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New King James Version, copyright 1979,1980,1982, Thomas Nelson Inc., Publishers  

Scriptures identified as AMP are from The Amplified Bible. 
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Scriptures identified as NLB are from The Living Translation,  
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       សិរីល្អ 
                វត្តមានននព្រះ 

                                ដកទ ើ ទេ េិល្ នឹងចយ្ស ទ្គៀល្ 
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េំរីេនកនិរនធ 
 

អេ េិល នឹងចយ្ស អ្គៀល ជាេនកតំណាងដែលេនតរជាតិស្គ្ល់ ជាេនកនិពនធ នឹងជាគ្រូបអគ្ងៀនគ្ពះរម្ពីរែំអ ើរននការងារគ្ពះរបស់អេ េិល 
រឺបានយកគាត់អៅែល់៩០គ្បអេស គ្បកាស់គ្បាប់ែល់្វូងម្នុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អោយផ្ទ្ល់ អ្ើយនឹងមានអគ្ចើនអេៀត តាម្រយៈ 
េូរេស្សន៍ នឹងអគ្រឿងផ្្ាយពត៌មានដែលបងាហ្ញពីតួអលខរ ិតវិេ្ា។ 
 
អសៀវអៅរបស់ពួកអរ អ្ើយនឹងក្បួនទំងប ុន្ម្នរឺបានលក់ោច់អលើសពី២០លានរុពី ការនិពនធរបស់ពួកអររឺបានយកអៅបកដគ្បអចញជា
ភាស្ជាអគ្ចើន អ្ើយក៏កំពុងអគ្បើអៅកនុងម្ជ្ឈម្ ឌលបងវឹកបងវឺន នឹងសិកាខ្ស្លាអៅជុំវិញអលាកីយ។ 
 
អសចកតីពិតែ៏មានេំណាចអាចបំផ្ល្ស់បំដគ្បជីវិតននគ្ពះបនទូលគ្ពះ រឺបានអ្វើឲ្យផ្ទុះអៅកនុងជីវិតរបស់េនកែនេ តាម្រយៈការេ្ិប្ាយ ការ 
បអគ្ងៀន ការនិពនធ នឹងវីឌីេូ គ្ពម្ទំងមានជាសអម្េងអេៀតផ្ង។ 
 
សិរីលអដែលរួរឲ្យអសញើចននវតតមានរបស់គ្ពះរឺបានពិអស្្ន៍អៅកនុងការសរអសើរែំអកើង នឹងថ្វ្យបងគំននកម្មវិ្ីសិកាខ្ស្លា អែើម្្បីឲ្យេនកអជឿ 
ទំងេស់អាចដសវងយល់ពីែំអ ើរថ្វ្យបងគំគ្ពះអោយអសចកតីពិត មានម្នុស្សជាអគ្ចើនបានដសវងអ ើញនូវេិែឋភាពថ្មី អ្ើយគ្បកបអោយ 
អសចកតីេំ រននជ័យជំនះ ក៏កាល្ហានតាម្រយៈអសចកតីបអគ្ងៀនរបស់ពួកអរទំងប ុន្ម្នអៅអលើភសតុតាងននេនកអជឿ។ 
 
អលាកគ្រូអ្គៀលបានបងវឹកបងវឺនេនកអជឿគ្ពះជាអគ្ចើន ឲ្យអបាះជំហានចូលអៅកនុងកិចចការងារែ៏េស្ច្រ្យដែលគ្ពះបានគ្បទនឲ្យអយើងផ្ទ្ល់ខេួន 
មាន្ក់ៗ! ជាម្ួយនឹងេំណាចននការអគ្បាសឲ្យជា ដែលគ្ពះ្ូរតាម្នែរបស់អរទំងពីរ  ម្នុស្សជាអគ្ចើនបានអរៀនពីែំអ ើរពី្ ម្មជាតិ រឺ្ សួ 
វិស័យ្ម្មជាតិអៅអពលអរបអចចញ អែើម្្បីអ្វើការអៅកនុងេំអណាយទនទំង៩ននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធអៅកនុងជីវិតគ្បចំនថ្ៃ នឹងការងារគ្ពះ 
ទំងឡាយ។ 
 
ទំងអេ េិល នឹងចយ្ស រឺមានសញ្ញ្ប័គ្តេនុប ឌិតសិក្ាខាងស្សនវិេ្ា។  អេ េិលបានបអងកើនែល់ប ឌិតននេស្សនវិជាជ្ អៅកនុងកំរិត 
ស្សនវិេ្ា  កិចចការងារគ្ពះរបស់ពួកអររឺសថិតអលើគ្ពះបនទូលគ្ពះយ ្ងតឹង រឺអផ្ត្តអៅអលើគ្ពះអយស ូវ ការរឹងមាំអៅកនុងអសចកតីជំអនឿ អ្ើយ 
បានបអគ្ងៀនអោយេំណាចននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ។ 
 
កិចចការគ្ពះរបស់ពួកអររឺជាការគ្ស្យបំភេឺឲ្យអ ើញពីគ្ពះ្ឫេ័យននអសចកតីគ្សឡាញ់របស់គ្ពះវរបិតា អសចកតីេ្ិប្ាយ នឹងការបអគ្ងៀន 
របស់ពួកអររឺបានដ្្ម្អោយការចក់អគ្បងតាំងែ៏េស្ច្រ្យ េីសំគាល់ ការេស្ច្រ្យ នឹងការេស្ច្រ្យដផ្នកខាងការអគ្បាសឲ្យជា ជាម្ួយនឹង
ម្នុស្សជាអគ្ចើនកំពុងសមាល្ប់អោយេំអពើអោរអៅអោយបក់នែអគ្កាម្េំណាចននគ្ពះ ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញរឺរួរឲ្យអសញើចខាល្ចននសិរី
លអរបស់គ្ពះ នឹងគ្ពះអចស្ត្ រឺបានេេួលពិអស្្ន៍អោយេស់េនកដែលចូលរួម្អៅកនុងកិចចគ្បជុំរបស់ពួកអរ។ 
 

 

អលាកគ្រូ អេ េិល នឹងចយ្ស អ្គៀល រឺបានអបតជាញ្ អរៀបចំបអងកើតនូវអម្អរៀនដែលមានគ្បអយជន៍ 
សំរាប់បំពាក់ែល់េនកអជឿទំងេស់ អែើម្្បីបំអពញកិចចការងារគ្ពះអយស ូវ។ 

អសចកតីគ្បាថ្ន្របស់ពួកអរ រឺអែើម្្បីអ្វើឲ្យមានជ័យជំនះ ការរស់អៅ្ួសវិស័យ្ម្មជាតិ 
សំរាប់គ្រប់េនកអជឿទំងេស់ អៅគ្រប់កំរិតននភាពអពញវ័យរបស់គ្រីស្ទ្ន។ 
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សិរីល្អ 
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ទត្ើសិរីល្អជាេវី? 
ព្រះទចស្ត្ នឹងសិរីល្អ 
សិរីល្អននព្រះ 
បានរទងកើត្េកសំរារ់សិរីល្អ 
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 ីររិសុ ធ 
ររិសុ ធទល្ើររិសុ ធទំាងេស់ 
អាសនៈដដល្ទ្វើរីមាសទៅទល្ើ្ូរព្កេូរ 
ការចូល្ទៅកនុងសិរីល្អ 
ការចទព្េើនទៅេុខ 
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ទេទរៀន ី 1 
ចូល្ទៅកនុងសិរីល្អ 

 
អៅកនុងឆន្ំថ្មីៗអនះ អយើងបានពិអស្្ន៍នូវចលន្ជាអគ្ចើនពីគ្ពះវិញ្ញ្ ននគ្ពះ។ គ្ពះវិញ្ញ្  
បរិសុេធគ្េង់បានអ្វើឲ្យមានអសចកតីពិត ែូចអែើម្វិញែល់ពួកជំនុំអៅកនុងអពលថ្មីៗ អោយេំ្ំ 
កាន់ដត្ំអៅៗ មានរែូវននការសំរាកយកកមាល្ំង នឹងរែូវននការសំដែងអ ើងវិញ ម្នុស្សជា 
អគ្ចើនម្ិនអពញចិតតជាម្ួយនឹង “ពួកជំនុំែូចពីម្ុន”អេៀតអេ ដែលបានចូលម្កកនុងការបអចចញ 
ឲ្យែឹងថ្មីៗ នឹងេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹងបុរគលណាមាន្ក់ននគ្ពះអយស ូវគ្រីសទកំ ុងអពលសំដែង 
ការទំងអនះ ម្នុស្សជាអគ្ចើនបានេេួលគ្ជម្ុជអៅកនុងគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ អ្ើយបានអពញ 
អោយគ្ពះអចស្ត្ម្កពីអលើ អ្ើយបានចប់អផ្តើម្អ្វើការកនុងេំអណាយទនទំងេស់ននគ្ពះ 
វិញ្ញ្ បរិសុេធ ម្នុស្សជាអគ្ចើនអេៀតបានអរៀនអចះពីរអបៀបស្ត្ប់សអម្េងននគ្ពះ អ្ើយក៏ចប់ 
អផ្តើម្ទយ អៅកនុងការសំដែងទំងអនះពីគ្ពះ ម្នុស្សជាអគ្ចើន អរស្គ្ល់ពីការអគ្បាសឲ្យជា នឹង 
ការេស្ច្រ្យអផ្្សងៗអេៀត អៅកនុងជីវិតគ្បចំនថ្ៃ នឹងកិចចការងារគ្ពះរបស់អរ។ 
 

ប ុដនតអទះយ ្ងណាក៏អោយ អយើងអជឿថ្ េវីៗមានអគ្ចើនអេៀត អយើងអជឿថ្ អបើមានពាក្យណា 
ម្ួយអាចដែលពិព ៌ន្លអបំផ្ុតេំពីចលន្ននគ្ពះដែលអយើងចូលម្កអៅកនុងនថ្ៃអនះ អន្ះរឺ 
ជាពាក្យ “សិរីលអ”  អគាលបំ ងននការសិក្ាអនះ រឺថ្ ពួកអយើងមាន្ក់ៗនឹងស្គ្ល់ អ្ើយ 
យល់រឹតដតច្ាស់ពីសិរីលអននគ្ពះ រឺអយើងទំងេស់គាន្នឹងដសវងអ ើញែ៏អលើសលុបនូវអសចកតី 
េំ រននជីវិតបំផ្ល្ស់បំដគ្ប ពីការរស់អៅកនុងវិស័យសិរីលអ អ្ើយដែលសិរីលអរបស់គ្ពះអកើត 
អ ើងអៅអលើអយើងរាល់គាន្ ម្នុស្សជាអគ្ចើនអេៀតនឹងរកអ ើញ អ្ើយស្គ្ល់ែូចអយើងដែរ ពី 
វតតមានែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះ ដែលគ្េង់បនតសំដែងឲ្យអ ើញេងគគ្េង់ផ្ទ្ល់ថ្ គ្េង់ជាគ្ពះននសិរី
លអ។  

ទំនាយជាច្រើនននសិរីល្អ 
➢ អោយហាកាយ 

អហារាហាកាយបានអ ើញពីសិរីលអននគ្ពះដែលអ្វើឲ្យរុងអរឿងវិញ គាត់និយយថ្ សិរីលអនឹង 
បានអលើសជាងជាន់ម្ុនអៅអេៀត។ 
 

“ន ោះព្រោះបន្ទូលនន្ព្រោះនេហូវ៉ាក៏មក នោេសារនោរាោកាេថា  ៣កនុងរួកឯងរាលគ់្នា ន ើ
មាន្សល់អ្នកណាខ្លោះ ធ្លាប់បាន្ន ើញព្រោះវិោរនន្ោះ តាមសិរីលអជាន្់ន ើមដ រឬ ច ោះឥឡូវនន្ោះ 
ន ើន ើញជាយ៉ាងណានៅដននកឯងរាលគ់្នាដ លន ៀបផ្ទឹមគ្នា ន ើព្រោះវិោរនន្ោះមិន្ដមន្ ូចជា
ទនទនសាោះនទឬអ្ ី ៧ កន៏្ឹងអ្ព្ងួន្អ្ស់ទាំងសាសន្៍ដ រ ន ោះទីគ្នប់ចិ តរបស់អ្ស់ទាំងសាសន្៍ 
ន្ឹងមក ល់ ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរព្ទង់មាន្បន្ទូលថា នៅព្គ្នន ោះអ្ញន្ឹងបាំនរញវិោរ
នន្ោះ នោេសិរីលអ ៩ ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា  
 

សិរីលអរបស់វិោរជាន្់នព្កាេនន្ោះ ន្ឹងបាន្នលើសជាងជាន្់ម ន្នៅនទៀ  នហើេអ្ញន្ឹងឲ្យមាន្ 
នសចកតីស ខ្សាន្តនៅទនីន្ោះផ្ង នន្ោះជាព្រោះបន្ទូលរបស់ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ(ោកាេ  
២: ១ខ្, ៣, ៧, ៩) 

➢ អោយអេស្យ 
អហារាអេស្យបានឮពួកអេវតាបនេឺគាន្អៅវិញអៅម្កថ្ ដផ្នែីទំងម្ូលមានអពញអោយសិរី 
លអននគ្ពះេមាច្ស់។ 
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“
១នៅឆ្ាាំដ លនសតចអ្ ូនសៀសព្ទង់បាន្ស គ  ន ោះខ្្ុាំន ើញព្រោះអ្មាាស់ព្ទង់គងន់លើបលល័ងកនៅទី 
ខ្ពស ់ នហើេបាន្ ាំនកើងនឡើង ឯរំភាេព្រោះរស្តសតព្ទង់សាេមកនរញកនុងព្រោះវិោរ ២ នៅរីនលើ 
ព្ទង់មាន្រួកនសរនីម ព្គប់គ្នាមាន្សាាប៦ កប៏ាាំងម ខ្នោេសាាប២ បាាំងន ើងនោេសាាប២ 
នហើេនព្បើ២សាំរាប់នហើរ ៣ មួេបន្លឺនៅកាន្់១ថា បរិស ទធ បរិស ទធ គពឺ្រោះនេហូវ៉ានន្រួករល 
បរិវរព្ទង់បរិស ទធ ដផ្ន្ ីទាំងមូលមាន្នរញនោេសិរីលអនន្ព្ទង់” (នអ្សាេ ៦:១-៣) 

➢ អោយហាបារុក 
អហារាហាបារុកបានទយពីការម្កែល់ននការស្គ្ល់សិរីលអននគ្ពះអយ្ូវ ្ សិរីលអរបស់គ្ពះរឺ 
អៅេីអនះអគ្សចអ្ើយ  វជាការស្គ្ល់ នឹងយល់ពីសិរីលអអន្ះដែលនឹងគ្តូវម្កែល់។ 

 

“ ្បិ មន្ ស្សន្ឹងសាាល់ ល់សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញនលើដផ្ន្ ី  ូចជាទឹកក៏នៅនរញ   
សម ព្ទដ រ” (ោបាគ ក ២:១៤) 
 

ច ើសិរីល្អជាអ្វី? 
 

គ្ពះជាគ្ពះននសិរីលអ គ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធជាគ្ពះវិញ្ញ្ ននសិរីលអ អ្ើយគ្ពះអយស ូវជាអសតច 
ននសិរីលអ រឺបានសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីសិរីលអអន្ះ ែូអចនះ វជាការសំខាន់ដែលគ្តូវែឹងថ្ 
សិរីលអអនះជាេវី ពីរអបៀបអយើងផ្តល់នូវេតថន័យែល់វ។ 

វ តមាននន្រះ 
សិរីលអរឺជាវតតមានជាក់ដសតងននគ្ពះ អ្ើយសិរីលអអនះរឺបានបងាហ្ញតំាងពីអែើម្ែល់ចប់អៅ 
កនុងគ្ពះរម្ពីរ សិរីលអអនះរឺបានសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញអៅកនុងរអបៀបខុសគាន្ជាអគ្ចើន។ 
 

េតថន័យភាស្អ្អគ្ពើរ នឹងភាស្គ្កិចសំរាប់សិរីលអរឺគ្សអែៀងគាន្ សិរីលអរឺជាភាពរុងអរឿង ពនេ ឺ
ចំងដចង ឬក៏ជាពនេឺែ៏ភេឺ សំអៅអៅភាពជះពនេឺគ្ស ះ(បអចចញពនេឺបានភេឺជាងពីគ្បភពដែល 
បអចចញពនេឺ)។ 

សហិគីណា 
ភាស្អ្អគ្ពើរ ពាក្យសហិរីណា មានន័យថ្ “ពពកែ៏ភេឺថ្ល្ននវតតមានរបស់គ្ពះ”  

➢ ែូចជាអភេើងអ ះ 
“ម ូនសកន៏ឡើងនៅនលើននាំស ីណាេ នហើេមាន្ររកព្គបនលើននាំ ១៦សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាក៏នៅនលើ 
ននាំ នហើេររកកព៏្គបនលើននាំនរញចាំន្ួន្៦នងៃ ល ោះ ល់នងៃទ៧ី នទើបព្ទង់មាន្បន្ទូលរីកណាាល 
ររកនៅម ូនស ១៧ ឯសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ន ោះនមើលនៅ ូចជាននលើងន ោះនៅនលើកាំរូលននាំ 
ចាំន ោះ  ល់ដននកនន្រួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្ល” (ន្ិកខមន្ាំ ២៤:១៥- ១៧) 
 

➢ ពពកអៅអពលនថ្ៃ មានអភេើងអៅអវលាយប់ 
“ន ោះររកកព៏្គបព្ សាល ាំន្ ាំ នហើេសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាបាន្សថិ នៅនរញកនុងនរាងឧនបា 
សង ៣៥ ឯម ូនស នោកចូលនៅកនុងព្ សាល ាំន្ ាំមិន្បាន្ រីនព្ ោះររកនៅរនីលើ នហើេនោេ 
នព្ ោះសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាដ លនៅនរញកនុងនរាងឧនបាសងន ោះផ្ង ៣៦ នបើកាលណាររក 
បាន្នឡើង ផ្  រនីលើនរាងឧនបាសង ន ោះរួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្លកដ៏ ងន វើ ាំន ើរន ើរនៅជា 
 រាប កនុងព្គប់ទាំងនវោដ លនគកាំរ ងដ ន វើ ាំន ើរន ោះ ៣៧ ដ នបើកាលណាររកមិន្បាន្ 
នឡើងនទ ន ោះនគកម៏ិន្ន វើ ាំន ើរនៅដ រ ទល់ដ ររកនឡើងផ្  នចញ ៣៨  ្បិ កនុងអ្ស់ទាំង 
ការ ាំន ើរនន្រួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្ល ន ោះនៅនវោនងៃ ដ ងមាន្ររកនន្ព្រោះនេហូវ៉ាសថិ  នៅ
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នលើនរាងឧនបាសង នហើេនៅនវោេប់ មាន្ននលើងវិញ ឲ្យរួកវង្សអ្ ីព្សាដអ្លទាំងអ្ស់គ្នា បាន្
ន ើញ។:៚” (ន្ិកខមន្ាំ ៤០:៣៤-៣៨) 

ដូក្សា   
ភាស្អគ្កក ពាក្យែូក្ា  រឺមានន័យថ្“សិរីលអ”  ែូក្ា   រឺជាល័កខខ័ ឌែ៏រុងអរឿងបំផ្ុត ជា 
សភាពដែលគ្តូវបានអរអលើកែំអកើង ជាសភាពសុគ្កិតននអសចកតីសន្ាបានសម្តាម្បំ ង 
ែល់េស់េនកអជឿទំងេស់អៅកនុងគ្ពះគ្រីសទ ជាភាពលអឥតអខាច្ះននគ្ពះគ្រីសទ នឹងរាជ្យគ្េង់។ 

 

គ្ពះបនទូលសំដែងថ្ អយើងឥ ូវកំពុងអ្វើែំអ ើរពីសិរីលអអៅសិរីលអ ឬក៏ពីែូក្ាអៅែូក្ា  ។ 
 

“នហើេនេើងរាលគ់្នាទាំងអ្ស់ ដ លកាំរ ងដ រំរឹងនមើលសិរីលអព្រោះអ្មាាស់ ទាំងម ខ្ទនទ  ូចជា 
 លុោះនមើលព្ទង់កនុងកញ្ចក់ នេើងកាំរ ងដ ផ្លាស់ដព្បនៅ ឲ្យ ូចជារូប លុោះន ោះឯង រីសិរីលអនៅ ល់
សិរីលអ គនឺោេសារព្រោះអ្មាាស់ ជ៏ាព្រោះវិញ្ញា ” (២កូរិន្ងូស ៣:១៨) 

កាបូឌ 
ពាក្យដែលបានអគ្បើញឹកញាប់បំផ្ុតសំរាប់សិរីលអអៅកនុងរម្ពីរសញ្ញ្ចស់ រឺជាភាស្អ្អគ្ពើរ 
កាបូឌ ដែលមានន័យថ្ “េម្ៃន់”  ឬក ៏ “អែើម្្បី្ៃន់”  សំអៅអៅឯភាពគ្បអសើរជាងរួរជាេី 
អគារព អសចកតីនថ្េថ្នូរ ភាពរុងអរឿង ភាពអ ើតឆយ ភាព្ំ ភាពលអឥតអខាច្ះដែលផ្តល់គ្ពះវិញនូវ 
ភាពសម្នឹងេេួលននការសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំរបស់អយើង។ 

➢ ម្ិនអាចចូលបាន 
“
១កាលសាឡូម ូន្បាន្អ្ ិសាាន្នព្សចនហើេ ន ោះននលើងកច៏ ោះរីនលើនម  មកបនញ្ឆោះ ង្វាេ    
ន្ឹងេញ្ញបូជាទាំងប   ាន្នៅ នហើេព្រោះវិោរបាន្នរញ នោេសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ២ រួក 
សង្ឃចូលនៅកនុងព្រោះវិោរនន្ព្រោះនេហូវ៉ាមិន្បាន្ នោេនព្ ោះសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញ 
កនុងព្រោះវិោរន ោះ” (២របាក្សព្  ៧:១-២) 

➢ បានឈប់អ្វើការងារ 
“
១៣ នៅខ្ ៈន ោះ កាលរួកផ្លុាំដព្  ន្ឹងរួកចាំនរៀង នគព្បគាំននលងព្រមគ្នាឮសាំនឡងដ ១ ន ើម្បី 
នលើកសរនសើរ នហើេអ្រព្រោះគ   ល់ព្រោះនេហូវ៉ា គកឺាលនគនឡើងសាំនឡងនោេផ្លុាំដព្  វេ 
ឈឹង នហើេនលងព្បោប់ននលងទាំងប   ាន្ ព្រមទាំងនលើកសរនសើរ ល់ព្រោះនេហូវ៉ា នោេ ក្យ 
ថា ព្ទង់ព្បកបនោេករ ណាគ   នសចកតីសប្បុរសព្ទង់នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចច ន ោះព្សាប់ដ  
ព្រោះវិោរព្រោះនេហូវ៉ាមាន្នរញនោេររក ១៤  ល់នម លោះបាន្ជារួកសង្ឃឈរន វើការង្វរមិន្ 
បាន្ នោេនព្ ោះររកន ោះ  ្បិ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញកនុងព្រោះវិោរនន្ព្រោះ” (២របា
ក្សព្  ៥:១៣-១៤) 

➢ េម្ៃន់ននសិរីលអ 
“ ្បិ នសចកតីទ កខលាំបាកយ៉ាងព្សាលរបស់នេើងខ្្ុាំ ដ លនៅដ មួេដនល នន្ោះ ន ោះបនងកើ ឲ្យ 
នេើងខ្្ុាំមាន្សិរីលអយ៉ាង ៃន្់នលើសលប់  ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចវិញ” (២កូរិន្ងូស ៤:១៧) 

➢ កមាល្ំងអែើម្្បីអលើកអ ើង 
អហារាអេអសគាលបាននិយយថ្ គាត់គ្តូវបានអលើកអ ើងន្ំអៅេីឯលានខាងកនុង គ្ពះ 
វិញ្ញ្ អាចអលើកអយើងអ ើងពីវិស័យ្ម្មតាចូលអៅកនុងវិស័យននសិរីលអ ប ុដនត អនះក៏ែូចជាពី 
េីកដនេង “្ម្មតា” ម្ួយ ចូលអៅកនុងេីកដនេង “្ម្មតា” ម្ួយអេៀត។ 
 

“រួចព្រោះវិញ្ញា ព្ទង់នលើកខ្្ុាំនឡើង ាំនៅទីឯោន្ខាងកនុង នហើេនមើល សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា 
បាន្នៅនរញកនុងព្រោះវិោរ” (នអ្នសគ្នល ៤៣:៥) 
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➢ ម្ិនអាចឈរបាន 
អៅអពលដែលពួកអរន្ំម្កនូវ្ិបននអសចកតីសញ្ញ្(វតតមានននគ្ពះអៅកនុងវិហារ) អន្ះពួក 
សង្ឃឈរអ្វើការពុំបាន ពីអគ្ពាះអោយស្រកាបូែ ជាសិរីលអដែលម្កអពញកនុងគ្ពះវិហារ។ 

➢ បណាត្លឲ្យញ័រ 
ោនីដយ លបានសរអសរថ្ 

“ន ោះមាន្ន ១ ល់ខ្្ុាំ ឲ្យខ្្ុាំញ័រនងើបនឡើង នោេ ងគង់ ន្ឹងបា ន ” (ោន្ីដេ ល ១០:១០) 

➢ បណាត្លឲ្យផ្ក្ប់ 
អហារាអេអសគាលបានសរអសរថ្ 
“ន ោះខ្្ុាំព្កនឡកនមើលនៅន ើញសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ានៅនរញកនុងព្រោះវិោររបស់ព្រោះនេហូវ៉ា 
រួចខ្្ុាំ ួលផ្លាប់ម ខ្ច ោះ” (នអ្នសគ្នល ៤៤:៤) 
 

ជាអរឿយៗ អៅអពលណាសិរីលអកាបូែបអចចញឲ្យអ ើញ អន្ះអយើងនឹងមានការពិបាកឈរ។ 
អៅអពលពួកអាជាញ្ម្កែល់អែើម្្បីចប់គ្ពះអយស ូវ អន្ះគ្េង់សួរអរថ្ អតើម្ករកេនកណា? 
 

អរេូលអ េើយថ្ “រកអយស ូវ ជាេនកគ្សុកណាស្ដរ៉ែត” 
គ្ពះអយស ូវមានបនទូលអៅអរថ្ “គខឺ្្ុាំនន្ោះនហើេ” អ្ើយបេរម្ពីរមានបនទូលថ្ អរក៏ថ្យ 
អគ្កាយ ែួលផ្ងរ្ទំងេស់គាន្ (េ ូោន្ ១៨:៤–៦) 

➢ អាចម្កែូចជាពពក 
អៅឯកដនេងសអមាព្្ននគ្ពះវិហាររបស់អសតចស្ ូម្ ូន អន្ះសិរីលអបានម្កែូចជាពពក 
“រួចរួកសង្ឃកដ៏សងេកហិបនន្នសចកតីសញ្ញាផ្ងព្រោះនេហូវ៉ាចូលនៅ  មកល់ទ កនៅកដន្លង 
ដ លបាំរ ងទ កឲ្យ គនឺៅទទីទួលព្រោះបន្ទូល ជាទបីរិស ទធបាំផ្  ព្ ង់នព្កាមសាាបនន្នចរូប ៊ីន្ កនុង 
ព្រោះវិោរ” (១រង្ាវតារក្សព្  ៨:៦) 

 

“រួកសង្ឃបាន្នចញរទីបីរិស ទធមកវិញ ន ោះររកក៏មកនរញកនុងព្រោះវិោរនន្ព្រោះនេហូវ៉ា    
១១  ល់នម លោះបាន្ជារួកសង្ឃឈរន វើការង្វររ ាំបាន្ នោេនព្ ោះររកន ោះ  ្បិ សិរីលអនន្ព្រោះ 
នេហូវ៉ាបាន្នៅនរញកនុងព្រោះវិោរនន្ព្រោះអ្ងគនហើេ” (១រង្ាវតារក្សព្  ៨:១០–១១) 

 

➢ អាចម្កែូចជាអភេើង 
អៅបចចប់ននអសចកតីេ្ិស្ឋ្នរបស់អសតចស្ ូម្ ូនពីភាពជាក់លាក់អភេើងចុះពីអលើអម្  
“
១ កាលសាឡូម ូន្បាន្អ្ ិសាាន្នព្សចនហើេ ន ោះននលើងកច៏ ោះរីនលើនម  មកបនញ្ឆោះ ង្វាេ    
ន្ឹងេញ្ញបូជាទាំងប   ាន្នៅ នហើេព្រោះវិោរបាន្នរញ នោេសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ២ រួក
សង្ឃចូលនៅកនុងព្រោះវិោរនន្ព្រោះនេហូវ៉ាមិន្បាន្ នោេនព្ ោះសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញ 
កនុងព្រោះវិោរន ោះ ៣ ឯរួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្លទាំងអ្ស់គ្នានគក៏នមើលន ើញ កនុងកាលដ លននលើង 
ច ោះមក ន្ឹងសិរីលអនន្ព្ទង់បាន្នៅនលើព្រោះវិោរដ រ នហើេនគឱន្ខ្លួន្ព្កាបច ោះផ្លាប់ម ខ្ ល់ ី 
ថាាេបងគាំនៅទពី្កាលងម ព្រមទាំងអ្រព្រោះគ   ល់ព្រោះនេហូវ៉ាថា ព្ទង់ព្បកបនោេករ ណា 
គ   ឯនសចកតីសប្បុរសរបស់ព្ទង់ កន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចច” (២របាក្សព្  ៧:១–៣) 

ទិដឋភាររីរននសិរីល្អ 

➢ សិរីលអដែលគាម្នការទក់េងគាន្ 
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មានេិែឋភាពពីរននសិរីលអគ្ពះ គ្េង់េុកសំរាប់គ្េង់ផ្ទ្ល់(សិរីលអដែលគាម្នការទក់េងគាន្) 
អន្ះអ្ើយដែលគ្េង់អ្វើការេំន្ក់េំនងជាម្ួយម្នុស្សអលាក(សិរីលអដែលទក់េងគាន្)។ 

 

“អ្ញជានេហូវ៉ា នន្ោះនហើេជាន្ាោះរបស់អ្ញ អ្ញមិន្ព្រមព្បគល់សិរីលអរបស់អ្ញ ល់អ្នក 
ណានទៀ  ឬឲ្យនសចកតីសរនសើររបស់អ្ញ  ល់រូបឆ្ាក់នឡើេ” (នអ្សាេ ៤២:៨ខ្) 
 

ែូអចនះបានជាអយើងគ្តូវដតគ្បយ័ត ម្ុននឹងអយើងថ្វ្យសិរីលអែល់គ្េង់អោយគ្ពះន្ម្គ្េង់ 
 

“ចូរសរនសើររីសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាឲ្យសមន្ឹងព្រោះ មព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៩:២) 
 

“ចូរដងលងព្បាប់រពី្រោះនេហូវ៉ា អ្ស់ទាំងរូ រង្សនន្សាសន្៍ទាំងឡាេនអ្ើេ ចូរដងលងព្បាប់រី ព្រោះ
នេហូវ៉ាថា ព្ទង់មាន្សិរីលអ ន្ឹងព្រោះនចសាា ៨ ចូរដងលងព្បាប់រពី្រោះនេហូវ៉ាថា ព្រោះ មព្ទង់មាន្
សិរីលអ ចូរ ាំេក ង្វាេចូលមកកនុងទីោន្របស់ព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៩៦:៧–៨) 
 

“ ្បិ រា ្យ ព្រោះនចសាា ន្ឹងសិរីលអជារបស់ផ្ងព្ទង់ នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចច អាដម ន្” (មា៉ាថាេ ៦:
១៣ខ្) 

➢ សិរីលអដែលទក់េងគាន្ 
សិរីលអដែលទក់េងគាន្ជាសិរីលអដែលគ្េង់បានបអងកើតម្នុស្សអលាកម្ក អែើម្្បីរស់អៅ អ្ើយ 
បងាហ្ញរូបរាងអៅអលើដផ្នែីអនះ។ 

េ ៊ីកាបូឌ 
េ ៊ីកាបូឌរឺផ្ទុយពីកាបូឌ វរឺមានន័យថ្ សិរីលអបានអចញបាត់អ្ើយ។ 
 

អៅអពលដែលកូនរបស់េ ៊ីគ្ស្ដេលគ្បគ្ពឹតតបាប អ្ើយ្ិបននអសចកតីសញ្ញ្ ដែលែំណាងពី 
សិរីលអននគ្ពះរឺគ្តូវបានពួកភីលីសទីនចប់យកអៅ។ 
 

“កូន្ព្បសារព្សីរបស់សង្ឃនអ្លី  ងោក់ន្ាោះកូន្ន ោះថា អ្ ីកាបូឌ នោេ ក្យថា សិរីលអ 
បាន្នចញរីរួកអ្ ីព្សាដអ្លបា ់នហើេ គនឺោេនព្ ោះនគបាន្ចាប់េកហិបនន្ព្រោះនៅ”      
(១សាាំេូដអ្ល ៤:២១–២២) 

វជាការអាមា ្ស់ម្ួយដែលេុ ីកាបូឌ សិរីលអបានអចញបាត់អៅ ក៏ជាការពិតកនុងជីវិតគ្រីស្ទ្នជា
អគ្ចើនដែរ នឹងពួកជំនុំជាអគ្ចើនអេៀតផ្ងសពវនថ្ៃ អយើងម្ិនអាចអ្វើបានសពវគ្រប់ទំងេស់ តាម្
គ្ពះបានបអងកើតអយើងម្កអន្ះអេ ទល់ដតសិរីលអដែលអយើងមានពីកំអ ើតបានម្កវិញ។ 

អ្ំណារ នឹងសិរីល្អ 
 

 

អយងអៅតាម្បេរម្ពីរ េំណាចអចស្ត្ នឹងសិរីលអរបស់គ្ពះរឺបងាហ្ញជាក់ដសតងរួម្គាន្ 
“
១ ឱព្រោះអ្ងគនអ្ើេ ព្ទង់ជាព្រោះនន្ទូលបងគាំ ទូលបងគាំន្ឹងដសវងរកព្ទង់អ្ស់រីចិ ត...២ ន ើម្បីឲ្យ 
បាន្ន ើញឥទធិឫទធិ ន្ឹងសិរីលអរបស់ព្ទង់  ូចជាទូលបងគាំបាន្ ន ើញនៅកនុងទបីរិស ទធដ រ” 
(ទាំន្ ក ាំនកើង ៦៣:១-២) 
“នគន្ឹងដងលងរសីិរីលអនន្ន្គរព្ទង់ ន្ឹងរនី ជាន្ ភាររបស់ព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ១៤៥:១១) 
 

“ ្បិ រា ្យ ព្រោះនចសាា ន្ឹងសិរីលអជារបស់ផ្ងព្ទង់ នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចច អាដម ន្” (មា៉ាថាេ ៦:
១៣ខ្) 
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“ន ោះនគន្ឹងន ើញកូន្មន្ ស្សមកកនុងររក មាន្ទាំងព្រោះនចសាាជាខាាាំង ន្ឹងសិរីលអផ្ង”  
(មា៉ាក ស ១៣:២៦) 
 

“...សូមឲ្យព្ទង់បាន្សិរីលអ ឫទាន្ ភារ ព្រោះនចសាា ន្ឹងអ្ាំណាច តាាំង រមី ន្អ្ស់កល្ប នៅជាន្់ 
ឥឡូវនន្ោះ នហើេនៅ ល់អ្ស់កល្បជាន្ិចច នៅ។ អាដម ន្។:៚” (េូោស ១:២៥) 

 

“ន ោះខ្្ុាំកឮ៏ព្គប់ទាំងអ្ស់ ដ លមាន្ ីវិ  នៅសាាន្សួគ៌នៅដផ្ន្ ី នៅនព្កាម  ីនហើេនៅកនុង 
សម ព្ទ ន្ឹងព្គប់ទាំងអ្ស់ដ លនៅសាាន្ទាំងន ោះន្ិយេថា សូមថាាេព្រោះររ កិ តិ ម សិរីលអ 
ន្ឹងព្រោះនចសាា  ល់ព្រោះអ្ងគដ លគងន់លើបលល័ងក នហើេ ល់កូន្នចៀមនៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនរៀង 
រាប នៅ” (វិវរ ៈ ៥:១៣) 

 

“ន ោះព្រោះវិោរមាន្នរញនោេដផ្្សងរសីិរីលអ នហើេរពី្រោះនចសាានន្ព្រោះ” (វិវរ ៈ ១៥:៨ក) 
 

“នព្កាេន ោះមក ខ្្ុាំឮសាំនឡងយ៉ាងខាាាំង របស់មន្ ស្ស១ហវងូ ៏ ាំ នៅនលើសាាន្សួគ៌ថា ោនល
លូយ៉ា នសចកតីសនស្តង្វាោះ សិរីលអ ន្ឹងព្រោះនចសាា ន ោះជារបស់ផ្ងព្រោះនន្នេើងរាល់គ្នានហើេ”  
(វិវរ ៈ ១៩:១) 
 

អៅអពលអយើងផ្ល្ស់ចូលអៅកនុងវិស័យននសិរីលអ អន្ះអយើងអាចសង្ឃឹម្ពីែំអ ើរអយើងអ្វើការ 
មានេំណាចអគ្ចើនជាង។ 
 

្រះននសិរីល្អ 
 

្រះវរបិតា 
➢ ្ំរឺសិរីលអរបស់គ្េង់ 

អសតចោវីឌបានសរអសរពីការេស្ច្រ្យននសិរីលអរបស់គ្ពះ 
“រនីព្ ោះសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ន ោះ ាំនព្កដលង” (ទាំន្ ក ាំនកើង ១៣៨:៥ខ្) 

➢ គ្ពះវរបិតាែ៏មានសិរីលអ 
អលាកស្វកប ុលបានអៅគ្េង់ថ្ជាគ្ពះវរបិតាែ៏មានសិរីលអ 
“ន ើម្បីន្ឹងសូមឲ្យព្រោះនន្ព្រោះនេស ូវព្គីសទ ជាព្រោះអ្មាាស់នន្នេើង គជឺាព្រោះវរបិតា ម៏ាន្សិរីលអ 
បាន្ព្បទន្ឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ព្រោះវិញ្ញា  ដ លនព្បាសឲ្យមាន្ព្បាជាា នហើេកន៏បើកសាំដ ងឲ្យ
 ឹងរ ីាំន ើរសាាល់ព្ទង់” (នអ្ននសូរ ១:១៧) 

➢ គ្ពះែ៏មានសិរីលអ 
អៅកនុងរម្ពីរកិចចការ គ្េង់រឺគ្តូវបានសំដែងថ្ជាគ្ពះែ៏មានសិរីលអ 
“នសទផ្លន្ន លើេថា ឱអ្នករាល់គ្នាជាបងបអូន្ ជាឪរ កនអ្ើេ សូមសាាប់សិន្ ព្រោះ ម៏ាន្សិរីលអ ព្ទង់
នលចមកឲ្យនោកអ្័ព្បាោាំ ជាឰេ នកានេើងរាលគ់្នាន ើញ កនុងកាលដ លនោកនៅព្ស កនម
សូប ូតាមា ម ន្ដ លនៅព្ស កខារា៉ាន្” (កិចចការ ៧:២) 

្រះវិញ្ញាណបរិសុទធ 
➢ គ្ពះវិញ្ញ្ ែ៏មានសិរីលអ 

ស្វកអពគ្តុសំអៅអៅគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធថ្ គ្ពះវិញ្ញ្ ែ៏មានសិរីលអ 
“..ព្រោះវិញ្ញា  ម៏ាន្សិរីលអ គជឺាព្រោះវិញ្ញា នន្ព្រោះព្ទង់ស ាិ នលើអ្នក” (១នរព្  ស ៤:
១៤) 
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្រះរាជបុ្តា 
មានអលើសពី១៥ខរម្ពីរែកគ្សង់ខេីៗ ដែលនិយយេំពីគ្ពះអយស ូវ នឹងសិរីលអ 

➢ អសតចននសិរីលអ 
អសតចោវីឌបានទយេំពីគ្ពះអយស ូវថ្ គ្េង់ជាម្ហាក្សគ្តែ៏មានសិរីលអ 
“៙ ឱទារទាំងឡាេនអ្ើេ ចូរនងើបក្ាលនឡើង ឱទារ ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនអ្ើេ ចូរនៅជា 
ចាំហច ោះ ន ោះមោក្សព្  ៏មាន្សិរីលអ ព្ទង់ន្ឹងយងចូលមក” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៤:៧) 

➢ េីសង្ឃឹម្យ ្ងឧតតម្ 
ស្វកប ុលបាននិយយថ្ គ្ពះអយស ូវជាេីសង្ឃឹម្យ ្ងឧតតម្អៅកនុងអយើងរាល់គាន្ 
“ព្រោះព្ទង់បាន្សរវព្រោះហឫទ័េ ន្ឹងសាំដ ងឲ្យរួកបរិស ទធន ោះ ឹងថា សិរីលអ ប៏រិបូររបស់    
នសចកតីអាង៌កាំបាាំងនន្ោះជាយ៉ាងណា កនុងរួកសាសន្៍ នទ គថឺា ព្រោះព្គីសទព្ទង់ស ាិ នៅកនុង 
អ្នករាលគ់្នា ដ លជាទសីង្ឃឹមយ៉ាងឧ តម” (កូល  ស ១:២៧) 

➢ គ្ពះេមាច្ស់ែ៏ឧតតម្ 
ស្វកយ ្កុបបាននិយយេំពីគ្ពះអយស ូវថ្គ្េង់ជាគ្ពះែ៏ឧតតម្ 
“បងបអូន្នអ្ើេ ក ាំឲ្យមាន្នសចកតី ាំនន្ឿ ន ឿ ល់ព្រោះនេស ូវព្គីសទ ជាព្រោះអ្មាាស់ ឧ៏ តមនន្នេើង 
នោេនរីសម ខ្អ្នកណានឡើេ” (យ៉ាក ប ២:១) 

➢ សិរីលអអាចអម្ើលអ ើញបាន 
“ព្រោះបន្ទូលកព៏្ ឡប់ជាសាច់្ម នហើេបាន្សាាក់នៅជាមួេន្ឹងនេើងរាលគ់្នា នេើងរាលគ់្នា
បាន្ន ើញសិរីលអព្ទង់ គជឺាសិរីលអនន្ព្រោះរា ប ព្តាដ ១ ដ លមករពី្រោះវរបិតា មាន្នរញជាព្រោះ
គ   ន្ឹងនសចកតីរិ ” (េ ូោន្ ១:១៤) 

 

➢ សិរីលអបានបងាហ្ញអៅកនុងការេស្ច្រ្យ 
ស្វកយ ូហានបាននិយយថ្ សិរីលអគ្ពះអយស ូវរឺបានបងាហ្ញជាក់ដសតងអៅកនុងការេស្ច្រ្យ 
“ព្រោះនេស ូវ ព្ទង់ន វើទសីាំគ្នល់ម ន្ ាំបូងនន្ោះ នៅនូមិកាណា កនុងព្ស កកាលីនឡ ទាំងសាំដ ង 
សិរីលអរបស់ព្ទង់ នហើេរួកសិស្សកន៏ ឿ ល់ព្ទង់” (េ ូោន្ ២:១១) 

➢ ពនេឺ អ្ើយនឹងសិរីលអ 
គ្ពះអយស ូវជាពនេឺ នឹងសិរីលអ 
“ព្ក ងន ោះមិន្ព្ ូវការន្ឹងព្រោះអាទិ ្យ ឬព្រោះចន្ទ សាំរាប់ន្ឹងបាំនលឺនទ  ្បិ សិរីលអនន្ព្រោះបាន្បាំនលឺ 
នហើេ ឯកូន្នចៀមក៏ជាចនងកៀងនន្ព្ក ងន ោះដ រ ២៤ អ្ស់ទាំងសាសន្៍ន្ឹងន ើរកនុងរន្លឺព្ក ងន ោះ 
អ្ស់ទាំងនសតចនៅដផ្ន្ ី ក៏េកសិរីនន្ខ្លួន្មកទ កកនុងព្ក ងន ោះដ រ២៥ទារព្ក ងន ោះទាំងប   ាន្ 
មិន្ដ លបិទនៅនរលនងៃនទ នហើេនៅឯនណាោះគ្នាន្េប់នឡើេ ២៦ មន្ ស្សនោកន្ឹងេកសិរី 
លអ ន្ឹងនករតិ៍ន្ាោះរបស់សាសន្៍ទាំងប   ាន្មកទ កកនុងព្ក ងន ោះ” (វិវរ ៈ ២១:២៣- ២៦) 

➢ ការស្គ្ល់សិរីលអ 
គ្ពះបានអ្វើឲ្យពនេឺរបស់គ្េង់ភេឺអៅកនុងចិតតអយើង អែើម្្បីឲ្យអយើងស្គ្ល់ពីសិរីលអរបស់គ្េង់ 
“
៦  ្បិ គជឺាព្រោះ ដ លមាន្ព្រោះបន្ទូលបង្វាប់ ឲ្យមាន្រន្លឺនលឺនចញរីនសចកតីងងឹ  ព្ទង់បាន្បាំនល ឺ
មកកនុងចិ តនេើងខ្្ុាំ ឲ្យនេើងខ្្ុាំមាន្រសមីរន្លឺនន្ ាំន ើរសាាល់សិរីលអរបស់ព្រោះ ដ លនៅព្រោះនស្តកត 
នន្ព្រោះនេស ូវព្គីសទ” (២កូរិន្ងូស ៤:៦) 

➢ ភាពគ្តចះគ្តចង់ននសិរីលអ 
គ្ពះអយស ូវជារសមីភេឺម្កពីសិរីលអរបស់គ្ពះវរបិតា 
“ឯព្រោះ ដ លរនី ើម ព្ទង់មាន្ព្រោះបន្ទូលន្ឹងរួកឰេ នកា នោេរួកនោរា ជានព្ចើន្ ងនព្ចើន្ 
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ដបប ២ នៅជាន្់នព្កាេបងអស់នន្ោះ ព្ទង់បាន្មាន្ព្រោះបន្ទូលន្ឹងនេើងរាលគ់្នា នោេសារព្រោះរា  
ប ព្តាវិញ ដ លព្ទង់បាន្ ព្មូវឲ្យបាន្ព្គងរបស់ទាំងអ្ស់ ទ កជាមរ ក ព្រមទាំងបនងកើ  នោកី
េ នោេសារព្រោះរា ប ព្តាន ោះដ រ ៣ គពឺ្ទង់ជារសមីនលឺមករសីិរីលអនន្ព្រោះ នហើេជារូប ភារនន្
អ្ងគព្ទង់ ទាំងព្ទព្ទង់ព្គប់របស់ទាំងអ្ស់ នោេសារព្រោះបន្ទូល ៏មាន្ព្រោះនចសាានន្ព្ទង់ នហើេ
នព្កាេដ លបាន្សាំអា អ្ាំនរើបាប របស់នេើងរាល់គ្នាទាំងប   ាន្ ន ោះកគ៏ងន់ៅខាងសាាាំនន្
ឫទាន្ ភារនៅនលើសាាន្ ខ៏្ពស់” (នហនព្រើរ ១:១-៣) 

➢ ការផ្ល្ស់ដគ្ប 
គ្ពះអយស ូវបានផ្ល្ស់ដគ្បអៅកនុងសិរីលអ 
“ព្បដហលជា៨នងៃ នព្កាេដ លមាន្បន្ទូលនសចកតីទាំងន ោះមក ន ោះព្ទង់េកនរព្  ស          
េ ូោន្ ន្ឹងយ៉ាក បនឡើងនៅនលើននាំ ន ើម្បីអ្ ិសាាន្ ២៩ កាលព្ទង់កាំរ ងដ អ្ ិសាាន្ ន ោះដបប 
ភារព្រោះនស្តកតព្ទង់កផ៏្លាស់ដព្ប នហើេព្រោះរស្តសតព្ ឡប់ជាសព្   ៣០ ន ោះន ើញមាន្មន្ ស្ស ២
 ក់ កាំរ ងដ ទូលន្ឹងព្ទង់ គឺនោកម ូនស ន្ឹងនោកនអ្លីយ៉ា ៣១ ដ លនលចមកកនុងសិរីលអ 
ទូលរី ាំន ើរព្ទង់ស គ  ដ លព្ ូវសាំនរចនៅព្ក ងនេរូសាឡិម ៣២ ឯនរព្  ស ន្ឹងអ្នកទាំង២ 
ដ ល នៅជាមួេន្ឹងគ្ន ់ នគងង េជាខាាាំង ល ោះកាលភាាក់ ឹងខ្លួន្នឡើង ន ោះព្សាប់ដ  ន ើញ
សិរីលអព្ទង់ ន្ឹងមន្ ស្ស២ ក់ ដ លឈរនៅជាមួេន្ឹងព្ទង់ដ រ” (លូកា ៩:២៨- ៣២) 

➢ ការមានគ្ពះជនមរស់អ ើងវិញ 
គ្ពះអយស ូវបានរស់ពីស្ល្ប់អ ើងវិញ អោយស្រសិរីលអននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ អ្ើយអលាក 
ស្វកអពគ្តុសបានសំអៅពីការអនះអៅសិរីលអននគ្ពះវរបិតា 
“ ូនចនោះ នេើងបាន្ព្ ូវកបជ់ាមួេន្ឹងព្ទង់នហើេ នោេទទួលព្ ម  កនុងនសចកតីសាាប់ ន ើម្បីឲ្យ 
នេើងបាន្ន ើរកនុង ីវិ ដបបងមី  ូចជាព្រោះព្គីសទបាន្រស់រសីាាប់នឡើងវិញ នោេសារសិរីលអនន្ 
ព្រោះវរបិតាដ រ” (រ ូម ៦:៤) 

➢ គ្ពះអយស ូវម្កកនុងសិរីលអរបស់គ្េង់ 
អលាកស្វកលូកាបានសរអសរគ្បាប់ថ្ គ្ពះអយស ូវនឹងយងម្កវិញកនុងសិរីលអ 
“ន ោះនគន្ឹងន ើញកូន្មន្ ស្សមកនលើររក មាន្ទាំងព្រោះនចសាា ន្ឹងសិរីលអជាខាាាំង” (លូកា 
២១:២៧) 

➢ សិរីលអរឺបានសំដែងឲ្យអ ើញអៅកនុង 
សិរីលអរបស់គ្ពះរឺបានអបើកសំដែងឲ្យអ ើញអៅកនុងភាពលអឥតអខាច្ះរបស់គ្េង់នីម្ួយៗ គ្បាជាញ្ 
គ្ពះអចស្ត្ ែំរិះ អសចកតីអម្តាត្ករុណា អសចកតីជំនុំជំរះ នឹងអសចកតីគ្សឡាញ់  សិរីលអរបស់គ្ពះ 
ជាសញ្ញ្ពីភាពសុចចរិតអេៀងគ្តង់ គ្ពះេមាច្ស់ នឹងភាពរុងអរឿងែូចអសតចននគ្ពះេមាច្ស់។ 
ោនីដយ លបានអ ើញការអនះ 
“ខ្្ុាំកគ៏ន្ន់មើល ទល់ដ មាន្នគេកបលល័ងក មកតាាំងនហើេព្រោះ ម៏ាន្ព្រោះ ន្មរចីាស់ប រា  
ព្ទង់កគ៏ងន់លើ ព្រោះរស្តសតព្ទង់សសគុស ូចហិមៈ នហើេព្រោះនកសនៅព្រោះសិរព្ទង់ កស៏ ូចនរាម 
នចៀមយ៉ាងសាា  ឯបលល័ងកព្ទង់ ន ោះស ទធដ ជាអ្ណាា ននលើង នហើេកងន់ន្បលល័ងកន ោះ ក៏ជាននលើង
ន ោះដ រ ១០ មាន្ ូចជាននលើងហូរនចញរចីាំន ោះព្ទង់មក មាន្ទាំង ន្់ទាំង ន្់ ដ លនគ្នររ ល់
ព្ទង់នហើេទាំងទាំងកឈ៏រនៅចាំន ោះព្ទង់ន ោះការវិន្ិចឆ័េបាន្នរៀបចាំជានព្សច ឯបញ្ជីទាំង 
ប   ាន្បាន្នបើកនឡើងនហើេ” (ោន្ីដេ ល ៧:៩-១០) 
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“
១៣ ខ្្ុាំកន៏ ើញ កនុងការជាក់ដសតងនរលេប់ន ោះ មាន្១អ្ងគ ូចជាមន្ ស្សជា ិ ព្ទង់យងមក 
កនុងររកឰ អ៏ាកាសព្ទង់យងមកឯព្រោះ ម៏ាន្ព្រោះ ន្មរីប រា ន ោះ នហើេមាន្នគ ាំចូល 
នៅចាំន ោះព្រោះអ្ងគ ១៤ ន ោះបាន្ព្បទន្ឲ្យព្ទង់មាន្អ្ាំណាចព្គប់ព្គង ន្ឹងសិរីលអ ព្រមទាំងឲ្យ 
មាន្រា ្យផ្ង ន ើម្បីឲ្យបណាា ន្ទាំងឡាេ សាសន្៍ នទ ន្ឹងមន្ ស្សព្គប់ភាសា បាន្នគ្នររ 
 ល់ព្ទង់ ឯអ្ាំណាចព្គប់ព្គងរបស់ព្ទង់ ន ោះកស៏ថិ នសថរនៅអ្ស់កល្ប ឥ ដ លកន្លងបា ់ 
នឡើេ នហើេរា ្យរបស់ព្ទង់ន្ឹងបាំផ្លាញមិន្បាន្ផ្ង” (ោន្ីដេ ល ៧:១៣-១៤) 

