
រូបភាពទំាង៧នេះេឹងជួយអ្នកឲ្យយល់អំពីមូលនេតុដែលអ្នកដាច់នចញពីពពះ

អាទិកររបសអ់្នកេិងផ្លូវដែលអ្នកអាចពតលប់មកផ្ះផសាជាមួយេឹងពទង់វិញ។

មានផ្លូវតែពីរ



 បាេែឹងតំាងពីយូរលង់ណាស់មកនេីយថា
សកលនោកនេះមាេពពះអាទិករែ៏មាេអំណាចពពះនចស្ដា ដែលបាេបនងកើត

អ្ីៗទំាងអស់មកនេីយពទង់ជាមាចា ស់នលីអ្ីៗទំាងអស់នោះ។ 

	 ខ្មែរ		យ�ើង		ក៏	ស្គា ល	់ទំាងព្រះ	នាម	របស	់	ព្រះ	អាទិករ	យេរះ		ថា		«ព្រះ	ជា	

ម្ចា ស»់។	ពទង់	គឺ	ជា	ម្ចា ស	់្ ិត	របស	់យ�ើង	យ�ើ�	យ�ើង		ជា	របស	់	ផង	ពទង់។	

ព្រះ	ជាម្ចា ស	់គង់	យៅ	ពគប់	ទើ	កខេលែង		យ�ើ�	យ�ើញ	ពគប់	ការ	ទំាង	អស	់ខែល	អ្នក	យ្វើ	

េិងពជាប		ពគប់	ការ	ទំាង	អស	់ខែល	អ្នក	គិត។	ថ្ងៃ	ណា	មួ�	អ្នក	េឹង	ពតរូវ	ឈរ	យៅ	

ចំយោរះ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់យ�ើ�	យរៀបរាប់	ែំយ�ើរ	ជីវិត	របស	់អ្នក	ពរាប់	ពទង់។

	 ប៉ុខេតែ	យ្វើ	ែរូចយមដេច	យទើប	យ�ើង	អាច		ស្គា ល	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់		យេរះ		ខែល	ពទង់			ម្េ	

ពគប់	ទំាង			ព្រះ	យចស្ដេ 		យ�ើ�	ម្េ	យ្ញ	យោ�	ភា្		បរិសុទ្ធ	រាេ	?	យតើ	យ�ើង	អាច	

ខសវង	រក	ពទង់			រាេ	យោ�	រយបៀប	ណា	?	យតើ	យ�ើង	

អាច	ែឹង	េរូវ	អវើ	ខែល	ពទង់	គាប់	ព្រះទ័�	ឬ	ក៏	មិេ	

គាប់	ព្រះ	ទ័�	យោ�	រយបៀប	ណា	?	យតើ	យៅ	ថ្ងៃ	

ជំេុំជពមរះ			ព្រះ	ជាម្ចា ស	់េឹង	ទទួល	យ�ើង	ឬ		ោក់	

យទាស	យ�ើង	?	

	 ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	យ្លែើ�	ស�ំួរ	ទំាង	យេរះ		េិង	ស�ំួរ	ជាយពចើេ	យទៀត	យៅ		

ក្ននុង	«	ព្រះ	គម្ើរ		បរិសុទ្ធ	»	ខែល	ជា	ព្រះ	បេ្ទូល	របស	់ពទង់។	ពទង់				ម្េ	បេ្ទូល	

យៅក្ននុង	ព្រះ	គម្ើរ	ថា	ពទង់	រាេ	យ្វើ		ផលែទូវ	មួ�			យែីម្ើ	ឲ្យ	អ្នក	អាច	ស្គា ល	់េិង		ជិតស្និទ្ធ	

េឹង		ពទង់	ែរូច	ជា			ករូេជិតស្និទ្ធ	េឹង		ឪ្ុក	ម្ដេ �	យ៉ង	ែរូយ ្្ន រះ	ខែរ។	ករូេ	យសៀវយៅ	

យេរះ		េឹង	្េ្យល	់		អំ្ើ	ែំ�ឹង	ល្អ	យេរះ		យែីម្ើ	ឲ្យ	អ្នក	កាលែ �	យៅ		ជា	ករូេ	សងៃងួេភាងៃ 		ថេ	ព្រះ	

អាទិករ	របស	់អ្នក។	

េយីង ខ្មែរ
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 ពពះែ៏សប្បុរសេិងនពញនដាយពពះនចស្ដា បាេបនងកើតចពកវាល

នយីងនេះ។ពពះបាេបនងកើតមេុស្មកនែើម្ីឲ្យព្រប់ព្រងនលីដផេែើ។

ព្រប់គ្្ន េិងព្រប់អ្ីៗទំាងអស់្រឺជារបស់ផងពពះជាមាចា ស។់

	 ព្រះ	ជា	ម្ចា ស	់ម្េ	បេ្ទូល	យៅ	ក្ននុង	គម្ើរ	ថា	ពទង់	អស្ចា រ្យ		�ួស	្ ើ	ការ	�ល	់ែឹង	របស	់

យ�ើង។	ពទង់	គង់យៅ		តំាង	្ ើ	អសក់ល្	យរៀង	មក	គឺ	គាមែ េ	យ្ល	្ ប់	យផដេីម	យ�ើ�	ក៏គាមែ េ	

ទើ	បញចាប់		ខែរ។	ពទង់	្ ្ង់្្ស	់ជាង	អវើៗ	ទំាង	អស	់យ�ើ�	ម្េ	ពគប់	អំណាច	ព្រះ	យចស្ដេ ។	

ពទង់	គង់	យៅ	យោ�	អំណាច	ព្រះយចស្ដេ 	របសព់ទង់	ផ្្ល	់គឺ	ពទង់	មិេ	ពតរូវ	ការ	អវើ	យែីម្ើ	ពទពទង់	

ព្រះជេមែ	ពទង់	យនារះ	យ�ើ�។	ពទង់	គង់	យៅ	ពគប់	ទើកខេលែង	ក្ននុង	យ្ល	ខត	មួ�	យ�ើ�	ពជាប	

ពគប់	ការ	ទំាង	អស។់	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ល្អ	បរិសុទ្ធ	េិង	សុចរិត	ពទង់	ពសឡាញ	់ពគប់	ទំាង	

ការ	ល្អ	យ�ើ�	ពទង់	ពតរូវោក់យទាស		ពគប់	ទំាង	ការ	អាពកក់។	ប៉ុខេតែ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ជា	ព្រះថេ	

យសចកដេើ		ពសឡាញ	់យមតាតែ ករុណា	េិង	យពរាសពប�ើ។	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	ល្អ	បំផុត	ម្េ	

