវីណាមួយសក្ើតមក្សក្ៅពីក្ទង់ស ើយ” យ ូហាន ១:៣ រ ូតសៅែល់្សេចក្តី 
េនាចុងសក្កាយបងអេ់ សយើងានអានអំពីការង្ររបេ់ក្ទង់ និងស្ថត ប់នូវ 
ក្ពះបនៃូល្ថា “សមើល្អញនឹងមក្ជាឆ្កប់” វវិរណាៈ ២២:១២។ ក្បេិនសបើ 
សោក្អនក្ចង់ស្ថគ ល់្ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ ស ះេូមេិក្ាក្ពះគមពីរបរេុិទធរបេ់ 
ក្ទង់ចុះ។ 

 េូមបំសពញចិតតរបេ់សោក្អនក្សោយនូវក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ 
ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់គឺជាទឹក្ែ៏រេ់ដែល្អាចបំាត់នូវការសស្េក្ឃ្ល នែ៏
ក្ក្ ល់្ក្ក្ហាយរបេ់សោក្អនក្ាន។ ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់គឺជានំប័ុង
ជីវតិមក្ពីេួគ៌្ម។ ក្ពះសយេ ូវានមានក្ពះបនៃូល្ក្បកាេថា “សបើអនក្រាល់្គ្មន
មិនពិស្ថស្ថច់ ស ើយមិនផឹ្ក្ឈ្លមរបេ់កូ្នមនុេស ស ះអនក្រាល់្គ្មន គ្មម ន
ជីវតិសៅក្នុង្លួនសទ” យ ូហាន ៦:៥៣។ ក្ទង់ានពនយល់្ឱ្យសយើងែឹងពីក្ទង់ 
សោយមានក្ពះបនៃូល្ថា “ ឯ ក្យដែល្្ាុ ំនិយាយនឹងអនក្រាល់្គ្មន  ស ះក្តូវ
ខ្ជងវញិ្ចា ណ   និងជីវតិវញិ” យ ូហាន ៦:៦៣។ រូបរាងកាយរបេ់សយើងាន
រងឹមំាស ើង ពីអវីៗដែល្សយើងបរសិភាគ និងផឹ្ក្។ េភាវាៈននធមមជាតិ ក៏្ែូចជា
េភាវាៈននក្ពលឹ្ងដែរ។ សយើងពិចារណាគិតអំពីអវី វានឹងបសញ្ាញេូរសេៀង 
និងថាមពល្ែល់្ក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់សយើងយា ងែូសចាន ះដែរ។ 

 នផ្ៃសរឿងននការសក្ាេសោះគឺជាកិ្ចាការមួយដែល្ពពួក្សទវតាមាន
ចំណង់នឹងពិនិតយពិចារណា គឺជាទេសនវទិា និងជាចសក្មៀងរបេ់អនក្ដែល្
ានសក្ាេសោះ ក្នុងយុគេម័យែ៏អេ់ក្ល្ប។ ក្នុង្ណាៈសនះសតើវាមិន
េមល្មមេក្មាប់ ការពិចារណានិងេិក្ាែ៏មធយត័សទឬអវី? សេចក្តីសមតាត
ក្រុណា និងសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នក្ពំដែនននក្ពះសយេ ូវ ជាែង្វ យយញ្ា
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បូជាេក្មាប់រូបសយើង ដែល្អំ វឱ្យសយើងមានការក្តិះរះិពិចារណាែ៏មឺុង
មា ត់និងក្ាក្ែក្បជា។ សយើងក្តូវក្បកាន់ខ្ជា ប់តាមអតតចរតិននក្ពះែ៏សក្ាេ
សោះ និងជាក្ពះដែល្អងវរក្រជំនួេសយើងរាល់្គ្មន  (God the Intercessor) ជា
ក្ពះែ៏ជាទីស្េឡាញ់របេ់សយើង។ សយើងក្តូវដតេញ្ា ឹងគិតអំពីសបេក្ក្មម
របេ់ក្ទង់ដែល្ាន យាងមក្ សែើមបីជួយេសក្តង្គ ះរាស្តេតរបេ់ក្ទង់ឱ្យរចួពី
អំសពើាបរបេ់សយើង។ សៅសពល្ដែល្សយើងេមលឹងសមើល្សោយយក្ចិតត
ទុក្ោក់្នូវអតាន័យននេួគ៌្ម សេចក្តីជំសនឿ និងសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់សយើង 
នឹងចសក្មើនមំាស ើង ស ើយកាអធិស្ថា នរបេ់សយើង នឹងានជាទីគ្មប់ក្ពះ
 ឫទ័យរបេ់ក្ទង់ កាន់ដតខ្ជល ំងស ើងៗដែរ ពីសក្ ះការអធិស្ថា នទំងស ះ
ស រសពញសៅសោយសេចក្តីជំសនឿនិងសេចក្តីស្េឡាញ់។ ការអធិស្ថា នស ះ
នឹងកាន់ដតឈ្លល េនវ និងក្បក្បសោយចិតតសក្លៀវកាល ដងមសទៀតផ្ង។ ការ
អធិស្ថា នទំងស ះគឺជាទំនុក្ចិតតេាិតសេារសៅសល្ើក្ពះសយេ ូវ ស ើយការរេ់
សៅក្បចំានងៃ ជីវភាពរេ់សៅសោយអំណាចរបេ់ក្ទង់ សែើមបីជួយេសក្តង្គ ះ
ែល់្អនក្ដែល្វលិ្មក្ឯក្ពះសយ ូវា តាមរយាៈក្ទង់។ 

  ៥ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ទល់្ដតសយើងរាល់្គ្មន ានរួបរួម ខ្ជងឯសេចក្តីជំសនឿរចួ
ជាសស្េច ស ើយានស្ថគ ល់្ក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះ ែូចគ្មន ទំងអេ់ គឺែល់្
ានសពញជាមនុេស ស ើយែល់្ខ្ជន តកំ្ពេ់ននសេចក្តីស រសពញផ្ង 

ក្ពះក្គីេៃ។ សអសភេូ ៤:១៣ 
 សៅសពល្ដែល្សយើងេញ្ា ឹងគិតសល្ើភាពក្គប់ល្ក្ខណ៍ននក្ពះអងគ    
េសក្តង្គ ះ ស ះសយើងនឹងមានចំណង់ចង់ានការផ្ទល េ់បតូរទំងស្េរង និងការ
បសងកើតជាងមី សៅក្នុងរូបភាពែ៏បរេុិទធ ស្ថអ តេអរំបេ់ក្ទង់។ សយើងនឹងមានចិតត
សស្េក្ឃ្ល ន ចង់ឱ្យានែូចជាក្ពះជាមាា េ់ ដែល្សយើងេរសេើរែំសក្ើង។ សៅ
សពល្ដែល្សយើងគិតែល់្ក្ពះក្គីេៃកាន់ដតខ្ជល ងំស ើង ស ះសយើងនឹងរតឹដត
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ចង់េំដែងក្ាប់អំពីក្ទង់សៅកាន់អនក្ែនទ ស ើយនឹង្រជាតំណាងរបេ់
ក្ទង់សៅក្នុងសោកិ្យសនះកាន់ដតខ្ជល ំងកាល ស ើងដែរ។ 

 ក្ពះគមពីរពំុដមនចារកឹ្ទុក្មក្េក្មាប់ដតបណឌិ តប ុសណាណ ះសទ ដតផ្ៃុយ
សៅវញិ ក្ពះគមពីរានសរៀបចំស ើងេក្មាប់មនុេសស្ថមញ្ាទូសៅ។ សេចក្តី
ពិតធំសធងនន ក្ពះគមពីរដែល្មានស្ថរចំាាច់ចំស ះសេចក្តីេសក្តង្គ ះ គឺាន
េំដែងមក្យា ង ចាេ់ដទង ែូចជាពនលឺ នងៃក្តង់ជាក់្ែូសចាន ះដែរ ដែល្គ្មម ន
នរណាមាន ក់្អាចនឹងវសងវងានស ើយ សល្ើក្ដល្ងដតអនក្ដែល្សែើរតាមក្ាជាា
កាត់យល់្របេ់្លួន សោយមិនសែើរតាមការសបើក្េំដែងែ៏ក្បចក្សចាេ់ នូវ
ក្ពះរាជ ឫទ័យននក្ពះជាមាា េ់ប ុសណាណ ះ។ 

 សយើងមិនគួរក្តងក្តាប់យក្ទីប ៃ ល់្របេ់មនុេសដែល្ស ល្ថាការ
បសក្ងៀន ននក្ពះគមពីរស ះស ើយ ប ុដនតសយើងក្តវូេិក្ាក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជា
មាា េ់សោយ្លួនឯងផ្ទៃ ល់្។ ក្បេិនសបើសយើងអនុញ្ចា តឱ្យអនក្ែនទសទៀតគិតគូរ
ជំនួេរូបសយើង ស ះសយើងនឹងសធវើឱ្យក្មាល ំងងមងយចុះ និងាត់បង់នូវការ
បិុនក្បេប់របេ់សយើងផ្ង។ អំណាចែ៏ក្បនពននគំនិតនឹងក្កាបក្កិ្នចុះ            

ឱ្នងយសោយ្វះការេមយុទធ និងការហាត់ វឹក្ វឺន សៅសល្ើកិ្ចាការដែល្
េមល្មមអាចនឹងសធវើសៅាន ស ើយក៏្បសណាត យឱ្យាត់បង់េមតាភាពសក្ក្ប
ជញ្ា ក់្យក្អតាន័យែ៏ក្ជាល្សក្ៅននក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ គំនិតនឹង
រកី្ចសក្មើនស ើងក្បេិន សបើសយើងសក្បើការតាមោនទំ ក់្ទំនងននអតាបទ     
េំខ្ជន់ៗននក្ពះគមពីរ សោយសធវើការសក្បៀបសធៀបក្ពះបនៃូល្ក្ពះ ពីមួយសៅ
មួយ និងកិ្ចាការខ្ជងក្ពះវញិ្ចា ណសៅនឹងកិ្ចាការននក្ពះវញិ្ចា ណ។ 

៦ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ែបិតសបើមានសេចក្តីទំងស ះចំសរ ើនស ើង ក្នុងចិតតអនក្
រាល់្គ្មន ស ើយ ស ះអនក្រាល់្គ្មន មិនសៅទំសនរ ឬឥតផ្ល្ខ្ជងឯែំសណើ រស្ថគ ល់្
ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ ជាក្ពះអមាា េ់ននសយើងរាល់្គ្មន ស ើយ។ សពក្តរេទី២ ១:៨ 
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 គ្មម នអវីអាចចសក្មើនក្មាល ំងបញ្ចា ស្ថម រតី ជាជាងការេិក្ាក្ពះ
បនៃូល្របេ់ក្ពះសទ។ គ្មម នសេៀវសលឯណាមានឥទធិពល្ខ្ជល ំងកាល អាចសល្ើក្
េៃួយេតិអារមមណ៍ ផ្តល់្នូវថាមពល្ែល់្េតិបញ្ចា  ែូចជាសេចក្តីពិតែ៏
ទូលំ្ទូោយ និងក្បសេើរនងលថាល ននក្ពះគមពីរានស ើយ។ ក្បេិនសបើសយើង
េិក្ាក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះ សៅតាមរសបៀបដែល្គួរនឹងសធវើ ស ះសយើងពិត
ក្ាក្ែជាមានទឹក្ចិតតទូលំ្ទូោយ អតតចរតិនងលងនូរ ស ើយនិងមានេាិរភាព
ក្នុងចំណង់ក្ាថាន  ដែល្ក្ក្មនឹងស ើញមានសៅក្នុងេម័យសនះ។ 

 ការអានក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះ សោយភាពក្បញាប់ក្បញាល់្ ផ្តល់្អតា
ក្បសយាជន៍បនតិចបនតួចប ុ សណាណ ះែល់្អនក្អាន។ សគអាចអានក្ពះគមពី រ
ទំងមូល្ចប់ ប ុដនត មិនានស ើញនូវសស្ថភណភាព និងអតាន័យទូលំ្
ទូោយ និងក្ជាល្សក្ៅ និងសេចក្តីអាង៌កំ្ាំងននក្ពះគមពីរានស ើយ។ 
មួយវគគៗននក្ពះគមពីរក្តូវដតេិក្ា រ ូតានយល់្ចាេ់ពី្លឹមស្ថរននវគគ
ស ះ និងទំ ក់្ទំនងសៅនឹងដផ្នការ ននសេចក្តីេសក្តង្គ ះានសល្ចសចញជា
ភេតុតាង គឺនឹងមានតនមលជាជាងការអាន សក្ចើនជំពូក្សោយក្គ្មន់ដតក្តួេៗ 
គ្មម នសគ្មល្សៅចាេ់ោេ់សៅក្នុងអារមមណ៍។ ការសធវើដបបសនះមិនមានអវី
ចសក្មើនសទ។ ចូរយក្ក្ពះគមពីរជាប់ជាមួយសោក្អនក្ជានិចា។ សៅសពល្ណា
ដែល្សោក្អនក្មានឱ្កាេ េូមអានក្ពះគមពីរ ស ើយសផ្ទត តអារមមណ៍របេ់
អនក្សៅសល្ើអតាបទដែល្សោក្អនក្ានអានស ះ។ េូមបីសៅសពល្ដែល្សែើរ
លំ្ដ តាមែងវងីិ ក៏្សោក្អនក្អាចមានអតាបទមួយវគគ ស ើយក្តិះរះិ
ពិចារណា សោយយក្ចិតតទុក្ោក់្វគគស ះនឹងែក់្ជាប់ ក្នុងអារមមណ៍របេ់
សោក្អនក្ជាមិនខ្ជន។ 

 គ្មម នគតិបណឌិ តណាដែល្ានមក្សោយគ្មម នការយក្ចិតតទុក្ោក់្ 
សោយសស្ថម ះអេ់ពីចិតត និងសោយការេំភីេិក្ា ក្ពមជាមួយនឹងការ
អធិោា នស ះសទ។ មានវគគ្ លះននក្ពះគមពីរអាចង្យស្េួល្នឹងភ័នតក្ច ំណាេ់ 
ក៏្ ប ុដនត  មានវគគ្លះសទៀតដែល្មានអតាន័យមិនអាចយល់្ាន ក្បេិនសបើមិន
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យក្ចិតតទុក្ោក់្ អានស្ថរចុះស្ថរស ើងសោយល្អិតល្អន់ស ះសទ។ ក្តូវដត
សក្បៀបសធៀបអតាបទ ននក្ពះគមពីរជាមួយអតាបទក្ពះគមពីរ។ អនក្ក្តវូដតសធវើការ
ស្ស្ថវក្ជាវែ៏ក្បរងក្បយ័តន និងសធវើការេញ្ា ឹងគិតសោយមានការអធិស្ថា នផ្ង។ ការ
េិក្ាដបបសនះពិតជា នឹងទទួល្ក្ពះពរែ៏សល្ើេលុ្បមក្អំពីក្ពះ។ អនក្ដែល្
ដេវងរក្សោយអំណត់ អត់ធមត់ នូវក្ពះបនៃូល្ននក្ពះជាមាា េ់ ស ះសបៀបាន
សៅនឹងក្មមក្រអណតូ ងដរ   ដែល្រក្ស ើញដ្សកំ្ណប់ដរ  ននសោ ធ្លតុែ៏មាន
តនមល ដែល្ក្ប់យា ងសក្ៅ សៅសក្កាមែីយា ងែូសចាន ះដែរ។ ក្ពះបនៃូល្ននក្ពះ
ទុក្ែូចជាកំ្ណប់ក្ទពយដែល្ោក់្ាំងយា ងសក្ៅ គឺជាេចាធម៌ដែល្មាន
តនមលឥតគណ  ដែល្កំ្ាំងពីដភនក្អនក្ស្ស្ថវក្ជាវដែល្មានការសធវេក្បដ េ។ 
ក្ពះបនៃូល្ែ៏រេ់ដែល្ មក្ពីក្ពះជាមាា េ់ានចាក់្បំសពញក្នុងចិតតសយើង និង
សល្ចស ើងសក្បៀបាន សៅនឹងចរនតទឹក្ដែល្ ូរសចញមក្ពីក្បភពទឹក្ននជីវតិ។ 

៧ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២៧ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ កាល្ណាក្ពះអងគស ះ គឺជាក្ពះវញិ្ចា ណននសេចក្តីពិត
ានមក្ែល់្ ស ះក្ទង់នឹង ំអនក្រាល់្គ្មន ចូល្ក្នុងក្គប់ទំងសេចក្តីពិត ែបតិ
ក្ទង់នឹងមានក្ពះបនៃូល្ មិនដមនសោយអាងក្ពះអងគក្ទង់សទ គឺនឹងមានក្ពះ
បនៃូល្ ចំស ះដតសេចក្តីណាដែល្ក្ទង់ឮ ស ើយនិងេំដែង ឲ្យអនក្រាល់្គ្មន
ែឹងការដែល្ក្តូវមក្។ យ ូហាន ១៦:១៣ 

 សយើងមិនក្តូវេិក្ាក្ពះគមពីរសោយគ្មម នការអធិស្ថា នស ះសទ។ មុន 
សពល្សយើងសបើក្ទំព័រក្ពះគមពីរ សយើងក្តូវអធិស្ថា នេូមពនលឺអំពីក្ពះវញិ្ចា ណ
បរេុិទធ ស ះក្ទង់នឹងក្បទនែល់្សយើងរាល់្គ្មន ជាពិត។ សៅសពល្ដែល្    
ណាថាដណល្ មក្ឯក្ពះសយេ ូវ ស ះក្ពះអងគេសក្តង្គ ះក្ទង់ានឧទនស ើង
ថា “នុះន៏ ជាស្ថេន៍អីុស្ស្ថដអល្ពិត ដែល្ឥតមានចិតតឧាយ។ ស ះណា
ថាដណល្ទូល្េួរថាសោក្មាា េ់ស្ថគ ល់្្ាុ ំពីណាមក្? ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះ
បនៃូល្សឆលើយថា មុនដែល្ភីលី្ពសៅមក្ កាល្អនក្សៅសក្កាមសែើមោវ សៅ
ស ើយ ស ះ្ាុ ំានស ើញស ើយ” យ ូហាន ១:៤៧-៤៨។ ក្ពះសយេ ូវនឹងទត
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ស ើញសយើងផ្ងដែរ សៅទីស្ថៃ ត់កំ្ាំងននការអធិស្ថា ន ក្បេិនសបើសយើងដេវង
រក្ក្ទង់ និងទូល្េូមពនលឺដែល្អាចឱ្យសយើងសមើល្ស ើញថាអវីសៅជាសេចក្តី
ពិត និងអវីជាសេចក្តីមិនពិត។ 

អវីសៅជាសេចក្តីមិនពិត។ ពពួក្សទវតាដែល្មក្ពីពិភពននពនលឺ នឹងេាិតសៅ
ជាមួយ អនក្ណាដែល្មានចិតតេុភាពរាបស្ថ ដែល្សែើរតាមការែឹក្ ំនន
ក្ពះជាមាា េ់។ 

 ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធេរសេើរែំសក្ើងក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ។ កិ្ចាការង្រ 
របេ់ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ គឺបង្ា ញក្ពះសយេ ូវក្គីេៃនូវភាពបរេុិទធឥតសខ្ជា ះ 
ននសេចក្តីេុចរតិរបេ់ក្ទង់ស ើយនិងសេចក្តីេសក្តង្គ ះែ៏ម ស្ថា រយដែល្
សយើងានទទួល្តាមរយាៈក្ពះអងគ។ ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្ថា “ក្ទង់នឹង
ែំសក្ើង្ាុ ំ ែបតិក្ទង់នឹងយក្សេចក្តី ដែល្តក្មូវពី្ាុ ំមក្ក្ាប់ែល់្អនក្រាល់្គ្មន ” 
យ ូហាន ១៦:១៤។ ក្ពះវញិ្ចា ណនន េចាធម៌គឺជាបរមក្គដូែល្បសក្ងៀនសយើង
ពីសេចក្តីពិតនននគរស្ថា នេួគ៌។ សតើក្ពះឱ្យតនមលមនុេសជាតិសល្ើេលុ្ប
យា ងណា ន៎ ដែល្ក្ទង់ក្បទនក្ពះរាជបុក្តារបេ់ក្ទង់មក្េុគតសែើមបី
មនុេសទំងឡាយ ស ើយក៏្ានចាត់តំាង វញិ្ចា ណបរេុិទធរបេ់ក្ទង់ឱ្យមក្
បសក្ងៀនសគ និងសធវើជាមគគសទៃេក៍្ ែឹក្ ំសគជាែរាបសរៀងសៅែូសចនះ។ 
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អតថព្រសោជនន៍នការអធសិាា ន 

៨ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២៨ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ក្តូវចូល្សៅជិតក្ពះ ស ះក្ទង់នឹងចូល្មក្ជិតអនក្រាល់្
គ្មន ដែរ ឱ្ពួក្មានាបសអើយ ចូរោងនែឲ្យស្ថអ តចុះ ឱ្ពួក្អនក្មានចិតត២
សអើយ ចូរេំអាតចិតតស ើង។ យា កុ្ប ៤:៨ 
  ក្ពះជាមាា េ់មានក្ពះបនៃូល្មក្កាន់សយើងរាល់្គ្មន តាមរយាៈធមមជាតិ 
ការសបើក្េំដែង និងតាមរយាៈទិពវញាណរបេ់ក្ទង់ និងសោយឥទធិពល្នន   
ក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធរបេ់ក្ទង់។ ប ុដនតការទំងសនះមិនទន់ក្គប់ក្គ្មន់សៅ
ស ើយសទ គឺសយើងក្តូវការេំដែងទឹក្ចិតតរបេ់សយើងសៅក្ទង់ផ្ងដែរ។ សែើមបី
ឱ្យមានជីវតិមួយដែល្ក្បក្បសោយក្ពះវញិ្ចា ណនឹងថាមពល្ សយើងក្តូវដត
មានការទក់្ទងែ៏ពិតក្ាក្ែជាមួយក្ពះវរបិតាននស្ថា នេួគ៌របេ់សយើង។ 
អារមមណ៍របេ់សយើងដែល្សផ្ទត តសៅសល្ើក្ទង់ នឹង ំឱ្យសយើងផ្ាង់គិតចំស ះ
ការង្ររបេ់ក្ទង់ សេចក្តីសមតាត េស ត េ និងក្ពះពររបេ់ក្ទង់ ដតការសនះសបើ
តាមន័យ ល្អិតល្អន់គឺមិនដមនជាការរួមេមព័នធនឹងក្ពះសៅស ើយសទ។ 

សែើមបីឱ្យមានទំ ក់្ទំនងជាមួយក្ពះជាមាា េ់ សយើងក្តូវដតដងលងទូល្ក្ទង់នូវ 
បញ្ចា ដែល្ទក់្ទងនឹងជីវតិពិតក្ាក្ែរបេ់សយើង។ 

 សេចក្តីអធិស្ថា នគឺជាការសបើក្ចំ ផ្លូវចិតតសៅឯក្ពះជាមាា េ់ ក៏្ែូចជា 
សៅកាន់មិតតេំឡាញ់មាន ក់្ែូសចាន ះដែរ។ គឺមិនដមនសធវើែូសចនះជាការចំាាច់
សែើមបីឱ្យក្ពះជាមាា េ់ទតស ើញថាសយើងជាអវីស ះសទ ក៏្ប ុដនតគឺេក្មាប់សយើង

១១ 
ជំរូក្ទ ី



ទំព័រ  - 136 - 
 

ទទួល្ក្ពះជាមាា េ់។ សេចក្តីអធិស្ថា ន គឺមិនដមន ំក្ពះចុះមក្ឯសយើងស ះសទ 
ផ្ៃុយសៅវញិ គឺ ំសយើងស ើងសៅជួបនឹងក្ពះជាមាា េ់។ 

 កាល្ដែល្ក្ពះសយេ ូវគង់សៅសល្ើដផ្នែីសៅស ើយ ស ះក្ទង់ាន 
បង្ា ត់បសក្ងៀនពួក្ស្ថវក្របេ់ក្ទង់ឱ្យសចះអធិស្ថា ន។ ក្ទង់ដណ ំសគឱ្យសចះ 
បង្ា ញសេចក្តីក្តូវការក្បចំានងៃរបេ់សគសៅឯក្ពះជាមាា េ់ ស ើយក្បគល់្
អេ់ទំងក្ងវល់្របេ់សគទំងប ុ ម នែល់្ក្ទង់ដែរ។ ក្ពះក្ទង់ានេនាថា
នឹងសផ្ៃៀងក្ពះកាណ៌ស្ថត ប់សេចក្តីអធិស្ថា នរបេ់សគ។ សេចក្តីេនាស ះក៏្
មានចំស ះសយើង សពល្បចាុបបននសនះដែរ។ ក្ពះសយេ ូវផ្ទៃ ល់្ក៏្ក្ទង់អធិស្ថា ន
ជានិចាដែរ សៅសពល្ដែល្ក្ទង់គង់សៅក្នុងចំសណាម វូងមនុេស។ ក្ពះអងគ   
េសក្តង្គ ះននសយើងានចូល្មក្ទទួល្យក្សេចក្តីក្តូវការនិងភាពក្សមាយ
ែូចសយើង សោយស តុែូសចនះស ើយានជាក្ទង់កាល យជាអនក្ផ្គត់ផ្គង់ អនក្
អងវរក្រជាអនក្ទូល្េូមក្មាល ំងពីក្ពះវរបិតាននក្ទង់ក្គប់សពល្សវោក្បសយាជន៍
ឱ្យក្ទង់អាចក្ប្ម មុ្នឹងការង្រនិងការលំ្ាក្សវទ ។ 

៩ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១២៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ សយើងក៏្មានសេចក្តីកាល ហាន ែល់្ក្ទង់យា ងែូសចនះដែរ គឺ
ថា សបើសយើងនឹងេូមអវី ដែល្ក្តូវតាមក្ពះ ឫទ័យក្ទង់ ស ះក្ទង់នឹងទទួល្
ក្ពម។ យ ូហានទី១ ៥:១៤ 

 ក្ទង់ជាគំរូែល់្សយើងក្នុងក្គប់ភារកិ្ចាទំងអេ់។ ក្ពះអងគគឺជាបង
បអូនេៃនួភាៃ របេ់សយើង សៅក្នុងសពល្ដែល្សយើងមានវបិតតិ ក្ពះអងគក្តូវទទួល្
ការល្បួងល្បងែូចជាសយើងរាល់្គ្មន ដែរ ប ុដនត សៅក្នុងេភាពជាមនុេសគ្មម ន
ាប សទើបក្ទង់អាចង្ក្សចញពីអំសពើទុចារតិាន។ 