រួក្ចទវតាសំដដងឲសយច ើញនូវសិរីល្អរបស់្រះ 

ពួកអេវតារឺគ្ពះបានបអងកើតម្កអែើម្្បីសំដែងឲ្យអ ើញនូវពីសិរីលអរបស់គ្េង់ 
“
១នព្កាេន ោះមក ខ្្ុាំន ើញនទវតា១នទៀ ច ោះរីសាាន្សួគ៌មក មាន្អ្ាំណាចយ៉ាង ាំ នហើេសិរី 
លអរបស់នទវតាន ោះក៏បាំនលឺដផ្ន្ ី” (វិវរ ៈ ១៨:១) 
 

“ន ោះនមើល មាន្នទវតានន្ព្រោះអ្មាាស់មកឈរ ិ នគ ឯសិរីលអរបស់ព្ទង់ក៏នលឺឆ្ា ់  ាំវិញ នហើេ 
នគមាន្នសចកតីន័េខាាចជាខាាាំង” (លូកា ២:៩) 

 

បានបចងកើ មក្សំរាប់សិរីល្អ 
 

េ័ោម្ នឹងអេវ ្រឺបានបអងកើតម្កសំរាប់សិរីលអរបស់គ្ពះ ពួកអររឺបានបំពាក់អោយសិរីលអរបស់ 
គ្េង់ អ្ើយគ្តូវអលើកសរអសើរែំអកើងពីភាពលអឥតអខាច្ះរបស់គ្េង់អៅអលើដផ្នែីអនះ អៅអពល 
អរបានគ្បគ្ពឹតតបាប អន្ះអរក៏ស្ល្ប់ខាងវិញ្ញ្    អ្ើយសិរីលអក៏អចញបាត់អៅ  អរម្ិនបាន 
បំពាក់អោយសិរីលអអេៀតអេ ក៏រត់អៅពួន អោយនឹកភ័យខាល្ច ពីអគ្ពាះអៅខេួនេអេ។ 
 

“រនីព្ ោះព្គប់គ្នាបាន្ន វើបាប នហើេខ្វោះមិន្ ល់សិរីលអនន្ព្រោះ” (រ ូម ៣:២៣) 
 

គ្ពះម្ិនបានចកអចញពីម្នុស្សអលាកអៅកនុងការអនះអេ អលាកស្វកប ុលគ្បាប់អយើងថ្ អៅ 
កនុងគ្ពះគ្រីសទរឺគ្រប់គាន្គ្ពះបានអគ្បាសឲ្យរស់។ 
 

“នព្ ោះ  ូចជាព្គប់មន្ ស្សទាំងអ្ស់បាន្ព្ ូវសាាប់ កនុងនោកអ្័ោមជាយ៉ាងណា ន ោះព្គប់គ្នា 
កន៏្ឹងបាន្នព្បាសឲ្យរស់ កនុងព្រោះព្គីសទយ៉ាងន ោះដ រ” (១កូរិន្ងូស ១៥:២២) 

នំាក្ូនជាច្រើនមក្ក្នុងសិរីល្អ 
គ្ពះអយស ូវ តាម្រយៈការសុរតរបស់គ្េង់ អន្ះគ្េង់ន្ំកូនគ្បុសគ្សីជាអគ្ចើនម្កកនុងសិរីលអ 
គ្េង់ជាគ្ពះបអងកើតអយើងម្ក  

 

“ដ នេើងន ើញព្រោះនេស ូវវិញ ដ លព្រោះបាន្ន វើឲ្យទបជាងរួកនទវតាបន្តិច ព្ទង់ ក់សិរីលអ 
ន្ឹងល្បីព្រោះ ម ទ កជាមក   នោេនព្ ោះព្ទង់បាន្រងទ កខស គ  ន ើម្បីន្ឹងនលក់នសចកតីសាាប់ 
 ាំន្ួសមន្ ស្សទាំងអ្ស់ នោេន្ូវព្រោះគ  នន្ព្រោះ១០ ្បិ ឯព្រោះ ដ លព្គប់របស់ទាំងអ្ស់សាំរាប់ 
ព្ទង់ នហើេនោេសារព្ទង់កាលព្ទង់ចង ់ាំកូន្ជានព្ចើន្មកកនុងសិរីលអ ន ោះគួរគប្បីឲ្យព្ទង់ 
បាន្ន វើឲ្យនមនន្នសចកតីសនស្តង្វាោះនគបាន្ព្គប់លកខ ៍ នោេរងទ កខលាំបាក”(នហនព្រើរ២:៩-
១០) 
 

គ្រប់ម្នុស្សដែលជាេនកអជឿរឺបានបអងកើតម្កសំរាប់សិរីលអននគ្ពះ 
“ព្គប់មន្ ស្សដ លបាន្នៅតាម មន្ាោះអ្ញ ជាអ្នកដ លអ្ញបាន្បនងកើ មកសាំរាប់សិរីលអ 
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នន្អ្ញ គជឺាអ្នកដ លអ្ញបាន្ បសូន្ នអ្ើ ជាអ្នកដ លអ្ញបាន្ដ ងតាាំងនឡើង” (នអ្សាេ 
៤៣:៧) 
 

អយើងគ្តូវដតសរអសើរែល់សិរីលអគ្េង់ 
“ឲ្យរួមគ្នាមកកនុងព្ទង់ ដ លនេើងរាល់គ្នាបាន្នករតិ៍អាករកនុងព្ទង់ដ រ នោេព្ទង់បាន្ ព្មូវ 
នេើងទ កជាម ន្ តាម ាំរិោះសាំនរចរបស់ព្រោះ ដ លព្ទង់ន វើព្គប់ការទាំងអ្ស់ តាមដ លគ្នប់ ព្រោះ
ហឫទ័េព្ទង់ ១២ ព្បនយ ន្៍ឲ្យនេើងខ្្ុាំ ដ លបាន្ទ កចិ តន ឿ ល់ព្រោះព្គីសទជាម ន្បាន្ សាំរាប់
ន្ឹងសរនសើរ ល់នសរីលអព្ទង់” (នអ្ននសូរ ១:១១-១២) 

ភាជនៈដី 
គ្ពះបានអគ្ជើសអរីសអយើងអែើម្្បីសំដែងពីសិរីលអគ្េង់ែល់េនកែនេតាម្រយៈអយើងជាភាជនៈែី 
អហារាអេស្យបានសរអសរពីការអនះ: 
“ចូរនព្កាកនឡើង នហើេនលឺមកច ោះ  ្បិ រន្លឺរបស់ឯងបាន្មក ល់នហើេ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ក៏
បាន្រោះនឡើង ល់ឯងដ រ ២  ្បិ នមើល នសចកតីងងឹ ន្ឹងព្គបនលើដផ្ន្ ី នហើេនសចកតីសូន្្យស ង
ន្ឹងព្គបនលើអ្ស់ទាំង ន្ជា ិ ដ ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់ន្ឹងរោះនឡើងនលឺ ល់ឯង នហើេនគន្ឹង ន ើញ
សិរីលអនន្ព្ទង់សថិ នលើឯង” (នអ្សាេ ៦០:១-២) 
 

អ្ើយអលាកស្វកប ុលក៏គ្បាប់អយើងបដនថម្េំពីការអនះ 
“ ្បិ គជឺាព្រោះ ដ លមាន្ព្រោះបន្ទូលបង្វាប់ ឲ្យមាន្រន្លឺនលឺនចញរនីសចកតីងងឹ  ព្ទង់បាន្បាំនលឺ 
មកកនុងចិ តនេើងខ្្ុាំ ឲ្យនេើងខ្្ុាំមាន្រសមីរន្លឺនន្ ាំន ើរសាាល់សិរីលអរបស់ព្រោះ ដ លនៅព្រោះនស្តកត 
នន្ព្រោះនេស ូវព្គីសទ ៧ នេើងមាន្ព្ទរ្យសម្ប តិនន្ោះនៅកនុងភា ន្ៈ  ីន ើម្បីឲ្យឥទធិឫទធិនលើសលប់ 
បាន្មករពី្រោះ មិន្ដមន្រនីេើងខ្្ុាំនទ” (២កូរិន្ងូស ៤:៦-៧) 

មានក្ំរិ បីននសិរីល្អ 
អយើងអ ើញមានកំរិតបីននសិរីលអ 
 

សិរីល្អ – ម្នុស្សជាអគ្ចើនសពវនថ្ៃ គាត់ស្គ្ល់ពីសិរីលអរបស់គ្េង់អោយអសចកតីេំ រនគ្កដលង 
បំផ្ុត អ្ើយនឹងការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញយ ្ងេស្ច្រ្យ។ 
សិរីល្អមានរឹ ដ ខ្លំងច ើង – កដនេងដែលអយើងអៅអពលខេះសពវនថ្ៃអនះ អនះមានកំរិត 
ខពស់ជាងននសិរីលអ ដែលអយើងអាចស្គ្ល់ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញអគ្ចើនជាង អ្ើយក៏ 
សញប់ដសញងពីវិស័យននសិរីលអ។ 

 

សិរីល្អដ៏ធំជាង – អនះជាសិរីលអចុងបចចប់ ដែលការស្គ្ល់ពីសិរីលអរបស់គ្េង់នឹងមានអពារ 
អពញអៅដផ្នែីទំងម្ូល អោយេឹកមានអពញអៅសម្ុគ្េ ជាកដនេងដែលសិរីលអននគ្ពះអយស ូវ 
នឹង េុះអម្ើលអៅកនុងអយើងរាល់គាន្។ 
 

អលាកស្វកប ុលបានសរអសរពីការអនះថ្ 
“នហើេនេើងរាលគ់្នាទាំងអ្ស់ ដ លកាំរ ងដ រំរឹងនមើលសិរីលអព្រោះអ្មាាស់ ទាំងម ខ្ទនទ  ូចជា 
 លុោះនមើលព្ទង់កនុងកញ្ចក់ នេើងកាំរ ងដ ផ្លាស់ដព្បនៅ ឲ្យ ូចជារូប លុោះន ោះឯង រីសិរីលអនៅ ល់ 
សិរីលអ គនឺោេសារព្រោះអ្មាាស់ ជ៏ាព្រោះវិញ្ញា ” (២កូរិន្ងូស ៣:១៨) 

 
អសចកតីគ្បាថ្ន្ចង់បានរបស់អយើងរួរដតពីគ្ពះអយស ូវ កនុងគ្រប់ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពី
សិរីលអរបស់គ្េង់នឹងបានអ ើញអៅកនុងអយើងរាល់គាន្។ 
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នឹងមានអសចកតីគ្បាថ្ន្ចង់បានម្កែល់ អែើម្្បីពិអស្្ន៍នូវសិរីលអដែលម្ិនគ្គាន់ដតគ្បទនពរ 
ែល់អយើងប ុអណា្្ះ ប ុដនតជាសិរីលអ នឹងគ្ពះអចស្ត្ដែលនឹងទញយកម្នុស្សទំងេស់ម្កឯ 
គ្េង់ អន្ះអ្ើយជាអគាលបំ ងដែលគ្ពះបានបអងកើតអយើងម្ក។ 

សំនួរសំរាប់ការចរៀនសារច ើងវិញ 
 

១. ចូរសរអសរអរៀបរាប់អោយខេួនេនកផ្ទ្ល់អោយអគ្បើយ ្ងអហាចណាស់ឲ្យបានបីបេរម្ពីរ។ 

 

២. អតើរាជ្យគ្ពះអចស្ត្ នឹងសិរីលអបានភាជ្ប់គាន្អៅកនុងបេរម្ពីរែូចអម្តច? 

 

៣. អតើគ្ពះអយស ូវអរៀបរាប់អៅកនុងការភាជ្ប់ជាម្ួយនឹងសិរីលអែូចអម្តច? សូម្ឲ្យជាឧទ្រ ៍បី។ 
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ចមចរៀនទី 2 

ការដារ់ចរញចៅឯសិរីល្អ 
រូរចរញចៅចដើមសបីរូល្មក្ក្នុង 

ស្វកប ុលបានសរអសរអៅែល់ពួកជំនុំអៅគ្កុងកូរិនថ្ូស 
“នហ  ន ោះបាន្ជាព្រោះអ្មាាស់ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា «ចូរនចញរីកណាាលរួកនគនៅ នហើេដញក 
ខ្លួន្នៅនោេដឡក” (២កូរិន្ងូស ៦:១៧ក) 
 

អៅអពលដែលអយើងចង់ចូលម្កកនុងសិរីលអននគ្ពះ នឹងមានការគ្តូវបំដបកអចញពីគាន្ជាអគ្ចើន 
ដែលទញអយើងថ្យអគ្កាយ។ 
 

េនកនិពនធរម្ពីរអ្អគ្ពើរបានសរអសរថ្ 
“..ព្ ូវឲ្យនេើងនចាលអ្ស់ទាំងបន្ទុក ន្ឹងអ្ាំនរើបាបដ លរ ំនេើង  ាំវិញជាង្វេនម លោះន ោះនចញ.. ” 
(នហនព្រើរ ១២:១ខ្) 
 

បនទុកដែលេនកនិពនធននរម្ពីរអ្អគ្ពើរនិយយសំអៅអៅរឺអាចជាការគ្បគ្ពឹតតរបស់អយើង រូកន 
នឹង/ឬអារម្ម ៍។ 

 

ការចាប់ច្តើមដំបូងននទីសំគាល់្ 
 

អៅអពលដែលគ្ពះអលចម្កឯអលាកម្ ូអសកនុងេណាត្តអភេើងអៅកណាត្លរុម្ពបន្ល្ អន្ះជាការ 
ចប់អផ្តើម្សញ្ញ្សំរាប់កូនអៅេ ៊ីគ្ស្ដេល។ 

 

“..មាន្នទវតានន្ព្រោះនេហូវ៉ានលចមកឯនោកកនុងអ្ណាា ននលើងនៅកណាាលគ មពប ា នោកក៏ 
នមើលនៅន ើញននលើងន ោះគ មពប ា ដ ឥ បាន្ស សនទ ៣ ម ូនសន្ឹកកនុងចិ តថា អ្ញន្ឹងង្វកនចញ 
នៅនមើលការចាំដឡកនន្ោះ ន ើនហ  អ្វីបាន្ជាគ មពប ានន្ោះន ោះមិន្ស ស ូនចនោះ”(ន្ិកខមន្ាំ ៣:២-
៣) 

 

ការេស្ច្រ្យអនះរឺបានអកើតអ ើងអោយអគ្គាះកាចអកើតអ ើងបនតបន្ទ្ប់ ដែលម្កអលើស្សន៍ 
អេសុីពទ បន្ទ្ប់ម្ក អយើងអានែឹងពីែំអ ើរគ្ពះអយ្ូវ ្ដញកេឹកសម្ុគ្េគ្ក្ម្អចញពីគាន្ ក ៏
ន្ំកូនអៅេ ៊ីគ្ស្ដេលអចញពីគ្សុកអេសុីពទ ពីែំអ ើរពពកបានន្ំពួកអរ េងអៅែល់េីរអហា 
ស្ថ្ន ផ្តល់នូវម្េប់អៅអពលនថ្ៃ នឹងអភេើងសំរាប់កំអៅខេួនអៅអពលយប់ គ្ពះបានផ្គត់ផ្គង់េឹក នឹង 
ចំ ីអាហារែល់អរ ែំអ ើរពួកអរទំងម្ូល រឺបានដ្្ម្អោយការេស្ច្រ្យ។ 

 

ប ុដនតអៅអពលគ្ពះអៅអលាកម្ ូអសអ ើងអៅអលើភនំសុីណាយ អែើម្្បីគ្បរល់គ្កិត្យវិន័យឲ្យអៅ
អលាក គ្ពះមានបនទូលថ្ នឹងមានេីសំគាល់ពិអសសដែលបានឲ្យម្ក អែើម្្បីឲ្យម្នុស្សអាច 
ស្ត្ប់ឮ អ្ើយអជឿ។ 
 

្រះមានបនទូល្មក្រីររក្ 
“ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់មាន្បន្ទូលនៅម ូនសថា នមើល អ្ញមកឯឯងកនុងររកយ៉ាងព្កាស់ ន ើម្បីឲ្យ 
បណាា ន្បាន្ឮ កនុងកាលដ លអ្ញន្ិយេន្ឹងឯង នហើេឲ្យនគបាន្ទ កចិ តន្ឹងឯងជា រាប 
ន ោះម ូនសក៏ទូល ល់ព្រោះនេហូវ៉ាតាមអ្ស់ទាំង ក្យនន្រួក ន្” (ន្ិកខមន្ាំ ១៩:៩) 
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្គរមានច្េក្បចនាោរ 
ររក្យ៉ាង្កាស់ – សូរ្េុំដសនងយ៉ាងខ្លំង 
ដ្សែង – ច្េើង – ក្ច្ក្ើក្រំចរើក្ 

អៅអពលដែលេីសំគាល់បានបនតអៅម្ុខ គាម្នេវីរួរឲ្យសង្ស័យអៅកនុងរំនិតម្នុស្សអេថ្ គ្ពះ 
បានអៅអលើភនំ អ្ើយគ្េង់បានមានបនទូលអៅកាន់អលាកម្ ូអស អ្ើយគ្ពះបានគ្បាប់ែល់
អលាក ម្ ូអសថ្ ការអនះរឺបានសំអរចសពវគ្រប់អ្ើយ អែើម្្បីឲ្យពួកអរបានអជឿ។ 

 

“ល ោះ ល់ព្រឹកនឡើងនងៃទ៣ី ន ោះកម៏ាន្ឮសូរផ្គរមាន្នផ្លកបន ោរ ន្ឹងររកយ៉ាងព្កាស់ នៅនលើ
ននាំ ព្រមទាំងឮសូរផ្លុាំដសនងយ៉ាងខាាាំងនព្កដលង រួចបណាា ន្ទាំងឡាេដ លនៅកនុងទ ីាំនឡើងព្ 
សាល កញ័៏ររន្ធ ់ទាំងអ្ស់គ្នា” (ន្ិកខមន្ាំ ១៩:១៦) 
 

“ឯននាំស ីណាេកហ៏ េដផ្្សងនឡើងនរញទាំងអ្ស់  ្បិ ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់យងច ោះមកនលើននាំគង ់
កនុងននលើង ដផ្្សងន ោះហ េនឡើង ូចជាដផ្្សងនន្គ កននលើង  នួនាំទាំងមូលកក៏នព្កើករំនរើកយ៉ាងខាាាំង” 
(ន្ិកខមន្ាំ ១៩:១៨) 

 

ការច្េើយ បរបស់រួក្អ្ុី្សាដអ្ល្ 
ចូររិតថ្យអគ្កាយពីែំអ ើរកូនអៅេ ៊ីគ្ស្ដេលទំងេស់បានអ ើញ។ អសចកតីអវេន្ដែល
បានម្កអលើគ្សុកអេសុីពទទំងម្ូល ការដញកេឹកអចញពីគាន្ននសម្ុគ្េគ្ក្ម្  អគ្រឿងគ្តូវការ
្ម្មជាតិននេឹក អ្ើយអពលអនះ មានផ្គរ អផ្េកបអន្ទ្រ ពពកយ ្ងគ្កាស់  ដផ្្សង សូរផ្េុំដសនងយ ្ង
ខាល្ំង តួភនំទំងម្ូលក៏កអគ្កើករំអពើកយ ្ងខាល្ំង សូម្្បីដតមានភសតុតាង បញ្ជ្ក់ថ្មានគ្ពះដម្ន 
សូម្្បីដតមានការេស្ច្រ្យជាអគ្ចើនដែលគ្េង់បានសំដែងឲ្យអរអ ើញ ក៏ពួកអរបានអគ្ជើសអរីស
ន្ំគាន្អ្វើរូបកូនអគា អ្ើយន្ំគាន្គ្កាបថ្វ្យបងគំ អនះជាអរឿងដែលម្ិនរួរឲ្យអជឿ! 

 

“នហើេនោកបាន្ទទួលេករនី នគនៅចាក់កនុងរ មព សិ ន វើជារូបកូន្នគ្ន រួចនគព្បកាសថា 
ដន្ រួកអ្ ីព្សាដអ្លនអ្ើេ នន្ោះនហើេជាព្រោះនន្ឯង ដ លបាន្ ាំឯងនចញ រពី្ស កនអ្ស ីរទមក” 
(ន្ិកខមន្ាំ ៣២:៤) 

 

“ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់បង្វាប់ ល់ម ូនសថា នៅ ចូរច ោះនៅ  ្បិ រួក ន្នន្ឯង ដ លឯងបាន្ ាំ 
នចញរពី្ស កនអ្ស ីរទមក នគបាន្បងខូចចិ តអ្ស់នហើេ” (ន្ិកខមន្ាំ ៣២:៧) 

 

“ ូនចនោះទ កឲ្យអ្ញឥឡូវច ោះ ឲ្យនសចកតីនព្កា របស់អ្ញបាន្ន ោះនតានឡើងទស់ន្ឹងនគ អ្ញន្ឹង 
បាំផ្លាញនគឲ្យសូន្្យនៅ នហើេន្ឹងបនងកើ ន្គរ១យ៉ាង ាំរឯីងវិញ” (ន្ិកខមន្ាំ ៣២:១០) 
 

អតើមានភាពអងឿង ៃល់ណាឬអេថ្ គ្ពះមានបំ ងចង់បំផ្ល្ញពួកអរ? អយើងអាចអានបេ 
រម្ពីរអនះ អ្ើយចងអុលគ្មាម្នែអៅអលើខរម្ពីរ អន្ះនឹងអងឿង ៃល់ពីែំអ ើរអ្តុដែលពួកអរ 
អាចអ្វើ អរឿងែ៏អាគ្កក់នគ្កដលង ប ុដនតសូម្ចូលអៅអម្ើលជិតបនតិចនូវេវីដែលបានអកើតអ ើង។ 
   

អលាកម្ ូអសជាេនកន្ំម្ុខពួកអរ គាត់បានយកពួកអរអៅតាម្ផ្េូវលំថ្មី ពួកអរម្ិនបានយល់អៅ 
ឯកដនេងថ្មីដែលពួកអរម្ិនស្គ្ល់  ពួកកូនអៅេ ៊ីគ្ស្ដេល អរបានរស់អៅកនុងគ្សុកអេសុីពទរយៈ 
អពល៤០០ឆន្ំអ្ើយ អនះបានគ្កបយ ្ងអគ្ចើនជំន្ន់  អលាកម្ ូអសបានន្ំពួកអរថ្វ្យបងគំគ្ពះ 
ដែលពួកអរម្ិនបានស្គ្ល់អស្ះ អលាកម្ ូអសរឺគ្ពះបានអៅម្ក គាត់មានេំន្ក់េំនងផ្ទ្ល់ 
ជាម្ួយនឹងគ្ពះ ប ុដនតពួកអរម្ិនមានអេ។ 

 

ពួកអរគ្បដ្លជាបានរិតថ្ អលាកម្ ូអសបានស្ល្ប់អ្ើយ គាត់បានអែើរអៅកនុងការគ្ចបូក 
គ្ចបល់ទំងេស់អនះននការសំអរចចិតត អ្ើយគាត់បានអៅបាត់ម្ួយនថ្ៃអៅម្ួយនថ្ៃៗ។ 
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អៅអពលអរបានសិតអ្វើជារូបកូនអគាមាសអ្ើយ អរបានគ្តូ ប់អៅថ្វ្យបងគំែល់គ្ពះតាម្ 
ដែលអរធ្ល្ប់អ ើញម្ួយជីវិតរបស់អរអៅគ្បអេសអេសុីពទ តាម្ដែលឪពុកមាត្យអរបានអ ើញ 
នឹងតាម្ដែលជីែូនជីតាបានអ ើញ។  
 

អនះម្ិនដម្នមានន័យថ្ ជាការបាបតិចអន្ះអេ វគ្គាន់ដតអ្វើឲ្យេវីដែលបានអកើតអ ើងអាច
យល់បាន។ 
 

អតើអាចអ្វើបានឬអេថ្ ម្នុស្សជាអគ្ចើនសពវនថ្ៃរឺអរអ្វើែូចដតគាន្អេ អៅអពលដែលអរបែិអស្ 
នូវេំណាចននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ? អតើអរគ្គាន់ដតចង់ថ្វ្យបងគំគ្ពះ អោយភាពសុខគ្សួល  
សំរាប់អរប ុអណា្្ះឬ? អតើអរចង់បនតតាម្រអបៀបរស់អៅរបស់អរជាជាងអ្វើការផ្ល្ស់បតូរអៅអៅ 
កនុងការផ្ល្ស់បតូរេីកដនេងថ្មីននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធឬ? 

 

ជទព្េើសដដល្ព្ត្ូវទព្ជើសទរីស 
 

ទោកេ ូទសបានទ្វើការសំទរចចិត្ត 
អលាកម្ ូអសបានថ្វ្យអៅគ្ពះអគ្ចើនណាស់អៅកនុងជីវិតអលាក សូម្្បីដតម្ុននឹងគាត់មានការ 
គ្តូវអគ្ជើសអរីសក៏អោយ គាត់បានោច់អចញពីគ្រួស្រ អ្ើយោក់អៅកនុងកន្តនតក ឬកដន្តចចង 
អែើម្្បីបដ ែតអៅកណាត្លរុម្ពដគ្តងន្មាត់េអនេ អលាកបានគ្ត ប់ជាអៅចិចចឹម្របស់អសតច 
ផ្អរា ្ន ប ុដនតអលាកបានអបាះបង់នូវេំណាច នឹងអភារគ្េព្យ គាត់បានបអងកើតអ ើងនូវជីវិតែ៏ 
សុខគ្សួលម្ួយអៅកនុងេីរអហាស្ថ្ន អ្ើយក៏មានគ្រួស្រអៅេីអន្ះ ប ុដនតអៅអពលដែលគ្ពះ 
បានអៅគាត់អចញពីេីអន្ះ គាត់ក៏បានស្ត្ប់បងាគ្ប់។ 

 

អលាកម្ ូអសជារំរូែ៏េស្ច្រ្យម្ួយកនុងន្ម្ជាេនកែឹកន្ំ បានអគ្ជើសអរីស អ្ើយអរៀបចំ
អោយស្រគ្ពះ អៅអពលដែលគ្ពះមានបនទូលថ្ គ្េង់នឹងបំផ្ល្ញកូនអៅេ ៊ីគ្ស្ដេល អ្ើយ
េញនឹងបអងកើតនររ១យ ្ង្ំពីឯង អលាកម្ ូអសបានអបាះបង់អចល អ្ើយអ្វើជាេនក
សគ្ម្ុះសគ្ម្ួលសំរាប់ជួយែល់គ្បជាជនរបស់គាត់។ 

 

“ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់បង្វាប់ ល់ម ូនសថា ចូរនៅច ោះ ឲ្យនចញរទីីនន្ោះនឡើងនៅ ព្រមទាំងរួក ន្ 
ដ លឯងបាន្ ាំនចញរពី្ស កនអ្ស ីរទមកផ្ង នៅឯព្ស កដ លអ្ញបាន្ស្បងន្ឹងឲ្យ ល់អ្័ព្បា
ោាំ អ្ ីសាក ន្ឹងយ៉ាក ប នោេ ក្យថា ន្ឹងឲ្យព្ស កន ោះ ល់រូ ឯង នៅ ២ អ្ញន្ឹងចា ់នទវ
តា១ឲ្យ ាំម ខ្ឯង ៣ ឯងន្ឹងនឡើងនៅឯព្ស ក១ដ លមាន្ទឹកនោោះ នហើេន្ឹងទឹក  មុាំហូរនហៀរ 
ដ អ្ញមិន្នឡើងនៅកណាាលរួកឯងនទ ដព្កងអ្ញន វើឲ្យឯងវិ សតាមផ្លូវ  ្បិ ឯងរាលគ់្នាជា
មន្ ស្សមាន្ក្ាលរឹង” (ន្ិកខមន្ាំ ៣៣:១, ២ក, ៣) 
គ្ពះមានបនទូលថ្ គ្េង់នឹងចត់អេវតា១ឲ្យន្ំម្ុខអរ អ្ើយអនះម្ិនដម្នគ្គាន់ជាអេវតាណា 
ម្ួយអន្ះអេ គ្ពះអៅអេវតាអនះថ្ អេវតារបស់េញ ប ុដនត ម្ ូអសេូលថ្ 
 

“នបើសិន្ណាជាព្រោះវិញ្ញា នន្ព្ទង់មិន្យងនៅជាមួេនទ ន ោះសូមក ាំ ាំនេើងខ្្ុាំរាលគ់្នានឡើង 
នចញរទីនីន្ោះនៅនឡើេ” (ន្ិកខមន្ាំ ៣៣:១៥) 

គាត់ចង់បានវតតមានគ្ពះអៅជាម្ួយខាល្ំងអពក បានជាគាត់បែិអស្ម្ិនអចញអៅអបើគាម្នគ្េង់ 
➢ អគ្ជើសអរីសយកវតតមានននគ្ពះ 

អោយអគ្ពាះេំអពើបាបរបស់អរ ម្ ូអសក៏យកគ្តស្លអៅែំអ ើងអៅេីឆង្យ គ្គាន់ដតអចញ 
ឆង្យពីអរ អែើម្្បីឲ្យសិរីលអរបស់គ្ពះអាចបនតអៅជាម្ួយនឹងគាត់ 
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“ម ូនសនោកកេ៏កព្ សាលនៅ ាំនឡើងនៅទឆី្ាេនព្តរីទ ីាំនឡើងព្ សាលរបស់នគ នហើេឲ្យ 
មាន្ន្ាោះថា «ព្ សាល ាំន្ ាំ» ឯអ្ស់អ្នកណាដ លរកព្រោះនេហូវ៉ា នគកន៏ចញនៅឯព្ សាល 
 ាំន្ ាំ ដ លនៅខាងនព្តទី ាំនឡើងព្ សាលន ោះ ៨កាលណាម ូនសនចញនៅឯព្ សាល ាំន្ ាំ         
បណាា ន្ទាំងអ្ស់កន៏ព្កាកនឡើងឈរនៅមា ់ទារព្ សាលរបស់នគនរៀងខ្លួន្ ទាំងនមើលតាម
នោក ទល់ដ បាន្ចូលផ្  កនុងព្ សាល ាំន្ ាំ ៩ ព្គ្នដ លម ូនសចូលផ្  នៅនហើេ ន ោះបនង្វាល
ររក កច៏ ោះមកសថិ នៅព្ ង់មា ់ទារព្ សាល នហើេព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់មាន្បន្ទូល សន្ទ ន្ឹង 
ម ូនស  ១០ឯបណាា ន្នគន ើញបនង្វាលររកស ាិ នៅព្ ង់មា ់ទារព្ សាល ាំន្ ាំ កន៏ព្កាក
នឡើង ថាាេបងគាំនៅមា ់ទារព្ សាលរបស់នគនរៀងខ្លួន្ ១១ ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់មាន្បន្ទូលព្បទល់
ម ខ្ន្ឹងម ូនស  ូចជាមន្ ស្សន្ិយេន្ឹងសាំឡាញ់ខ្លួន្       រួចនោកព្ ឡប់មក ល់ទី ាំនឡើង       
ព្ សាលនគវិញ ដ េ ូនសវកូន្ន្ ន្ ជា ាំន្ួេការរបស់នោក ដ លនៅកាំនឡាោះនៅនឡើេ មិន្
បាន្នចញរីព្ សាល ាំន្ ាំមកនទ” (ន្ិកខមន្ាំ ៣៣:៧-១១) 

 

“រួចព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់មាន្បន្ទូលន្ឹងម ូនសថា អ្ញន្ឹងន វើតាមនសចកតីដ លឯងបាន្សូមនន្ោះដ រ 
 ្បិ ឯងព្បកបនោេគ  នន្អ្ញនហើេអ្ញកស៏ាាល់ឯងយ៉ាង ិ សនិទធផ្ង” (ន្ិកខមន្ាំ ៣៣:
១៧  

 

➢ ចិតតរបស់គាត់ដគ្សក 
ប ុដនតម្ ូអសអៅដតម្ិនេស់ចិតត អលាកេូលអ េើយថ្ សូម្គ្េង់អម្តាត្អបើកឲ្យេូលបងគំអ ើញសិរីលអ 
គ្េង់ផ្ង ម្ ូអសអលាកដតងដតចង់បានគ្ពះតអៅអេៀត 
 

“នោកទូលន លើេថា សូមព្ទង់នមតាានបើកឲ្យទូលបងគាំន ើញសិរីលអព្ទង់ផ្ង” (ន្ិកខម ៣៣: ១៨) 
 

➢ សិរីលអបានម្កែល់ 
អៅកនុងវតតមានរបស់គ្ពះ សិរីលអបានម្កអៅអលើអលាកម្ ូអស។ 
 

“រួចកាលម ូនសបាន្ច ោះរនីលើននាំស ីណាេមកវិញ ព្រមទាំងកាន្់បន្ទោះងមនន្នសចកតីប ោល់ទាំង២ 
ផ្លោាំង នៅន មកផ្ង ន ោះកាំរ ងដ លច ោះមក នោកឥ បាន្ ឹងជាដស្បកម ខ្នោកនលឺ នោេ 
បាន្ទូលន្ឹងព្ទង់ន ោះនទ ៣០ ល ោះនអ្ើរ  ន្ ន្ឹងរួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្ល ទាំងអ្ស់បាន្ន ើញនោក 
ន ោះន ើញដស្បកម ខ្នោកនលឺ នហើេនគខាាចមិន្ោ៊ាន្នៅ ិ នោកនឡើេ”(ន្ិកខមន្ាំ ៣៤:
២៩- ៣០) 
“នោកបាន្េកនស្បមកបាាំងម ខ្ រាប ល់ឈប់ន្ិយេន្ឹងនគ ៣៤ដ កាលណាម ូនសចូលនៅ 
ចាំន ោះព្រោះនេហូវ៉ា ន ើម្បីទូលន្ឹងព្ទង់ ន ោះនោកបកនស្បនចញវិញ  រាប ល់នចញមក ល ោះ
នចញមកវិញនហើេ ន ោះក៏ព្បាប់ ល់រួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្ល តាមអ្ស់ទាំងនសចកតីដ ល ព្ទង់
បង្វាប់មក ៣៥ ឯរួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្ល នគបាន្នមើលម ខ្ម ូនស ន ើញដស្បកម ខ្នោកនលឺ បាន្
ជានោកេកនស្បមកបាាំងម ខ្នទៀ  ទល់ដ ចូលនៅទូលន្ឹងព្ទង់វិញ” (ន្ិកខមន្ាំ ៣៤: ៣៣- 
៣៥) 

 

ជីវិតរបស់អលាកម្ ូអសរឺជុំរុញអយើងរាល់គាន្ខាល្ំងណាស់សពវនថ្ៃ អលាកម្ ូអសជាម្ិគ្តសមាល្ញ់
គ្ពះ ប ុដនត គាត់ចង់បានអគ្ចើនជាងអន្ះ សូម្្បីដតគ្ពះមានបនទូលថ្ គ្េង់នឹងបចជូនអេវតាគ្េង់ 
អែើម្្បីឲ្យអៅជាម្ួយពួកអរក៏អោយ អលាកម្ ូអសនិយយថ្ គាត់គ្តូវដតមានវតតមានននគ្ពះ 
ផ្ទល់្ គាត់គ្ពម្សម័គ្រចិតតផ្ត្ច់ខេួនគាត់អចញពីេវីៗទំងេស់ អ្ើយនឹងម្នុស្សណាដែល 
បំដបកបំបាក់គាត់អចញពីគ្ពះ អន្ះរឺគាម្នការសគ្ម្បសគ្ម្ួលអៅកនុងគាត់អ ើយ។ 
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ចសរក្តីសំចរររបស់ចោក្អ្័្បាហំ 
ស្ច់អរឿងននជីវិតអលាកេ័គ្បាហំារឺបានចប់អផ្តើម្អ ើង អៅអពលដែលគ្ពះមានបនទូលអៅគាត់ 
 

“ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់មាន្បន្ទូលន្ឹងអាប់រា៉ាមថា ចូរឯងនចញរពី្ស ក រញីា ិស ាន្ ន្ឹងរីផ្ទោះ 
ឪរ កឯង នៅនៅឯព្ស កដ លអ្ញន្ឹងបង្វាញឯងច ោះ ២ អ្ញន្ឹងបនងកើ ន្គរ១យ៉ាង ាំរឯីង
អ្ញន្ឹងឲ្យររ ល់ឯង ទាំងនលើកន្ាោះឯង ាំផ្ង ឯងន្ឹងបាន្ន វើជាទីបនញ្ចញររ ល់មន្ ស្ស 
ទាំងឡាេ ៣ អ្ញន្ឹងឲ្យររ ល់អ្ស់អ្នកណាដ លឲ្យររ ល់ឯង នហើេន្ឹងោក់បណាាសា
 ល់អ្ស់អ្នកណាដ លផ្លាសាឯង ព្គប់ទាំងព្គួនៅដផ្ន្ ីន្ឹងបាន្ររនោេសារឯង”  
(នោក ប្ប តិ ១២:១) 

 

គ្ពះបានអគ្បាសគ្បទនែល់អាប់រា ្ម្នូវជអគ្ម្ើសែ៏េស្ច្រ្យម្ួយ ប ុដនត អរឿងទំងអនះរឺបានចប់ 
អផ្តើម្អ ើង អៅអពលគាត់អគ្ជើសអរីសស្ត្ប់បងាគ្ប់គ្ពះ អ្ើយអចញពីគ្បអេសដែលគាត់រស់
អៅ។ 
 

រួកទោរាននគេពីរសញ្ញ្ចាស់ 
អយើងអាចសិក្ា  ពីអហារាម្ួយអៅអហារាម្ួយអេៀតអៅកនុងរម្ពីរសញ្ញ្ចស់ អ្ើយដសវងយល់ 
ពីែំអ ើរគ្ពះតគ្ម្ូវឲ្យពួកអរអ្វើពលីកម្មែូចអម្តច  នឹងពីែំអ ើរននការសំខាន់កនុងការបំដបក
ខេួនអរអចញ អែើម្្បីម្កស្គ្ល់គ្ពះឲ្យបានជិតសនិេធ។ 

យ ូោន-បា ទីស 
អយើងម្ិនបានគ្បាប់ពីែំអ ើរអលាកយ ូហានបំដបកខេួនគាត់អចញពីពួកស្សន៍េ ៊ីគ្ស្ដេលអេ 
ប ុដនត អយើងែឹងថ្ សូម្្បីដតម្ុនកំអ ើតរបស់គាត់ រឺគាត់រស់អៅឆង្យពីម្នុស្ស្ម្មតា 

 

“ ្បិ វន្ឹងបាន្ជា ាំនៅចាំន ោះព្រោះអ្មាាស់ វន្ឹងមិន្ផ្ឹកព្សាទាំ ាំងបាេ ូរ ឬនព្គឿងព្សវឹងនទ 
វន្ឹងបាន្នរញជាព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធ តាាំងដ រនីផ្ទមាាេមក” (លូកា ១:១៥) 

 

អៅកនុងរម្ពីរមា ្ថ្យ អយើងអានថ្ 
 

“នៅព្គ្នន ោះ េ ូោន្-បាទីសទ គ្ន ់មកនៅកនុងទរីនោសាាន្ព្ស កេូោ កាំរ ងដ ព្បកាសថា    
២ ចូរឲ្យដព្បចិ តច ោះ  ្បិ ន្គរសាាន្សួគ៌ ិ  ល់នហើេ ៣ គរឺអី្នកនន្ោះនហើេ ដ លនោរា           
នអ្សាេបាន្ទេថា «មាន្សាំនឡងនន្មន្ ស្សមាាក់ កាំរ ងដ ដព្សកនៅទរីនោសាាន្ថា ចូរ 
នរៀបចាំផ្លូវទទួលព្រោះអ្មាាស់ ចូរ ាំរង់ផ្លូវ ូចថាាេព្ទង់ច ោះ»    ៤ ឯេ ូោន្នន្ោះ គ្ន ់ ក់អាវនរាម   
អ្ូ ឋ នហើេមាន្ដខ្្សព្កវ ់ដស្បកនៅចនងកោះ កម៏ាន្ក តូប ន្ឹងទឹក មុាំនព្រជាអាោរ” (មា៉ាថាេ 
៣:១-៤) 

 

អលាកយ ូហាន គាត់អៅោច់ពីអរ អ្ើយក៏ម្កអៅកនុងេីរអហាស្ថ្ន គាត់ខុសពីអរ សូម្្បីដតការ 
អសេៀកពាក់របស់គាត់ នឹងេវីដែលគាត់េេួលទន។ 
មាន្ក់អាចសួរថ្ អតើេនករិតថ្អលាកយ ូហានរីករាយជាម្ួយនឹងការពាក់អរាម្េូែឋ នឹងេេួល 
េឹក មុំនគ្ពជាអាហារឬអេ? 
 

េត់អេ! អយើងអ េើយ ខញុំរិតថ្ គាត់ម្ិនចូលចិតតអេ ប ុដនតអន្ះជាតនម្េដែលគាត់គ្តូវបង់ អែើម្្បី 
បញ្ជ្ក់ពីភាពអស្ម្ះគ្តង់អៅនឹងការគ្តាស់អៅរបស់គ្ពះអៅកនុងជីវិតរបស់គាត់។ 

្រះចយស ូវ ្រះរាជបុ្តានន្រះ 
ពិតអ្ើយ គាម្នឧទ្រ ៍េស្ច្រ្យណាជាងគ្ពះអយស ូវអចញពីសិរីលអអៅស្ថ្នសួរ៌ទំងេស់ 
ចុះម្ក អ្ើយរស់អៅអលើដផ្នែីអនះជាម្នុស្ស គ្េង់បានគ្បរល់សិេធគ្េង់ទំងេស់ នឹងសិេធជា 
គ្ពះ អ្ើយបានយងចុះម្កដផ្នែីអនះជាម្នុស្ស។ 
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“គពឺ្ទង់បាន្លោះបង់ព្រោះអ្ងគព្ទង់ មកេករូបភារជាបាវបាំនរីវិញ ព្រមទាំងព្បសូ មកមាន្រូបជា 
មន្ ស្សផ្ង” (នីលីរ ២:៧) 

 

ការសំចរររបស់ចយើង 
ការសអគ្ម្ចចិតតជាអគ្ចើនរឺអយើងម្ិនដម្នសអគ្ម្ចដតម្តងអន្ះអេ ប ុដនតជាការសអគ្ម្ចចិតតឥត 
ឈប់ឈរដែលគ្ត ប់អៅជាែដែលៗ គ្ពះអយស ូវមានបនទូលគ្បាប់អយើងថ្ 
 

“ចូរដសវងរកន្គរ ន្ឹងនសចកតីស ចរិ នន្ព្រោះជាម ន្សិន្” (មា៉ាថាេ ៦:៣៣) 
 

អលាកស្វកប ុលបាននិយយថ្ 

“នទោះនបើ...ន វើការអ្វីកន៏ោេ ន ោះចូរន វើទាំងអ្ស់សាំរាប់ចាំនរីន្សិរីលអ ល់ព្រោះច ោះ” (១កូរិន្ងូស 
១០:៣១ខ្) 
មានការដបកអចញដែលតគ្ម្ូវឲ្យអយើងរាល់គាន្អ្វើ អ្ើយរឺអែើម្្បីបំអពញនូវវសន្របស់អយើង 
អែើម្្បីអ្វើជាេនកលីដសងននសិរីលអអៅែល់ម្នុស្សរស់អៅជុំវិញអយើងរាល់គាន្។  
 

យ ូអសវបានជុំរុញចិតតពួកស្សន៍េ ៊ីគ្ស្ដេលជាម្ួយនឹងអសចកតីដែលអរគ្តូវសំអរច អ្ើយគ្ពះ 
តគ្ម្ូវអយើងរាល់គាន្ឲ្យអ្វើការសំអរចែូអចន្ះដែរ។ 
 

“ចូរនរីសេកព្រោះណាដ លឯងចងន់គ្នររព្ប ិប តិតាមនៅនងៃនន្ោះច ោះ..ដ ឯអ្ញន្ឹងរួកព្គួអ្ញ 
នេើងទាំងអ្ស់គ្នាន្ឹងនគ្នររព្ប ិប តិ ល់ព្រោះនេហូវ៉ាដ មួេប  នណាណោះ”(េ ូនសវ ២៤:១៥) 

ការរស់ទៅកនុងជីវិត្ររិសុ ធ 
វតតមានគ្ពះ នឹងសិរីលអរឺម្ិនចុះសគ្ម្ុងគាន្ជាម្ួយនឹងេំអពើបាបអ ើយ អបើអយើងចង់ស្គ្ល់វតត 
មាន នឹងសិរីលអននគ្ពះ អយើងគ្តូវដតដញកខេួនអៅអោយដ ក  អ្ើយសំអាតខេួនអយើងឲ្យស្អ្ត 
ពីអសចកតីដែលគ្បឡាក់ខាងស្ច់ឈាម្អចញ អែើម្្បីរស់អៅ អ្ើយអែើរតាម្គ្ពះែ៏បរិសុេធវិញ។ 
អលាកស្វកប ុលបានសរអសរថ្ 
 

“នហ  ន ោះបាន្ជាព្រោះអ្មាាស់ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា «ចូរនចញរកីណាាលរួកនគនៅ នហើេដញក 
ខ្លួន្នៅនោេដឡក ក ាំឲ្យ ល់របស់នសាាកនព្គ្នកនឡើេ ន ោះអ្ញន្ឹងទទួលឯងរាល់គ្នា ១៨ អ្ញ 
ន្ឹងន វើជាឪរ ក ល់ឯងរាល់គ្នា នហើេឯងរាលគ់្នាន្ឹងន វើជាកូន្ព្ប សកូន្ព្សី ល់អ្ញ នន្ោះជា 
ព្រោះបន្ទូលនន្ព្រោះអ្មាាស់ ៏មាន្ព្រោះនចសាាបាំផ្  »

១  ូនចនោះ រួកសៃួន្ភាានអ្ើេ ដ លមាន្នសចកតី 
សន្្ាទាំងនន្ោះ ន ោះព្ ូវឲ្យនេើងរាលគ់្នាសាំអា ខ្លួន្នេើង រពី្គប់ទាំងនសចកតីដ លព្បឡាក់ខាង 
សាច់្មនចញ នហើេខាងព្រលឹងវិញ្ញា ផ្ង ព្រមទាំងបនងហើេនសចកតីបរិស ទធ នោេន្ូវ   
នសចកតីនកា ខាាច ល់ព្រោះ” (២កូរិន្ងូស ៦:១៧-១៨,  ៧:១) 
អលាកស្វកអពគ្តុសនិយយែូចអនះថ្ 
“ ូនចនោះ ចូរព្កវ ់គាំន្ិ អ្នករាលគ់្នាឲ្យមាាំមួន្ច ោះ ទាំង ឹងខ្លួន្ នហើេឲ្យមាន្នសចកតីសង្ឃឹមព្គប់ 
 ាំរូក  ល់ព្រោះគ  ដ លព្ ូវផ្តល់មក ល់អ្នករាលគ់្នា  កនុងកាលដ លព្រោះនេស ូវព្គីសទព្ទង់ 
នលចមកផ្ង ១៤ ឲ្យ ូចជារួកកូន្ដ លសាាប់បង្វាប់ ឥ បនណាាេតាមនសចកតីប ងព្បាថាា ដ ល 
អ្នករាលគ់្នាមាន្ រកីាលនៅលៃង់រនី ើមន ោះនឡើេ ១៥ ដ ចូរឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្បរិស ទធកនុងព្គប់
កិរិយទាំងអ្ស់  ូចជាព្រោះដ លនៅអ្នករាល់គ្នាព្ទង់បរិស ទធដ រ ១៦  ្បិ មាន្នសចកតីដចងទ ក
មកថា «ចូរឲ្យឯងរាលគ់្នាបាន្បរិស ទធ  ្បិ អ្ញជាបរិស ទធ»” (១នរព្  ស ១:១៣-១៦) 

 

ជំនាន់យ ្កុរ 
 

គ្ពះកំពុងដសវងរកេស់េនកដែលថ្វ្យបងគំគ្េង់ពិត ស្វកយ ូហានបានសរអសរថ្ 
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“ដ ន្ឹងមាន្នរលនវោមក កន៏ៅឥឡូវនន្ោះនហើេ ន ោះរួកអ្នកដ លថាាេបងគាំនោេរិ ព្ ង់ 
នគន្ឹងថាាេបងគាំព្រោះវរបិតានោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ  រនីព្ ោះព្រោះវរបិតា ព្ទង់រករួកអ្នក 
យ៉ាងន ោះ ឲ្យបាន្ថាាេបងគាំព្ទង់ ២៤ ឯព្រោះ ព្ទង់ជាវិញ្ញា  នហើេអ្នកណាដ លថាាេបងគាំព្ទង់ 
ន ោះព្ ូវដ ថាាេបងគាំ នោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ ដ រ” (េ ូោន្ ៤:២៣-២៤) 

ការដសវងរកព្រះភក្រកតររស់ព្រះ 
ការសំអរចចិតតរបស់អយើងរឺចង់មានចំដ កកនុងជំន្ន់សិរីលអ ជំន្ន់ពួកយ ្កុប ជាជំន្ន់
ដែល អរដសវងរកគ្ពះេមាច្ស់  នឹងដសវងរកគ្ពះភន្តកតគ្េង់។ 
 

ក៏ែូចគាន្នឹងអលាកម្ ូអសចង់ស្គ្ល់គ្េង់ខាល្ំងយ ្ងណា អន្ះអយើងរួរដសវងរកគ្េង់ែូអចន្ះដែរ 
 

“ន ោះនហើេ ជារួកអ្នកដ លរកតាមព្ទង់ គដឺ លដសវងរកព្រោះនស្តកតព្ទង់កនុងរួកយ៉ាក ប។ 
បងអង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៤:៦) 
អសតចោវីឌបនតថ្ 
 

“កាលព្ទង់បាន្មាន្ព្រោះបន្ទូលថា ចូរដសវងរកម ខ្អ្ញ ន ោះ ឱព្រោះនេហូវ៉ានអ្ើេ ចិ តទូលបងគាំ 
បាន្ទូល បថា ទូលបងគាំន្ឹងដសវងរកព្រោះនស្តកតព្ទង់រិ ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៧:៨) 
 

“ខ្្ុាំបាន្សូមនសចកតីដ ១រពី្រោះនេហូវ៉ា នហើេន្ឹងដសវងរកនសចកតីន ោះឯង គឲឺ្យខ្្ុាំបាន្នៅកនុង 
 ាំណាក់នន្ព្រោះនេហូវ៉ា រាល់ដ នងៃអ្ស់១ ីវិ ខ្្ុាំ ន ើម្បីន្ឹងរំរឹងនមើលនសចកតីលាំអ្នន្ព្រោះនេហូវ៉ា 
នហើេន្ឹងរិន្ិ ្យរិចារណានៅកនុងព្រោះវិោររបស់ព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៧:៤) 

 

“ឱព្រោះនេហូវ៉ានអ្ើេ ទូលបងគាំព្សឡាញ់ទឈីប់សាំរាក នៅ ាំណាក់ព្ទង់ ជាទីស ាិ នៅនសរី 
លអព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៦:៨) 

ចំដណកននព្រះវិញ្ញ្ណ 
“ ្បិ ឯរួកអ្នកដ លបាន្នលឺមតង ទាំងនលក់អ្ាំនណាេទន្នន្សាាន្សួគ៌ កប៏ាន្ចាំដ កនន្ព្រោះ 
វិញ្ញា បរិស ទធ” (នហនព្រើរ ៦:៤ខ្) 
“មិន្ដមន្ថា ខ្្ុាំបាន្ទទួល ឬថា  ខ្្ុាំបាន្ព្គប់លកខ ៍នហើេន ោះនទ  ដ ខ្្ុាំកាំរ ងដ ន ញតាម 
សង្វា ន្ឹងចាប់ឲ្យបាន្នសចកតី ដ លព្រោះព្គីសទនេស ូវបាន្ចាប់ខ្្ុាំឲ្យបាន្ន ោះដ រ” (នីលីរ 
៣:១២) 
 

ែូចអលាកម្ ូអស អយើងម្ិនដម្នយល់គ្ពម្សំរាប់អេវតា ជអគ្ម្ើសលអេីពីរសំរាប់ពួកជំនុំែូច    
្ម្មតា ប ុដនតសំរាប់ដតវតតមានែ៏េស្ច្រ្យននគ្ពះប ុអណា្្ះ។ 

ការរស់ទៅកនុងវិញ្ញ្ណ 
េស់េនកដែលអៅចំកណាត្លននចលន្ថ្មីម្ួយននគ្ពះវិញ្ញ្ រឺជាអរឿយៗ គ្តូវបានអបៀតអបៀន 
អោយេស់េនកដែលមានចំដ កអៅកនុងចលន្ចស់ននគ្ពះវិញ្ញ្  អនះដតងដតជាការពិត វ 
ជាការងាយគ្សួលណាស់អែើម្្បីសំរាកអៅកនុងការបអចចញឲ្យែឹងពីការបអងកើត អ្ើយម្ិនអៅ 
ម្ុខអេៀត អែើម្្បីែឹងពីេវីដែលគ្ពះមានបនទូលនថ្ៃអនះ គ្កុម្អនះរឺចប់អផ្តើម្រស់អៅកនុងវិស័យនន 
គ្ពះវិញ្ញ្  ប ុដនតឥ ូវអនះ ពួកអររស់អៅកនុងវិស័យននស្ច់ឈាម្វិញ។ 

 