ព្រះយចស្ដេ 	បំផុត	េិង	ម្េ	ព្រះ	ពរាជាញា ញា�	

យលើស	អវើៗ	ទំាង	អស។់	ពទង់	គឺ	ជា	អ្នក	

ពគប់ពគង		េិង	ជា	មហាក្សពត	ែ៏	ល្អ	បំផុត	យៅ	

យលើ	ជីវិត	របស	់អ្នក។

				 យៅ	ក�្ឌ 	គម្ើរ	វិវរ�ៈ	៤ៈ១១	រាេ	

សខមដេង	ថា	«ឱ	ព្រះ	អម្ចា ស	់ជា	ព្រះ	ថេ	

យ�ើង	រាល	់គា្ន 	យអើ�	ពទង់	គួរ	េឹង	ទទួល		សិរី	

ល្អ	កិតតែិនាម	េិង	ព្រះ	យចស្ដេ 	ែ្ិត	ពទង់	

រាេ	បយងកីត	របស	់ស្វស្រយ្ើ	មក		យ�ើ�	

គឺ	យោ�	បំ�ង	ព្រះ�ឫទ័�	ពទង់	យ�ើ�	

ខែល	របស	់ទំាង	យនារះ	រាេ	យកើត	មក		យ�ើ�	

ម្េ	យៅ	ផង»។

១ ១
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 ែំបូងពពះជាមាចា ស់បាេបនងកើតវិញ្ញា ណយ៉ា ងនពចីេដែលធម្មតាមេុស្នមីល

មិេន�ីញនយីងនៅថាពួកនទវតា។	ពទង់	រាេ	បយងកីត	្ ួក	យទវតា	មក	ឲ្យ	ម្េ		

អំណាច		សិរីរុងយរឿង	េិង		ភា្	បរិសុទ្ធ	យែីម្ើ		ឲ្យ្ួក	យគ	អាច	បំយ្ញ	ព្រះ�ឫទ័�	ព្រះ	

ជាម្ចា ស	់យៅឯ		ស្ថា េែ៏្្សប់ំផុត។	(យៅ		ក្ននុង	រូបភា្ទើ	១					យ�ើង	យ�ើញ្ួក	យទវតា		កំ្ុង	

លុតជងគាង់		ថាវ �បងគាំ	ព្រះជាម្ចា ស)់។

 បោទា ប់មកពពះជាមាចា ស់បាេបនងកើតចពកវាលេិងរបស់សព្ដបបយ៉ា ងនៅក្នបុង

ចពកវាល។	សរូម	ពកយ�ក	យមើល	ជុំវិញ	អ្នក	អវើៗ	ទំាង	អស	់	ខែល	អ្នក	រាេ	យ�ើញ	គឺ	ជា	

ស្្ន ព្រះ�សតែ	របស	់ព្រះ	ជាម្ចា ស។់	ប៉ុខេតែ	របស	់ខែល	្ ិយសស	ជាង	យគ	បំផុត	ខែល	ពទង់	រាេ	

បយងកីត	មក	គឺ	មេុស្ស	ពបុស	េិង	មេុស្ស	ពសើ	ែំបរូង	យ ម្ែ រះ	អ័ោម	េិង	យអវ៉ា ។	ពទង់	

រាេ	បយងកីត	មេុស្ស	មក	ឲ្យ	្ុស	ខបលែក	្ ើ	សតវ	យោ�	ពបទាេ	ឲ្យ	មេុស្ស		ម្េ	លក្ខ�ៈ	្លែរះែរូច	

ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ែរូច	ជា	គំេិត	ពរាជាញា 	អារមមែ�	៍ភាស្	េិង	យសចកដេើ	ពសឡាញជ់ា	យែីម។	

ព្រះ	យ្វើ	ែរូយច្នរះ	យែីម្ើ	ឲ្យ	មេុស្ស	អាច	ស្គា ល	់	េិង	ពសឡាញ	់ពទង់		ស្ដេ ប់េិង	េិយ�	ជាមួ�	

ពទង់	យ្វើ	តាម	េិង	បយពមើ	ពទង់។	ការស្គា ល	់េិងការ		ពសឡាញ	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់គឺ	ជា	

យគាលយៅែ៏	្ ំជាង	យគបំផុត		សពម្ប់	ជីវិត	មេុស្ស	យ�ើង។

	 ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	ពបគល	់ឲ្យ	មេុស្ស	ពគប់ពគង		េិង	យស្�រាជ្យ	យលើ្ិភ្យោក	

យេរះ។		កិចចាការ	យេរះ	មិេ	្ ិរាក	យទ	្ើ	យពោរះ		កាល	យែីម	ែំបរូង		យនារះ	គាមែ េ	អំយ្ើរាប	ជំងឺ		

យសចកដេើ	ស្លែ ប់	ការ	ឈឺ	្ ប់	ការ	ខលងលរះ	ការ	កុ�ក	េិង	ការ	សម្លែ ប់	យនារះ		យ�ើ�។	

ែរូច	អ្នក	រាេ	យ�ើញ	ក្ននុង	រូប	ភា្	ខាង	យលើ	យេរះ	អុើចឹង	អ័ោម	េិង	យអវ៉ា 	គាប់	ព្រះ�ឫទ័�	

ែល	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រស	់យៅ	ក្ននុង	្េលែឺ		ែ៏	ល្អ	របស	់	ពទង់	យ�ើ�		ម្េ	សេតែិភា្		ជាមួ�	គា្ន 	េិង	

ជាមួ�		ព្រះ	ជាម្ចា ស។់	យតើ	ឪ្ុក	ម្ដេ �	ែំបរូង	របស	់យ�ើង		សបបា�	យ៉ង	ណា	យៅ	�្នន៎!

 ប៉ាុដេតែនតីមាេអ្ីបាេនកីតន�ីង?នេតុអ្ីបាេជាពិភពនោកសព្ថ្ងៃនេះ

មិេែូចជានពលែំបូងនោះ?
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 នយីងទំាងអស់គ្្ន បាេបែិនសធពពះជាមាចា ស់ដែលជាមហាក្ពតែ៏

ពិតនេីយដ្មទំាងបាេចូលរួមក្នបុងការបះនបារពបឆំាងេឹងពទង់ផង។

 ែំបូងនទវតាែ៏ខំ្្ងពូដកមួយដែលឥ�លូវនយីងនៅថាអារក្ស្តំាងបាេ

បះនបារពបឆំាងេឹងពពះជាមាចា ស់(រូប	នាគ	យៅ	ទំ្ ័រ	ខាងស្ដេំ 		យេរះ	តំណាង	ឲ្យ		ស្តំាង)  

យទវតាមួ�	ចំេួេ	យទៀត	ក៏	រាេ	ចរូល	រួម	េឹង	ស្តំាង	ខែរ	យទវតា	ទំាង	យេរះ	រាេ	កាលែ �	យៅ	ជា		