ក្ទង់ក្ក្ទំទតេ ូេវិតស្ថវ ញ និងទរុណក្មមែល់្ក្ពលឹ្ង សៅក្នុងពិភពដែល្
ស រសពញសៅសោយអំសពើាប។ ភាពជាមនុេសរបេ់ក្ទង់ានសធវើឱ្យសេចក្តី
អធិស្ថា ន កាល យជាការចំាាច់និងជាឯក្េិទធ។ ក្ទង់ានទទួល្នូវការលួ្ង
សោម និងអំណររកី្រាយក្នុងការរួមេមព័នធជាមួយក្ពះវរបិតារបេ់ក្ទង់។ 
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ស ើយក្បេិនសបើក្ពះអងគេសក្តង្គ ះននាបជនទំងឡាយ ជាក្ពះរាជបុក្តានន
ក្ពះអមាា េ់ ក្ទង់ក្តូវការសេចក្តីអធិស្ថា នសៅស ើយស ះ ចុះទក្មំាសយើងជា
មនុេសទន់ស្ាយដែល្ជាក្មមវតាុននសេចក្តីស្ថល ប់ស ះសតើសយើងក្តូវការសេចក្តី
អធិស្ថា នសនះខ្ជល ំងជាងអមាល្មានសៅសទៀត? ក្ពះវរបិតាននស្ថា នេួគ៌រង់ចំា
ជានិចានឹងក្បទនឱ្យែល់្សយើងនូវក្ពះពរែ៏បរបូិរ។ គឺជាេិទធិសេរភីាពរបេ់
សយើងនឹងសក្ក្បយក្ទឹក្ពីក្បភពននសេចក្តីស្េឡាញ់ ដែល្គ្មម នក្ពំដែនតាម
សេចក្តីប ងក្ាថាន ។ គួរឱ្យអស្ថា រយណាេ់! សទះជាសយើងអធិស្ថា នប ុនណាក៏្
ក្ពះជាមាា េ់ បក្មរងជាសស្េច និងសពញក្ពះទ័យសផ្ៃៀងក្ពះកាណ៌ស្ថត ប់នូវសេ
ចក្តីអធិស្ថា នែ៏សស្ថម ះ អំពីរាស្តេតែ៏ស្េគត់ស្េគំ របេ់ក្ពះអងគដែរ ក៏្ប ុដនតសយើង
ដបរជាមានការស្ថៃ ក់្សេៃើរ យា ងខ្ជល ំងនឹងទូល្ថាវ យក្ទង់នូវការប ងក្ាថាន
របេ់សយើងសៅវញិ។ សតើពពួក្សទវតានននគរស្ថា នេួគ៌ 

  

សេចក្តីអធិស្ថា ន គឺជាការសបើក្ចំ ចិតតរបេ់ 

សយើងសៅកាន់ក្ពះ ែូចជាសៅកាន់មិតតេំឡាញ់មាន ក់្ 

  

គិតយា ងណា ចំស ះមនុេសជាតិែ៏ទន់ស្ាយដែល្ក្តូវសពើបក្បទះនឹងការ
ល្បួងល្បង ដបរជាអធិស្ថា នដតបនតិចបនតួច និងមានជំសនឿ្សត់ស្ាយសៅវញិ 
សៅសពល្ដែល្ក្ពះ ឫទ័យននក្ពះជាមាា េ់ ដែល្ស រសពញសៅសោយសេចក្តី
ស្េឡាញ់ែ៏គ្មម នក្ពំដែនកំ្ពុងអាណិតអាេូរចំស ះរូបសគ ស ើយបក្មរងជា
សស្េច នឹងក្បទនឱ្យសគសល្ើេពីការដែល្សគក្ាថាន  ឬយល់្ាន  សៅសទៀត
ស ះ។ ចុះស តុអវីានជាសគអធិស្ថា នដតបនតិចបនតួច សោយមានជំសនឿែ៏េតួច
សេតើងសៅវញិ? ពពួក្សទវតាស្េឡាញ់សពញចិតតនឹងថាវ យបងគំក្ទង់ និងសៅ
ដក្បរក្ទង់។ ពពួក្សទវតាទំងស ះយល់្ថាការជាប់សៅនឹងក្ពះជាមាា េ់ ជា
អំណររកី្រាយជាទីបំផុ្តរបេ់ពួក្សគ ក៏្ប ុដនតរាស្តេតរបេ់ក្ពះដែល្រេ់សៅសល្ើ
ដផ្នែីសនះ ក្តូវការយា ងខ្ជល ំងនូវជំនួយអំពីក្ពះជាមាា េ់ ដបរជាេុ្ចិតតសែើរ
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សោយគ្មម នពនលឺននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ ដែល្ជាក្ពះវតតមានននក្ពះអមាា េ់សៅ
វញិ។ 

 ស្េសមាល្អនធការរបេ់អារក្សស្ថតំាង ានសស្ស្ថបបិទាំងអេ់អនក្
ដែល្សធវេក្បដ េក្នុងការអធិស្ថា ន។ េំស ង្សឹបស្សៀវរបេ់អារក្សាន
អុចអាល្ចិតតឱ្យសធវើាប ស ើយការទំងសនះសក្ើតស ើងពីសក្ ះដតសគមិនាន
សក្បើេិទធិ ដែល្ក្ពះានក្បទនឱ្យសគក្នុងកាល្ដែល្កំ្ណត់ជួបក្ពះសែើមប ី     
អធិស្ថា ន។ សតើមូល្ស តុអវីានជាកូ្នេៃួនភាៃ ននក្ពះជាមាា េ់មានការរាដរក្
នឹងអធិស្ថា ន សបើការអធិស្ថា នស ះជាកូ្នសស្ថសៅក្នុងក្ណាត ប់នែននអនក្
ដែល្មានសេចក្តីជំសនឿ សែើមបីនឹងសបើក្ទវ រឃ្ល ំងននស្ថា នេួគ៌ដែល្ជាក្បភព
ែ៏មិនសចះរងីេៃួត ដែល្ផ្ៃុក្នូវេ វ នុភាពស ះ។ សបើគ្មម នការអធិស្ថា ន
សោយខ្ជា ប់្ាួន និងការចំាយាមយា ងក្បរងក្បយ័តនសទ ស ះសយើងនឹងេាិតក្នុង
ភាពសក្គ្មះថាន ក់្សោយការសធវេក្បដ េ ដែល្សក្ើនស ើងជាលំ្ោប់ ស ើយ
នឹងក្តូវង្ក្សរសចញពីផ្លូវក្តវូជាមិនខ្ជន។ បចាា មិក្តរបេ់សយើងេវះដេវងឥត
្ប់្រ សែើមបីរារាងំផ្លូវសយើងដែល្ ំសៅកាន់ទីេស ត េសក្ាេ។ សបើ
សយើងមិនានអធិស្ថា នេំុនិងមានជំសនឿែ៏សស្ថម ះអេ់ពីចិតតសទស ះ សយើងមិន
អាចទទួល្នូវក្ពះគុណនិងអំណាចសែើមបីទប់ទល់្នឹងការល្បួងល្បងស ះ
ានស ើយ។ 

១០ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣០ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ក្ពមទំងសក្បើសេចក្តីអធិស្ថា ន និងសេចក្តីទូល្អងវរ
ក្គប់យា ង សែើមបអីធិស្ថា នសោយក្ពះវញិ្ចា ណរាល់្សពល្រាល់្សវោ ស ើយចំា
យាមក្នុងសេចក្តីស ះឯង សោយនូវក្គប់ទំងសេចក្តីខ្ជា ប់្ាួន និងសេចក្តី
ទូល្អងវរឲ្យពួក្បរេុិទធទំងអេ់។ សអសភេូរ ៦:១៨ 

  មានល្ក្ខ្ណឌ មួយចំនួនដែល្សយើងអាចរពឹំងានថា ក្ពះជាមាា េ់
នឹងសផ្ៃៀងក្ពះកាណ៌ស្ថត ប់ និងសឆលើយតបនឹងការអធិស្ថា នរបេ់សយើង។ 
ល្ក្ខ្ណឌ មួយក្នុងចំសណាមល្ក្ខ្ណឌ ទំងស ះ គឺសយើងក្តូវយល់្ែឹងអំពី
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សេចក្តីក្តូវការ សេចក្តីជំនួយអំពីក្ទង់។ ក្ពះអងគានេនាថា “ែបិតអញ
នឹងចាក់្ទឹក្សៅសល្ើអនក្ណា ដែល្កំ្ពុងសស្េក្ ក្ពមទំងបងាូ រទឹក្សៅសល្ើែី
 ួតដ ងផ្ង. . . ”  សអស្ថយ ៤៤:៣។ អេ់អនក្ណាដែល្សស្េក្ឃ្ល ន
ចំស ះសេចក្តីបរេុិទធក្តឹមក្តវូ ស ើយដែល្ក្ាថាន សែើរតាមក្ពះជាមាា េ់អាច
ែឹងក្ាក្ែថា ក្ពះជាមាា េ់នឹងបំសពញសេចក្តីក្តូវការរបេ់សគ។ សយើងក្តូវ
ដតសបើក្ចំ ចិតតទទួល្យក្ឥទធិពល្ននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ ពំុស ះសស្ថតសទ 
សយើងមិនអាចទទួល្នូវក្ពះពរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ានស ើយ។ 

 គឺជាសេចក្តីក្តូវការែ៏ធំសធងរបេ់សយើងស ះឯងដែល្ានតវា  និង
អងវរក្រែ៏បិុនក្បេប់ជំនួេសយើង។ ប ុដនត សយើងក្តូវដតេវះដេវងរក្ក្ពះជា
មាា េ់ សែើមបីឱ្យក្ទង់ជួយេសក្មចការសនះេក្មាប់សយើង។ ក្ទង់មានក្ពះ
បនៃូល្ថា «ចូរេូម ស ះដតងនឹងឱ្យមក្អនក្ . . .» មា ថាយ ៧:៧។ «ឯក្ពះអងគ
ដែល្មិនានេំនចទុក្នូវក្ពះរាជបុក្តាក្ទង់បសងកើត គឺានបញ្ាូ នក្ទង់សៅ
ជំនួេសយើងរាល់្គ្មន  ស ះសតើមានទំនងអវីឱ្យក្ទង់មិនក្បទនក្គប់ទំងអេ់
មក្សយើងជាមួយនឹង ក្ពះរាជបុក្តាក្ទង់ស ះផ្ង»  រ  មូ ៨:៣២។ 

 ក្បេិនសបើសយើងស្ថគ ល់្អំសពើទុចារតិដែល្េាិតសៅក្នុងចិតតរបេ់សយើង 
ក្បេិនសបើសយើងក្បកាន់ខ្ជា ប់សៅនឹងអំសពើាបដែល្សយើងស្ថគ ល់្ស ះ ក្ពះជា
មាា េ់ពិតជាពំុឮសេចក្តីអធិស្ថា នរបេ់សយើងស ើយ។ ក៏្ប ុដនតការអធិស្ថា ន
របេ់អនក្ដែល្មានវបិបែិស្ថរ ី គឺចិតតដែល្ស្ថគ ល់្កំ្ ុេ ស ះក្ពះជាមាា េ់
ដតងទទួល្ជានិចា។ សៅសពល្ដែល្អំសពើ្ុេឆគងទំងប ុ ម នានដក្ក្តឹមក្តូវ
ស ើងវញិ ស ះសយើងក្តូវសជឿជាក់្ថាក្ពះជាមាា េ់នឹងសឆលើយតបសៅនឹងការ
ទូល្េូមរបេ់សយើង។ គុណេមបតតិ និងអំសពើល្អរបេ់សយើងនឹងមិនដែល្ឱ្យ
សយើងទទួល្ ទទួល្ការអនុសក្គ្មះអំពីក្ពះជាមាា េ់ស ើយ គឺមានដតសេចក្តី
េុចរតិននក្ពះសយេ ូវប ុសណាណ ះដែល្នឹងជួយេសក្តង្គ ះសយើងាន។ ក្ពះសោ ិត
របេ់ក្ទង់នឹងោង ជំរះសយើងឱ្យស្ថអ តពីអំសពើាប ប ុដនត សយើងមានការមួយ
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ដែរគឺសយើងក្តូវសធវើតាមក្ពះ ឫទ័យននក្ពះជាមាា េ់ ដែល្ជាល្ក្ខ្ណឌ នន
ការយល់្ក្ពមទទួល្អំពីក្ពះជាមាា េ់។ 

១១ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣១ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  សោយស តុស ះានជា្ាុ ំក្ាប់អនក្រាល់្គ្មន ថា ក្គប់
ទំងសេចក្តីដែល្អនក្រាល់្គ្មន អធិស្ថា នេូម ចូរសជឿថា ានស ើយ ស ះនឹង
ានដមន។ មា កុ្េ ១១:២៤ 

 មានក្តាត មួយសទៀតដែល្មានក្បេិទធិភាពបំផុ្តក្នុងការអធិស្ថា ន
ស ះគឺ សេចក្តីជំសនឿសល្ើក្ពះជាមាា េ់។ «. . . ែបិតអនក្ណាដែល្ចូល្សៅ
ឯក្ពះ ស ះក្តូវដតសជឿថា មានក្ពះដមន ស ើយថាក្ទង់ក្បទនរង្វ ន់ែល់្អនក្
ដែល្ដេវងរក្ក្ទង់»។ ស សក្ពើរ ១១:៦។ ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្សៅកាន់
ស្ថវក្របេ់ក្ទង់ថា «. . . ក្គប់ទំងសេចក្តីអវីដែល្អនក្អធិស្ថា នេូម ចូរសជឿ
ថា ានស ើយ ស ះនឹងានដមន»។ មា កុ្េ ១១:២៤។ សតើសយើងយល់្តាម
ែូចជាក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់សនះដែរឬសទ? 

      ការធ្ល រា ប់រងរបេ់ក្ពះ ស ះធំទូោយនិងគ្មម នក្ពំដែនកំ្ណត់
ស ើយ ស ើយក្ពះជាមាា េ់ ក្ទង់សស្ថម ះក្តង់នឹងសេចក្តីេនារបេ់ក្ទង់ដែរ។ 
្ណាៈដែល្សយើងពំុានទទួល្នូវវតាុដែល្សយើងេូម សៅសពល្ដែល្សយើង
អធិស្ថា នស ះ សយើងសៅដតសជឿជាក់្ថាក្ពះជាមាា េ់ានឮ ស ើយក្ទង់នឹង
សឆលើយតបនឹងការអធិស្ថា នរបេ់សយើងជាក់្ជាមិនខ្ជន។ សោយស្ថរដតសយើង
រដមងមានការ្ុេឆគង ស ើយសមើល្មិនស ើញដវងឆ្កៃ យស ះ សទើបមានសពល្
្លះសយើងទូល្េូមវតាុដែល្ពំុដមនជាក្ពះពរេក្មាប់សយើង ដតក្ពះវរបិតានន
ស្ថា នេួគ៌ដែល្ក្បក្បសោយចិតតស្េឡាញ់ ក្ទង់នឹងសឆលើយតបការអធិស្ថា ន
របេ់សយើង សោយក្បទនឱ្យសយើងនូវវតាុអវីដែល្ល្អបំផុ្តេក្មាប់សយើង។ អវីៗ
ដែល្សយើងក្ាថាន ចង់ាន ក្បេិនសបើមានការបំភលឺពីក្ពះជាមាា េ់ស ះសយើង
នឹងអាចសមើល្ស ើញល្ក្ខណាៈែ៏ពិតក្ាក្ែ ននវតាុទំងអេ់ស ះ។ សៅសពល្
ដែល្ការអធិស្ថា នរបេ់សយើងហាក់្ែូចជាគ្មម ន ចសមលើយសឆលើយតប សយើងក្តូវ
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ដតក្បកាន់ខ្ជា ប់សៅនឹង ក្យេនា សក្ ះថាសពល្សវោេក្មាប់ការសឆលើយតប 
ស ះពិតជានឹងមក្ែល់្ ស ើយសយើងនឹងានទទួល្នូវក្ពះពរដែល្សយើងក្តូវ
ការជាទីបំផុ្ត។ ការអះអាងថាការអធិស្ថា នដតងដតានទទួល្នូវចសមលើយ
តបតាមេំណូមពររបេ់សយើង ែូសចនះឬែូសចាន ះឬវតាុពិសេេដែល្សយើង
ក្ាថាន ចង់ាន គឺជាការេនមតដតប ុសណាណ ះ។ ក្ពះជាមាា េ់ ក្ទង់មានទិពវ
ញ្ចា ណមិនដែល្ភាន់ក្ច ំ ស ើយក្ទង់ល្អជាទីបំផុ្តមិនដែល្ កំ្ណាញ់ 
ោក់្ទុក្នូវអវីៗដែល្ល្អេក្មាប់អនក្ ដែល្សែើរសោយផ្លូវេុចរតិស ើយ។ 
ែូសចនះចូរកំុ្ភ័យខ្ជល ចនឹងសជឿទុក្ចិតតសល្ើក្ទង់ សទះបីជាអនក្ពំុានស ើញការ 
សឆលើយតបភាល មៗ សៅនឹងការអធិស្ថា នរបេ់អនក្ក៏្សោយ។ ចូរទុក្ចិតតសល្ើ
 ក្យេនាែ៏ក្ាក្ែរបេ់ក្ទង់ថា «ចូរេូមស ះដតងនឹងឱ្យមក្អនក្»។ 

១២ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ កំុ្ឲ្យ្វល់្ខ្ជវ យអវីស ើយ ចូរទូល្ែល់្ក្ពះ ឲ្យក្ជាបពីសេ
ចក្តីេំណូមរបេ់អនក្រាល់្គ្មន ក្នុងក្គប់ការទំងអេ់ សោយសេចក្តីអធិស្ថា ន 
និង ក្យទូល្អងវរ ទំងស ល្ ក្យអរក្ពះគុណផ្ង។ ភីលី្ព  ៤:៦ 
  ក្បេិនសបើសយើងរក្ាទុក្នូវការេងស័យ និងការភ័យខ្ជល ច ឬក៏្
ពាយាមសោះស្ស្ថយនូវអវីៗដែល្សយើងមិនអាចសមើល្ស ើញចាេ់ោេ់ 
មុននឹងសយើងមានសេចក្តីជំសនឿែល់្ក្ពះ ស ះភាពេមុគស្ថម ញ និងការទ័ល្
គំនិតនឹងសក្ើនស ើងមិនខ្ជន។ 

 ប ុដនតសបើសយើងចូល្មក្ឯក្ពះសោយភាពដតល្សតាល្ និងសោយគ្មម នទី 
ពឹងពំុ ក់្ សោយោក់្្លួនយា ងេុភាព និងសោយមានជំសនឿទុក្ចិតត ស ើយ
ទូល្ថាវ យនូវអវីៗដែល្សយើងចង់ាន ែល់្ក្ពះដែល្ក្ទង់ក្បក្បសោយក្ពះ
ក្ាជាា ញ្ចា ណ ែ៏គ្មម នទីកំ្ណត់ ដែល្ក្ទង់ទតស ើញរបេ់េពវស្ថរសពើសៅ
ក្នុងសោក្ ស ើយនិងក្គប់ក្គងសល្ើរបេ់េពវស្ថរសពើសោយនូវក្ពះ ឫទ័យ 
និងក្ពះបនៃូល្ របេ់ក្ទង់ ស ះក្ទង់នឹងអាចសផ្ៃៀងក្ពះកាណ៌ស្ថត ប់នូវសេចក្តី
ែសង្ា យទូល្េូមរបេ់សយើង ស ើយក្ទង់នឹងក្បទនពនលឺបំភលឺ សៅក្នុងចិតត
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របេ់សយើង។ ការអធិស្ថា ន ែ៏សស្ថម ះក្តង់ាន ំសយើងចូល្មក្ភាា ប់នឹងក្ពះ
 ឫទ័យននក្ពះអមាា េ់។ សទះបីសយើងមិនមានភេតុតាងបញ្ចា ក់្ ក៏្ក្ពះក្ទង់
ដតងដត ឱ្នក្ពះភ័ក្តក្តក្ទង់មក្សមើល្ សយើងសោយក្ពះទ័យសមតាត  និងស្េឡាញ់
ដែរ។ សយើងក្បដ ល្ជាមិនាន ស ើញក្ទង់ ល់្សយើងសោយផ្ទៃ ល់្ដមន ដត
ក្ពះ េតរបេ់ក្ទង់ឋិតសៅសល្ើសយើងសោយក្តីស្េឡាញ់ និងសេចក្តីសមតាត
អាេូរែ៏ទន់ភលន់ដែរ។ 

 សៅសពល្សយើងមក្េំុសេចក្តីសមតាត ក្រុណា និងក្ពះពរអំពីក្ពះជា
មាា េ់ស ះ សយើងក្តូវដតមានវញិ្ចា ណននសេចក្តីស្េឡាញ់ និងការអត់ឱ្ន
សទេសៅក្នុងចិតតរបេ់សយើង។ សតើសយើងក្តូវអធិស្ថា នថា «េូមអត់សទេ   
សេចក្តីកំ្ ុេរបេ់សយើង្ាុ ំ ែូចជាសយើង្ាុ ំានអត់សទេែល់្អនក្ដែល្សធវើ
្ុេនឹងសយើង្ាុ ំដែរ» ស ើយសៅដតមានគំនិតមិនអត់ឱ្នសទេឬ?  មា ថាយ 
៦:១២។ ក្បេិនសបើសយើងេងឃមឹថា ក្ពះនឹងឮការអធិស្ថា នរបេ់សយើង ស ះ
សយើងក្តូវដតអត់សទេឱ្យអនក្ែនទ ក្នុងេណាា ន និងទំ ំដែល្សយើងេងឃឹម
ថាក្ពះជាមាា េ់នឹងអត់ឱ្នសទេឱ្យែល់្សយើងែូសចនះដែរ។ 

 ការពាយាមក្នុងការអធិស្ថា ន គឺជាល្ក្ខ្ណឌ មួយសែើមបឱី្យាន
ទទួល្នូវចសមលើយតប។ សយើងក្តូវដតអធិស្ថា នជានិចា ក្បេិនសបើចង់រកី្ចសក្មើន
សៅក្នុង សេចក្តីជំសនឿ និងការអនុវតតន៍។ “. . . ចូរឱ្យខ្ជា ប់្ាួនក្នុងសេចក្តី
អធិស្ថា ន” ។     រ  ូម ១២:១២ ក្តវូដត  «ពាយាមក្នុងសេចក្តីអធិស្ថា ន ទំងចំាយាម
ក្នុងសេចក្តីសនះឯង សោយ ក្យអរក្ពះគុណ»។ កូ្ល្ ុេ៤:២។ ស្ថវក្សពក្តរេ 

ោេ់សតឿនអនក្ដែល្មានជំសនឿទំងប ុ ម នថា «ចូរឱ្យមានគំនិតនឹងធឹង 
ស ើយចំាយាមក្នុងសេចក្តីអធិស្ថា នចុះ» ។ សពក្តរេទី១ ៤:៧។ ចំដណក្
ស្ថវក្ប ុល្ដណ ំថា «ចូរទូល្ែល់្ក្ពះ ឱ្យក្ជាបពីសេចក្តីេំណូមរបេ់អនក្
រាល់្គ្មន  ក្នុងក្គប់ការទំងអេ់សោយសេចក្តីអធិស្ថា ន និង ក្យទូល្អងវរ 
ទំងស ល្ ក្យអរក្ពះគុណផ្ង»។ ភីលី្ព ៤:៦។ ចំដណក្សោក្យូោេ
មានក្បស្ថេន៍ថា “ប ុដនត ឯអនក្រាល់្គ្មន  ជាពួក្េៃួនភាៃ សអើយ ចូររក្ា្លួនក្នុង
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សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះចុះ . . . ស ើយទំងអធិស្ថា នសោយនូវក្ពះ
វញិ្ចា ណបរេុិទធផ្ង”។  យូោេ ្ ២០, ២១។ ការអធិស្ថា នឥត្ប់្រ គឺ
ជាេមព័នធភាពែ៏ជិតេនិទធមួយ រវាងមនុេសសោក្និង ក្ពះជាមាា េ់ សែើមបីឱ្យ
ជីវតិពីក្ពះាន ូរមក្ក្នុងជីវតិសយើងរាល់្គ្មន  ស ើយសចញអំពីស ះវញិ ជា
ភាពល្អ ស្ថអ តេអំបរេុិទធឥតសខ្ជា ះ ស ើយ ូរក្ត ប់សៅឯក្ពះជាមាា េ់វញិ។ 

១៣ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែូសចនះ ចូរឲ្យអនក្រាល់្គ្មន ល្ន់តួសទេនឹងគ្មន  ស ើយ
អធិស្ថា នឲ្យគ្មន សៅវញិសៅមក្ សែើមបឲី្យានជាចុះ ែបិតសេចក្តីទូល្អងវរែ៏
អេ់ពីចិតតរបេ់មនុេសេុចរតិ ស ះពូដក្ណាេ់។ យា កុ្ប ៥:៦ 
 ការអធិស្ថា នខ្ជា ប់្ាួនគឺជាការចំាាច់បំផុ្ត ែូសចនះេូមកំុ្ឱ្យមានអវី
មក្រារាងំអនក្ស ើយ។ ចូរពាយាមក្គប់ទំងផ្លូវសែើមបីរក្ាទំ ក់្ទំនងរវាង
ក្ពះសយេ ូវ និងវញិ្ចា ណរបេ់សយើង ឱ្យេាិតសេារគង់វងស។ ចូរដេវងរក្ឱ្
កាេពិេិែា ចូល្រួមក្នុងការអធិស្ថា នដែល្សរៀបចំស ើងជាទមាល ប់។ អនក្ណា
ដែល្េវះដេវងរក្ការរួមេមព័នធជិតេនិទធនឹងក្ពះ ពិតជាមានមុ្សៅក្នុងការ
ក្បជំុអធិស្ថា ន (prayer meeting) បំសពញកាពវកិ្ចារបេ់សគសោយស្ថវ មីភ័ក្តក្តនិង
យក្ចិតតទុក្ោក់្ មានចិតតពុះស រចង់ស ើញល្ទធផ្ល្ននការង្រដែល្សគ
ានសធវើកាន់ដតរកី្ចំសក្មើនស ើង។ សគនឹងបសងកើនរាល់្ឱ្កាេទំងឡាយ សែើមបី
ោក់្្លួនសគសៅក្ដនលងដែល្សគអាចទទួល្កំារេមីពីស្ថា នេួគ៌។ 