“ដ ឥឡូវនន្ោះ ក ៏ូចជាកាលរីន ើម  ្បិ កូន្ដ លនកើ តាមសាច់្ម បាន្ន វើទ កខ ល់កូន្ 
ដ លនកើ តាមព្រោះវិញ្ញា វិញ” (កាឡាទី ៤:២៩) 
 

“ប  ដន្ត មន្ ស្សខាងសាច់្មនគមិន្ទទួលនសចកតីខាងឯព្រោះវិញ្ញា នន្ព្រោះនទ រនីព្ ោះជា  
នសចកតីលៃង់នលៃើ ល់នគ ក៏រកសាាល់មិន្បាន្ដ រ  ្បិ ព្ ង់ឯនសចកតីទាំងន ោះ ព្ ូវរិចារណា
េល់ខាងវិញ្ញា វិញ” (១កូរិន្ងូស ២:១៤) 
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ការក្ំរុងដ ផ្លលស់ដ្ប 
អៅចំអពលននការអបៀតអបៀនអនះ នឹងការរងេុកខអវេន្ អន្ះគ្ពះគ្េង់អ្វើការអៅកនុងជីវិតរបស់ 
អយើង អែើម្្បីន្ំអយើងចូលអៅកនុងសិរីលអែ៏េស្ច្រ្យជាង។ 
 

“ ្បិ នសចកតីទ កខលាំបាកយ៉ាងព្សាលរបស់នេើងខ្្ុាំ ដ លនៅដ មួេដនល នន្ោះ ន ោះបនងកើ ឲ្យ 
នេើងខ្្ុាំមាន្សិរីលអយ៉ាង ៃន្់នលើសលប់  ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចវិញ” (២កូរិន្ងូស ៤:១៧) 
 

“ ្បិ ឯព្រោះ ដ លព្គប់របស់ទាំងអ្ស់សាំរាប់ព្ទង់ នហើេនោេសារព្ទង់ កាលព្ទង់ចង ់ាំកូន្ 
ជានព្ចើន្មកកនុងសិរីលអ ន ោះគួរគប្បីឲ្យព្ទង់បាន្ន វើឲ្យនមនន្នសចកតីសនស្តង្វាោះនគបាន្ព្គប់
លកខ ៍ នោេរងទ កខលាំបាក” (នហនព្រើរ ២:១០) 
 

សិរីលអរបស់គ្េង់បំផ្ល្ស់បំដគ្បអយើង 
 

“នហើេនេើងរាលគ់្នាទាំងអ្ស់ ដ លកាំរ ងដ រំរឹងនមើលសិរីលអព្រោះអ្មាាស់ ទាំងម ខ្ទនទ  ូចជា 
 លុោះនមើលព្ទង់កនុងកញ្ចក់ នេើងកាំរ ងដ ផ្លាស់ដព្បនៅ ឲ្យ ូចជារូប លុោះន ោះឯង រសីិរីលអនៅ ល់ 
សិរីលអ គនឺោេសារព្រោះអ្មាាស់ ជ៏ាព្រោះវិញ្ញា ” (២កូរិន្ងូស ៣:១៨) 
 

គ្េង់បានគ្បទនែល់អយើងនូវសិរីលអរបស់គ្េង់ 
 

“ឯសិរីលអដ លព្ទង់បាន្ព្បទន្មកទូលបងគាំ ន ោះទូលបងគាំបាន្ឲ្យ ល់នគនហើេ ន ើម្បីឲ្យនគ 
បាន្រួមគ្នាដ មួេ  ូចជានេើងករួ៏មដ មួេដ រ” (េ ូោន្ ១៧:២២) 
 

អយើងជាពួកជំនុំែ៏ឧតតម្របស់គ្េង់ 
 

“ព្បនយ ន្៍ន្ឹងថាាេរួក ាំន្ ាំនន្ោះ ល់ព្រោះអ្ងគព្ទង់ ទ កជារួក ាំន្ ាំ ឧ៏ តម ឥ ព្បឡាក់ ឥ  
ព្ ួញ ឬមាន្អ្វីឲ្យ ូចនឡើេ គឲឺ្យបាន្បរិស ទធ នហើេឥ កដន្លងបន ោសបាន្វិញ” (នអ្ននសូរ ៥:
២៧) 

រូរឲសយសិរីល្អរបស់្ទង់្េឺច ើង 
សិរីលអរបស់គ្េង់នឹងអ ើញអៅអលើអយើងរាល់គាន្ ម្នុស្សជាអគ្ចើននឹងបានអៅម្កកនុងសិរីលអ 
អន្ះនឹងមានអសចកតីេំ ររីករាយខាល្ំងនគ្កដលង នឹងមានគ្េព្យយ ្ងបរិបូរផ្ង។ 
 

“ចូរនព្កាកនឡើង នហើេនលឺមកច ោះ  ្បិ រន្លឺរបស់ឯងបាន្មក ល់នហើេ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ក៏
បាន្រោះនឡើង ល់ឯងដ រ ២  ្បិ នមើល នសចកតីងងឹ ន្ឹងព្គបនលើដផ្ន្ ី នហើេនសចកតីសូន្្យស ង
ន្ឹងព្គបនលើអ្ស់ទាំង ន្ជា ិ ដ ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់ន្ឹងរោះនឡើងនលឺ ល់ឯង នហើេនគន្ឹងន ើញ
សិរីលអនន្ព្ទង់សថិ នលើឯង ៣ អ្ស់ទាំងសាសន្៍ន្ឹងមូលគ្នាមកឯរន្លឺរបស់ឯង នហើេនសតច ទាំង
ប   ាន្ន្ឹងមកឯរសមីដ លនលឺនចញរឯីង កនុងកាលដ លឯងរោះនឡើង ៤ ចូរនងើបដននកឯងនមើល  ាំវិញ 
នគមូលគ្នាមកឯឯង ទាំងអ្ស់នហើេរួកកូន្ព្ប សៗរបស់ឯងន្ឹងមករឆី្ាេ នហើេន្ឹង មាន្នគ
បរីួកកូន្ព្សីៗនន្ឯងមកដ រ ៥ ន ោះឯងន្ឹងន ើញ នហើេន្ឹងមាន្នសចកតីរីករាេចិ ត ឯងន្ឹង
ខាាច នហើេរីក ាំនឡើងរនីព្ ោះនសចកតីបរិបូរនន្សម ព្ទ ន្ឹងព្ ូវបដងវរមកឯឯងវិញ នហើេអ្ស់
ទាំងរបស់ព្ទរ្យនន្សាសន្៍នផ្្សងៗ ន្ឹងមកឯឯង” (នអ្សាេ ៦០:១-៥) 
 

ស្វកលូកាក៏បាននិយយេំពីពនេឺអនះ 
 

“នបើសិន្ជារូបកាេអ្នកទាំងមូលបាន្នលឺ ឥ មាន្ងងឹ ព្ ង់ណានសាោះ ន ោះន្ឹងបាន្នលឺទាំងអ្ស់ 
 ូចកាលចនងកៀងបាំនលឺអ្នកដ រ” (លូកា ១១:៣៦) 
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ការចង់បានសិរីល្អររស់ព្ ង់ 
➢ ែូចអលាកម្ ូអស 

អតើនឹកចំពីអលាកម្ ូអស គាត់បានរងចំនូវសិរីលអយ ្ងយូរ។ 
“នោកទូលន លើេថា សូមព្ទង់នមតាានបើកឲ្យទូលបងគាំន ើញសិរីលអព្ទង់ផ្ង”(ន្ិកខមន្ាំ ៣៣:
១៨) 

➢ ែូចអសតចោវី្ 
អសតចោវីឌក៏បានរងចំយ ្ងយូរសំរាប់សិរីលអ 
“ឱព្រោះនេហូវ៉ានអ្ើេ ទូលបងគាំព្សឡាញ់ទឈីប់សាំរាក នៅ ាំណាក់ព្ទង់ ជាទីស ាិ នៅនសរី 
លអព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៦:៨) 

➢ ែូចគ្ពះអយស ូវ 
គ្ពះយស ូវបានរងចំយ ្ងយូរសំរាប់សិរីលអ 
“កាលព្រោះនេស ូវមាន្បន្ទូលនសចកតីទាំងន ោះរួចនហើេ ន ោះកន៏ងើបព្រោះនន្ព្ នៅនលើនម  
ទូល ថា ឱព្រោះវរបិតានអ្ើេ កាំ  ់បាន្មក ល់នហើេ សូម ាំនកើងព្រោះរា ប ព្តាព្ទង់ ន ើម្បីឲ្យ
ព្រោះ រា ប ព្តាបាន្ ាំនកើងព្ទង់ដ រ” (េ ូោន្ ១៧:១) 
 

“ឥឡូវនន្ោះ ឱព្រោះវរបិតានអ្ើេ សូម ាំនកើងទូលបងគាំនឡើងជាមួេន្ឹងព្ទង់ផ្ង នោេសិរីលអដ ល 
ទូលបងគាំមាន្ជាមួេន្ឹងព្ទង់ កនុងកាលដ លនោកីេមិន្ទន្់បាន្នកើ នៅនឡើេ” (េ ូោន្ 
១៧:៥) 
 

គ្ពះអយស ូវរងចំគ្បទននូវសិរីលអរបស់គ្េង់ែល់អយើងរាល់គាន្ 
 

“ឯសិរីលអដ លព្ទង់បាន្ព្បទន្មកទូលបងគាំ ន ោះទូលបងគាំបាន្ឲ្យ ល់នគនហើេ ន ើម្បីឲ្យនគ 
បាន្រួមគ្នាដ មួេ  ូចជានេើងករួ៏មដ មួេដ រ” (េ ូោន្ ១៧:២២) 
“ឱព្រោះវរបិតានអ្ើេ ឯរួកអ្នកដ លព្ទង់ព្បទន្មកទូលបងគាំ ន ោះទូលបងគាំចងឲ់្យនគនៅជាមួេ 
ន្ឹងទូលបងគាំ កនុងកដន្លងដ លទូលបងគាំនៅដ រ ន ើម្បីឲ្យបាន្ន ើញសិរីលអដ លព្ទង់បាន្ព្បទន្ 
មកទូលបងគាំ  ្បិ ព្ទង់បាន្ព្សឡាញ់ទូលបងគាំ តាាំងដ រមី ន្កាំន ើ នោកីេនរៀងមក”         
(េ ូោន្ ១៧:២៤) 

➢ ការេេួលនូវសិរីលអ 
“ឯនសចកតីរ ងនរឿង នហើេសិរីលាំអ្ ន ោះនៅចាំន ោះព្ទង់ ឥទាន្ ភារ ន្ឹងនសចកតីអ្ាំ រ ក៏នៅទី 
កដន្លងរបស់ព្ទង់” (១របាក្សព្  ១៦:២៧) 

ការរួេគ្ន្ដត្េួយននព្រះវិញ្ញ្ណ 
សូម្្បីដតគ្ពះអយស ូវគ្តូវគ្បឈម្ម្ុខនឹងការយកអៅឆក្ង ជាយចញបូជាសំរាប់ម្នុស្សអលាក 
ទំងេស់ គ្េង់បានេ្ិស្ឋ្នសូម្ឲ្យគ្ពះបានែំអកើងគ្េង់ អែើម្្បីឲ្យគ្េង់បានែំអកើងគ្ពះ។ 

 

➢ គ្ពះវរបិតាបានែំអកើងអ ើងអៅកនុងគ្ពះអយស ូវ 
“កាលព្រោះនេស ូវមាន្បន្ទូលនសចកតីទាំងន ោះរួចនហើេ ន ោះក៏នងើបព្រោះនន្ព្ នៅនលើនម ទូល 
ថា ឱព្រោះវរបិតានអ្ើេ កាំ  ់បាន្មក ល់នហើេ សូម ាំនកើងព្រោះរា ប ព្តាព្ទង់ ន ើម្បីឲ្យព្រោះ 
រា ប ព្តាបាន្ ាំនកើងព្ទង់ដ រ” (េ ូោន្ ១៧:១) 

 

“ទូលបងគាំបាន្ ាំនកើងព្ទង់ នៅដផ្ន្ ី ទូលបងគាំបាន្បនងហើេការ ដ លព្ទង់បាន្ព្បគល់មកឲ្យន វើ  
៥ ឥឡូវនន្ោះ ឱព្រោះវរបិតានអ្ើេ សូម ាំនកើងទូលបងគាំនឡើងជាមួេន្ឹងព្ទង់ផ្ង នោេសិរីលអដ ល 
ទូលបងគាំមាន្ជាមួេន្ឹងព្ទង់ កនុងកាលដ លនោកីេ៍មិន្ទន្់បាន្នកើ នៅនឡើេ” (េ ូោន្ 
១៧:៤-៥) 
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➢ គ្ពះអយស ូវបានែំអកើងអ ើងអៅកនុងអយើងរាល់គាន្ 
 

គ្ពះអយស ូវមានបនទូលថ្ គ្េង់នឹងបានអថ្កើងអ ើងកនុងអយើង 
 

“ទូលបងគាំអ្ ិសាាន្ឲ្យនគ មិន្ដមន្អ្ ិសាាន្ឲ្យនោកីេនទ គឲឺ្យអ្ស់អ្នកដ លព្ទង់បាន្ព្បទន្ 
មកទូលបងគាំវិញ រនីព្ ោះនគជារបស់ផ្ងព្ទង់ ១០(របស់ទូលបងគាំទាំងអ្ស់ជារបស់ផ្ងព្ទង់ 
នហើេ របស់ព្ទង់ទាំងប   ាន្កជ៏ារបស់ផ្ងទូលបងគាំដ រ) ទូលបងគាំបាន្នងកើងនឡើងកនុងនគ”        
(េ ូោន្ ១៧:៩-១០) 

➢ ការគ្បទនម្កអយើងរាល់គាន្នូវសិរីលអគ្េង់ 
 

“ទូលបងគាំមិន្អ្ ិសាាន្ ឲ្យអ្នកទាំងនន្ោះដ ប  នណាណោះ គឲឺ្យ ល់ទាំងអ្នកណា ដ លន្ឹងន ឿ ល់ 
ទូលបងគាំ នោេសារ ក្យរបស់នគដងមនទៀ ដ រ ២១ ន ើម្បីឲ្យទាំងអ្ស់បាន្រួមមកដ មួេ ឱព្រោះ 
វរបិតានអ្ើេ  ូចជាព្ទង់គង់កនុងទូលបងគាំ នហើេទូលបងគាំនៅកនុងព្ទង់ដ រ គឲឺ្យអ្នកទាំងន ោះ 
បាន្រួមគ្នាដ មួេ នៅកនុងនេើង ព្បនយ ន្៍ឲ្យនោកីេបាន្ន ឿថា ព្ទង់ចា ់ឲ្យទូលបងគាំមក
រិ  ២២ ឯសិរីលអដ លព្ទង់បាន្ព្បទន្មកទូលបងគាំ ន ោះទូលបងគាំបាន្ឲ្យ ល់នគនហើេ ន ើម្បីឲ្យ
នគ បាន្រួមគ្នាដ មួេ  ូចជានេើងករួ៏មដ មួេដ រ” (េ ូោន្ ១៧:២០-២២) 
អយើងនឹងចំណាយអពលេស់កល្បជានិចចអែើម្្បីឲ្យបានអ ើញសិរីលអរបស់គ្េង់ 

 

“ឱព្រោះវរបិតានអ្ើេ ឯរួកអ្នកដ លព្ទង់ព្បទន្មកទូលបងគាំ ន ោះទូលបងគាំចងឲ់្យនគនៅជាមួេ 
ន្ឹងទូលបងគាំ កនុងកដន្លងដ លទូលបងគាំនៅដ រ ន ើម្បីឲ្យបាន្ន ើញសិរីលអ ដ លព្ទង់បាន្ព្បទន្ 
មកទូលបងគាំ  ្បិ ព្ទង់បាន្ព្សឡាញ់ទូលបងគាំ តាាំងដ រមី ន្កាំន ើ នោកីេនរៀងមក”        
(េ ូោន្ ១៧:២៤) 

ការទព្សករកព្រះ នឹងសិរីល្អព្ ង់ 
អតើអយើងអាចអគ្សករកគ្េង់តិចបានែូចអម្តច? ែូចដែលអយើងកំពុងអគ្សកខាល្ំង អយើងនឹង
េេួល 

 

“ឱព្រោះអ្ងគនអ្ើេ ព្ទង់ជាព្រោះនន្ទូលបងគាំ ទូលបងគាំន្ឹងដសវងរកព្ទង់អ្ស់រចីិ ត ព្រលឹងទូលបងគាំ 
នព្សករកព្ទង់ រូបសាច់ទូលបងគាំរឭកចងប់ាន្ព្ទង់ នៅកនុងព្ស ករីងសៃួ  នហើេហួ ដហង ដ ល 
គ្នាន្ទឹកនសាោះ ២ ន ើម្បីឲ្យបាន្ន ើញឥទធិឫទធិ ន្ឹងសិរីលអរបស់ព្ទង់  ូចជាទូលបងគាំបាន្ន ើញ 
នៅកនុងទបីរិស ទធដ រ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៦៣:១-២) 

 

“ឱព្រោះអ្ងគនអ្ើេ ព្រលឹងទូលបងគាំ ងហក់រកព្ទង់  ូចជាកាាន្់ញី ងហក់រកនព្ជាោះទឹក ២ ព្រលឹងទូល 
បងគាំនព្សករកព្រោះ គពឺ្រោះ ម៏ាន្ព្រោះ ន្មរស់នៅ ន ើ ល់កាលណាបាន្ទូលបងគាំន្ឹងមកឈរ 
ចាំន ោះព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៤២:១-២) 

 

“មាន្ររនហើេ អ្ស់អ្នកដ លនព្សកឃ្លាន្ន្ូវនសចកតីស ចរិ   ្បិ អ្នកទាំងន ោះន្ឹងបាន្ដ អ ” 
(មា៉ាថាេ ៥:៦) 

ការទដញតាេសង្វ្ត្ 
អយើងគ្តូវដត “អែញ” តាម្សងាវ្តនឹងចប់ឲ្យបានគ្េង់ 
 

“...ខ្្ុាំកាំរ ងដ ន ញតាមសង្វា ន្ឹងចាប់ឲ្យបាន្នសចកតីដ លព្រោះព្គីសទនេស ូវបាន្ចាប់ខ្្ុាំឲ្យ 
បាន្ន ោះដ រ” (នីលីរ ៣:១២ខ្) 
 

អសតចោវីឌបានសរអសរថ្ 
 

“ព្រលឹងទូលបងគាំតាមព្ទង់ព្បកិ ព្រោះហសតសាាាំនន្ព្ទង់កទ៏ប់ទល់ទូលបងគាំ”(ទាំន្ ក  ៦៣:៨ក) 
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ទចញេកទព្ៅ ទដើេ្បីចូល្ទៅកនុង 
អយើងចប់អផ្តើម្អម្អរៀនអនះែូចពាក្យែដែលទំងអនះ អយើងគ្តូវដតអចញម្កអគ្ៅ អ្ើយគ្តូវអៅ 
ឆងយ្ អែើម្្បីអាចចូលម្កកនុងគ្រប់ទំងេស់ដែលគ្ពះមានសំរាប់អយើង ម្ុននឹងគ្ពះអាចចូល
ម្កកនុងសិរីលអយ ្ងខាល្ំងរបស់គ្េង់ អយើងគ្តូវអរបំដបកខេួនអយើងអចញពីសភាពការ ៍លាយ 
 ំគាន្ េនកនិពនធរម្ពីរអ្អគ្ពើរគ្បែូចការអនះអៅនឹងការរត់កនុងេីគ្បណាំង គាត់និយយថ្ 
 

“ ូនចនោះ ដ លមាន្សមរប ោល់១ហវងូ ាំនម លោះ នៅរ័ទធ  ាំវិញនេើង ន ោះព្ ូវឲ្យនេើងនចាលអ្ស់ ទាំង
បន្ទុក ន្ឹងអ្ាំនរើបាប ដ លរ ំនេើង  ាំវិញជាង្វេនម លោះន ោះនចញ នហើេព្ ូវរ ់កនុងទពី្បណាាំង 
ដ លនៅម ខ្នេើង នោេអ្ាំ  ់” (នហនព្រើរ ១២:១) 

 

ម្ិនថ្បនទុកអន្ះជាេវីអេ រឺវម្ិនសម្រវងអយើង នឹងគ្ពះអ ើយ គាម្នេំន្ក់េំនង គាម្នេងគការ 
គាម្នេំអនៀម្េំលាប់ គាម្នចំ ងជាម្ួយនឹងេតីតកាល ដែលសម្នឹងេនុញ្ញ្តិឲ្យពួកអរម្ក 
រវងអយើង នឹងគ្ពះ អ្ើយនឹងអគាលបំ ងដែលគ្េង់មានសំរាប់ជីវិតអយើងអន្ះអ ើយ ។ 
 

ការសំអរចចិតតរបស់អយើងក៏បានអ្វើការសំអរចអ្ើយ អយើងអាចនិយយែូចពាក្យអលាកស្វក 
ប ុលបានសរអសរអៅកនុងរម្ពីរភីលីព ៣:១៣-១៤ 
 

“បងបអូន្នអ្ើេ ខ្្ុាំមិន្រាបថ់ាខ្លួន្ខ្្ុាំចាប់បាន្នហើេន ោះនទ ដ មាន្នសចកតីនន្ោះ១ គឺថា     ខ្្ុាំននលច    
នសចកតីទាំងប   ាន្ដ លកន្លងនៅនហើេ កខ៏្ាំមម លន្ងនៅឯនសចកតីខាងម ខ្នទៀ  ១៤ ទាំង
រ ់ ាំរង់នៅឯទ ី ន ើម្បីឲ្យបាន្រង្វាន្់នន្ការង្វរ ៏ខ្ពសរ់បស់ព្រោះ កនុងព្រោះព្គីសទនេស ូវ” (នីលីរ 
៣:១៣-១៤)  
 

សំនួរសំរាប់ការចរៀនសារច ើងវិញ 
 

១.  អតើការសំអរចចិតតរបស់អលាកម្ ូអសរឺេវី? អតើវជាអសចកតីសំអរចចិតតនថ្េឬអេ? 
 
 
 
២.  សូម្ឲ្យលកខ ៈ៦យ ្ងននជំន្ន់ពួកយ ្កុប។ 
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ចមចរៀនទី 3 

ការរូល្ចៅក្នុងសិរីល្អ 
ចរាងឧចបាសថននចោក្ម ូចស 

អរាងឧអបាសថ្របស់អលាកម្ ូអសរឺផ្តល់ឲ្យអយើងនូវការបអចចញឲ្យែឹងម្ួយននការរីកចំអរីន 
អោយអ្តុអន្ះ អយើងអាចចូលអៅកនុងវតតមានននគ្ពះអៅនថ្ៃអនះបាន។ 
 

េនកនិពនធរម្ពីរអ្អគ្ពើរនិយយថ្ អរាងឧអបាសថ្របស់អលាកម្ ូអសរឺបាន “ចំលង នឹងេគ្ម្ង់ 
ជាវតថុយកម្កពីស្ថ្នសួរ៌”  វជាការគ្ស្យបំភេឺននចកខុវិញ្ញ្ ដែលអបើកសំដែងពីែំអ ើរការ 
អោយអ្តុអនះ  អយើងអាចចូលអៅកនុងសិរីលអននវតតមានែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះអៅនថ្ៃអនះបាន។  

 

“ដ លនគជាគាំរ ូនហើេជាព្សនមាល ររីបស់នៅសាាន្សួគ៌វិញ  ូចជាព្រោះបាន្បង្វាប់នោកម ូនស 
កនុងកាលដ លនោកនរៀបន្ឹងន វើនរាងឧនបាសងថា «ចូរព្បេ័ ន្ឹងន វើព្គប់ទាំងអ្ស់ តាមគាំរ ូ
ដ លអ្ញបាន្បង្វាញឯងនៅនលើននាំ»” (នហនព្រើរ ៨:៥) 
 

ទីោនខ្ងច្ៅ 
 

ការរូល្តាមទ្វារ 
“ចូរ ាំគ្នាចូលតាមទារព្ទង់ នោេន ល ក្យអ្រព្រោះគ   នហើេចូលនៅកនុងទីោន្ព្ទង់ 
នោេបទសរនសើរ ចូរអ្រព្រោះគ   ល់ព្ទង់ នហើេសរនសើរព្រោះ មព្ទង់ច ោះ” (ទាំន្ ក ាំនកើង 
១០០:៤) 
 

អយើងគ្តូវចប់អផ្តើម្អែើរចូលម្កតាម្ទវ្រ អោយអពាលពាក្យេរគ្ពះរុ សំរាប់អសចកតីសអន្តងាគ្ះ 
ែ៏េស្ច្រ្យរបស់អយើង អ្ើយនឹងគ្រប់ទំងេស់ដែលគ្េង់បានផ្គត់ផ្គង់ែល់អយើង។ 
 

ទវរ្ ឬក៏ផ្េូវចូល រឺតាម្រយៈេងគគ្ពះអយស ូវ 
 

“ព្រោះនេស ូវមាន្បន្ទូលនៅគ្ន ់ថា ខ្្ុាំជាផ្លូវ ជានសចកតីរិ  នហើេជា ីវិ  នបើមិន្មកតាមខ្្ុាំ 
ន ោះ គ្នាន្អ្នកណានៅឯព្រោះវរបិតាបាន្នឡើេ” (េ ូោន្ ១៤:៦) 

 

អយើងចប់អផ្តើម្ែំអ ើររបស់អយើងអៅកនុងសិរីលអននវតតមានែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះ អោយការចូល 
ម្កតាម្ទវ្រននអសចកតីសអន្តងាគ្ះតាម្រយៈេងគគ្ពះអយស ូវគ្រីសទ  ម្នុស្សជាអគ្ចើនបានអគ្ជើសអរីស 
រស់អៅគ្គាន់ដតកនុងទវ្រជាជាងការអែើរចូលអៅម្ុខអេៀត អ្ើយអែញតាម្សងាវ្តចូលអៅកនុង 
ភាពសនិេធស្ន្លជាម្ួយនឹងគ្ពះេមាច្ស់ ពួកអរជាេនកអជឿ ប ុដនតម្ិនដម្នជាសិស្សអេ។ 
 

អរបានអចញពីគ្សុកអេសុីពទអៅ ប ុដនតម្ិនទន់បានចូលអៅែល់េឹកែីសន្ាអៅអ ើយអេ  ការ 
េំន្ក់េំនងរបស់អររឺពីចមាង្យ ម្ិនដម្នរស់អៅជិតនឹងគ្ពះអន្ះអ ើយ។ 
 

រឺគាម្នកដនេងបិេបាំងអៅកនុងេីលានខាងអគ្ៅអេ គ្រប់សំអ ងដែលម្កពីជុំវិញរឺឮទំងេស់ 
អែើម្្បីបនតរស់អៅេីអនះអៅកនុងវិស័យខាងវិញ្ញ្  រឺមានន័យថ្ អយើងឥតមានរបស់ការពារពី 
“គ្ពួញអភេើងអ ះយ ្ងគ្តអគាលជាអគ្ចើន” របស់សគ្តូវបាញ់ម្កអលើជញ្ជ្ំង។ 
 

ចដើមសបីឲសយបានបញ្ញារិ ត្ជះថ្លលរីអ្ំចរើបាប 
េស់េនកដែលបានអគ្ជើសអរីសរស់អៅជិតសនិេធជាម្ួយអលាកីយអោយម្ិនមានសុវតថិភាព រឺនឹង 
ឈឺចប់អោយអគ្រឿងបអញ្ឆ្តចិតត ជះឥេធិពលម្ិនលអ នឹងអសចកតីល្បួងជាអគ្ចើនននអលាកីយ  
ពួក អរលំអេៀងអៅគ្បគ្ពឹតតេំអពើអាគ្កក់អ ើងវិញ ឬក៏ោច់អចញ។  
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ដង្វាយដុ ចល្ើអាសនា 
េីលានខាងអគ្ៅមានអាសន្លងហិន អ្ើយនឹងចនកាល្លងហិន។ លងហិនរឺនិយយពីអសចកតីជំនុំ 
ជំរះអលើេំអពើបាប។ 
 

អាសន្លងហិនជាកដនេងននែងាវ្យែុត ែងាវ្យអម្គ្តី នឹងែងាវ្យសំរាប់អលាះបាប គ្ពះអយស ូវ 
បានេេួលយកអសចកតីជំនុំជំរះននេំអពើបាបរបស់អយើងម្កអលើគ្េង់ផ្ទ្ល់។ 

ចានកាល្ល្ងហិន 
ចនកាល្លងហិនរឺសំរាប់លាងសំអាត អ្ើយរឺជាគ្បអភេននការលាងសំអាតអយើងអោយគ្ពះ 
អលា្ិតរបស់គ្ពះអយស ូវដែរ។ 
 

អៅអពលណាអយើង សូម្្បីដតេនកអជឿក៏គ្បគ្ពឹតតេំអពើបាប គ្ពះបានផ្តល់អគ្រឿងគ្តូវការ ែូអចនះ 
អយើងនឹងគ្តូវបានគ្ពះេត់អទសឲ្យ អ្ើយនឹងលាងសំអាតអយើងពីេំអពើបាបផ្ង។ 
 

“នបើនេើងលន្់ ួបាបវិញ ន ោះព្ទង់មាន្ព្រោះហឫទ័េនសាាោះព្ ង់ នហើេស ចរិ  ព្បនយ ន្៍ន្ឹង 
អ្ ន់ទសបាបឲ្យនេើង នហើេន្ឹងសាំអា នេើង រីព្គប់អ្ាំនរើទ ចចរិ ទាំងអ្ស់ផ្ង” (១េ ូោន្ 
១:៩) 
អនះរឺសំខាន់ណាស់ អបើអយើងនឹងអៅម្ុខអេៀត ចូលអៅកនុង”េីបរិសុេធ” ពីអគ្ពាះេំអពើបាបម្ិន 
អាចចូលម្កកនុងភាពបរិសុេធននវតតមានរបស់គ្ពះបានអេ។ 
 

យ ្ងណាក៏អោយ អែើម្្បីឲ្យបានអៅដតអៅកនុងេីលានខាងអគ្ៅខាងវិញ្ញ្  អន្ះរឺគ្តូវមាន 
ការចងចំឥតឈប់ឈរេំពីេំអពើបាប នឹងអសចកតីជំនុំជំរះ គ្ពះសពវគ្ពះ្ឫេ័យឲ្យអយើងអៅ 
្ួសពីការរស់អៅជា “គ្រីស្ទ្នអៅេីលានខាងអគ្ៅ” គ្េង់ចង់ឲ្យអយើងចូលម្កអគ្ៅកនុងភាព 
សនិេធស្ន្លជាម្ួយនឹងគ្េង់។ 

ទោកឡុត្ 
អលាក ុតរឺជាឧទ្រ ៍ពីពួកគ្រីស្ទ្នដែលអៅ “េីលានខាងអគ្ៅ” អៅអពលគាត់អគ្ជើស 
អរីសរស់អៅសនិេធអៅនឹងគ្កុងសូែុំម្។  

 

“ឯអាប់រា៉ាមគ្ន ់តាាំងទលីាំនៅនៅកនុងព្ស កកាណាន្វិញ ដ ឡុ គ្ន ់សាាក់នៅអ្ស់ទាំងទីព្ក ង 
នៅព្ស កវលន ោះ នហើេក៏ផ្លាស់ព្ សាលគ្ន ់នៅព្ ឹមសូ  ាំម” (នោុ ប្ប តិ ១៣:១២) 
 

“រីឯរួកព្ក ងសូ  ាំម នគជាមន្ ស្សអាព្កក់ ន វើបាបន្ឹងព្រោះនេហូវ៉ាយ៉ាងសន្ធឹក” (នោក ប្ប តិ 
១៣:១៣) 
 

ពួកអរងាយគ្សួលនឹងគ្តូវអសចកតីល្បួង អ្ើយជិះជាន់អោយស្រស្តាំងណាស់។  
 

ជីវិតខាងគ្ពលឹងវិញ្ញ្ របស់អររឺជាអរឿយៗគាំង អាប់េួរ អខ្ាយ អ្ើយគាម្នកមាល្ំង  ពួកអរ 
ជាអរឿយៗរឺរស់អៅកនុងជីវិតបរាជ័យ។ 
 

យ ្ងណាក៏អោយ អៅេីលានខាងអគ្ៅ គ្ពះបានផ្តល់នូវខដែលមានដចងសំរាប់អយើងមាន្ក់ៗ 
ឲ្យចូលអៅែល់ជិត អ្ើយមានេំន្ក់េំនងជិតសនិេធដថ្ម្អេៀត គ្ពម្ទំងការគ្បកបជាម្ួយនឹង 
គ្ពះផ្ង។ 

 

 ីររិសុ ធ 
 

អៅសម្័យរម្ពីរសញ្ញ្ចស់ ពួកសំអែចសង្ឃបានចូលអៅកនុងេីបរិសុេធអរៀងរាល់នថ្ៃ អែើម្្បីអ្វើ 
កិចចការងារគ្ពះេមាច្ស់ ជាេនកអជឿ អន្ះអយើងក៏គ្តូវចូលអៅកនុងេីបរិសុេធ អ្ើយអ្វើកិចចការងារ 
គ្ពះេមាច្ស់ដែរ។ 
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“កាំរ ងដ លអ្នកទាំងន ោះន វើការង្វរថាាេព្រោះអ្មាាស់ទាំង ម ន ោះព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធមាន្ 
បន្ទូលព្បាប់ថា ចូរដញកបាណាបាស ន្ឹងស លនចញឲ្យខ្្ុាំ សាំរាប់ការង្វរដ លខ្្ុាំនៅនគឲ្យន វើ” 
(កិចចការ ១៣:២) 

 

េីបរិសុេធរឺបានបាំងអោយដស្បកសតវបរិសុេធ ដែលឈាម្គ្តូវបានបងហូរម្ក អែើម្្បីផ្គត់ផ្គង់ែល់ 
ការបាំងអនះ អយើងរាល់គាន្ជាេនកអជឿសពវនថ្ៃមានេីកដនេងសំរាប់ “គ្ជកអកាន” ដែលបានផ្តល់ 
ម្ក អោយការបងហូរឈាម្របស់គ្ពះអយស ូវ “អចៀម្ននគ្ពះ ដែលអោះបាបម្នុស្សអលាក”។ 
 

ចដើមសបីឲសយបានបញ្ញារិ ត្ជះថ្លលរី្រះវិញ្ញាណបរិសុទធ 
អែើម្្បីឲ្យបានអៅកនុងេីបរិសុេធ រឺអែើម្្បីឲ្យបានអៅកនុងេីមានសុវតថិភាព អ្ើយជាេីកដនេងដែល 
អៅឆង្យពីសូរសំអ ងទំងឡាយននអលាកីយខាងអគ្ៅ វជាកដនេងអសៃៀម្ស្ង្ត់ដែលអយើងឮ 
ដតគ្ពះសូរអសៀងននគ្ពះ។ 

ចជើងរចងកៀងមាស 
 ុដាក្់បង្វាញនំបុ័ង 
អាសនាសំរាប់ច្គឿង្ក្អ្ូប 

អៅកនុងេីបរិសុេធ រឺមានគ្បោប់គ្បោបីននអគ្រឿងសងាហ្រឹម្ គ្បោប់គ្បោនីម្ួយៗរឺបានអ្វើម្ក 
តាម្រំរូពិត ពួកអរនីម្ួយៗអនះរឺផ្តល់ម្កនូវការបអចចញឲ្យែឹងពីអសចកតីពិតខាងវិញ្ញ្ ។ 
 

អជើងចអងកៀងមាសរឺគ្តូវបានចក់អគ្បងថ្មីអរៀងរាល់នថ្ៃ អនះជាគ្បអភេម្ួយននការគ្តូវចក់
បំអពញអរៀងរាល់នថ្ៃនូវអគ្បងននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធអៅកនុងជីវិតអយើង  អៅេីអនះ ជាជាង“ពនេឺ
្ម្មតា”  រឺមានអភេើងោក់បំភេឺពីគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ អែើម្្បីឲ្យបានអៅកនុងេីបរិសុេធ រឺគ្តូវអៅ
កនុងេីកដនេងម្ួយននការេំន្ក់េំនងែ៏សនិេធស្ន្លជាម្ួយនឹងគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ។ 

 

បរិសុទធចល្ើអ្ស់ទំ្វងបរិសុទធ 
 

ហិបននចសរក្តីបនាោល់្ 
្ិបននអសចកតីបន្ទ្ល់រឺបានេុកអៅកនុងេីបរិសុេធអលើេស់ទំងបរិសុេធ ឬក ៏ “េីបរិសុេធបំផ្ុត” 
ែំណាងពីបល័េងករបស់គ្ពះផ្ទ្ល់អៅឯស្ថ្នសួរ៌។ 
 

អែើម្្បីអៅកនុងេីបរិសុេធអលើេស់ទំងបរិសុេធរឺបានតគ្ម្ូវឲ្យអៅកនុងបល័េងកននគ្ពះវរបិតា អែើម្្បី
ឲ្យ បានអៅកនុងេីបរិសុេធអលើេស់ទំងបរិសុេធរឺគ្តូវស្គ្ល់ពីជីវិតបរិបូរ ជីវិតែ៏មានន័យ  រុ  
សម្្បតតិននជីវិត ជីវិតរស់អ ើងវិញ អ្ើយនឹងជីវិតែ៏រុងអរឿង។ 
 

ចដើមសបីឲសយបានបញ្ញារិ ត្ជះថ្លលរី្រះ 
េីបរិសុេធបំផ្ុតរឺជាកដនេងដែលអយើងមានបញ្ញ្ចិតតយ ្ងគ្ជះថ្ល្បំផ្ុត ចំអពាះគ្ពះពីែំអ ើរ
គ្េង់ជាេនកណា អៅេីអនះអយើងអ្វើការអៅកនុងវិស័យននគ្ពះវិញ្ញ្  អោយវិញ្ញ្ ខាង
គ្ពលឹងវិញ្ញ្ របស់អយើង។ 
 

“ឯអាោររឹង ន ោះសាំរាប់ដ មន្ ស្ស ាំ ដ លបាន្បង្វា ់ឥស្តន្ទីេ នោេធ្លាប់ខ្លួន្នហើេ ន ើម្បីឲ្យ 
បាន្ ឹងខ្ សព្ ូវ” (នហនព្រើរ ៥:១៤) 
 

“ ូនចនោះ ចូរឲ្យនេើងឈប់ ខាងឯនសចកតីបងមសិក្ានន្ព្រោះបន្ទូលព្រោះព្គីសទ នហើេខ្ាំឲ្យបាន្ 
ន ឿន្នៅម ខ្  រាប ល់នរញខាា ច ោះ មិន្ព្ ូវតាាំងនសចកតីន ើមន ោះជាងមីនឡើងវិញ  ូចជានសច 
កតីដព្បចិ តនចញរកីារសាាប់ ន្ឹងនសចកតី ាំនន្ឿន ឿ ល់ព្រោះ” (នហនព្រើរ ៦:១) 
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អែើម្្បីអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុតរឺតគ្ម្ូវឲ្យអយើងបានគ្របអៅកនុងពពក ពីសិរីលអែ៏អលើសលុបនន
គ្ពះ បន្ទ្ប់ពីអរាងឧអបាសថ្បានបចចប់សពវគ្រប់ អន្ះ្ិបននអសចកតីបន្ទ្ល់ក៏បានន្ំចូល    
ម្ក។ 
 

“ន ោះររកកព៏្គបព្ សាល ាំន្ ាំ នហើេសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាបាន្សថិ នៅនរញកនុងនរាង 
ឧនបាសង ៣៥ ឯម ូនស នោកចូលនៅកនុងព្ សាល ាំន្ ាំមិន្បាន្ រនីព្ ោះររកនៅរីនលើ នហើេ 
នោេនព្ ោះសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាដ លនៅនរញកនុងនរាងឧនបាសងន ោះផ្ង ៣៦ នបើកាលណា 
ររកបាន្នឡើង ផ្  រនីលើនរាងឧនបាសង ន ោះរួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្លកដ៏ ងន វើ ាំន ើរន ើរនៅ
ជា រាប កនុងព្គប់ទាំងនវោដ លនគកាំរ ងដ ន វើ ាំន ើរន ោះ ៣៧ ដ នបើកាលណាររកមិន្បាន្
នឡើងនទ ន ោះនគកម៏ិន្ន វើ ាំន ើរនៅដ រ ទល់ដ ររកនឡើងផ្  នចញ” (ន្ិកខមន្ាំ ៤០: ៣៤-
៣៧) 
 

អែើម្្បីផ្ល្ស់លំអៅអៅកនុងេីបរិសុេធអលើេស់ទំងបរិសុេធ អន្ះរូបភាពអៅដផ្នែីននបនទប់បល័េងក 
អៅស្ថ្នសួរ៌រឺគ្តូវផ្ល្ស់អៅកនុងវិស័យននភាពសនិេធស្ន្លនូវវតតមានែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះ វជា 
ការផ្ល្ស់បតូរអៅអៅកនុងវិស័យននេ្ិ្ម្មជាតិ។ វិស័យននគ្ពះវិញ្ញ្  បរិយកាសននសិរីលអ     
វិស័យននស្ថ្នសួរ៌អបើកចំ្  វិស័យននពួកអេវតា នឹងអៅកនុងវិស័យននម្ហាេស្ច្រ្យ។ 
 

្្ូវចូល្ទៅកនុង ីររិសុ ធរំ្ុត្ 
១ឆន្ំ១ែង អៅនថ្ៃឲ្យបាន្ួននឹងបាប អន្ះសំអែចសង្ឃគ្តូវបានចូលអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត 
អនះជាឯកសិេធែ៏េស្ច្រ្យ អែើម្្បីឲ្យបានចូលអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត រឺតគ្ម្ូវឲ្យអយើងបានអៅ
កនុង បនទប់បល័េងកននគ្ពះវរបិតា វតតមានែ៏េស្ច្រ្យននគ្ពះផ្ទ្ល់ េំអពើបាបម្ិនអាចចូលអៅកនុង
វតតមាន ននគ្ពះបានអ ើយ ែូអចនះអ្ើយ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលម្ិនគ្តូវមានេំអពើបាបណា
ដែលម្ិន ទន់បានអោះគ្ស្យអៅអ ើយសថិតកនុងជីវិតរបស់សំអែចសង្ឃអ ើយ អែើម្្បីឲ្យគាត់
អាចចូល អៅកនុងភាពបរិសុេធននវតតមានរបស់គ្ពះបាន។  
 

អៅនថ្ៃអន្ះ អលាកនឹងឈរអៅម្ុខវំងននែ៏គ្កាស់ដែលដញកេីបរិសុេធអចញពីេីបរិសុេធបំផ្ុត 
អលាកអេើបនឹងបានបងហូរនូវឈាម្ែ៏បរិសុេធននកូនអចៀម្ រូបភាពម្ួយននការបងហូរគ្ពះអលា្ិត 
របស់គ្ពះអយស ូវ គ្េង់មានគ្ជលងននគ្ពះអលា្ិត រុកខជាតិអឈើ ្ូបគ្កេូប នឹង្្យូងថ្ម ពីខាង 
ស្ត្ំអាសន្អៅកនុងនែទំងពីររបស់អលាក អលាកបានឈរអៅម្ុខរបាំង វបានលាតពីជញ្ជ្ំង 
អៅជញ្ជ្ំង អ្ើយពីកាត្រគ្កាលអៅពិតាន េនកសិក្ា  ឬសរអសរពីគ្បវតតិស្ន្តសតគ្បាប់អយើងពីវ 
មានេំ្ំគ្កាស់ ឥ ូវជាអពលអវលាគ្តូវចូលអៅខាងកនុង ប ុដនតម្ិនមានទវ្រអស្ះ អតើអលាកនឹង 
ចូលអៅកនុងែូចអម្តច? េនកនិពនធរម្ពីរអ្អគ្ពើរនិយយចំអពាះសំនួរដែលអាចអ ើញបានអនះ: 

 

“កាលរបស់ទាំងន ោះបាន្នរៀបជានព្សចនហើេ ន ោះរួកសង្ឃក៏ចូលនៅ សាំនរចការង្វរកនុងនរាង 
ឧនបាសង ដផ្នកខាងម ខ្ជាន្ិចច ៧ ដ ឯដផ្នកខាងកនុង ន ោះមាន្ដ សាំន ចសង្ឃដ ឯងប  នណាណោះ 
ដ លចូលនៅបាន្ កនុង១ឆ្ាាំ១ ង កម៏ិន្ដមន្ឥ េក្ម ដ លនោកថាាេនោេនព្ ោះ ខ្លួន្
នោក ន្ឹងអ្ាំនរើបាបដ លព្បជា ន្ព្បព្រឹ ត នោេឥ  ឹងន ោះដ រ ៨ យ៉ាងន ោះ ព្រោះវិញ្ញា 
បរិស ទធសាំដ ងថា កាលនរាងឧនបាសងម ន្ន ោះនៅៗនឡើេ ន ោះផ្លូវចូលនៅកនុងទីបរិស ទធបាំផ្  
មិន្ទន្់នបើកនទ ៩ នន្ោះជានសចកតីនព្បៀបរន្្យល់ ល់ជាន្់ឥឡូវនន្ោះ…”(នហនព្រើរ ៩:៦-៩) 

 

“ផ្េូវចូលអៅកនុង” រឺម្ិនបានអបើកសំដែងឲ្យអ ើញ អគ្ៅេំពីសំអែចសង្ឃ អៅអពលណាអរាង 
ឧអបាសថ្ម្ុនអៅៗអ ើយ “អនះជាអសចកតីអគ្បៀបពន្យល់ែល់ជាន់ឥ ូវអនះ” អនះជាអសចកតី 
អគ្បៀបពន្យល់ពីរអបៀបអយើងគ្តូវចូល “អៅខាងកនុងវំងនន”   ែល់កនុងបនទប់បលេ័ងកននវតតមាន
ែ ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះនថ្ៃអនះ។ 
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អេអសគាលបាននិយយេំពីការបានផ្ល្ស់អៅកនុង ”េីឯលានខាងកនុង” 
 

“រួចព្រោះវិញ្ញា ព្ទង់នលើកខ្្ុាំនឡើង ាំនៅទីឯោន្ខាងកនុង នហើេនមើល សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា 
បាន្នៅនរញកនុងព្រោះវិោរ” (នអ្នសគ្នល ៤៣:៥) 
 

វជាកិចចការ្ួសវិស័យ្ម្មជាតិ នឹងការអបើកសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ 
វជាេវីដែលអលាកភីលីពបានពិអស្្ន៍ បន្ទ្ប់ពីគាត់បានអ្វើបុ ្យគ្ជម្ុជេឹកឲ្យស្សន៍អេ្ី
យ ូពីមាន្ក់ ជាម្នុស្សកំអរៀវអៅកនុងគ្កុងកាស្ ដែលជាេីរអហាស្ថ្ន គាត់រំអពចអន្ះបានអ ើញ
ខេួនគាត់អៅឆង្យរាប់រយនម្ ល៍អៅកនុងគ្កុងអាសូតវិញ។ 
 

“ន ោះនោកបង្វាប់ឲ្យបញ្្ឈប់រង រួចនីលីរ ន្ឹងអ្នកកាំនរៀវ កច៏ ោះនៅកនុងទឹកទាំង២ ក់ នហើេ    
នីលីរ គ្ន ់ន វើប  ្យព្ ម  ទឹកឲ្យ ៣៩ ល ោះនឡើងរទីឹកមក ន ោះព្រោះវិញ្ញា នន្ព្រោះអ្មាាស់ព្ទង់ 
 កេ់កនីលីរបា ់នៅ នហើេអ្នកកាំនរៀវមិន្បាន្ន ើញគ្ន ់នទៀ នទ កន៏ៅតាមផ្លូវនៅនោេ អ្រ
សប្ាេ ៤០ ឯនីលីរ នគបាន្ន ើញគ្ន ់នៅព្ក ងអាសូ វិញ គ្ន ់កន៏ ើរនៅទាំងផ្្ាេ  ាំ ឹង
លអនៅព្គប់អ្ស់ទាំងទពី្ក ងនរៀងនៅ រហូ នៅ ល់ព្ក ងនសសារា” (កិចចការ ៨:៣៨-៤០) 
 

វអលចអ ើងឲ្យអ ើញនូវរអបៀបែូចគាន្ពីសំអែចសង្ឃគ្តូវបានយកអៅអោយគ្ពះវិញ្ញ្  នឹង 
ផ្ល្ស់បតូរអៅកនុងរបាំងចូលអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត។ 
 

េីបរិសុេធបំផ្ុត រឺតំណាងពីបនទប់បលេ័ងកននគ្ពះ ពីម្ុនរឺជាកដនេងថ្វ្យបងគំគ្ពះវរបិតា 
ទយើងអាចចូល្បាន 

“ដ ន្ឹងមាន្នរលនវោមក កន៏ៅឥឡូវនន្ោះនហើេ ន ោះរួកអ្នកដ លថាាេបងគាំនោេរិ ព្ ង់ 
នគន្ឹងថាាេបងគាំព្រោះវរបិតានោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ  រនីព្ ោះព្រោះវរបិតា ព្ទង់រករួកអ្នក 
យ៉ាងន ោះ ឲ្យបាន្ថាាេបងគាំព្ទង់ ២៤ ឯព្រោះ ព្ទង់ជាវិញ្ញា  នហើេអ្នកណាដ លថាាេបងគាំព្ទង់ 
ន ោះព្ ូវដ ថាាេបងគាំ នោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ ដ រ” (េ ូោន្ ៤:២៣-២៤) 

 

សូម្្បីដតែូអចន្ះក៏អោយ អយើងជាេនកអជឿជាសង្ឃក៏គ្តូវថ្វ្យបងគំគ្ពះវរបិតាអោយវិញ្ញ្  នឹង 
អសចកតីពិត កដនេងថ្វ្យបងគំែ៏អគ្ចើនសនធឹកអនះរឺសថិតអៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្  អយើងបានចូល 
ម្កតាម្រយៈ “េីលានសរអសើរែំអកើងគ្ពះ” អៅអពលណាអយើងបានសរអសើរែំអកើងគ្ពះនូវគ្រប់ 
េវីៗទំងេស់ដែលគ្េង់បានអ្វើសំរាប់អយើងរាល់គាន្ អៅរំអពចណា គ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធននគ្ពះ 
“អលើកអយើងរាល់គាន្អ ើង” អ្ើយន្ំអយើងចូលកាត់វំងនន រឺអៅេីអនះដែលអយើងថ្វ្យបងគំ 
គ្ពះវរបិតាអោយវិញ្ញ្  នឹងអសចកតីពិត ពីភាពគ្េង់ជាគ្ពះ។ 
 

“ ូនចនោះ បងបអូន្នអ្ើេ ដ លនេើងមាន្នសចកតីនកលៀវកាាន្ឹងចូលនៅកនុងទបីរិស ទធ នោេសារព្រោះ 
នោហិ នន្ព្រោះនេស ូវ ២០ តាមផ្លូវដ លព្ទង់ បាន្តាាំងសាំរាប់នេើងរាលគ់្នា ជាផ្លូវងមី នហើេរស់ 
ដ លចូលកា ់វាំងន្ន្ គជឺារូបសាច់របស់ព្ទង់ ២១ នហើេដ លមាន្សាំន ចសង្ឃ  ៏ាំ១អ្ងគ ព្ ួ 
នលើ ាំណាក់ព្រោះ ២២ ន ោះព្ ូវឲ្យនេើងចូលនៅ ិ ទាំងមាន្ចិ តនសាាោះព្ ង់ ន្ឹងចិ ត ឹងរិ  
ព្បាក  នហើេនសចកតី ាំនន្ឿ ព្រមទាំងមាន្ចិ តនព្បាោះដញកជាសាា រួចរបីញ្ញាចិ តដ លនៅហមង 
ផ្ង នហើេបាន្ោងរូបកាេន្ឹងទឹក ស៏ាា ដ រ” (នហនព្រើរ ១០:១៩-២២) 

 

អយើងម្ិនដម្នគ្គាន់ដតចូលកនុងវិស័យអនះសំរាប់ការសួរសុខេុកខយូរៗម្តង ប ុដនតអែើម្្បីរស់អៅ 
កនុងេីអន្ះននសិរីលអែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះ។ 

អាសនាមាសននទព្គឿងព្កេូរ 
 

អាសន្មាសននអគ្រឿងគ្កេូបជាការទយេុកជាម្ុនឲ្យែឹងពីវិធ្នការ ៍របស់គ្ពះ ដែលនឹង 
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ផ្ល្ស់បតូរអយើងរាល់គាន្អៅកនុងវិធ្នការ ៍ចុងអគ្កាយរបស់គ្ពះ – សិរីលអ! អយងអៅតាម្អសច 
កតីដ ន្ំដែលគ្ពះបានគ្បទនែល់អលាកម្ ូអស អាសន្មាសននអគ្រឿងគ្កេូបរឺគ្តូវបានោក់ 
ម្ួយរំអពចអៅកនុងេីបរិសុេធ អៅម្ុខេីសន្ត្សអគ្បាស ប ុដនតអៅជិត្ិបននអសចកតីសញ្ញ្ អនះរឺ 
និយយេំពីការថ្វ្យបងគំ នឹងអសចកតីេ្ិស្ឋ្ន 
“ព្ ូវឲ្យន វើអាស ១រនីឈើ ងន្ួន្សាំរាប់   នព្គឿងព្កអ្ូប ៦ ព្ ូវោក់អាស ន ោះនៅម ខ្វាំង 
ន្ន្ ដ លនៅខាងម ខ្ហិបនន្នសចកតីប ោល់ គនឺៅម ខ្ទីសន ាសនព្បាស ដ លនៅនលើនសចកតី 
ប ោល់ន ោះជាកដន្លងដ លអ្ញមក ួបន្ឹងឯង ៧ នអ្ើរ  ន្ព្ ូវ   នព្គឿងព្កអ្ូបនលើអាស ន ោះ 
រាលដ់ ព្រឹក នៅនវោដ លកាំរ ងនរៀបចនងកៀង ៨ នហើេរាល់ដ ោាច កនុងកាលដ នោកអ្   
ចនងកៀង ន ោះព្ ូវ   នព្គឿងព្កអ្ូបនទៀ  នន្ោះគជឺានព្គឿងព្កអ្ូបថាាេព្រោះនេហូវ៉ា សាំរាប់ថាាេ 
នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចច  ល់អ្ស់ទាំងរូ  ាំ ឯង នៅ” (ន្ិកខមន្ាំ ៣០:១, ៦-៨) 
 