វិញ្ញា �	អាពកក់	ទំាង	ឡា�	ខែល	យ�ើង	យៅ	ថា	យខាមែ ចពោ�បិស្ច	អារុក្ខអារក្ខ	អ្នក	

តា។	្ួក	វទំាង	អស	់	ជា		សពតរូវ	របស	់	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ខែល			ពបឆំាង	េឹង	ខផេ	ការល្អ		របស	់

ព្រះ	ជាេិចចា។	ខត	វិញ្ញា �	កុ�ក		យរាកពរាស	់ទំាង	យេរះ	េឹង	មិេ	អាច	�ក	ឈ្នរះ	យលើ	ព្រះ	

ជាម្ចា ស	់រាេ	យ�ើ�		្ ើ	យពោរះ	ព្រះ	ម្េ	ពគប់	អំណាច	ព្រះយចស្ដេ ។	ប៉ុខេតែ	្ ួក	វ	អាច	យពបើ	

អំណាច	របស	់វ	យែីម្ើ		្យាយម	ពតួតពតា		យលើ	មេុស្ស	េិង	របស	់យផ្សងៗ	ខែល	ព្រះ	រាេ	

បយងកីត	មក។

 ពពះ្រម្ីរបាេពបាប់នយីងនទៀតថា

បោទា ប់មកអារក្ស្តំាងល្បួងអ័ដាម

េិងនអវា៉ា ដែលជាឪពុកមាដា យែំបូងរបស់

នយីងឲ្យចូលរួមេឹងការបះនបារទាស់េឹង

ពពះជាមាចា ស។់	វ	រាេ	កុ�ក	្ ួក	គាត់ថា	

ការ		បរះយរារ	ទាស	់េឹង		ព្រះ		មិេ	នំា	ឲ្យ	ម្េ	

យសចកដេើ	ស្លែ ប់	េិង		យសចកដេើ	យវទនា		ែរូច	អវើ	

ខែល		ព្រះ	រាេ	ព្ម្េ		មុេ	យនារះ	យទ	ខតេឹង		

នំា	ឲ្យ	ម្េ	ចំយ�រះ	ែឹង	ែរូច	ព្រះ		សុភមងគាល		

េិង	អំណាច	យចស្ដេ 	វិញ។	ែរូយច្នរះ		អ័ោម	

េិង	យអវ៉ា 			រាេ	សយពមច	ចិតតែ	យជឿ	តាមការ	

កុ�ក	របស	់	ស្តំាង		យោ�	្ ួកគាត់	

២ ២

98



សង្ឹម	ថា			អាច	យ្វើ	ជា		ម្ចា ស	់យលើ	្ លែងួេ	ឯង។	ខត	តាម	្ ិត		្ ួក	គាត់			រាេ	ពបគល	់សិទ្ធិ	

យស្�រាជ្យ	របស់្ លែងួេែល	់អារក្សស្តំាង	យ�ើ�ធ្លែ ក់ក្ននុង	កណាដេ ប់	ថែ	របសវ់		វិញ។

	 សរូម្ើ	ខត	ស្វ	ថ្ងៃ	យេរះ	កដេើ	មេុស្ស	ពគប់ស្សេ	៍ទំាង	អស	់មិេ		ចង់	ឲ្យ	ព្រះ		ជាម្ចា ស	់	

ពគប់ពគង	យលើ	្ ួក	យគ	យទ។	យ�ើង	ម្្ន ក់ៗ		ក៏	រាេ	ចរូល	រួម	េឹង	ការ	បរះយរារ	របស	់ស្តំាង	

ខែរ។		យ�ើង	បែិយស្	មិេ	ចង់	រាេ		ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	យ្វើ	ជា	មហាក្សពត	យលើ	យ�ើង	យទ	រាេ	ជា	

្ិភ្យោក		ម្េ	យ្ញ		យៅ	យោ�	សង្គ្គា ម	ការ	ខលងលរះ	ការ	ផិតក្ត់	ការ	មិេ	ស្ដេ ប់	

បគ្គា ប់	ឪ្ុកម្ដេ �	ការ	ថាវ �	បងគាំ	រូប	ចម្លែ ក់	ការ	ពបមឹក		េិង	ការ	យោភលេ	់ជាយែីម។	

អំយ្ើ	រាប	ែ៏	អាពកក់		ជាង	យគ	របស	់យ�ើង	គឺ	យ�ើង		មិេ	ព្ម	យគារ្		េិង				ែឹង	គុ�		ែល	់ព្រះ	

ជាម្ចា ស	់យ�ើ�	សរូម្ើខត	យ�ើង	ែឹង		ថា	ពទង់	ជា		ព្រះ	អាទិករ	ខែល	រាេ	បយងកីត	អវើ	ៗ	ទំាង	អស	់

មក	ក៏យោ�។	យ�ើង	ចង់	រាេ	របស	់ខែល	ព្រះ	រាេ	បយងកីត	មក		ប៉ុខេតែ	មិេ	ចង់	រាេ		ព្រះ	

ខែល	រាេ	បយងកីត	របស	់ទំាង	យនារះ	យ�ើ�។	យ�ើ�	កាេ	់ខត	អាពកក់	យៅយទៀត	យនារះ	គឺ	យ�ើង	

�ក	របស	់ខែល	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	បយងកីត		មក	យៅ	ខសេ	ែល	់វិញ្ញា �	អាពកក់	ទំាង	ឡា�	

ខែល	ជា	សពតរូវ	របស	់ព្រះ	ជាម្ចា សវ់ិញ។	ការ	បែិយស្		ព្រះជាម្ចា ស	់	យេរះ	យ�ើ�	ខែល	ព្រះ	

រាប់ថា	«រាប»។	ែរូច	រូបភា្		ទើ	២	រាេ	បគ្ហា ញ	អុើចឹង	ឥ�ទូវ	មេុស្ស	យ�ើង	សថាិតយៅ	ក្ននុង	

ភា្	ងងឹត	ោច់	យចញ	្ ើ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់យ�ើ�	សថាិត	យៅ	យពកាមការ	ពតួតពតា	របសអ់ារក្ស	

ស្តំាង	េិង	្ ួក	បរិវរ	របស	់វ។

	 យតើ	ព្រះ	ម្េ	បេ្ទូល		ែរូចយមដេច	ចំយោរះ	យ�ើង	ខែល	រាេ	បរះយរារ	ពបឆំាង	េឹង	ពទង់?	