 សយើងក្តូវអធិស្ថា នសៅក្នុងរងវង់ក្គួស្ថរ ស ើយសល្ើេពីអវីៗទំងអេ់ 
សយើងមិនក្តវូសភលចការអធិស្ថា នសោយេមាៃ ត់ស ើយ សក្ ះសនះស ើយជា
អាយុជីវតិ ននក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់សយើង។ ក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណរបេ់សយើងមិន
អាចរកី្ចសក្មើនានល្អសោយគ្មម នការអធិស្ថា នស ះស ើយ។ ការអធិស្ថា ន
សៅក្នុងក្គួស្ថរ ឬសៅទីស្ថធ្លរណាៈ គឺមិនទន់ក្គប់ក្គ្មន់សៅស ើយសទ។ សៅ
ឯទីក្ដនលងស្ថៃ ត់កំ្ាំងោច់ពីសគ ចូរសយើងសបើក្ចំ ចិតតរបេ់សយើង សៅចំស ះ
ក្ពះសនក្តននក្ពះជាមាា េ់។ មានដតក្ពះជាមាា េ់ប ុសណាណ ះដែល្ឮនូវការ
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អធិស្ថា នែ៏េមាៃ ត់សនះ ពំុមានក្តសចៀក្ឯណាចង់ឮេំណូមពរែ៏ទទូច ដែល្
ជាបនៃុក្ទំងសនះស ើយ។ សៅក្នុងការអធិស្ថា នេមាៃ ត់ ចិតតរបេ់សយើងទំសនរ
ពីឥទធិពល្ដែល្សៅជំុវញិ្លួន រួចសចញពីក្តីរសំជើបរជួំល្ននអារមមណ៍។ សោយ
េៃប់ស្ថៃ ត់ ដតក្បក្បសោយចិតតសក្លៀវកាល  ការអធិស្ថា នស ះនឹងានឮែល់្ក្ពះ
ជាមាា េ់។ អនក្ដែល្ក្ទង់ទតស ើញក្នុងទីអាង៌កំ្ាំង នឹងានទទួល្ឥទធិពល្
ែ៏ដផ្អមដល្ាម និងនិតយសៅជាប់ នឹងក្ទង់ ដែល្ក្ពះកាណ៌របេ់ក្ទង់សបើក្ចំ 
សផ្ៃៀងស្ថត ប់ការអធិស្ថា នណាដែល្សចញមក្អំពីចិតតែ៏ពិតក្ាក្ែ។ សោយក្តី
ជំសនឿ សោយសេៃៀមស្ថៃ ត់ និងស្ថមញ្ា ចិតតរបេ់អនក្េាិតក្នុងេមព័នធភាព
ជាមួយក្ពះជាមាា េ់ ស ើយក្បដមក្បមួល្ កំារេមីននក្ពះជាមាា េ់មក្ចសក្មើន
ក្មាល ំង និងពក្ងឹងជំ រមំាមួនក្នុងការក្បយុទធជាមួយអារក្សស្ថតំាង។ ក្ពះជា
មាា េ់គឺជាប ៃ យននថាមពល្ែ៏រងឹមំារបេ់សយើង។ 

១៤ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣៤ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  សបើអនក្រាល់្គ្មន សៅជាប់នឹង្ាុ ំ ស ើយ ក្យ្ាុ ំសៅជាប់ក្នុង
អនក្រាល់្គ្មន  ស ះចូរេូមអវីតាមដតក្ាថាន ចុះ សេចក្តីស ះនឹងានេំសរចែល់្
អនក្រាល់្គ្មន ជាមិនខ្ជន។ យ ូហាន ១៥:៧ 
 េូមអធិស្ថា នសៅក្នុងបនៃប់តូចរបេ់អនក្ សៅសពល្សចញសៅសធវើការ
ជាក្បចំានងៃ េូមសល្ើក្ចិតតរបេ់អនក្ថាវ យសៅក្ពះជាមាា េ់។ សោក្ស ណុក្
ានសែើរជាមួយក្ពះ សោយសធវើរសបៀបសនះ។ ការអធិស្ថា នសេៃៀមស្ថៃ ត់ទំង
សនះ បសងាើរស ើងែូចជាសក្គឿងក្ក្អូបែ៏មានតនមលសៅចំស ះបល្ល័ងកននក្ពះគុណ។ 
អារក្ាតំាងមិនអាចមានជ័យជំនះសៅសល្ើអនក្ដែល្មានចិតតេាិតសៅជាប់
នឹងក្ពះជាមាា េ់ស ើយ។ 

 គ្មម នសពល្សវោណា ឬ ទីក្ដនលងណាដែល្មិនេ័ក្តិេមនឹងថាវ យនូវ
េំណូមពរសៅក្ពះជាមាា េ់ស ើយ។ គ្មម នអវីដែល្អាចឃ្ត់ឃំ្ងសយើងពីការ
សល្ើក្ថាវ យចិតតរបេ់សយើងសៅក្ពះជាមាា េ់ សៅក្នុងវញិ្ចា ណននការអធិស្ថា ន
យា ងសស្ថម ះអេ់ពីចិតតស ះស ើយ។ សៅក្ណាត ល្ វូងមនុេស តាមែងវងីិ 
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សៅក្នុងសពល្ដែល្ជាប់ក្ប ូក្នឹងការង្រ សយើងអាចសផ្ាើេំណូមពរមួយសៅ
ក្ពះជាមាា េ់និងទូល្េូមពីក្ទង់នូវមគគុសទៃេក៏្ ែូចដែល្សោក្សនស មា
ានសធវើ សៅសពល្ដែល្គ្មត់សផ្ាើេំណូមពរចំស ះសេតច សអើថាសេុើក្សេេ
ែូសចាន ះដែរ។ ក្តូវដតមានទំ ក់្ទំនងអារមមណ៍ជាមួយក្ពះជាមាា េ់ សទះបី
សយើងសៅក្ដនលងណាក៏្សោយ។ សយើងក្តូវដតសបើក្ចំ ទវ រចិតតជាែរាប និង
យាងក្ពះសយេ ូវចុះមក្គង់ ជាសភាៀវកិ្តតិយេនននគរស្ថា នេួគ៌សៅក្នុងចិតត
របេ់សយើង។ 

 សទះបីជាមានបរយិាកាេស រសពញសោយភាពទុចារតិ និងពុក្រលួ្យ
សៅជំុវញិ្លួនសយើងយា ងណាក៏្សោយ សយើងមិនក្តូវស្េូបយក្ដផ្សងពុល្ពី
បរយិាកាេស ះស ើយ ដតផ្ៃុយសៅវញិសយើងក្តូវស្េូបយក្្យល់្បរេុិទធនន
ស្ថា នេួគ៌។ សយើងអាចបិទក្គប់ទវ រននការស្េនមគិតដែល្មិនស្ថអ តេអំ និង
គំនិតមិនបរេុិទធ សោយសល្ើក្ថាវ យវញិ្ចា ណសៅចំស ះក្ពះជាមាា េ់ តាមរយាៈ
ការអធិស្ថា នែ៏សស្ថម ះក្តង់។ អនក្ណាដែល្មានចិតតសបើក្ចំ ចំាទទួល្ជំនួយ 
និងក្ពះពរពីក្ពះជាមាា េ់ និងសែើរក្នុងបរយិាកាេែ៏បរេុិទធ ជាជាង
បរយិាកាេននដផ្នែី ស ើយនិងមានការ  រមួេមព័នធជាប់ជាក្បចំាជាមួយនឹង
ស្ថា នេួគ៌។ 

 សយើងក្តូវដតមានទេសនាៈឱ្យានចាេ់ោេ់អំពីក្ពះក្គីេៃ និងការ
យល់្ឱ្យានធំទូលំ្ទូោយស ើង នូវតនមលននេភាពការណ៍ពិតដែល្ឋិតសៅ
អេ់ក្ល្ប។ េមាេសននភាពបរេុិទធ នឹងបំសពញអេ់ទំងចិតតននកូ្នេៃួនភាៃ
របេ់ក្ពះជាមាា េ់ ស ើយសបើអំសពើសនះានបំសពញេពវក្គប់ស ើយ សយើងគួរ
ដតដេវងរក្នូវការសបើក្េំដែងែ៏បរេុិទធអំពីក្ពះ នូវក្គប់របេ់នននគរស្ថា ន
េួគ៌។ 

 ចូរឱ្យវញិ្ចា ណសយើងានសល្ើក្ស ើង សែើមបឱី្យក្ពះជាមាា េ់ក្បទនឱ្យ
សយើងនូវែសងាើមននបរយិាកាេននស្ថា នេួគ៌។ សយើងអាចរេ់សៅយា ងជិតសៅ
នឹងក្ពះជាមាា េ់ សទះជាសៅសពល្ដែល្មានបញ្ចា ល្បួងល្បងសក្ើតស ើង
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សោយនចែនយក្តី ក៏្ចិតតរបេ់សយើងនឹងង្ក្ដបរសៅរក្ក្ពះជាមាា េ់ ែូចជាបុាា
ននធមមជាតិដបរសៅរក្ក្ពះអាទិតយែូសចាន ះដែរ។ ចូរសល្ើក្ថាវ យក្គប់ការក្ាថាន
របេ់អនក្ អំណររបេ់អនក្ សេចក្តីទុក្ខសស្ថក្របេ់អនក្ ក្ងវល់្និងការភ័យ
ខ្ជល ចរបេ់អនក្ថាវ យសៅក្ពះជាមាា េ់។ 

១៥ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖   ស ើយសទះសបើសយើងេូមអវីពីក្ទង់ក៏្សោយ គង់ដតនឹង
ានេំសរច ពីសក្ ះសយើងកាន់តាមបញ្ាតតក្ទង់ ស ើយក៏្ក្បក្ពឹតតការដែល្គ្មប់
ក្ពះ ឫទ័យែល់្ក្ទង់ដែរ។ យ ូហានទី១ ៣:២២ 

  សយើងនឹងមិនដែល្ជាបនៃុក្ែល់្ក្ទង់ស ើយស ើយក្ទង់ក៏្មិនដែល្
សនឿយណាយនឹងសយើងដែរ។ ក្ពះជាមាា េ់ដែល្រាប់ែឹងចំនួនេរនេេក់្
សៅសល្ើក្ាល្របេ់អនក្ពិតជាមិនក្ពសងើយក្សនតើយនឹងបំណងក្ាថាន ននកូ្ន
សៅរបេ់ក្ទង់ស ើយ។ “. . . ក្ពះអមាា េ់ក្ទង់មានក្ពះ ឫទ័យសមតាត ក្រុណា 
និងសេចក្តីអាណិតអាេូរស រសពញដែរ” ។ យា កុ្ប ៥:១១។ ក្ពះ ឫទ័យ
ននសេចក្តីស្េឡាញ់ របេ់ក្ទង់រជួំល្សោយទុក្ខសស្ថក្និងសោយការតអូញដតអរ
របេ់សយើងអំពីទុក្ខសស្ថក្ទំងស ះ។ ចូរថាវ យែល់្ក្ទង់នូវក្គប់អវីៗដែល្សធវើ
ឱ្យចិតតសយើងទ័ល្គំនិត។ គ្មម នអវីធំសពក្ដែល្ក្ទង់មិនអាចក្ទំក្ទានស ើយ 
សក្ ះក្ពះអងគក្ទក្ទង់ពិភពសោក្ទំងមូល្។ ក្ទង់ក្គប់ក្គងសល្ើអេ់ទំង
បញ្ចា ទំងឡាយននសោក្េននិវាេទំងមូល្។ គ្មម នអវីដែល្តូចសពក្ទក់្ទង
សៅនឹងសេចក្តីេុ្ស្ថនតរបេ់សយើង ដែល្ក្ទង់មិនយក្ក្ពះទ័យទុក្ោក់្
ស ះសទ។ គ្មម នទំព័រជីវតិណាមួយរបេ់សយើងដែល្ោក់្កំ្ាំង សធវើឱ្យក្ទង់
យល់្មិនានស ះស ើយ។ គ្មម នការេមុគស្ថម ញទ័ល្គំនិតឯណាដែល្ ួេ
ពីេមតាភាពនឹងក្ទង់សោះស្ស្ថយានស ើយគ្មម នវ ិេក្មមណាដែល្សក្ើត
មានែល់្កូ្នសៅដែល្តូចបំផុ្តរបេ់ក្ទង់ ការអនៃះអដនៃងក្នុងចិតត ការរខំ្ជន
ែល់្វញិ្ចា ណ េដក្មក្ននអំណរឯណា ឬការអធិស្ថា នែ៏សស្ថម ះក្តង់ដែល្
សចញពីបបូរមាត់ឯណា ដែល្ក្ពះវរបិតានននគរស្ថា នេួគ៌សយើងមិនរមិល្
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សមើល្ ឬដែល្ក្ទង់មិនយក្ក្ពះទ័យទុក្ោក់្ជាប ៃ ន់ស ះស ើយ។  «ក្ទង់
សក្ាេអេ់អនក្ដែល្មានចិតតេសក្ងងឱ្យានជា ក៏្រុរំបួេឱ្យសគផ្ង»។ ទំនុក្
ែំសក្ើង ១៤៧:៣។ ទំ ក់្ទំនងរវាងក្ពះជាមាា េ់ សៅនឹងមនុេសមាន ក់្ៗគឺ
ចាេ់ោេ់ និងសពញសល្ញជាទីបំផុ្ត ហាក់្បីែូចជាមានដតអនក្ស ះមាន ក់្ 
ស ើយគ្មម នអនក្ឯណាសទៀតសស្ថះ សៅសល្ើសោកិ្យសនះ ដែល្ក្ទង់ ក្តូវដង
រក្ានិងក្បទនក្ពះរាជបុក្តារបេ់ក្ទង់ឱ្យមក្េសក្តង្គ ះ។ ក្ពះសយេ ូវ មាន
ក្ពះបនៃូល្ថា «. . . អនក្រាល់្គ្មន នឹងេូមសោយនូវសឈ្លម ះ្ាុ ំ ស ើយ្ាុ ំមិនថា្ាុ ំ
នឹងទូល្អងវរែល់្ក្ពះវរបិតាជំនួេអនក្រាល់្គ្មន ស ះសទ ែបិតក្ពះវរបិតា ក្ទង់
ក៏្ស្េឡាញ់អនក្រាល់្គ្មន ដែរ» ។ យ ូហាន ១៥:១៦ , ១៦:២៦-២៧។ ការ
អធិស្ថា នសៅក្នុងក្ពះ មក្ពះក្គីេៃ គឺមិនក្គ្មន់ដតជាការសល្ើក្ក្ពះ ម ក្ទង់
សៅក្គ្មែំបូង និងទីបញ្ា ប់ននការអធិស្ថា នស ះសទ ដតសយើងក្តូវអធិស្ថា ន 
សោយនូវចិតតនិងវញិ្ចា ណននក្ពះក្គីេៃ សៅសពល្សយើងសជឿទុក្ចិតតសល្ើក្ពះ
បនៃូល្េនារបេ់ក្ទង់ ពឹងដផ្អក្សល្ើក្ពះគុណរបេ់ក្ទង់និងសធវើការរបេ់ក្ទង់។ 

 ក្ពះជាមាា េ់មិនមានក្ពះបនៃូល្ឱ្យសយើងនីមួយៗកាល យសៅជាឥេី ឬ
ជាេងឃ ស ើយោដល្ងពីសោកិ្យសែើមបថីាវ យ្លួនក្នុងការសគ្មរពបូជាែល់្
ក្ទង់ស ះសទ។ ជីវតិរបេ់សយើងក្តូវដតានែូចជាក្ពះជនមននក្ពះក្គីេៃ 
សទះបីជាសៅក្នុងនក្ពភនំ ក្កំ្ងម ឬសៅក្នុង វូងមនុេសក្តី។ មនុេសណាដែល្មិន
សធវើអវីសស្ថះសក្ៅពីការអធិស្ថា ន ស ះនឹង្ប់អធិស្ថា នសៅសពល្ែ៏្លី ឬការ
អធិស្ថា នរបេ់សគនឹងានកាល យជាទមាល ប់ជាមិនខ្ជន។ សៅសពល្ដែល្
មនុេសដញក្្លួនសគសចញពីជីវតិននេងគមមនុេស សចញឆ្កៃ យពីរងវង់ននភារ
កិ្ចារបេ់អនក្ក្គីស្ថៃ ន និងការលី្ស ើ្ឆ្កក ង សៅសពល្ដែល្សគ្ប់សធវើការ
យា ងសស្ថម ះក្តង់អេ់ពីចិតតសែើមបីក្ពះជាមាា េ់ ដែល្ក្ទង់ានសធវើការយា ង
សស្ថម ះអេ់ពីក្ពះទ័យសែើមបរីូបសគ ស ះសគាត់បង់នូវសគ្មល្ែ៏េំខ្ជន់ននការ
អធិស្ថា នស ើយ សគគ្មម នទឹក្ចិតតសែើមបសីធវើការបូជាថាវ យក្ពះស ើយ។ ការ
អធិស្ថា នរបេ់សគទំងប ុ ម ន នឹងានក្គ្មន់ដតជាសរឿងផ្ទៃ ល់្្លួន និងបំសរ ើភាព
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អាតាម និយមដតប ុសណាណ ះ។ សគមិនអាចអធិស្ថា នេក្មាប់ សេចក្តីក្តូវការនន
មនុេសជាតិ ឬការសល្ើក្ែំសក្ើងអាណាចក្ក្ននក្ពះក្គីេៃសទ ស ើយក៏្សគមិន
ានេូមនូវក្មាល ំងដែល្េក្មាប់សធវើការដែរ។ 

១៦ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ស ះសបើរាស្តេតអញ ដែល្ានសៅ តាមសឈ្លម ះអញ សគ
ប ៃ ប្លួន ស ើយអធិស្ថា នរក្មុ្អញ ក្ពមទំងង្ក្ដបរសចញពីផ្លូ វអាក្ក្ក់្
របេ់សគ ស ះអញនឹងស្ថត ប់ពីសល្ើស្ថា នេួគ៌ ស ើយនឹងអត់សទេអំសពើាប
របេ់សគ ទំងសមើល្ស្េរក្សគឲ្យជាផ្ង។ រាក្សក្តទី២ ៧:១៤   

 សយើងទទួល្បរាជ័យ សៅសពល្ដែល្សយើងមិន្ំក្បឹងដក្បងរបួរួមគ្មន  
សែើមបីចសក្មើនក្មាល ំង និងសល្ើក្ទឹក្ចិតតគ្មន សៅវញិសៅមក្ សៅក្នុងការង្របំសរ ើ
ក្ពះជាមាា េ់សេចក្តីពិតននក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់ពិតជាាត់បង់នូវភាពរេ់
រសវ ើក្ និងស្ថរាៈេំខ្ជន់ សៅក្នុងអារមមណ៍របេ់សយើង។ ចិតតរបេ់សយើង្ប់
ានទទួល្ពនលឺ និងមិនានលុ្ះតាមឥទធិពល្ែ៏បរេុិទធ ស ើយសយើងក៏្ធ្លល ក់្
ចុះឱ្នងយខ្ជងដផ្នក្ក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណ សៅក្នុងរងវង់អនក្ក្គីស្ថៃ ន។ សយើង
ាត់បង់មនុេសជាសក្ចើន សោយការ្វះខ្ជតនូវការអាណិតអាេូរែល់្គ្មន សៅ
វញិមក្។ អនក្ឯណាដែល្ បង្ខ ំង្លួនេក្មាប់ដត្លួនឯង គឺមិនានបំសពញ
នូវមុ្ង្រដែល្ក្ពះជាមាា េ់ានតាក់្ដតងមក្សទ។ ការអប់រកំ្តឹមក្តូវរបេ់
េងគម សៅក្នុងនិេស័យពីកំ្សណើ តរបេ់សយើង ំឱ្យសយើងមានចិតតអាណិត
អាេូរែល់្គ្មន សៅវញិសទមក្ និងជាមសធាាយននការចសក្មើនលូ្តោេ់ 
និងពក្ងឹងក្មាល ំងែល់្សយើង សៅក្នុងការបំសរ ើក្ពះជាមាា េ់។ 

 ក្បេិនសបើអេ់អនក្ក្គីស្ថៃ ននឹងរួបរួមគ្មន  និយាយក្ាប់គ្មន សៅវញិសៅ
មក្ សោយនូវសេចក្តីស្េឡាញ់ននក្ពះជាមាា េ់ និងេចាភាពែ៏មានតនមលនន
ការសក្ាេសោះ ស ះចិតតរបេ់សគនឹងានក្បនពស ើង ស ើយសគនឹងដក្លំ្អ
ែល់្គ្មន  សៅវញិសៅមក្ដែរ។ សយើងអាចសរៀនជាសរៀងរាល់្នងៃដងមសទៀតអំពី
ក្ពះវរបិតាននស្ថា នេួគ៌របេ់សយើង សែើមបីទទួល្នូវការពិសស្ថធន៍ងមីៗ ននក្ពះ
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គុណរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ ស ើយសយើងមានចំណង់ចង់ដងលងអំពីសេចក្តីស្េឡាញ់
របេ់ក្ទង់។ សៅសពល្ដែល្សយើងសធវើែូសចនះ ចិតតរបេ់សយើងនឹងានក្ក់្សៅត  
និងក្បក្បសោយការសល្ើទឹក្ចិតតយា ងខ្ជល ំង។ ក្បេិនសបើសយើងគិតនិងនិយាយ
ដតអំពីក្ពះសយេ ូវកាន់ដតខ្ជល ំងស ើង ស ើយនិយាយពី្លួនសយើងដតបនតិចបនតួច
ស ះសយើងនឹងកាន់ដតានទទួល្នូវក្ពះវតតមានននក្ពះជាមាា េ់សក្ើនស ើងជា
លំ្ោប់។ ក្បេិនសបើសយើងគិតអំពីក្ពះឱ្យានញឹក្ញាប់ែូចដែល្សយើង
ទទួល្នូវភេតុតាង ននការដងរក្ារបេ់ក្ទង់ចំស ះរូបសយើង ស ះសយើងគួរដត
នឹក្គិតែល់្ក្ទង់ សៅក្នុងចិតតរបេ់សយើងជានិចា ស ើយសយើងគួរដតមានអំណរ
រកី្រាយនឹងដងលងអំពីក្ទង់ និងេរសេើរតំសក្ើងែល់្ក្ទង់ជានិចាដែរ។ សយើងនិង
ក្ទង់ និងេរសេើរែំសក្ើងែល់្ក្ទង់ជានិចាដែរ។ សយើងនិយាយអំពីវតាុបសណាត ះ
អាេននពីសក្ ះសយើងមានការចាប់អារមមណ៍សៅសល្ើវតាុទំងស ះ។             
សយើងនិយាយសៅកាន់មិតតភក្តិរបេ់សយើង ពីសក្ ះសយើងស្េឡាញ់សគ សេចក្តី
អំណរេបាយ និងទុក្ខក្ពួយរបេ់សយើងជាប់នឹងសគ។ ប ុដនត មានមូល្ស តុែ៏
ធំសធងឥតគណ  ជាងសនះ ដែល្សធវើឱ្យសយើងស្េឡាញ់ក្ពះជាមាា េ់ ជាជាង
ស្េឡាញ់មិតតភក្តិននសោកិ្យរបេ់សយើង។ គឺជាេភាវាៈននធមមជាតិសៅក្នុង
សោក្សនះដែល្ក្ពះជាមាា េ់ជារបេ់ទីមួយសៅក្នុងគំនិតរបេ់សយើង។   
សយើងនិយាយអំពីសេចក្តីេបបុរេរបេ់ក្ទង់ ស ើយដងលងក្ាប់សគអំពីក្ពះ
សចស្ថត របេ់ក្ទង់។ អំសណាយទនែ៏សក្ចើននក្ក្ដល្ង ដែល្ក្ពះជាមាា េ់ាន
ក្បគល់្ឱ្យសយើង មិនដមនេក្មាប់ឱ្យសយើងយក្មក្បំសពញចិតតគំនិតនិងសេចក្តី 
ស្េឡាញ់របេ់្លួនសយើងផ្ទៃ ល់្ ដែល្ ំឱ្យសយើងគ្មម នអវីេក្មាប់ថាវ យសៅ
ក្ទង់វញិស ះសទ។ អំសណាយទនទំងស ះគឺជាការរឭំក្ែ៏ញឹក្ញាប់ែល់្រូប
សយើងអំពីក្ពះជាមាា េ់ ស ើយានផ្ាភាា ប់សយើងសៅនឹងចំណងននសេចក្តី
ស្េឡាញ់ និងការែឹងគុណសៅែល់្ក្ពះែ៏េបបុរេ។ សយើងរេ់សៅទីទប
បំផុ្តននដផ្នែី។ ចូរសយើងសងើយដបរ ក្ក្ដេចក្ខុរបេ់សយើងេំ ឹងសៅឯទវ រ
សបើក្ចំ ននទីបរេុិទធសៅឯនគរស្ថា េួគ៌ ជាទីដែល្ពនលឺននេិរលី្អរបេ់ក្ពះ
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ជាមាា េ់ចំាងភលឺចិដញ្ា ង ជះសល្ើក្ពះភក្តក្តនន ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ដែល្ “. . . ដែល្
អាចនឹងជួយេសក្តង្គ ះេពវក្គប់ាន ែល់្មនុេសទំងអេ់ ដែល្ចូល្សៅឯ
ក្ពះសោយស្ថរក្ទង់”  ស សក្ពើរ ៧:២៥។ 

  

សយើងគបបីមានចិតតរកី្រាយ នឹងថាវ យបងគំក្ទង់ 

និងរួមចំដណក្ក្នុងកិ្ចាការថាវ យក្ទង់។  

 