អាសន្ននអគ្រឿងគ្កេូបជានិម្ិតតរូបពីអាសន្មាសអៅកនុងេីលំអៅែ៏គ្បាកែអៅស្ថ្នសួរ៌ 
 

“មាន្នទវតា១នទៀ  បាន្នចញមកឈរនៅចាំន ោះអាស  ទាំងកាន្់ ន្មាស នហើេមាន្ 
នព្គឿងព្កអ្ូបជានព្ចើន្បាន្ព្បគល់ឲ្យនទវតាន ោះ ន ើម្បីន្ឹងថាាេជាមួេន្ឹងនសចកតីអ្ ិសាាន្ 
របស់រួកបរិស ទធ នៅនលើអាស មាសដ លនៅម ខ្បលល័ងក” (វិវរ ៈ ៨:៣) 

 

អាសនាននទព្គឿងព្កេូរព្ត្ូវបានផ្ល្ស់រតូរ 
រម្ពីរអ្អគ្ពើសំដែងថ្ អាសន្មាសននអគ្រឿងគ្កេូបឥ ូវរឺអៅកនុងេីបរសុេធបំផ្ុត ការថ្វ្យ 
បងគំែ៏ខាល្ំងកាល្ នឹងអសចកតីេ្ិស្ឋ្នរឺបានលេធផ្លម្កនូវការផ្ល្ស់បតូរទំងគ្សុង អ្ើយក៏ផ្ល្ស់ 
បតូរអៅជាវតតមានែ៏អលើសលប់ននគ្ពះ 
 

“ ្បិ នគបាន្ន វើនរាងឧនបាសង ដ លដប កខាងម ខ្នៅថា ទបីរិស ទធ ជាកដន្លងមាន្ន ើងចនងកៀង 
ន្ឹង   នហើេន្ាំប ័ងតាាំងទ ក ៣ ខាងនព្កាេវាំងន្ន្ទ២ី មាន្កដន្លងនៅថា ទបីរិស ទធបាំផ្   ៤ ទី 
ន ោះមាន្ន ើង ន្មាស សាំរាប់   នព្គឿងព្កអ្ូប ន្ឹងហិបនន្នសចកតីសញ្ញាដ លនព្សាបនោេ 
មាស  ាំវិញទាំងអ្ស់ នៅកនុងហិបន ោះមាន្ចាន្មាសោក់ន្ាំមា៉ា ៉ា កម៏ាន្ ាំបងរបស់នោក     
នអ្ើរ  ន្ ដ លប ិចនឡើង ន្ឹងបន្ទោះងមនន្នសចកតីសញ្ញាផ្ង” (នហនព្រើរ ៩:២-៤ក) 
 

តាម្រយៈការអរៀបចំមាគ្តាទំងប ុន្ម្នដែលបានរកអ ើញអៅកនុងេីបរិសុេធ នឹងេីបរិសុេធបំផ្ុត 
អយើងអ ើញមានអសចកតីទយេុកឲ្យែឹងជាម្ុនពីអពលអវលាចុងអគ្កាយនូវវិធ្នការ ៍ននគ្ពះ 
វិធ្នការ ៍ចុងអគ្កាយរឺបានសំដែងឲ្យអ ើញអោយ្ិបននអសចកតីសញ្ញ្អៅកនុងេីបរិសុេធ 
បំផ្ុត វជាវិធ្នការ ៍ម្ួយននសិរីលអ េំណាច នឹងភាពបរិសុេធ  ម្ុនវិធ្នការ ៍អនះ យ ្ង 
ណាក៏អោយ រឺមានវិធ្នការ ៍ម្ួយអេៀតដែលនឹងផ្ល្ស់បតូរអយើងអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត 
ការបអចចញឲ្យែឹងពីវិធ្នការ ៍អនះ រឺបានរកអ ើញអៅកនុងកដនេងអាសន្មាសននអគ្រឿង 
គ្កេូប (បានោក់អៅកនុងេីបរិសុេធអៅអគ្ៅវំងនន ជិតេីបរិសុេធបំផ្ុត អ្ើយក៏ជិត្ិបនន 
អសចកតីសញ្ញ្)។ 

 

អាសន្មាសននអគ្រឿងគ្កេូបជាការផ្ល្ស់បតូរ អ្ើយបដម្េងអយើងអៅកនុងវិស័យអគ្ៅជាង្ួស 
ពីវំងននចូលអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត។ 
 

អនះរឹនិយយេំពីការជួយសុំអទសឲ្យ នឹងថ្វ្យបងគំ 
 

“ល ោះបាន្េកព្កាាំងនៅនហើេ ន ោះ មួាន្ ីវិ ទាំង៤ ន្ឹងរួកចាស់ទ ាំ២៤ ក់ កទ៏ាំោក់ខ្លួន្ 
ព្កាបច ោះនៅម ខ្កូន្នចៀម ទាំងកាន្់ស  ង ន្ឹង ន្មាស ដ លនរញនោេនព្គឿងព្កអ្ូបនរៀងខ្លួន្ 
ឯនព្គឿងព្កអ្ូប ន ោះជានសចកតីអ្ ិសាាន្របស់រួកបរិស ទធ” (វិវរ ៈ ៥:៨) 
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ស ុង អ្ើយនឹងដផ្្សងននអគ្រឿងគ្កេូបជានិម្ិតតរូបពីអសចកតីេ្ិស្ឋ្នខាល្ំងកាល្ នឹងថ្វ្យបងគំ 
 

“មាន្នទវតា១នទៀ  បាន្នចញមកឈរនៅចាំន ោះអាស  ទាំងកាន្់ ន្មាស នហើេមាន្ 
នព្គឿងព្កអ្ូបជានព្ចើន្បាន្ព្បគល់ឲ្យនទវតាន ោះ ន ើម្បីន្ឹងថាាេជាមួេន្ឹងនសចកតីអ្ ិសាាន្ 
របស់រួកបរិស ទធ នៅនលើអាស មាសដ លនៅម ខ្បលល័ងក ៤ ន ោះដផ្្សងនន្នព្គឿងព្កអ្ូបកផ៏្្ាេ 
នឡើង ជាមួេន្ឹងនសចកតីអ្ ិសាាន្របស់រួកបរិស ទធ នចញអ្ាំរីន នន្នទវតានៅចាំន ោះព្រោះ”      
(វិវរ ៈ ៨:៣-៤) 

 

អសចកតីេ្ិស្ឋ្នដែលទយេុកជាម្ុន នឹងការថ្វ្យបងគំនឹងផ្ល្ស់បតូរ អ្ើយផ្ល្ស់អយើងអៅកនុង 
វិស័យននសិរីលអចូលអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត – បនទប់បលេ័ងកននវតតមានែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះ អយើង 
គ្តូវបានែឹកជិចជូនចូលអៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្ អៅអពលដែលអសចកតីេ្ិស្ឋ្ន នឹងការថ្វ្យ 
បងគំរបស់អយើងអកើតអ ើង ែូចជាយចញបូជាដែលមានកេិនគ្កេូប អយើងឮសំអ ងខេួនអយើង 
េ្ិស្ឋ្ននូវេវីៗទំងេស់ដែលអយើងម្ិនអចះេ្ិស្ឋ្ន អោយការថ្វ្យបងគំដែលទយេុកជា 
ម្ុន បេចំអរៀងននគ្ពះេមាច្ស់នឹងម្កអលើកអយើងចូលអៅកនុងវិស័យដែលខពស់ជាងននវតតមាន 
នឹងសិរីលអរបស់គ្ពះ។ 
 

តាម្រយៈការអនះ អយើងមានការបអចចញឲ្យែឹងដែលអាសន្មាសននអគ្រឿងគ្កេូប(អសចកតី 
េ្ិស្ឋ្ន នឹងការថ្វ្យបងគំរបស់អយើង) ផ្ល្ស់អយើងអៅកនុងវិស័យដែលខពស់ជាងននេីបរិសុេធ 
បំផ្ុត កិចចការអនះដែលចប់អផ្តើម្អៅកនុងេីបរិសុេធ អៅជិតនឹង្ិបននអសចកតីសញ្ញ្នឹងបំផ្ល្ស់ 
អយើងអៅ្ួសពីវំងនន។ 
 

ចិតតគ្បកបអោយរុ  នឹងអសចកតីេូលេងវរនឹងបានចក់ម្កអលើអៅនថ្ៃចុងបំផ្ុត 
 

“អ្ញន្ឹងចាក់ន្ិស្ស័េមកនលើរួកវង្សោវីឌ ន្ឹងរួកអ្នកនៅព្ក ងនេរូសាឡិម ឲ្យនគមាន្ចិ ត 
ព្បកបនោេគ   ន្ឹងនសចកតីទូលអ្ងវរ” (សាការី ១២:១០ក) 

 

ពួកអេវតារឺជាប់ទក់េងយ ្ងសកម្មអៅកនុងអសចកតីេ្ិស្ឋ្ន នឹងថ្វ្យបងគំរបស់អយើង អ្ើយ 
កពុងអរៀបចំផ្េូវសំរាប់វិធ្នការ ៍ចុងអគ្កាយ – ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញ នឹងការអបើកឲ្យ 
អ ើញពីសិរីលអរបស់គ្ពះ។ 
 

ការរូល្ចៅក្នុងសិរីល្អ 
 

ចសរក្តីអ្ធិសាាន 
“កាលសាឡូម ូន្បាន្អ្ ិសាាន្នព្សចនហើេ ន ោះននលើងកច៏ ោះរនីលើនម ” (២របាក្សព្  ៧:១ក) 
 

“រួចមក ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់នលចមកឯសាឡូម ូន្នៅនវោេប់មាន្បន្ទូលថា អ្ញបាន្ទទួល 
នសចកតីអ្ ិសាាន្របស់ឯងនហើេ” (២របាក្សព្  ៧:១២) 
 

េ្ិស្ឋ្នជាម្ួយគាន្នឹងការថ្វ្យបងគំរឺជាផ្េូវលំអៅឯសិរីលអ អបើេត់េ្ិស្ឋ្ន អន្ះក៏េត់សិរីលអ! 
 

“ព្បដហលជា៨នងៃ នព្កាេដ លមាន្បន្ទូលនសចកតីទាំងន ោះមក ន ោះព្ទង់េកនរព្  ស           
េ ូោន្ ន្ឹងយ៉ាក បនឡើងនៅនលើននាំ ន ើម្បីអ្ ិសាាន្ ២៩ កាលព្ទង់កាំរ ងដ អ្ ិសាាន្ ន ោះដបប 
ភារព្រោះនស្តកតព្ទង់កផ៏្លាស់ដព្ប នហើេព្រោះរស្តសតព្ ឡប់ជាសព្  ” (លូកា ៩:២៨-២៩) 

ការថ្លាយបងគំ 
“ឯរួកនលវី ជារួកអ្នកចាំនរៀងទាំងប   ាន្ គនឺអ្សាន នហមា៉ាន្ ន្ឹងនេឌូងិន្ ព្រមទាំងរួកកូន្នៅ 
ន្ឹងរួកបងបអូន្ នគនសលៀក ក់សាំរ ់នទសឯកទាំងអ្ស់គ្នា ឈរនៅខាងនកើ អាស  កាន្់ឈឹង 
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រិ  ន្ឹងស  ង នហើេមាន្រួកសង្ឃ១២០ ក់ ឈរជាមួេកាំរ ងដ ផ្លុាំដព្ ដ រ) ១៣ នៅខ្ ៈ 
ន ោះ កាលរួកផ្លុាំដព្  ន្ឹងរួកចាំនរៀង នគព្បគាំននលងព្រមគ្នាឮសាំនឡងដ ១ ន ើម្បីនលើកសរនសើរ 
នហើេអ្រព្រោះគ   ល់ព្រោះនេហូវ៉ា គកឺាលនគនឡើងសាំនឡងនោេផ្លុាំដព្  វេឈឹង នហើេ 
នលងព្បោប់ននលងទាំងប   ាន្ ព្រមទាំងនលើកសរនសើរ ល់ព្រោះនេហូវ៉ា នោេ ក្យថា ព្ទង់ 
ព្បកបនោេករ ណាគ   នសចកតីសប្បុរសព្ទង់នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចច ន ោះព្សាប់ដ ព្រោះវិោរ 
ព្រោះនេហូវ៉ាមាន្នរញនោេររក ១៤  ល់នម លោះបាន្ជារួកសង្ឃឈរន វើការង្វរមិន្បាន្ នោេ 
នព្ ោះររកន ោះ  ្បិ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញកនុងព្រោះវិោរនន្ព្រោះ” (២របាក្សព្  ៥: 
១២-១៤) 
ការថ្វ្យបងគំរឺផ្ល្ស់អយើងអៅ្ួសពីវំងននអៅកនុងសិរីលអននវតតមានរបស់គ្ពះ។ 
 

ទសចកតីេ្ិស្ឋ្នដដល្ទាយ ុកជាេុន នឹងការថ្វ្យរងគំ 
អយើងរឺគ្តូវបានអ្វើឲ្យរំអភើបខាល្ំងអៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្  ពីអគ្ពាះអសចកតីេ្ិស្ឋ្ន នឹងថ្វ្យ 
បងគំរបស់អយើងអកើតអ ើងែូចជាយចញបូជាែ៏មានកេិនគ្កេូបថ្វ្យគ្ពះេមាច្ស់ អយើងគ្បដ្ល 
ជាឮសំអ ងខេួនអយើងេ្ិស្ឋ្ននូវេវីៗទំងេស់ដែលអយើងម្ិនអចះេ្ិស្ឋ្ន អោយការថ្វ្យ 
បងគំដែលទយេុកជាម្ុន បេចំអរៀងននគ្ពះេមាច្ស់នឹងម្កអលើកអយើងចូលអៅកនុងវិស័យដែល 
ខពស់ជាងននវតតមាន នឹងសិរីលអរបស់គ្ពះ។ 

 

ការ  ឹកទៅកនុងវត្តមានររស់ព្ ង់ 
វិញ្ញ្ របស់អយើងរឺបានបចចូលអពញអ្ើយ បានបអងកើនការេង់អាច អ្ើយបានបចចូល 
តំាង ពីអយើងេេឹកអៅកនុងវតតមានរបស់គ្េង់ វតតមានរបស់គ្េង់ នឹងការបដងអរបងអង់យូរ ក៏អ្វើ   
ឲ្យេេឹក អៅកនុងសិរីលអននវតតមានរបស់គ្េង់។ 
 

រឺអោយអ្តុអនះអ្ើយ  ពួកស្វកែំបូងបាននិយយថ្: 
 

“ឯនេើងខ្្ុាំ ន្ឹងខ្ាំរ្ាយមកនុងនសចកតីអ្ ិសាាន្ ន្ឹងការផ្្ាេព្រោះបន្ទូលវិញ” (កិចចការ ៦:៤) 
 

អៅកនុងអពលទំងអនះននការទក់េងអោយអារម្ម ៍ជាម្ួយនឹងគ្ពះ អោយការអារគ្ពះរុ  
ការសរអសើរែំអកើង អានរម្ពីរ ការអ្វើសមា្ិ នឹងសិក្ា    េ្ិស្ឋ្ន ការដសវងរកគ្ពលឹង ការដគ្ប 
ចិតត លន់តួបាប ការស្ត្ប់ ការេេួល ការជួយសុំអទសឲ្យ នឹងការបងគំដែលេូសបន្ល្យអពល 
គ្ពះមានបនទូលម្កែល់អយើងតាម្រយៈគ្ពះបនទូលគ្េង់ អៅអពលណារីមា ្ម្កែល់ អន្ះគ្តូវ 
ចំណាយអពលអ្វើសមា្ិអលើវ  េ្ិស្ឋ្នអលើវ អ្វើឲ្យគ្ជូតគ្ជាប នឹងរក្ាវេុកអៅកនុងជីវិត
របស់អយើង  នឹងកិចការងារគ្ពះ។ 

 

ការចំទរីន 
 

ការេំន្ក់េំនងរបស់អយើងជាម្ួយគ្ពះ ការរស់អៅជាេនកអជឿគ្ពះ អពលអវលារបស់អយើងជា 
ម្ួយនឹងគ្េង់រឺដតងដតចអគ្ម្ើនអៅម្ុខជានិចច។ 
 

ជា្្ូវ ជាទសចកតីរិត្ ទ្ើយជាជីវិត្ 
“ព្រោះនេស ូវមាន្ព្រោះបន្ទូលនៅគ្ន ់ថា ខ្្ុាំជាផ្លូវ ជានសចកតីរិ  នហើេជា ីវិ  នបើមិន្មកតាមខ្្ុាំ 
ន ោះគ្នាន្អ្នកណានៅឯព្រោះវរបិតាបាន្នឡើេ” (េ ូោន្ ១៤:៦) 

➢ ជាផ្េូវ 
េីធ្ល្អគ្ៅរឺជាផ្េូវ – ការេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹងគ្ពះអយស ូវ 
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គ្ពះអយស ូវជាផ្េូវអៅឯគ្ពះវរបិតា អៅេីអនះ អយើងបានចូលម្កកនុងការេំន្ក់េំនងជាម្ួយគ្ពះ 
អយស ូវ។ 

➢ ជាអសចកតីពិត 
េីបរិសុេធជាអសចកតីពិត – ការេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹងគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ 
 

“គជឺាព្រោះវិញ្ញា ដ លន វើប ោល់  ្បិ ព្រោះវិញ្ញា ព្ទង់ជានសចកតីរិ ” (១េ ូោន្ ៥:៦ខ្) 
 

“នមើល ព្ទង់ព្បាថាាចងប់ាន្នសចកតីរិ នៅចាំដ កខាងកនុង នហើេគនឺៅទោីក់កាំបាាំងខាងកនុង 
ដ លព្ទង់ន្ឹងន វើ ឲ្យទូលបងគាំសាាល់ព្បាជាាដ រ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៥១:៦) 
 

េីអនះ អយើងបានម្កកនុងេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹងគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ 
 

➢ ជាជីវិត 
បរិសុេធអលើេស់ទំងបរិសុេធរឺជាជីវិត – ការេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹងគ្ពះវរបិតា 
 

“ ូនចនោះ បងបអូន្នអ្ើេ ដ លនេើងមាន្នសចកតីនកលៀវកាាន្ឹងចូលនៅកនុងទបីរិស ទធ នោេសារព្រោះ 
នោហិ នន្ព្រោះនេស ូវ” (នហនព្រើរ ១០:១៩) 
 

“ដ ន្ឹងមាន្នរលនវោមក កន៏ៅឥឡូវនន្ោះនហើេ ន ោះរួកអ្នកដ លថាាេបងគាំនោេរិ ព្ ង់ 
នគន្ឹងថាាេបងគាំព្រោះវរបិតានោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ  រនីព្ ោះព្រោះវរបិតា ព្ទង់រករួកអ្នក 
យ៉ាងន ោះ ឲ្យបាន្ថាាេបងគាំព្ទង់ ២៤ ឯព្រោះ ព្ទង់ជាវិញ្ញា  នហើេអ្នកណាដ លថាាេបងគាំព្ទង់ 
ន ោះព្ ូវដ ថាាេបងគាំ នោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ ដ រ” (េ ូោន្ ៤:២៣, ២៤) 
 

អែើម្្បីឲ្យអយើងបានអៅកដនេងបរិសុេធអលើេស់ទំងបរិសុេធ រឺតគ្ម្ូវឲ្យអយើងរស់អៅកនុងបចចុប្បនន 
អ្ើយអៅកនុងេំន្ក់េំនងសនិេធស្ន្លជាម្ួយនឹងគ្ពះវរបិតា។ 
 

អ្ំចរើបាបចដាយចរ នា – ្រះវិញ្ញាណបរិសុទធចដាយចរ នា – ្រះចដាយចរ នា 
ជាេនកអជឿថ្មី អន្ះអយើងគ្បដ្លជាែឹងខេួនពីេំអពើបាបទំងប ុន្ម្នដែលអយើងបានគ្បគ្ពឹតត
កនេង ម្ក ក៏គ្បដ្លជាមានចិតតចង់អៅវិញផ្ង។ 
 

អៅអពលណាអយើងេេួលនូវបុ ្យគ្ជម្ុជកនុងគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ អន្ះអយើងអៅដតមាន
ស្ម្រតីចងចំពីខេួនអយើង អសចកតីគ្បាថ្ន្របស់អយើង ប ុដនត អយើងបដនថម្នូវេំ្ំននននគ្ពះអចស្ត្
គ្ពះអៅ កនុងអយើង។ 

 

ប ុដនត មានេីកដនេងដែលខពស់ជាងអន្ះ អ្ើយអន្ះរឺជាការអៅកនុងវតតមានរបស់គ្ពះ អៅេីអនះ 
អយើងអភេចេំពីខេួនអយើង អ្ើយផ្ចង់ចិតតអៅចំអពាះគ្េង់វិញ។ 
 

ការរទចេញឲ្យដឹងរីព្រះរាជរុព្តា – ព្រះវិញ្ញ្ណ – ព្រះវររិតា 
អៅអពលអយើងអែើរជាម្ួយនឹងគ្ពះេមាច្ស់ អន្ះការបអចចញឲ្យែឹងពីគ្ពះនឹងចអគ្ម្ើនអ ើង។ 
 

ល្អ – ល្អជាង – ល្អបំ្ុ  
លអរឺជាអសចកតីសអន្តងាគ្ះ លអជាងរឺជាការេេួលនូវបុ ្យគ្ជម្ុជននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ អ្ើយ 
លអបំផ្ុតរឺជាការចូល នឹងការរស់អៅកនុងសិរីលអននវតតមានរបស់គ្េង់។ 

 

អយើងអកើនអ ើងនូវការេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹងគ្ពះអយស ូវអៅឯការេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹង
គ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ។ អយើងអចញពីេីអន្ះអៅ អែើម្្បីឲ្យបានជាប់កនុងសិរីលអននវតតមានរបស់
គ្ពះវរបិតា អៅអពលដែលអយើងថ្វ្យបងគំគ្េង់ អោយវិញ្ញ្  នឹងអសចកតីពិត។  

រូបកាយ – ្រលឹ្ង – វិញ្ញាណ 
“សូមឲ្យព្រោះនន្នសចកតីស ខ្សាន្ត ដញកអ្នករាលគ់្នានចញជាបរិស ទធសរវព្គប់ នហើេឲ្យទាំង 
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ព្រលឹងន្ឹងវិញ្ញា  នហើេរូបកាេទាំងមូលបាន្បាំរ ងទ កឥ នៅហមង  រាប ល់ព្រោះនេស ូវ 
ព្គីសទ ជាព្រោះអ្មាាស់នន្នេើង ព្ទង់យងមក” (១ដងស្ាឡូន្ីច ៥:២៣) 

➢ រូបកាយ 
រូបកាយជាកាយវប្បកម្ម អ្ើយជាចំដ កកនុងអលាកដែលមានស្ម្រតីននជីវិតរបស់អយើង វជា 
ែំរិះននការែឹងម្កពី្ម្មជាតិ អ្ើយក៏បានគាបសងកត់អោយជីវិតស្ច់ឈាម្។ 
 

“ឯខ្្ុាំ បងបអូន្នអ្ើេ ខ្្ុាំរ ាំអាចន្ិយេន្ឹងអ្នករាល់គ្នា  ូចន្ឹងមន្ ស្សខាងឯវិញ្ញា បាន្នទ ព្ ូវ 
ដ ន្ិយេ ូចន្ឹងមន្ ស្សខាងឯសាច់្មវិញ គ ឺូចជាន្ិយេន្ឹងកូន្ខ្ចីកនុងព្រោះព្គីសទ ២ ខ្្ុាំ 
បាន្ឲ្យទឹកនោោះមកអ្នករាល់គ្នាផ្ឹក មិន្បាន្ឲ្យសាច់បរិនភាគនទ  ្បិ កាលនណាោះអ្នករាល់គ្នារ ាំ 
អាចន្ឹងបរិនភាគបាន្ នហើេឥឡូវនន្ោះ កម៏ិន្ទន្់បាន្ដ រ ៣ នោេនព្ ោះអ្នករាលគ់្នានៅដ ខាង 
សាច់្មនៅនឡើេ  ្បិ ដ លមាន្នសចកតី្ាន្ីស ន្ាោះព្បដកក ន្ឹងបាក់ដបកគ្នាកនុង រួក
អ្នករាលគ់្នា នន្ោះន ើមិន្នៅខាងសាច់្ម នហើេន ើរតាមដបបមន្ ស្សនោកនទឬអ្”ី (១កូរិន្  
ងូស ៣:១-៣) 
 

“ដ ខ្្ុាំព្បាប់ថា ចូរន ើរកនុងព្រោះវិញ្ញា  ន ោះអ្នករាលគ់្នាន្ឹងមិន្បាំនរញនសចកតីប ងព្បាថាាខាង 
សាច់្មនទ” (កាឡាទី ៥:១៦) 
 

“ ្បិ សាច់្មដ ងដ ប ងព្បាថាាទស់ន្ឹងព្រោះវិញ្ញា  ឯព្រោះវិញ្ញា  ព្ទង់កទ៏ស់ន្ឹងសាច់ 
្មដ រ នសចកតីទាំង២នន្ោះព្បឆ្ាំងន្ឹងគ្នា  ល់នម លោះបាន្ជាអ្នករាលគ់្នារកន វើការ ដ លចងន់ វើ 
នៅមិន្នកើ ” (កាឡាទី ៥:១៧) 

➢ គ្ពលឹង 
គ្ពលឹងរឺជាចំដ កដែលែឹងខេួនអោយខេួនឯងននជីវិតអយើង( នទះ បញ្ញ្ នឹងអារម្ម ៍) វ
មានស្ម្រតីខេួនឯង រស់អៅកនុងជីវិតដែលគ្ពលឹងគាបសងកត់ គ្ពលឹងរឺរិតដតពីខេួនឯងអគ្ចើន
ជាង អ្ើយក៏ម្ិនអាចថ្វ្យបងគំដែរ។ 
 

“ឯព្រោះ ព្ទង់ជាវិញ្ញា  នហើេអ្នកណាដ លថាាេបងគាំព្ទង់ ន ោះព្ ូវដ ថាាេបងគាំ នោេ 
វិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ ដ រ” (េ ូោន្ ៤:២៤) 
 

“ក ាំឲ្យព្តាប់តាមសម័េនន្ោះនឡើេ ចូរឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ផ្លាស់ដព្បវិញ នោេគាំន្ិ បាន្ដកជាងមី
នឡើង” (រ ូម ១២:២ក) 
 

➢ វិញ្ញ្  
ចំដ កននជីវិតរបស់អយើងអន្ះរឺស្ម្រតីរបស់គ្ពះរឺេន់អៅនឹងវិស័យននវិញ្ញ្  ជីវិតដែល 
គ្រប់គ្រង់អោយគ្ពះវិញ្ញ្  អន្ះអពញអោយគ្ពះរុ  អស្ភ័ ភាព បំ ងនឹងគ្ពះអចស្ត្ 
 

“ន ើម្បីឲ្យព្ទង់បាន្នព្បាសព្បទន្ ឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ព្រោះនចសាា ចាំនរីន្កាំឡាាំងនន្មន្ ស្សខាង 
កនុង នោេសារព្រោះវិញ្ញា ព្ទង់ តាមសិរីលអនន្ព្ទង់ ៏ព្បនសើរនព្កដលង ១៧ ឲ្យព្រោះព្គីសទបាន្ 
ស ាិ កនុងចិ តអ្នករាលគ់្នា នោេសារនសចកតី ាំនន្ឿ ព្បនយ ន្៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាន្ចាក់ឫស 
នហើេតាាំង មាាំមួន្កនុងនសចកតីព្សឡាញ់ ១៨ ន ើម្បីឲ្យអាចន្ឹងេល់ជាមួេន្ឹងរួកបរិស ទធទាំង 
អ្ស់គ្នា រទីទឹង បនណាាេ  ាំនៅ ន្ឹងកាំរស់នន្នសចកតីព្សឡាញ់ន ោះ ១៩ នហើេឲ្យបាន្សាាល់
នសចកតីព្សឡាញ់របស់ព្រោះព្គីសទ រ៏កគិ មិន្េល់ ព្បនយ ន្៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាន្នរញ ល់
ព្គប់ទាំងនសចកតីន រនរញរបស់ផ្ងព្រោះ” (នអ្ននសូរ ៣:១៦-១៩) 
“ ូនចនោះ ចូរឲ្យនេើងឈប់ ខាងឯនសចកតីបងមសិក្ានន្ព្រោះបន្ទូលព្រោះព្គីសទ នហើេខ្ាំឲ្យបាន្ 
ន ឿន្នៅម ខ្  រាប ល់នរញខាា ច ោះ” (នហនព្រើរ ៦:១ក) 
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“ ូនចនោះ ចូរឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ព្គប់លកខ ៍  ូចព្រោះវរបិតានន្អ្នក ដ លគងន់ៅសាាន្សួគ៌ ព្ទង់ 
ព្គប់លកខ ៍ដ រ” (មា៉ាថាេ ៥:៤៨) 

 

ការចូលចំអពាះភាពលអឥតអខាច្ះ(ភាពអពញខាន្ត នឹងភាពអពញអលញ) ទក់េងអៅនឹងការ
ចូល ម្កជីតែល់គ្ពះែ៏លអឥតអខាច្ះអៅកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត(បនទប់បលេ័កងក)គ្េង់លអឥតអខាច្ះអៅ
កនុងភាព បរិសុេធរបស់គ្េង់ លកខ ៈសម្្បតតិ ផ្េូវ ការគ្បតិបតតិ អសចកតីគ្សឡាញ់ ែំរិះគ្បាជាញ្ នឹង
េំណាចអៅកនុងវតតមានរបស់គ្េង់ អយើងរឺបានអ្វើម្កែូចរូបេងគគ្េង់ មានការដចកឲ្យពីជីវិត
របស់គ្េង់ នឹងលកខ ៈសម្្បតតិអៅអពលណាអយើងស្ន្ក់អៅកនុងរយៈអពលយូរអៅកនុងវតតមាន
របស់គ្េង់។  

រំណងល្អររស់ព្រះ 
“ក ាំឲ្យព្តាប់តាមសម័េនន្ោះនឡើេ ចូរឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ផ្លាស់ដព្បវិញ នោេគាំន្ិ បាន្ដកជាងមី
នឡើង ន ើម្បីន្ឹងអាចលនមើលឲ្យបាន្សាាល់បាំ ងព្រោះហឫទ័េនន្ព្រោះ ដ លលអ ព្សួលទទួល 
នហើេព្គប់លកខ ៍ផ្ង” (រ ូម ១២:២) 
 

➢ លអ 
េស់េនកដែលអគ្ជើសអរីសរស់អៅកនុងេីលានខាងអគ្ៅបរិអវ  រឺសថិតអៅកនុងអសរីននបំ ង
គ្ពះ្ឫេ័យគ្ពះ អររស់អៅកនុងគ្ពំដែនននការេេួលយក ប ុដនតឆង្យពីសនូលននបំ ងគ្ពះ
្ឫេ័យគ្េង់ អរស្គ្ល់គ្េង់ជាគ្ពះេងគសអន្តងាគ្ះ ប ុដនតម្ិនដម្នជាគ្ពះេមាច្ស់អេ អរចង់បាន
គ្ពះពរទំងអម្ៗពីគ្ពះ ប ុដនតអរអៅដតចង់បានេវីៗទំងេស់អៅអលាកីយ អរខិតខំពុះពារបំអរី 
អៅហាវ្យពីរ។ 

➢ ដែលអាចេេួលយកបាន 
ការដែលអាចេេួលយកបាននឹងមានការអ្វើេូលាយជាង ប ុដនតអៅដតមានការគ្ពម្អគ្ពៀងគាន្ 
តិចជាងនូវបំ ងគ្ពះ្ឫេ័យែ៏លអឥតអខាច្ះននគ្ពះ អៅេីអនះរឺអយើងអៅដតខវះម្ិនែល់សិរី
លអននគ្ពះ  
“រនីព្ ោះព្គប់គ្នាបាន្ន វើបាប នហើេខ្វោះមិន្ ល់សិរីលអនន្ព្រោះ” (រ ូម ៣:២៣) 

➢ លអឥតអខាច្ះ 
បំ ងែ៏លអឥតអខាច្ះននគ្ពះរឺអៅចំកណាត្លននគ្ពះ្ឫេ័យគ្ពះ ដែលគ្ពះសពវគ្ពះ្ឫេ័យ 
“ព្ទង់កម៏ាន្បន្ទូលនៅនគថា កាលណាអ្នករាលគ់្នាអ្ ិសាាន្ ន ោះព្ ូវថា ឱព្រោះវរបិតានន្នេើងខ្្ុាំ 
ដ លគងន់ៅសាាន្សួគ៌នអ្ើេ សូមឲ្យព្រោះ មព្ទង់បាន្បរិស ទធ សូមឲ្យរា ្យព្ទង់បាន្មក ល់ 
សូមឲ្យព្រោះហឫទ័េព្ទង់បាន្សាំនរចនៅដផ្ន្ ី  ូចនៅសាាន្សួគ៌ដ រ” (លូកា ១១:២) 
“ន ោះព្រោះនេស ូវមាន្បន្ទូលនៅនគថា ឯអាោរខ្្ុាំ គពឺ្ ង់ដ លខ្្ុាំន វើតាមព្រោះហឫទ័េនន្ព្រោះ 
ដ លចា ់ឲ្យខ្្ុាំមក ព្រមទាំងបនងហើេការរបស់ព្ទង់ន ោះឯង” (េ ូោន្ ៤:៣៤) 
 

“សូមបង្វា ់បនព្ងៀន្ឲ្យទូលបងគាំបាន្ព្បព្រឹ តតាមព្រោះហឫទ័េព្ទង់  ្បិ ព្ទង់ជាព្រោះនន្ទូល
បងគាំ រិ  សូមឲ្យព្រោះវិញ្ញា  ល៏អរបស់ព្ទង់  ាំទូលបងគាំចូលនៅកនុងព្ស ក ដ លព្បកបនោេ
នសច កតីនទៀងព្ ង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ១៤៣:១០) 

 

បទរិចសាធន៍ដំបូង – បទរិចសាធន៍ដដល្រូល្រិ តយ៉ាងខ្លំង – បទរិចសាធន៍ដ៏បរិបូរ 
“នហើេឲ្យបាន្សាាល់នសចកតីព្សឡាញ់របស់ព្រោះព្គីសទ រ៏កគិ មិន្េល់ ព្បនយ ន្៍ឲ្យអ្នករាល ់
គ្នាបាន្នរញ ល់ព្គប់ទាំងនសចកតីន រនរញរបស់ផ្ងព្រោះ” (នអ្ននសូរ ៣:១៩) 
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“ទល់ដ នេើងរាលគ់្នាបាន្រួបរួម ខាងឯនសចកតី ាំនន្ឿរួចជានព្សច នហើេបាន្សាាល់ព្រោះរា  
ប ព្តានន្ព្រោះ  ូចគ្នាទាំងអ្ស់ គ ឺល់បាន្នរញជាមន្ ស្ស នហើេ ល់ខាា កាំរស់នន្នសចកតីន រ
នរញផ្ងព្រោះព្គីសទ” (នអ្ននសូរ ៤:១៣) 

 

េួយជា៣០ – េួយជា៦០ – េួយជា១រយ 
អយើងអាចចូលម្កកនុងកំរិតថ្មីននភាពបអងកើតផ្ល 
 

“ដ អ្នកដ លទទួលរូ កនុង លីអវិញ ន ោះគជឺាអ្នកដ លឮព្រោះបន្ទូល នហើេេល់ ក៏បនងកើ ផ្ល 
ដផ្ល មួេជា១រេ មួេជា៦០ នហើេមួេនទៀ ជា៣០” (មា៉ាថាេ ១៣:២៣) 

 

“សូមសរនសើរ ល់ព្រោះ ជ៏ាព្រោះវរបិតានន្ព្រោះនេស ូវព្គីសទ ជាព្រោះអ្មាាស់នន្នេើងរាលគ់្នា ដ ល 
ព្ទង់បាន្ព្បទន្ររមកនេើងកនុងព្រោះព្គីសទ នោេព្គប់ទាំងព្រោះររខាងព្រលឹងវិញ្ញា នៅ
សាាន្  ខ៏្ពស”់ (នអ្ននសូរ ១:៣) 

 

“អ្នកន ោះន្ឹង ូចជាន ើមនឈើ ដ ល  ោះនៅដក្បរផ្លូវទឹក ដ លបនងកើ ផ្លតាមរ ូវកាល នហើេ 
សលឹកកម៏ិន្នចោះព្សន ន្នឡើេ ឯការអ្វីដ លអ្នកន ោះន វើ ន ោះន្ឹងចាំនរីន្នឡើងទាំងអ្ស់” (ទាំន្ ក
 ាំនកើង ១:៣) 

ចៅក្នុងចសរក្តីបញ្ចប់ 
 

អយើងអាចចប់អផ្តើម្ពីអនះអៅ 
          ការោយបញ្ចូល្គាា – ចៅដល់្្រលឹ្ង នឹងវិញ្ញាណ – ចៅដល់្វិញ្ញាណសុទធ 

ព ី…  

          ការបំ្េឺឲសយរសាស់ធមមតា – ចៅដល់្ការបំ្េឺឲសយរសាស់នន្រះវិញ្ញាណ – ចៅដល់្ការបំ្េឺឲសយរសាស់នន្រះ 

ចប់ពីកនុង …  

          ការដ្សក្រីរមាាយ – ចៅដល់្ការនិយយរីរមាាយ – ចៅដល់្ការខសែឹបរីរមាាយ 

រ…ឺ 

          មសែិល្មិញ – នថៃចនះ – រហូ  ចៅ 

ព…ី 

          ការចាក្់ច្បងអ្នក្ចជឿ –  ចៅដល់្ការចាក្់ច្បងសំរាប់ចធវើជាសំចដរសងសឃ –  ការចាក្់ច្បងសំរាប់ចសតរ 

អែើម្្បីសថិតអៅកនុងរបស់គ្េង់… 

          បរចុបសបនន – ចៅដល់្បរចុបសបននដ៏ខ្លំងរបស់្ទង់ –  ចៅដល់្សិរីល្អ 
 

នថ្ៃអនះ ម្ិនថ្ែំអ ើរអយើងជាម្ួយនឹងគ្ពះេមាច្ស់ជាេវី នឹងមានអគ្ចើនដថ្ម្អេៀត ភាពេំន្ក់ 
េំនងរបស់អយើងជាម្ួយគ្េង់រឺមានការចអគ្ម្ើន អយើងអាចផ្ល្ស់ពីសិរីលអអៅសិរីលអអៅសិរីលអ។ 
 
 

សំនួរសំរាប់ការចរៀនសារច ើងវិញ 
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១. អោយអគ្បើពាក្យេនកផ្ទ្ល់ សូម្អរៀបរាប់ពីអរាងឧអបាសថ្របស់អលាកម្ ូអស នឹងពីែំអ ើរអរាងឧអបាសថ្អន្ះមានេំន្ក់េំនងអៅ  
     នឹងការសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំគ្ពះែូចអម្តច។ 
 
 
 
 
២. សូម្ផ្តល់នូវជំអនឿន៤នន៣ ដែលមានេំន្ក់េំនងអៅនឹងអរាងឧអបាសថ្របស់អលាកម្ ូអស ប ុដនតដែលសំខាន់ជាងអន្ះអៅអេៀតរឺ  
     ការេំន្ក់េំនងអៅនឹងេនក សូម្ពន្យល់ពីែំអ ើរពួកអរមានេំន្ក់េំនងជាម្ួយនឹងេនក។ 
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ទេទរៀន ី 4 
 

ការវាយ េ្ុះចូល្បានទៅឯសិរីល្អ 
 

វំាងននននទសចកតីងងឹត្ 
 

ម្នុស្សជាអគ្ចើនម្ិនបានស្គ្ល់នូវការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីសិរីលអននគ្ពះ ពីអគ្ពាះអោយ 
ស្រសគ្តូវបានោក់វំងននននអសចកតីងងឹត អែើម្្បីជារន្ំងបាំងដភនកអរកុំឲ្យអ ើញ អោយ      
ព្ាយម្េប់ស្ក្ត់នូវ “ពនេឺននែំ ឹងលអពីសិរីលអននគ្ពះគ្រីសទ …  អែើម្្បីបំភេឺអលើពួកអរ” 

ស្តំាងបានរចជូនេក 
“នបើសិន្ណាជា ាំ ឹងលអរបស់នេើងខ្្ុាំព្ ូវព្គបបាាំង ន ោះគពឺ្ ូវព្គបបាាំងចាំន ោះដ រួកអ្នក 
ដ លកាំរ ងវិ សនទ ៤ ជារួកអ្នក ដ លព្រោះរបស់នោកីេនន្ោះ បាន្បង្វាប់ ល់គាំន្ិ រួកនគ 
ដ លមិន្ន ឿ ដព្កងរសមីរន្លឺនន្ ាំ ឹងលអ ដ លសាំដ ងរសីិរីលអនន្ព្រោះព្គីសទ ជ៏ារូបអ្ងគព្រោះបាន្ 
នលឺមក ល់នគ” (២កូរិន្ងូស ៤:៣-៤) 

 

កំអ ើតអែើម្របស់លូសីុ្វ័ររឺជាេនកគ្របបាំង 
 

“ឯងជានចរូប ៊ីន្ដ លបាន្ចាក់នព្បងតាាំងនឡើងជាអ្នកព្គបបាាំង គអឺ្ញបាន្តាាំងឯងនឡើង ឲ្យ
ឯងបាន្នៅនលើននាំបរិស ទធរបស់ព្រោះ ឯងកប៏ាន្ន ើរនៅមកនៅកណាាលងមនលឺចាាំង” (នអ្នសគ្នល 
២៨:១៤) 

 

ម្ុននឹងការបះអបាររបស់លូសីុ្វ័រអកើតអ ើង គាត់រឺបានចក់អគ្បងតាំងអ ើងជាេនកគ្របបាំង 
អោយស្រគ្ពះ អែើម្្បីអៅជិតគ្េង់ ការគ្របបាំងនូវបលេ័ងករបស់គ្េង់ែូចជាបានព ៌ន្អោយ 
អចរូប ៊ីនអៅអលើសងខាងននកដនេងេងគុយអោយគ្ពះរុ ដែលអៅអលើ្ិបននអសចកតីសញ្ញ្ វ 
បានជាការគ្របបាំងននសិរីលអ អៅកនុងសភាពដែលធ្ល្ក់ពីែំដ ងរបស់លូសុី្វ័រ វអៅដតជា 
្ម្មជាតិរបស់គាត់ជាេនកគ្របបាំង យ ្ងណាក៏អោយ ឥ ូវអនះវជាអគាលបំ ង កួតរបស់ 
គាត់ជាេនកគ្របបាំងជាម្ួយនឹងរបាំងននអសចកតីងងឹត អោយខិតខំព្ាយម្អ្វើយ ្ងណាកុំឲ្យ 
ពនេឺននែំ ឹងលអរបស់គ្ពះគ្រីសទចូលអៅែល់េស់េនកដែលកំពុងអែើរអៅកនុងអសចកតីងងឹតបាន 
 

ទសចកតីងងឹត្ខាងព្រលឹ្ងវិញ្ញ្ណដ៏គទព្មាល្ 
ម្នុស្សជាអគ្ចើនសពវនថ្ៃរឺស្គ្ល់ពីអសចកតីងងឹតខាងវិញ្ញ្ ែ៏រអគ្មាល អ្ើយក៏អ ើញែូច 
ស្ថ្នសួរ៌ខាងអលើរឺជាលងហិន។ 
 

“ ្បិ នមើល នសចកតីងងឹ ន្ឹងព្គបនលើដផ្ន្ ី នហើេនសចកតីសូន្្យស ងន្ឹងព្គបនលើអ្ស់ទាំង ន្ 
ជា ិ” (នអ្សាេ ៦០:២ក) 
 

“ឯនម រនីលើក្ាលឯង ន្ឹងបាន្ ូចជាបងហិន្ នហើេ នីៅនព្កាមឯង ន្ឹងបាន្ ូចជាដ រ” 
(នចាទិេកថា ២៨:២៣) 
 

ម្នុស្សជាអគ្ចើន រឹយំដគ្សករកការេំលាយចូលម្កឯពនេឺននែំ ឹងលអនូវសិរីលអននគ្ពះគ្រីសទ 
អែើម្្បីបំភេឺែល់ពួកអរ អរយំដគ្សកអ ើងែូចអហារាអេស្យបានអ្វើកនេងម្កដែរ 
 

“នោេេល់ ល់ព្ក ងស ីេ ូន្ ន ោះអ្ញមិន្ព្រមអ្  ់ម ់នទ នហើេនោេេល់ ល់ព្ក ងនេរូ
សាឡិម ន ោះអ្ញមិន្ព្រមបងអង់នឡើេ ទល់ដ នសចកតីស ចរិ របស់ព្ក ងន ោះបាន្នលឺ នចញមក 
 ូចជារសមីនន្រន្លឺ នហើេនសចកតីសនស្តង្វាោះរបស់នគបាន្ ូចជាចនងកៀងដ លន ោះ ២ ន ោះអ្ស់ទាំង
សាសន្៍ន្ឹងន ើញនសចកតីស ចរិ របស់ឯង នហើេនសចកតីទាំងឡាេន្ឹងន ើញសិរីលអរបស់ឯង
ដ រ” (នអ្សាេ ៦២:១-២ក) 
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“ឱនបើសិន្ជាព្ទង់ន្ឹងដវកនផ្ទនម  នហើេយងច ោះមកនៅនអ្ោះ ន ើម្បីឲ្យននាំទាំងប   ាន្ បាន្ញាប់ 
ញ័រនៅចាំន ោះព្ទង់ ២  ូចកាលណាននលើងរាលន ោះគាំន្រសាាប់ ឬ ូចននលើងន វើឲ្យទឹករ ោះនខាោលនឡើង 
ផ្ង ន ើម្បីន្ឹងន វើឲ្យរួកខាាាំងសព្ ូវព្ទង់បាន្សាាល់ព្រោះ មព្ទង់ នហើេសាសន្៍ទាំងប   ាន្បាន្ 
ញាប់ញ័រនៅចាំន ោះព្ទង់ ៣ នៅព្គ្នដ លព្ទង់បាន្ន វើការគួរដស្ងខាាច ដ លនេើងខ្្ុាំមិន្បាន្នម  
ចិ តនសាោះ ន ោះព្ទង់បាន្យងច ោះមក នហើេននាំទាំងប   ាន្បាន្កនព្កើកញ័រនៅចាំន ោះព្ទង់”  
(នអ្សាេ ៦៤:១-៣) 

 

ទសចកតីសន្ារីការខំរុះពារឲ្យរួចខ្ួនេកបាន 

គ្ពះបានសន្ា  ែល់អយើងរាល់គាន្ពីការខំពុះពារឲ្យរួចខេួនម្កបានននសិរីលអរបស់គ្េង់ 
 

“នៅន ើភ្នំន េះ ទ្រង់ ឹងបំផ្លាញស្ាៃដែ បំងមុខទ្រប់ទំងសា្ ៍ ទ្រមទំងរំរបដែ ទ្រប 

ន ើជ ជាតិទំងប ុន្មា ផង” (នេសាយ ២៥:៧) 
 

“ចូរនព្កាកនឡើង នហើេនលឺមកច ោះ  ្បិ រន្លឺរបស់ឯងបាន្មក ល់នហើេ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ក៏
បាន្រោះនឡើង ល់ឯងដ រ ២  ្បិ នមើល នសចកតីងងឹ ន្ឹងព្គបនលើដផ្ន្ ី នហើេនសចកតីសូន្្យស ង 
ន្ឹងព្គបនលើអ្ស់ទាំង ន្ជា ិ ដ ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់ន្ឹងរោះនឡើងនលឺ ល់ឯង នហើេនគន្ឹង ន ើញ
សិរី លអនន្ព្ទង់សថិ នលើឯង ៣ អ្ស់ទាំងសាសន្៍ន្ឹងមូលគ្នាមកឯរន្លឺរបស់ឯង នហើេនសតច ទាំង
ប   ាន្ ន្ឹងមកឯរសមីដ លនលឺនចញរឯីង កនុងកាលដ លឯងរោះនឡើង ៤ ចូរនងើបដននកឯង នមើល  ាំ
វិញនគ មូលគ្នាមកឯឯងទាំងអ្ស់នហើេរួកកូន្ព្ប សៗរបស់ឯងន្ឹងមករឆី្ាេ នហើេន្ឹងមាន្
នគប ីរួកកូន្ព្សីៗនន្ឯងមកដ រ ៥ ន ោះឯងន្ឹងន ើញ នហើេន្ឹងមាន្នសចកតីរីករាេ ចិ តឯង
ន្ឹងខាាច នហើេរីក ាំនឡើងរនីព្ ោះនសចកតីបរិបូរនន្សម ព្ទ ន្ឹងព្ ូវបដងវរមកឯឯងវិញ នហើេ
អ្ស់ទាំងរបស់ ព្ទរ្យនន្សាសន្៍នផ្្សងៗ ន្ឹងមកឯឯង” (នអ្សាេ ៦០:១-៥) 

 

“ ្បិ មន្ ស្សន្ឹងសាាល់ ល់សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញនលើដផ្ន្ ី  ូចជាទឹកក៏នៅនរញ  
សម ព្ទដ រ” (ោបាគ ក ២:១៤) 

ព្រះេមាច្ស់ននការ ំោយេកទល្ើ 
 

សំនួរបន្ទ្ប់រឺ អតើអយើងរួរេងគុយថ្យអគ្កាយ អ្ើយរងចំនូវការេំលាយចូលននសិរីលអរបស់ 
គ្ពះម្កែល់ ឬក៏មានេវីអេៀតដែលេនកអែើរតាម្គ្ពះអយស ូវរួរអ្វើ អែើម្្បីឲ្យបានស្គ្ល់នូវការ   
េំលាយចូលអនះននសិរីលអែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះ។ 

 

ែំបូង អយើងគ្តូវដតែឹងថ្ គ្ពះគ្េង់ជាគ្ពះេមាច្ស់ននការេំលាយម្កអលើពួកខាម្ំងសគ្តូវ។ 
 

ការ ំោយេកទល្ើរួកខំ្្ាងសព្ត្ូវររស់ទសតចដាវីឌ 
➢ បានេេួលការចក់អគ្បងអលើកេីបី 

អៅអពលដែលោវីឌបានេេួលការចក់អគ្បងលាបជាអលើកេីបី រឺជាកំរិតែ៏ខពស់បំផ្ុត អន្ះ 
សគ្តូវបានម្ករកោវីឌ តាំងពីអៅវ័យអកមង ោវីឌរឺបានចក់អគ្បងតាំងឲ្យអោយអហារាសំ្យូ
ដេល អែើម្្បីនថ្ៃម្ួយអ ើងអ្វើជាអសតច អគ្កាយម្ក គាត់ក៏បានចក់អគ្បងតាំងអ ើងជាអសតចអលើ
ស្សន៍យូោ ដតយ ្ងណាក៏អោយ អៅកនុងបេរម្ពីរបន្ទ្ប់ គាត់អេើបបានេេួលការចក់
អគ្បងតាំងជាអលើកេីបី នឹងជាកំរិតខពស់បំផ្ុតរបស់គាត់ គាត់គ្តូវបានចក់អគ្បងតាំងអ ើងជា
អសតចអលើស្សន៍េ ៊ីគ្ស្ដេល។  
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សគ្តូវ វែឹងពីេំណាចននការចក់អគ្បងលាបអៅអលើរាន្តសតរបស់គ្ពះ អែើម្្បីបំផ្ល្ញនូវចំ ង 
នននឹម្ទំងេស់។ 
 

“ឯន្ឹមន ោះន្ឹងព្ ូវបាំផ្លាញ នោេនព្ ោះរិ ីោបនព្បង” (នអ្សាេ ១០:២៧ខ្) 
➢ សគ្តូវបានម្កែល់ 

សគ្តូវ(ពួកភីលីសទីន) អរអលើកគាន្ទំងេស់ អ ើងម្ករកោវីឌ អរែឹងថ្ គាត់គ្តូវដតឈប់ 
 

“កាលសាសន្៍នីលីសទីន្ឮថានគបាន្ចាក់នព្បងតាាំងោវីឌនឡើងជានសតចនលើសាសន្៍អ្ ីព្សាដអ្ល 
នហើេ ន ោះនគនលើកគ្នាទាំងអ្ស់ នឡើងមករកោវីឌ ដ ោវីឌបាន្ព្ជាប រួចព្ទង់យងច ោះនៅឯទី
រាំន្ួន្ ១៨ ឯរួកនីលីសទីន្នគកម៏ក ល់ នហើេរាេគ្នានរញកនុងវលព្ចកននាំនរដផ្ម ១៩ ន ោះោវីឌ
ទូលសួរ ល់ព្រោះនេហូវ៉ាថា ន ើព្ ូវឲ្យទូលបងគាំនឡើងនៅច្ាាំងន្ឹងរួកនីលីសទីន្ឬនទ ន ើព្ទង់ន្ឹង
ព្បគល់នគមកកនុងកណាាប់ន របស់ទូលបងគាំឬអ្”ី (២សាាំេូដអ្ល ៥:១៧-២០) 