ពទង់	ម្េ	បេ្ទូល	ថា «គាមែ េ	អ្នក	ណា	សុចរិត	យស្រះ	សរូម្ើ	ខត	ម្្ន ក់	ក៏	គាមែ េ	ផង	គាមែ េ	អ្នក	ណា	

ខែល	�ល	់គាមែ េ	អ្នក	ណា	ខែល	ខសវង	រក	ព្រះ	ពគប់	គា្ន 	រាេ	ខបរ	យចញ	យ�ើ�	ពតលប់	ជា	

ឥត	ពបយយជេ	៍ទំាង	អស	់គា្ន 	គាមែ េ	អ្នក	ណា	ខែល	ពបព្ឹតតែ	តាម	យសចកដេើ	សប្នុរស	យស្រះ	ខត	

ម្្ន ក់	ក៏	គាមែ េ	ផង»	(ក�្ឌ 	គម្ើរ			រ៉ូម	៣ៈ១០-១២)។

នតីពពះជាមាចា ស់បនណាដា យឲ្យការបះនបាររបស់នយីងនៅដតបេតែរេូតឬ?
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 ពពះេឹងបញចាប់ការបះនបារនេីយដាក់នទាសែល់អ្នកបះនបារ

ទំាងអស។់

	 ពបសិេ	យបើ	យសដេច		មួ�	អងគា	ែឹង	ថា	ម្េ	ការ	បរះយរារ	ប៉ុខេតែ		ពទង់	អត់	យ្វើ	អវើ	យស្រះ	

យនារះ	យ�ើង	េឹង		គិតថា	ពទង់				មិេ		ពសឡាញ	់ពបយទស	េិង	អងគា	ពទង់	ផ្្ល	់	យ�ើ�។		ខត	ព្រះ	

ជាម្ចា ស	់		វិញ	ពទង់	រាេ	កាត់	យទាស	ស្តំាង	ភាលែ មយៅ	យ្ល	វ	បរះយរារ	យោ�	បយ�ដេ ញ	វ	

េិង	្ ួក	អារក្ស	របស	់វ	យចញ	្ ើ	វតតែម្េ	ពទង់	។

	 ព្រះ	ជា	ម្ចា ស	់ក៏	រាេ		កាត់យទាស	ឪ្ុក	ម្ដេ �	ែំបរូង	របស	់យ�ើង	ភាលែ ម	ខែរ	យៅ	

យ្ល	្ ួក	គាត់	ចរូល	រួម	េឹង		ការ	បរះយរារ		របស	់ស្តំាង។	ែរូច	យ�ើង	យ�ើញ	យៅ	ក្ននុង	រូប	

ភា្	ខាង	ស្ដេំ 	យេរះអុើចឹង	ឥ�ទូវ	មេុស្ស	យោក	រស	់យៅ	ក្ននុង	ភា្	ងងឹត		ោច់	យចញ	្ ើ	ព្រះ	

ជាម្ចា ស	់យោ�	ស្រ	ខត	រាប	របស	់	្លែងួេ	យ�ើ�	ក៏	ពតរូវ	សថាិត	យពកាម	ការ	ពតួតពតា		ែ៏	អាពកក់	

របស	់ស្តំាងយទៀត។	(យៅក្ននុង			រូបភា្	

យេរះ	រាប	របស	់	យ�ើង	យពបៀប	ែរូច	ជា	ជញ្ជាំ ង	

ែ៏	្ ំ		យ�ើ�	្្ស	់	្�្ឌ 	រវង	យ�ើង	េិង	ព្រះ	

ជាម្ចា ស)់។

	 ការ	បរះយរារ	របស	់យ�ើង	ទាស	់េឹង	

ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	នំា	មក	េរូវ	ការ	ឈឺ្ប់	េិង	

ការ	អាពកក់	យ៉ង	យពចើេ		ែល	្់ ិភ្យោក	

យេរះ	ព្មទំាង				ការ	យមើលគ្�ែល	់	ព្រះ	

ជាម្ចា សយ់ទៀត	យនារះ	យ�ើ�	ខែល	ពទង់	ពតរូវ	

ខត	ោក់	យទាស។	យ�ើ�	ការ	ោក់	យទាស		

ខែល	ព្រះ	រាេ		សយពមច		គឺ		សម		េឹង	រាប	

ខែល		យ�ើង	រាេ	យ្វើ		។	យតើ		សម	យ៉ង	យម៉ច?		

៣ ៣
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យៅ	យ្ល	យ�ើង	បរះយរារ	គឺ	ែរូច	ជា	យ�ើង	េិយ�	យៅ	កាេ	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ថា	«យ�ើង	មិេ	ព្ម	

ឲ្យ	ពទង់		យស្�រាជ្យ	យលើ	យ�ើង	យទ	យ�ើង	ចង់	ពគប់ពគង	ជីវិត	យោ�	្លែងួេ	ឯង	ចរូរ	យៅ	ឲ្យ	ឆាងៃ �	

យៅ»។	ែរូយច្នរះ		ព្រះ	ពបទាេ		តាម	ការ		ខែល	យ�ើង				ទាមទារ	ចង់	រាេ			គឺ	យ�ើង	ោច់	យចញ	្ ើ	

ព្រះ	ជាយរៀងរ�រូត។

	 ក៏ប៉ុខេតែ	យោ�	យពោរះ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់គឺ	ជា	ពបភ្	ថេ	ជីវិត	េិង	ការ	ល្អ	ទំាង	អស	់ការ	

ោច់	យចញ	្ ើ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់គឺនំា		ឲ្យ	យសចកដេើ		ស្លែ ប់	េិង	យសចកដេើ	យវទនា	ចរូល	មក	ខផេ	ែី	ែរូច	

ខែល	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ		ព្ម្េ	អុើចឹង	មិេ	ខមេ		នំា	ឲ្យ	ម្េ	ពរាជាញា 	េិង	យសរីភា្	ែរូច	

ខែល	ស្តំាង	រាេកុ�ក		យនារះ	យ�ើ�។	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ខតងខត	ម្េ	បេ្ទូល		្ ិត	ជាេិចចា។	

អ័ោម	េិង	យអវ៉ា 	រាេ	រាត់	បង់	ទនំាក់ទេំង	ជិតស្និទ្ធ				ជាមួ�		េឹង	ព្រះ		ជាម្ចា ស	់ភាលែ ម។	ការ	

ោច់	យចញ	្ ើ	ព្រះ	យេរះ	យ�ើ�		ជា		យសចកដេើ	ស្លែ ប់	្ ិត	ពរាកែ	ខែល		នំាឲ្យ			រូបកា�		របស	់

មេុស្ស		យោក	ពគប់	គា្ន 			ពតរូវ	ស្លែ ប់	ខែរ។	មិេខត	ប៉ុយណាណ រះ		ចុង	យពកា�		មេុស្ស	យោក		ពតរូវ		