 សយើងក្តូវេរសេើរែំសក្ើងក្ទង់ដងមសទៀត “. . . សោយសក្ ះសេចក្តី
េបបុរេរបេ់ក្ទង់ ស ើយសោយសក្ ះអេ់ទំងការអស្ថា រយដែល្ក្ទង់ាន
សក្ាេែល់្មនុេសជាតិ”  ទំនុក្ែំសក្ើង ១០៧:២៥។ ការអធិស្ថា នរបេ់សយើង 
មិនដមនក្គ្មន់ដតជាការអងវរេំុនិងការទទួល្ប ុសណាណ ះសទ។ ចូរសយើងកំុ្គិតដត
អំពីសេចក្តីក្ាថាន របេ់សយើង ស ើយពំុដែល្គិតអំពីផ្ល្សយាជន៍ដែល្សយើង
ានទទួល្ស ះ។ សយើងមិនអធិស្ថា នឱ្យសក្ចើនសល្ើេលុ្បសពក្សោយគ្មម ន
ការថាវ យសេចក្តីអំណរគុណែល់្ក្ពះជាមាា េ់សទ។ សយើងជាអនក្ទទួល្នូវ
សេចក្តីេស ត េសក្ាេក្បណីរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ជានិចា ដតសយើងបង្ា ញការ
ែឹងគុណដតបនតិចបនតួចប ុសណាណ ះ។ សយើងេរសេើរែំសក្ើងក្ទង់ដតបនតិចបនតួច
ប ុសណាណ ះ ចំស ះអវីៗ ដែល្ក្ទង់ានសធវើចំស ះរូបសយើង។ 

១៧ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣៧ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ចូរអំ វ វែល់្អញ ស ះអញនឹងសឆលើយតប 
ស ើយនឹងបង្ា ញឲ្យឯងស ើញការយា ងធំ ស ើយមុតមំា ដែល្ឯងមិនែឹង។ 
សយសរមា ៣៣:៣ 
 ពីបូរាណកាល្ សៅសពល្ដែល្សគមក្ជួបជំុគ្មន សែើមបីសធវើការង្ររបេ់
ក្ទង់ ក្ពះសយ ូវា ានដណ ំកូ្នសៅអីុស្ស្ថដអល្ថា “. . . ក្តូវឱ្យឯងរាល់្គ្មន  
បរសិភាគសៅចំស ះក្ពះសយ ូវា ជាក្ពះននឯង ស ើយឯងនិងពួក្ក្គួស្ថរឯង 
ក្តូវអរេបាយស ើង សោយសក្ ះក្គប់ទំងរបេ់ដែល្នែឯងលូ្ក្សៅចាប់
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យក្ ពីរបេ់ទំងប ុ ម នដែល្ក្ពះសយ ូវា  ជាក្ពះននឯងានក្បទនពរែល់្
ឯងស ើយ” សចាទិយក្ថា ១២:៧។ កិ្ចាការដែល្សធវើស ើងសែើមបីថាវ យេិរលី្អ
ែល់្ក្ពះជាមាា េ់ ក្តូវដតសធវើស ើងសោយអំណររកី្រាយ សោយទំនុក្េរសេើរ  
ែំសក្ើង និងអរក្ពះគុណ គឺមិនដមនសោយភាពសក្ក្ៀមក្កំ្ និងទុក្ខក្ពួយស ើយ។ 

 ក្ពះជាមាា េ់ននសយើងគឺជាក្ពះវរបិតាដែល្ក្បក្បសោយភាពស្េទន់ 
និងេស ត េសក្ាេក្បណី។ សយើងមិនក្តូវសមើល្កិ្ចាការបំសរ ើក្ទង់ថាជាការង្រ
ដែល្ក្បក្បសោយភាពសក្ក្ៀមក្កំ្និងសនឿយណាយស ះសទ។ សយើងគបបីមាន
អំណរេបាយ និងថាវ យបងគំក្ទង់និងរួមចំដណក្ក្នុងកិ្ចាការថាវ យក្ទង់។ 
ក្ពះជាមាា េ់ពិតជានឹងមិនឱ្យរាស្តេតរបេ់ក្ទង់ ដែល្ក្ទង់ានក្បទនសេចក្តី
េសក្តង្គ ះែ៏ធំសធងឱ្យស ះបសញ្ាញេក្មមភាពហាក់្ែូចជាក្ទង់ជាសៅហាវ យែ៏
តឹងរុងឹស ះសទ។ ក្ទង់គឺជាក្ល្ាណមិតតរបេ់សយើង ស ើយសៅសពល្ដែល្
សយើងថាវ យបងគំក្ទង់ ស ះក្ទង់ពិតជាគង់សៅជាមួយនឹងសយើងក្បទនក្ពះពរ 
ក្មានតចិតតសយើង បំសពញចិតតសយើងនូវអំណររកី្រាយ និងសេចក្តីស្េឡាញ់។ 
ក្ទង់មានក្ពះ ឫទ័យចង់ឱ្យរាស្តេតរបេ់ក្ទង់មានការេុ្ស្េួល្ក្នុងកិ្ចាការ
របេ់ក្ទង់ និងទទួល្អំណររកី្រាយ ជាជាងការសនឿយលំ្ាក្សៅក្នុងការង្រ
របេ់ក្ទង់ក្នុងជីវតិក្បចំានងៃ។ ក្ទង់មានក្ពះ ឫទ័យចង់ឱ្យអនក្ណាដែល្
ចូល្មក្ថាវ យបងគំក្ទង់នឹង ំ ំយក្សៅជាមួយសគនូវគំនិតែ៏មានតំនល្នន
ការដងរក្ា និងក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ដែល្សគអាចមានអំណរេបាយសៅ
ក្នុងក្គប់កិ្ចាការ ក្បក្បអាជីវក្មមទំងឡាយ ក្នុងជីវតិក្បចំានងៃ និងសែើមបីអាច
ទទួល្នូវក្ពះគុណេក្មាប់សោះស្ស្ថយសោយសស្ថម ះក្តង់និងសជឿជាក់្សៅ
ក្នុងក្គប់កិ្ចាការទំងអេ់។ សយើងក្តូវផ្ាង់គំនិតសៅឯស ើ្ឆ្កក ងរបេ់ក្ទង់។ 
ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ និងការេុគតរបេ់ក្ទង់សៅសល្ើស ើ្ឆ្កក ង គឺជាវតាុែ៏
េំខ្ជន់ក្នុងការេញ្ា ឹងគិត ការេនៃ និងក្នុងមស េសញ្ា ត ែ៏រកី្រាយជាទី
បំផុ្តរបេ់សយើង។ សយើងក្តវូដតចងចំា សៅក្នុងអារមមណ៍របេ់សយើងក្គប់ទំង
ក្ពះពរទំងឡាយដែល្សយើងានទទួល្មក្អំពីក្ពះជាមាា េ់ស ើយសៅសពល្
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ដែល្សយើងយល់្ចាេ់នូវសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ធំសធងរបេ់ក្ទង់។ សយើងគួរដត
យល់្ក្ពមទុក្ចិតតសល្ើក្ពះ េតក្ទង់ ដែល្សាះភាា ប់សៅនឹងស ើ្ឆ្កក ង សែើមបី
រូបសយើងរាល់្គ្មន ។ ការេរសេើរែំសក្ើងអាច ំចិតតសយើងឈ្លនស ើងសៅឯស្ថា ន
េួគ៌។ ពពួក្សទវតាថាវ យបងគំក្ពះ ជាមាា េ់សៅឯនគរស្ថា នេួគ៌ សោយនូវ
ចសក្មៀងនិងតក្តនតី ស ើយសៅសពល្ដែល្សយើងេំដែងអំណរក្ពះគុណរបេ់
សយើង សយើងក៏្ថាវ យបងគំែល់្ក្ទង់ ែូចជាពពួក្សទវតានននគរស្ថា នេួគ៌ស ះ
ដែរ។ «អនក្ណាដែល្ថាវ យែង្វ យជាសេចក្តី អរក្ពះគុណ ស ះក៏្េសេើរ    
ែំសក្ើងអញដែរ»  ទំនុក្ែំសក្ើង ៥០:២៣។       ចូរសយើង ដែល្ក្បក្បសោយ
អំណរសកាតខ្ជល ច ចូល្មក្ចំស ះក្ពះែ៏បសងកើតសោកិ្យ សោយការ“. . . អររក្ពះ
គុណ និងេំស ងពីសរាះផ្ង”  សអស្ថយ ៥១:៣។ 

 

ក្ពះសឆលើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ថា ន 

 

មិនទន់ ួេសពល្សទ! 
 

 

 សោក្ស្េី វីល្ានេសក្មចចិតតនឹងបញ្ាូ នកូ្នរបេ់គ្មត់ទំង៦ ក់្ 
សៅកាន់ស្ថោក្ពះវហិារ សទះជាបតីរបេ់គ្មត់ានសាះបង់សចាល្គ្មត់ និង 
បែិសេធមិនក្ពមជួយគ្មត់ក៏្សោយ។ ជាសរៀងរាល់្ឆ្កន ំ សៅសពល្ចុះសឈ្លម ះ 
ចូល្សរៀន (Registration time) ជិតមក្ែល់្ គ្មត់ដតងដតអធិស្ថា នសៅ ក្ពះថា 
“ឱ្ក្ពះអងគសអើយ! េូមឱ្យកូ្ន្ាុំមាា េ់ានចូល្សរៀននិងសគផ្ងចុះ!”។ សរៀង
រាល់្រែូវសៅត  គ្មត់ដតង្ិត្ំរក្ក្ាក់្បង់បំណុល្ចាេ់ពីមុន មុនសពល្ដែល្
អាចរក្លុ្យេក្មាប់ឆ្កន ំសក្កាយសទៀត។ ជាសរឿយៗ គ្មត់មិនែឹងថាក្ាក់្ 
ស ះមក្ពីណា្លះសទ ស ើយក៏្មិនែឹងថាមក្សពល្ណាដែរ។ មានសពល្្លះ 
កូ្នៗ របេ់គ្មត់ចូល្សរៀនសក្កាយសគ សោយស្ថរគ្មត់មិនអាចរក្លុ្យបង់នងល
ស្ថោទន់សពល្។ បទពិសស្ថធន៍ទំងសនះានកាល យជាសមសរៀនមួយែ៏េំខ្ជន់ 
េក្មាប់កូ្នៗរបេ់សោក្ស្េី វីល្ ដែល្គ្មត់ចង់ឱ្យសគយល់្ក្ាក្ែថា  
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«ជួនកាល្ក្ពះ មិនានសឆលើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ថា នរបេ់សយើងានទន់
ចិតតសទ ដតសទះជាយា ងណាក៏្សោយក៏្មិនឱ្យ ួេសពល្ដែរ»។ េូមអាន
សៅវគគដែល្ចងអុល្ បង្ា ញសៅ ទំព័រ១៤២ រួចពិចារណាសមើល្ថាសតើក្ពះក្ទង់
ជួយសយើងយា ងណា្លះ សៅក្នុងកាល្ាៈសទេាៈពិសេេៗ។ 

ស តុែូចសមតចានជាសោក្អនក្គិតថាក្ពះរង់ចំាទល់្ដត ទីចុង 

   សក្កាយសទើបក្បទនក្ពះពរែល់្សយើង? 

សតើការដែល្អធិស្ថា នចង់ឱ្យក្ពះក្បទនក្ពះពរតាមចំណង់ចិតតដែល្ 
ចង់ានអវីមួយជាក់្ោក់្ស ះសៅថាអវី? ស តុអវីានជាវាមិនគូរ គបបី? 

  

េូមពិចារណាសមើល្ាៈ 

  េូមពិភាក្ាសមើល្ជាមួយមិតតភក្តិរបេ់សោក្អនក្នូវសពល្
មួយ ដែល្ក្ពះក្ទង់សឆលើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ថា នានក្បសេើរសល្ើេជាង
ការដែល្សយើងទូល្េូមស ះ? 

េូមអានដងមសទៀតសៅាៈ 
   ទំនុក្ែំសក្ើង ៨៤:១១ 

   សអស្ថយ ៥៥:៨-៩ និង 

          សយសរមា ២៩:១១។ 
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សតើព្តូវសធា ើោ៉ាងណាចសំ ះការរនទលិេងស័យ 

១៨ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣៨ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  សអើ ន៎ក្ាជាា  និងចំសណះែ៏បរបូិររបេ់ក្ពះសក្ៅ
ណាេ់សតើ ឯក្ពះែំរះិរបេ់ក្ទង់ សតើមានអនក្ណានឹងេៃង់ាន ស ើយផ្លូ វក្ទង់ 
សតើមានអនក្ណានឹងរក្តាមាន។ រ  ូម ១១:៣៣ 
 មានមនុេសជាសក្ចើន ជាពិសេេអនក្ដែល្មានការពិសស្ថធន៍សក្មង្ាី
សៅក្នុងជីវតិជាអនក្ក្គីស្ថៃ ន ដែល្មានសពល្្លះមានបញ្ចា ននចមៃល់្មិនសចះ
ចប់មិនសចះស ើយ។ មានសរឿងរា វជាសក្ចើនសៅក្នុងក្ពះគមពីរដែល្សគមិនអាច
ពនយល់្ាន ឬក៏្មិនអាចយល់្ាន។ សឆលៀតឱ្កាេសនះអារក្សស្ថតំាងាន
សក្បើការទំងសនះជាមសធាាយសែើមបីសធវើឱ្យរសង្គ ះរសងគើែល់្សេចក្តីជំសនឿរបេ់
សគ ស ើយថា ជាការសបើក្េំដែងរបេ់ក្ពះជាមាា េ់។ សគែណតឹ ងេួរថា “សតើ្ាុ ំ
អាចស្ថគ ល់្ផ្លូ វនន សេចក្តីេុចរតិ ានសោយរសបៀបណា?”។ ក្បេិនសបើក្ពះ
គមពីរពិតជាក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់ដមន សតើសធវើែូចសមតចសទើប្ាុំអាចរចួ
ផុ្តអំពីសេចក្តីមនៃិល្េងស័យ និងការភាន់ក្ច ំទំងសនះសៅាន?។ 

 ក្ពះជាមាា េ់មិនតក្មូវឱ្យសយើងមានជំសនឿសោយគ្មម នផ្តល់្ភេតុតាង
ក្គប់ក្គ្មន់ ដែល្ជាមូល្ោា នក្គឹះននសេចក្តីជំសនឿរបេ់សយើងស ះស ើយ។ 
ភាពេាិតសេារ របេ់ក្ទង់ ល្ក្ខណាៈរបេ់ក្ទង់ េចាភាពននក្ពះបនៃូល្របេ់
ក្ទង់ស្ថា ប ស ើង សោយទីប ៃ ល់្ដែល្មានស តុផ្ល្ ស ើយបរបូិរផ្ង។ 
ប ុដនត ក្ពះជាមាា េ់មិនាន បំាត់សចាល្នូវល្ទធភាពននការមនៃិល្សចាល្
សចញសទ។ សេចក្តីជំសនឿរបេ់សយើងេាិតសៅសល្ើភេតុតាង មិនដមនេាិតសៅ

១២ 
ជំរូក្ទ ី
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សល្ើការេំដែងស ើយ។ អនក្ណាដែល្មានចំណង់ខ្ជងការេងស័យស ះនឹង
មានឱ្កាេេក្មាប់ការឆៃល់្េងស័យ។ រឯីអេ់អនក្ណាដែល្មានបំណង
ចង់ែឹងការពិត ស ះនឹងរក្ស ើញភេតុតាង   ជាសក្ចើនដែល្ជាបដងអក្នន     
សេចក្តីជំសនឿ។ 

 គំនិតក្ាជាា ននមនុេសជាតិធមមតាមិនអាចយល់្ឱ្យានសពញសល្ញ
នូវល្ក្ខណាៈ ឬការង្ររបេ់ក្ពះជាមាា េ់ានស ើយ។ ក្ពះែ៏បរេុិទធនឹងេាិត
សៅជាសេចក្តី អាង៌កំ្ាំងែ៏ក្ជាល្សក្ៅ ចំស ះអនក្ដែល្មានក្ាជាា ឈ្លល េនវ
បំផុ្តដែល្ានទទួល្ការសរៀនេូក្ត្ពង់្ពេ់សៅវញិ។ សបើអនក្្ំដេវងរក្ សតើ
នឹងអាចស្ថគ ល់្េភាពននក្ពះានឬយល់្ែល់្សេចក្តីក្គប់ល្ក្ខណ៍របេ់ក្ពះ
ែ៏មានក្ពះសចស្ថត ានដែរឬសទ? «សបើអនក្្ំដេវងរក្ សតើអាចនឹងស្ថគ ល់្េភាព
ននក្ពះាន ឬយល់្ែល់្សេចក្តីក្គប់ល្ក្ខណ៍របេ់ក្ពះែ៏មានក្គប់ក្ពះសចស្ថត
ានដែរឬ ស ះ្ពេ់ជាងស្ថា នេួគ៌សៅសទៀត សតើអនក្អាចនឹងសធវើយា ងណាាន 
ក៏្សក្ៅជាងស្ថា ន ំុក្ពលឹ្ងមនុេសស្ថល ប់ផ្ង សធវើែូចសមតចឱ្យអនក្យល់្ាន » 
យ ូប ១១:៧-៨។ 

 ស្ថវក្ប ុល្ឧទនថា «សអើ ន៎ ក្ាជាា  និងចំសណះែ៏បរបូិររបេ់ក្ពះ
សក្ៅណាេ់សតើ! ឯក្ពះតក្មិះរបេ់ក្ទង់ សតើមានអនក្ណានឹងេៃង់ាន? ស ើយ
ផ្លូ វក្ទង់ សតើមានអនក្ណានឹងរក្តាមាន»  រ  មូ ១១:៣៣។ ក៏្ប ុដនត សទះជា 
“មានពពក្និងសេចក្តីងងឹតាំងជំុវញិក្ទង់ សេចក្តីេុចរតិ និងសេចក្តី
យុតតិធម៌ ជាសជើងងកល់្បល្ល័ងកក្ទង់”។  ទំនុក្ែំសក្ើង ៩៧:២។ សយើងអាចយល់្
ាននូវការក្បស្េ័យរបេ់ក្ទង់ជាមួយសយើង ស ើយសោយស្ថរមូល្ស តុ
ដែល្ក្ទង់ានសធវើស ើង ស ះបណាត ល្ឱ្យសយើងអាចសមើល្ស ើញនូវសេចក្តី
ស្េឡាញ់និងសេចក្តីសមតាត ក្រុណាែ៏គ្មម នក្ពំដែន ដែល្ផ្ាភាា ប់សៅនឹង
អំណាចែ៏គ្មម នទីកំ្ណត់ដែរ។ សយើងអាចយល់្យា ងសក្ចើននូវក្ពះរាជបំណង
របេ់ក្ទង់ដែល្ជាគុណក្បសយាជន៍ និងសេចក្តីក្បនពរបេ់សយើង។ សល្ើេពី
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សនះសៅសទៀត សយើងសៅដតទុក្ចិតតសៅសល្ើ ក្ពះ េតននក្ពះែ៏មានក្គប់ទំង
សចស្ថត  និងក្ពះ ឫទ័យដែល្ស រសពញសៅសោយសេចក្តីសមក្តីភាព។ 

១៩ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៣៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ដតក្តូវឲ្យអនក្ស ះេូមសោយចិតតសជឿ ឥតេងស័យអវីសស្ថះ 
ែបិតអនក្ណាដែល្េងស័យ ស ះសក្បៀបែូចជារល្ក្េមុក្ទដែល្ក្តូវផ្ទត់សោយ
្យល់្ ទំងរសំពើក្ចុះស ើង។ យា កុ្ប ១:៦ 

   ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់ ក៏្ែូចជាអតតចរតិរបេ់ក្ទង់ដែល្ជាមាា េ់
ននការទំងអេ់ដែរ គឺានបង្ា ញនូវសេចក្តីអាង៌កំ្ាំងដែល្មនុេសស្ថមញ្ាមិន
អាចនឹងយល់្ានសោយសពញសល្ញស ើយ។ ចំណូល្ននអំសពើាបមក្ក្នុង
សោកិ្យ ការសយានយក្កំ្សណើ តជាមនុេសរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ការបសងកើតជាងមី
ននមនុេស ការមានក្ពះជនមរេ់ស ើងវញិរបេ់ក្ទង់ និងកិ្ចាការែ៏សក្ចើនសផ្សង
សទៀត ដែល្សល្ើក្បង្ា ញសៅក្នុងក្ពះគមពីរបរេុិទធមានន័យអាង៌កំ្ាំងែ៏ក្ជាល្សក្ៅ 
 ួេពីក្ាជាា ននមនុេសជាតិអាចពនយល់្ាន ឬមិនអាចទំងយល់្ាន
ចាេ់សទៀតផ្ង។ សយើងគ្មម នស តុផ្ល្អវីនឹងមនៃិល្េងស័យអំពីការង្ររបេ់
ក្ពះជាមាា េ់សទ ពីសក្ ះសយើងមិនអាចយល់្ែឹងនូវអាង៌កំ្ាំងននដផ្នការ
របេ់ក្ទង់ស ើយ។ សៅក្នុងពិភពដែល្សយើងរេ់សៅសនះ សយើងមាន ក់្ៗ  ុ៊ុំព័ទធ
សោយអាង៌កំ្ាំងដែល្សយើងមិនអាចក្បសមើល្ាន។ ទក្មង់ននជីវតិែ៏
ស្ថមញ្ាបំផុ្តមួយក៏្មានបញ្ចា អាង៌កំ្ាំង ដែល្េូមបីដតទេសនវទូិែ៏ឈ្លល េ
នវក៏្មិនអាចមានល្ទធភាពនឹងបក្ស្ស្ថយានដែរ។ ក្គប់ទីក្ដនលងទំងអេ់
ស រសពញសៅសោយភាពែ៏អស្ថា រយ ដែល្សល្ើេអំពីការស្េនមគិតរបេ់សយើង។ 

សតើសយើងមិនែឹងសទឬអីថា េូមបីដតសៅក្នុងពិភពននក្ពលឹ្ងវញិ្ចា ណ (Spiritual 

world) ក៏្គង់មានអាង៌កំ្ាំងជាសក្ចើនដែល្សយើងមិនអាចយល់្ានដែរ។ 
ការដែល្ពិាក្នឹងយល់្ស ះគឺេាិតសៅសល្ើភាពក្សមាយ និងភាពចសងអៀត
ចងអល់្ននចិតតមនុេសសោក្សយើងដតប ុសណាណ ះ។ ក្ពះជាមាា េ់ានផ្តល់្ឱ្យ
សយើងនូវក្ពះគមពីរដែល្មានភេតុតាងក្គប់ក្គ្មន់អំពីល្ក្ខណាៈរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ 
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ស ើយសយើងមិនក្តូវមានការេងស័យអំពីក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់ស ើយ ពីសក្ ះ 
សយើងមិនអាចយល់្ឱ្យអេ់ពីអាង៌កំ្ាំងទំងឡាយននដផ្នការេសក្តង្គ ះ 
របេ់ក្ពះជាមាា េ់ស ើយ។ 

 ស្ថវក័្សពក្តរេមានក្បស្ថេន៍ថា “. . . ស ះមានសេចក្តី្លះដែល្
ពិាក្យល់្ ស ើយដែល្ពួក្អនក្សមល ល្ៃង់ និងពួក្អនក្ដែល្មិនខ្ជា ប់្ាួនសគ
បដងវរន័យននសេចក្តីទំងស ះ ែូចជាសគបដងវរបទគមពីរឯសទៀតដែរ . . .”  ។    
សពក្តរេ ទី២ ៣:១៦។ ការពិាក្ទំងឡាយសៅក្នុងក្ពះគមពីរក្តូវានអនក្
េងស័យនិយម យក្មក្ជដជក្ជំទេ់នឹងក្ពះគមពីរបរេុិទធ។ ប ុដនត សទះជា
មានសេចក្តីដបបសនះសក្ើតស ើងក៏្សោយ ក៏្ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះសៅដតមាន   
ភេតុតាងែ៏អស្ថា រយ និងក្បក្បសោយអំណាចមក្អំពីក្ពះែដែល្។ ក្បេិនសបើ 
ក្ពះគមពីរគ្មម នែំសណើ រ សរឿងរា វននក្ពះជាមាា េ់ដែល្សធវើឱ្យសយើងអាចយល់្ាន
សោយង្យ ក្បេិនសបើក្ាជាា មនុេសដែល្មានក្ពំដែន អាចយល់្ាននូវ
ភាពអស្ថា រយននក្ពះជាមាា េ់ ស ះនឹងគ្មម នអវីដែល្េំគ្មល់្អំពីក្ពះស ើយ។ 
ភាពែ៏េសមបើមអស្ថា រយ និងអាង៌កំ្ាំង នននផ្ៃសរឿងដែល្ក្ពះគមពីរានបង្ា ញ 
ានញំុាងចិតតសយើងឱ្យមានជំសនឿសជឿថា ស ះក្ាក្ែជាក្ពះបនៃូល្ននក្ពះជា
មាា េ់ដមន។ 

 ក្ពះគមពីរបរេុិទធានសបើក្េំដែងនូវេចាភាពសោយភាពស្ថមញ្ា
បំផុ្ត និងេមស្េបសៅតាមសេចក្តីក្តូវការ និងបំណងក្ាថាន របេ់មនុេស
សោក្ដែល្ញំុាងឱ្យអនក្សចះែឹងសក្ៅក្ជះមានការសេៃើចេរសេើរ និងមានការ
ចាប់អារមមណ៍ ក្នុង្ណាៈក្ពះគមពីរសធវើឱ្យអនក្ល្ៃង់សមល  និងអនក្ដែល្ប ៃ ប្លួន
អាចសមើល្ស ើញ ផ្លូវសៅកាន់សេចក្តីេសក្តង្គ ះ។ សេចក្តីពិតែ៏ស្ថមញ្ា ដែល្
ានបញ្ចា ក់្មក្ សនះេាិតសៅសល្ើសរឿងរា វែ៏េំខ្ជន់ សៅ្ពេ់ឆ្កៃ យផុ្តពី
អំណាចននមនុេស ដែល្អាចយល់្ែឹងាន ដែល្សយើងអាចទទួល្ាន
សោយស្ថរដតក្ពះជាមាា េ់មានបនៃូល្ក្ាប់សយើងដតប ុសណាណ ះ។ ដផ្នការ
សក្ាេសោះានោតក្តោងចំស ះសយើងក្បសយាជន៍ឱ្យមនុេសក្គប់
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ក្ាណអាចសមើល្ស ើញជំហានដែល្សគនឹងក្តូវឈ្លនសឆ្កព ះសៅកាន់ការ
ល្ន់តួអំសពើាបសៅកាន់ក្ពះជាមាា េ់ និងសេចក្តី ជំសនឿតក្មង់សៅឯក្ពះ
សយេ ូវក្គីេៃជាមាា េ់ សែើមបីទទួល្ានសេចក្តីេសក្តង្គ ះពីក្ពះជាមាា េ់ សៅ
តាមមសធាាយដែល្ក្ទង់ានសក្គ្មងទុក្។ សៅក្នុងសេចក្តីពិតដែល្ង្យ
នឹងយល់្ក៏្សោយ ក៏្គង់មានភាពអាង៌កំ្ាំងននសេចក្តីល្អរបេ់ក្ទង់ ដែល្
សក្ៅសល្ើេអេ់ទំងចិតតដែល្្ំដេវងរក្ដែរ ក៏្ប ុដនត អំណាចសនះនឹងសបើក្
េំដែងឱ្យអនក្ដែល្ដេវងរក្សេចក្តីពិតែ៏ពិតក្ាក្ែ សោយនូវការសគ្មរព
ក្បណិប័តន៍ និងសោយសេចក្តីជំសនឿានស ើញវញិ។ សពល្ណាដែល្សគ 
េិក្ាក្ពះគមពីរានកាន់ដតសក្ចើនស ើង ស ះសគនឹងមានសេចក្តីជំសនឿកាន់ដត 
មំាមួនស ើងដែរ សោយក្ាក្ែក្នុងចិតតថា «ស ះគឺជាក្ពះបនៃូល្ននក្ពះ ែ៏
មាន ក្ពះជនមរេ់»។ ការសល្ើក្ស តុផ្ល្របេ់មនុេសសោក្ ក្តវូដតឱ្នក្កាប 
សៅ ចំស ះភាពែ៏ម ស្ថា រយននការសបើក្េំដែងរបេ់ក្ពះជាមាា េ់។ 