➢ បាល-អពរា ្សុីម្ 
“ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់មាន្បន្ទូល បថា ចូរនឡើងនៅច ោះ  ្បិ អ្ញ ន្ឹងព្បគល់រួកនីលីសទីន្មកកនុង 
ន ឯងជារិ ព្បាក  ២០ ន ោះោវីឌព្ទង់យងនៅ ល់បាល-នររា៉ាស ីម នហើេកព៏្បោររួកនគ
នៅ ទនី ោះ រួចព្ទង់មាន្បន្ទូលថា ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់បាន្ទាំោេមកនលើរួកខាាាំងសព្ ូវរបស់
នេើង នៅចាំន ោះម ខ្ ូចជាទឹកធ្លាេទាំន្ប់ នហ  ន ោះបាន្ជានគនៅទនី ោះន្ាោះថាបាល-នរ
រា៉ាស ីម” (២សាាំេូដអ្ល ៥:១៩ខ្-២០) 

 

បាល-អពរា ្សុីម្មានន័យថ្ គ្ពះេមាច្ស់ជាគ្ពះដែលបានេំលាយម្កអលើខាម្ំងសគ្តូវអយើង។ 
 

គ្ពះអៅដតជា “គ្ពះេមាច្ស់ដែលបានេំលាយអលើពួកខាម្ំងសគ្តូវរបស់អយើង” អយើងែឹងថ្ គ្េង់ 
នឹងបំអពញនូវដផ្នករបស់គ្េង់ អបើអយើងស្ត្ប់បងាគ្ប់ដផ្នកខាងអយើង។ 
 

ម្នុស្សជាអគ្ចើនសពវនថ្ៃ អរឈរអៅកនុងអសចកតីជំអនឿ អ្ើយស្ត្ប់បងាគ្ប់ អជឿែល់គ្ពះពីការ      
េំលាយអៅកនុងអសចកតីសអន្តងាគ្ះសំរាប់សមាជិកគ្រួស្រ នឹងម្ិតតភកតរបស់ពួកអរ ម្នុស្សជា 
អគ្ចើនក៏អជឿែល់គ្ពះសំរាប់ការេំលាយចូលអៅអលើកងេ័ពននអសចកតីងងឹតខាងគ្ពលឹងវិញ្ញ្  
ដែលបានចូលម្កគ្រប់គ្រងអលើតំបន់ពួកអរ ម្នុស្សជាអគ្ចើនអេៀតរឺគាត់គ្តូវការការេំលាយ 
ចូលអៅកនុងការេំន្ក់េំនងរបស់អរ សុខភាពរបស់អរ នឹង្ិរចញវតថុរបស់អរ ែូអចនះអ្ើយ វ
ជាការសំខាន់ដែលអយើងគ្តូវស្គ្ល់គ្ពះថ្ជាគ្ពះននការេំលាយម្កអលើពួកខាម្ំងសគ្តូវ អបើ 
អយើងបំអពញតួន្េីរបស់អយើង អន្ះគ្េង់នឹងសំដែងេងគគ្េង់ឲ្យអ ើញជាគ្ពះននការេំលាយ 
ម្កអលើពួកខាម្ំងសគ្តូវ អទះជាអយើងសថិតកនុងស្ថ្នភាពណាក៏អោយ។ 
 

ការ ំោយេកទល្ើររស់ដានីដយ ល្ 

➢ បានតម្រយៈអពល២១នថ្ៃ 
ោនីដយ លបានេ្ិស្ឋ្ន នឹងបានតម្សំរាប់ការជាក់ដសតងេស់រយៈអពល២១នថ្ៃ 
“នៅឆ្ាាំទ៣ី កនុងរា ្យនន្ស ីរូស ជានសតចនរើស ីន ោះមាន្ការ១នបើកសាំដ ងឲ្យោន្ីដេ ល ដ ល 
នោកមាន្ន្ាោះថា នបលងិស្ាសារ ន ើញការន ោះករ៏ិ ព្បាក គជឺាការសស្តង្វាមយ៉ាង ាំ 
នោកករ៏ិចារណា ាំន ើរន ោះនហើេបាន្េល់ចាំន ោះការជាក់ដសតង២នៅព្គ្នន ោះខ្្ុាំោន្ីដេ ល 
ខ្្ុាំមាន្នសចកតីទ កខព្រួេនៅនរញ៣អាទិ ្យ ៣ ខ្្ុាំមិន្បាន្ទទួលទន្អ្វីដ លព្ ូវចាំ ុចចិ ត ក៏មិន្
មាន្សាច់ ឬព្សាទាំ ាំងបាេ ូរ ចូលមកកនុងមា ់ខ្្ុាំនឡើេ ខ្្ុាំកម៏ិន្បាន្អ្ប់ខ្លួន្ដ រ  រាប ល់
ផ្  ៣អាទិ ្យន ោះនៅ” (ោន្ីដេ ល ១០:១-៣) 
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➢ ការជាក់ដសតងម្កែល់ 
អ្ើយបន្ទ្ប់ម្កការជាក់ដសតងរបស់ោនីដយ កក៏បានម្កែល់ 
“ល ោះ ល់នងៃ២៤ដខ្នចព្  កាលខ្្ុាំនៅមា ់ទនន្ល ាំ គជឺាទនន្លហ ីន ដកល ៥ ន ោះខ្្ុាំបាន្នងើបដននក 
នមើលនៅ ន ើញមាន្មន្ ស្សមាាក់នសលៀក ក់នោេសាំរ ់នទសឯក នហើេព្កវ ់ចនងកោះនោេ 
មាសស ទធរពី្ស កអ្ ូផ្លស ៦ រូបកាេរបស់អ្នកន ោះនមើលនៅ ូចជា ្បូងនបរីល នហើេម ខ្មាន្ 
ភារ ូចជានផ្លកបន ោរ ឯដននកក ៏ូចជាចន្លុោះដ លន ោះ ន ន្ឹងន ើង ូចជាលងហិន្ខា ់យ៉ាងនល ឺ
នហើេសូរសាំនឡងរបស់អ្នកន ោះ ូចជាសូរនន្ ាំន្ ាំមន្ ស្សយ៉ាង ាំ” (ោន្ីដេ ល ១០:៤-៦) 

 

“
៧គខឺ្្ុាំ ោន្ីដេ លដ ឯងដ លន ើញការជាក់ដសតងន ោះ រួកអ្នកដ លនៅជាមួេន្ឹងខ្្ុាំឥ បាន្ 
ន ើញនទ ដ នគនកើ មាន្នសចកតីន័េញ័រជាខាាាំង នហើេក៏រ ់នៅរួន្ខ្លួន្ ៨  ូនចនោះ ខ្្ុាំព្ ូវនចាល 
ឲ្យនៅដ ឯង ខ្្ុាំកន៏ ើញការជាក់ដសតងយ៉ាង ាំន ោះ នហើេបាន្នខ្្ាោះនលវើេនៅ ទឹកម ខ្ខ្្ុាំក៏ 
ផ្លាស់ដព្បនៅជានសលកសាាាំងនហើេខ្្ុាំឥ មាន្កាំឡាាំងនៅសល់នឡើេ ៩ ប  ដន្តខ្្ុាំឮសាំនឡងនន្ ក្យ 
របស់អ្នកន ោះបាន្ កាលខ្្ុាំបាន្ឮសាំនឡងនន្ ក្យន ោះរួចនហើេ ន ោះខ្្ុាំកល៏ង់សាារ ីនៅមាន្ 
ម ខ្ផ្លាប់ច ោះ ល់ ”ី (ោន្ីដេ ល ១០:៧-៩) 

 

➢ ការជាក់ដសតងបានម្កែល់ 
ការជាក់ដសតងរបស់ោនីដយ លបានចប់អផ្តើម្អៅនថ្ៃម្ុនែំបូងដែលោនីដយ លតម្ អោយ
អគ្ពាះពាក្យរបស់គាត់ យ ្ងណាក៏អោយ រឺអៅមានសន្តងាគ្ម្ម្ួយកំពុងបានផ្ទុះអ ើងអៅកនុង    
វិស័យននវិញ្ញ្  ពីអគ្ពាះោយស្រេវីដែលោនីដយ លបានអ្វើ នឹងនិយយអៅេីអនះអៅអលើ
ដផ្នែី គាម្នេវីដគ្បគ្បួលអៅកនុង្ម្មជាតិដែលោនីដយ លអាចអ ើញកនុងកំ ុងអពល២១នថ្ៃ
អន្ះ ប ុដនត មានការេស្ច្រ្យខាល្ំងណាស់អកើតអ ើងអៅកនុងភពខាងវិញ្ញ្ ។ 

 

“
១០ ន ោះមាន្ន ១ ល់ខ្្ុាំ ឲ្យខ្្ុាំញ័រនងើបនឡើង នោេ ងគង់ ន្ឹងបា ន  ១១ រួចក៏ន លមកខ្្ុាំថា 
ឱោន្ីដេ លជាអ្នកសាំ ប់យ៉ាងសាំខាន្់នអ្ើេ ចូរេល់ ក្យ ដ លនេើងព្បាប់អ្នក នហើេឈរ 
ឲ្យព្ ង់នឡើងច ោះ រនីព្ ោះនេើងព្ ូវចា ់មកឯអ្នក កាលនោកបាន្ន ល ក្យទាំងន ោះមក ខ្្ុាំ
នហើេ ន ោះខ្្ុាំកឈ៏រនៅទាំងញាប់ញ័រ ១២ រួចនោកព្បាប់ខ្្ុាំថា ោន្ីដេ លនអ្ើេ ក ាំឲ្យខាាច 
នឡើេ  ្បិ ចាប់តាាំងរនីងៃម ន្ ាំបូង ដ លអ្នកបាន្តាាំងចិ តរកេល ់ នហើេប ោបខ្លួន្ច ោះ នៅ 
ចាំន ោះព្រោះនន្អ្នក ន ោះ ក្យរបសអ់្នកកប៏ាន្ឮនហើេ រួចនេើងកប៏ាន្មក នោេនព្ ោះ ក្យ 
ន ោះ ១៣ ប  ដន្តមាាស់  ៏ាំនន្ន្គរនរើស  ីបាន្ឃ្ល ់នេើងអ្ស់២១នងៃ ដ នមើល មីដកល ជារួកមោ 
នទវតា១បាន្មក ួេនេើងយ៉ាងន ោះ នេើងបាន្នៅទនី ោះជាមួេន្ឹងរួកនសតចនរើស ីនៅ”   
(ោន្ីដេ ល ១០:១០-១៣) 
 

ម្ហាអេវតា ម្ីដកល នឹងពួកអេវតារបស់គ្េង់រឺជាេនកដែលបានអបាះលូសុីអ្វើ អ្ើយនឹងេនក 
អែើរតាម្វទំងប ុន្ម្នអចញពីស្ថ្នសួរ៌ អៅអពលដែលពួកអរបានបះអបារទស់គ្បឆំងនឹង
គ្ពះ អនះរឺបូករួម្ទំងពួកអសតចអពើសុីដែរ ពីអគ្ពាះអោយស្រដតេវីដែលោនីដយ លបានអ្វើ នឹង 
និយយអៅអលើដផ្នែី អេវតាម្ីដកលបានបងាហ្ញខេួន អ្ើយោនីដយ លក៏បានស្គ្ល់នូវ “ការ 
ជាក់ដសតង” របស់គាត់។ 
 

ការ ំោយេកទល្ើរួកសព្ត្ូវររស់ទសតចយ ូស្ផ្ត្ 
➢ គ្តូវបានអឡាម្ព័េធ មានេ័ពតិចជាង 

អសតចយ ូស្ផ្ត នឹងពួកយូោទំងេស់រឺបានអ ើញថ្ខេួនគ្តូវបានអឡាម្ព័េធ អោយគ្េង់ 
បងកប់េ័ពទស់នឹងពួកកូនអៅអាំម្ ូន ម្ ូអាប់ នឹងពួកភនំអសៀរ វបានសំដែងឲ្យអ ើញថ្ ពួកអរ 
េស់សង្ឃឹម្អោយមានគាន្តិចជាង។ 
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“េ ូសាផ្ល ព្ទង់កន៏័េខាាច នហើេតាាំងព្រោះទ័េដសវងរកព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់ព្បកាសព្បាប់ឲ្យ
មាន្ ការ មអ្  ់ នៅនរញកនុងព្ស កេូោ ៤នហើេរួកេូោកម៏ូលគ្នាមករកទរីឹង ល់ព្រោះនេ
ហូវ៉ាគឺនគនចញរអី្ស់ទាំងទីព្ក ងរបស់ព្ស កេូោមកន ើម្បីសវោះដសវងរកព្រោះ”(២របាក្សព្  ២០: 
៣-៤) 

➢ ពួកជនបានែឹងពីផ្េូវរបស់គ្ពះេមាច្ស់ 
ការកត់ចំណាំ: ម្ុននឹងការអនះ យ ូស្ផ្តបានបអគ្ងៀនែល់ពួកជំនពីផ្េូវននគ្ពះេមាច្ស់ អ្ើយ 
បានន្ំពួកអរវិលម្កឯគ្ពះអយ្ូវ ្វិញ។ 
 

“េ ូសាផ្ល ព្ទង់គងន់ៅព្ក ងនេរូសាឡិម នហើេព្ទង់យងនចញនៅកណាាលអ្ស់ទាំងរួក ន្ 
មតងនទៀ  គចឺាប់តាាំងរពី្ក ងនបៀរ-នសបា រហូ  ល់ព្ស កននាំនអ្ព្បាអ្ិម ាំនគវិលមកឯព្រោះនេ   
ហូវ៉ា ជាព្រោះនន្រួកឰេ នកានគវិញ” (២របាក្សព្  ១៩:៤) 

 

អៅអពលសគ្តូវម្កគ្បឆំងនឹងអយើង ជាការសំខាន់ណាស់ដែលអយើង ែូចការទំងអនះអៅ 
គ្សុកយូោបានបអគ្ងៀននូវគ្ពះបនទូល អ្ើយ “បានន្ំអរវិលម្កឯគ្ពះអយ្ូវ ្ ជាគ្ពះននពួក 
ពធអកាអរវិញ”។ 

➢ ែំអរៀបគាន្ 
អរចប់អផ្តើម្េ្ិស្ឋ្ន អរបានតម្ អ្ើយបានដសវងរកគ្ពះអយ្ូវ ្អែើម្្បី “ជួយែល់ពួកអរ” 
 

“ឱព្រោះនន្នេើងខ្្ុាំរាលគ់្នានអ្ើេ សូមព្ទង់កា ់នទស ល់នគ រីនព្ ោះខ្្ុាំរាលគ់្នាគ្នាន្កាំឡាាំង ន្ឹង 
ទប់ទល់ចាំន ោះរួកយ៉ាង ាំ ដ លមកទស់ន្ឹងនេើងរាលគ់្នានន្ោះបាន្នទ នេើងខ្្ុាំក៏មិន្ ឹងន វើ ូច 
នមតចដ រ ប  ដន្តដននកនេើងខ្្ុាំទន្ទឹងនមើលដ ព្ទង់នទ ១៣រួកេូោទាំងអ្ស់គ្នាកឈ៏រនៅចាំន ោះព្រោះ 
នេហូវ៉ា មាន្ទាំងកូន្ ូចៗ ន្ឹងព្បរន្ធនហើេនកមងៗនៅជាមួេផ្ង”(២របាក្ស ២០:១២- ១៣) 
 

គ្ពះេមាច្ស់បានមានបនទូលតាម្រយៈយ ្ហាអសៀលជាអហារាថ្ 
 

“ក ាំឲ្យន័េខាាចអ្វីនឡើេ ក៏ក ាំឲ្យព្សេ  ចិ ត នោេនព្ ោះរួក ាំទាំងនម លោះនន្ោះដ រ  ្បិ ចាំបាាំងនន្ោះ 
មិន្ដមន្នព្សចនៅអ្នករាល់គ្នានទ គនឺព្សចនៅព្រោះវិញ ១៦ ដសអកនឡើង ចូរអ្នករាលគ់្នាច ោះនៅទស់ 
ន្ឹងនគច ោះ នមើលនគកាំរ ងដ នឡើងមកតាមផ្លូវននាំស ីស អ្នករាលគ់្នាន្ឹង ួបនគនៅច ងព្ចកននាំ ទល់ 
ម ខ្ន្ឹងទរីនោសាាន្នេរួល ១៧ អ្នករាលគ់្នាមិន្បាច់ន្ឹង ស ូកនុងចាំបាាំងនន្ោះនទ ឲ្យព្គ្នន្់ដ  ាំនរៀប 
គ្នាឈរនសៃៀម នហើេចាាំនមើលនសចកតីសនស្តង្វាោះ ដ លព្រោះនេហូវ៉ាន្ឹងនព្បាស ល់អ្នករាលគ់្នា 
ប  នណាណោះឱរួកេូោ ន្ឹងរួកអ្នកនៅព្ក ងនេរូសាឡិមនអ្ើេ ក ាំឲ្យន័េខាាចអ្វីនឡើេ ក៏ក ាំឲ្យ 
ព្សេ  ចិ តដ រ ដសអកនន្ោះ ចូរនចញនៅទស់ន្ឹងនគច ោះ រីនព្ ោះព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់គងន់ៅជាមួេ 
ន្ឹងអ្នករាលគ់្នានហើេ” (២របាក្សព្  ២០:១៥ខ្-១៧) 
 

➢ បានគ្កាបចុះអៅចំអពាះគ្ពះ ក៏បានគ្កាបថ្វ្យបងគំ 
“ន ោះេ ូសាផ្ល ព្ទង់ព្កាបព្រោះនស្តកតច ោះ ល់  ី នហើេរួកេូោន្ឹងរួកអ្នកនៅព្ក ងនេរូសា
ឡិម ទាំងអ្ស់គ្នា កព៏្កាបថាាេបងគាំនៅចាំន ោះព្រោះនេហូវ៉ាដ រ ១៩ ឯរួកនលវី ខាងរួកកូន្នៅនក
ោ ់ ន្ឹងរួកកូន្នៅកូនរ នគឈរនឡើង សរនសើរ ល់ព្រោះនេហូវ៉ា ជាព្រោះនន្សាសន្៍អ្ ីព្សាដអ្ល 
នោេសាំនឡងយ៉ាងខាាាំងនព្កដលង” (២របាក្សព្  ២០:១៨-១៩) 

 

យ ើងត្រូវយ ឿដល់ត្រះអម្ចា ស់ នឹងរួកយោរារបស់ត្រង់ 
 

“ដសអកនឡើងនគនព្កាករពី្រលឹមព្សាង នចញនៅឯទីរនោសាាន្ កូអា កាំរ ងដ លនគនចញនៅ 
ន ោះេ ូសាផ្ល ព្ទង់ឈរមាន្បន្ទូលថា រួកេូោ ន្ឹងរួកអ្នកនៅព្ក ងនេរូសាឡិមនអ្ើេ ចូរ 
សាាប់នេើងច ោះ ចូរឲ្យមាន្នសចកតី ាំនន្ឿន ឿ ល់ព្រោះនេហូវ៉ា ជាព្រោះនន្អ្នករាល់គ្នា នទើបអ្នករាល់ 
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គ្នាន្ឹងបាន្ខាោប់ខ្ជួន្ ចូរន ឿតាមរួកនោរារបស់ព្ទង់ នទើបអ្នករាល់គ្នាន្ឹងព្បកប នោេនសចកតី  
ចាំនរីន្” (២របាក្សព្  ២០:២០) 

 

អសតចយ ូស្ផ្តអាចពិអគ្គាះនឹងបណាត្ជនបាន ពីអគ្ពាះគ្េង់បានបអគ្ងៀនែល់ពួកអរនូវគ្ពះ 
បនទូលននគ្ពះេមាច្ស់ គ្េង់បានតគ្ម្ូវឲ្យមានពួកេនកដែលគ្តូវអគ្ចៀង អ្ើយអពាលសរអសើរកនុង 
កាលដែលអរន្ំម្ុខពួកេ័ពអចញអៅ។ 
“រួចកាលព្ទង់បាន្រិនព្គ្នោះន្ឹងបណាា ន្នហើេ ន ោះព្ទង់ក ៏ព្មូវឲ្យមាន្រួកអ្នក ដ លព្ ូវ 
នព្ចៀងថាាេព្រោះនេហូវ៉ា នហើេន លសរនសើរ នោេនសលៀក ក់ជាព្បោប់បរិស ទធ កនុងកាល 
ដ លនគ ាំម ខ្រួកទ័រនចញនៅ នោេន លថា ចូរអ្រព្រោះគ   ល់ព្រោះនេហូវ៉ាច ោះ  ្បិ នសច 
កតីសប្បុរសព្ទង់នៅជាប់អ្ស់កល្បជាន្ិចច” (២របាក្សព្  ២០:២១) 
 

➢ ពួកសគ្តូវក៏គ្ពួតគាន្បំផ្ល្ញែល់គាន្អៅវិញអៅម្ក 
 

ពួកសគ្តូវទំងេស់រឺគ្តូវបានគ្ពះអយ្ូវ ្គ្េង់បងកប់េ័ពទស់នឹងអរ 
 

“ ូនចនោះ កាលនគចាប់តាាំងនព្ចៀង នហើេសរនសើរនឡើង ន ោះព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់បងកប់ទ័រទស់ ន្ឹង
រួកកូន្នៅអាាំម ូន្ ម ូអាប់ ន្ឹងរួកននាំនសៀរ ដ លមកចងច់្ាាំងន្ឹងរួកេូោ ឲ្យនគព្ ូវចាញ់” (២
របាក្សព្  ២០:២១-២២) 

 

 ្បិ រួកកូន្នៅអាាំម ូន្ ន្ឹងម ូអាប់ នគនលើកគ្នាបាំផ្លាញរួកអ្នកនៅព្ស កននាំនសៀរអ្ស់រលីងនៅ រួច 
កាលនគបាន្បាំផ្លាញរួកន ោះអ្ស់នហើេ ន ោះកព៏្រួ គ្នាបាំផ្លាញ ល់គ្នានៅវិញនៅមកនទៀ    ២៤ 

 ូនចនោះ កាលរួកេូោមក ល់ប មចាាំយម នៅព្ ង់ទរីនោសាាន្ ន ោះនគព្កនឡកនមើលនៅ រួក
 ាំន ោះ កន៏ ើញនគស ទធដ ជានខាាចន ករ ូកនៅ  ីគ្នាន្អ្នកណាមួេបាន្រួច ីវិ នឡើេ 

 

➢ ជាឧទ្រ ៍សំរាប់អយើងរាល់គាន្ 
 

លូសុី វ្័ររឺគ្តូវបានអរៀបរាប់ែូចជា ”េនកដែលបានចក់អគ្បងតំាងអ ើងជាេនកគ្របបំាង” បេ 
រម្ពីរបានសំអៅអៅ“ឯព្កាប់ ន្ឹងខ្លុេរបស់ឯង ន ោះបាន្នព្ ៀមទ កសាំរាប់ឯងតាាំងរនីងៃដ ល 
ឯងនកើ មក” (នអ្នសគ្នល ២៨:១៣) ទំងេស់អនះរឺសំរាប់អគាះ នឹងឧបករ ៍អគ្បើខ្យល់ 
ែអងហើម្ផ្េុំ វក៏បានសំអៅអៅនឹង “ព្រមទាំងសូរន ញរិ របស់ឯងផ្ង” (នអ្សាេ ១៤:១១) 
លូសុី វ្័ររឺបានបអងកើតម្កសំរាប់សូរ្យតន្តនតី។ 

 

វបងាហ្ញម្កែូចជាគាត់ នឹង “ពួកអេវតារបស់គាត់” ដែលអបាះអចញពីស្ថ្នសួរ៌ ជាម្ួយគាត់ 
មានពួកេតីតេនកថ្វ្យបងគំអៅស្ថ្នសួរ៌ អបើមានេវីម្ួយដែលអរម្ិនអាចគ្ទំបានរឺជា
សំអ ង ននការសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំ វហាក់ែូចជា អរេមាល្ក់ោវ នឹងដខលរបស់អរ ចងរឹត
នែរបស់អរ អលើគ្តអចៀក អ្ើយដគ្សកយ ្ងរនធត់ វអ្វើឲ្យពួកអរមានការភាន់ភាំងអគ្ចើន អៅកនុង
ការភាន់ ភាំងអនះ ពួកអរគ្ត ប់ជាទស់ដេងគាន្អៅវិញអៅម្ក  ពួកសគ្តូវ គ្គាដែលរួបរួម្គាន្
អៅកនុង អសចកតីសំេប់របស់អរចំអពាះគ្ពះ អ្ើយនឹងអយើងរាល់គាន្ជាកូនគ្ពះ ពួកអរក៏អពារ
អពញអោយ កងវល់ណាស់ដែរ អៅកនុងការភាន់ភាំងរបស់អរ អ្វើឲ្យអរបំផ្ល្ញែល់គាន្អៅវិញ
អៅម្ក។ 

 

(ការកត់សំគាល់: មានការសិក្ាអពញពីកម្មវតថុឬគ្បធ្នបេអនះអៅកនុងអសៀវអៅ
ក្បួនរបស់អលាកគ្រូអ្គៀល ការសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំ ការគ្ត ប់ម្កជាេនក
ថ្វ្យបងគំគ្ពះ) 
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ការថ្លាយបងគំគឺចបើក្រំហនូវន្ទចម ទំ្វងអ្ស់ 
 

ចៅចប -ដអ្ល្ 
គ្រប់េីកដនេងដែលអលាកេ័គ្បាហំា ជាម្ិគ្តសំឡាញ់គ្ពះបានអៅ គាត់បានស្អ្ងអាសន្១ 
ថ្វ្យគ្ពះ ជាអគ្ចើនែងបន្ទ្ប់ពីគាត់បានស្អ្ងអាសន្ នឹងបានថ្វ្យបងគំគ្ពះម្ក អយើងអានថ្ 
មានពួកអេវតា ឬក៏គ្ពះផ្ទ្ល់បានអលចម្ក អ្ើយមានបនទូលអៅអលាកេ័គ្បាហំា េីកដនេង 
ម្ួយកនុងចំអណាម្េីកដនេងទំងេស់រឺអៅអបត-ដេល ជាអគ្ចើនឆន្ំអគ្កាយម្កអៅគ្បុសរបស់ 
អលាកេ័គ្បាហំា អឈាម្ះយ ្កុបក៏បានអៅែល់អបត-ដេល។ 
 
“ឯយ៉ាក ប គ្ន ់នចញរនីបៀរ-នសបា នៅឯខារា៉ាន្ ១១ បាន្ ល់កដន្លង១ កស៏ាំណាក់នៅទីន ោះ ១
េប់ រនីព្ ោះនងៃលិចនហើេ គ្ន ់េកងមនៅទនី ោះមកនកើេក្ាលន កលក់នៅ” (នោក ប្ប តិ 
២៨:១០-១១) 

➢ កដនេង១ 
ពាក្យរួរឲ្យកត់សំគាល់រឺកដនេង១ យ ្កុបម្ិនដម្នគ្គាន់ដតបានឈប់អៅេីអនះរកអ ើញ
អោយនចែន្យអន្ះអេ វជាកដនេង១ អទះជាគាត់ម្ិនបានែឹងក៏អោយ វរបឺានសំដែងថ្    
យ ្កុបរឺ សថិតអៅចំនឹងកដនេងដែលអលាកេ័គ្បាហំាបានស្អ្ងអាសន្ នឹងបានថ្វ្យបងគំគ្ពះ 
គ្បដ្លជា “ថ្ម” ទំងអន្ះជាចំដ កននអាសន្ដែលជីតារបស់គាត់បានស្អ្ង។ 

 

➢ យល់សបតិអ ើញពីសកម្មភាពរបស់អេវតា 
“គ្ន ់េល់សបតិន ើញថា មាន្ ន តើរ១បញ្្ឈរនៅនលើ  ី មាន្ច ងទល់ន្ឹងនផ្ទនម  កន៏ ើញ 
មាន្រួកនទវតារបស់ព្រោះនឡើងច ោះតាម ន តើរន ោះ” (នោក ប្ប តិ ២៨:១២) 

 

យ ្កុបបានយល់សបតិអ ើញសកម្មភាពពួកអេវតាជាអគ្ចើន អៅកនុងេីកដនេងែ៏អលើសលុបអន្ះ 
នផ្ទអម្ រឺអបើកចំ្អៅកនុងេីអន្ះ  ពួកអេវតារបស់គ្ពះអ ើងចុះ អ្ើយន្ំម្កនូវគ្ពះពរទំង 
អម្ៗសំរាប់អយើង េីកដនេង“នផ្ទអម្ អបើកចំ្” អនះរឺជាេីកដនេងដែលគ្ពះមានបនទូល: 

 

“ព្រោះនេហូវ៉ាកស៏ ាិ នៅរនីលើ ន តើរ ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា អ្ញជាព្រោះនេហូវ៉ា ជាព្រោះនន្     
អ្័ព្បាោាំ ីតាឯង នហើេជាព្រោះនន្អ្ ីសាក ឯ ដី លឯងន កនៅនន្ោះ អ្ញន្ឹងឲ្យ ល់ឯង 
នហើេន្ឹងរូ ឯង នៅ ១៤ រូ ឯងន្ឹងមាន្គ្នានព្ចើន្ ូចជា ូលី  ី នហើេឯងន្ឹងបាន្វ ទនីៅ
ខាងលិច ខាងនកើ  ខាងន ើង នហើេខាង ្បូង ព្គប់ទាំងព្គួសារនៅដផ្ន្ ីន្ឹងបាន្ររ
នោេសារឯង ន្ឹងរូ ឯង ១៥ នមើល អ្ញនៅជាមួេន្ឹងឯង អ្ញន្ឹងដងរក្ាឯងនៅកដន្លងណា
ដ ល ឯងនៅ នហើេន្ឹងដងរក្ាឯងនៅកដន្លងណាដ លឯងនៅ នហើេន្ឹង ាំឯងមកកនុងព្ស ក
នន្ោះវិញ រនីព្ ោះអ្ញមិន្នចាលឯងនឡើេ ទល់ដ អ្ញបាន្ន វើសាំនរចនសចកតីដ លអ្ញបាន្
ព្បាប់ឯងនហើេ” (នោក ប្ប តិ ២៨:១៣-១៥) 

 

រឺមានេវីម្ួយចដម្េកេំពីេីកដនេងអនះ ជាកដនេងថ្វ្យបងគំពិតបានអកើតអ ើង 
“អតើេីកដនេងអនះេស្ច្រ្យយ ្ងណា!” 

➢ ទវ្រស្ថ្នសួរ៌ 
“ន ោះយ៉ាក បគ្ន ់ភាាក់រនី កនឡើង កន៏្ឹកកនុងចិ តថា រិ ព្បាក ជាព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់គងន់ៅទី 
នន្ោះនហើេ ដ អ្ញមិន្បាន្ ឹងនទ ១៧ គ្ន ់ក៏ន្ឹកន័េ នហើេន្ិយេថា ទកីដន្លងនន្ោះគួរឲ្យ 
ដស្ងខាាចណាស់ ទនីន្ោះមិន្ដមន្ជាអ្វីនទ គជឺា ាំណាក់នន្ព្រោះ នហើេជាទារសាាន្សួគ៌រិ ” 
(នោក ប្ប តិ ២៨:១៦-១៧) 
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តាម្រយៈការថ្វ្យបងគំរបស់អលាកេ័គ្បាហំាអៅកនុងេីកដនេងអនះជាអគ្ចើនឆន្ំពីម្ុនម្ក ទវ្រទំង 
ឡាយននស្ថ្នសួរ៌ក៏បានអបើក វជាេីកដនេងនន “ស្ថ្នសួរ៌អបើកចំ្” ជាកដនេងែ៏េស្ច្រ្យម្ួយ 
ដែលអសតចននសិរីលអគ្េង់បានមានបនទូល រឺបានមានការខំពុះពារឲ្យរួចខេួនម្កបានននសិរីលអ 
អៅកនុងេីកដនេងអន្ះ ដែលអលាកេ័គ្បាហំាបានស្អ្ងអាសន្ អ្ើយបានថ្វ្យបងគំគ្ពះ។ 

ចូរទរើកទាវ្រ 
អយើងមានអសចកតីសន្ា   ែ៏េស្ច្រ្យពីគ្ពះ បានអគ្បាសគ្បទនែល់អយើងអោយអសតចោវីឌ អបើ 
អយើងនឹងចំណាយអពលថ្វ្យបងគំគ្ពះ អន្ះអសតចននសិរីលអគ្េង់នឹងយងចូលម្ក 
“៙ ឱទារទាំងឡាេនអ្ើេ ចូរនងើបក្ាលនឡើង ឱទារ ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនអ្ើេ ចូរនៅជា 
ចាំហច ោះ ន ោះមោក្សព្  ៏មាន្សិរីលអ ព្ទង់ន្ឹងយងចូលមក ៨ ន ើមោក្សព្  ម៏ាន្សិរីលអនន្ោះ 
ជាអ្នកណា គពឺ្រោះនេហូវ៉ា ម៏ាន្ព្រោះនចសាា ន្ឹងឥទធិឫទធិ ជាព្រោះនេហូវ៉ា ម៏ាន្ឥទធិឫទធិកនុង         
ចាំបាាំង ៩ ឱទារទាំងឡាេនអ្ើេ ចូរនងើបក្ាលនឡើង ឱទារ ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនអ្ើេ ចូរនៅជា 
ចាំហច ោះ ន ោះមោក្សព្  ៏មាន្សិរីលអ ព្ទង់ន្ឹងយងចូលមក ១០ ន ើមោក្សព្  ៏មាន្សិរីលអ 
នន្ោះជាអ្នក ណា គពឺ្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ ព្ទង់ជាមោក្សព្  ម៏ាន្សិរីលអន ោះឯង។ 
បងអង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៤:៧-១០) 
ការថ្វ្យបងគំអគ្ចើនសនធឹក នឹងដែលេូសបន្ល្យអពលអៅកនុងគ្ពះវិញ្ញ្  អន្ះជាចំ ុចែ៏ 
សំខាន់ជាងអរ អែើម្្បីអាចស្គ្ល់ពីការជាក់ដសតងននសិរីលអែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្ពះ។ 

➢ សុបិននិម្ិតត នឹងការជាក់ដសតង 
ជាអគ្ចើនែង អយើងគ្គាន់ដតអែើរចូលអៅកនុងេីកដនេងទំងអនះអៅស្ថ្នសួរ៌អបើកចំ្ ជាកដនេង 
ដែលអរបានថ្វ្យបងគំគ្ពះ អ្ើយរំអពចអន្ះក៏ស្គ្ល់ពីសិរីលអែ៏េស្ច្រ្យននវតតមានរបស់គ្ពះ អៅ 
កនុងេីកដនេងទំងអនះ អយើងជាអរឿយៗស្គ្ល់ពីសុបិននិម្ិតតខាងវិញ្ញ្ ែូចយ ្កុប ឬក៏អ ើញ 
ការជាក់ដសតងែូចអេអសគាល 
“នៅនងៃ៥ដខ្អាសា  ឆ្ាាំទី៣០ កាលខ្្ុាំនៅជាមួេន្ឹងរួកនឈលើេ នៅមា ់ទនន្លនកបារ ន ោះ 
នម ករ៏នបើកនឡើង នហើេខ្្ុាំន ើញការជាក់ដសតងរពី្រោះ” (នអ្នសគ្នល ១:១) 

➢ ឮគ្ពះសំអ ងរបស់គ្ពះ 
អៅកនុងអពល នឹងេីកដនេងទំងអនះ ព ី ស្ថ្នសួរ៌អបើកចំ្រ អន្ះគ្តអចៀកខាងវិញ្ញ្ របស់ 
អយើងរឺបានអបើក អ្ើយអយើងក៏ជាអរឿយៗឮសំអ ងរបស់គ្ពះអៅអយើងថ្ “ចូរម្កេីអនះ…”  
 

“នព្កាេន ោះមក ខ្្ុាំព្កនឡកនៅន ើញមាន្ទារ១ចាំហនៅសាាន្សួគ៌ នហើេសាំនឡងដ លខ្្ុាំបាន្ 
ឮ  ូចជាសូរដព្ ជាម ន្ ាំបូងន ោះ ក៏មាន្បន្ទូលមកខ្្ុាំថា ចូរនឡើងមកឯន ោះ អ្ញន្ឹង បង្វាញ
ឲ្យឯងន ើញការ ដ លព្ ូវមកខាងនព្កាេនទៀ  ២ ព្សាប់ដ ខ្្ុាំបាន្ព្ ឡប់ជានៅនោេ 
វិញ្ញា  នហើេន ើញមាន្បលល័ងក១ ោក់នៅនលើសាាន្សួគ៌ កម៏ាន្១អ្ងគគងន់ៅនលើបលល័ងកន ោះ” 
(វិវរ ៈ ៤:១-២) 
 

➢ ដភនក នឹងគ្តអចៀកខាងវិញ្ញ្ នឹងបានអបើក 
 

អៅអពលដែលអយើងអ ើងអៅកនុងវិស័យខាងសិរីលអននវិញ្ញ្  ដភនកខាងឯវិញ្ញ្ របស់អយើង 
ក៏បានអបើក អ្ើយអយើងក៏ម្ិនដម្នគ្គាន់ដតឮនូវគ្ពះសូរអសៀងននគ្ពះប ុអណា្្ះ ប ុដនតរឺអៅកនុង 
អពលទំងអនះដែលអយើង “អ ើញ” ជាម្ួយនឹងដភនកខាងឯវិញ្ញ្ របស់អយើង ដែលគ្ពះបាន 
អរៀបចំសំរាប់អយើង អ្ើយអៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្ អន្ះ អយើងអ ើញគ្ពះផ្ទ្ល់ រង់អៅអលើ     
បលេ័ងករបស់គ្េង់ អៅេីអនះ អយើងបានចូលម្កែល់វិស័យននសិរីលអ ជាវិស័យននភាពសនិេធ 
ស្ន្ល ម្ុននឹងបលេ័ងកែ៏អលើសលុបននគ្ពះ។ 
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វិស័យននសិរីលអរឺជាេីកដនេងដែលអម្ើលអ ើញ ការែឹងអោយវិញ្ញ្  ឬក៏ការស្គ្ល់នូវវតតមាន 
ននពួកអេវតា 
 

“ន ោះខ្្ុាំទាំោក់ខ្លួន្ច ោះ នៅនទៀបន ើងនទវតាន ោះ ន ើម្បីថាាេបងគាំ ដ នទវតាព្បាប់ខ្្ុាំថា ក ាំឲ្យន វើ 
 ូនចនោះនឡើេ  ្បិ ខ្្ុាំជាបាវបាំនរីជាមួេន្ឹងអ្នក នហើេន្ឹងបងបអូន្អ្នក ដ លមាន្នសចកតីប ោល់ 
រពី្រោះនេស ូវដ រ ចូរថាាេបងគាំ ល់ព្រោះវិញ  ្បិ ការន វើប ោល់រពី្រោះនេស ូវ ន ោះនហើេជា 
វិញ្ញា នន្នសចកតីទាំ េ” (វិវរ ៈ ១៩:១០) 
 

សូេព្រះេងគព្ ង់ឈរទឡើង ឲ្យរួកខំ្្ាងសព្ត្ូវព្ ង់ព្ត្ូវខាច្ត្់ខាច្យទៅ 
“សូមព្រោះអ្ងគព្ទង់ឈរនឡើង ឲ្យរួកខាាាំងសព្ ូវព្ទង់ព្ ូវខាា ់ខាាេនៅ”(ទាំន្ ក ាំនកើង ៦៨:១ក) 
 

“គួរឲ្យមាន្នសចកតីសរនសើរយ៉ាងព្បនសើររីព្រោះ នៅកនុងមា ់នគ ន្ឹងោវម ខ្២នៅន នគដ រ” 
(ទាំន្ ក ាំនកើង ១៤៩:៦) 

 

“ ្បិ នោេសារព្រោះសូរនសៀងនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ន ោះសាសន្៍អាសនស ើរន្ឹងព្សេ  ចិ ត ព្ទង់ន្ឹង 
វេនគនោេ ាំបងរបស់ព្ទង់ ៣២ នហើេព្គប់ៗរេៈ ាំបងដ លព្រោះនេហូវ៉ាបាន្ ព្មូវឲ្យព្ ូវ 
វេនគ ន ោះន្ឹងឮសូរព្កាប់ ន្ឹងស  ងព្បគាំនឡើងជា រាប ឯកនុងព្គប់ទាំងនរល គ្នាន ោះ ព្ទង ់
ន្ឹង ច្ាាំងន្ឹងនគ នោេព្រោះ ហ នលើកសាំនរច” (នអ្សាេ ៣០:៣១-៣២) 

ស្វករ ុល្ នឹងសីុឡាស 

➢ គ្តូវបានវយ អ្ើយោក់កនុងរុរ 
“កាលរួកនៅោាេរបស់ ងន ើញថា ទសីង្ឃឹមដ លន្ឹងបាន្កាំនរ បាន្បា ់អ្ស់នៅនហើេ 
ន ោះនគកច៏ាប់ប  ល ន្ឹងស ីឡាស នោេកស្ត ាក់កដស្តន្តង ាំនៅឯទផី្្ារ នៅចាំន ោះម ខ្នមន្គរ  
បាល ២០ រួចកាល ាំនៅ ល់ េក ាំរួ ន្គរបាល នគ ាំរាបថា រួកសាសន្៍េូោទាំងនន្ោះ ាំ
ឲ្យទពី្ក ងនេើងនកើ វឹកវរជាខាាាំងណាស់ ២១ នគព្បកាសព្បាប់រីទាំនន្ៀមទាំោប់ ដ លនេើងខ្្ុាំជា 
សាសន្៍រ ូម គ្នាន្ច្ាប់ទទួល ឬកាន្់តាមនឡើេ  
 

២២ ហវងូមន្ ស្សកន៏លើកគ្នាទស់ន្ឹងប  ល នហើេន្ឹងស ីឡាសដ រ រួចនមន្គរបាលបាន្កស្ត ាក់ 
ដហកអាវនគនចញ នហើេបង្វាប់ឲ្យវេន្ឹងរំ  ់ ២៣ នព្កាេដ លវេ មាន្សាាមជានព្ចើន្នហើេ 
ន ោះកេ៏កនៅោក់គ ក បង្វាប់នមនូ  ាំឲ្យរក្ា នោេព្បេ័ ព្បដេង ២៤ នមនូ  ាំទទួលបង្វាប់ 
យ៉ាង ូនចាាោះនហើេ ក ៏ាំេកនគនៅោក់កនុងគ កនព្ៅ ព្រមទាំងោក់នខាាោះភាោប់នៅន ើងផ្ង” 
(កិចចការ ១៦:១៩-២៤) 
 

➢ កំពុងដតេ្ិស្ឋ្ន អ្ើយអគ្ចៀងសរអសើរែល់គ្ពះ 
ការជាក់ដសតងបានម្កែល់គ្បដ្លជាកណាត្លេគ្ធ្គ្ត អៅអពលយប់ងងឹត 
 

“ល ោះនរលព្បដហលជាកណាាលអ្ព្ធ្លព្  ប  ល ន្ឹងស ីឡាស កាំរ ងដ អ្ ិសាាន្ នហើេនព្ចៀង 
សរនសើរ ល់ព្រោះ ឯរួកអ្នកនទសកស៏ាាប់ដ រ ២៦ ន ោះព្សាប់ដ នកើ មាន្កនព្កើក ជីាខាាាំង  ល់ 
នម លោះបាន្ជារញ្ជួេ ល់ន ើង ញ្ញោាំងគ កផ្ង នហើេទារទាំងប   ាន្រនបើកនចញភាាម នខាាោះករ៏នហើប 
នចញទាំងអ្ស់នៅ” (កិចចការ ១៦:២៥-២៦) 

 

ការកត់សំគាល់អៅកនុងការមានអគ្ចើនអ ើង – ទវ្រទំងេស់រឺបានអបើកចំ្គ្ចវ ្ក់របស់ម្នុស្ស 
មាន្ក់ៗក៏បានអោះដលងវិញេស់ អៅអពលណាអយើងចប់អផ្តើម្សរអសើរែំអកើងគ្ពះ អន្ះនឹង
បាន ប ះពាល់ែល់េនកែនេ  
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➢ ម្នុស្សជាអគ្ចើនបានអជឿ 
“កាលនមនូ  ាំភាាក់នឡើង ន ើញទារគ កនៅចាំហ ូនចាាោះ ក៏ហូ ោវបាំរ ងន្ឹងសាំឡាប់ខ្លួន្នចាល 
នោេសាាន្ថា អ្នកនទសបាន្រ ់រួចអ្ស់នហើេ ២៨ ប  ដន្ត ប  លដព្សកនឡើងឃ្ល ់ថា ក ាំន វើបាប 
ខ្លួន្នឡើេ  ្បិ នេើងនៅឯន ោះទាំងអ្ស់គ្នានទ ២៩ នមនូ  ាំក៏ឲ្យនគេកននលើងមក រួចមនីមាាសទុោះ 
ចូលនៅកនុងគ ក ផ្តួលខ្លួន្នៅនទៀបន ើងប  ល ន្ឹងស ីឡាស ទាំងញាប់ញ័រ ៣០ គ្ន ់ ាំនគនចញនៅ
នព្តសួរថា នោកមាាស់នអ្ើេ ន ើព្ ូវឲ្យខ្្ុាំន វើ ូចនមតចឲ្យបាន្សនស្តង្វាោះផ្ង ៣១ នគក៏ព្បាប់គ្ន ់ថា 
ចូរន ឿ ល់ព្រោះអ្មាាស់នេស ូវព្គីសទនៅ ន ោះន្ឹងបាន្សនស្តង្វាោះនហើេ ព្រមទាំងរួកព្គួសារ
នោកផ្ង ៣២ នគកផ៏្្ាេព្រោះបន្ទូលនន្ព្រោះអ្មាាស់ ល់គ្ន ់ ន្ឹងរួកព្គួគ្ន ់ ទាំងអ្ស់ដ រ ៣៣ 

នៅនវោេប់ន ោះឯង គ្ន ់េកនគនៅោងសាាមរំ  ់នចញ រួចខ្លួន្គ្ន ់ ន្ឹងរួកគ្ន ់ទាំង
អ្ស់ កទ៏ទួលប  ្យព្ ម  ទឹកភាាម ៣៤ ន ោះគ្ន ់ ាំនគចូលនៅកនុងផ្ទោះនរៀប  ឲ្យបរិនភាគ នោេ
មាន្ចិ តរីករាេសាទរ ព្រមទាំងរួកព្គួគ្ន ់ផ្ង នោេនព្ ោះបាន្ន ឿ ល់ព្រោះនហើេ” (កិចចការ 
១៦:២៧-៣៤) 

➢ ពាក្យសរអសើរេុកជាអគ្រឿងបូជា 
េនកនិពនធរម្ពីរអ្អគ្ពើរបាននិយយសំអៅពីការអនះថ្ជាពាក្យសរអសើរេុកជាអគ្រឿងបូជា ការ 
ជាក់ដសតងរបស់អរក៏បានម្កែល់ ជាអ្តុបណាត្លឲ្យមានការថ្វ្យពាក្យសរអសើរអៅចំអពល 
ននស្ថ្នការ ៍ដែលមានអគ្គាះថ្ន្ក់របស់ពួកអរ។ 

 

“ ូនចនោះ ព្ ូវឲ្យនេើងរាលគ់្នាថាាេ ក្យសរនសើរ នោេសារព្ទង់ ទ កជានព្គឿងបូជា ល់ព្រោះ ជា
ន្ិចច គជឺាផ្លនន្បបូរមា ់ ដ លដងលងព្បាប់រពី្រោះ មព្ទង់” (នហនព្រើរ ១៣:១៥) 



ទាវ្រស្ថ្នសួគ៌ចំ្ 
អយើងអាចអបើកចំ្ស្ថ្នសួរ៌បានអោយការថ្វ្យបងគំគ្ពះ 
 

➢ ស្វកយ ូហាន 
អលាកស្វកយ ូហាន អលាកអ ើញទវ្រ១ចំ្អៅស្ថ្នសួរ៌ 
 

“នព្កាេន ោះមក ខ្្ុាំព្កនឡកនៅន ើញមាន្ទារ១ចាំហ នៅសាាន្សួគ៌ នហើេសាំនឡងដ លខ្្ុាំ 
បាន្ឮ  ូចជាសូរដព្ ជាម ន្ ាំបូងន ោះ កម៏ាន្បន្ទូលមកខ្្ុាំថា ចូរនឡើងមកឯន ោះ អ្ញន្ឹង 
បង្វាញឲ្យឯងន ើញការ ដ លព្ ូវមកខាងនព្កាេនទៀ  ២ ព្សាប់ដ ខ្្ុាំបាន្ព្ ឡប់ ជានៅនោេ 
វិញ្ញា  នហើេន ើញមាន្បលល័ងក១ ោក់នៅនលើសាាន្សួគ៌ កម៏ាន្១អ្ងគគងន់ៅនលើបលល័ងកន ោះ” 
(វិវរ ៈ ៤:១-២) 

 

ស្វកយ ូហានបានរាយការ ៍ពីការបានអ ើញស្ថ្នសួរ៌អបើកចំ្ អ្ើយគ្ពះអយស ូវរង់អៅ 
អលើបលេ័ងក ម្ួយរំអពចបន្ទ្ប់ពីអេវតាបានគ្បាប់គាត់ឲ្យ “ថ្វ្យបងគំគ្ពះ”។ 
“ន ោះខ្្ុាំទាំោក់ខ្លួន្ច ោះ នៅនទៀបន ើងនទវតាន ោះ ន ើម្បីថាាេបងគាំ ដ នទវតាព្បាប់ខ្្ុាំថា ក ាំឲ្យន វើ 
 ូនចនោះនឡើេ  ្បិ ខ្្ុាំជាបាវបាំនរីជាមួេន្ឹងអ្នក នហើេន្ឹងបងបអូន្អ្នក ដ លមាន្នសចកតីប ោល់ 
រពី្រោះនេស ូវដ រ ចូរថាាេបងគាំ ល់ព្រោះវិញ  ្បិ ការន វើប ោល់រពី្រោះនេស ូវ ន ោះនហើេជា 
វិញ្ញា នន្នសចកតីទាំ េ ១១ ខ្្ុាំកន៏ ើញនម នបើកចាំហនឡើង ន ោះន ើញមាន្នសោះស១ ន្ឹង 
ព្រោះអ្ងគដ លគងន់លើវ ព្ទង់មាន្ព្រោះ មថា «នសាាោះព្ ង់ នហើេរិ ព្បាក »ព្ទង់ ាំន្ ាំ ាំរោះ 
នហើេ ច្ាាំងនោេស ចរិ ” (វិវរ ៈ ១៩:១០-១១) 

➢ អហារាអេអសគាល 
អេអសគាលបានរាយការ ៍ពីការអ ើញស្ថ្នសួរ៌បានអបើកចំ្ 
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“នៅនងៃ៥ដខ្អាសា  ឆ្ាាំទី៣០ កាលខ្្ុាំនៅជាមួេន្ឹងរួកនឈលើេ នៅមា ់ទនន្លនកបារ ន ោះ 
នម ករ៏នបើកនឡើង នហើេខ្្ុាំន ើញការជាក់ដសតងរពី្រោះ” (នអ្នសគ្នល ១:១) 

➢ អហារាអេស្យ 

“នោេេល់ ល់ព្ក ងស ីេ ូន្ ន ោះអ្ញមិន្ព្រមអ្  ់ម ់នទ នហើេនោេេល់ ល់ព្ក ងនេរូ
សាឡិម ន ោះអ្ញមិន្ព្រមបងអង់នឡើេ ទល់ដ នសចកតីស ចរិ របស់ព្ក ងន ោះបាន្នលឺ នចញមក 
 ូចជារសមីនន្រន្លឺ នហើេនសចកតីសនស្តង្វាោះរបស់នគបាន្ ូចជាចនងកៀងដ លន ោះ ២ ន ោះ អ្ស់ទាំង
សាសន្៍ន្ឹងន ើញនសចកតីស ចរិ របស់ឯង នហើេនសចកតីទាំងឡាេន្ឹងន ើញសិរីលអ របស់ឯង
ដ រ ឯងន្ឹងមាន្ន្ាោះងមី ជាន្ាោះដ លព្រោះឱសឋនន្ព្រោះនេហូវ៉ាន្ឹងសាំនរចឲ្យ ៣ ឯង ន្ឹងជា
មក   រ៏ ងនរឿងនៅព្រោះហសតនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នហើេជាព្រោះមាោរា ្យនៅព្រោះហសតរបស់ព្រោះនន្
ឯង” (នអ្សាេ ៦២:១-៣) 

 

“ចូរចូលនៅ ចូរចូលនៅតាមទារច ោះ ចូរនរៀបផ្លូវសាំរាប់ព្បជា ន្ ចូរនលើក ចូរនលើកងនល់នឡើង ចូរ 
ព្បមូលេកងមនចញ នហើេបងហូ ទង់ ័េ១សាំរាប់ ន្ជា ិទាំងឡាេ” (នអ្សាេ ៦២:១០) 

ឧបាយកល្ររស់ស្តំាង 
អៅស្ថ្នសួរ៌ពីម្ុនេំអពើបាបបានចូលអៅែល់ លូសុី វ្័រជាេនកសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំគ្ពះ ពួក 
អេវតាដែលអែើរតាម្គាត់អៅកនុងការបះអបារ រឺជាេនកអពាលសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំគ្ពះ ពួកអរ 
អៅចំម្ុខបលេ័ងកននគ្ពះម្ុនអពលដែលអរគ្តូវអបាះអចញអៅអគ្ៅ។ 
 

បន្ទ្ប់ម្ក គ្ពះក៏បានបអងកើតអលាកេ័ោម្ នឹងន្ងអេវ ្ ប ុដនតស្តាំងអៅដតអាចបំផ្ល្ញភាព 
បរិសុេធរបស់ពួកអរ អ្ើយនឹងពូជអររាល់គាន្តអរៀងអៅ បន្ទ្ប់ម្ក គ្ពះអយស ូវបានគ្ត ប់ជា 
យចញបូជាម្ួយសំរាប់បុរស ន្តសតី នឹងកូនអៅគ្បុសគ្សីគ្រប់រូប ឥ ូវអនះតាម្រយៈគ្ពះអលា្ិត 
របស់គ្េង់ដែលបានខាច្យ អយើងក៏គ្តូវបានេអចចើញចូលម្កកនុងបនទប់បលេ័ងកននគ្ពះ ប ុដនត អយើង 
អាចអ្វើការអន្ះបានតាម្រយៈេំណាចគ្ពះអចស្ត្ននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធប ុអណា្្ះ។ 

បំ ងរបស់ស្តាំងរឺអែើម្្បីបំផ្ល្ញរូបកាយននគ្ពះគ្រីសទ វិ្ីស្ន្តសតរបស់គាត់រឺអែើម្្បីបអងកើត 
“ពួកជំនុំ” ដកេងកាល្យ ជារចន្សម្ព័នធដែលគាម្នឥេធិពល – អែើម្្បីអ្វើយ ្ងណាកុំឲ្យស្គ្ល់ពីនូវ 
េំណាចននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ – អែើម្្បីអ្វើយ ្ងណាកុំឲ្យស្គ្ល់ពីនូវេំណាចជារបស់អយើង 
អៅ អពលចូលអៅកនុងវតតមានននគ្ពះតាម្រយៈការអពាលសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំរបស់អយើង។ 
 

ការខំរុះពារឲ្យរួចខ្ួនេកបានដល់្នូវសិរីល្អ 

តាម្រយៈការអពាលសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំ អន្ះអយើងអាចស្គ្ល់ពីទវ្រអបើកចំ្អៅស្ថ្នសួរ៌ 
អយើងអាចឮសំអ ងគ្ពះមានបនទូលថ្ “ចូរអ ើងម្កេីអនះ…” អយើងអាចបានផ្ល្ស់ “អៅកនុង 
វិញ្ញ្ ” អៅែល់បនទប់បលេ័ងកននគ្ពះផ្ទ្ល់។ 
 

តាម្រយៈការវយេម្េុះចូលបានថ្វ្យបងគំ អន្ះអយើងបានអបើកចំ្ស្ថ្នសួរ៌ វំងននននអសច 
កតីងងឹតរឺគ្តូវបានបំផ្ល្ញ  អយើងក៏ែូចជាអលាកយ ្កុបអៅឯអបត-ដេល អយើងស្គ្ល់នូវេី 
កដនេងែ៏េស្ច្រ្យអន្ះ ជាកដនេងដែលទវ្រអៅជាចំ្ អ្ើយមានពួកអេវតាមានសកម្មភាពជា 
អគ្ចើន ឯគ្ពះគ្េង់រង់អៅខាងអលើ អ្ើយមានបនទូល អយើងអាចស្គ្ល់នូវសិរីលអែ៏េស្ច្រ្យនន
គ្ពះ! 
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ចយើងអារ្បកាសដូរចសតរដាវីឌ 

៦ ន ោះនហើេ ជារួកអ្នកដ លរកតាមព្ទង់ 
គដឺ លដសវងរកព្រោះនស្តកតព្ទង់កនុងរួកយ៉ាក ប។ បងអង់ 

៧ ៙ ឱទារទាំងឡាេនអ្ើេ ចូរនងើបក្ាលនឡើង  ឱទារ ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនអ្ើេ ចូរនៅជាចាំហច ោះ 
ន ោះមោក្សព្  ម៏ាន្សិរីលអ ព្ទង់ន្ឹងយងចូលមក 

៨ ន ើមោក្សព្  ម៏ាន្សិរីលអនន្ោះជាអ្នកណា 
គពឺ្រោះនេហូវ៉ា ម៏ាន្ព្រោះនចសាា ន្ឹងឥទធិឫទធិ  ជាព្រោះនេហូវ៉ា ម៏ាន្ឥទធិឫទធិកនុងចាំបាាំង 

៩ ឱទារទាំងឡាេនអ្ើេ ចូរនងើបក្ាលនឡើង 
ឱទារ ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនអ្ើេ ចូរនៅជាចាំហច ោះ 
ន ោះមោក្សព្  ម៏ាន្សិរីលអ ព្ទង់ន្ឹងយងចូលមក 
១០ ន ើមោក្សព្  ៏មាន្សិរីលអនន្ោះជាអ្នកណា 

គពឺ្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ ព្ទង់ជាមោក្សព្  ម៏ាន្សិរីលអន ោះឯង។ បងអង់ 
(ទាំន្ ក ាំនកើង ២៤:៣-១០) 

 

 

សំនួរសំរាប់ការចរៀនសារច ើងវិញ 
 

១.  អតើវំងននននអសចកតីងងឹតជាេវី? 
 