ទទួលយទាសោច់	យចញ	្ ើ	ព្រះ	អសក់ល្	ជាេិចចា	យៅ	ក្ននុង	ស្ថា េេរក	(្�៌ពក�ម	យៅ	

ក្ននុង	រូបភា្	ទើ	៣	តំណាង	ឲ្យ	ស្ថា េេរក)។	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	បយងកីត	ស្ថា េេរក		យែីម្ើ	

ោក់យទាស	អសក់ល្	ជាេិចចា	ចំយោរះអារក្ស	ស្តំាង	េិង	្ ួក	បរិវរ	របស	់វ។	ប៉ុខេតែ	អស	់

អ្នក	ណា	ខែល	ចរូល	រួម	េឹង	ការ	បរះយរារ	របស	់ស្តំាង	ក៏	េឹង	ពតរូវ	ទទួលយទាសយៅ	កខេលែង	

យនារះ	ខែរ។	យសចកដេើ	សយពមច	យេរះ	�ុតតែិ្ម៌	ណាស។់

	 ព្រះ	គម្ើរ	ខចង	ថា 	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	«រាេ	តពមរូវ	ឲ្យ	មេុស្ស	ទំាង	អស	់ស្លែ ប់	១ែង	រួច	

សឹម	ជាប់	យសចកដេើ	ជំេុំជពមរះ»	(ក�្ឌ 		គម្ើរ		យ�យព្ើរ	៩ៈ២៧)។

 នបីែូនច្នះនតីមាេនសចកដាីសង្ឹមសពមាប់នយីងដែលជាអ្នកបះនបារដែរឬនទ? 

ពបាកែជាមាេ។	បន្ាប់	្ ើ	អ័ោម		េិង	យអវ៉ា 	រាេ	យ្វើ	រាប	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	សេយា	ជា		

យពចើេ	កខេលែង	ក្ននុង	ព្រះ	គម្ើរ	ថា	ថ្ងៃ	ណា	មួ�	ពទង់	េឹង្ត់		អ្នក	សយង្គ្គា រះ		មក	យែីម្ើ	បំផ្លែ ញ	

អារក្ស	ស្តំាងេិង	្ ួក	បរិវរ	របស	់វ	រំយោរះ	មេុស្ស	យចញ	្ ើ	អំយ្ើ	រាប	េិង	យសចកដេើស្លែ ប់	

យ�ើ�	នំា		មេុស្ស		ពតលប់	មក	ឯ	ព្រះជាម្ចា ស	់	វិញ។
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 នដាយស្រពពះជាមាចា ស់ពសឡាញ់នយីងពទង់ចាត់ពពះរាជបុពតាពទង់

ឲ្យមកដផេែើនែើម្ីនោះនយីងនចញពីបាបស្តំាងេិងនសចកដាីស្្ប់។

 ព្រះ	ជា	ម្ចា ស	់មិេ	រាេ	យរារះបង់	យ្ល	យ�ើង	យៅ	តាម	អំយ្ើ	រាប	េិង	ការ	បរះយរារ	

របស	់យ�ើង	យនារះ	យទ។	យៅ	ក្ននុង	ព្រះ	គម្ើរពទង់	រាេ	សេយា	មដេងយ�ើ�	មដេង	យទៀត	ថា	េឹង	

្ត់	យសដេច	ែ៏	្ ិត	មក	យែីម្ើ	សយង្គ្គា រះ	យ�ើង		្ ើ	អំយ្ើ	រាប	របស	់យ�ើង។	

	 កាល	្ ើ		២០០០ឆា្នំ 	មុេ	ព្រះជាម្ចា ស	់	រាេ្ត់	ព្រះ	រាជ	បុពតា	របសព់ទង់	ខែល			ជា		

ព្រះ	អាទិករ	ឲ្យ		មក	ពបសរូត		ជា	មេុស្ស	យៅ	ពបយទស	អុើពស្ខអល		ខែល	សថាិតយៅ	ទវើប	អាសុើ		

ខាងលិច។	ពទង់	ម្េព្រះ		នាម	ថា	ព្រះយ�ស៊រូវ	ពគើស្។	យ�ស៊រូវ	ម្េ	េ័�ថា	«ព្រះ	

អងគា	សយង្គ្គា រះ»។	ពគើស្	សយំៅ	យៅ	យសដេច		ស្សេអ៍ុើពស្ខអល	ខែល	ព្រះ	រាេ	សេយា		េឹង	

្ត់	មក	យែីម្ើ			សយង្គ្គា រះ	មេុស្ស	យោក។

	 ព្រះ	យ�ស៊រូវ	រាេ	ចុរះចរូល	េឹង	ការ	ពគប់ពគង		របស	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ទំាង	ពសុង	មិេ	

ខែល	បរះយរារ	ែរូច	ជា	យ�ើង	រាល	់គា្ន 	យ�ើ�។	ែរូច	

រូបភា្	យៅខាង		ស្ដេំ 			យេរះ		រាេ	បគ្ហា ញ	អុើចឹង	ពទង់		

រស	់យៅ	ក្ននុង	្េលែឺ	ថេ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ជាេិចចា	មិេខែល	

សថាិត	យៅ	ក្ននុង	យសចកដេើ	ងងឹតថេរាប	យ�ើ�។	ពទង់	

យ្វើ	តាម	យសចកដេើ	បគ្គា ប់		ទំាង	អស	់របស	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	

ខែល	អ្នក	យ�ើ�	េិង	ខ្ញុំ			រាេរំលង	ជាេិចចា	ែរូចជា	

«កុំ	ឲ្យ		ថាវ �	បងគាំ	រូប	ចម្លែ ក់	ឲ្យ	យស្រះ	ពតរូវ	ស្ដេ ប់	

បគ្គា ប់	ឪ្ុកម្ដេ �	ពតរូវ	ពសឡាញ	់ព្រះ	ឲ្យ	អស	់្ ើ	

ចិតតែ	កុំ	ឲ្យ	កុ�ក	ឲ្យ	យស្រះ	កុំ	លួច	ឲ្យ	យស្រះ	កុំ	

សម្លែ ប់	មេុស្ស	ឲ្យ	យស្រះ	កុំ	ផិត	ក្ត់	ឲ្យ	យស្រះ	

េិង		កុំ	យោភលេ	់ឲ្យ	យស្រះ»	ព្រះយ�ស៊រូវ	មិេ	

ខែល	យ្វើ	រាប		យ�ើ�	សរូម្ើ	ខត	រាប	តរូច	មួ�។

៤ ៤
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	 យៅ	យ្ល	យ�ើង	អាេ	អំ្ើ	ឆាក	ជីវិត	របស	់ព្រះយ�ស៊រូវ	យៅ	ក្ននុង		ព្រះ	គម្ើរ	បរិសុទ្ធ	