  

«ពួក្អនក្សមឆៃល់្និងអនក្ដែល្មានចិតតមិនសស្ថម ះក្តង់ បែិសេធក្ពះបនៃូល្
របេ់ក្ពះ ពីសក្ ះដតសគមិនអាចក្បសមើល្យល់្ក្គប់ទំង 

សេចក្តីអាង៌កំ្ាំងទំងស ះាន»។ 

 

២០ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤០ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ឯអេ់ទំងសេចក្តីោក់្កំ្ាំង ស ះសស្េចសៅក្ពះសយ ូវា  
ជាក្ពះននសយើងរាល់្គ្មន សទ ដតសេចក្តីដែល្ានសបើក្េំដែងមក្ទំងប ុ ម ន 
ស ះសស្េចសៅសយើងរាល់្គ្មន  ស ើយនឹងកូ្នសៅសយើង ជាសរៀងរាបែរាបវញិ
សែើមបីឲ្យសយើងានក្បក្ពឹតតតាមអេ់ទំង ក្យក្នុងក្កឹ្តយវន័ិយសនះ។            
សចាទិយក្ថា ២៩:២៨ 
   សគគ្មម នេុឆនៃាៈនឹងរង់ចំាសោយសេចក្តីអំណត់អត់ធមត់ទក្មំាែល់្សពល្
ដែល្ក្ពះជាមាា េ់ ក្ទង់យល់្ថាជាការេមល្មមនឹងសបើក្បង្ា ញពីសេចក្តី
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ពិតឱ្យសគានែឹងស ះសទ។ សគយល់្ថាក្ាជាា មនុេសដែល្គ្មម នជំនួយពីក្ពះ
ស ះ គឺក្គប់ក្គ្មន់នឹងអាចយល់្ាននូវអតាន័យននក្ពះគមពីរ សោយការ្វះ
ខ្ជតក្តង់សនះសគក្ាក្ែ ជាបែិសេធនូវអំណាចននក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ 
ជាការពិតណាេ់ ដែល្ថាមានក្ទឹេតីនិងសគ្មល្ល្ទធិក្បក្បសោយក្បជាក្បិយ
ភាពជាសក្ចើន ដែល្សយើងដតងេនមតថាានែក្ស្េង់មក្អំពីក្ពះគមពីរ ដតការ
បង្ា ត់បសក្ងៀនវញិគ្មម នមូល្ោា ន ស ើយតាមពិតការបសក្ងៀនអេ់ទំងស ះ 
គឺផ្ៃុយស្េ ះពីក្ពះបនៃូល្ននក្ពះគមពីរផ្ង។ បញ្ចា អេ់ទំងសនះានបសងកើត
ស ើងនូវភាពមនៃិល្េងស័យ និងភាពអល់្ដអក្ែល់្មនុេសជាសក្ចើន។ ការ
អេ់ទំងសនះមិនអាចសចាទក្បកាន់សៅសល្ើក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះានសទ គឺវា
សក្ើតស ើងសោយការយល់្្ុេរបេ់មនុេស សៅសល្ើក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះសៅ
វញិសទ។ 

 ក្បេិនសបើមនុេសដែល្ជាេមិទធិផ្ល្របេ់ក្ពះ មានល្ទធភាពអាច
នឹងយល់្ានែ៏សពញបរបូិរអំពីក្ពះនិងការង្ររបេ់ក្ទង់ ស ះសគនឹងដល្ង
ដេវងរក្សេចក្តីពិតសៅសទៀត ក៏្នឹងដល្ងមានការរកី្ចសក្មើនខ្ជងចំសណះែឹង 
និងការលូ្តោេ់ដផ្នក្េតិអារមមណ៍ ឬចិតតគំនិតសៅសទៀតដែរ។ ក្ពះជា
មាា េ់នឹង ពំុដមនជាក្ពះអាទិក្រសទៀតស ើយ រឯីមនុេសដែល្ានសឈ្លងែល់្
ទីកំ្ណត់ននចំសណះវជិាា និងេមិទធិផ្ល្នឹង្ប់លូ្តោេ់តសៅមុ្សទៀត។ 
ចូរឱ្យសយើងដងលងអំណរគុណែល់្ក្ពះជាមាា េ់ដែល្ក្ទង់រារាងំមិនឱ្យការទំង
សនះសក្ើតសៅាន។ ក្ពះជាមាា េ់ក្ទង់ធំគ្មម នដែនកំ្ណត់។ សៅក្នុងក្ទង់មាន 
«. . . មានក្គប់ ទំងផ្ល្នងលវសិេេននក្ាជាា និងសេចក្តីសចះែឹង . . .» កូ្ល្ ុេ 
២:៣។ សទះបីជាមនុេស្ំស្ស្ថវក្ជាវ ្ំសរៀនេូក្ត រ ូតែល់្ទីបំផុ្តក៏្សោយ 
ក៏្សគមិនអាចសរៀនឱ្យអេ់នូវកំ្ណប់ននក្ាជាា របេ់ក្ទង់ េិរលី្អរបេ់ក្ទង់ 
និងអំណាចរបេ់ក្ទង់ានដែរ។ 

 សែើមបីទទួល្ស្ថគ ល់្ថាសយើងមិនអាចយល់្សេចក្តីពិតននក្ពះបនៃូល្
របេ់ក្ទង់ ស ះសយើងក្តូវដតយល់្ថាក្ាជាា របេ់មនុេសសយើង មិនអាចយល់្
ានពីក្ពះតក្មិះរបេ់ក្ពះស ើយ។ សតើសធវើែូចសមតចឱ្យសយើងយល់្ពីបំណង
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 ឫទ័យននក្ពះែ៏េពវញ្ាូញ្ចា ណសៅាន? សោយសក្ ះដតមិនអាចយល់្ែឹង
ក្គប់ទំង សេចក្តីអាង៌កំ្ាំងទំងស ះស ើយ ដែល្អនក្សមឆៃល់្ និងពួក្អនក្
មានចិតតមិនសស្ថម ះក្តង់ មិនក្ពមទទួល្ស្ថគ ល់្ក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់។ 
េូមបីអនក្ដែល្កាន់តាមក្ពះគមពីរបរេុិទធផ្ងទំងឡាយក៏្មិនអាចរួចចាក្
ផុ្តពីសក្គ្មះថាន ក់្ ក្តង់ចំណុចសនះានក្គប់ៗគ្មន ស ះដែរ។ ស្ថវក្របេ់ក្ពះ
មានក្បស្ថេន៍ថា “ែូសចនះ ចូរក្បយ័តនបងបអូនសអើយ ដក្ក្ងមានពួក្អនក្រាល់្គ្មន
ណាមួយមានចិតតអាក្ក្ក់្ សោយមិនសជឿក្ពមទំងសាះបង់សចាល្ក្ពះែ៏មាន
ក្ពះជនមរេ់សៅ” ស សក្ពើរ ៣:១២។ ជាការក្តឹមក្តូវណាេ់ដែល្សយើងេិក្ា
ឱ្យានចាេ់ និងឱ្យានក្តូវតាមការបង្ា ត់បសក្ងៀនននក្ពះគមពីរបរេុិទធ និង
ដេវងយល់្ឱ្យានែល់្ “. . . សេចក្តីក្ជាល្សក្ៅននក្ពះដែរ” កូ្រនិងូេទី១ ២:

១០ តាមដតសេចក្តីទំងស ះដែល្សបើក្េំដែងក្នុងក្ពះគមពីរ។ ក្ពះគមពីរដចង
ថា “ឯអេ់ទំង សេចក្តីោក់្កំ្ាំង ស ះសស្េចសៅក្ពះសយ ូវា  ជាក្ពះនន
សយើងរាល់្គ្មន សទ ដតសេចក្តីដែល្ានសបើក្េំដែងមក្ទំងប ុ ម ន ស ះសស្េច
សៅសល្ើសយើងរាល់្គ្មន ” ។ សចាទិយក្ថា ២៩:២៨។ ចំដណក្កិ្ចាការរបេ់
អារក្សស្ថតំាងវញិ គឺអូេទញមនុេសណាមានចិតតមនៃិល្េងស័យសចញអំពី
ក្ពះ។ សមាទនភាពានចូល្ោយ ំជាមួយនឹងការពិនិតយពិចារណាសៅ
សល្ើសេចក្តីពិតននក្ពះគមពីរ ដែល្ ំឱ្យសគាត់បង់ការអត់ធមត់ និងមាន
អារមមណ៍ថាែូចជាបរាជ័យ ក្បេិនសបើសគមិនអាចពនយល់្ក្គប់ដផ្នក្ននក្ពះ
គមពីរឱ្យេមស្េបសៅតាមចំណង់សពញចិតតរបេ់សគ។ សគគិតថាការដែល្មិន
យល់្នូវក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះ គឺជាការអាមា េ់មុ្មួយយា ងខ្ជល ំង។ 

២១ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤១ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ក្ពះក្ទង់ានេំដែង ឲ្យសយើងរាល់្គ្មន ស ើញសេចក្តី
ទំងស ះ សោយស្ថរក្ពះវញិ្ចា ណក្ទង់ ែបិតក្ពះវញិ្ចា ណននក្ទង់េៃង់
សមើល្ក្គប់ទំងអេ់ ក្ពមទំងសេចក្តី ក្ជាល្សក្ៅននក្ពះដែរ។  
កូ្រនិងូេទី១  ២:១០ 



ទំព័រ  - 161 - 
 

 ក្ពះេពវក្ពះ ឫទ័យចង់ឱ្យរាស្តេតក្ទង់ានស ើញការសបើក្េំដែងពី 
សេចក្តីពិតននក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់សៅក្នុងជីវតិរេ់សៅរបេ់សគមាន ក់្ៗ។       
មានដតមសធាាយមួយប ុសណាណ ះ ដែល្អាចសធវើឱ្យសគទទួល្នូវចំសណះវជិាា
ទំងសនះាន។ សយើងអាចទទួល្ការយល់្ែឹងនូវក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជា
មាា េ់តាមរយាៈការបំភលឺននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធប ុសណាណ ះ។ «ែបិតសបើមិនដមនជា
វញិ្ចា ណដែល្សៅក្នុ ង្លួ នមនុេសសទស ះ សតើមានអវីនឹងស្ថគ ល់្េណាា ន
មនុេសស ះាន ស ើយសបើមិនដមនជាក្ពះវញិ្ចា ណននក្ពះស ះក៏្គ្មម នអនក្
ណាស្ថគ ល់្េណាា នក្ពះានដែរ»។ កូ្រនិងូេទី១ ២:១១។ «. . . ែបិតក្ពះ
វញិ្ចា ណននក្ទង់ េៃង់សមើល្ក្គប់ទំងអេ់ ក្ពមទំងសេចក្តីក្ជាល្សក្ៅននក្ពះ
ដែរ» កូ្រនិងូេទី១ ២:១០។ ឯក្ពះបនៃូល្េនានន ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះគឺ «កាល្
ណាក្ពះអងគស ះ គឺជាក្ពះវញិ្ចា ណននសេចក្តីពិតានមក្ែល់្ ស ះក្ទង់នឹង
 ំអនក្រាល់្គ្មន ចូល្ក្នុងក្គប់ទំងសេចក្តីពិត ែបិតក្ទង់នឹងមានបនៃូល្ . . . 
ចំស ះដតសេចក្តីណាដែល្ក្ទង់ឮ ស ើយនិងេំដែងឱ្យអនក្រាល់្គ្មន ែឹងការ
ដែល្ក្តូវមក្»  យ ូហាន ១៦:១៣-១៤។ 

 ក្ពះជាមាា េ់េពវក្ពះ ឫទ័យចង់ឱ្យមនុេសសោក្សក្បើក្ាេ់នូវ
អំណាចននការពិចារណារបេ់សគ សែើមបីការេិក្ាក្ពះគមពីរបរេុិទធ ដែល្នឹង
ផ្តល់្ក្មាល ំង និងសល្ើក្ែំសក្ើងឱ្យ្ពេ់នូវអារមមណ៍របេ់សគ ដែល្គ្មម នការសរៀន
េូក្ត ដបបណាអាចក្បែូចានស ើយ។ ក៏្ប ុដនត សយើងក្តូវដតក្បរងក្បយ័តននឹង
មូល្ស តុននការសល្ើក្េរសេើរែំសក្ើង្លួនឯង ដែល្ជាចំណុចននភាពក្សមាយ 
និងគុណវបិបតតិននមនុេសជាតិ។ ក្បេិនសបើសយើងមិនចង់ឱ្យក្ពះបនៃូល្ននក្ពះ 
ជាមាា េ់ោក់្កំ្ាំង អំពីការយល់្ែឹងរបេ់សយើង ដែល្ដតងសធវើឱ្យសេចក្តី
ពិតែ៏ង្យស្េួល្ ដបរជាពិាក្យល់្សៅវញិស ះ សយើងក្តូវដតប ៃ ប្លួន 
និងមានជំសនឿែូចជាសក្មងតូច ដែល្សរៀប្លួនជាសស្េច សែើមបីសរៀននិងអងវរ    
េំុជំនួយពីក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ។ 
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ការយល់្ែឹងពីអំណាច និងគតិបណឌិ តរបេ់ក្ពះ និងការ្វះេមតាភាព
របេ់សយើងក្នុងការយល់្ែល់្ភាពែ៏អស្ថា រយននក្ពះជាមាា េ់ នឹងជំរុញឱ្យ
សយើងបនៃន់ចិតត សោយេភាពរាបស្ថ។ សយើងក្តូវដតសបើក្ក្ពះបនៃូល្របេ់
ក្ទង់ឱ្យែូចជាសយើងចូល្សៅក្នុងក្ពះវតតមានរបេ់ក្ពះអងគសោយក្តីេាប់ដេាង។ 
សៅសពល្ដែល្សយើងមក្េិក្ាក្ពះគមពីរ សយើងក្តូវដតែឹងថា មានអំណាច
ដែល្លុ្បសល្ើអេ់ទំងស តុផ្ល្ទំងប ុ ម ន និងក្ាជាា ផ្ងទំងឡាយ 
សយើងក្តូវដតឱ្នលំ្សទនសៅឯ «ក្ពះជាមាា េ់» ែ៏ម ស្ថា រយ។ 

 មានសរឿងរា វជាសក្ចើនដែល្ហាក់្ែូចជាលំ្ាក្ឬដបបស្េពិចស្េពិល្ 
ដែល្ក្ពះជាមាា េ់សធវើឱ្យសៅជាស្ថមញ្ា និងង្យស្េួល្យល់្ចំស ះអនក្ដែល្
ដេវងរក្ឱ្យានយល់្នូវបញ្ចា ទំងស ះ។ សបើគ្មម នការែឹក្ ំននក្ពះវញិ្ចា ណ
បរេុិទធសទ សយើងនឹងមុ្ជាសៅដតបនតការឃ្ល តឆ្កៃ យពីសេចក្តីពិតននក្ពះ
គមពីរ ឬសៅដតយល់្្ុេអំពីក្ពះគមពីរែដែល្។ មានការអានក្ពះគមពីរ្លះក៏្
គ្មម នានទទួល្ផ្ល្ក្បសយាជន៍អវីដែរ ស ើយក៏្បណាត ល្ឱ្យមានសក្គ្មះថាន ក់្
ធៃន់ធៃរដងមសទៀតផ្ង។ សៅសពល្ណាដែល្សគសបើក្ក្ពះគមពីរជាក្ពះបនៃូល្
របេ់ក្ពះសោយគ្មម នសេចក្តីសកាតខ្ជល ច និងសោយគ្មម នការអធិោា នែល់្ក្ពះ 
សៅសពល្ណាដែល្ចិតតគំនិត និងសេចក្តីស្េឡាញ់មិនសផ្ទត តភាា ប់សៅសល្ើ
ក្ពះជាមាា េ់ ឬមិនចុះេក្មរងជាមួយ ក្ពះរាជ ឫទ័យរបេ់ក្ទង់ស ះទឹក្
ចិតតរបេ់សគនឹងក្តូវល្អក់្ក្ក្រ សោយសេចក្តីមនៃិល្េងស័យ ស ើយសៅសពល្
ដែល្សគេិក្ាក្ពះគមពីរ ចមៃល់្ែ៏មិនសចះអេ់មិនសចះស ើយ ក៏្កាន់ដតសក្ើត
មានស ើង។ ស្ថតំាងដែល្ជាបចាា មិក្តានចូល្មក្ក្តួតក្តាសល្ើចិតតគំនិត
របេ់សគ ស ើយវានឹងឱ្យសយាបល់្ជាការបក្ស្ស្ថយមិនក្តឹមក្តូវ។ សពល្ណា
មនុេសមិនានេវះដេវងសធវើយា ងណាឱ្យ ក្យេំែីនិងេក្មមភាពរបេ់្លួន
ានចុះេក្មរងជាមួយនឹងក្ពះសទស ះ សទះជាសគមានចំសណះវជិាា ្ពេ់យា ង
ណាក៏្សោយ ក៏្សគសៅដតយល់្ែឹងក្ពះបនៃូល្ននក្ពះមិនានក្តឹមក្តូវដែរ 
ស ើយវានឹងមានការសក្គ្មះថាន ក់្ ក្បេិនសបើសយើងទុក្ចិតតែល់្ការបសក្ងៀន
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របេ់សគ។ អនក្ទំងឡាយណាដែល្សមើល្សៅក្ពះគមពីរ សែើមបីរក្ចាប់ចំណុច
កំ្ ុេសោយអសនលើៗស ះ សគពិតជាមិនានទទួល្ចក្ខុវេ័ិយអំពីក្ពះជា
មាា េ់ស ើយ។ សោយការសមើល្ស ើញស្េពិចស្េពិល្យា ងសនះ សគនឹងស ើញ
មូល្ស តុជាសក្ចើន ដែល្បណាត ល្ឱ្យមានសេចក្តីមនៃិល្េងស័យ និងគ្មម ន
សេចក្តីជំសនឿសៅសល្ើសរឿង ដែល្ង្យស្េួល្និងស្ថមញ្ាែ៏ពិតក្ាក្ែ។ 

២២ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ សបើអនក្ណាចង់សធវើតាមក្ពះ ឫទ័យក្ទង់ ស ះនឹងាន
ែឹងជាសេចក្តីបសក្ងៀនសនះមក្ពីក្ពះ ឬជា្ាុ ំនិយាយសោយអាង្លួន្ាុ ំ។ 

យ ូហាន ៧:១៧ 

 សទះបីជាសគ្ំបិទាំងយា ងណាក៏្សោយ ក៏្មូល្ស តុែ៏ពិតក្ាក្ែ 
ននការមនៃិល្េងស័យ និងចមៃល់្ែ៏ឥតក្ពំដែនភាគសក្ចើនគឺជាការស្េឡាញ់
អំសពើាប។ មនុេសដែល្មានសមាទនភាព និងសេចក្តីសក្តក្ក្តអាល្នឹងអំសពើ
ាប ពំុក្ពមទទួល្ស្ថវ គមន៍នូវការបង្ា ត់បសក្ងៀន និងល្ក្ខ្ ណឌ របេ់ក្ពះជា
មាា េ់ស ើយ។ ចំដណក្ឯអនក្ដែល្ពំុក្ពមសគ្មរពតាមសេចក្តីក្តូវការននក្ពះ
គមពីរ គឺមានការមនៃិល្េងស័យរួចជាសស្េចអំពីអំណាចននក្ពះគមពីរ។ សែើមបីអាច
ឈ្លនសៅែល់្សេចក្តីពិត សយើងក្តូវដតមានចំណង់ែ៏សស្ថម ះក្តង់ ចង់ែឹងនូវ
សេចក្តីពិត ស ើយនិងេុឆនៃាៈនឹងសគ្មរពក្បណិប័តន៍ែល់្សេចក្តីពិតទំង
ស ះ។ សបើអនក្ឯណាដែល្ចូល្មក្េិក្ាក្ពះគមពីរ សោយមានទឹក្ចិតតយា ង
ែូសចាន ះ ស ះនឹងស ើញនូវភេតុតាងែ៏របូិរ ដែល្ជាក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះជាមាា េ់ 
ស ើយសគនឹងមានការរកី្ចសក្មើនក្នុងការយល់្ែឹងពីសេចក្តីពិតននក្ពះបនៃូល្
របេ់ក្ទង់ ដែល្នឹងសធវើឱ្យសគមានបញ្ចា ឈ្លល េនវ ជាក្បសយាជន៍ែល់្សេចក្តី    
េសក្តង្គ ះ។ 

 ក្ពះក្គីេៃមានក្ពះបនៃូល្ថា «សបើអនក្ណាចង់សធវើតាមក្ពះ ឫទ័យ
ក្ទង់ស ះនឹងានែឹងថាជាសេចក្តីបសក្ងៀនសនះមក្ពីក្ពះ» យ ូហាន៧:១៧។ 
ជាជាងការស្ថក្េួរ និងការយក្ចិតតទុក្ោក់្ចំស ះកំ្ ុេដែល្អនក្ពំុយល់្
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ែឹងស ះ ចូរក្បគល់្អវីៗទំងអេ់សោយចិតតសគ្មរពសៅរក្ពនលឺដែល្ជះមក្សល្ើ
អនក្រួចមក្មក្ស ើយ ស ះអនក្នឹងានទទួល្ពនលឺងមីក្បសេើរជាងដងមសទៀត។ 
សោយស្ថរក្ពះគុណននក្ពះក្គីេៃ ចូរអនក្បំសពញក្គប់ភារកិ្ចាដែល្ានសបើក្
បង្ា ញឱ្យអនក្យល់្ចាេ់ស ះចុះ ស ើយអនក្នឹងអាចយល់្ែល់្កិ្ចាការ
ទំងឡាយ ដែល្អនក្សៅេងស័យានកាន់ដតក្បសេើរស ើង។ 

 មានភេតុតាងមួយដែល្សបើក្ចំ ែល់្មនុេសក្គប់ៗរបូ គឺទំងអនក្
មានចំសណះែឹង្ពេ់បំផុ្ត និងអនក្ល្ៃិតល្ៃង់បំផុ្តស ះគឺភេតុតាងននបទ
ពិសស្ថធន៍។ ក្ពះជាមាា េ់ចង់ឱ្យសយើងពិនិតយពិច័យរក្សេចក្តីពិតននក្ពះបនៃូល្ 
និងសេចក្តីពិតននសេចក្តីេនារបេ់ក្ទង់។ ក្ទង់ានសៅឱ្យសយើង    «. . . 
ភលក់្សមើល្ឱ្យែឹងថាក្ពះសយ ូវា ក្ទង់ល្អចុះ» ទំនុក្ែំសក្ើង ៣៤:៨។ សយើងក្តូវ
ដតស្ថក្សមើល្សោយ្លួនឯង ជាជាងពឹងដផ្អក្សល្ើ ក្យសពចន៍របេ់អនក្ឯសទៀត។ 
ក្ពះជាមាា េ់មានក្ពះបនៃូល្ថា «ចូរឱ្យេូមស ះអនក្នឹងាន»        យ ូហាន ១៦:២៤។ 
សេចក្តីេនារបេ់ក្ទង់ ទំងប ុ ម ននឹងក្តូវានេសក្មច។ ក្ទង់មិនដែល្ខ្ជន
នឹងបំសពញតាមអវីដែល្ក្ទង់ានេនាែល់្សយើងស ះស ើយ។ សៅសពល្
ដែល្សយើង ចូល្សៅរក្ក្ពះសយេ ូវកាន់ដតជិតស ើងៗ ស ើយសយើងមាន
អំណរេបាយ និងមានសេចក្តីស្េឡាញ់ែ៏ស រសពញសៅក្នុងក្ទង់ ស ះពនលឺ
ននក្ពះវតតមានរបេ់ក្ទង់នឹងបំភលឺអេ់ទំងការមនៃិល្េងស័យនិងភាពអនធការ
របេ់សយើង។ 

 ស្ថវក្ប ុល្ានមានក្បស្ថេន៍ថា «ក្ទង់ានសក្ាេឱ្យសយើងរួចពី
អំណាចននសេចក្តីងងឹង ស ើយផ្ទល េ់សយើងមក្ក្នុងនគររបេ់ក្ពះរាជបុក្តា
េៃួនភាៃ ននក្ទង់»  កូ្ល្ ុេ១:១៣។ ស ើយមនុេសមាន ក់្ៗដែល្សែើរសចញពី    
សេចក្តីស្ថល ប់មក្ឯជីវតិ គឺអាច «. . . ស ះានសាះក្តាយល់្ក្ពមថាក្ពះក្ទង់
ពិតក្តង់ដមន » យ ូហាន ៣:៣៣។ សគអាចសធវើទីប ៃ ល់្ថា «្ាុ ំក្តវូការជំនួយ 
ស ើយ្ាុ ំរក្ស ើញសេចក្តីជំនួយស ះសៅក្នុងក្ពះសយេ ូវ»។ សេចក្តីក្តូវការ
ទំងអមាល្មា នក៏្ានផ្តល់្ឱ្យ ស ើយការសស្េក្ឃ្ល នននចិតតរបេ់្ាុំក៏្ាន
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បំសពញេពវក្គប់ ស ើយឥ ូវសនះចំស ះរូប្ាុំ ក្ពះគមពីរបរេុិទធគឺជាការសបើក្
េំដែងពីក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ។ សបើសោក្អនក្នឹងេួរ្ាុំថា ស តុអវីានជា្ាុំមាន
ជំសនឿសជឿ ែល់្ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃស ះ្ាុំនឹងសឆលើយជំរាបថា «ចំស ះរបូ្ាុំ ក្ពះ
សយេ វូគឺជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ»។ ស តុអវីានជា្ាុំមានជំសនឿសល្ើក្ពះគមពីរ? 