២.  អតើវអាចែកអចញវិញែូចអម្តច? 
 

៣.  សូម្អ្វើការពន្យល់អោយអគ្បើឧទ្រ ៍នូវបេរម្ពីរបីពីវំងននននអសចកតីងងឹតដែលបានែកអចញ ឬយកអចញ។ 
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ទេទរៀន ី 5 
 

ការសំដដងទចញេកឲ្យទ ើញរីសិរីល្អ 
 

រសមីពនេឺននសិរីលអម្កែល់ អៅអពលណាអយើងផ្ល្ស់បតូរពីវិស័យស្ច់ឈាម្ចូលអៅកនុងវិស័យ 
ននវិញ្ញ្ ។ 
 

វិស័យរីរ 
➢ ស្ច់ឈាម្(្ម្មជាតិ) 

 

មានវិស័យពីរដែលអយើងគ្តូវពិចរណា មានវិស័យស្ច់ឈាម្ដែលអៅជុំវិញអយើង 
 

► អៅកនុងវស័យអនះ អយើងអ្វើការជាម្ួយនឹងការែឹងតាម្្ម្មជាតិននការអ ើញ ការឮ ែឹងរស  
     ជាតិ ប ះស្ទ្ប អ្ើយនឹង្ិតកេិន។ 
 

► វិស័យអនះជាអលាកីយ មានន័យថ្ វម្ិនដម្នេស់កល្បជានិចច  ប ុដនត អពលអវលារឺមាន 
    កំ ត ់
 

► វជាសមាភ្រៈនិយម្ 
 

► អៅកនុងវិស័យស្ច់ឈាម្ ឬ្ម្មជាតិ អយើងអាចសរអសើរែំអកើងគ្ពះ អយើងអាចសិក្ាគ្ពះ  
     បនទូលគ្ពះ អយើងអាចែឹងេំពីគ្ពះ។ 
 

➢ គ្ពលឹងវិញ្ញ្  
ក៏មានវិស័យខាងវិញ្ញ្ ដែរ វិស័យអនះរឺជាេវីៗដែលអៅជុំវិញអយើង 
 

► ប ុដនតអយើងម្ិនអាចអ្វើការអៅកនុងវិស័យអនះអោយវិញ្ញ្ ្ម្មតារបស់អយើងបានអេ អយើង  
     គ្តូវដតអ្វើការដគ្បគ្បួលអៅតាម្ការែឹងខាងគ្ពលឹងវិញ្ញ្ របស់អយើង។ 
 

► វិស័យអនះរឺេស់កល្បជានិចច 
 

► គាម្នអពលអវលា ឬក៏ចំងាយផ្េូវអៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្  
 

► អៅកនុងវិស័យអនះ អយើងអាចថ្វ្យបងគំគ្ពះ ជាកដនេងដែលគ្ពះបនទូលបានគ្ត ប់ជាអៅរស់  
     អ្ើយមានគ្ពះអចស្ត្ អយើងអាចស្គ្ល់គ្ពះបាន។ 
 

អលាកស្វកប ុលបានសរអសរថ្ 
 

“នោេនេើងខ្្ុាំមិន្រាបអ់ាន្របស់ដ លនមើលន ើញនឡើេ គឺរាបអ់ាន្ដ របស់ដ លនមើលមិន្ 
ន ើញវិញ  ្បិ របស់ដ លនមើលន ើញ ន ោះសថិ នសថរមិន្េូរប   ាន្នទ ដ ឯរបស់ដ លនមើល 
មិន្ន ើញ ន ោះនៅសថិ នសថរអ្ស់កល្បជាន្ិចចវិញ” (២កូរិន្ងូស ៤:១៨) 

មាននគររីរ 
 

មាននររពីរអៅកនុងគ្ពះរាជណាចគ្កគ្ពលឹងវិញ្ញ្  មាននររគ្ពះ នឹងនររននស្តាំង។ 
 

អលាកស្វកប ុលបាននិយយេំពីនររទំងពីរអនះថ្ 
 

“ព្រមទាំងអ្រព្រោះគ    ល់ព្រោះវរបិតាដ លព្ទង់បាន្នព្បាស ឲ្យនេើងបាន្គួរន្ឹងទទួល 
ចាំដ កនករតិ៍អាករ កនុងរួកបរិស ទធនៅទនីលឺផ្ង ១៣ ព្ទង់បាន្នព្បាសឲ្យនេើងរួចរីអ្ាំណាចនន្    
នសចកតីងងឹ  នហើេផ្លាស់នេើងមកកនុងន្គររបស់ព្រោះរា ប ព្តាសៃួន្ភាានន្ព្ទង់ ១៤ នេើងរាល់គ្នា 
មាន្នសចកតីនព្បាសនោោះកនុងព្រោះរា ប ព្តាន ោះ គឺជានសចកតីផ្លាច់បាប នោេសារព្រោះនោហិ  
ព្ទង់” (កូល  ស ១:១២-១៤) 
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អយើងបានអកើតម្កអៅកនុងនរររបស់ស្តាំង ប ុដនតជាម្ួយនឹងកំអ ើតថ្មី រឺអយើងចូលម្កកនុង 
នរររបស់គ្ពះ។ 

ស្ថ្នសួគ៌មានរីជាន់ 
១. មានស្ថ្នសួរ៌បីជាន់ដែលបានអលើកម្កនិយយអៅកនុងបេរម្ពីរ    េីម្ួយរឺបរិយកាស  
     របស់ដផ្នែី គ្ពះអាេិត្យ គ្ពះច័នទ នឹងផ្ក្យទំងឡាយ។ 
 

២. ស្ថ្នសួរ៌ជាន់េីពីររឺវិស័យខាងវិញ្ញ្ ទំងអេវតា នឹងអារក្ស 
 

៣. ស្ថ្នសួរ៌ជាន់េីបីរឺសំអៅអៅបេរម្ពីរ១ែងអៅកនុងរម្ពីរ២កូរិនថ្ូស១២:២   អ្ើយអនះ 
     ជាេីលំអៅស្ថ្នរបស់គ្ពះអៅកនុងខ៤អលាកស្វកប ុលសំអៅអៅស្ថ្នបរម្សុខ ជាបលេ័ងក  
     ននគ្ពះរឺសថិតអៅកនុងវិស័យអនះ។ 

 

“ខ្្ុាំសាាល់មន្ ស្សមាាក់នៅកនុងព្រោះព្គីសទ ដ លបាន្នលើកនឡើងនៅសាាន្សួគ៌ នៅជាន្់ទ៣ី ន ោះ
ព្បដហល១៤ឆ្ាាំមកនហើេ នទោះនបើកនុងរូបកាេ ឬនព្តររូីបកាេ ន ោះខ្្ុាំមិន្ ឹងនទ មាន្ដ ព្រោះ
ដ លព្ទង់ព្ជាប ៣ ខ្្ុាំសាាល់មន្ ស្សន ោះ (នទោះនបើកនុងរូបកាេ ឬនព្តររូីបកាេកតី ខ្្ុាំមិន្ ឹងនទ 
មាន្ដ ព្រោះដ លព្ទង់ព្ជាប)ថា ៤ អ្នកន ោះបាន្នលើកនឡើង ល់សាាន្បរមស ខ្” (២កូរិន្ងូស 
១២:២-៤ក) 
 

អៅអពលណាអយើងចូលម្កកនុងសិរីលអ ឬវតតមានននគ្ពះ រឺអយើងអៅកនុងវិស័យខាងវិញ្ញ្  
អទះជាអយើងកំពុងរស់អៅកនុងវិស័យស្ច់ឈាម្ ឬ្ម្មតាក៏អោយ អយើងអាចដកសគ្ម្ួលអៅ 
នឹងវិស័យននវិញ្ញ្ បាន។ 

 

នឹងមានអពលម្កែល់ អៅអពលណាអយើងចូលអៅវិស័យខាងវិញ្ញ្  ដតការពិតវិញ រឺអៅ 
កនុងស្ថ្នសួរ៌ – អៅកនុងបនទប់បលេ័ងកននគ្ពះ។ 
 

មានឯកស្រអយងអលើសពី៧៥០េំពីស្ថ្នសួរ៌អៅកនុងគ្ពះរម្ពីរ ប ុដនតគាម្នម្ួយណាអៅ្ួស 
ពីស្ថ្នជាន់េីបីអ ើយ។ 
 

ការចូល្ទៅកនុងព្រះរាជណាចព្កព្រលឹ្ងវិញ្ញ្ណ 
 

ការ  ួល្ព្រះវិញ្ញ្ណររិសុ ធ 
អបើអយើងគ្តូវេេួលនូវបេពិអស្្ន៍ពីវិស័យខាងសិរីលអននវិញ្ញ្  អន្ះអយើងគ្តូវដតជាែំបូង 
េេួលបុ ្យគ្ជម្ុជននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ។ 
 

“ន ោះេ ូោន្ព្បាប់នគព្គប់គ្នាថា ឯខ្្ុាំៗ ន វើប  ្យព្ ម  ឲ្យអ្នករាលគ់្នានោេទឹកក៏រិ  ប  ដន្ត 
មាន្ព្រោះ១អ្ងគមក ដ លមាន្អ្ាំណាចនលើសជាងខ្្ុាំនៅនទៀ  ខ្្ុាំមិន្គួរន្ឹងព្សាេដខ្្សស រ័ ៌ 
បាទព្ទង់ផ្ង ព្រោះអ្ងគន ោះន្ឹងន វើប  ្យព្ ម  ឲ្យអ្នករាលគ់្នា នោេព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធ នហើេ 
ន្ឹងននលើងវិញ” (លូកា ៣:១៦) 
 

“
១ កាលប  ្យនងៃទ៥ី០បាន្មក ល់ ន ោះនគមាន្ចិ តព្រមនព្រៀងព្ប  ាំទាំងអ្ស់គ្នា នៅកដន្លង 
ដ ១ ២ ព្សាប់ដ មាន្ឮសូររនីលើនម   ូចជាខ្្យល់បកគ់ាំហ កយ៉ាងខាាាំង មកនរញកនុងផ្ទោះដ ល 
នគអ្ងគុេនៅ ៣ កម៏ាន្អ្ណាា   ូចជាអ្ណាា ននលើង ដ លដបកនចញរគី្នា នលចមកឲ្យនគន ើញ 
នហើេមកស ាិ នលើនគព្គប់គ្នា ៤ រួចនគបាន្នរញជាព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធទាំងអ្ស់ ក៏តាាំង 
ន្ិយេភាសានផ្្សងៗ តាមដ លព្រោះវិញ្ញា ព្បទន្ឲ្យ” (កិចចការ ២:១-៤) 

 

“ចាប់តាាំងរអី្នករាលគ់្នាន ឿមក ន ើបាន្ទទួលព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធឬនៅ នគន លើេថានេើងខ្្ុាំមិន្ 
បាន្ទាំងឮន្ិយេរីព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធផ្ង” (កិចចការ ១៩:២) 
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“រួចប  លោក់ន នលើនគ នហើេព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធបាន្មកស ាិ នលើនគ ន ោះនគចាប់តាាំង 
ន្ិយេភាសា នទ នហើេអ្ ិប្ាេផ្ង” (កិចចការ ១៩:៦) 

ការរស់ទៅកនុងវិញ្ញ្ណ 
វជាដផ្នការ នឹងអគាលបំ ងរបស់គ្ពះសំរាប់ជីវិតអយើង ដែលអយើងគ្តូវរស់អៅ នឹងអែើរអៅ 
កនុងវិស័យននវិញ្ញ្ អរៀងរាល់នថ្ៃននជីវិតរបស់អយើង។ 
 

“នបើសិន្ជានេើងរស់នោេន្ូវព្រោះវិញ្ញា  ន ោះព្ ូវន ើរនោេព្រោះវិញ្ញា ដ រ” (កាឡាទី ៥: 
២៥) 
 

“ដ ខ្្ុាំព្បាប់ថា ចូរន ើរកនុងព្រោះវិញ្ញា  ន ោះអ្នករាលគ់្នាន្ឹងមិន្បាំនរញនសចកតីប ងព្បាថាាខាង 
សាច់្មនទ” (កាឡាទី ៥:១៦) 

ការ  ួល្នូវវិញ្ញ្ណនន 
អែើម្្បីពិអស្្ន៍នូវសិរីលអពិតននគ្ពះបាន អយើងគ្តូវដតចូលអៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្  វចប់     
អផ្តើម្ពីគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធយងម្កស ឋិតអលើអយើង ជាវិញ្ញ្ ននគ្បាជាញ្ នឹងការបអចចញឲ្យ 
ែឹងអៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្  អយើងម្ិនដម្នគ្គាន់ដតដសវងយល់េំពីសិរីលអននគ្ពះប ុអណា្្ះ ប ុដនត 
អយើងក៏ែឹងថ្ អយើងគ្តូវអលើកែំអកើងគ្េង់។ 
 

“ន ោះខ្្ុាំមិន្ដ លដលងអ្រព្រោះគ   នោេនព្ ោះអ្នករាលគ់្នានឡើេ គខឺ្្ុាំដ ង ាំណាលរីអ្នករាល់
គ្នា កនុងនសចកតីអ្ ិសាាន្របស់ខ្្ុាំវិញ ១៧ ន ើម្បីន្ឹងសូមឲ្យព្រោះនន្ព្រោះនេស ូវព្គីសទ ជាព្រោះអ្មាាស់
នន្នេើង គជឺាព្រោះវរបិតា ៏មាន្សិរីលអ បាន្ព្បទន្ឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ព្រោះវិញ្ញា  ដ ល នព្បាស
ឲ្យមាន្ព្បាជាា នហើេកន៏បើកសាំដ ង ឲ្យ ឹងរ ីាំន ើរសាាល់ព្ទង់ ១៨ ន ើម្បីឲ្យដននកចិ តរបស់អ្នក
រាលគ់្នាបាន្នលឺនឡើងព្បនយ ន្៍ឲ្យបាន្ ឹងថា ដ លព្ទង់នៅអ្នករាលគ់្នា ន ោះមាន្នសចកតី
សង្ឃឹមជាយ៉ាងណា នហើេថា សិរីលអ ព៏្បនសើរនព្កដលងនន្មរ កព្ទង់ កនុងរួកបរិស ទធ ជាយ៉ាង
ណាផ្ង” (នអ្ននសូរ ១:១៦-១៨) 
 

អៅកនុងគ្ពះគ្រីសទ អន្ះអយើងមានអសចកតីកាល្ហានចូលអៅគ្ពះរាជណាចគ្កសិរីលអ អែើម្្បីន្ំម្ក 
នូវសិរីលអថ្វ្យគ្េង់ 
 

“ ូនចនោះ បងបអូន្នអ្ើេ ដ លនេើងមាន្នសចកតីនកលៀវកាាន្ឹងចូលនៅកនុងទបីរិស ទធ នោេសារព្រោះ 
នោហិ នន្ព្រោះនេស ូវ” (នហនព្រើរ ១០:១៩ក) 

ការេ្ិស្ឋ្នទដាយវិញ្ញ្ណ 
អយើងគ្តូវរស់អៅ អ្ើយអែើរអៅកនុងវិស័យខាងសិរីលអននវិញ្ញ្  អយើងក៏នឹងេ្ិស្ឋ្នអោយ 
វិញ្ញ្ ។ 
 

“នបើខ្្ុាំអ្ ិសាាន្ជាភាសា នទ ន ោះគជឺាវិញ្ញា ខ្្ុាំដ លអ្ ិសាាន្ ដ ឥ មាន្ព្បនយ ន្៍ ល់ 
ព្បាជាាខ្្ុាំនសាោះ ១៥  ូនចនោះ ព្ ូវន វើ ូចនមតច ខ្្ុាំព្ ូវអ្ ិសាាន្នោេន្ូវវិញ្ញា  នហើេព្ ូវអ្ ិសាាន្ 
នោេន្ូវព្បាជាាផ្ង ខ្្ុាំន្ឹងនព្ចៀងនោេវិញ្ញា  នហើេន្ឹងនព្ចៀងនោេព្បាជាាដ រ” (១កូរិន្    
ងូស ១៤:១៤-១៥) 
 

“ព្រោះវិញ្ញា ព្ទង់ក ៏ួេនសចកតីកាំនសាេរបស់នេើងដបប ូនចាាោះដ រ  ្បិ នេើងមិន្ ឹងជាគួរ 
អ្ ិសាាន្សូមអ្វីនទ ដ ព្រោះវិញ្ញា ព្ទង់ ួេអ្ងវរ ាំន្ួសនេើង នោេ ាំងូរដ លរកដងលងរ ាំបាន្ 
វិញ”  (រ ូម ៨:២៦) 

 

អសចកតីេ្ិស្ឋ្នរបស់អយើងអោយវិញ្ញ្ រឺគាប់គ្ពះ្ឫេ័យែល់គ្ពះ អ្ើយមានកេិនអគ្រឿង 
គ្កេូបឈៃុយបានគ្បម្ូលោក់កនុងអគ្រៀងគ្កេូបអៅម្ុខបលេ័ងកននគ្ពះ។ 
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“ល ោះបាន្េកព្កាាំងនៅនហើេ ន ោះ មួាន្ ីវិ ទាំង៤ ន្ឹងរួកចាស់ទ ាំ២៤ ក់ កទ៏ាំោក់ខ្លួន្ 
ព្កាបច ោះនៅម ខ្កូន្នចៀម ទាំងកាន្់ស  ង ន្ឹង ន្មាស ដ លនរញនោេនព្គឿងព្កអ្ូបនរៀងខ្លួន្ 
ឯនព្គឿងព្កអ្ូប ន ោះជានសចកតីអ្ ិសាាន្របស់រួកបរិស ទធ” (វិវរ ៈ ៥:៨) 

 

“មាន្នទវតា១នទៀ  បាន្នចញមកឈរនៅចាំន ោះអាស  ទាំងកាន្់ ន្មាស នហើេមាន្ 
នព្គឿង ព្កអ្ូបជានព្ចើន្បាន្ព្បគលឲ់្យនទវតាន ោះ ន ើម្បីន្ឹងថាាេជាមួេន្ឹងនសចកតីអ្ ិសាាន្ 
របស់រួក បរិស ទធនៅនលើអាស មាសដ លនៅម ខ្បលល័ងក ៤ន ោះដផ្្សងនន្នព្គឿងព្កអ្ូប កផ៏្្ាេ 
នឡើងជាមួេន្ឹងនសចកតីអ្ ិសាាន្របស់រួកបរិស ទធនចញអ្ាំរីន នន្នទវតានៅចាំន ោះព្រោះ”        

(វិវរ ៈ ៨: ៣, ៤) 
ការទព្ចៀងទដាយវិញ្ញ្ណ 

អៅអពលអយើងចូលអៅវិស័យននសិរីលអអោយវិញ្ញ្  អន្ះអយើងនឹងចប់អផ្តើម្អគ្ចៀងអោយ 
វិញ្ញ្ ដែរ 
 

“ ូនចនោះ ព្ ូវន វើ ូចនមតច ខ្្ុាំព្ ូវអ្ ិសាាន្នោេន្ូវវិញ្ញា  នហើេព្ ូវអ្ ិសាាន្នោេន្ូវព្បាជាា
ផ្ង ខ្្ុាំន្ឹងនព្ចៀងនោេវិញ្ញា  នហើេន្ឹងនព្ចៀងនោេព្បាជាាដ រ” (១កូរិន្ងូស ១៤:១៥ខ្) 
 

“នគនព្ចៀងបទ១ងមី នៅម ខ្បលល័ងក” (វិវរ ៈ ១៤:៣ក) 
 

“ល ោះបាន្េកព្កាាំងនៅនហើេ ន ោះ មួាន្ ីវិ ទាំង៤ ន្ឹងរួកចាស់ទ ាំ២៤ ក់ កទ៏ាំោក់ខ្លួន្
ព្កាបច ោះនៅម ខ្កូន្នចៀម ទាំងកាន្់ស  ង ន្ឹង ន្មាស ដ លនរញនោេនព្គឿងព្កអ្ូប នរៀងខ្លួន្ 
ឯនព្គឿងព្កអ្ូប ន ោះជានសចកតីអ្ ិសាាន្របស់រួកបរិស ទធ ៩ រួកទាំងន ោះ កន៏ព្ចៀង ទាំន្ ក១ងមីថា 
ព្ទង់គួរន្ឹងេកព្កាាំងនន្ោះ នហើេន្ិងបកព្តាផ្ង  ្បិ ព្ទង់បាន្ព្ ូវនគន វើគ   នហើេព្ទង់បាន្
នោោះនេើងរាលគ់្នា នោេព្រោះនោហិ ព្ទង់ នចញរពី្គប់ទាំងរូ មន្ ស្ស ព្គប់ ភាសា ព្គប់ន្គរ 
នហើេរពី្គប់ទាំងសាសន្៍ ថាាេ ល់ព្រោះ” (វិវរ ៈ ៥:៨, ៩) 

ការថ្វ្យរងគំទដាយវិញ្ញ្ណ 
អៅកនុងវិស័យននសិរីលអអោយវិញ្ញ្ អនះ អយើងអ ើញថ្ វិញ្ញ្ បានអលើកអយើងអ ើងអៅ 
កនុងវតតមានែ៏អលើសលប់ននគ្ពះ អែើម្្បីថ្វ្យបងគំគ្េង់អោយវិញ្ញ្  នឹងអសចកតីពិត 
 

“ដ ន្ឹងមាន្នរលនវោមក កន៏ៅឥឡូវនន្ោះនហើេ ន ោះរួកអ្នកដ លថាាេបងគាំនោេរិ ព្ ង់ 
នគន្ឹងថាាេបងគាំព្រោះវរបិតានោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ  រនីព្ ោះព្រោះវរបិតា ព្ទង់រករួកអ្នក 
យ៉ាងន ោះ ឲ្យបាន្ថាាេបងគាំព្ទង់ ២៤ ឯព្រោះ ព្ទង់ជាវិញ្ញា  នហើេអ្នកណាដ លថាាេបងគាំព្ទង់ 
ន ោះព្ ូវដ ថាាេបងគាំ នោេវិញ្ញា  ន្ឹងនសចកតីរិ ដ រ” (េ ូោន្ ៤:២៣, ២៤) 

បានឆក់យកទដាយព្រះវិញ្ញ្ណ 
សូម្បីតរវញិ្ញា ណ “បានផ្លា ស់បតូរ” ភីលីរ ត្រង់នឹងយលើកយ ើងយ ើង យ ើ ផ្លា ស់យ ើង

យៅកនុង វស័ិ ខាងសិរលីអននវញិ្ញា ណ។ 

 

“ល ោះនឡើងរទីឹកមក ន ោះព្រោះវិញ្ញា នន្ព្រោះអ្មាាស់ ព្ទង់ ក់េកនីលីរបា ់នៅ នហើេអ្នកកាំ
នរៀវមិន្បាន្ន ើញគ្ន ់នទៀ នទ ក៏នៅតាមផ្លូវនៅនោេអ្រសប្ាេ” (កិចចការ ៨:៣៩) 
អហារាអេអសគាលបានផ្ល្ស់បតូរអៅអពលដែលគ្ពះបានម្កេេួលយកគាត់អៅផ្ទះវិញ។ 
 

ការសំដដងទល្ចេកឲ្យទ ើញរីសិរីល្អររស់ព្រះ 
 

ជាដំរូងគឺរំរាេ 
ចូររិតកនុងចិតតពីគ្កុម្អកមងៗម្កអលងអៅឯមាត់េឹក ពួកអរកំពុងអ្វើវិមានខ្ាច់ែ៏សគឹម្នសក អរ 
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ក៏អសើចអោយេំ រពីេវីដែលអរបានបអងកើត អ្ើយអៅអពលដែលអយើងសម្េឹងអម្ើលអៅពួកអរ  
អយើងែឹងថ្ អៅកនុងរយៈអពលខេីខាងម្ុខ េវីៗដែលអរបានអ្វើនឹងស្បសូន្យអៅវិញេស់ អតើ 
អយើងមានធ្ល្ប់បានែូចជាអកមងៗទំងអនះឬអេ? 
 

ពីែំអ ើរវរួរដតជាការងាយគ្សួល អែើម្្បីអ្វើគ្ពអងើយកអនតើយអៅនឹងម្ហាសម្ុគ្េទំងម្ូល 
អ្ើយអលងអៅអលើអ នរខ្ាច់មាត់សម្ុគ្េ សិរីលអរបស់គ្ពះរឺ្ំម្្ិមា វពិបាកនឹងចប់ណាស់ 
សូម្្បីដតចំដ កតូចរបស់វក៏អោយ។ 

 

អៅអពលណាអយើងេ្ិស្ឋ្ន អន្ះមានកូនអកមងគ្តូវបានអគ្បាសឲ្យជា អៅអពលណាអយើងឈរ 
អ្វើតាម្េំណាចដែលគ្ពះបានអគ្បាសគ្បទនែល់អយើង អ្ើយដបរអចញពីខ្យល់ព្យុះដែល
កំពុងតគ្ម្ង់ម្ក ដែលវម្កអែើម្្បីបំផ្េិចបំផ្ល្ញ អន្ះអយើងនឹងអ ើញសិរីលអរបស់គ្ពះ អៅអពល
ណាអយើងឈរអៅកនុងនគ្ពអៅខាងេឹកធ្ល្ក់ែូចរនទះ អន្ះអយើងនឹងអ ើញសិរីលអរបស់គ្ពះ។ 
 

សិរីល្អររស់ព្ ង់គឺទៅព្គរ់ ីកដន្ង 

សិរីលអរបស់គ្េង់រឺអៅគ្រប់េីកដនេង រឺវអៅជុំវិញអយើង អហារាអេស្យបានអ ើញនូវសិរីលអ
ជាអគ្ចើនននគ្ពះេមាច្ស់ អ្ើយគាត់គ្បាប់អយើងថ្ 
 

“នៅរនីលើព្ទង់មាន្រួកនសរនីម ព្គប់គ្នាមាន្សាាប៦ កប៏ាាំងម ខ្នោេសាាប២ បាាំងន ើងនោេ 
សាាប២ នហើេនព្បើ២សាំរាប់នហើរ ៣ មួេបន្លឺនៅកាន្់១ថា បរិស ទធ បរិស ទធ គពឺ្រោះនេហូវ៉ានន្រួក 
រលបរិវរព្ទង់បរិស ទធ ដផ្ន្ ីទាំងមូលមាន្នរញនោេសិរីលអនន្ព្ទង់” (នអ្សាេ ៦:២, ៣) 

ទគ្ល្រំណងនន ីសំគ្ល់្ 
េីសំគាល់ននគ្ពះរម្ពីររឺការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីសិរីលអរបស់គ្ពះ។ 
 

គ្ពះអយស ូវរឺបានបញ្ជ្ក់ថ្េុកចិតតបាន ឬក៏បានគ្បកាសថ្ពិតអោយស្រគ្ពះ អោយការ    
េស្ច្រ្យជាអគ្ចើន េីសំគាល់ នឹងការឫេធិបារម្ីជាអគ្ចើនដែលគ្េង់បានអ្វើ “បានគ្បកាសថ្ពិត” 
មានន័យថ្ អែើម្្បីបញ្ជ្ក់ថ្េុកចិតតបានអៅកនុងសម្តថភាពជាផ្េូវការ។ 
 

“ឱរួកសាសន្៍អ្ ីព្សាដអ្លនអ្ើេ សូមសាាប់ ក្យនន្ោះច ោះ ព្រោះនេស ូវ ជាអ្នកព្ស កណាសាដរ   
ដ លព្រោះបាន្សាំដ ងបង្វាញមកអ្នករាលគ់្នានោេការឫទធិបារមី ការអ្សាារ្យ ន្ឹងទសីាំគ្នល់
ដ ល ព្រោះព្ទង់បាន្ន វើ នៅកណាាលអ្នករាលគ់្នា នោេសារព្ទង់  ូចជាអ្នករាលគ់្នា ឹងព្សាប់
នហើេ” (កិចចការ ២:២២) 
 

ម្នុស្សជាអគ្ចើនអរអជឿ អ្ើយមានការេស្ច្រ្យអោយបានអ ើញការេស្ច្រ្យ នឹងេីសំគាល់ 
 

“នហើេស ីម ូន្ន ោះកន៏ ឿដ រ ល ោះគ្ន ់ទទួលប  ្យព្ ម  រួចនហើេ ន ោះកន៏ៅជាប់ន្ឹងនីលីរ 
ជា រាបនៅ នហើេគ្ន ់នកើ មាន្នសចកតីអ្សាារ្យ នោេបាន្ន ើញទសីាំគ្នល់ ន្ឹងការឫទធិបារមី 
ជា ាំដ លនកើ មក” (កិចចការ ៨:១៣) 
គ្ពះបានអគ្ជើសអរីសអ្វើបន្ទ្ល់អោយេីសំគាល់ ការេស្ច្រ្យ នឹងការឫេធិបារម្ីជាអគ្ចើន 
 

“អ្ញន្ឹងសាំដ ងការអ្សាារ្យ នៅនលើនម  ន្ឹងទសីាំគ្នល់នៅដផ្ន្ ី គជឺា្ម ននលើង នហើេន្ឹង
កាំសួលដផ្្សង” (កិចចការ ២:១៩) 
 

“ទាំងមាន្ព្រោះន វើប ោល់ជាមួេផ្ង នោេទសីាំគ្នល់ ការអ្សាារ្យ ន្ឹងការឫទធិបារមីជានព្ចើន្ 
យ៉ាង ទាំងដចកព្រោះវិញ្ញា បរិស ទធមកតាមព្រោះហឫទ័េព្ទង់ផ្ង” (នហនព្រើរ ២:៤) 
 

 ីសំគ្ល់្ទល្ើកដំរូងដដល្ព្រះទយស ូវបានរង្ហ្ញ 
ការេស្ច្រ្យេីម្ួយរបស់គ្ពះអយស ូវរឺជាការបានដគ្បេឹកអៅជាគ្ស្េំពាំងបាយជូរ អ្ើយគ្ពះ 
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រម្ពីរបានអៅការអនះ “េីសំគាល់អលើកែំបូង” ជាេីសំគាល់ផ្្ាយែំ ឹងឬក៏ចងអុលអៅេវី
ម្ួយ 
 

“ព្រោះនេស ូវមាន្បន្ទូលនៅនគថា ចូរចាក់ទឹកឲ្យនរញ ងទាំងនន្ោះនៅ នគកច៏ាក់ទឹកនរញ ល់ 
មា ់ ង ៨ រួចព្ទង់មាន្បន្ទូលព្បាប់នគថា ឥឡូវនន្ោះ ចូរ ងេកនៅ ូន្ ល់នោក ជាមងគល 
ការច ោះ នគក ៏ងេកនៅ ៩ កាលអ្នកមងគលការបាន្នលក់ទឹក ដ លបាន្ដព្បនៅជាព្សាទាំ ាំង 
បាេ ូរនហើេ ឥ មាន្ ឹងជាមករណីា (ដ រួកបាវបាំនរីដ ល ងទឹកន ោះ នគ ឹង) ន ោះអ្នក 
មងគលការកន៏ៅបតីនថាាងងមីមកន្ិយេថា ១០ មន្ ស្សទាំងឡាេ នគដ ងដ នលើកព្សាទាំ ាំង 
បាេ ូរលអមកជាម ន្ ល ោះកាលបាន្ផ្ឹកជានព្ចើន្នហើេ ន ោះនទើបនលើកព្សាទាំ ាំងបាេ ូរ 
ដ ល មិន្សូវលអមកជានព្កាេ ដ នន្ោះ អ្នកបាន្ទ កព្សាទាំ ាំងបាេ ូរយ៉ាងលអ  រាប ល់ឥឡូវ 
នន្ោះវិញ ១១ ព្រោះនេស ូវ ព្ទង់ន វើទសីាំគ្នល់ម ន្ ាំបូងនន្ោះ នៅនូមិកាណា កនុងព្ស កកាលីនឡ ទាំង
សាំដ ងសិរីលអរបស់ព្ទង់ នហើេរួកសិស្សក៏ន ឿ ល់ព្ទង់»” (េ ូោន្ ២:៧-១១) 

 

ការេស្ច្រ្យអនះ ពីការដគ្បេឹកអៅជាគ្ស្េំពាំងបាយជូរ រឺសំដែងពីការបានផ្ល្ស់ពី្ម្មជាតិ
អៅ កនុងេ្ិ្ម្មជាតិ វជាការរួរឲ្យចប់អារម្ម ៍ដែលេីសំគាល់អនះ ពីការផ្ល្ស់ពី្ម្មជាតិ
អៅកនុង េ្ិ្ម្មជាតិអៅកនុងរម្ពីរយ ូហាន ២ រឺមានអៅខាងម្ុខ អ្ើយបានចងអុលអៅឯការ   
េស្ច្រ្យ ពីជីវិតដែលបានផ្ល្ស់បតូរអៅកនុងរម្ពីរយ ូហានជំពូក ៣ ដែលគ្ពះអយស ូវមានបនទូលថ្ 
“េនកគ្តូវ ដតបានអកើតជាថ្មី”។ 

សិរីល្អទល្ចេកកនុងររក 
ម្នុស្សជាអគ្ចើនបានស្គ្ល់នូវេវីដែលអលចម្កែូចជា “សិរីលអអលចម្កកនុងពពក” កំ ុងអពល 
ននការថ្វ្យបងគំែ៏សនធឹក ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញទំងអនះរឺជាអរឿយៗបានអ ើញអៅ
កនុងរូបភាពអរថ្តជាម្ួយនឹងមា ្សុីនថ្តរូបឌីជីថ្ុល អៅអពលដែលអរែឹងពីសិរីលអែ៏េស្ច្រ្យនន
វតតមានរបស់គ្ពះ។ 

 

“កាលនអ្ើរ  ន្កាំរ ងន្យិេន្ឹងរួក ាំន្ ាំកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្លទាំងអ្ស់ ន ោះនគង្វកដបរនៅឯទ ី
រនោសាាន្ ន ើញសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ានលចមកកនុងររក” (ន្ិកខមន្ាំ ១៦:១០) 
 

“ម ូនសកន៏ឡើងនៅនលើននាំស ីណាេ នហើេមាន្ររកព្គបនលើននាំ” (ន្ិកខមន្ាំ ២៤:១៥) 
 

“ន ោះររកកព៏្គបព្ សាល ាំន្ ាំ នហើេសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាបាន្សថិ នៅនរញកនុងនរាង 
ឧនបាសង ៣៥ ឯម ូនស នោកចូលនៅកនុងព្ សាល ាំន្ ាំមិន្បាន្ រីនព្ ោះររកនៅរនីលើ នហើេ 
នោេនព្ ោះសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាដ លនៅនរញកនុងនរាងឧនបាសងន ោះផ្ង ៣៦ នបើកាលណា 
ររកបាន្នឡើង ផ្  រនីលើនរាងឧនបាសង ន ោះរួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្លកដ៏ ងន វើ ាំន ើរន ើរនៅ
ជា រាប កនុងព្គប់ទាំងនវោដ លនគកាំរ ងដ ន វើ ាំន ើរន ោះ ៣៧ ដ នបើកាលណាររកមិន្បាន្
នឡើងនទ ន ោះនគកម៏ិន្ន វើ ាំន ើរនៅដ រ ទល់ដ ររកនឡើងផ្  នចញ ៣៨  ្បិ កនុងអ្ស់ទាំងការ
 ាំន ើរនន្រួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្ល ន ោះនៅនវោនងៃ ដ ងមាន្ររកនន្ព្រោះនេហូវ៉ា សថិ នៅនលើ
នរាងឧនបាសង នហើេនៅនវោេប់ មាន្ននលើងវិញ ឲ្យរួកវង្សអ្ ីព្សាដអ្លទាំងអ្ស់គ្នាបាន្ន ើ
ញ។:៚” (ន្ិកខមន្ាំ ៤០:៣៤-៣៨) 

 

“កាលគ្ន ់កាំរ ងដ ទូលនៅនឡើេ ន ោះមាន្ររកយ៉ាងនលឺបាន្មកបាាំងនគ នហើេមាន្ឮ 
សាំនឡង នចញររីរកន ោះថា នន្ោះជាកូន្សៃួន្ភាាអ្ញ ជាទនីរញចិ តអ្ញណាស់ ចូរសាាប់តាម
ច ោះ” (មា៉ាថាេ ១៧:៥) 
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ការសំដដងទល្ចេកឲ្យទ ើញរីទភ្ើង 
សិរីលអននគ្ពះរឺជួនកាលបានបអចចញឲ្យអ ើញជាេណាត្តអភេើង ែូចជាម្ួយនឹងសិរីលអអលចម្ក 
កនុងពពក មានការអកើតមានអ ើងែ៏ញឹកញាប់ពីស្ន្ម្ប ះឬោន ឬបាល់អភេើងដែលបានបងាហ្ញ 
អៅអលើរូបភាពដែលបានថ្តជាម្ួយនឹងមា ្សុីនថ្តរូបឌីជីថ្ុល។ 

 

“ម ូនស ន្ឹងនអ្ើរ  ន្ក ៏ាំគ្នាចូលនៅកនុងព្ សាល ាំន្ ាំ រួចនចញមកវិញឲ្យររ ល់បណាា ន្ ន ោះ 
សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាកន៏លចមកឲ្យនគន ើញទាំងអ្ស់គ្នា ២៤កម៏ាន្ននលើងនចញរចីាំន ោះព្រោះនេ
ហូវ៉ាមកបនញ្ឆោះ ង្វាេ    ន្ឹងខាាញ់នៅនលើអាស  កាលបណាា ន្ន ើញ ូនចាាោះ ន ោះនគ 
ដព្សកនឡើងនោេអ្ាំ រ រួចព្កាបផ្លាប់ម ខ្ច ោះ” (នលវីវិន្័េ ៩:២៣, ២៤) 

 

(អហារាអេលីយ ្) “នហើេចូរឲ្យអ្នករាលគ់្នាអ្ាំ វ វ ល់ព្រោះ មព្រោះរបស់អ្នករាលគ់្នាច ោះ ឯក៏
ខ្្ុាំ ន្ឹងអ្ាំ វ វ ល់ព្រោះ មព្រោះនេហូវ៉ាវិញ នបើព្រោះណាន លើេមកនោេសារននលើង ន ោះចូរឲ្យ
រាប ់ព្រោះន ោះទ កជាព្រោះរិ ច ោះ” (១រង្ាវតារក្សព្  ១៨: ២៤) 

 

“ខ្ ៈន ោះ ននលើងនន្ព្រោះនេហូវ៉ាកធ៏្លាក់ច ោះមកបនញ្ឆោះ ង្វាេ ព្រមទាំងឧស ងម ន្ឹង ូលី ី 
នហើេកល៏ិទធទឹកដ លនៅកនុងព្បឡាេអ្ស់នៅដ រ ៣៩ កាលរួក ន្ទាំងឡាេបាន្ន ើញ 
ន ោះ នគកព៏្កាបផ្លាប់ម ខ្ន លថា ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់ជាព្រោះ ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់ជាព្រោះរិ នហើេ” 
(១រង្ាវតារក្សព្  ១៨:៣៨, ៣៩) 

 

“កាលសាឡូម ូន្បាន្អ្ ិសាាន្នព្សចនហើេ ន ោះននលើងកច៏ ោះរនីលើនម ” (២របាក្សព្  ៧:១ក) 
“កនុងកាលដ លព្រោះអ្មាាស់ព្ទង់បាន្ោង ាំរោះនព្គឿងោមករបស់រួកព្សីៗព្ក ងស ីេ ូន្នចញ 
នហើេបាន្ចាំរាញ់សាំអា ្មនន្ព្ក ងនេរូសាឡិមរកីណាាលទពី្ក ងនៅ នោេអ្ាំណាចនន្ 
នសចកតីេ  តិ ម៌ ន្ឹងអ្ាំណាចនន្ននលើងន ោះបន្្សុស ៥ ព្រោះនេហូវ៉ា ព្ទង់ន្ឹងបនងកើ ឲ្យមាន្ររក 
ន្ឹងដផ្្សងនៅនវោនងៃ នហើេននលើង ន៏ ោះបាំនលឺនៅនវោេប់ រនីលើទលីាំនៅទាំងមូលនៅននាំស ីេ ូន្ 
នហើេរនីលើទពី្ប  ាំទាំងប   ាន្របសន់គ  ្បិ ព្គប់ទាំងទគីួរនគ្នររ ន្ឹងមាន្គាំរបព្គបបាាំងទាំង 
អ្ស់” (នអ្សាេ ៤:៤-៥) 

្គរោន់ នឹងទ្្ករទនាទ្រ 
“ល ោះ ល់ព្រឹកនឡើងនងៃទ៣ី ន ោះកម៏ាន្ឮសូរផ្គរមាន្នផ្លកបន ោរ ន្ឹងររកយ៉ាងព្កាស់នៅនលើននាំ 
ព្រមទាំងឮសូរផ្លុាំដសនងយ៉ាងខាាាំងនព្កដលង រួចបណាា ន្ទាំងឡាេដ លនៅកនុងទី ាំនឡើង      
ព្ សាល កញ័៏ររន្ធ ់ទាំងអ្ស់គ្នា” (ន្ិកខមន្ាំ ១៩:១៦) 

 

“មាន្នផ្លកបន ោរ នសៀងសាំនឡង ន្ឹងផ្គរោន្់នចញរីបលល័ងក១ន ោះមក កម៏ាន្ចនងកៀង៧ន ោះនៅ 
រីខាងម ខ្ ន ោះគជឺាវិញ្ញា ទាំង៧របស់ព្រោះ” (វិវរ ៈ ៤:៥) 
 

ការសំដដងទល្ចេកឲ្យទ ើញរីទព្រង(ការចាក់ោរ) 

ម្នុស្សជាអគ្ចើនបានស្គ្ល់ពីការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីអគ្បងដែល្ូរម្កពីនែរបស់អរ 
អជើង ឬក៏ដផ្នកអផ្្សងៗអេៀតននដស្បករបស់អរ អគ្បងរឺបានអគ្បើសំរាប់ការចក់លាប 
 

“ព្ ូវោេចាំរ ោះគ្នាន វើជានព្បងសាំរាប់ប  ្យចាក់ោបយ៉ាងបរិស ទធ ដ លបាន្ចាំរ ោះោេគ្នាតាម 
វិ ីន វើនន្អ្នកផ្្សាំនព្គឿងព្កអ្ូប ទ កសាំរាប់ជានព្បងចាក់ោបយ៉ាងបរិស ទធ” (ន្ិកខមន្ាំ ៣០:២៥) 
 

“រួចព្ ូវឲ្យចាក់នព្បងនលើនអ្ើរ  ន្ ន្ឹងរួកកូន្នោក ព្រមទាំងដញកនគនចញជាបរិស ទធ ឲ្យបាន្ន វើ 
ការង្វរជាសង្ឃ ល់អ្ញ ៣១ ព្ ូវឲ្យព្បាប់ ល់រួកកូន្នៅអ្ ីព្សាដអ្លថា នព្បងនន្ោះព្ ូវទ កជា 
នព្បងសាំរាប់ប  ្យចាក់ោបយ៉ាងបរិស ទធ ល់អ្ញ នៅអ្ស់ទាំង ាំ ឯងរាលគ់្នានៅ”       
(ន្ិកខមន្ាំ ៣០:៣០ ៣១) 
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អៅអពលអគ្បងបអចចញឲ្យអ ើញែូចអចញព ៌មាស 
 

“ន ោះខ្្ុាំកស៏ួរនទវតាថា ន ើមអ្ូលីវទាំង២ ដ លនៅខាងសាាាំ នហើេខាងន វងនន្ន ើងចនងកៀង 
ន ោះន ើជាអ្វី ១២ ខ្្ុាំកស៏ួរមតងនទៀ ថា ឯដមកអ្ូលីវទាំង២នន្ោះ នៅដក្បរបាំរង់មាសទាំង២ ដ ល 
បងហូរនព្បងសម្បុរមាសនចញន ោះ ន ើជាអ្វី” (សាការី ៤:១១ ១២) 
 

ការសំដដងទល្ចេកឲ្យទ ើញរីមាស 

ផ្ង់មាសសិរីលអរឺអពលខេះបានសំដែងឲ្យអ ើញអៅអពលថ្វ្យបងគំវតតមានែ៏្ំអ្ងននគ្ពះ 
 

“រកីនុង នី ោះ មាន្នចញជាអាោរ នហើេនៅខាងនព្កាមកព៏្ ឡប់ព្ ឡិន្  ូចជាព្ ូវននលើងន ោះ  
៦ កនុងងមទាំងន ោះជាកដន្លងមាន្ ្បូងកន តៀង នហើេក៏មាន្ផ្ងម់ាសដ រ” (េ បូ ២៨:៥, ៦) 

 

អយងអៅតាម្េំអនៀម្េំលាប់ស្សន៍យ ូោ ការចុងអគ្កាយដែលបតីអ្វើ ម្ុននឹងចូលម្កយក 
គ្បពនធរឺអផ្ញើនូវេំអណាយជាមាស  េំអណាយជាមាសរឺបានគ្បទនម្ក អៅអពលដែលអរបិកា 
ន្ងបានយល់គ្ពម្អរៀបការជាម្ួយនឹងេ ៊ីស្ក 
 

“កាលគ្ន ់កាំរ ងដ អ្ ិសាាន្មិន្ទន្់ផ្  នៅនឡើេ ន ោះព្សាប់ដ នរបិកាកន តៀ កអមនចញ 
មក” (នោក ប្ប តិ ២៤:១៥) 

 

“រួចបនញ្ចញនព្គឿងមាសនព្គឿងព្បាក់ ន្ឹងសាំនលៀកបាំ ក់ឲ្យ ល់នរបិកា ព្រមទាំង ូន្របស់
ព្ទរ្យ  ម៏ាន្ ាំនឡ នៅបង ងន្ឹងមាាេ ងដ រ” (នោក ប្ប តិ ២៤:៥៣) 

 

បាវបំអរី “ដែលគាម្នអឈាម្ះ”  របស់អលាកេ័គ្បាហំាជាគ្បអភេននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ គ្េង់បាន 
គ្បទនែល់អរបិកានូវកូនគ្កម្ុំ មាសបន្ទ្ប់ពីន្ងយល់គ្ពម្អរៀបការេ ៊ីស្ក ជាគ្បអភេនន គ្ពះ
អយស ូវ។ 

 

“នហើេនបាោះបង់នចាលព្ទរ្យវិនសសរបស់អ្នកនៅកនុង ូលី  ីព្រមទាំងមាសរពី្ស កអ្ូភារនៅកនុង 
ងមនៅបា នព្ជាោះទឹកផ្ង ២៥ ន ោះព្រោះ ម៏ាន្ព្គប់ព្រោះនចសាា ព្ទង់ន្ឹងបាន្ជាព្ទរ្យវិនសស ន្ឹងជា 
ព្បាក់មាន្សាច់ស ទធ ល់អ្នកនហើេ” (េ បូ ២២:២៤ ២៥) 

 

“នទោះនបើអ្នករាលគ់្នាបាន្ន កនៅកណាាលនព្កាលស វ គងដ់ ន្ឹងមាន្សាាប ូចជាព្ បដ ល 
នព្សាបនោេព្បាក់ នហើេនរាមកន៏ព្សាបនោេមាសនលឿង” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៦៨:១៣) 

 

“កន៏្ឹងអ្ព្ងួន្អ្ស់ទាំងសាសន្៍ដ រ ន ោះទគី្នប់ចិ តរបស់អ្ស់ទាំងសាសន្៍ន្ឹងមក ល់ព្រោះនេ
ហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា នៅព្គ្នន ោះ អ្ញន្ឹងបាំនរញវិោរនន្ោះ នោេសិរីលអ  
៨ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរព្ទង់មាន្បន្ទូលថា អ្ស់ទាំងព្បាក់ជារបស់ផ្ងអ្ញ នហើេមាស
ទាំងប   ាន្ក៏ជារបស់អ្ញដ រ ៩ ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា សិរីលអរបស់
វិោរជាន្់នព្កាេនន្ោះ ន្ឹងបាន្នលើសជាងជាន្់ម ន្នៅនទៀ  នហើេអ្ញន្ឹងឲ្យមាន្នសចកតីស ខ្
សាន្តនៅទនីន្ោះផ្ង នន្ោះជាព្រោះបន្ទូលរបស់ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ” (ោកាេ ២: ៧-៩) 