យ�ើង	យ�ើញ	ថា	ពទង់	ម្េ	សិទ្ធិ		អត់	យទាស		រាប	ែល	់	មេុស្ស។	ពទង់		ក៏	រាេ	សខមដេង		ព្រះ	

យចស្ដេ 	របស	់ពទង់		យលើ	ជំងឺ	េិង	យសចកដេើ	ស្លែ ប់	យោ�	យពរាស	មេុស្ស		ឈឺ	ឲ្យ	រាេជា	យ�ើង	

វិញ	យ�ើ�	ខ្ម	ទំាង		យពរាស	មេុស្ស			ស្លែ ប់ឲ្យ	រាេ	រស	់្ ើ	ស្លែ ប់	យ�ើង	វិញផងខែរ។	ពទង់	

រាេ	សខមដេង		ព្រះ	យចស្ដេ 	របស	់ពទង់	យលើ	្ ួក	អារក្ស	យ�ើ�	េិង	្មមែជាតិ។	យ�តុ	អវើ	រាេ	

ជា	្ ួក	អារក្ស	េិង	្មមែជាតិ	ព្ម	ទំាង	យសចកដេើ	ស្លែ ប់	ផង		ស្ដេ ប់	បគ្គា ប់	ពទង់	ែរូយច្នរះ?	្ើ	

យពោរះ	ព្រះ	យ�ស៊រូវ		គឺ	ជា	ព្រះ	អាទិករ	ថេ	្ ិភ្យោក	ខែល	រាេ	យង	មក	ខផេ	ែី	យេរះ	យែីម្ើ	

សយង្គ្គា រះ	យ�ើង។	របស	់ទំាង	អស	់េិង	មេុស្ស		ទំាង	អស	់	ពតរូវ	ខត	ស្ដេ ប់	បគ្គា ប់	ពទង់	។

	 តាម	ព្រះ	គម្ើរ	របស	់ព្រះ		យេរះ	គឺ	ជា	យគាល	បំ�ង	របស	់ព្រះ	យ�ស៊រូវ	ក្ននុង	ការ	យង	

មក	ខផេ	ែី	យេរះ៖ ព្រះ	យ�ស៊រូវ		«រាេ	មក	យែីម្ើ	េឹង	រក	យ�ើ�	ជួ�	សយង្គ្គា រះ	ែល	់មេុស្ស	

រាត់	បង»់ (ក�្ឌ 		គម្ើរ		លរូកា	១៩ៈ១០)។

នតីពពះនយស៊ូវសន្គ្រ ះនយីងដែលមាេនពញនដាយអំនពីបាបនដាយរនបៀបណា?

 ពពះនយស៊ូវបាេនោះនយីង
នដាយសុ្រតជំេួសនយីង។

	 យៅ	យ្ល		ព្រះ	យ�ស៊រូវ			ម្េ	ព្រះជេមែ	

ពបខ�ល	ជា	៣៣ឆា្នំ 	យនារះ	ពទង់	រាេ	

បយណាដេ �		ឲ្យ		មេុស្ស	អាពកក់	្ ប់	ពទង់	

យ�ើ�	យ្វើ	គុត	ពទង់	យៅ	យលើ	យឈើ	ឆាក ង។	យ�តុ	

អវើ	រាេ	ជា	រូបភា្		យេរះ		បគ្ហា ញ	ថា	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	

ខែល	គាមែ េ	រាប	យស្រះ	ពតរូវ	សុគត	យ�ើ�	

ោច់	យចញ	្ ើ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់យៅ	ក្ននុង	ភា្	ងងឹត		

ែរូយច្នរះ?	គឺ	យ�ើង	សម	េឹង	ទទួល	ការ	យនារះ	

យ�តុអវើ		រាេ	ជា	ព្រះយ�ស៊រូវ		ទទួល		វិញ?

៥ ៥
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	 ចយមលែើ�	ែ៏	អស្ចា រ្យ		គឺ	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	រាេ		សុគតជំេួស	យ�ើង	យែីម្ើ	សយង្គ្គា រះ	យ�ើង	

តាម		ខផេការ	របស	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់។	យៅ	យលើ	យឈើ	ឆាក ង		ព្រះ	យ�ស៊រូវ		សុ្	ចិតតែ	ទទួល	�ក	

ពគប់	ទំាង	ការ	ោក់	យទាស	្ ើ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	ខែល	យ�ើង	សម	េឹង	ទទួល	យោ�	ស្រ	រាប	របស	់

យ�ើង។	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	ែ៏	សុចរិត	រាេ		ទទួល	យទាស	ជំេួស	មេុស្ស	ទុចចារិត	ែរូច	ជា	អ្នក	យ�ើ�	

េិង	ខ្ញុំ។	យៅ	យលើ	យឈើ	ឆាក ង	ព្រះយ�ស៊រូវ	រាេ	ោច់	យចញ	្ ើ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	ជំេួស	យ�ើង	យែីម្ើ	

កុំ		ឲ្យ	យ�ើង	ពតរូវ	ោច់	យចញ	្ ើព្រះ	ជាម្ចា ស	់ជាយរៀង	រ�រូត	យៅ		ក្ននុង	ស្ថា េេរក	យនារះ	យ�ើ�។	

ព្រះយ�ស៊រូវ	រាេ	�ក	ឈ្នរះ		យលើ	អំយ្ើ	រាប	យសចកដេើ		ស្លែ ប់	េិង		អារក្ស	ស្តំាង		យោ�	ការ	

សង		ថ្លែ	យទាស	ថេ	អំយ្ើ	រាប	ជំេួស		យ�ើង	យៅ	យលើ	យឈើ	ឆាក ង។	ពទង់	រាេរុរះ			ជញ្ជាំ ង		យចញ	

គឺ	ជា	អំយ្ើ	រាប	របស	់យ�ើង		យោ�		�ក	រាប	ទំាង	អស	់យនារះ	មក	ោក់	យលើ	អងគា	ពទង់	ផ្្ល	់

យែីម្ើ	ឲ្យ	យ�ើង	ពតលប់	មកឯ		ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	។	ពទង់	យ្វើ	ការ	ទំាង	អស	់យេរះ	យោ�	យពោរះ	

យសចកដេើ	ពសឡាញ	់	ែ៏	្ ំ	ថពកខលង		របស	់ពទង់	ចំយោរះ	យ�ើង។

	 ព្រះ		ជាម្ចា ស	់ម្េ	បេ្ទូលយ៉ង	ចបាស	់	ក្ននុង	ព្រះ	គម្ើរ				ថា	«ព្រះ	ពគើស្	ពទង់	រាេ	រង	