ពីសក្ ះ្ាុំានរក្ស ើញថា «ក្ពះគមពីរ គឺជាក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ពះមក្កាន់្ាុំ»។ 
សយើងអាចសធវើទីប ៃ ល់្សោយ្លួនឯងថា ក្ពះគមពីរគឺជាសេចក្តីពិត ស ើយក្ពះ
ក្គីេៃគឺជាក្ពះរាជបុក្តាននក្ពះជាមាា េ់។ សយើងែឹងក្ាក្ែថា សយើងពំុដមន
សែើរតាមសរឿងសក្ពងនិទនដែល្បសងកើតស ើងសោយល្បិចក្ល្ែ៏បិុនក្បេប់
របេ់មនុេសស ះសទ។ 

២៣ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤៣ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ដតផ្លូ វរបេ់មនុេសេុចរតិ សធៀបែូចជាពនលឺ ដែល្កំ្ពុងដត
រះស ើង ដែល្ភលឺកាន់ដតខ្ជល ំងស ើង ែរាបែល់្សពញកំ្ឡំាង។ េុភាេិត ៤:១៨ 
 សោក្សពក្តរេោេ់សតឿនែល់្បងបអូនេៃួនភាៃ របេ់គ្មត់ថា «ចូរអនក្
រាល់្គ្មន ចសក្មើនស ើងក្នុងក្ពះគុណ ស ើយក្នុងការស្ថគ ល់្ែល់្ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃ
ជាក្ពះអមាា េ់ ជាក្ពះអងគេសក្តង្គ ះននសយើងរាល់្គ្មន » សពក្តរេទី២ ៣:១៨។ 
សៅសពល្ដែល្កូ្នសៅននក្ពះរកី្ចសក្មើនខ្ជងក្ពះគុណ សគនឹងានទទួល្ជា 
ក្បក្ក្តីនូវការយល់្ែឹងយា ងចាេ់ោេ់ននក្ពះបនៃូល្របេ់ក្ទង់។ សគនឹង
សមើល្ស ើញពនលឺងមី និងសស្ថភណភាពននសេចក្តីពិតែ៏ពិេិែាសៅក្នុងពនលឺស ះ។ 
ទំងសនះ គឺជាការពិតសៅក្នុងក្បវតតិស្ថស្តេតននក្ក្រមជំនំុក្គប់េម័យកាល្ ស ើយ
ការពិសនះនឹងសៅបនតរ ូតែល់្ទីបំផុ្តផ្ង។ «ដតផ្លូ វរបេ់មនុេសេុចរតិ 
សធៀបែូចជាពនលឺដែល្កំ្ពុងដតរះស ើង ដែល្ភលឺកាន់ដតខ្ជល ំងស ើង ែរាបែល់្
សពញក្មាល ំង» េុភាេិត ៤:១៨។ 

 សោយស្ថរសេចក្តីជំសនឿសជឿែល់្ក្ពះ ស ះសយើងសមើល្ស ើញចាប់ពី
សពល្សនះតសៅ ស ើយរក្ាខ្ជា ប់នូវសេចក្តីេនាននក្ពះជាមាា េ់ សែើមបីឱ្យ
មានការលូ្តោេ់ រកី្ចសក្មើនខ្ជងឯក្ាជាា ស្ថម រតី ក្ាជាា មនុេសសោក្ផ្ាភាា ប់
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នឹងក្ពះជាមាា េ់ស ើយក្គប់ទំងអំណាចននសយើងាន ំចូល្មក្ជាមួយនូវ
ក្បភពននពនលឺ។ សយើងអាចមានសេចក្តីអំណររកី្រាយ ពីសក្ ះអវីៗដែល្សធវើឱ្យ
សយើងមានការស្េពិចស្េពិល្ពីមុនមក្ ានដក្បកាល យជាការយល់្ចាេ់វញិ។ 
អវីដែល្ពិាក្យល់្នឹងមានចសមលើយស្ស្ថយបំភលឺ ស ើយសៅទីណាគំនិតដែល្
មានដែនកំ្ណត់ របេ់សយើងមានការភាន់ក្ច ំ សយើងនឹងស ើញនូវការចុះ
េក្មរងគ្មន យា ងល្អឥតសខ្ជា ះសៅវញិ។ “ែបិតឥ ូវសនះសយើងសមើល្ស ើញដបប
ស្េអាប់ ែូចជាសោយស្ថរក្ញ្ា ក់្ ដតសវោស ះ នឹងស ើញមុ្ទល់្នឹងមុ្ 
ឥ ូវសនះ្ាុ ំស្ថគ ល់្មិនទន់អេ់ ដតសៅសវោស ះ ្ាុ ំនឹងស្ថគ ល់្វញិ ែូចជា
ក្ពះក្ទង់ស្ថគ ល់្្ាុ ំដែរ” កូ្រនិងូេទី១ ១៣:១២។ 

ការស្ថគ ល់្ក្ពះ--Knowing God 

ភាស្ថេតវ 
 

 

 ពយុះទឹក្ក្ក្ (Snowstorm) ធ្លល ក់្យា ងខ្ជល ំង ដែល្សធវើឱ្យមនុេសមាន េាិត 
សៅក្នុងលំ្សៅោា នសរៀងៗ្លួន។ ចំដណក្ឯនក្បអិនក៏្មិនានសៅស្ថោដែរ។ 
កំ្ពុងដតចូក្ទឹក្ក្ក្សចញពីផ្លូវសែើរសៅធ្លល ខ្ជងសក្កាយផ្ៃះ និងកំ្ពុងនឹក្ភនក្
ែល់្សរឿងអវីមួយ ស្ស្ថប់ដតនក្បអិនភាា ក់្សក្ពើតសោយឮេដក្មក្ស្ាៀវខ្ជា តាម
ចស ល ះបងអួច។ សតើជាេនូរននក្គ្មប់ក្ពិល្ឬ? សទ មិនដមនសទ គឺជាេដក្មក្នន
េតវស្ថល បមួយ វូងតូច ដែល្កំ្ពុងវសងវងក្ណាត ល្ពយុះទឹក្ក្ក្ សឆលឆ្កល រក្ទី    
ជក្មក្។ នក្បអិនគិតថាពពួក្េតវទំងសនះក្តវូការជំនួយស ើយ។ ក្បេិនសបើ
សគមិនសៅជួយសទ ស ះវាក្ាក្ែជាក្ក្ស្ថល ប់ សោយអាកាេធ្លតុែ៏ដេន
ក្តជាក់្ស ះស ើយ។ នក្បអិនសបើក្ទវ របំភលឺសភលើងរួចសចញសៅសក្ៀងេតវទំង
ស ះឱ្យចូល្មក្ខ្ជងក្នុង ប ុដនត េតវទំងស ះានរត់ ក្បស្ថចសោយសេចក្តី
ភ័យខ្ជល ច។ 

 យី! សតើវាមិនែឹងថា្ាុំ្ំក្បឹងជួយេសក្តង្គ ះវាដែរសទឬអី? នក្បអិនគិត
ថាសធវើសម ចឱ្យ្ាុំអាចនិយាយភាស្ថរបេ់វាាន ស ះ្ាុំនឹងក្ាប់សៅវាឱ្យ
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ានែឹង។ ចុងបញ្ា ប់នក្បអិនអេ់េងឃឹមនឹងជួយែល់្េតវទំងស ះ។      
នក្បអិនពិចារណាថា “មានដតវធីិម ាងគត់ដែល្អាចជួយេសក្តង្គ ះវាាន គឺ
មានដត្ាុំជាេតវស ះដែរ។ សគមិនអាចសធវើអវីសទៀតាន។ ក្ពះជាមាា េ់ពិតជា
មានក្ពះ ឫទ័យ យា ងសនះដែរចំស ះមនុេសជាតិទំងឡាយ។ េូមអាន
សៅវគគដែល្ចងអុល្បង្ា ញក្តង់ទំព័រ ១៥៨ សែើមបីនឹងដេវងយល់្ថាសតើក្ពះជា
មាា េ់ក្ទង់មាន ក្ពះទ័យសល្ើេពីការនឹក្ស្េនមរបេ់សយើងអមាល្មានសៅសទៀត? 

 ស តុែូចសមតចានជាក្ពះក្ទង់េុគតជំនួេសយើងរាល់្គ្មន ? 

 សតើការដែល្ានស្ថគ ល់្ក្ពះមានឥទធិពល្យា ងណាដែរ
ចំស ះការរេ់សៅរបេ់អនក្? 

េូមពិចារណា 

 សមើល្សពល្អេតងគត-សតើសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះចំស ះ
សយើងយា ងណា? 

 ជួយែល់្កុ្មារាកុ្មារឱី្យានស្ថគ ល់្ក្ពះដងមសទៀត--សតើអនក្
នឹងសធវើអវី វ និងក្តូវនិយាយយា ងណា? 

េូមអានដងមសទៀត 

   សអស្ថយ ១:១៨ 

   យ ូហាន ១៧:៣ 

  រ  ូម ៨:៣៨-៣៩ 
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សេចក្តអីណំររកី្រាយក្នុងព្រះអម្ចា េ់ 

២៤ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤៤ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ឥ ូវសនះ េូមក្ពះននសេចក្តីេងឃឹមក្បទនឲ្យអនក្
រាល់្គ្មន ានក្គប់អេ់ទំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីេុ្ស្ថនតែ៏ស រសពញ 
សោយស្ថរសេចក្តីជំសនឿ ក្បសយាជន៍ឲ្យានសេចក្តីេងឃឹមជាបរបូិរ សោយ
ក្ពះសចស្ថត ននក្ពះវញិ្ចា ណបរេុិទធ។ េុភាេិត ១៥:១៣ 

ក្ពះអមាា េ់ានែសង្ា យសៅរាស្តេតរបេ់ក្ទង់ ឱ្យសធវើជាអនក្តំណាង
របេ់ក្ពះក្គីេៃ សែើមបីនឹងសធវើសេចក្តីប ៃ ល់្អំពីសេចក្តីល្អ និងសេចក្តី
អាណិតសមតាត របេ់ក្ពះសយ ូវា ។ ែូចដែល្ក្ពះក្គីេៃានសបើក្េំដែងឱ្យ
សយើងស ើញនូវអតតចរតិែ៏ពិតក្ាក្ែននក្ពះវរបិតា ែូសចាន ះសយើងក្តូវដត
បង្ា ញក្ពះក្គីេៃសៅកាន់សោកិ្យ ដែល្ពំុទន់ស្ថគ ល់្នូវសេចក្តីស្េឡាញ់
ែ៏ស្េទន់ និងេសចក្តីេស ត េសក្ាេក្បណីរបេ់ក្ទង់ផ្ងដែរ។ ក្ពះក្គីេៃ
មានក្ពះបនៃូល្ថា “ទូល្បងគំានចាត់សគឱ្យសៅក្នុងសោកិ្យ ែូចជាក្ទង់ចាត់
ទូល្បងគំឱ្យមក្ក្នុងសោកិ្យដែរ”  យ ូហាន ១៧: ១៨។ 

«គឺទូល្បងគំសៅក្នុងសគ ស ើយក្ទង់គង់ក្នុងទូល្បងគំ . . . ក្បសយាជន៍ឱ្យ
សោកិ្យានែឹងថា គឺក្ទង់ដែល្ចាត់ឱ្យទូល្បងគំមក្ . . .»  យ ូហាន ១៧:
២៣។ ស្ថវក័្ប ុល្ានមានក្បស្ថេន៍សៅកាន់ស្ថវក័្ែនទសទៀតថា «គឺអនក្
រាល់្គ្មន ជាេំបុក្តរបេ់សយើង្ាុ ំស ើយ ទំងក្ត់ទុក្ក្នុងចិតតសយើង្ាុ ំផ្ង ដែល្
មនុេសទំងអេ់ក៏្ែឹង ស ើយអានសមើល្ដែរ» កូ្រនិងូេទី២ ៣:២។ ក្ពះក្គីេៃ

១៣ 
ជំរូក្ទ ី
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សផ្ាើេំបុក្តសៅកាន់សោកិ្យតាមរយាៈរាស្តេតរបេ់ក្ទង់ក្គប់ៗរូប។ ក្បេិនសបើ
អនក្ជាអនក្សែើរតាមក្ពះក្គីេៃ ស ះអនក្ជាអនក្ ំស្ថររបេ់ក្ពះសៅកាន់ក្ក្រម
ក្គួស្ថរ ភូមិស្េរក្ក្គប់ក្ចក្ល្ាក្ដែល្អនក្រេ់សៅ។ ក្ពះសយេ ូវដែល្គង់សៅ
ក្នុង្លួនអនក្ចង់មានក្ពះបនៃូល្សៅកាន់ចិតតអេ់អនក្ណាដែល្មិនទន់ស្ថគ ល់្
ក្ទង់។ ក្បដ ល្ជាសគមិនដែល្អានក្ពះគមពីរ ឬមួយសគពំុដែល្ឮែំណឹងល្អ
របេ់ក្ពះ មក្កាន់របូសគតាមរយាៈទំព័រននក្ពះគមពីរ ឬមួយសគពំុស ើញសេចក្តី
ស្េឡាញ់ននក្ពះជាមាា េ់ តាមរយាៈការង្ររបេ់ក្ទង់ផ្ង។ ក្បេិនសបើអនក្ ជា
អនក្តំណាងរបេ់ក្ពះក្គីេៃែ៏ពិតក្ាក្ែដមន ស ះអនក្ែនទនឹងក្តូវាន
ដណ ំឱ្យយល់្្លះៗនូវេិរលី្អរបេ់ក្ទង់ និងមានសេចក្តីស្េឡាញ់ និងបំសរ ើ
ែល់្ក្ពះជាមាា េ់តាមរយាៈរូបអនក្។ 

 អនក្ក្គីស្ថៃ នគឺជាអនក្ដែល្កាន់ពនលឺក្បទីប បំភលឺផ្លូវសៅឯស្ថា នេួគ៌។ 
សគក្តូវដតបង្ា ញសៅែល់្ោកិ្យនូវពនលឺដែល្សចញមក្អំពីក្ពះក្គីេៃ។ ជីវតិ 
និងអតតចរតិរបេ់សគគួរដតជាគំរែូល់្អនក្ែនទ ក្បសយាជន៍ឱ្យអនក្ទំងស ះ
ទទួល្ការយល់្ែឹងែ៏ក្តឹមក្តូវអំពីក្ពះក្គីេៃ និងកិ្ចាការរបេ់ក្ពះអងគ។ 

     ក្បេិនសបើសយើងជាតំណាងឱ្យក្ពះក្គីេៃ សយើងនឹងសធវើឱ្យកិ្ចាការរបេ់
ក្ទង់សល្ចស ើងគួរឱ្យចាប់ចិតតសៅតាមធ្លតុពិតននកិ្ចាការទំងស ះដែរ។ 
អនក្ក្គីស្ថៃ នដែល្ក្បមូល្ផ្តុំដតភាពអពមងគល្ និងភាព មងសមោក់្ក្នុងចិតត
របេ់សគ ស ើយ្សិបស្សៀវនិងរអ ូរទំ គឺានបង្ា ញែល់្អនក្ែនទនូវភាពជា
តំណាងដក្លងកាល យរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ និងជីវតិរបេ់អនក្ក្គីស្ថៃ នស ើយ។ សគ
សធវើឱ្យអនក្ែនទនឹក្គិតថា ក្ពះពំុមានអំណរនឹងរាស្តេតរបេ់ក្ទង់មានសេចក្តី
េុ្ស្ថនតស ើយស ើយស តុែូសចាន ះសគមានសេចក្តីប ៃ ល់្ដក្លងកាល យក្បឆំ្កង
នឹងក្ពះវរបិតា ននស្ថា នេួគ៌របេ់សយើង។ 
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២៥ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤៥ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ការេងឃឹមរបេ់មនុេសេុចរតិ ស ះ ំឲ្យមានចិតត
រកី្រាយ ដតសេចក្តីទុក្ចិតតរបេ់មនុេសអាក្ក្ក់្ និងេូនយាត់សៅ។ 
េុភាេិត ១០:២៨ 
  អារក្សស្ថតំាងអបអរនក្ក្ដល្ង សៅសពល្ដែល្វាអាចែឹក្ ំកូ្នសៅ
របេ់ក្ពះ ឱ្យចូល្ក្នុងភាពគ្មម នជំសនឿ និងភាពាក់្ទឹក្ចិតត។ វាេបាយ
រកី្រាយ សោយស ើញសយើងមិនទុក្ចិតតនឹងក្ពះជាមាា េ់ មានសេចក្តីមនៃិល្
េងស័យអំពីក្ពះរាជបំណងនិងក្ពះសចស្ថត របេ់ក្ទង់ ក្នុងដផ្នការេសក្តង្គ ះ
សយើង។ វាសពញចិតត នឹងសធវើឱ្យសយើងទទួល្អារមមណ៍ថាក្ពះជាមាា េ់នឹងសធវើឱ្យ
មានសក្គ្មះថាន ក់្ែល់្រូបសយើង សោយស្ថរដតទិពវញ្ចា ណរបេ់ក្ទង់។ គឺជា
ការង្ររបេ់អារក្សស្ថតំាង ដែល្បង្ា ញឱ្យសគស ើញក្ពះដបបែូចជា្វះនូវ
ធម៌សមតាត  និងសេចក្តីអាណិតអាេូរ។ វាបំនភលសេចក្តីពិតដែល្ទក់្ទិនែល់្
ក្ពះជាមាា េ់។ វាបំសពញការស្េសមើ ស្េនមរបេ់មនុេសសោយគំនិតមិនក្តឹម
ក្តូវ ទក់្ទងជាមួយនឹងក្ពះជាមាា េ់ ស ើយជំនួេឱ្យការទីពឹងសល្ើសេចក្តី
ពិតរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ សយើងដបរជាសផ្ទត តអារមមណ៍របេ់សយើងសល្ើការបក្
ស្ស្ថយ្ុេរបេ់អារក្សស្ថតំាង ស ើយបង្អ ប់បសង្អ នក្ពះជាមាា េ់ សោយ
ការមិនទុក្ចិតតក្ទង់ ក្ពមទំង្សឹបស្សៀវក្បឆំ្កងនឹងក្ទង់។ អារក្សស្ថតំាង
ដងមទំងដេវងរក្ឱ្កាេនឹងសធវើឱ្យអេ់អនក្ដែល្មានសេចក្តីជំសនឿស្ថេ 
មានការស្េ ប់ស្េស ន។ ស្ថតំាងចង់សធវើឱ្យមានការសនឿយណាយ និង
លំ្ាក្សវទ  ស ើយសៅសពល្អនក្ក្គីស្ថៃ នសមើល្ស ើញជីវតិសគសៅក្នុង
ទិែាភាពដបបសនះ កាល្សបើសគពំុមានសេចក្តីជំសនឿរងឹមំាផ្ង ស ះសគក៏្ធ្លល ក់្ចុះ
សៅក្នុងការកុ្ ក្ សាក្ក្ាេរបេ់អារក្សស្ថតំាងជាសល្ើក្ទី២។ 

 មានមនុេសជាសក្ចើនសែើរតាមគនលងផ្លូវននជីវតិរេ់សៅដែល្មានដត
កំ្ ុេ្ុេឆគង ការបរាជ័យនិងការ្ក្ចិតត ស ើយចិតតរបេ់សគស រសពញ
សៅសោយទុក្ខសស្ថក្ និងការអេ់េងឃឹម។ កាល្្ាុំសៅអឺរ  ុប មានស្តេតីមាន ក់្ 
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ដែល្រេ់សៅដបបសនះ ស ើយដែល្មានទុក្ខក្ងវល់្យា ងធៃន់ ានេរសេរ
េំបុក្តមក្្ាុំ សែើមបីេូមនូវ ក្យសល្ើក្ទឹក្ចិតត្ លះៗ។ សៅរាក្តីប ៃ ប់ពី្ាុំអាន
លិ្្ិតរបេ់ស្តេតីស ះស ើយ ្ាុំានេុបិនស ើញថា ្ាុំានសៅឯេួនចារ
មួយ ស ើយមានមនុេស មាន ក់្ដែល្ហាក់្ែូចជាមាា េ់ននេួនចារស ះ ជា
អនក្ែឹក្ ំ្ាុំតាមគនលងផ្លូវននេួនចារ។ ្ាុំកំ្ពុងដតសបះផ្ទក ផ្ងទំងឡាយ ក្នុង
ចិតតសក្តក្ក្តអាល្នឹងគនធពិសោរននផ្ទក ទំងស ះ ស្ស្ថប់ដតស្តេតីដែល្សែើរទនៃឹម
នឹង្ាុំស ះានសៅឱ្យ្ាុំដបរអារមមណ៍មក្ឯប ល ្លះ ដែល្សមើល្ស ើញសៅ
ក្ចូងក្ចាងរាងំផ្លូវ ង។ សៅទីស ះ ងាន្វល់្ខ្ជវ យចិតតយា ងខ្ជល ំង។  ង
មិនានសែើរសៅសល្ើផ្លូវតាមអនក្ ំ ងស ះសទ ប ុដនត ដបរជាសែើរសៅក្ណាត ល្
ប ល សៅវញិ។  ងទួញសស្ថក្ថា «ឱ្!គួរឱ្យស្ថត យណាេ់ ដែល្េួនចារែ៏
ស្េេ់ក្តកាល្សនះ ដបរជា្ូចបង់សោយស្ថរប ល សៅវញិ!»។ សៅសពល្ស ះ
អនក្ ំផ្លូវក៏្ស ល្ថា «ចូរកំុ្រវល់្នឹងប ល ទំងស ះអី  ំដតឱ្យអនក្របួេផ្លូ វ
ចិតតសទ ចូរសបះ ផ្ទក កុ្ោប ផ្ទក កំ្ភលឹង និងផ្ទក ្ូក្សនះវញិសៅ»។ 

២៦ មិនា    អំណានព្រះគម្ពរីព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤៦ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  សោក្ក៏្ក្ាប់ែល់្សគថា ចូរសៅចុះ ចូរបរសិភាគរបេ់    
ចំង្ញ់ និងសក្គឿងបដងអមសៅ ស ើយជូន្លះែល់្អនក្ណាដែល្គ្មម នអវីសរៀបឲ្យ
ផ្ង ែបតិនងៃសនះជានងៃបរេុិទធ ែល់្ក្ពះអមាា េ់ននសយើងរាល់្គ្មន  ក៏្កំុ្ឲ្យមាន
ចិតតក្ពួយស ើយ ពីសក្ ះសេចក្តីអំណររបេ់ក្ពះសយ ូវា ជាកំ្ឡំាងននអនក្
រាល់្គ្មន ។ សនស មា ៨:១០  

 សតើគ្មម នចំណុចែ៏ភលឺថាល ណាសៅក្នុងជីវតិរបេ់អនក្សទឬអវី? សតើអនក្មិន
ដែល្មានសពល្ែ៏នងលថាល ណាមួយ សៅសពល្ដែល្ចិតតរបេ់សោក្អនក្ក្បក្បសោយ 
ក្តីអំណររកី្រាយក្នុងការសឆលើយតបសៅនឹងក្ពះវញិ្ចា ណននក្ពះសយ ូវា សទឬ? 

សៅសពល្ដែល្សោក្អនក្ក្ក្ស ក្សមើល្សៅទំព័រននបទពិសស្ថធន៍ក្នុងជីវតិ
របេ់សោក្អនក្ សតើសោក្អនក្មិនានស ើញទំព័រដែល្ក្បក្បសោយសេចក្តី
អំណរេបាយសទឬអវី? សតើទំងអេ់សនះមិនដមនជាបនៃូល្េនាននក្ពះជា
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មាា េ់ ដែល្សក្បៀបានសៅនឹងគនធពិសោរននបុាា ជាតិ ដែល្ែុះលូ្តោេ់
សៅតាមផ្លូវរបេ់អនក្ក្គប់ទំងជំហានស ះសទឬអវី? សតើសោក្អនក្នឹងមិនឱ្យ
សស្ថភណភាព និងភាពដផ្អមដល្ាមទំងស ះបំសពញចិតតសោក្អនក្ សោយសេ
ចក្តីអំណរសទឬអវី? 

 ប ល ទំងស ះនឹងក្គ្មន់ដតសធវើឱ្យសោក្អនក្មានរបួេដតប ុសណាណ ះ 
ស ើយក្បេិនសបើសោក្អនក្សបះដតរបេ់ទំងស ះ ស ើយបង្ា ញសៅកាន់អនក្
ែនទស ះសក្ៅអំពីការក្បមាងែល់្ក្ពះគុណែ៏វសិេេវសិ្ថល្ននក្ពះជាមាា េ់ 
សោយ្លួនឯង សតើអនក្ានបង្អ ក់្ែំសណើ រអនក្ឯសទៀតដែល្សៅជំុវញិអនក្ មិន
ឱ្យសែើរសៅក្នុងវងីិននជីវតិដែរសទឬ? 