 

“កាំដផ្ងន ោះបាន្ន វើរី ្បូងម ីនជា ិ នហើេទពី្ក ងកន៏ វើរមីាសស ទធ  ូចជាដកវថាាលអ”           
(វិវរ ៈ ២១:១៨ ២១) 
 

“ទារទាំង១២ជាដកវម កាា១២ គទឺារ១ន វើរដីកវម កាា១ នហើេផ្លូវព្ក ងកន៏ វើរមីាសស ទធ ថាា ូចជា
ដកវ” (វិវរ ៈ ២១:២១) 

ការសំដដងទល្ចេកឲ្យទ ើញ 
អពលអវលាជាអគ្ចើន ត្បូងែ៏គ្សស់ស្អ្តបានធ្ល្ក់ម្កអៅកំ ុងអពលននការសំដែងអលចម្កឲ្យ 
អ ើញពីសិរីលអែ៏ខាល្ំងននវតតមានរបស់គ្ពះ។ 
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អៅកនុងសភាពអែើម្របស់គាត់“បានចក់អគ្បងតាំងអ ើងជាេនកគ្របបាំង” មានអសចកតីអរៀប 
រាប់ពីេវីដែលអលចអចញម្កជាកិចចការរបស់លូសុី្វ័រអៅកនុងបនទប់បលេ័ងកននស្ថ្នសួរ៌ ពីអគ្ពាះ 
គាត់បានអែើរអៅវិញអៅម្កអៅកណាត្លថ្មភេឺចំង 

 

“ព្រោះបន្ទូលនន្ព្រោះនេហូវ៉ា បាន្មក ល់ខ្្ុាំនទៀ ថា ១២ កូន្មន្ ស្សនអ្ើេ ចូរនផ្តើម ក្យទាំន្ួញ រី
 ាំន ើរនសតចព្ក ងទីរ  ស នហើេព្បាប់ថា ព្រោះអ្មាាស់នេហូវ៉ាព្ទង់មាន្បន្ទូល ូនចនោះ ឯងជាអ្នក 
បាំនរញខាា  នោេមាន្ព្បាជាាន រនរញ នហើេលាំអ្ព្គប់លកខ ៍ ១៣ រនី ើមឯងបាន្នៅកនុង 
ច្ារនអ្ដ ន្ជាសួន្របស់ព្រោះ ឯងបាន្ព្បោប់កាេនោេ ្បូង ៏មាន្ ាំនឡព្គប់ម ខ្ គសឺាមស ី 
នទប ័  នរព្  នបរីល អ្ូន្ីក្ស ម ីនជា ិ កន តៀង មរក  បារនក  នហើេន្ឹងមាស ឯព្កាប់ ន្ឹង 
ខ្លុេរបស់ឯង ន ោះបាន្នព្ ៀមទ កសាំរាប់ឯងតាាំងរនីងៃដ លឯងនកើ មក ១៤ ឯងជានចរូប ៊ីន្ 
ដ លបាន្ចាក់នព្បងតាាំងនឡើងជាអ្នកព្គបបាាំង គអឺ្ញបាន្តាាំងឯងនឡើង ឲ្យឯងបាន្នៅនលើននាំ 
បរិស ទធរបស់ព្រោះ ឯងកប៏ាន្ន ើរនៅមកនៅកណាាលងមនលឺចាាំង” (នអ្នសគ្នល ២៨: ១១-១៤) 

 

“ថ្មភេឺចំង” អចញម្កសំអៅអៅនឹងត្បូងែ៏មានតនម្េ ដែលមានអគ្ចើនសនធឹកអៅកនុងបនទប់បលេ័ងក 
ននស្ថ្នសួរ៌បញ្ច្ំងនូវពនេឺែ៏រុងអរឿងដែលបានបអចចញម្កពីគ្ពះផ្ទ្ល់។ 
 

“
១០ ន ោះនទវតាក ៏ាំេកវិញ្ញា ខ្្ុាំ នៅនលើននាំ ាំនហើេខ្ពស ់បង្វាញឲ្យខ្្ុាំន ើញទីព្ក ងបរិស ទធ គឺ 
ជាព្ក ងនេរូសាឡិមដ លកាំរ ងដ ច ោះរសីាាន្សួគ៌ មកអ្ាំរីព្រោះ ១១ ទាំងមាន្សិរីលអនន្ព្រោះ នហើេ 
រន្លឺរសមីរបស់ទពី្ក ងន ោះ ក៏ ូចជា ្បូងមាន្ ាំនឡនងលវិនសស គឺ ូចជា ្បូងម ីនជា ិ នហើេថាា
 ូចដកវចរន ” (វិវរ ៈ ២១:១០-១១, ១៨-២១) 

 

“
១៨កាំដផ្ងន ោះបាន្ន វើរ ី្បូងម ីនជា ិ នហើេទីព្ក ងកន៏ វើរមីាសស ទធ  ូចជាដកវថាាលអ         
១៩ ន ើង កាំដផ្ងបាន្តាក់ដ ង នោេ ្បូងមាន្ ាំនឡព្គប់យ៉ាង ន ើងទ១ីមាន្ ្បូងម ីនជា ិ     
ទ២ីមាន្  ្បូងកន តៀង ទី៣មាន្ ្បូងនមារា៉ា ទ៤ីមាន្ ្បូងមរក    ២០ ទ៥ីមាន្ ្បូងសាមស ី       
ទ៦ីមាន្ ្បូងរិទេ ទ៧ីមាន្ ្បូងប   នលឿង ទ៨ីមាន្ ្បូងនបរីល ទ៩ីមាន្ ្បូងនទបា៉ា ់ ទី១០
មាន្ ្បូងេក់ ទ១ី១មាន្ ្បូងន្ិល ទ១ី២មាន្ ្បូងព្ ដបក ២១ ទារទាំង១២ជាដកវម កាា១២ គឺ
ទារ១ន វើរដីកវ ម កាា១ នហើេផ្លូវព្ក ងកន៏ វើរមីាសស ទធ ថាា ូចជាដកវ” (វិវរ ៈ ២១:១៨២១) 

 

អេស្យអរៀបរាប់ពី “គ្បពនធអថ្ម្ងថ្មី”  បានគ្បោប់អោយត្បូងរបស់ខេួន 
 

“ខ្្ុាំន្ឹងអ្រសប្ាេចាំន ោះព្រោះនេហូវ៉ា ព្រលឹងខ្្ុាំន្ឹងរីករាេចាំន ោះព្រោះនន្ខ្្ុាំ រនីព្ ោះព្ទង់បាន្ 
ព្បោប់ខ្លួន្ខ្្ុាំនោេសាំនលៀកបាំ ក់នន្នសចកតីសនស្តង្វាោះ ព្ទង់បាន្ព្គល ាំខ្្ុាំនោេអាវជានសចកតី 
ស ចរិ   ូចជាបតីនថាាងងមីដ ងខ្លួន្នោេនព្គឿងលាំអ្ នហើេ ូចជាព្បរន្ធនថាាងងមី កព៏្បោប់នោេ 
 ្បូងរបស់ខ្លួន្ដ រ” (នអ្សាេ ៦១:១០) 

 

ការសំដដងទល្ចេកឲ្យទ ើញ 
ស្ល្បក៏គ្តូវបានឲ្យែឹងថ្នឹងគ្ជុះអៅកនុងវិស័យសិរីលអននវតតមានែ៏អលើសលុបរបស់គ្ពះ  
 

“ព្ទង់ន្ឹងព្ក ងឯងនោេសាាបព្ទង់ នហើេឯងន្ឹងព្ កនៅនព្កាមចាំនអ្ងសាាបរបស់ព្ទង់ នសចកតី 
រិ របស់ព្ទង់ជាដខ្ល នហើេជាអាវនព្កាោះ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៩១:៤) 
 

“ឯងរាលគ់្នាបាន្ន ើញអ្ស់ទាំងការដ លអ្ញន វើ ល់សាសន្៍នអ្ស ីរទនហើេ ន្ឹងការដ លអ្ញ 
បាន្ព្ទឯងរាលគ់្នានលើសាាបឥស្តន្ទី ាំមកឯអ្ញនន្ោះផ្ង” (ន្ិកខមន្ាំ ១៩:៤) 
 

“ដ ព្រោះអាទិ ្យនន្នសចកតីស ចរិ ន្ឹងរោះនឡើង មាន្ទាំងអ្ាំណាចនព្បាសឲ្យជា នៅកនុងចាំនអ្ង 
សាាប សាំរាប់ឯងរាលគ់្នាដ លនកា ខាាច ល់ន្ាោះអ្ញ ន ោះឯងរាលគ់្នាន្ឹងនចញនៅនោ    
កន ោង ូចជាកូន្នគ្ន ដ លដលងនចញរនីព្កាល” (មា៉ាឡាគី ៤:២) 
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“សូមការ ររក្ាទូលបងគាំ  ូចជាព្បព្សីដននក សូមបាាំងទូលបងគាំនៅនព្កាមមលប់ចាំនអ្ងសាាបរបស់ 
ព្ទង” (ទាំន្ ក ាំនកើង ១៧:៨) 
 

“ឱនេរូសាឡិម ព្ក ងនេរូសាឡិមនអ្ើេ ឯងដ លសាំឡាប់រួកនោរា នហើេេកងមនចាល រួក
អ្នកដ លបាន្ចា ់មកឯឯង ន ើប   ាន្ ងនហើេ ដ លអ្ញចង់ព្បមូលកូន្ឯងទាំងប   ាន្  ូច
ជានមមាន្់ព្ក ងកូន្វឲ្យព្ កនព្កាមសាាប ដ ឯងមិន្ព្រមនទ” (មា៉ាថាេ ២៣:៣៧) 

 

“ឱព្រោះអ្ងគនអ្ើេ នសចកតីសប្បុរសនន្ព្ទង់នងលវិនសស យ៉ាងណាហន៎ រួកមន្ ស្សនោកក៏ព្ កនៅ 
មលប់នន្សាាបព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៣៦:៧) 
 

ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីស្ល្បក៏អាចបងាហ្ញពីវតតមានននពួកអេវតា 
 

ការសំដដងទល្ចេកឲ្យទ ើញរីក្ិនព្កេូរ 
ស្វកប ុលបាននិយយថ្ អយើងរាល់គាន្ជាកេិនគ្កេូបននគ្ពះគ្រីសទ 
 

“ដ អ្រព្រោះគ   ល់ព្រោះអ្ងគ ដ លព្ទង់នចោះដ  ាំនេើងខ្្ុាំ ឲ្យមាន្ ័េ ាំន្ោះកនុងព្រោះព្គីសទ 
នហើេ កផ៏្្ាេកលិន្រ ីាំន ើរដ លនេើងខ្្ុាំសាាល់ព្រោះ ឲ្យបាន្ស សសាេទួនៅព្គប់កដន្លងផ្ង 
១៥ ្បិ នេើងខ្្ុាំជាកលិន្ព្កអ្ូបនន្ព្រោះព្គីសទ ល់ព្រោះនៅកនុងរួកមន្ ស្សដ លកាំរ ងដ បាន្សនស្តង្វាោះ 
នហើេ កនុងរួកអ្នកដ លកាំរ ងដ វិ សនៅដ រ ១៦  ល់រួក១ជាកលិន្នន្នសចកតីសាាប់ ឲ្យព្ ូវសាាប់
 ល់ រួក១នទៀ  ជាកលិន្នន្ ីវិ  ឲ្យបាន្រស់នៅ ន ើអ្នកណាគួរន្ឹងនសចកតីទាំងនន្ោះ” (២កូរិន្ងូ
ស ២:១៤-១៦) 

 

យ ូបបាននិយយពីកេិនគ្កេូបននខ្យល់វិញ្ញ្ ននគ្ពះអៅកនុងរនធគ្ចម្ុះអយើង ការសំដែងអលច 
ម្កឲ្យអ ើញអនះរឺបងាហ្ញពីការអៅជិត នឹងភាពជិតសនិេធជាម្ួយនឹងគ្ពះផ្ទ្ល់ 

 

“កាលខ្្ុាំនៅមាន្ នងហើមនចញចូល នហើេមាន្ខ្្យល់វិញ្ញា នន្ព្រោះនៅកនុងរន្ធព្ចម ោះខ្្ុាំនៅ
នឡើេ” (េ បូ ២៧:៣) 

 

“ព្ទង់បាន្ព្សឡាញ់នសចកតីស ចរិ  នហើេសអប់ការទ ចចរិ  នហ  ន ោះបាន្ជាព្រោះ គឺជាព្រោះនន្
ព្ទង់ បាន្ចាក់នព្បងថាាេព្ទង់ ជានព្បងនន្នសចកតីនព្ កអ្រសាទរ នលើសជាងរួកសាំឡាញ់នន្
ព្ទង់ ៨ ព្រោះរស្តសតព្ទង់ផ្្ាេកលិន្ព្កអ្ូប នោេ ័រលវីងនទស ព្កឹសាា ន្ឹងកាំញាន្ មាន្ឮសូរននលង 
នចញរ ីាំណាក់នលុក បណាាលឲ្យព្ទង់សប្ាេនឡើង” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៤៥:៧-៨) 

 

អៅកនុងបេចំអរៀងស្ ូម្ ូន អយើងមានរូបភាពយ ្ងគ្សស់ស្អ្តពីេំន្ក់េំនងននអសចកតី 
គ្សឡាញ់រវងបតី(គ្ពះគ្រីសទ) នឹងអយើងរាល់គាន្ជាគ្បពនធរបស់គ្េង់ 
 

“
៦ ៙ ន ើអ្នកណាន្ ៎ោះ ដ លនឡើងរទីីរនោសាាន្មក មាន្ហ េ ូចជាដផ្្សង មាន្អ្បខ់្លួន្នោេ 
ខ្លឹមចន្ទន្៍ ន្ឹងកាំញាន្ ព្រមទាំងនម្ៅព្កអ្ូបព្គប់យ៉ាងរបស់រួក ាំន្ួញ ូនចនោះ” (បទចាំនរៀង    
សាឡូម ូន្ ៣:៦) 
“
១១ ឱព្បរន្ធនអ្ើេ បបូរមា ់ឯងព្សក់មកជាទឹក មុាំ មាន្ទឹក មុាំន្ឹងទឹកនោោះនគ្ននៅនព្កាម     
អ្ណាា ឯង នហើេកលិន្សាំនលៀកបាំ ក់របស់ឯង ូចជាកលិន្ព្កអ្ូបនន្នព្រល្ា ូន្”          
(បទចាំនរៀងសាឡូម ូន្ ៤:១១) 

 

“
១៣ ព្ ួេឯងជាចាំការទទឹម មាន្ដផ្ល វិ៏នសស កម៏ាន្ន ើមព្កនរន្ ន្ឹងន ើមនទរវិរូ ១៤ គឺនទរវិរូ ន្ងឹ 
រនមៀ  ន ើមក ាេនហើេសម្បុរដលវង ន្ូវន ើមនឈើទាំងប   ាន្ដ លសាំរាប់ន វើនព្គឿងព្កអ្ូបដ រ 
ន្ឹង ័រលវីងនទស ព្កឹសាា នហើេនព្គឿងព្កអ្ូបយ៉ាងសាំខាន្់ទាំងអ្ស់” (បទចាំនរៀងសាឡូម ូន្ ៤: 
១៣-១៤) 
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ទំងអនះ នឹងការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញជាអគ្ចើនអេៀតពីសិរីលអននវតតមានែ៏េស្ច្រ្យរបស់
គ្ពះ រឺជាេីសំគាល់តាម្គ្ពះរម្ពីរ ដែលរំឮកអយើងរាល់គាន្ពីអសចកតីគ្សឡាញ់ែ៏អលើសលប់
របស់គ្ពះ គ្ពះ្ឫេ័យគ្េង់សំរាប់ភាពជិតសនិេធជាម្ួយនឹងអយើងជាគ្បពនធរបស់គ្េង់ នឹងការ
វិលគ្ត ប់ម្កឆប់ៗវិញរបស់គ្េង់។ 

 

សំនួរសំរាប់ការចរៀនសារច ើងវិញ 
 

១. អតើអយើងចូលអៅកនុងវិស័យខាងវិញ្ញ្ បានែូចអម្តច? 
 
 
 
២. សូម្គ្បាប់ពីការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញបីននសិរីលអរបស់គ្ពះ ដែលេនកបានអ ើញ ឬក៏ដែលេនកចង់អ ើញ?  សូម្ផ្តល់នូវតាម្  
     អគាលការ ៍ននបេរម្ពីរសំរាប់ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញទំងបីអនះ។ 
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ចមចរៀនទី 6 
 

ការបចញ្ចញឲសយដឹងរីរួក្ជំនុំននសិរីល្អ 
 

ការសាាល់្ដល់្សិរីល្អ 
 

អយើងចប់អផ្តើម្នូវការសិក្ា  អនះេំពីសិរីលអននគ្ពះេមាច្ស់អោយអសចកតីេំន្យរបស់អហារា 
ហាបារុក គាត់បាននិយយេំពីការស្គ្ល់ែល់សិរីលអននគ្ពះេមាច្ស់ដែលអៅអពញអលើដផ្នែី 
អយើងបានសរអសរថ្ រឺគ្តូវេេួលនូវការស្គ្ល់អន្ះ អែើម្្បីពិអស្្ន៍នូវការស្គ្ល់ែល់សិរីលអ 
ននគ្ពះេមាច្ស់ដែលអយើងបានអរៀបចំអម្អរៀនសិក្ាអនះអ ើង។ 

 

“ ្បិ មន្ ស្សន្ឹងសាាល់ ល់សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញនលើដផ្ន្ ី  ូចជាទឹកក៏នៅនរញ  
សម ព្ទដ រ” (ោបាគ ក ២:១៤) 

ភាស្ទ្ទព្រើរ 
ភាស្អ្អគ្ពើរបានបកដគ្បនូវពាក្យ “ស្គ្ល់”  អៅខាងខអលើថ្ “យ ្ោ” មានន័យថ្ “អែើម្្បី 
ស្គ្ល់ អែើម្្បីពិនិត្យបញ្ជ្ក់យ ្ងគ្តឹម្គ្តូវអោយការអ ើញ ការសអងកតអម្ើល ឬក៏អោយការ 
េេួលស្គ្ល់” ។   

 
ការស្គ្ល់អនះនឹងម្ិនដម្នជាការស្គ្ល់អៅម្ុខអរ ប ុដនតជាការស្គ្ល់អោយបេពិអស្្ន៍អសច 
កតីេំន្យទយអនះមានន័យថ្ អៅអលើដផ្នែីទំងម្ូលនឹងអពញអោយម្នុស្សដែលអម្ើល 
អ ើញអចះកត់សំគាល់ អ្ើយែឹងពីសិរីលអននគ្ពះេមាច្ស់ នឹងកិចចការទំងប ុន្ម្នរបស់គ្ពះ       
េមាច្ស់។ 

ភាស្ទព្កក 

ស្វកប ុលក៏បានអលើកនិយយេំពីការស្គ្ល់ែល់សិរីលអននគ្ពះេមាច្ស់ 
 

“ ្បិ គជឺាព្រោះ ដ លមាន្បន្ទូលបង្វាប់ ឲ្យមាន្រន្លឺនលឺនចញរនីសចកតីងងឹ  ព្ទង់បាន្បាំនលឺមកកនុង
ចិ តនេើងខ្្ុាំ ឲ្យនេើងខ្្ុាំមាន្រសមីរន្លឺនន្ ាំន ើរសាាល់សិរីលអរបស់ព្រោះ ដ លនៅព្រោះនស្តកតនន្ព្រោះ
នេស ូវព្គីសទ” (២កូរិន្ងូស ៤:៦) 

 

ភាស្អគ្កកបានបកដគ្បពាក្យស្គ្ល់ថ្ ្គ ូសុីស មានន័យថ្ “ការស្គ្ល់ឬែឹង អោយការ 
អពាលម្ិនចំៗតាម្រយៈបេពិអស្្ន៍ផ្ទ្ល់ខេួន”  
 

ភាស្អគ្កកបានបកដគ្បពាក្យពនេឺថ្ វ្ស្ូស មានន័យថ្ “អែើម្្បីបំភេឺអៅអលើ  ឬក៏បអចចញឲ្យ 
អ ើញជាពិអសសអោយកាំរសមី”  
 

ភាស្អគ្កកបានបកដគ្បពាក្យសិរីលអថ្ ែូក្ា សូ មានន័យថ្ “អែើម្្បីគ្បរល់ឲ្យវិញ ឬអសចកតី 
អគារព ឬរុងអរឿង”  
 

វចន្នុគ្កម្ដែលតាំងពិព ៌ឬេតាថ្្ិប្ា  យននពាក្យរម្ពីរសញ្ញ្ថ្មីអោយោប់បាយូរ េុ ី វ ្ញ 
និយយថ្ “ជី ូសកូ(ឫសពាក្យនន្គ ូសុីស) មានន័យថ្អែើម្្បីេេួលយកែំរិះវិជាជ្ អែើម្្បី 
ចូលម្កស្គ្ល់ ការស្គ្ល់ យល់ ឬក៏អែើម្្បីយល់ឲ្យបានច្ាស់ វជាអរឿយៗ បងាហ្ញពីេំន្ក់ 
េំនងរវងម្នុស្សស្គ្ល់ នឹងការស្គ្ល់នូវវតថុ អតើការស្គ្ល់ជាេវី រឺពីតនម្េ ឬក៏សំខាន់ែល់េនក 
ដែល ស្គ្ល់ ែូអចនះអ្ើយ រឺជាការបអងកើតអ ើងនូវេំន្ក់េំនង” 
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ភាសាច្ក្ក្ អ្ុី្ ីគហណូសីុស 
ស្វកប ុលបានសរអសរម្តងអេៀតេំពីែំអ ើរស្គ្ល់ 

 

“ន ើម្បីន្ឹងសូមឲ្យព្រោះនន្ព្រោះនេស ូវព្គីសទ ជាព្រោះអ្មាាស់នន្នេើង គជឺាព្រោះវរបិតា  ៏មាន្សិរីលអ 
បាន្ព្បទន្ឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ព្រោះវិញ្ញា  ដ លនព្បាសឲ្យមាន្ព្បាជាា នហើេកន៏បើកសាំដ ងឲ្យ
 ឹងរ ីាំន ើរសាាល់ព្ទង់” (នអ្ននសូរ ១:១៧) 

 

ភាស្អគ្កកនូវពាក្យេ ៊ីភីរហ ូសុីស(ស្គ្ល់) បានអគ្បើអៅេីអនះមានន័យថ្ “ការេេួល
ស្គ្ល់”  ឬអោយការអពាលម្ិនចំ “ការែឹងខុសគ្តូវអពញអលញ ការេេួលស្គ្ល់”  អ្ើយម្តង
អេៀត អោយការអពាលម្ិនចំ “អែើម្្បីឲ្យអពញអោយភាពសនិេធស្ន្ល អែើម្្បីេេួលស្គ្ល់”  
“ន ើម្បីឲ្យដននកចិ តរបស់អ្នករាល់គ្នា បាន្នលឺនឡើងព្បនយ ន្៍ឲ្យបាន្ ឹងថា ដ លព្ទង់នៅអ្នក 
រាលគ់្នា ន ោះមាន្នសចកតីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណា នហើេថា សិរីលអ ព៏្បនសើរ នព្កដលងនន្មរ ក
ព្ទង់ កនុងរួកបរិស ទធជាយ៉ាងណាផ្ង” (នអ្ននសូរ ១:១៨) 

 

ោប់បាយូ េ ៊ីវ ្ញសរអសរថ្ េុ ីភីរហ ូសុីសជាសញ្ញ្ អែើម្្បីគ្តួតពិនិត្យអម្ើល ែឹងច្ាស់ ការ 
សអងកតយ ្ងយកចិតតេុកោក់ ែឹង ស្គ្ល់ ។ វអ្វើឲ្យនឹកអ ើញែល់អសចកតីបងាគ្ប់ែ៏ពិអសស 
អេៀតអន្ះ ការេេួលស្គ្ល់ពីការស្គ្ល់នូវវតថុជាងអ្វើ ជី ូសកូ។ 

 

ជាម្ួយគាន្នឹងការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីសិរីលអ  មានេីបន្ទ្ល់ជាអគ្ចើនពីេវីដែលអរបាន 
ពិអស្្ន៍ បានអ ើញ បានឮេំពីដែលនឹងអៅអពញអលើដផ្នែី វនងឹជាលេធផ្លពីរូបកាយនន 
គ្ពះគ្រីសទអ្វើការអៅកនុងេំណាចដែលគ្ពះបានគ្បទនឲ្យែល់អរ ដែលនឹងអ្វើឲ្យសិរីលអននគ្ពះ  
ភេឺច្ា  ស់គ្កដ តែល់ម្នុស្សទំងេស់។ 
 

អៅអពលដែលអយើងដសវងរកគ្ពះភន្តកតរបស់គ្ពះ អៅអពលដែលអយើងចូលម្កកនុងសិរីលអននវតត 
មានរបស់គ្េង់ អហារាោនីដយ លក៏ផ្តល់ម្កអយើងនូវអសចកតីែ៏េស្ច្រ្យម្ួយថ្ 

 

“រួកអ្នកទាំងប   ាន្ដ លសាាល់ព្រោះនន្ខ្លួន្ នគន្ឹងមាន្ចិ តរឹងប ឹង នហើេន្ឹងព្ប ិប តិ នៅ” 
(ោន្ីដេ ល ១១:៣២ខ្) 

សិរីល្អ 
➢ អៅអគ្កាម្សញ្ញ្ចស់ 

អៅអគ្កាម្សញ្ញ្ចស់ អៅកនុងរម្ពីរសញ្ញ្ចស់ អន្ះវតតមានរបស់គ្ពះរឺរស់អៅកនុងេីថ្វ្យបងគំ 
អៅកនុងអរាងឧអបាសថ្ វតតមានរបស់គ្េង់ សិរីលអរបស់គ្េង់ បានម្កែល់អៅអពលដែលអរន្ំ 
ម្កនូវ្ិបននអសចកតីសញ្ញ្ចូលម្កកនុងេីបរិសុេធបំផ្ុត។ 
 

អៅកនុងវិហាររបស់អសតចស្ ូម្ ូន អៅអពលដែលពួកសង្ឃ អ្ើយនឹងពួកជនរួម្ម្កដតម្ួយ 
អៅកនុងភាពរួបរួម្ អៅអពលដែលអរបានចូលអៅកនុងការអពាលសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំ អន្ះសិរី 
លអននគ្ពះេមាច្ស់អៅអពញកនុងគ្ពះវិហារននគ្ពះេមាច្ស់។ 
“
១២ ឯរួកនលវី ជារួកអ្នកចាំនរៀងទាំងប   ាន្ គនឺអ្សាន នហមា៉ាន្ ន្ឹងនេឌូងិន្ ព្រមទាំងរួកកូន្ 
នៅ ន្ឹងរួកបងបអូន្ នគនសលៀក ក់សាំរ ់នទសឯកទាំងអ្ស់គ្នា ឈរនៅខាងនកើ អាស កាន្់ 
ឈឹង រិ  ន្ឹងស  ង នហើេមាន្រួកសង្ឃ១២០ ក់ ឈរជាមួេកាំរ ងដ ផ្លុាំដព្ ដ រ) ១៣ នៅ   
ខ្ ៈន ោះ កាលរួកផ្លុាំដព្  ន្ឹងរួកចាំនរៀង នគព្បគាំននលងព្រមគ្នាឮសាំនឡងដ ១ ន ើម្បីនលើក 
សរនសើរ នហើេអ្រព្រោះគ   ល់ព្រោះនេហូវ៉ា គកឺាលនគនឡើងសាំនឡងនោេផ្លុាំដព្  វេឈឹង 
នហើេនលងព្បោប់ននលងទាំងប   ាន្ ព្រមទាំងនលើកសរនសើរ ល់ព្រោះនេហូវ៉ា នោេ ក្យថា 
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ព្ទង់ព្បកបនោេករ ណាគ   នសចកតីសប្បុរសព្ទង់នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចច ន ោះព្សាប់ដ ព្រោះ 
វិោរព្រោះនេហូវ៉ាមាន្នរញនោេររក ១៤  ល់នម លោះបាន្ជារួកសង្ឃឈរន វើការង្វរមិន្បាន្ 
នោេនព្ ោះររកន ោះ  ្បិ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញកនុងព្រោះវិោរនន្ព្រោះ”                  
(២របាក្សព្  ៥:១២-១៤) 

 

➢ អៅអគ្កាម្សញ្ញ្ថ្មី 
តាម្រយៈគ្ពះអលា្ិតរបស់គ្ពះអយស ូវដែលបានខាច្យ អន្ះអយើងបានចូលអៅកនុងសញ្ញ្ថ្មី 
តាម្រយៈយចញបូជរបស់គ្ពះអយស ូវសំរាប់អយើងរាល់គាន្ គ្ពះឥ ូវអាចរង់អៅជាម្ួយម្នុស្ស 
អលាក សិរីលអរបស់គ្េង់រឺអៅអលើអយើងរាល់គាន្ សិរីលអរបស់គ្េង់រឺរង់អៅកនុងអយើងរាល់គាន្។ 
 

ចសរក្តីអាថ៌ក្ំបំាង – រួក្ជំនុំននសិរីល្អ 
 

ពួកអហារាអៅកនុងរម្ពីរសញ្ញ្ចស់ម្ិនបានអ ើញពីអពលអវលាអយើងរស់អៅ អរម្ិនបានអ ើញ 
អាយុរបស់ពួកជំនុំ  លេធផ្លរឺវជាអសចកតីអាថ្៌កំបាំងម្ួយ។ 
 

ការបអចចញឲ្យែឹងដែលបានអលើកនិយយអោយអពគ្តុសរឺថ្ គ្ពះអយស ូវគ្េង់ “ជាគ្ពះគ្រីសទ
(ដែលបានចក់អគ្បងតាំងអ ើង) ជាគ្ពះរាជបុគ្តាននគ្ពះែ៏មានគ្ពះជនមរស់” ជាការចប់អផ្តើម្
ននការបអចចញឲ្យអ ើញពីេវីដែលជាអសចកតីអាថ្៌កំបាំងកនុងអពលអវលាទំងប ុន្ម្នកនេងម្ក។ 
 

ព្រះទយស ូវជាដំរូងនិយយេំរីរួកជំនុំ 
គ្ពះអយស ូវជាអលើកែំបូងដែលបានមានបនទូលពីពាក្យ “ពួកជំនុំ” អៅអពលគ្េង់មានបនទូល
េំពីការបអចចញឲ្យែឹងពីគ្ពះវរបិតាបានអគ្បាសគ្បទនអោយគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធែល់អពគ្តុស 
អនះ ជាការបអចចញឲ្យអ ើញែំបូងពីេវីដែលជាអសចកតីអាថ្៌កំបាំងជាយូរកនេងម្ក វរសឺថិតអលើ 
ការបអចចញឲ្យអ ើញអនះដែលគ្េង់មានបនទូលថ្ គ្េង់នឹងតាំងពួកជំនុំរបស់គ្េង់អ ើង។ 

 

➢ គ្រឹះម្ូលោឋ្នននអសចកតីពិត 
“កាលព្រោះនេស ូវ បាន្យងមក ល់ព្កវល់ព្ក ងនសសារា-នីលីរនហើេ ន ោះព្ទង់មាន្បន្ទូល 
សាកសួររួកសិស្សថា ន ើមន្ ស្សទាំងឡាេ នគថាកូន្មន្ ស្សជាអ្នកណា   ១៤ រួកសិស្សទូល 
ន លើេថា ខ្លោះថាជាេ ូោន្-បាទីសទ ខ្លោះនទៀ ថាជានអ្លីយ៉ា នហើេខ្លោះនទៀ ថាជានេនរមា ឬ 
នោរាណាមួេ ១៥ ព្ទង់មាន្បន្ទូលសួរថា ច ោះឯអ្នករាលគ់្នាវិញ ន ើថាខ្្ុាំជាអ្នកណា” (មា៉ាថាេ 
១៦:១៣-១៥) 

 

➢ ការបអចចញឲ្យែឹងរបស់ស្វកអពគ្តុស 
“
១៦ស ីម ូន្-នរព្  សទូលន លើេថា ព្ទង់ជាព្រោះព្គីសទ ជាព្រោះរា ប ព្តានន្ព្រោះ ម៏ាន្ព្រោះ ន្មរស ់ 
១៧ រួចព្រោះនេស ូវមាន្បន្ទូល បថា អ្នកស ីម ូន្ កូន្េ ូណាសនអ្ើេ អ្នកមាន្ររ  ្បិ មិន្ដមន្ជា 
សាច់្ម ដ លបាន្សាំដ ងឲ្យអ្នកសាាល់នទ គពឺ្រោះវរបិតានន្ខ្្ុាំដ លគងន់ៅសាាន្សួគ៌វិញ១៨ 

ខ្្ុាំ ព្បាប់អ្នកថា អ្នកន្ាោះនរព្  ស ខ្្ុាំន្ឹងតាាំងរួក ាំន្ ាំខ្្ុាំនៅនលើងមោ(នន្ការបនញ្ចញឲ្យ ឹងរី  
នសចកតីអាង៌កាំបាាំង)នន្ោះ នហើេទារសាាន្  ាំព្រលឹងមន្ ស្សសាាប់ន្ឹងមិន្ដ លឈនោះរួក ាំន្ ាំ
នឡើេ” (មា៉ាថាេ ១៦:១៦-១៧)  

➢ លកខ ៈ៤យ ្ង 
១ – ខ១៨-១៩ ខញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខញុំ អ្ើយទវ្រស្ថ្ន ុំគ្ពលឹងម្នុស្សស្ល្ប់នឹងម្ិនដែលឈនះ  
       ពួកជំនុំអ ើយ។  
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២ – ខញុំនឹងឲ្យកូនអស្នននររស្ថ្នសួរ៌ែល់េនក  
 

៣ – អបើេនកនឹងចងេុកេវីៗអៅដផ្នែី អន្ះនឹងគ្តូវចងេុកអៅអលើស្ថ្នសួរ៌ដែរ   

៤ – អ្ើយអបើេនកនឹងគ្ស្យេវីៗអៅដផ្នែី អន្ះនឹងគ្តូវគ្ស្យអៅស្ថ្នសួរ៌ដែរ  
 

គ្ពះអយស ូវបានអរៀបរាប់ពីពួកជំនុំថ្ គ្េង់នឹងតាំងពួកជំនុំគ្េង់ ជាពួកជំនុំែ៏មានេំណាច
ដែលស្តាំង នឹងរោឋ្ភិបាលរបស់គាត់ម្ិនអាចឈនះបានអ ើយ វតគ្ម្ូវមានកូនអស្នននររ
ស្ថ្នសួរ៌ តគ្ម្ូវឲ្យមានេំណាចអែើម្្បីចងេុក នឹងគ្ស្យវិញ។ 
 

ការរទចេញឲ្យដឹងររស់ស្វករ ុល្ននរួកជំនុំ 
អៅកនុងការនិយយេំពី “អសចកតីអាថ្៌កំបាំង” អនះ ស្វកប ុលបាននិយយថ្ 
“នសចកតីអាង៌កាំបាាំងនន្ោះនព្ៅណាស់ ដ ខ្្ុាំន្ិយេខាងឯព្រោះព្គីសទន្ឹងរួក ាំន្ ាំវិញ” (នអ្ននសូរ 
៥:៣២) 

➢ អសចកតីអាថ្៌កំបាំង 
ស្វកប ុលបានសំអៅអៅពួកជំនុំថ្ជាអសចកតីអាថ្៌កំបាំងដែលម្ិនបានអបើកសំដែងឲ្យអ ើញ 
កនុងអពលកនេងម្ក។ 

 

“
១នហ  ន ោះបាន្ជាប  លខ្្ុាំ ជាសិស្សរបស់ព្រោះនេស ូវព្គីសទ ដ លខ្្ុាំជាប់គ កនន្ោះ ន ើម្បីជា 
ព្បនយ ន្៍ ល់អ្នករាលគ់្នា ជារួកសាសន្៍ នទ ២ គនឺបើ ិចណាស់ អ្នករាលគ់្នាបាន្ឮន្ិយេរី
ការព្ ួ ព្តារបស់ព្រោះគ  នន្ព្រោះ ដ លបាន្ព្បទន្មកខ្្ុាំសាំរាប់អ្នករាលគ់្នាថា ៣ ព្ទង់បាន្ន វើ 
ឲ្យខ្្ុាំសាាល់ការអាង៌កាំបាាំង នោេការនបើកសាំដ ង  ូចជាខ្្ុាំសរនសរយ៉ាងខ្លីរកីាលម ន្ដ រ          
៤ កាលណាអ្នករាលគ់្នានមើលសាំប ព្ ន ោះ ន ោះន្ឹងអាចន្ឹងេល់រីចាំន ោះខ្្ុាំ ខាងឯការអាង៌ 
កាំបាាំងរបស់ព្រោះព្គីសទបាន្ ៥ ជាការអាង៌កាំបាាំងដ លកាល នៅអ្ស់ទាំងព្គ្នជាន្់ម ន្ មិន្បាន្
ព្បទន្ឲ្យរួកមន្ ស្សជា ិសាាល់ ូចជាបាន្សាំដ ងមកឲ្យរួកសាវក ន្ឹងរួកនោរាបរិស ទធ
សាាល់នោេ សារព្រោះវិញ្ញា សរវនងៃនន្ោះនទ” (នអ្ននសូរ ៣:១-៥) 

 

➢ ពួកស្សន៍ែនេបានេេួលចំដ ក! 
គ្េង់យល់ពីពួកស្សន៍ែនេបានគ្ត ប់ជាេនកគ្រងម្រែកជាម្ួយគាន្ 

 

“
៦ គដឺ លរួកសាសន្៍ នទ បាន្ព្ ឡប់ជាអ្នកព្គងមរ កជាមួេគ្នា ន្ឹងជារូបកាេជាមួេគ្នា 
នហើេជាអ្នកទទួលចាំដ កនន្នសចកតីសន្្ារបស់ព្ទង់ ជាមួេគ្នាកនុងព្រោះព្គីសទដ រ នោេសារ 
 ាំ ឹងលអ ៧ ខ្្ុាំបាន្ន វើជាអ្នកបាំនរី ាំ ឹងលអន ោះ តាមព្រោះគ  នន្ព្រោះ ជាអ្ាំនណាេទន្ដ ល 
ព្ទង់ព្បទន្មកខ្្ុាំ តាមដ លព្រោះនចសាាព្ទង់រូដកន្ឹងន វើ ៨ ព្ទង់បាន្ព្បទន្ព្រោះគ  នន្ោះ គជឺា 
សម្ប តិរបស់ព្រោះព្គីសទ ៏ព្បមា មិន្បាន្មកខ្្ុាំដ លជាអ្នក ូចជាងបាំផ្   កនុងរួកបរិស ទធទាំង 
អ្ស់ ឲ្យខ្្ុាំបាន្ផ្្ាេ ាំ ឹងលអកនុងរួកសាសន្៍ នទ ៩ នហើេឲ្យខ្្ុាំបាន្បាំនលឺ ល់ព្គប់មន្ ស្ស
ទាំង អ្ស់ រនីសចកតីព្បកបកនុងការអាង៌កាំបាាំង ដ លោក់ទ កកនុងព្រោះ តាាំងរអី្ស់កល្បនរៀងមក 
ជា ព្រោះដ លព្ទង់បនងកើ របស់សរវសារនរើ នោេសារព្រោះនេស ូវព្គីសទ” (នអ្ននសូរ ៣:៦-៩) 

➢ អែើម្្បីឲ្យបានស្គ្ល់ 
    បានស្គ្ល់ពីគ្បាជាញ្ននគ្ពះ 

ស្វកប ុលបាននិយយថ្ អគាលបំ ងននពួកជំនុំរឺអែើម្្បីឲ្យពួកគ្រប់គ្រង នឹងពួកមាន 
េំណាចអៅស្ថ្នែ៏ខពស់បានស្គ្ល់ពីគ្បាជាញ្ននគ្ពះែ៏មានអគ្ចើនយ ្ងណាស់។ 
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“
១០ន ើម្បីឲ្យរួកព្គប់ព្គង ន្ឹងរួកមាន្អ្ាំណាចនៅសាាន្ ៏ខ្ពស់ បាន្សាាល់រពី្បាជាានន្ព្រោះ ៏ 
មាន្ជានព្ចើន្យ៉ាងណាស់ នោេសាររួក ាំន្ ាំ ១១ តាមគាំន្ិ សាំនរចតាាំងរអី្ស់កល្បនរៀងមក 
ដ លព្ទង់បាន្គិ នព្សចកនុងព្រោះព្គីសទនេស ូវ ជាព្រោះអ្មាាស់នន្នេើង ១២ នហើេកនុងព្ទង់ នេើង 
រាលគ់្នាកម៏ាន្នសចកតីកាាោន្ ន្ឹងច្ាប់ចូលនោេទ កចិ ត នោេសារនសចកតី ាំនន្ឿន ឿ ល ់
ព្ទង់ដ រ” (នអ្ននសូរ ៣:១០-១២) 
 

អោយបិេបាំងនូវេតថន័យពិតននពួកជំនុំដែលគ្ពះអយស ូវមានបនទូលថ្ គ្េង់នឹងតាំងពួកជំនុំ 
គ្េង់ ស្តាំងក៏បានការពារអ្វើយ ្ងណាកុំឲ្យអយើងស្គ្ល់ពីសកាត្នុអពលអពញរបស់អយើង ជា 
េនកមានចំដ កនូវនររននគ្ពះដែរ។ 
 

ម្តងអេៀតអៅកនុងរម្ពីរអេអភសូរ៥ អលាកស្វកប ុលបានសំអៅអៅពួកជំនុំជាអសចកតីអាថ្៌
កំបាំង 

“នសចកតីអាង៌កាំបាាំងនន្ោះនព្ៅណាស់ ដ ខ្្ុាំន្ិយេខាងឯព្រោះព្គីសទន្ឹងរួក ាំន្ ាំវិញ” (នអ្ននសូរ 
៥:៣២) 
 

េត្ថន័យននពាក្យ – រួកជំនុ ំ
ពួកជំនុំម្ិនដម្នតាំងអ ើងសំរាប់ដតស្សន៍ម្ួយអន្ះអេ ប ុដនតវតគ្ម្ូវឲ្យបូករួម្ទំងពួក
ស្សន៍ែនេដែរ (“ស្សន៍ែនេ” សំអៅអៅអលើស្សន៍ណាក៏អោយ ដែលម្ិនដម្នជា
ស្សន៍យូោ) ពួកជំនុំរឺបានបអងកើតម្កសំរាប់គ្រប់េស់េនកដែលអៅកនុងគ្ពះគ្រីសទ អៅកនុង
គ្េង់រឺគាម្នបុរសឬន្តសតី ស្សន៍យូោឬស្សន៍អគ្កក គាម្នបាវបំអរីឬក៏ េនកជា។ ជាតិស្សន៍ 
ឬអភេ ឬ្ិរចញវតថុ អន្ះម្ិនរួរមានភាពខុសដបេកពីគាន្អេ។ 

 

“គ្នាន្សាសន្៍េូោ ឬសាសន្៍នព្កក គ្នាន្បាវបាំនរី ឬអ្នកជា គ្នាន្ព្ប ស ន្ឹងព្សីនទៀ នទ រីនព្ ោះ
អ្នករាលគ់្នាទាំងអ្ស់រួមមកដ មួេ នៅកនុងព្រោះព្គីសទនេស ូវ” (កាឡាទី ៣:២៨) 

 

អគ្ចើនឆន្ំននេំអនៀម្េំលាប់ពាក្យ“ពួកជំនុំ” អៅនថ្ៃអនះរឺបានយកេតថន័យម្កម្ិនបាន
អាគ្ស័យតាម្អគាលការ ៍គ្ពះរម្ពីរទំងគ្សុងអន្ះអេ សំរាប់ម្នុស្សជាអគ្ចើនរឺអររិតថ្ជា
អាគារថ្វ្យបងគំគ្ពះ ឬក៏ជារចន្សម្ព័នធរបស់ម្នុស្ស។ 
 

អោយការបិេបាំងនូវេតថន័យពិតគ្បាកែននពួកជំនុំ ដែលគ្ពះអយស ូវបានមានបនទូលថ្ គ្េង់ 
នឹងតាំងពួកជំនុំគ្េង់ ស្តាំងក៏បានរក្ាអយើងអចញពីការបំអពញម្ុខងារ – ជាពួកជំនុំ។ 

ទយើងជាវិោរ! 
អសចកតីសន្ាទំងប ុន្ម្នសំរាប់ពួកជំនុំ ក៏ជាអសចកតីសន្ា  សំរាប់អយើងដែរ អយើងជាពួកជំនុំ! 

➢ ពួកជំនុំននសិរីលអ 
ការបអចចញឲ្យអ ើញថ្មីអនះ ពួកជំនុំដែលគ្ពះអយស ូវមានបនទូលថ្ គ្េង់នឹងតាំងពួកជំនុំគ្េង់ 
អន្ះរឺ “សំរាប់សិរីលអរបស់អយើង”។ 
“គនឺ្ិយេតាមដ ព្បាជាានន្ព្រោះវិញ ជានសចកតីអាង៌កាំបាាំង ៏ោក់ទ ក ដ លព្រោះបាន្គិ គូ 
តាាំងរមី ន្អ្ស់ទាំងកល្ប សាំរាប់ជាសិរីលអ ល់នេើងរាលគ់្នា” (១កូរិន្ងូស ២:៧)  
 

សិរីលអដែលអលាកេ័ោម្ នឹងន្ងអេវ ្បានបាត់បង់ អៅអពលដែលពួកអរបានគ្បគ្ពឹតតេំអពើ 
បាប អ្ើយ“ខវះម្ិនែល់សិរីលអននគ្ពះ” រឺគ្តូវបានអ្វើឲ្យែូចអែើម្វិញសំរាប់អយើងរាល់គាន្ “បាន 
អកើតជាថ្មី”  អៅកនុងពួកជំនុំរបស់គ្េង់។ 
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➢ អសចកតីសង្ឃឹម្យ ្ងឧតតម្ 
ការបអចចញឲ្យអ ើញពីែំអ ើរគ្ពះគ្រីសទជា “គ្ពះរាជបុគ្តាែ៏មានគ្ពះជនមរស់ននគ្ពះ” រឺសំអៅ 
អៅឯ “ភាពបរិបូរននសិរីលអ”  ជាការពិតដែលគ្ពះគ្រីសទគ្េង់ផ្ទ្ល់(ជាគ្ពះដែលបានចក់អគ្បង 
តាំងអ ើង) រឺគ្េង់រង់អៅកនុងអយើងយ ្ងជាក់ច្ាស់ ដែលពួកជំនុំរបស់គ្េង់រឺបានសំអៅអៅ 
ឯ “អសចកតីសង្ឃឹម្ននសិរីលអ”។ 

 

“ព្រោះព្ទង់បាន្សរវព្រោះហឫទ័េ ន្ឹងសាំដ ងឲ្យរួកបរិស ទធន ោះ ឹងថា សិរីលអ ប៏រិបូររបស់   
នសចកតីអាង៌កាំបាាំងនន្ោះជាយ៉ាងណាកនុងរួកសាសន្៍ នទ គថឺា ព្រោះព្គីសទព្ទង់ស ាិ នៅកនុង 
អ្នករាល់គ្នា ដ លជាទសីង្ឃឹមយ៉ាងឧ តម” (កូល  ស ១:២៧) 

 

➢ ការសំដែងអលចម្កឲ្យអ ើញពីគ្បាជាញ្របស់គ្ពះ 
“អសចកតីអាថ្៌កំបាំង”បានលាក់េុកចប់តាំងពីកាលែំបូងអ ើយ ឥ ូវអនះបានអបើកសំដែងឲ្យ 
អ ើញែល់វិស័យពួកអេវតាទំងម្ូលនន “ពួកគ្រប់គ្រងនឹងពួកមានេំណាចអៅស្ថ្នែ៏ខពស់” 
អោយពួកជំនុំ។  ស្វកប ុល អលាកបានសរអសរថ្: 
 

“ព្ទង់បាន្ព្បទន្ព្រោះគ  នន្ោះ គជឺាសម្ប តិរបស់ព្រោះព្គីសទ ៏ព្បមា មិន្បាន្មកខ្្ុាំដ លជា 
អ្នក ូចជាងបាំផ្   កនុងរួកបរិស ទធទាំងអ្ស់ ឲ្យខ្្ុាំបាន្ផ្្ាេ ាំ ឹងលអកនុងរួកសាសន្៍ នទ       
៩ នហើេឲ្យខ្្ុាំបាន្បាំនលឺ ល់ព្គប់មន្ ស្សទាំងអ្ស់ រនីសចកតីព្បកបកនុងការអាង៌កាំបាាំង ដ លោក់ 
ទ កកនុងព្រោះ តាាំងរអី្ស់កល្បនរៀងមក ជាព្រោះដ លព្ទង់បនងកើ របស់សរវសារនរើ នោេសារព្រោះ 
នេស ូវព្គីសទ ១០ ន ើម្បីឲ្យរួកព្គប់ព្គង ន្ឹងរួកមាន្អ្ាំណាចនៅសាាន្ ខ៏្ពស ់បាន្សាាល់រពី្បាជាា 
នន្ព្រោះ ម៏ាន្ជានព្ចើន្យ៉ាងណាស់ នោេសាររួក ាំន្ ាំ” (នអ្ននសូរ ៣:៨-១០) 

 

➢ ជាេនកដែលបានអៅអចញម្ក 
ភាស្អែើម្របស់អគ្កកបានបកដគ្បពាក្យ “ពួកជំនុំ” រ ឺេ ៊ីកលីស្ហ្ អចញពីពាក្យ េ ៊ីក មានន័យ 
ថ្ “អចញអៅ” អ្ើយពាក្យ កាលីេូ មានន័យថ្ “អែើម្្បីអៅ” រឺគ្គាន់ដតមានន័យថ្ េស់ 
េនកដែលគ្ពះបានអៅអចញម្ក។ 
 

អយើងជាពួកជំនុំរឺគ្ពះបានគ្តាស់អៅអចញម្កអែើម្្បីបំ ងគ្ពះ្ឫេ័យគ្េង់ 
“
៨  ូនចនោះ មិន្ព្ ូវឲ្យអ្នកមាន្នសចកតីខាាស ចាំន ោះការន វើប ោល់រពី្រោះអ្មាាស់នន្នេើង ឬនោេ 
នព្ ោះខ្្ុាំ ជាសិស្សរបស់ព្ទង់ដ លជាប់គ កន ោះនឡើេ ចូរព្ទាំទ កខលាំបាកជាមួេន្ឹងខ្្ុាំ កនុង 
 ាំ ឹងលអតាមព្រោះនចសាានន្ព្រោះច ោះ ៩ ដ លព្ទង់បាន្ ួេសនស្តង្វាោះនេើង នហើេបាន្នៅនេើង 
មកកនុងការង្វរបរិស ទធ មិន្ដមន្នោេការដ លនេើងន វើនទ គឺនោេ ាំរិោះ ន្ឹងព្រោះគ  នន្ព្ទង់
វិញ ដ លបាន្ផ្តល់មកនេើងកនុងព្រោះព្គីសទនេស ូវ ម ន្អ្ស់ទាំងកល្ប ១០ ដ ឥឡូវនន្ោះ នទើបន្ឹង
សាំដ ងមក នោេ ាំន ើរព្រោះនេស ូវព្គីសទ ជាព្រោះអ្ងគសនស្តង្វាោះនន្នេើង ព្ទង់នលចមក ដ ល
ព្ទង់បាន្បាំផ្លាញនសចកតីសាាប់ នហើេបាន្េក ីវិ  ន្ឹងនសចកតីមិន្នចោះសាាប់ មកោក់នៅរន្ល ឺ
នោេសារ ាំ ឹងលអវិញ” (២ ីម ូនង ១:៨-១០) 

 

“
២៨ ដ នេើង ឹងថា ព្គប់ការទាំងអ្ស់ផ្្សាំគ្នា សាំរាប់នសចកតីលអ ល់រួកអ្នកដ លព្សឡាញ់ព្រោះ គឺ 
 ល់រួកអ្នកដ លព្ទង់នៅមក តាមព្រោះ ាំរិោះព្ទង់” (រ ូម ៨:២៨) 

 

អយើងជាេនកដែលបានសំអៅអៅថ្ ជាេនកដែលគ្តូវបានអៅម្កសំរាប់បំ ងគ្ពះ្ឫេ័យ 
គ្េង់ អយើងម្ិនអាច “អៅវិហារបានអេ” អយើងជាវិហារ! គ្ពះមានបំ ងគ្ពះ្ឫេ័យអៅេស់ 
កល្បជានិចច អ្ើយអយើងរឺ “គ្ពះបានអៅម្កតាម្គ្ពះែំរិះគ្េង់” 
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➢ គ្បពនធអថ្ម្ងថ្មីរបស់គ្ពះគ្រីសទ 
អយើងរឺបានគ្តាស់អៅម្កអ្វើជាគ្បពនធអថ្ម្ងថ្មីរបស់គ្ពះគ្រីសទ 
 