ទុក្ខ	មដេង	យោ�	យពោរះ	រាប	ខែរ	គឺ	ជា	ព្រះ	ែ៏	សុចរិត	ពទង់	រងទុក្ខ	ជំេួស	មេុស្ស	ទុចចារិត	

យែីម្ើ	េឹង	នំា	យ�ើង	រាល	់គា្ន 	យៅ	ែល	់ព្រះ»	(ក�្ឌ 		គម្ើរ		១យ្ពតុស		៣ៈ១៨)។	

	 យពកា�	្ ើ	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	រាេ	សុគត	្ួក	អ្នក	

ខែល	ពសឡាញ	់ពទង់	រាេបញចានុរះ	ស្	ពទង់	េិង	កាេ	់

ទុក្ខ		ពទង់។	

 នតីែំនណីរនរឿងបាេចប់ពតឹមនោះឬ?នតី

នសដាចដែលសុ្រតនេីយនៅដតសុ្រតរេូតអាច

សន្គ្រ ះនយីងពីនទាសថេអំនពីបាបរបស់នយីង

នេីយេិងផ្ះផសានយីងជាមួយេឹងពពះជាមាចា ស់បាេ

ដែរឬនទ?
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 ពពះនយស៊ូវបាេយកជ័យជម្នះនលីនសចកដាីស្្ប់នដាយពទង់រស់ពីសុ្រត

ន�ីងវិញ។ពទង់្រឺជាមហាក្ពតែ៏ពិតថេពិភពនោកនេះនេីយពទង់េឹង

យងមកមដាងនទៀតនែើម្ីជំេុំជពមះមេុស្នោកទំាងអស។់

	 		មុេ	ព្រះ		យ�ស៊រូវ	សុគត	ពទង់		រាេ	ពរាប់	សិស្ស		ពទង់		ជា	យពចើេ	ែង	ថា	មេុស្ស	

អាពកក់	េឹង	យ្វើ	គុត	ពទង់	ខត	បើ	ថ្ងៃ	យពកា�	ពទង់	េឹងរស	់យ�ើង	វិញ។	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់មិេ	ខែល	

កុ�ក	យ�ើ�។	្ិតខមេ	បើ	ថ្ងៃ	យពកា�		មក	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	យពរាសព្រះកា�		ព្រះ	យ�ស៊រូវ	

ឲ្យ	ម្េ	ព្រះ	ជេមែ	រស	់យ�ើង	វិញ	យែីម្ើ		បគ្ហា ញ	ថា	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	រាេ	ឈ្នរះ	យលើ		យសចកដេើ	ស្លែ ប់		

េិង			អារក្ស	ស្តំាង	យ�ើ�			រាេ	សង		ថ្លែ	យទាស	អំយ្ើ	រាបរបស	់យ�ើង			រួចរាល	់យ�ើ�។	

យពកា�្ើរសយ់�ើងវិញព្រះយ�ស៊រូវ	រាេ	បគ្ហា ញ	អងគា	ពទង់	ែល	់្ ួក	សិស្ស	រាប់រ�	នាក់	

យ�ើ�	រាេ	បយ្ងៀេ	្ ួក	យគ	រ�ៈ	យ្ល	៤០ថ្ងៃ	យទៀត។	បន្ាប់	មក	ពទង់	ពតលប់	យៅ	គង់	យៅ	

យលើ	បលលែ័ងក	របស	់ពទង់		យៅ	ឯ	ស្ថា េែ៏្្សប់ំផុត	គឺ			ពទង់កំ្ុងយស្�រាជ្យ	យលើ	្ ិភ្យោក		

យេរះ		រ�រូត	ែល	់	រាជ្យ	របស	់ពទង់	រាេ	រីក	យៅ	

ែល	់ពគប់	ស្សេ	៍េិង	ពគប់	ពបយទស។	ថ្ងៃ	

ណា	មួ�				ពទង់		េឹង	យង	មក	វិញ	មដេង	យទៀត	

យែីម្ើ	ជំេុំ	ជពមរះ	ែល	់មេុស្ស	ពគប់		គា្ន 			េិងពគប់	

ស្សេ	៍ទំាង	អស។់

	 មុេ	យ្ល	ពទង់		យង	ពតលប់	មក	វិញ		

ែំ�ឹង	ល្អ	អំ្ើ	ការ	សុគត	ការ	រស	់យ�ើង	វិញ	

េិង	ការយស្�រាជ្យ		របស	់ព្រះ	យ�ស៊រូវ	ពតរូវ	

ពបកាស	ែល	់ពគប់		ពបយទស	េិង	ពគប់	ភាស្។	

ព្រះ	ពគើស្	បគ្គា ប់		ែល	់មេុស្ស	ពគប់	ស្សេ	៍ឲ្យ	

ខក	ខពប	ចិតតែ	្ ើ		រាប	របស	់្លែងួេ	យ�ើ�	យជឿ		ទុក	

៦ ៦
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ចិតតែ	យលើ	ពទង់។	ពបសិេ	យបើ	អ្នក		ពតលប់	មក	ចុរះចរូល	ចំយោរះ	ពទង់	យ�ើ�	យជឿទុក	ចិតតែ	យលើ		ពទង់	

យនារះ		ពទង់	េឹង		អត់	យទាស			រាប	ទំាងអស	់		របស	់អ្នក			យ�ើ�	ពបទាេ	ជីវិត	អសក់ល្	ជាេិចចា		ែល	់

អ្នក។	ជំេួស	ឲ្យ	ការ	យ្វើ	ជា	អ្នក	បរះយរារ	អ្នក	េឹង	ពតលប់	ជា	ករូេ	របស	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់វិញ	

យ�ើ�	ចរូល	ក្ននុង	ពកុមពគួស្រ	របស	់ពទង់។	ព្រះ	វិញ្ញា �	បរិសុទ្ធ	ថេ	ព្រះ	េឹង	យង	មក	គង់	ក្ននុង	

អ្នក	យ�ើ�	េឹង	មិេ	្ កយចញ	្ ើ	អ្នក	យ�ើ�។	ស្តំាង	េិង	្ ួកអារក្ស	របស	់វ	េឹង	មិេ	

អាច	ពតួតពតា	យលើ	អ្នក		យទៀត	រាេ	យ�ើ�។	យ�ើ�	យៅ	យ្ល		ព្រះពគើស្	យង	មក	ជំេុំជពមរះ	

មេុស្ស	យោក	យនារះ	អ្នក	េឹង	រាេ	សយង្គ្គា រះ	រួច	្ ើ	យសចកដេើ	យពកា្	របស	់		ព្រះ	ជាម្ចា ស។់	