 វាមិនដមនជាអំសពើដែល្ក្បក្បសោយគតិបណឌិ តស ើយ ក្បេិនសបើ
សយើងក្បដមក្បមូល្ដតអនុេាវរយ៍ីដែល្មិនល្អទំងឡាយពីអតីតកាល្អំសពើ 
អាក្ក្ក់្និងការ្ក្ចិតតនិយាយដតអំពីសរឿងស ះ និងយំសស្ថយសស្ថក្ដតពី
សរឿងដែល្មិនល្អគិតដតអំពីសរឿងស ះែរាបែល់្ធ្លល ក់្្លួនទន់ស្ាយ សោយ
ការធ្លល ក់្ទឹក្ចិតតស ះ។ មនុេសដែល្ធ្លល ក់្ទឹក្ចិតតមានចិតតស រសពញសៅ
សោយភាពសមម ងងឹងបិទាំងអេ់ទំងពនលឺពីក្ពះជាមាា េ់ ដែល្បំភលឺវញិ្ចា ណ
របេ់សគស ើយស្េសមាល្ស ះក៏្បិទាំងរាងំផ្លូវអនក្ែនទដងមសទៀត។ 

 ចូរសយើងដងលងអំណរគុណែល់្ក្ពះជាមាា េ់ ចំស ះរូបភាពែ៏ភលឺចាេ់ 
ក្តចះក្តចង់ ដែល្ក្ទង់ានបង្ា ញែល់្សយើងរាល់្គ្មន ។ ចូរសយើងរាល់្គ្មន
ក្បដមក្បមូល្អេ់ទំងការធ្ល រា ប់រងទំងស ះទុក្ជានិចាកាល្។ ក្ពះរាជ
បុក្តាននក្ពះជាមាា េ់ចាក្សចាល្បល្ល័ងកននក្ពះវរបិតារបេ់ក្ទង់ ស ើយាន
ក្បោប់កាយក្ទង់ សោយភាពជាមនុេសសែើមបីអាចជួយេសក្តង្គ ះសយើងរាល់្
គ្មន ឱ្យរួចពីអំណាចននអារក្សស្ថតំាង។ ជ័យជំនះរបេ់ក្ទង់សែើមបបុីពវស តុ
របេ់សយើង សបើក្ចំ ស្ថា នេួគ៌ចំស ះមនុេសសោក្ ស ើយបង្ា ញែល់្សគ
នូវវតតមានននទីបរេុិទធ ដែល្ក្ពះជាមាា េ់សបើក្េំដែងឱ្យស ើញនូវេិរលី្អ
របេ់ក្ទង់។ ែំណពូជមនុេសដែល្មានាបក៏្ាន សល្ើក្សចញអំពីរសតត នន
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សេចក្តី វ ិេដែល្អំសពើាបានរុញទមាល ក់្ ស ើយាន ំសគឱ្យមានការ
ភាា ប់ទំ ក់្ទំនងស ើងវញិជាមួយនឹងក្ពះជាមាា េ់ែ៏អេ់ក្ល្ប ស ើយសគក្ទំ
អត់ធន់នឹងការស្ថក្ល្បងននក្ពះជាមាា េ់ តាមរយាៈសេចក្តីជំសនឿសៅក្នុងក្ពះ
ែ៏សក្ាេសោះននសយើងក្គបែណត ប់សោយភាពេុចរតិននក្ពះក្គីេៃ និង
េរសេើរែំសក្ើងែល់្បល្ល័ងករបេ់ក្ពះជាមាា េ់។ ទំងអេ់សនះជារូបភាពដែល្ 
ក្ពះជាមាា េ់ឱ្យសយើងសផ្ទត តអារមមណ៍សោយយក្ចិតតទុក្ោក់្។ 

២៧ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤៧ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ឯក្ពះអងគ ដែល្មិនានេំនចទុក្នូវក្ពះរាជបុក្តាក្ទង់
បសងកើត គឺានបញ្ាូ នសៅជំនួេសយើងរាល់្គ្មន  ស ះសតើមានទំនងអវី ឲ្យក្ទង់មិន
ក្បទនក្គប់ទំងអេ់មក្សយើង ជាមួយនឹងក្ពះរាជបុក្តាក្ទង់ស ះផ្ង។        
រ  ូម ៨:៣២ 

 សៅសពល្ណាដែល្សយើងហាក់្ែូចជាមនៃិល្េងស័យចំស ះសេចក្តី 
ស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ស ើយមិនទុក្ចិតតសល្ើបនៃូល្េនារបេ់ក្ទង់ ស ះ
សយើងក្បមាងសមើល្ង្យែល់្ក្ទង់ស ើយ ក្ពមទំងសធវើឱ្យមានក្ងវល់្ែល់្ក្ពះ
វញិ្ចា ណបរេុិទធរបេ់ក្ទង់ផ្ង។ សតើមាតាទទួល្អារមមណ៍យា ងណាដែរ 
ក្បេិនសបើកូ្នរបេ់ ងរអ ូរទំមិន្ប់្រអំពី ង ហាក់្ែូចជារូប ងជា
មាតាគ្មម នបំណងល្អចំស ះរូបសគសស្ថះស ះ? ដតតាមការពិត ការពាយាម
ននជីវតិរបេ់ ងទំងស្េរង គឺសែើមបីដតផ្ល្ក្បសយាជន៍ និងភាពេុ្ស្េួល្
របេ់កូ្នប ុសណាណ ះ ក្បេិនសបើសគមានមនៃិល្េងស័យចំស ះសេចក្តីស្េឡាញ់
របេ់ ងសគសធវើឱ្យ ងជាមាតាមានការ្ក្ចិតតយា ងខ្ជល ំង។ សតើមាតាបិតា
ទទួល្អារមមណ៍យា ងណាសៅ សៅសពល្ដែល្កូ្នក្បក្ពឹតតយា ងែូសចាន ះមក្
សល្ើរូបគ្មត់? សតើក្ពះវរបិតានននគរស្ថា នេួគ៌មានក្ពះ ឫទ័យយា ងែូចសមតច 
សៅសពល្ដែល្សយើងមិនទុក្ចិតត ចំស ះសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ជាសេច
ក្តីស្េឡាញ់ដែល្ ំឱ្យក្ទង់ក្បទន ក្ពះរាជបុក្តាែ៏ជាទីស្េឡាញ់ដតមួយ
អងគគត់របេ់ក្ទង់សែើមបីឱ្យសយើងមានជីវតិរេ់សៅស ះ? ស្ថវក័្មាន ក់្ាន   
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េរសេរថា «ឯក្ពះអងគដែល្មិនានេំនចទុក្នូវក្ពះរាជបុក្តាក្ទង់បសងកើត គឺ
ានបញ្ាូ នក្ទង់សៅជំនួេសយើងរាល់្គ្មន  ស ះសតើមានទំនងអវីឱ្យក្ទង់មិន
ក្បទនក្គប់របេ់ទំងអេ់មក្សយើង . . . ?»  រ  ូម ៨:៣២។ 

ប ុដនត សតើមានមនុេសប ុ ម ន ក់្ដែល្សទះជាសគមិនានបសញ្ាញវាចា ក៏្ាន 
េំដែងសចញឱ្យស ើញតាមរយាៈេក្មមភាពរបេ់សគថា «ក្ពះជាមាា េ់ពំុមាន 
បំណងដបបសនះមក្កាន់សគស ើយ។ ក្បដ ល្ជាក្ទង់ស្េឡាញ់អនក្ែនទ ក៏្ 
ប ុដនត ក្ទង់ពំុស្េឡាញ់្ាុ ំសទ»។ គំនិតដបបសនះសធវើឱ្យមានសក្គ្មះថាន ក់្ែល់្ចិតត 
របេ់អនក្ផ្ទៃ ល់្ សក្ ះថាក្គប់ទំង ក្យននការមនៃិល្េងស័យ ដែល្ស ល្ 
សចញពីបបូរមាត់សយើង គឺជាការអនៃងសៅសេចក្តីល្បួងល្បងរបេ់អារក្ស  
ស្ថតំាង។ ការល្បួងល្បងសនះនឹងបសងកើនទំស រចិតតរបេ់អនក្ ដែល្មនៃិល្
េងស័យស ះឱ្យសក្ើនស ើង ស ើយវាបសណាត យឱ្យពពួក្សទវតាននែំណឹងល្អ
មានការក្ពួយចិតតផ្ងដែរ។ សៅសពល្ដែល្អារក្សស្ថតំាងល្បួងល្បងអនក្ ចូរ
កំុ្បនលឺសចញនូវ ក្យមួយមា ត់ណាដែល្មានការមនៃិល្េងស័យ ឬសេចក្តី
ងងឹតស ើយ។ ក្បេិនសបើអនក្េសក្មចចិតតសបើក្ចំ ទវ រទទួល្េំណូមពរ
របេ់អារក្សស្ថតំាងចិតតរបេ់អនក្នឹងក្តូវានបំសពញសោយការមិនទុក្ចិតត 
និងចមៃល់្ក្បឆំ្កងបះសារតតំាងនឹងក្ពះស ើយ។ ក្បេិនសបើអនក្បសញ្ា ញ
អារមមណ៍ដែល្មានការមនៃិល្េងស័យក្គប់ទំងសេចក្តីមនៃិល្ដែល្អនក្
េំដែងសចញមក្ស ះ មិនក្តឹមដតមានក្បតិក្មមមក្សល្ើ្លួនអនក្ប ុសណាណ ះសទ 
ប ុដនតក៏្ជាក្គ្មប់ពូជដែល្ែុះពនលក្លូ្តោេ់ស ើង បសងកើតដផ្លផ្ទក សៅក្នុងជីវតិ
អនក្ែនទដងមសទៀតផ្ង។ អំសពើស ះ វាមិនអាចនឹងបនាបនូវឥទធិពល្នន ក្យ
របេ់អនក្ស ើយ។ សោក្អនក្ក្បដ ល្ជាអាចសរ ើបំរះសចញអំពីរែូវននសេចក្តី
ល្បួងស ះ និងរួចពីអ ៃ ក់្របេ់អារក្សស្ថតំាងាន ក៏្ប ុដនតអនក្ែនទសទៀត 
ដែល្ានរវាតសចញសោយឥទធិពល្របេ់អនក្ ក្បដ ល្ជាមិនអាចរត់សគច
អំពីភាពាត់បង់សេចក្តីជីសនឿ ដែល្អនក្ានបងកស ះស ើយ។ ែូសចនះ ជាការ
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េំខ្ជន់ណាេ់ដែល្សយើងក្តូវដតស ល្ដត ក្យ ដែល្នឹងផ្តល់្នូវក្មាល ំងែល់្
ចិតតនិងជីវតិដតប ុសណាណ ះ។ 

២៨ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤៨ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ែបិត ឱ្បអូនសអើយ សយើង្ាុ ំមានសេចក្តីអំណរ និងសេចក្តី
ក្ានតចិតតជាខ្ជល ំងដែរ សោយស្ថរសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់អនក្ ពីសក្ ះចិតតនន
ពួក្បរេុិទធ ានសេបើយដល្ា សោយស្ថរអនក្។ ភីសល្ម ូល្ ១:៧ 

 ពពួក្សទវតាកំ្ពុងដតក្តងក្តាប់ ក្យសពចន៍របេ់អនក្ សតើអនក្ស ល្ 
ដបបណាសៅកាន់សោកិ្យអំពីក្ពះជាមាា េ់ននស្ថា នេួគ៌។ ចូរឱ្យការេនៃ 
របេ់អនក្និយាយដតអំពីក្ពះអមាា េ់ដែល្មានក្ពះជនមគង់សៅ សែើមបីជួយ
អងវរក្រជំនួេសយើងសៅចំស ះក្ពះភក្តក្តក្ពះវរបិតា។ សៅសពល្ដែល្អនក្កាន់
នែមិតតរបេ់អនក្ ចូរឱ្យការេរសេើរែំសក្ើងសៅកាន់ក្ពះជាមាា េ់ានេាិតសៅ
សល្ើបបូរមាត់របេ់អនក្ និងក្ជាបែល់្ឰែ៏នផ្ៃក្នុងននចិតតរបេ់អនក្។ កាយវកិារ
ដបបសនះនឹងទក់្ទញអារមមណ៍របេ់សគសៅឯក្ពះសយេ ូវ។ 

 ក្គប់គ្មន មានសេចក្តីសវទ  និងទុក្ខក្ពួយ ដែល្លំ្ាក្នឹងក្ទំក្ទ និង 
ការល្បួងល្បងដែល្លំ្ាក្នឹងទប់ទល់្។ ចូរកំុ្ក្ាប់បញ្ចា ទំងប ុ ម នរបេ់ 
អនក្សៅមនុេសផ្ងទំងឡាយ ដែល្មាននិេស័យស្ថច់ឈ្លមទន់ស្ាយ 
ដែល្ជារាស្តេតននសេចក្តីស្ថល ប់ស ើយ ប ុដនត ចូរថាវ យក្គប់ទំងអវីៗែល់្ក្ពះ 
ក្នុងសេចក្តីអធិស្ថា នវញិ។ ចូរបសងកើតជាចាប់មួយេក្មាប់រូបអនក្ ដែល្នឹង
មិនស ល្ ក្យមួយមា ត់ណាដែល្មានការមនៃិល្េងស័យ ឬការធ្លល ក់្ទឹក្
ចិតតស ើយ។ អនក្មានល្ទធភាពយា ងសក្ចើន សែើមបីជួយបំភលឺែល់្ជីវតិរបេ់អនក្
ែនទសទៀត និងចសក្មើនក្មាល ំងែល់្ការពាយាមក្បឹងដក្បងរបេ់សគ សោយនូវ
 ក្យេំែី ដែល្ក្បក្បសោយក្តីេងឃឹម និងសេចក្តីអំណរែ៏បរេុិទធ។ 

 មានមនុេសកាល ហានជាសក្ចើន ដែល្ទទួល្េមាព ធយា ង្ឺចុក្
ចាប់សោយស្ថរដតការល្បួងល្បង ស ើយសេៃើរដតាត់បង់ស្ថម រតីសៅក្នុងការ
វវិាទជាមួយអំណាចននអារក្សស្ថតំាង។ ចូរកំុ្ឱ្យបង្អ ក់្ទឹក្ចិតតែល់្អនក្ដែល្
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សធវើការតេ ូយា ងលំ្ាក្េវិតស្ថវ ញសនះឱ្យសស្ថះ។ ចូរជួយអបអរសគសោយ
 ក្យសពចន៍ ក្បក្បសោយក្តីេងឃឹម និងសេចក្តីកាល ហាន ដែល្នឹងជួយជំរុញ
សគឱ្យសធវើែំសណើ រ តាមផ្លូវតសៅសទៀត។ សធវើែូសចនះ ពនលឺននក្ពះក្គីេៃនឹងភលឺចិដញ្ា ង
សចញពីរូបអនក្។ 

  

«ែបិតគ្មម ននរណាមាន ក់្ក្នុងពួក្មនុេសសយើង ដែល្រេ់េក្មាប់្លួនឯងសទ» រ  ូម 
១៤:៧។ អនក្ែនទានទទួល្ការសល្ើក្ទឹក្ចិតត និងចសក្មើនក្មាល ំង ឬអេ់ទឹក្
ចិតត ឬរវាតសចញឆ្កៃ យអំពីក្ពះក្គីេៃ និងសេចក្តីពិតរបេ់ក្ទង់ សោយស្ថរដត
ឥទធិពល្ដែល្សចញពីសយើងសោយមិនែឹង្លួនក៏្េឹងមាន។ 

 មានមនុេសជាសក្ចើនដែល្មានគំនិតយល់្្ុេអំពីជីវតិ និងអតតចរតិ
ននក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់។ សគគិតថាក្ទង់គ្មម នភាពក្ក់្សៅត  និងេបាយរកី្រាយ
ទល់្ដតសស្ថះ ស ល្គឺក្ទង់តឹងដតង មឺុងមា ត់ និងគ្មម នអំណរ។ សៅក្នុង
ក្រណីជាសក្ចើន ដែល្ការអនុវតតន៍ក្នុងស្ថេ ទំងមូល្ គឺក្តូវានោប
ពណ៌សោយទេសនាៈែ៏ស្េអាប់ែូសចនះសៅវញិ។ សគដតងនិយាយថាក្ពះសយេ ូ
វក្ទង់ដតងដតក្ពះក្ដនសង ក៏្ប ុដនត សគមិនដែល្ស ើញក្ទង់ញញឹមសស្ថះ។ ក្ពះ
អងគេសក្តង្គ ះននសយើងគឺពិតជា ក្ពះមួយអងគដែល្ស រសពញសោយសេចក្តីក្ពួយ 
ស ើយស្ថគ ល់្ដតក្តីសស្ថយសស្ថក្ពីសក្ ះដតក្ទង់សបើក្ចំ ក្ពះទ័យរបេ់ក្ទង់ 
សៅក្គប់អេ់ទំងេក្តូវននមនុេសសោក្។ សទះបីជាក្ពះជនមរបេ់ក្ទង់ គឺ
ជាការបរចិាា គនិងក្គបែណត ប់ សៅសោយការ្ឺចាប់ និងការ្វល់្ខ្ជវ យក៏្
សោយក៏្ក្ពះវញិ្ចា ណរបេ់ក្ទង់មិនដបក្ាក់្ស ើយ។ ទឹក្ក្ពះភក្តក្តរបេ់ក្ទង់
ពំុានបង្ា ញនូវទុក្ខសស្ថក្ និងភាព មងសមស ើយ ប ុដនត ជាទឹក្ក្ពះភក្តក្ត
ដែល្មានភាពេៃប់ស្ថៃ ត់ក្បក្បសោយសេចក្តីេុ្ស្ថនតសៅក្នុងក្ពះទ័យ។ 
ក្ពះ ឫទ័យរបេ់ក្ទង់គឺ ជាក្បភពទឹក្ផុ្េននជីវតិ ស ើយសៅក្គប់ទីក្ដនលង 
ដែល្ក្ទង់យាងសៅែល់្ ក្ទង់ ំមក្ជាមួយនូវការេក្មាក្សេចក្តីេៃប់សេចក្តី  
េុ្ស្ថនតភាពរកី្រាយ និងអំណរេបាយ។ 
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២៩ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៤៩ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖  ចូរទុក្ចិតតនឹងក្ពះសយ ូវា  ស ើយក្បក្ពឹតតការល្អចុះ  

យា ងស ះ អនក្នឹងានសៅក្នុងស្េរក្ ស ើយចំដអត្លួនសោយសេចក្តីពិត។ 
ទំនុក្ែំសក្ើង ៣៧:៣ 

 ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះននសយើងគឺជាក្ពះដែល្មឹុងមា ត់ ស ើយក៏្សស្ថម ះអេ់
ពីចិតត យា ងក្ាក្ែដែរក៏្ប ុដនត ក្ទង់មិនដែល្ស្េ ប់ស្េស ននិងទុក្ខក្ពួយ
ស ើយ។ ជីវតិរបេ់អនក្ណាដែល្ក្តាប់តាមក្ទង់នឹងានស រសពញសៅសោយ
សគ្មល្បំណងែ៏សស្ថម ះជាទីបំផុ្ត។ សគនឹងមានការទទួល្្ុេក្តូវយា ង្ពង់្ពេ់។ 
អនក្ឯណាដែល្សល្ងសេើចមិនយក្ចិតតទុក្ោក់្នឹងក្តូវដក្ដក្បអប់រ។ំ 
េំសណើ ចស្េវងឹកាអ ក្កាអ យ ការកំ្ដបលងសេើចចំអក្ និងមិនមានស ើយ ក៏្ប ុដនត
ស្ថេ នន ក្ពះសយេ ូវ ផ្តល់្មក្នូវសេចក្តីេុ្ស្ថនតែូចជាទឹក្ទសនល ស ើយ
មិនដមនមក្បំាត់ អំណរេបាយ ឬសធវើឱ្យក្ក្រល្អក់្ែល់្ទឹក្មុ្ញញឹម
រកី្រាយស ះក៏្សទដែរ។ ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃយាងមក្ពំុដមនេក្មាប់ឱ្យសយើង
សក្បៀនក្បសៅក្ទង់សទ ដតក្ទង់យាងមក្សនះសែើមបីសក្បៀនក្បសៅ សយើងវញិ
ស ើយសៅសពល្ដែល្សេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់េណាិ តសៅក្នុងចិតត ស ះ
សយើងនឹងសែើរតាមគំរូែ៏ក្តចះក្តចង់របេ់ក្ទង់។ 

 ក្បេិនសបើសយើងគិតសផ្ទត តអារមមណ៍ខ្ជល ំងសៅសល្ើអំសពើអយុតតិធម៌ និង
ភាពអេបបុរេរបេ់អនក្ែនទ ស ះសយើងនឹងមិនអាចស្េឡាញ់សគែូចដែល្ 
ក្ពះក្គីេៃស្េឡាញ់សយើងស ើយ ប ុដនត ក្បេិនសបើចិតតរបេ់សយើងេាិតសៅសល្ើ 
សេចក្តីស្េឡាញ់ និងសេចក្តីអាណិតសមតាត ែ៏អស្ថា រយរបេ់ក្ពះក្គីេៃមក្សល្ើ
រូបសយើង ស ះចិតតដបបស ះនឹង ូរសៅកាន់អនក្ែនទ។ សយើងនឹងស្េឡាញ់ 
និងសគ្មរពគ្មន សៅវញិសៅមក្ សទះបីជាមានកំ្ ុេនិងភាព្ុេឆគងដែល្
សយើងសមើល្ស ើញក៏្សោយ។ សយើងគួរដតបណតុ ះនូវការប ៃ ប្លួន និងការមិន
ទុក្ចិតតសល្ើ្លួនឯង (Self-distrust) ក្ពមទំងមានការអត់ធមត់យា ងស្េទន់



ទំព័រ  - 178 - 
 

ចំស ះកំ្ ុេរបេ់អនក្ែនទ។ អំសពើទំងសនះនឹងបំាត់នូវភាពអាតាម និយម
យា ងចសងអៀតចងអល់្ ប ុដនត នឹងសធវើឱ្យសយើងមានចិតតទូលំ្ទូោយ និងេបបុរេវញិ។ 

 អនក្និពនធទំនុក្ែំសក្ើងស ល្ថា «ចូរទុក្ចិតតនឹងក្ពះសយ ូវា  ស ើយ
ក្បក្ពឹតតការល្អចុះ យា ងស ះ អនក្នឹងានសៅក្នុងស្េរក្ ស ើយចំដអត្លួន
សោយសេចក្តីពិត» ទំនុក្ែំសក្ើង ៣៧:៣។ «ចូរទុក្ចិតតនឹងក្ពះសយ ូវា ចុះ»។ 

 នងៃនីមួយៗមានបនៃុក្របេ់វាមានក្តីអំពល់្ និងមានទុក្ខក្ពួយេក្មាប់
នងៃស ះ សក្ ះសៅសពល្ណាដែល្សយើងជួបគ្មន មតងៗ សយើងក្បរងសក្បៀបជា
សស្េចនឹងដងលងក្ាប់គ្មន សៅវញិសៅមក្អំពីការពិាក្ទំងស ះ។ បញ្ចា ដែល្
មិនដមនជារបេ់ផ្ង្លួនានចូល្មក្លុ្ក្លុ្យក្នុងចិតត ស ើយសេចក្តីភ័យ
ខ្ជល ចជាសក្ចើនានចូល្មក្រខំ្ជន។ ទមៃន់ននសេចក្តីអនៃះស្ថដែល្េំដែង
សចញមក្សធវើឱ្យអនក្ឯសទៀតគិតស្ថម នថា សយើងពំុមានក្ពះអងគេសក្តង្គ ះ ដែល្
ក្បក្បសោយសេចក្តីស្េឡាញ់ និងអាណិតសមតាត  ដែល្សផ្ៃៀងក្ពះកាណ៌ជា
សស្េចចំាស្ថត ប់នូវេំណូមពរ ទំងឡាយរបេ់សយើង និងជាជំនួយសៅក្គប់
សពល្សវោដែល្សយើងក្តូវការ ក្ទង់ស ះស ើយ។ 

 មានអនក្្លះសទៀតដតងមានសេចក្តីភ័យខ្ជល ច និងទទួល្បញ្ចា ដែល្
មិនដមនជារបេ់ផ្ង្លួន។ ភេតុតាងននសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ពះេាិតសៅ
ជំុវញិ្លួន ស ើយសគសក្តក្អរនឹងក្ពះពរែ៏េមបូរ ូរស ៀរជាសរៀងរាល់្នងៃ ក៏្
ប ុដនត សគសមើល្មិនស ើញនូវក្ពះពរទំងអេ់ស ះស ើយ។ ចិតតរបេ់សគសៅដត
ែិតជាប់ជានិចា សៅសល្ើបញ្ចា ដែល្សគមិនចុះេក្មរង ស ើយដែល្សគមាន
អារមមណ៍ភ័យខ្ជល ចថា នឹងសក្ើតមានស ើង ឬក៏្មានការលំ្ាក្្លះសក្ើតស ើង
ពិតក្ាក្ែ សទះបីជាតិចតួចក៏្សោយ ក៏្វាបំបិទបំាំងដភនក្របេ់សគពីបញ្ចា
ជាសក្ចើន ដែល្តក្មវូឱ្យសគេំដែង ការែឹងគុណែល់្ក្ពះជាមាា េ់ដែរ។ ការ
លំ្ាក្ជាសក្ចើនដែល្សគសពើបក្បទះ មិនដែល្ ំសគឱ្យចូល្មក្ឯក្ពះជាមាា េ់
ដែល្ជាក្បភពដតមួយននជំនួយរបេ់សគស ើយ ដតវាដបរជាបំដបក្បំាក់្រូប
សគឱ្យឆ្កៃ យពីក្ទង់សៅវញិ ពីសក្ ះដតសគ ដបរក្បឆំ្កងនិងរអ ូរទំអំពីក្ទង់។  សតើ
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សយើងមានជំសនឿដបបសនះឬ?  សតើស តុអវីានជាសយើងមានចិតតអក្តតញ្ាូ និងពំុ
មានទំនុក្ចិតតសល្ើក្ពះែូសចនះ? ក្ពះសយេ ូវ គឺជាមិតតេំឡាញ់សយើង ក្គប់ទំង
សទវតាយក្ចិតតទុក្ោក់្ចំស ះ េុ្ុមាល្ភាពរបេ់សយើង។ សយើងមិនគួរ
អនុញ្ចា តឱ្យក្ងវល់្អល់្ដអក្ និងការក្ពួយារមភ ចំស ះជីវតិក្បចំានងៃមក្បងក
ទុក្ខក្ពួយក្នុងអារមមណ៍និងសធវើឱ្យក្ក្រល្អក់្ែល់្ទឹក្មុ្របេ់សយើងស ើយ។ 
ក្បេិនសបើសយើងសធវើែូសចនះ សយើងនឹងមានបញ្ចា ្លះដែល្សធវើឱ្យមួស   និងរខំ្ជន
ចិតត។ សយើងមិនគួរបដណត តបសណាត យសៅតាមសេចក្តីក្ងវល់្ ដែល្ក្គ្មន់ដត
សធវើឱ្យសយើងមួស   និងសនឿយណាយប ុសណាណ ះសទ ក៏្ប ុដនត វាពំុានជួយឱ្យសយើង
ក្ទំក្ទចំស ះការសវទ ស ើយ។ 