“ប រសរាលគ់្នានអ្ើេ ចូរព្សឡាញ់ព្បរន្ធខ្លួន្ ូចជាព្រោះព្គីសទបាន្ព្សឡាញ់ ល់រួក ាំន្ ាំ នហើេ 
បាន្ព្បគល់ព្រោះអ្ងគព្ទង់ ាំន្ួសផ្ង ២៦ ន ើម្បីឲ្យព្ទង់បាន្ដញករួក ាំន្ ាំនចញជាបរិស ទធ នោេ 
បាន្ោងសាំអា ន្ឹងទឹក គឺជាព្រោះបន្ទូល ២៧ ព្បនយ ន្៍ន្ឹងថាាេរួក ាំន្ ាំនន្ោះ ល់ព្រោះអ្ងគព្ទង់ 
ទ កជារួក ាំន្ ាំ ឧ៏ តម ឥ ព្បឡាក់ ឥ ព្ ួញ ឬមាន្អ្វីឲ្យ ូចនឡើេ គឲឺ្យបាន្បរិស ទធ នហើេឥ 
កដន្លងបន ោសបាន្វិញ ២៨ ព្ ូវឲ្យបតីព្សឡាញ់ព្បរន្ធដបបយ៉ាងន ោះឯង គ ឺូចជា ព្សឡាញ់រូប
កាេរបស់ខ្លួន្ដ រ អ្នកណាដ លព្សឡាញ់ព្បរន្ធខ្លួន្ ន ោះក៏ន្ាោះថា ព្សឡាញ់ ល់ខ្លួន្ឯង
នហើេ ២៩  ្បិ មិន្ដ លមាន្អ្នកណាសអប់រូបសាច់ខ្លួន្ឯងនឡើេ គនឺគដ ងចិញ្ចឹម នហើេថាាក់
ងនមវិញ  ូចជាព្រោះអ្មាាស់ ល់រួក ាំន្ ាំដ រ ៣០  ្បិ នេើងរាល់គ្នា ជាអ្វេវៈរបស់រូបអ្ងគ ន្ឹង
សាច់ អឹងព្ទង់ ៣១ 

«នោេនហ  ន ោះបាន្ជាមន្ ស្សព្ប ស ន្ឹងោនចញរឪីរ កមាាេ នៅនៅ
ជាប់ន្ឹងព្បរន្ធ នហើេអ្នកទាំង២ន ោះន្ឹងព្ ឡប់ជាសាច់ដ ១វិញ ៣២ នសចកតីអាង៌កាំបាាំងនន្ោះ
នព្ៅណាស់ ដ ខ្្ុាំន្ិយេខាងឯព្រោះព្គីសទន្ឹងរួក ាំន្ ាំវិញ” (នអ្ននសូរ ៥:២៥-៣២) 
 

អតើមានអសចកតីសង្ស័យណាេំពីអ្តុេវីបានជាស្តាំងតយុេធអៅនឹងគ្រឹះស្ថ្ន (សិក្ាេប់រំ) 
ដែលគ្ពះបានអគ្បាសគ្បទនឲ្យននអាពា្៌ពិពា្៌ឬអេ? អាពា្៌ពិពា្៌រឺជានិម្ិតតរូប
សំដែង ពីភាពរួបរួម្ននគ្ពះគ្រីសទ នឹងពួកជំនុំ។ 

➢ គ្ពះ្ឫេ័យគ្ពះ 

“ន ោះសូមឲ្យព្ទង់បាន្សិរីលអ នៅកនុងរួក ាំន្ ាំ នោេសារព្រោះព្គីសទនេស ូវ រហូ  ល់ព្គប់ទាំង 
 ាំ មន្ ស្ស នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនរៀងរាប នៅ។ អាដម ន្។” (នអ្ននសូរ ៣:២១) 
 

េស់េនកដែលបានអៅអចញម្ក តាម្គ្ពះ្ឫេ័យគ្េង់ អយើងជាពួកជំនុំរបស់គ្េង់អរៀងខេួន ឬ
រួម្គាន្កតី អយើងជាចំដ កនីម្ួយៗ ដែលបាន “អៅអចញម្ក”  ការគ្បជុំគាន្ ឬក៏ការផ្តុំេនកអជឿ 
ទំងេស់ដែលគ្ពះបានអគ្ជើសអរីសអៅថ្ “ពួកជំនុំខញុំ” រម្ពីរសញ្ញ្ចស់ការោក់ដចកអោយ 
ដ កឬពួកននអរាងឧអបាសថ្សំរាប់ការគ្បជុំ អរាងឧអបាសថ្របស់អលាកម្ ូអស អរាងឧអបាសថ្ 
របស់អសតចោវីឌ អ្ើយអគ្កាយម្កគ្ពះវិហារបានស្ងសង់អោយបុគ្តរបស់អសតចោវីឌរឺ    
ស្ ូម្ ូន ទំងេស់រឺមានចំដ កជាសញ្ញ្សំគាល់នូវការបអចចញឲ្យអ ើញពីការម្កែល់ 
“ផ្ទះ” ដែលជាពួកជំនុំ ជាគ្បពនធអថ្ម្ងថ្មីរបស់គ្ពះគ្រីសទគ្េង់ផ្ទ្ល់។ 

 

“...អ្ញន្ឹងនលើក ាំនកើងវិោរនន្សិរីលអរបស់អ្ញ” (នអ្សាេ ៦០:៧ខ្) 

“ឱព្រោះនេហូវ៉ានអ្ើេ ទូលបងគាំព្សឡាញ់ទីឈប់សាំរាកនៅ ាំណាក់ព្ទង់ ជាទីស ាិ នៅនសរី 
លអព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៦:៨) 
 

“ប ោប់មក នោក ាំខ្្ុាំនៅតាមផ្លូវនន្ទារខាងន ើង រមី ខ្ព្រោះវិោរ ន ោះខ្្ុាំព្កនឡកនមើលនៅ 
ន ើញសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា នៅនរញកនុងព្រោះវិោររបស់ព្រោះនេហូវ៉ា រួចខ្្ុាំ ួលផ្លាប់ម ខ្ច ោះ” 
(នអ្នសគ្នល ៤៤:៤) 

 

“ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា សិរីលអរបស់វិោរជាន្់នព្កាេនន្ោះ ន្ឹងបាន្ 
នលើសជាងជាន្់ម ន្នៅនទៀ  នហើេអ្ញន្ឹងឲ្យមាន្នសចកតីស ខ្សាន្តនៅទនីន្ោះផ្ង នន្ោះជាព្រោះ 
បន្ទូលរបស់ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ” (ោកាេ ២:៩) 



72 

ទីក្ំបំាងនន្រះដ៏ខពស់បំ្ុ  
 

អៅកនុងេីកំបាំងននគ្ពះែ៏ខពស់បំផ្ុត អយើងរឺបានចប់ជាប់អៅកនុងវិស័យននវិញ្ញ្ ដែលអៅ 
យ ្ងជិតនឹងគ្ពះគ្េង់ផ្ទ្ល់ ដែលអ្វើឲ្យអយើងអ ើញខេួនអយើងសថិតអៅអគ្កាម្ម្េប់ននគ្ពះែ៏ខពស់ 
បំផ្ុត សំរាប់េនកថ្វ្យបងគំពិត អនះម្ិនដម្នជាកដនេងសំរាប់អៅសួរសុខេុកខយូរៗម្តងអន្ះអេ 
ប ុដនតជាកដនេងដែលអយើង “រស់អៅ” ឬក ៏“អៅជាប់” អៅកនុងវតតមានែ៏េស្ច្រ្យរបស់គ្េង់។ 

 

ទំនុក្ដំចក្ើង ៩១:១-១២ 

➢ អៅកនុងេីកំបាំង 
“
១ េនកណាដែ នៅជាប់កនុងរកីំបំងស ទ្រេះែខ៏ព្ប់ំផុត” (រំ ុកែំនកើង ៩១:១ក) 

 

ភាស្អ្អគ្ពើរដែលបានអគ្បើអៅេីអនះរឺ សិឌឺ មានន័យថ្ កដនេងបិេបាំង ឬេីកំបាំង ឬក ៏
កដនេងមានសុវតថភាព។ 
 

➢ អៅអគ្កាម្ម្េប់ននគ្ពះែ៏មានគ្រប់គ្ពះអចស្ត្ 
“នន្េះ ឹងប ទ្ជកនៅនទ្ោមមលប់ស ទ្រេះែម៏ា ទ្រប់ទ្រេះនេសាតា” (រំ ុកែំនកើង ៩១:១ខ) 
 

អបើមានម្នុស្ស អរអាចបានអគ្បាសឲ្យជា អ្ើយបានគ្បរល់ជូន អោយគ្គាន់ដតគ្សអមាល 
ស្វកអពគ្តុសអចលអៅអលើ អន្ះអតើនឹងជាងេម្្ាលមា ្នអៅអេៀត ដែលអយើងអាចសង្ឃឹម្ 
អបើអយើងអាច “រស់អៅ” អគ្កាម្ម្េប់ននគ្ពះែ៏ខពស់បំផ្ុត។ 
 

“
១៥  ល់នម លោះបាន្ជានគេកមន្ ស្ស ដ លមាន្ ាំងឺនផ្្សងៗ នចញមកនៅផ្លូវ នផ្តកនលើដព្គ ន្ឹងរូក 
ន ើម្បីកាលណានរព្  សន ើរមក ន ោះសូម្បីនោចណាស់ ឲ្យព្គ្នន្់ដ ព្សនមាលគ្ន ់ នចាល នៅ
នលើរួកន ោះខ្លោះប  នណាណោះ ១៦ ឯបណាាមន្ ស្ស ដ លនៅអ្ស់ទាំងព្ស ក  ាំវិញព្ក ងនេរូសាឡិម នគ
កម៏ូលគ្នា  ាំទាំងមន្ ស្សមាន្ ាំងឺមក ព្រមទាំងមន្ ស្សអារក្សអ្នសាចចូលផ្ង នហើេនគ បាន្
ជាទាំងអ្ស់គ្នា” (កិចចការ ៥:១៥, ១៦) 

➢ គ្េង់ជាេីពឹងពំន្ក់ – ជាបន្ទ្យននេូលបងគំ 
“
២ ឯទូលបងគាំ ន្ឹងន លរីព្រោះនេហូវ៉ាថា ព្ទង់ជាទរីឹងរាំ ក់ ជាប ោេនន្ទូលបងគាំ គជឺាព្រោះ 
នន្ទូលបងគាំនហើេ ទូលបងគាំទ កចិ តន្ឹងព្ទង់។ ៣ ៙ រិ ព្បាក ជាព្ទង់ន្ឹង ួេឲ្យឯងរួច រីលប់ 
របស់ េព្ ន្ នហើេរនីសចកតីនវទ ដ ល ាំឲ្យអ្ន្តរាេ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៩១:២-៣) 

 

គ្េង់នឹងការពារអយើងឲ្យរួចពីឧបាយកលទំងេស់របស់ស្តាំង នឹងរួចពីជំងឺ 
➢ អៅអគ្កាម្ចំអេងស្ល្បរបស់គ្េង់ 

“ព្ទង់ន្ឹងព្ក ងឯងនោេសាាបព្ទង់ នហើេឯងន្ឹងព្ កនៅនព្កាមចាំនអ្ងសាាបរបស់ព្ទង់ នសចកតី 
រិ របស់ព្ទង់ជាដខ្ល នហើេជាអាវនព្កាោះ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៩១:៤-៧) 
 

➢ កុំឲ្យបារម្ភអ ើយ 
“
៥ ឯងន្ឹងមិន្ន័េខាាចអ្វីនឡើេ នទោះទាំងនសចកតីដស្ងខាាចនៅនរលេប់ ឬព្រួញដ លនហើរ
នៅ នរលនងៃ ៦ ឬនសចកតីនវទ ដ លដ ងមាន្នៅកនុងទងីងឹ  ឬនសចកតីហិន្វិ សដ លបាំផ្លាញ
នៅ នរលនងៃព្ ង់ផ្ង ៧ ន្ឹងមាន្មន្ ស្ស១ ន្់ ក់ ួលសាាប់នៅដក្បរឯង នហើេ១ម ឺន្ ក់នៅ
ខាង ន សាាាំឯងដ រ ដ នសចកតីន ោះន្ឹងមិន្មក ិ ឯងនឡើេ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៩១:៤-៧) 
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គ្េង់នឹងការពារអយើងឲ្យរួចពីអសចកតីដសញងខាល្ចអៅអពលយប់ – ពួកជនចប់រំអលាភ អចរបេន់ 
អភរវជន រចជួយែី ខ្យល់កំបុតត្បូង ខ្យល់រួច។ 

➢ េីលំអៅរបស់អយើង 
“ឯងន្ឹងបាន្ព្កនឡកន ើញការ បសនង  ល់រួកមន្ ស្សអាព្កក់ នោេដននកដ ប  នណាណោះនទ      
៩ រនីព្ ោះឯងបាន្ថា ព្រោះនេហូវ៉ាជាទីរឹងព្ កនន្ឯង គបឺាន្េកព្រោះ ៏ខ្ពសប់ាំផ្  ជាទីលាំនៅ 
របស់ឯង ១០ យ៉ាងន ោះ ន្ឹងគ្នាន្នសចកតីអាព្កក់ណានកើ នឡើង ល់ឯងនឡើេ កគ៏្នាន្នវទ  
ណាមក ិ ទលីាំនៅរបស់ឯងដ រ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៩១:៨-១០) 

➢ មានពួកអេវតាដថ្រក្ា 
“ ្បិ ព្ទង់ន្ឹងបង្វាប់ ល់រួកនទវតារបស់ព្ទង់ រី ាំន ើរឯង ឲ្យបាន្ដងរក្ាឯង កនុងព្គប់ទាំង 
ផ្លូវរបស់ឯង ១២ នទវតាទាំងន ោះន្ឹងព្ទឯងនោេន  ដព្កងន ើងឯងទងគិចន្ឹងងម” (ទាំន្ ក ាំនកើង 
៩១:១១-១២) 
 

អយើងអាចសង្ឃឹម្ថ្នឹងេេួលបាននូវការដថ្រក្ា  ពីពួកអេវតា។ 
 

រួកជំនុំដ៏រុងទរឿង 
 

អយើងអាចេនុញ្ញ្តិឲ្យខេួនអយើងមានការបាក់េឹកចិតតអៅនឹងេវីដែលអយើងកំពុងអ ើញ នឹង 
ស្គ្ល់អៅកនុងកម្មវិ្ីរបស់ពួកជំនុំសពវនថ្ៃ ដែលអយើងបាត់ការយល់អ ើញពីគ្រប់ការេស្ច្រ្យ 
ទំងេស់ ដែលគ្ពះមានបនទូលេំពីពួកជំនុំ  គ្េង់ម្ិនបានមានបនទូលេំពីពួកជំនុំទំងប ុន្ម្ន 
របស់េំអនៀម្េំលាប់អយើងអេ រឺគ្េង់មានបនទូលេំពីរូបកាយគ្េង់ នឹងេនកអជឿែល់គ្េង់ទំង 
េស់ អយើងទំងេស់គាន្ជាពួកជំនុំ។ 

ព្រះព្គីសទព្សឡាញ់រួកជំនុំ 
“ប រសរាលគ់្នានអ្ើេ ចូរព្សឡាញ់ព្បរន្ធខ្លួន្ ូចជាព្រោះព្គីសទបាន្ព្សឡាញ់ ល់រួក ាំន្ ាំ នហើេ 
បាន្ព្បគល់ព្រោះអ្ងគព្ទង់ ាំន្ួសផ្ង ២៦ ន ើម្បីឲ្យព្ទង់បាន្ដញករួក ាំន្ ាំនចញជាបរិស ទធ នោេ 
បាន្ោងសាំអា ន្ឹងទឹក គឺជាព្រោះបន្ទូល ២៧ ព្បនយ ន្៍ន្ឹងថាាេរួក ាំន្ ាំនន្ោះ ល់ព្រោះអ្ងគព្ទង់ 
ទ កជារួក ាំន្ ាំ ឧ៏ តម ឥ ព្បឡាក់ ឥ ព្ ួញ ឬមាន្អ្វីឲ្យ ូចនឡើេ គឲឺ្យបាន្បរិស ទធ នហើេ 
ឥ កដន្លងបន ោសបាន្វិញ” (នអ្ននសូរ ៥:២៥-២៧) 

 

ទសចកតី ុកខលំ្បាកគឺជួយដល់្ទយើង 

“ ្បិ នសចកតីទ កខលាំបាកយ៉ាងព្សាលរបស់នេើងខ្្ុាំ ដ លនៅដ មួេដនល នន្ោះ ន ោះបនងកើ ឲ្យ 
នេើងខ្្ុាំមាន្សិរីលអយ៉ាង ៃន្់នលើសលប់  ន៏ៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចវិញ” (២កូរិន្ងូស ៤:១៧) 
 

នំាេកទយើងរាល់្គ្ន្នូវសិរីល្អ 

“ខ្្ុាំរាបអ់្ស់ទាំងនសចកតីទ កខលាំបាកនៅជាន្់នន្ោះ ថាជានសចកតីមិន្គួរនព្បៀបផ្ទឹមន្ឹងសិរីលអ ដ ល 
ន្ឹងនបើកសាំដ ងមកឲ្យនេើងរាល់គ្នាន ើញន ោះនទ ១៩  ្បិ នសចកតីទន្ទឹងរបស់ ីវិ ទាំងឡាេ 
ន ោះរង់ចាាំដ រួកកូន្របស់ព្រោះនលចមកឲ្យន ើញប  នណាណោះនទ” (រ ូម ៨:១៨-១៩) 

 

រន្ឺភ្ឺទចញរីទសចកតីងងឹត្ 
“ ្បិ គជឺាព្រោះ ដ លមាន្បន្ទូលបង្វាប់ ឲ្យមាន្រន្លឺនលឺនចញរនីសចកតីងងឹ  ព្ទង់បាន្បាំនលឺមក កនុង
ចិ តនេើងខ្្ុាំ ឲ្យនេើងខ្្ុាំមាន្រសមីរន្លឺនន្ ាំន ើរសាាល់សិរីលអរបស់ព្រោះ ដ លនៅព្រោះនស្តកតនន្ព្រោះ
នេស ូវព្គីសទ” (២កូរិន្ងូស ៤:៦) 
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“យ៉ាងន ោះ នទើបរន្លឺរបស់ឯង ន្ឹងនលចមក  ូចជារសមីអ្រ   នហើេនសចកតីស ខ្ព្សួលរបស់ 
ឯង ន្ឹងនលចនឡើងជាយ៉ាងឆ្ប់ ឯនសចកតីស ចរិ របស់ឯង ន ោះន្ឹង ាំម ខ្ឯង នហើេសិរីលអនន្ 
ព្រោះនេហូវ៉ាន្ឹងការ ររនីព្កាេឯង” (នអ្សាេ ៥៨:៨) 
 

“ន ោះសូមឲ្យព្ទង់បាន្សិរីលអ នៅកនុងរួក ាំន្ ាំ នោេសារព្រោះព្គីសទនេស ូវ រហូ  ល់ព្គប់ ទាំង
 ាំ មន្ ស្ស នៅអ្ស់កល្បជាន្ិចចនរៀងរាប នៅ។ អាដម ន្។” (នអ្ននសូរ ៣:២១) 
 

ការព្ត្ឡរ់េកសភារទដើេវិញនឹងេកដល់្ 

ការគ្ត ប់ម្កសភាពអែើម្វិញរឺជាសិរីលអននគ្ពះ អែើម្្បីគ្បរល់ែល់ពួកជំនុំ 
 

“
 ...អ្ញន្ឹងនលើក ាំនកើងវិោរនន្សិរីលអរបស់អ្ញ ” (នអ្សាេ ៦០:៧) 

 

“ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា នៅព្គ្នន ោះ អ្ញន្ឹងបាំនរញវិោរនន្ោះ នោេសិរីលអ” (ោកាេ ២:៧) 
 

“ព្រោះនេហូវ៉ានន្រួករលបរិវរ ព្ទង់មាន្បន្ទូលថា សិរីលអរបស់វិោរជាន្់នព្កាេនន្ោះ ន្ឹងបាន្ 
នលើសជាងជាន្់ម ន្នៅនទៀ ” (ោកាេ ២:៩) 
 

“ចូរនព្កាកនឡើង នហើេនលឺមកច ោះ  ្បិ រន្លឺរបស់ឯងបាន្មក ល់នហើេ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ក៏
បាន្រោះនឡើង ល់ឯងដ រ ២  ្បិ នមើល នសចកតីងងឹ ន្ឹងព្គបនលើដផ្ន្ ី នហើេនសចកតីសូន្្យស ង
ន្ឹងព្គបនលើអ្ស់ទាំង ន្ជា ិ ដ ព្រោះនេហូវ៉ាព្ទង់ន្ឹងរោះនឡើងនលឺ ល់ឯង នហើេនគន្ឹងន ើញ
សិរីលអនន្ព្ទង់សថិ នលើឯង ៣ អ្ស់ទាំងសាសន្៍ន្ឹងមូលគ្នាមកឯរន្លឺរបស់ឯង នហើេនសតចទាំង
ប   ាន្ន្ឹងមកឯរសមីដ លនលឺនចញរឯីង កនុងកាលដ លឯងរោះនឡើង ៤ ចូរនងើបដននកឯងនមើល  ាំវិញ 
នគមូលគ្នាមកឯឯង ទាំងអ្ស់នហើេរួកកូន្ព្ប សៗរបស់ឯងន្ឹងមករឆី្ាេ នហើេន្ឹងមាន្នគ
បរីួកកូន្ព្សីៗនន្ឯងមកដ រ” (នអ្សាេ ៦០:១-៤) 

នំាេកនូវព្ រ្យននស្សន៍ទ្្សងៗ 
“ន ោះឯងន្ឹងន ើញ នហើេន្ឹងមាន្នសចកតីរីករាេ ចិ តឯងន្ឹងខាាច នហើេរីក ាំនឡើងរីនព្ ោះ 
នសចកតីបរិបូរនន្សម ព្ទ   ន្ឹងព្ ូវបដងវរមកឯឯងវិញ     នហើេអ្ស់ទាំងរបស់ព្ទរ្យនន្សាសន្៍       
នផ្្សងៗ ន្ឹងមកឯឯង” (នអ្សាេ ៦០:៥) 
 

“អ្ញន្ឹងនលើក ាំនកើងវិោរនន្សិរីលអរបស់អ្ញ” (នអ្សាេ ៦០:៧ខ្) 
 

ទៅទរល្ណាសិរីល្អររស់ព្រះទ្វើការលុ្កលុ្យដ្នដី 
 

ពីនថ្ៃែ៏រុងអរឿងណាស់អន្ះជាយ ្ងណា អៅអពលដែលសិរីលអរបស់គ្ពះអ្វើការលុកលុយដផ្ន
ែ!ី អយើងនឹងស្គ្ល់សិរីលអអ្វើឲ្យរឹតដតខាល្ំងអ ើង–ជាសិរីលអដែលអកើនអ ើង–សិរីលអដែលអៅ
អពញអលើដផ្នែី–គ្ពះមានគ្ពះ្ឫេ័យែូចអនះសំរាប់េនក អ្ើយនឹងខញុំ អៅអពលដែលអយើង
ផ្ល្ស់បតូរចិតតរំនិតអយើងពីស្ច់ឈាម្អៅខាងគ្ពលឹងវិញ្ញ្  អ្ើយអបើកចំ្ឲ្យវិញ្ញ្ 
របស់អយើងពន្ល្តអចញអៅ អ្ើយអជឿគ្រប់ទំងេស់ដែលគ្េង់មានបនទូលរឺពិតសំរាប់អយើង 
អន្ះអយើងនឹងអ ើញការេស្ច្រ្យនឹងអកើតមានអ ើងគ្រប់េីកដនេងដែលអយើងអៅ។  
អយើងនឹងមាន… 
 

សុខភារដដល្្ួសវិស័យ្េមជាត្ិ នឹងការ្តល់្ 

អយងអៅអលើរម្ពីរ៣យ ូហានខ២ វជាគ្ពះ្ឫេ័យគ្ពះសំរាប់រាន្តសតគ្េង់បានចំអរីនអ ើង 
អ្ើយបានសុខសប្ាយ។ 
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“អ្នកសៃួន្ភាានអ្ើេ ខ្្ុាំព្បាថាាចងឲ់្យអ្នកបាន្ចាំនរីន្នឡើងព្គប់ ាំរូក នហើេឲ្យបាន្ស ខ្សប្ាេ 
ខាងរូបសាច់  ូចជាព្រលឹងអ្នកបាន្ចាំនរីន្នឡើងដ រ” (៣េ ូោន្ ១:២)  
 

ការ្តល់្េក្ួសវិស័យ្េមជាត្ិ 

អយងអៅអលើរម្ពីរភីលីព៤:១៩ អយើងែឹងថ្ គ្ពះនឹងបំអពញគ្រប់ទំងេស់ដែលអយើងគ្តូវការ 
 

“ព្រោះនន្ខ្្ុាំ ព្ទង់ន្ឹងបាំនរញព្គប់ទាំងអ្ស់ ដ លអ្នករាលគ់្នាព្ ូវការ តាមនភាគសម្ប តិនន្ព្ទង់ ៏ 
ឧ តម កនុងព្រោះព្គីសទនេស ូវ” (នីលីរ ៤:១៩)  
 

អយងអៅនឹងរម្ពីរេំនុកែំអកើង ១០៥:៣៧ នឹង៣៩-៤១ អយើងអជឿែល់គ្េង់សំរាប់គ្បាក់នឹង 
មាស រូបកាយខាល្ំងមាំម្ួន គ្ពម្ទំងអាហារនឹងេឹក្ួសវិស័យ្ម្មជាតិ។ 
 

“ព្ទង់បាន្ ាំរាស្តសតព្ទង់នចញមក មាន្ជាប់ទាំងព្បាក់ន្ឹងមាសផ្ង ឯកនុងអ្ស់ទាំងរូ អ្ាំបូរ
ន ោះ គ្នាន្អ្នកណាមួេ ព្គ្នកចិ តនឡើេ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ១០៥:៣៧)  
 

“ព្ទង់បាន្ោ ររក សាំរាប់ព្គបបាាំងនគ ព្រមទាំងននលើង សាំរាប់បាំនលឺនៅនរលេប់ ៤០នគទូល 
សូម ន ោះព្ទង់ក៏ ាំហវងូព្កួចមក នហើេបាន្ចាំដអ្ នគ នោេអាោរនន្សាាន្សួគ៌ ៤១ព្ទង់បាំ
នព្បោះងមោ ន ោះមាន្ទឹកផ្ លនចញមក ហូរសាេតាមកដន្លងហួ ដហង ូចជាទនន្ល” (ទាំន្ ក     
 ាំនកើង ១០៥: ៣៩-៤១) 

 

ទសចកតីេំណរដដល្្ួសវិស័យ្េមជាត្ិ 

អយើងអាចស្គ្ល់នូវអសចកតីេំ រែ៏អលើសលុបអៅកនុងវតតមានរបស់គ្េង់ 
“ព្ទង់បាន្ ាំរាស្តសតព្ទង់នចញមក នោេនសចកតីរីករាេ គជឺារួកអ្នកនរីសតាាំងរបស់ព្ទង់ នោេ 
នព្ចៀងបន តើរ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ១០៥:៤៣) 
 

“នៅចាំន ោះព្ទង់មាន្នសចកតីអ្ាំ រ ន៏ រនរញ នៅព្រោះហសតសាាាំព្ទង់មាន្នសចកតីអ្រសប្ាេ 
ជា រាប នៅ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ១៦:១១ខ្) 
 

“ព្ទង់បាន្ឲ្យទូលបងគាំសាាល់អ្ស់ទាំងផ្លូវនន្ ីវិ  កន៏្ឹងឲ្យទូលបងគាំបាន្នរញនោេនសចកតី 
អ្ាំ រ នោេភារនន្ព្រោះនស្តកតព្ទង់»” (កិចចការ ២:២៨) 
 

ទដើេ្បីនឹងដសវងរកព្រះភក្រកត នឹងរំរឹងទេើល្ទសចកតីលំ្េររស់ព្ ង់  

អយើងអាចចូលម្កកនុងកដនេងម្ួយអែើម្្បីរំពឹងអម្ើលនូវគ្ពះភន្តកត នឹងអសចកតីលំេននគ្ពះេមាច្ស់ 
“ខ្្ុាំបាន្សូមនសចកតីដ ១រពី្រោះនេហូវ៉ា នហើេន្ឹងដសវងរកនសចកតីន ោះឯង គឲឺ្យខ្្ុាំបាន្នៅកនុង 
 ាំណាក់នន្ព្រោះនេហូវ៉ា រាល់ដ នងៃអ្ស់១ ីវិ ខ្្ុាំ ន ើម្បីន្ឹងរំរឹងនមើលនសចកតីលាំអ្នន្ព្រោះនេហូវ៉ា 
នហើេន្ឹងរិន្ិ ្យរិចារណានៅកនុងព្រោះវិោររបស់ព្ទង់” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៧:៤) 

 

“កាលព្ទង់បាន្មាន្បន្ទូលថា ចូរដសវងរកម ខ្អ្ញ ន ោះ ឱព្រោះនេហូវ៉ានអ្ើេ ចិ តទូលបងគាំបាន្ 
ទូល បថា ទូលបងគាំន្ឹងដសវងរកព្រោះនស្តកតព្ទង់រិ ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៧:៨) 
 

ស្គ្ល់្រីវត្តមានដ៏ខាជ្រ់ខជួនររស់ព្រះ 
អយើងអាចស្គ្ល់ពីវតតមានែ៏ខាជ្ប់ខជួនរបស់គ្េង់ សូម្្បីដតកនុងការគ្បឈម្ម្ុខជាម្ួយសគ្តូវកតី 
 

“ព្ទង់នរៀប  នៅម ខ្ទូលបងគាំ ចាំន ោះរួកខាាាំងសព្ ូវផ្ង ព្ទង់ចាក់នព្បងោបនលើក្ាលទូលបងគាំ 
ដរងនន្ទូលបងគាំក៏នរញនហៀរ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ២៣:៥) 
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ស្ត្រ់តាេសំទឡងគ្ត្់ 
អយើងអាចឮគ្ពះសូរអសៀងគ្េង់ 
“អ្នកឆ្ាាំទារកន៏បើកឲ្យអ្នកន ោះ នហើេហវងូនចៀមសាាប់តាមសាំនឡងគ្ន ់ដ រ ឯនចៀមរបស់គ្ន ់ 
ន ោះគ្ន ់នៅតាមន្ាោះវន្ិមួេៗ  ាំនចញនៅនព្ត ៤ កាលបាន្បនញ្ចញនចៀមខ្លួន្ នៅនព្ត 
អ្ស់នហើេ ន ោះគ្ន ់ន ើរម ន្វ នហើេនចៀមកន៏ ើរតាមនព្កាេនៅ  ្បិ វសាាល់សាំនឡងគ្ន ់” 
(េ ូោន្ ១០:៣, ៤) 

ទៅទព្កាេការព្គរបំាងដថ្រក្ា 

អយើងអាចសថិតអៅអគ្កាម្ការគ្របបាំងដថ្រក្ារបស់គ្េង់ 
 

“ព្ទង់បាន្ោ ររក សាំរាប់ព្គបបាាំងនគ ព្រមទាំងននលើង សាំរាប់បាំនលនឺៅនរលេប់”           
(ទាំន្ ក ាំនកើង ១០៥:៣៩) 

ទ្វើឲ្យកក់ទៅតរីសិរីល្អររស់ព្ ង់ 

គ្េង់នឹងបចជូនកំដផ្ងអភេើងននសិរីលអរបស់គ្េង់សំរាប់ការពារខញុំ 
“ ្បិ អ្ញន្ឹងបាន្ជាកាំដផ្ងននលើង ល់ទពី្ក ងនៅរ័ទធ  ាំវិញ នហើេន្ឹងជាសិរីលអនៅកណាាលនន្ោះ 
ដ រ នន្ោះជាព្រោះបន្ទូលនន្ព្រោះនេហូវ៉ា” (សាការី ២:៥) 

 

មានការរទចេញឲ្យដឹងឬទ ើញ –  

ការដាក់ទភ្ើងឲ្យភ្ឺ នឹងរន្ឺ 

គ្េង់នឹងផ្តល់ម្កអយើងរាល់គាន្នូវរសមីពនេឺ 
“ ្បិ គជឺាព្រោះ ដ លមាន្បន្ទូលបង្វាប់ ឲ្យមាន្រន្លឺនលឺនចញរនីសចកតីងងឹ  ព្ទង់បាន្បាំនលមឺកកនុង
ចិ តនេើងខ្្ុាំ ឲ្យនេើងខ្្ុាំមាន្រសមីរន្លឺនន្ ាំន ើរសាាល់សិរីលអរបស់ព្រោះ ដ លនៅព្រោះនស្តកតនន្ព្រោះ
នេស ូវព្គីសទ” (២កូរិន្ងូស ៤:៦) 

ការដណនំា នឹង ិសទៅ 

គ្េង់នឹងអគ្បាសគ្បទនែល់អយើងនូវការដ ន្ំ នឹងេិសអៅ 
“គងដ់ ព្ទង់មិន្បាន្នបាោះបង់នចាលនគ នៅទរីនោសាាន្ដ រ គឺនោេព្ទង់មាន្នសចកតីនមតាា 
ករ ណា ន៏ព្កដលង ឯបនង្វាលររកមិន្បាន្ងេនចញ ដលង ាំផ្លូវនគនៅនវោនងៃនឡើេ នហើេ 
បនង្វាលននលើងកម៏ិន្ដលងបាំនលឺនគនៅនវោេប់ ន ើម្បីន្ឹងបង្វាញផ្លូវ ដ លនគព្ ូវន ើរដ រ”      
(នន្នហមា ៩:១៩) 

ការពាររីរួកខំ្្ាងសព្ត្ូវ 

គ្េង់នឹងបចជូនពួកអេវតា អែើម្្បីម្កជួយការពារអយើងពីពួកខាម្ំងសគ្តូវ 
“ន ោះនទវតានន្ព្រោះដ លបាន្ ាំម ខ្រួកអ្ ីព្សាដអ្ល ព្ទង់ក៏ព្ ឡប់នៅនៅខាងនព្កាេវិញ 
នហើេបនង្វាលររកកន៏ចញរីម ខ្នៅនៅខាងនព្កាេដ រ ២០ររកន ោះសថិ នៅជាកណាាលរួក 
សាសន្៍នអ្ស ីរទ ន្ឹងរួកអ្ ីព្សាដអ្ល កង៏ងឹ ខាងមាាង នហើេនលឺខាងមាាង នៅនវោេប់ បាន្ជា
រួកទាំង២ន ោះមិន្បាន្មក ិ គ្នា នៅនវោេប់ន ោះនឡើេ” (ន្ិកខមន្ាំ ១៤:១៩-២០) 
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“
៨ យ៉ាងន ោះ នទើបរន្លឺរបស់ឯង ន្ឹងនលចមក  ូចជារសមីអ្រ   នហើេនសចកតីស ខ្ព្សួលរបស់ 
ឯង ន្ឹងនលចនឡើងជាយ៉ាងឆ្ប់ ឯនសចកតីស ចរិ របស់ឯង ន ោះន្ឹង ាំម ខ្ឯង នហើេសិរីលអនន្
ព្រោះនេហូវ៉ាន្ឹងការ ររនីព្កាេឯង” (នអ្សាេ ៥៨:៨) 
 

ព្ ង់នឹងដថ្រក្ាការពារព្សុកទយើង ឬព្រទ សទយើង 
គ្េង់នឹងអម្ើលគ្សុកអរឲ្យជា 
 

“
១៤ ន ោះនបើរាស្តសតអ្ញ ដ លបាន្នៅ តាមន្ាោះអ្ញ នគប ោបខ្លួន្ នហើេអ្ ិសាាន្រកម ខ្
អ្ញ ព្រមទាំងង្វកដបរនចញរផី្លូវអាព្កក់របស់នគ ន ោះអ្ញន្ឹងសាាប់រនីលើសាាន្សួគ៌ នហើេ
ន្ឹងអ្  ់នទសអ្ាំនរើបាបរបស់នគ ទាំងនមើលព្ស កនគឲ្យជាផ្ង” (២របាក្សព្  ៧:១៤) 

ការចំទរីនកំឡំាង 
គ្េង់នឹងពគ្ងឹងចំអរីនកំឡំាងននម្នុស្សខាងកនុង 
“
១៦ ន ើម្បីឲ្យព្ទង់បាន្នព្បាសព្បទន្ ឲ្យអ្នករាលគ់្នាបាន្ព្រោះនចសាា ចាំនរីន្កាំឡាាំងនន្មន្ ស្សខាង 
កនុង នោេសារព្រោះវិញ្ញា ព្ទង់ តាមសិរីលអនន្ព្ទង់ ព៏្បនសើរនព្កដលង” (នអ្ននសូរ ៣:១៦) 
 

សិរីល្អ្ួសវិស័យ្េមជាត្ិ 

គ្ពះជាសិរីលអរបស់អយើង! 
“៙ ប  ដន្ត ឱព្រោះនេហូវ៉ានអ្ើេ ព្ទង់ជាដខ្លបាាំងទូលបងគាំ  ាំវិញ កជ៏ាសិរីលអនន្ទូលបងគាំ នហើេជា 
អ្នកនលើកក្ាលទូលបងគាំនឡើងដ រ” (ទាំន្ ក ាំនកើង ៣:៣) 
 

“ចូរនព្កាកនឡើង នហើេនលឺមកច ោះ  ្បិ រន្លឺរបស់ឯងបាន្មក ល់នហើេ សិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ា ក៏
បាន្រោះនឡើង ល់ឯងដ រ” (នអ្សាេ ៦០:១) 

 

“ន ោះឯងន្ឹងន ើញ នហើេន្ឹងមាន្នសចកតីរីករាេចិ តឯងន្ឹងខាាច នហើេរីក ាំនឡើង រីនព្ ោះ 
នសចកតីបរិបូរនន្សម ព្ទន្ឹងព្ ូវបដងវរមកឯឯងវិញ     នហើេអ្ស់ទាំងរបស់ព្ទរ្យនន្សាសន្៍         
នផ្្សងៗ ន្ឹងមកឯឯង ៦ ឯងន្ឹងមាន្នរញនោេស វអ្ូ ឋយ៉ាងសន្ធឹក    គជឺាអ្ូ ឋសាោវរបស់រួក   
មា៉ាឌាន្ ន្ឹងរួកនអ្ផ្ល នហើេទាំងអ្ស់ដ លនៅព្ស កនសបាន្ឹងមកដ រ ព្រមទាំង ឹកេកមាស 
ន្ឹងកាំញាន្មក នហើេន្ឹងព្បកាសព្បាប់រនីសចកតីសរនសើររបស់ព្រោះនេហូវ៉ា” (នអ្សាេ ៦០:
៥-៦) 

 

ព្ ង់បានមានរនទូល្ថ្  
 

“ចូរនរៀបចាំផ្លូវសាំរាប់ទទួលព្រោះនេហូវ៉ា  
ចូរន វើឲ្យមាន្ងនល់រាបនសមើនៅទសីាា ់ ថាាេព្រោះនន្នេើងរាល់គ្នាច ោះ  

៤ ឯព្គប់ទាំងព្ចកននាំ ន ោះន្ឹងព្ ូវនលើកនឡើង  
នហើេព្គប់ទាំងននាំ ាំ ូច ន្ឹងព្ ូវរព្ង្វបនៅ  

នៅកដន្លងណាដ លព្គលិកព្គល ក ន ោះព្ ូវន វើឲ្យនសមើ  
នហើេកដន្លងណាដ លរ ិបរ  បន្ឹងព្ ូវន វើឲ្យរាបច ោះ  

៥ ន ោះសិរីលអនន្ព្រោះនេហូវ៉ាន្ឹងសាំដ ងមក  
ព្គប់មន្ ស្សទាំងឡាេន្ឹងបាន្ន ើញព្រមគ្នា  

 ្បិ ព្រោះឱសឋនន្ព្រោះនេហូវ៉ាបាន្មាន្បន្ទូលនហើេ”  
(នអ្សាេ ៤០:៣-៥) 
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សំនួរសំរាប់ការចរៀនសារច ើងវិញ 
 

១.  អតើេីកំបាំននគ្ពះែ៏ខពស់បំផ្ុតជាេវី? សូម្អរៀបរាប់យ ្ងអហាចណាស់ឲ្យបានបេរម្ពីរបី អែើម្្បីពន្យល់នូវចអម្េើយរបស់េនក។ 
 
 
 
 
២.  អតើមានផ្លគ្បអយជន៍េវីខេះពីការអ្វើឲ្យេេឹកអៅកនុងវតតមានរបស់គ្េង់? 
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ចមចរៀនបងវឹក្បងវឺន្គប់ទំ្វងអ្ស់ 

ល្អណាស់សំរាប់មណឌល្បងវឹក្បងវឺន្រះគមពីរ ~ សាោគមពីរ ~  

 ~ សាោចរៀននថៃអាទ ិសយ ~ សិក្សាជា្ក្មុ ~ នងឹការសិក្សាផ្លោល់្ខេនួ 
 

អៅកនុងរម្ពីរ្ូអសអយើងអាន “រាស្តសតអ្ញ នគព្ ូវបាំផ្លាញនៅ នោេខ្វោះខា  ាំរិោះ ូនចនោះ...” (ហូនស ៤:៦) អយើងបានបាត់បង់ជាអគ្ចើន ពីអគ្ពាះ
អោយអយើងម្ិនែឹងថ្ គ្ពះបានផ្តល់េវីខេះែល់អយើង ។  អយើងម្ិនអាចមានជំអនឿអៅអលើេវីដែលអយើងម្ិនែឹងបានអេ! អម្អរៀនទំងប ុន្ម្ន    
សំរាប់បងវឹកបងវឺនអនះរឺបានអរៀបចំអ ើង អែើម្្បីឲ្យអយើងអាចរស់អៅកនុងនររគ្ពះមានទំងសុខភាព នឹងកមាល្ំង!  
 

អយើងគ្តូវដតមានកមាល្ំងអ្វើការេស្ច្រ្យជាម្ួយេនកអជឿទំងេស់ អម្អរៀនែ៏មានេំណាចអនះ នឹងគ្រឹះម្ូលោឋ្ន ទំងមានគ្បអយជន៍ សំរាប់ការ
បំផ្ល្ស់បំដគ្បជីវិតរឺជាអគាលបំ ងអនះអ្ើយ “ព្បនយ ន្៍ន្ឹង ាំឲ្យរួកបរិស ទធបាន្ព្គប់លកខ ៍នឡើង សាំរាប់ន វើការ ាំន្ួេ នហើេន្ឹងសាាង
រូបកាេព្រោះព្គីសទនឡើង ១៣ ទល់ដ នេើងរាលគ់្នាបាន្រួបរួម ខាងឯនសចកតី ាំនន្ឿរួចជានព្សច នហើេបាន្សាាល់ព្រោះរា  ប ព្តានន្ព្រោះ  ូចគ្នាទាំង
អ្ស់ គ ឺល់បាន្នរញជាមន្ ស្ស នហើេ ល់ខាា កាំរស់នន្នសចកតីន រនរញផ្ងព្រោះព្គីសទ”  (នអ្ននសូរ ៤:១២ -១៣) គ្រប់េនកអជឿទំងេស់រឺ
អរអ្វើការងារគ្ពះអយស ូវ។ 
 

អយើងសូម្ផ្តល់អយបល់ឲ្យេនកសិក្ា  នូវគ្បធ្នបេទំងអនះតាម្លំោប់លំអោយែូចអនះ: 
 

ការរទងកើត្រូរថ្មី–គ្តូវស្គ្ល់ពីេតតសញ្ញ្ របស់េនកអៅកនុងគ្ពះគ្រីសទ 
គ្តូវដសវងយល់ពីែំអ ើរគ្ពះបានបអងកើតអយើងម្កអែើម្្បីេវី! ពីេតថន័យនន“ការអកើតជាថ្មី”ការបអចចញឲ្យអ ើញននភាពគ្តឹម្គ្តូវអនះ អោះដលង
េនកអជឿទំងេស់អចញពីការបរាជ័យអៅនឹងរំនិតននភាពមានអទស  ការកាត់អទស ភាពេន់ជាង នឹងការអៅខវះចអន្ល្ះ អែើម្្បីឲ្យបានគ្សប
អៅនឹងរូបេងគននគ្ពះគ្រីសទ។ 
 

េំណាចររស់េនកទជឿ–ពីរអបៀបឈប់ពីការចញ់ អ្ើយចប់អផ្តើម្នូវការឈនះវិញ 
 

គ្ពះបានអបើកសំដែងឲ្យអ ើញនូវអគាលបំ ងែ៏េស់កល្បជានិចចរបស់គ្េង់ អពលដែលគ្េង់មានបនទូលថ្ “ចូរឲ្យអរមានេំណាច!” េនកនឹង
អែើរអៅកនុងអសចកតីកាល្ហានម្ួយថ្មី េនកនឹងរស់អៅអោយមានជ័យជំនះអលើស្តាំង នឹងេំណាចរបស់វ អៅកនុងជីវិតគ្បចំនថ្ៃ នឹងកចិចការងារ
គ្ពះរបស់េនក។ 
 

ការរស់ទៅ្ួសវិស័យ្េមជាត្ិ–តាម្រយៈេំអណាយទនទំងប ុន្ម្នននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ 
 

បអងកើតនូវេំន្ក់េំនងែ៏សនិេធស្ន្លថ្មីម្ួយជាម្ួយនឹងគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ នឹងជួយឲ្យេនករកអ ើញពីរអបៀបអ្វើការអៅកនុងេំអណាយទនទំង
៩ននគ្ពះវិញ្ញ្ បរិសុេធ ជាអសចកតីគ្បាថ្ន្យ ្ងខនះដខនង េេួលអ្ើយបក់េំអណាយទនទំងអនះឲ្យអ ះអចញេណាត្តអភេើង អៅអពលដែល
េនកចូលអៅកនុងជីវិតថ្មីម្ួយននការរស់អៅ្ួសវិស័យ្ម្មជាតិ។ 
ទសចកតីជំទនឿ–អែើម្្បីរស់អៅកនុងេ្ិ្ម្មជាតិ 
 

អរៀនពីែំអ ើរេនកអាចផ្ល្ស់អៅកនុងវិស័យននអសចកតីជំអនឿ ពីរអបៀបេនកអាចអ្វើការេស្ច្រ្យសំរាប់គ្ពះ អនះជាអពលសំរាប់េនកអជឿទំងេស់
បអចចញនូវអសចកតីជំអនឿរបស់អរ អែើម្្បីឈានចូលម្កកនុងវិស័យេ្ិ្ម្មជាតិ អែើម្្បីបងាហ្ញពីភាពេស្ច្រ្យរបស់គ្ពះែល់អលាកីយ! 
 

ខដដល្មានដចងររស់ព្រះសំរារ់ការទព្បាសឲ្យជា–ការេេួល នឹងផ្្ាយែំ ឹងលអពីេំណាចននការអគ្បាសឲ្យជារបស់គ្ពះ 
 

អរៀបគ្រឹះម្ូលោឋ្នននគ្ពះបនទូលឲ្យរឹងមាំ ដែលនឹងបអចចញនូវអសចកតីជំអនឿ អែើម្្បីេេួលអោយមានគ្បសិេធិភាព ឬក៏ការងារអគ្បាសឲ្យជា អនះ
រឺតំណាងពីកិចចការងាររបស់គ្ពះអយស ូវ នឹងពួកស្វកជារំរូម្ួយសំរាប់ការអគ្បាសឲ្យជាអៅនថ្ៃអនះ។ 
 

សរទសើរដំទកើង នឹងថ្វ្យរងគំ–ការគ្ត ប់ម្កជាេនកថ្វ្យបងគំគ្ពះ 
 

បងាហ្ញពីអគាលបំ ងែ៏េស់កល្បជានិចចរបស់គ្ពះសំរាប់ការអពាលសរអសើរ នឹងថ្វ្យបងគំ ការអោះដលងេនកអជឿទំងេស់អៅកនុងការសំដែង
តាម្បេរម្ពីរដែលអ្វើឲ្យរំជួលចិតតននការអពាលសរអសើរែ៏ខពស់ បអគ្ងៀនពីរអបៀបចូលអៅកនុងវតតមានែ៏អលើសលុបននគ្ពះអៅកនុង ការថ្វ្យបងគំ
ែ៏សនិេធស្ន្ល។  
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សិរីល្អ–វតតមានននគ្ពះ 
 

ជានថ្ៃេស្ច្រ្យណាស់ដែលអយើងកំពុងរស់អៅ! អយើងអាចស្គ្ល់នូវសិរីលអននគ្ពះ គ្េង់គ្តូវបានបងាហ្ញជាក់ដសតងអៅជុំវិញអយើង គ្តូវែឹងពីសិរី
លអអនះជាេវី អ្ើយពីរអបៀបេនកអាចស្គ្ល់វបាន។  
 

ការ្្ាយដំណឹងល្អដដល្មានការេស្ច្រ្យ–ដផ្នការរបស់គ្ពះអែើម្្បីអៅែល់អលាកីយ 
 

អយើងក៏ែូចជាេស់េនកអៅកនុងរម្ពីរកិចចការដែរ អាចស្គ្ល់េីសំគាល់ ការេស្ច្រ្យ នឹងការអគ្បាសឲ្យជាអៅកនុងជីវិតរបស់អយើង អយើងអាចជា
ចំដ កអៅកនុងរែូវគ្ចូតកាត់ែ៏្ំចុងអគ្កាយ អោយេនុញ្ញ្តិឲ្យការផ្្សពវផ្្ា  យនូវែំ ឹងលអែ៏េស្ច្រ្យ្ូរតាម្អយើងរាល់គាន្! 
 

ទសចកតីេ្ិស្ឋ្ន–ការន្ំស្ថ្នសួរ៌ចុះម្កដផ្នែី 
 

គ្តូវដសវងរកពីែំអ ើរេនកអាចបអចចញនូវគ្ពះ្ឫេ័យគ្ពះបានសំអរចអៅដផ្នែីែូចអៅស្ថ្នសួរ៌ តាម្រយៈការជួយសុំអទសឲ្យ ការ 
េ្ិស្ឋ្ននូវគ្ពះបនទូល អសចកតីេ្ិស្ឋ្នពីអសចកតីជំអនឿ នឹងការកិចចសន្ា    េនកអាចបំផ្ល្ស់បំដគ្បជីវិតរបស់េនក សូម្្បីអលាកីយក៏ដែរ។ 
 

រួកជំនុំដដល្មានទជាគជ័យ–តាម្រយៈរម្ពីរកិចចការ 
 

គ្ពះអយស ូវមានបន្ទូល “ខ្្ុាំន្ឹងតាាំងរួក ាំន្ ាំខ្្ុាំនៅនលើងមោនន្ោះ នហើេទារសាាន្  ាំព្រលឹងមន្ ស្សសាាប់ន្ឹងមិន្ដ លឈនោះរួក ាំន្ ាំនឡើេ” អៅកនុង
ការសិក្ាអនះ េនកនឹងអ ើញពីែំអ ើររម្ពីរកិចចការជាស្ច់អរឿងននពួកជំនុំែំបូងចប់អផ្តើម្នូវសកម្មភាព អ្តុែូអចនះ រឺជារំរូ អែើម្្បីអ្វើឲ្យមាន
ែូចអែើម្នូវេីសំគាល់ នឹងការេស្ច្រ្យអៅនឹងពួកជំនុំរបស់គ្េង់សពវនថ្ៃ។  
 

េំទណាយទានកនុងកិចេការង្រព្រះ–ពួកស្វក អហារា គ្រូផ្្ាយែំ ឹងលអ គ្រូរងាវ្ល គ្រូបអគ្ងៀន 
 

គ្ពះអយស ូវបានគ្បទននូវេំអណាយទនជាអគ្ចើនែល់ម្នុស្ស ចូរដសវងរកនូវេំអណាយទនទំងអនះ្ូរចូលគាន្អៅកនុងពួកជំនុំ អែើម្្បីអរៀបចំ

រាន្តសតរបស់គ្ពះសំរាប់ការងារគ្េង់ គ្តូវយល់ពីការគ្តាស់អៅរបស់គ្ពះសំរាប់ជីវិតរបស់េនក! 
 

គំរូសំរារ់ការរស់ទៅ–អចញពីរម្ពីរសញ្ញ្ចស់ 
 

គ្រឹះម្ូលោឋ្នននអសចកតីពិតែ៏បរិបូររបស់គ្ពះរឺមានភាពរស់រអវីកអៅកនុងអម្អរៀនសិក្ាខាងអលើអនះ ការទយេុកជាម្ុនពីការយងម្ករបស់
គ្ពះដម្សុី នថ្ៃបុ ្យទំងប ុន្ម្ន យចញបូជា នឹងការេស្ច្រ្យននរម្ពីរសញ្ញ្ចស់ ទំងេស់រឺសំដែងពីដផ្នការែ៏េស់កល្បជានិចចរបស់គ្ពះ។ 
 

ចរៀបរំចសៀវចៅចដាយ ចោក្្គូ ចអ្ អ្ិល្ នឹងរយសែ ចហគៀល្ 

េុកសំរាប់តំបន់គ្តួតគ្តា 
អចញ! អៅកនងគ្ពះន្ម្គ្ពះអយស ូវ 

ជ័យជំនះអលើការបំភាន់ 
 

ចសៀវចៅមគគុចទសក្៍សិក្សា 

ការទមេុះរូល្ចៅឯសិរីល្អ 

ច្បាសឲសយរួររីភារទុរចរឹ  

 
 

ក្បួនទំងេស់ នឹងអសៀវអៅទំងប ុន្ម្ន គ្ពម្ទំងអសៀវអៅម្រគុអេសក៍សិក្ារឺមានបរិបូរ 
សំរាប់ទញយកអោយឥតរិតនថ្េអៅឯ www.gillministries.com  
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