៣០ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ ទំនុកដំកកើង ជំរួក ១៥០ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ឯពួក្អនក្ដែល្ក្ពះសយ ូវា ានសក្ាេឲ្យរួចសគនឹងវលិ្
មក្វញិ សគនឹងមក្ែល់្ក្ក្រងេីុយ ូនសោយសក្ចៀង ស ើយនឹងមានសេចក្តី
អំណរែ៏សៅអេ់ក្ល្បជានិចា  ក់្សៅសល្ើក្ាល្សគ សគនឹងានសេចក្តីសក្តក្
អរ និងសេចក្តីរកី្រាយ ឯអេ់ទំងសេចក្តីទុក្ខក្ពួយ និងែំងូរទំងប ុ ម នស ះ
នឹងរត់ាត់សៅ។ សអស្ថយ ៣៥:១០   

 សោក្អនក្ក្បដ ល្ជាអល់្ដអក្សៅក្នុងមុ្ជំនួញ ណិជាក្មមសេចក្តី
េងឃឹមរបេ់សោក្អនក្ក្បដ ល្កាន់ដតងងឹតសៅៗ ស ើយសោក្អនក្
ក្បដ ល្ជាទទួល្ការគំរាមកំ្ដ ងពីេំណាក់្ការាត់បង់។ សទះជាយា ង
ស ះក្តីេូមសោក្អនក្កំុ្ាក់្ទឹក្ចិតតឱ្យសស្ថះ។ ចូរោក់្ក្តីក្ងវល់្របេ់សោក្
អនក្ថាវ យសៅក្ពះជាមាា េ់ ស ើយេូមសោក្អនក្សៅដតរងឹបឹុងនឹងអរេបាយចុះ។ 
ចូរអធិស្ថា ន េូមក្ាជាា អំពីក្ពះ សែើមបីសរៀបចំកិ្ចាការរបេ់អនក្សោយក្បរង
ក្បយ័តន។ សបើសធវើយា ងែូសចនះ សោក្អនក្អាចការ រពីការាត់បង់នឹងទទួល្ក្តី
ម នតរាយសៅាន។ ចូរសធវើក្គប់ទំងអវីៗដែល្សោក្អនក្អាចសធវើសៅាន 
សែើមបី ំមក្នូវល្ទធផ្ល្ែ៏គួរឱ្យសពញចិតត។ ក្ពះសយេ ូវក្គីេៃានេនាថា
នឹងជួយែល់្សយើង ក៏្ប ុដនត សេចក្តីជំនួយស ះមិនដមនដញក្សចញពីការ
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ពាយាមរបេ់សយើងស ើយ។ ក្ទង់េនាថានឹងជួយសយើង ដតសយើងក្តូវដត
ជួយ្លួនឯងេិន សទើបក្ទង់នឹងជួយសយើងដងមសទៀត។ សៅសពល្ដែល្សោក្
អនក្ពឹងដផ្អក្សៅសល្ើក្ពះស ះ ចូរសធវើក្គប់ទំងអវីៗដែល្សោក្អនក្អាចសធវើាន 
រួចេូមទទួល្យក្ល្ទធផ្ល្សោយអំណរេបាយចុះ។ 

 ក្ពះរាជបំណងរបេ់ក្ពះជាមាា េ់គឺពំុដមនឱ្យរាស្តេតរបេ់ក្ទង់ក្តូវ
ទទួល្នូវបនៃុក្ននក្តីក្ងវល់្ស ើយ។ ក្ពះជាមាា េ់មានក្ពះទ័យេុចរតិស ើយ
ដតងបំសពញសេចក្តីេនារបេ់ក្ទង់។ ក្ទង់មិនមានក្ពះបនៃូល្មក្កាន់សយើង
ថា «ចូរកំុ្ភ័យខ្ជល ចអវី សៅក្នុងផ្លូ វជីវតិរបេ់អនក្គ្មម នឧបេគគស ើយ»  ស ះ
សទ។ 

ក្ទង់ក្ជាបថា មានការពិាក្និងសក្គ្មះថាន ក់្ដតក្ទង់នឹងជួយសយើងជាក្ាក្ែ។ 
ក្ទង់ពំុានសេនើេំុថាឱ្យយក្រាស្តេតរបេ់ក្ទង់សចញពីពិភពននអំសពើាប និង
ទុចារតិសនះសទ ក៏្ប ុដនត ក្ទង់ចងអុល្បង្ា ញសគនូវលំ្សៅោា នដែល្េាិតសៅអេ់
ក្ល្ប។ សេចក្តីអធិស្ថា នរបេ់ក្ទង់ចំស ះស្ថវក័្ក្ទង់គឺយា ងែូសចនះ «ទូល្
បងគំមិនេូមឱ្យយក្សគសចញពីសោកិ្យសទ គឺេូមឱ្យក្ទង់រក្ាសគ ឱ្យរួចពីសេ
ចក្តីអាក្ក្ក់្វញិ» យ ូហាន ១៧:១៥។ ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ថា «សៅក្នុង
សោកិ្យសនះ ស ះអនក្រាល់្គ្មន មានសេចក្តីសវទ ដមន ប ុដនត ក្តូវេងឃឹមស ើង 
ែបិត្ាុ ំាន ន្ះ សោកិ្យស ើយ»  យ ូហាន ១៦:៣៣។ 

 ក្នុងការអធិបាយរបេ់ក្ទង់សៅសល្ើភនំ ក្ពះក្គីេៃជាមាា េ់ានបង្ា ត់
បសក្ងៀន ស្ថវក័្របេ់ក្ទង់នូវសមសរៀនយា ងនងលវសិេេ អំពីការចំាាច់ក្នុងការ
ទុក្ចិតតក្ពះជាមាា េ់។ សមសរៀនទំងសនះានសរៀបចំស ើងសែើមបីសល្ើក្ទឹក្ចិតត
ែល់្កូ្នសៅននក្ពះជាមាា េ់ក្គប់យុគេម័យ ស ើយសមសរៀនទំងសនះក៏្ធ្លល ក់្
មក្ែល់្េម័យបចាុបបននសយើងសនះ ស រសពញសៅសោយការបសក្ងៀន និងការ
ក្មានតចិតត។ ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះានចងអុល្បង្ា ញែល់្ពួក្ស្ថវក័្របេ់ក្ទង់ 
នូវបក្ាបក្សីសៅឰែ៏អាកាេ សៅសពល្ដែល្វាានបនលឺេំសនៀងដែល្េដមតង
នូវការេរសេើរែំសក្ើងទំងមិនមានក្ងវល់្អវីស ើយ ពីសក្ ះ «វាមិនានស្ថប
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ក្ពួេ ស ើយវាក៏្មិនក្តូវក្ចតូកាត់ដែរ»។ សទះជាយា ងសនះក៏្សោយ ក៏្ក្ពះ    
វរបិតាែ៏មានម ិទធិឫទធិសៅដតបំសពញសេចក្តីក្តូវការរបេ់វា។                          
ក្ពះអងគេសក្តង្គ ះមានក្ពះបនៃូល្ថា «. . . ឯ អនក្រាល់្គ្មន  សតើគ្មម នតនមលសល្ើេ
ជាងេតវទំងស ះសទឬអី ?» មា ថាយ ៦:២៦។ ក្ពះដែល្ជួយផ្គត់ផ្គង់ចំស ះ
មនុេសនិងេពវេតវទំងឡាយ ក្ទង់ោតក្ពះ េតរបេ់ក្ទង់ និងផ្គត់ផ្គង់
ែល់្េពវេតតនិក្រ។ បក្ាបក្សីសៅសល្ើអាកាេក៏្ពំុដមនសៅឆ្កៃ យផុ្តពីក្ក្ដេ
ក្ពះសនក្តរបេ់ក្ទង់ដែរ។ ក្ទង់ពំុានទមាល ក់្អាហារសៅក្នុងចំពុះរបេ់វាដមន 
ដតក្ទង់ានផ្តល់្តាមសេចក្តីក្តវូការននេតវទំងស ះ។ េតវទំងស ះក្តូវ
ដតក្បដមក្បមូល្អេ់ទំងក្គ្មប់ធញ្ាជាតិ ដែល្ក្ទង់ាន ផ្តល់្យា ងបរបូិរ 
 េសពញែី។ ពពួក្បក្ាបក្សីទំងសនះក្តូវសរៀបចំសធវើេំបុក្ របេ់្លួន 
ស ើយក៏្ក្តូវបញ្ាុ ក្ចំណីែល់្កូ្នតូចៗរបេ់វាដែរ។ វាស ើរសចញសៅ សោយ
េំស ងអំណរស្ាៀវខ្ជា អំពីការង្ររបេ់វា ពីសក្ ះ «ក្ពះវរបិតាននស្ថា នេួគ៌ 
របេ់អនក្រាល់្គ្មន ានក្បទនចំណីអាហារែល់្បក្ាបក្សីទំងស ះ»។ សតើ 
សោក្អនក្មិនមានតនមលសល្ើេជាងពពួក្បក្ាបក្សីស ះសទឬអវី? សតើសោក្
អនក្មិនដមនជាអនក្ថាវ យបងគំែល់្ក្ពះែ៏ឆ្កល តវាងនវ ដែល្មានតនមល សល្ើេជាង 
ពពួក្បក្ាបក្សីសៅសល្ើអាកាេស ះសទឬអវី? សតើស ះមិនដមនជាក្ពះដែល្ 
បសងកើតសយើងរាល់្គ្មន  ជាក្ពះដែល្ដងរក្ាជីវតិរបេ់សយើងជាក្ពះដែល្ាន 
ជប់េូនរាងកាយរបេ់សយើងឱ្យែូចជារូបអងគក្ទង់ ជាក្ពះដែល្ានក្បទន
នូវក្គប់សេចក្តីក្តូវការរបេ់សយើង ក្បេិនសបើសយើងក្គ្មន់ដតសជឿទុក្ចិតតែល់្
ក្ទង់ ស ះសទឬអវី? 

៣១ មិនា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំរួក ១ 
ខចងចពំ្រចសំប្តា ហ៍ ៖  ្ាុ ំទុក្សេចក្តីេុ្សៅនឹងអនក្រាល់្គ្មន  គឺ្ាុ ំឲ្យសេចក្តី
េុ្ស្ថនតរបេ់្ាុ ំែល់្អនក្រាល់្គ្មន  ស ើយដែល្្ាុ ំឲ្យ ស ះមិនដមនែូចជា
សោកី្យ៍ឲ្យសទ កំុ្ឲ្យចិតតអនក្រាល់្គ្មន ងប់ារមភ ឬភ័យស ើយ។ យ ូហាន ១៤:២៧ 
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 ក្ពះក្គីេៃានចងអុល្សៅផ្ទក សៅទីវាល្ បង្ា ញែល់្ពួក្ស្ថវក័្របេ់ 
ក្ទង់។ បុាា ជាតិទំងស ះដែល្លូ្តោេ់ែ៏ស្េេ់បំក្ពងសោយនូវេក្មេ់
យា ងស្ថមញ្ា ដែល្ក្ពះវរបិតាននស្ថា នេួគ៌ានក្បទនឱ្យ គឺជាការេំដែង
សចញនូវសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ចំស ះមនុេសសៅ សោកិ្យសនះ។ 
ក្ទង់មានក្ពះបនៃូល្ថា «ចូររពឹំងគិតដតពីផ្ទក ្ូក្សៅក្នុងបឹង ដែល្វាែុះ
យា ងែូចសមតច?»។ េក្មេ់និងភាពស្ថមញ្ាននបុាា ជាតិក្នុងធមមជាតិទំង
អេ់សនះ ល្អសល្ើេអេ់ទំងេំសល្ៀក្បំ ក់្ែ៏សឆើតឆ្កយនន លួងស្ថ ូម ូនសៅ
សទៀតផ្ង។ េំសល្ៀក្បំ ក់្សឆើតឆ្កយ ដែល្សរៀបចំស ើងសោយស្ថន នែមនុេស
មិនអាចសក្បៀបសធៀបានជាមួយនឹងេក្មេ់ែ៏េមេួនននធមមជាតិែ៏ស្េេ់
ក្តកាល្ននបុាា ជាតិទំងស ះ ដែល្ជាស្ថន ក្ពះ េតរបេ់ក្ពះជាមាា េ់ាន
ស ើយ។ ក្ពះសយេ ូវមានក្ពះបនៃូល្ ថា «. . . សបើក្ពះក្ទង់តុបដតងសមម យា ង
ែូសចនះ ស ះឱ្មនុេសដែល្មានជំសនឿតិចសអើយ សតើក្ទង់មិនតុបដតងឱ្យអនក្
រាល់្គ្មន សល្ើេជាងសៅសទៀតសទឬអវី?» មា ថាយ៦:៣០។ ក្បេិនសបើក្ពះជា
មាា េ់ជាវចិិក្តក្រតាក់្ដតងឱ្យផ្ទក ស្ថមញ្ាដែល្នឹងវ ិេាត់ក្នុងនងៃណា
មួយនូវពណ៌ក្គប់ក្បសភទ និងែ៏ក្បណីតស ះ សតើក្ទង់យក្ក្ពះទ័យទុក្ោក់្
ចំស ះមនុេសជាតិ ដែល្ក្ទង់បសងកើតមក្ែូចជា រូបអងគក្ទង់ស ះប ុនណា
សៅ? សមសរៀនរបេ់ក្ពះក្គីេៃសនះគឺជាការេតីបស ៃ េ ែល់្គំនិតអនៃះអដនៃង 
ភាពអល់្ដអក្ និងការមនៃិល្េងស័យននមនុេស ដែល្គ្មម នចិតតសជឿ។ 

 ក្ពះសយ ូវា នឹងសធវើឱ្យបុក្តាបុក្តីរបេ់ក្ទង់អរេបាយ មានេុ្
េនតិភាព និងមានចិតតសគ្មរពក្បណិប័តន៍ែល់្ក្ពះ។ ក្ពះសយេ ូវមានបនៃូល្
ថា «្ាុ ំឱ្យសេចក្តី េុ្ស្ថនតរបេ់្ាុ ំែល់្អនក្រាល់្គ្មន  ស ើយដែល្្ាុ ំឱ្យស ះ 
មិនដមនែូចជាសោកិ្យឱ្យសទ កំុ្ឱ្យចិតតអនក្រាល់្គ្មន ងប់ារមភឬភ័យស ើយ»  
យ ូហាន ១៤:២៧។ «្ាុ ំាន និយាយសេចក្តីទំងសនះក្ាប់ែល់្អនក្រាល់្គ្មន  
សែើមបីឱ្យសេចក្តីអំណររបេ់្ាុ ំានសៅជាប់នឹងអនក្រាល់្គ្មន  ស ើយឱ្យសេចក្តី
អំណររបេ់អនក្រាល់្គ្មន ានស រសពញផ្ង» យ ូហាន ១៥:១១។ 
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 េុភមងគល្ដែល្ានមក្សោយមូល្ស តុអាតាម និយម សក្ៅអំពីផ្លូវ
ននក្ពះជាមាា េ់ មិនមានលំ្នឹង មិនសទៀងទត់ និងមិនេាិតសេារស ើយ។ េុភ
មងគល្ស ះនឹងាត់បង់សៅ ស ើយចិតតសគនឹងស រសពញសៅសោយភាពឯសកា 
និងទុក្ខក្ពួយ។ ប ុដនត មានសេចក្តីអំណរេបាយ និងការសពញចិតតសៅក្នុង
កិ្ចាការង្រ បំសរ ើក្ពះជាមាា េ់។ អនក្ក្គីស្ថៃ នមិនដែល្ក្តូវសាះបង់ ឱ្យសែើរតាម
ផ្លូវដែល្មិនចាេ់ោេ់ស ើយ។ សគមិនដែល្ទទួល្ការសាះបង់ទុក្ឱ្យសៅ
ក្នុងការ្ក្ចិតត ឥតអំសពើស ះសទ។ ក្បេិនសបើសយើងមិនមានការេបាយសៅ
ក្នុងជីវតិសនះ សយើងសៅដតមានអំណរេបាយសោយស្ថរដតសយើងមានរពឹំង
ែល់្ជីវតិ  សពល្អ គតកាល្ ដែល្ក្ពះជាមាា េ់នឹងក្បទនឱ្យជាពិត។ 

១ មមសា    អំណានព្រះគម្ពីរព្រចំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំរួក ២ 
ខព្រះគម្ពរីព្រចថំ្ងៃ ៖ ែបិតនគរក្ពះមិនេំសរចនឹងការេីុ ឬផឹ្ក្ស ះសទ គឺ
សស្េចនឹងសេចក្តីេុចរតិ សេចក្តីសមក្តី និងសេចក្តីអំណរ សោយនូវក្ពះ
វញិ្ចា ណបរេុិទធវញិសទសតើ។ រ  មូ១៤:១៧ 

 សទះជាយា ងណាក៏្សោយ អនក្ក្គីស្ថៃ នអាចមានអំណរេបាយក្នុង
ការរួមេមព័នធនឹងក្ពះក្គីេៃ។ សគអាចមានពនលឺននសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ 
ផ្ទេុក្ភាពែ៏ជានិរនតរន៍នក្ពះវតតមានរបេ់ក្ពះអងគ។ ក្គប់ជំហានសៅក្នុង
ជីវតិអាច ំឱ្យសយើងចូល្សៅជិតក្ពះក្គីេៃសយេ ូវ អាចផ្តល់្ឱ្យសយើងនូវការ
ពិសស្ថធន៍ែ៏ក្ជាល្សក្ៅស ើង អំពីសេចក្តីស្េឡាញ់របេ់ក្ទង់ ស ើយ ំឱ្យ
សយើងឈ្លនមួយជំហាន ដងមសទៀតសៅជិតលំ្សៅោា នែ៏េុ្ស្ថនតក្បក្បសោយពរ។ 
ែូសចនះ េូមកំុ្ឱ្យសយើងសាះបង់សចាល្នូវទំនុក្ចិតតរបេ់សយើង ក៏្ប ុដនត េូមឱ្យ
សយើងមានការធ្ល អះអាងែ៏រងឹមំាជាជាងសពល្មុនសៅសទៀត។ «. . .       ក្ពះសយ ូវា 
ក្ទង់ានជួយសយើង្ាុ ំែរាបែល់្ឥ ូវសនះ» សំ្ថយូដអល្ទី១ ៧:១២ ស ើយ
ក្ទង់នឹងជួយរ ូតែល់្ទីបញ្ា ប់។ ចូរសយើងក្ក្ស ក្សមើល្សៅេរេរននវមិាន 
ដែល្ជាសេចក្តីរឭំក្ែល់្សយើងនូវអវីៗដែល្ក្ពះសយ ូវា ានសធវើ សែើមបី
ក្មានតចិតតសយើង និងជួយេសក្តង្គ ះសយើងឱ្យផុ្តពីក្ណាត ប់នែននសមបំផ្លិចបំផ្ទល ញ 
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(អារក្សស្ថតំាង)។ ចូរសយើងចងចំាជានិចាសៅក្នុងចិតតសយើងនូវទឹក្ដភនក្ដែល្
ក្ទង់ានជូតេំអាត ការ្ ឺចាប់ដែល្ក្ទង់ានជួយេក្មាល្ ការអនៃះអដនៃង
ដែល្ក្ទង់ានែក្សចញសៅសេចក្តីភ័យខ្ជល ចដែល្ក្ទង់ជួយបំាត់សចញសេចក្តី
ក្ាថាន ដែល្ក្ទង់ជួយបំសពញក្ពះពរទំងឡាយដែល្ក្ទង់ានក្បទនឱ្យ
ែល់្សយើងស ះ គឺសែើមបជួីយចសក្មើនក្មាល ំងែល់្សយើងឱ្យអាចទប់ទល់្នឹងការ
លំ្ាក្ដែល្សយើងនឹងអាចជួបក្បទះសៅក្នុងឆ្កក្ជីវតិរបេ់សយើង។ 

សយើងមិនក្តវូទនៃឹងរង់ចំាសមើល្ដតការទ័ល្គំនិតងមីៗ សៅក្នុងអធិក្រណ៍ដែល្
នឹងសក្ើតមានស ះស ើយ ក៏្ប ុដនតសយើងក្តូវក្ក្ស ក្សមើល្សៅអវីដែល្ក្នលង
 ួេសៅក៏្ែូចជាអវីដែល្នឹងសក្ើតមានែល់្សយើងដែរ រួចស ល្ថា «ែរាបមក្
ែល់្សពល្ឥ ូវសនះ ក្ពះសយ ូវា ានជួយសយើង្ាុ ំ» «. . . សេចក្តីេុ្របេ់
ឯងនឹងសៅអេ់១ជីវតិ»  សចាទិយក្ថា ៣៣:២៥។ ការលំ្ាក្សវទ នឹងមិន
ដែល្ធៃន់ធៃរ  ួេក្មាល ំងដែល្ក្ពះក្បទនឱ្យសយើងទប់ទល់្ជាមួយនឹងវា
ស ះស ើយ។ ែូសចនះចូល្ឱ្យសយើងទទួល្នូវការង្រថាវ យក្ពះ សៅទីណាដែល្
សយើងអាចសធវើានចុះ។ ចូរសជឿជាក់្ថា ក្ពះនឹងក្បទនក្មាល ំងែល់្សយើង  ល្មម
អាចនឹងទប់ទល់្នឹងការ លំ្ាក្ដែល្នឹងសក្ើតមានស ើងែល់្សយើងជាពិត។ 
បនតិចមតងៗទវ រនននគរស្ថា នេួគ៌ នឹងសបើក្ចំ  ចំាទទួល្កូ្នសៅរបេ់ក្ពះ   

ជាមាា េ់។ ការក្បទនពរដែល្សចញពីក្ពះឱ្េារបេ់ក្ពះមហាក្សក្តដែល្
ក្បក្បសោយេិរលី្អនឹងឮែល់្ក្តសចៀក្កូ្នៗរបេ់ក្ពះ យា ងពីសរាះរណតំ  ែូច
ជាេំស ងតក្តនតីថាាៈ «ឱ្!ពួក្អនក្ដែល្ ក្ពះវរបិតាននសយើងានក្បទនពរ
សអើយ ចូរមក្ទទួល្មរតក្ចុះ គឺជានគរ ដែល្ានសរៀបចំទុក្េក្មាប់អនក្
រាល់្គ្មន  តំាងពីកំ្សណើ តសោកិ្យមក្»មា ថាយ ២៥:៣៤។ 

 សពល្ស ះអនក្ដែល្ានេសក្តង្គ ះ (ក្តូវានសក្ាេសោះ សោយស្ថរ
ការេុគតរបេ់ក្ពះក្គីេៃ) នឹងានទទួល្ការស្ថវ គមន៍ឱ្យចូល្សៅក្នុង
ែំណាក់្ដែល្ក្ពះសយេ ូវានសរៀបចំេក្មាប់ពួក្សគ។ សៅឯទីស ះ មិតតភក្តិ
របេ់សគនឹងពំុដមនជារបេ់ផ្ងសោកិ្យែ៏អក្បិយ ជាមនុេសកំ្ភូត អនក្
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សគ្មរពរូបក្ពះ អនក្មិនបរេុិទធ និងអនក្ដែល្គ្មម នជំសនឿស ើយ ក៏្ប ុដនត សគនឹង
ចូល្រួមជាមួយអនក្ទំងឡាយណាដែល្ ន្ះសល្ើអារក្សស្ថតំាង ស ើយតាម
រយាៈក្ពះគុណននក្ពះជាមាា េ់ អតតចរតិែ៏ល្អក្គប់ល្ក្ខណ៍ានចាប់កំ្សណើ ត
ស ើង។ ក្គប់ទំងទំស រចិតតដែល្ទញសៅរក្អំសពើាប ក្គប់ទំងភាពមិន
បរេុិទធដែល្សធវើឱ្យសគមានទុក្ខសវទ សៅសល្ើដផ្នែី ក៏្ក្តូវានបំាត់សចាល្
បង់សោយស្ថរដតក្ពះសោ ិតរបេ់ក្ពះក្គីេៃ ស ើយភាពអស្ថា រយ និងភលឺថាល
ននេិរលី្អរបេ់ក្ទង់ដែល្សល្ើេអេ់ទំងពនលឺែ៏ក្តចះក្តចង់ននក្ពះអាទិតយ ក៏្
ានក្បទនឱ្យែល់្សគ។ សស្ថភណភាព ខ្ជងេីល្ធម៌ែ៏ល្អក្គប់ល្ក្ខណ៍នន
អតតចរតិរបេ់ក្ទង់នឹងបញ្ចា ំងសចញពីចិតតសគមក្ ស ើយភលឺសល្ើេអេ់ទំង
ភាពរុងសរឿងទំងឡាយដែល្សៅខ្ជងសក្ៅផ្ង។ សគគ្មម នកំ្ ុេទល់្ដត
សស្ថះ សៅចំស ះមុ្សេតបល្ល័ងក (White Throne) ែ៏ធំេកឹមនេក ស ើយទទួល្
នូវកិ្តតិយេ និងេិទធិែូចជាពពួក្សទវតា ននក្ពះដែរ។ 

 ក្នុងទិែាភាពននមរតក្ែ៏អស្ថា រយ ដែល្អាចកាល យជាក្មមេិទធិរបេ់
មនុេសជាតិ សតើមនុេសនឹងយក្អវីសៅែូរឱ្យានក្ពលឹ្ងរបេ់្លួនវញិ? មា ថាយ 
១៦:២៦។ ក្បដ ល្ជាសគជាអនក្ក្កី្ក្ក្ដមន ក៏្ប ុដនតសៅក្នុង្លួនរបេ់សគ មាន 
ក្ទពយេមបតតិ និងកិ្តតិយេដែល្សោកិ្យសនះមិនអាចក្បគល់្ឱ្យានសស្ថះ 
ស ើយ។ 

 សោយនូវេិទធិែ៏វសិេេវសិ្ថល្ ដែល្ឧទៃិេថាវ យចំស ះកិ្ចាការបំសរ ើក្ពះ 
ក្ពលឹ្ងមួយ (មនុេសមាន ក់្) ដែល្ានសក្ាេសោះ និងោងេំអាតពីអំសពើាប 
ស ះមានតនមលែ៏សល្ើេលុ្បនក្ក្ដល្ង។ ស ើយនឹងមានអំណរេបាយ សៅឯ
ស្ថា នេួគ៌ សៅក្នុងក្ពះវតតមានននក្ពះជាមាា េ់និងពពួក្សទវតាបរេុិទធ សៅសល្ើ
មនុេសមាន ក់្ដែល្ានទទួល្ការសក្ាេសោះ គឺជាអំណរដែល្េំដែង 
សចញជាទំនុក្ននជ័យជំនះរបេ់ក្ពះ។ 

 
 

ចប់ជាស្ថា ពរ--អាដមន  