	 មេុស្ស		បរះយរារ	មិេ	សម		ទទួល	យសចកដេើ	ពសឡាញ	់េិង	យសចកដេើ	សយង្គ្គា រះ	ខបប		

យេរះយទ។	អ្នក	គាមែ េ	បុ�្យ	កុសល	លមែម	យែីម្ើ	ែរូរ	�ក	ការ	អត់យទាស	េិង	ជីវិត	អស	់កល្	

យនារះ	យ�ើ�។	យនារះ	យ�ើ�	ជា	មរូលយ�តុ	ខែល	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ពបទាេ	យសចកដេើ	សយង្គ្គា រះ		ជា	

អំយណា�	ទយទ	ែល	់អ្នក	្ើយពោរះ	ពទង់	ពសឡាញ	់អ្នក។

	 យោ�ស្រ	ព្រះ	យ�ស៊រូវ		រាេ	រស	់្ ើ	សុគត	យ�ើង	វិញ	ព្រះ	គម្ើរ	រាេ	ខចង	ថា	«ពទង់	

រាេ	បយងកីត	យ�ើង	យ�ើង	ជា	្ មែី	តាម	យសចកដេើ	យមតាតែ ករុណា	ែ៏	្ ំ	របស	់ពទង់	យែីម្ើ	ឲ្យ	យ�ើង	

រាល	់គា្ន 	រាេ	យសចកដេើ	សង្ឹម	ែ៏	រស	់យោ�ស្រ	ព្រះយ�ស៊រូវពគើស្	ពទង់	រស	់្ ើ	ស្លែ ប់	យ�ើង	

វិញ»	(ក�្ឌ 		គម្ើរ	១យ្ពតុស	១:៣)។	«ដ្បិតព្រះព្រង់ព្រឡាញ់មនុ្រ្សលោកដល់

លម្លរះបានជាព្រង់ព្រទានព្រះរាជ្រុពរាព្រង់តតមួយ

លដើម្បីឲ្យអ្នកណាតដលលជឿដល់ព្រះរាជ្រុពរាលោរះ

មិនពតរូវវិោ្រល�បីយគឺឲ្យមានជើវិតអ្រក់ល្

ជានិច្ចវិញ»	(ក�្ឌ 	គម្ើរ	�៉រូហាេ	៣ៈ១៦	)។

 ែំណឹងល្អនេះោំអ្នកមកែល់ផ្លូវបំដបក

ែ៏ធំក្នបុងជើវិតអ្នក។
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 មាេផ្លូវដតពីរ្រត់ដែលអ្នកពតូវនពជើសនរីស្រឺផ្លូវថេជើវិតឬក៏ផ្លូវថេ

នសចកដាីស្្ប់។

 ផ្លូវថេនសចកដាីស្្ប់៖	គឺ	អ្នក	បែិយស្	មិេ	ព្ម	ទទួល	�ក	ព្រះ	ជា	ម្ចា សឲ់្យ	យ្វើ	ជា	

យសដេច	របស	់អ្នក	យ�ើ�យៅ	ខតចង់				ពគប់	ពគង		យលើ	ជីវិត	របស	់អ្នក	យោ�	្លែងួេ	ឯង។	ប៉ុខេតែ	

ផលែទូវ	យេរះ	មិេ	ពតឹម	ខត	នំា	មក	េរូវ	យសចកដេើ	ទុក្ខ	ព្ួ�	េិង	យសចកដេើ	យវទនា	ែល	់ជីវិត		របស	់អ្នក	

ប៉ុយណាណ រះ	យទ	គឺ	យ្វើ	ឲ្យ	អ្នក	សថាិត	យៅ	យពកាម	ការពតួតពតា		របសអ់ារក្ស	ស្តំាង	េិង	្ ួក	

បរិវរ	របស	់វ។	យ�ើ�	ចុង	បំផុត	ថេ	ផលែទូវ	យេរះ	គឺ	ជា	យសចកដេើ	ស្លែ ប់	េិង	ការ	ោច់		យចញ	្ ើ	ព្រះ	

ជាម្ចា ស	់អសក់ល្	ជាេិចចា	យៅ	ក្ននុង	ស្ថា េេរក។	ប៉ុខេតែ		ែំ�ឹងល្អ		របស	់ព្រះ	យ�ស៊រូវ	នំា	ឲ្យ		

ម្េ	ជយពមើស	មួ�	យទៀត។

 ផ្លូវថេជើវិត៖	យបើ		អ្នក	ចុរះចរូលចំយោរះ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់ខែល	ជាព្រះ	ែ៏	្ ិត		យលើ				ខផេែី	

យេរះ		យ�ើ�	ទុកចិតតែ	យលើ	ព្រះរាជបុពតា	ពទង់	គឺ	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	ពគើស្		យនារះ		ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	សេយា	

េឹង		អត់	យទាស	ពគប់		ទំាង	អំយ្ើ	រាប	របស	់អ្នក		

ទំាង	រាបអតើតកាល	បចចានុប្េ្ន	កាល	េិង	

អនាគតកាល	យ�ើ�	េិង	រំយោរះ	អ្នក	យចញ	

្ើ	អំណាច	របស	់អារក្ស	ស្តំាង	ព្មទំាង		

ពបទាេ	អំយណា�	ថេ	ជីវិត	អសក់ល្	ជាេិចចា	ជា	

មួ�	េឹង	ព្រះ	ជា	ម្ចា ស។់

	 សរូម	កុំ		សង្ឹម	ថា	អ្នក	អាច	សង	យទាស	

ថេ	អំយ្ើ	រាប	របស	់អ្នក		យោ�	ស្រ	បុ�្យ	

កុសល	របស	់អ្នក	យនារះ	យ�ើ�។	មេុស្ស		

ម្េរាបយពបៀបែរូចជាអ្នកកំ្ុង	លង់	ទឹក	

ខែលមិេ	អាច	សយង្គ្គា រះ	្ លែងួេ	ឯង	រាេ	យទ	គឺ	ពតរូវ	

ការ	អ្នក	សយង្គ្គា រះ។	ម្េ	ខត	ព្រះយ�ស៊រូវ	មួ�	
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អងគា		គត់	ខែល		សេយា	ថា	េឹង	សយង្គ្គា រះ	អ្នក	យចញ	្ ើ	រាប	យសចកដេើ	ស្លែ ប់	អារក្ស	ស្តំាង	

េិង	ស្ថា េេរក។	ចរូរ	ខកខពប	ចិតតែ		្ ើអំយ្ើ		រាប	េិង	ការ	បរះយរារ	របស	់អ្នក		យ�ើ�	ពតលប់	

មក	យជឿ	យលើ	ព្រះយ�ស៊រូវ	ពគើស្	វិញ	យនារះ	ពទង់	េឹង	សយង្គ្គា រះ	អ្នក។		ែូនច្នះនតីអ្ីនៅជា

ជំហាេបោទា ប់របស់អ្នកនែើម្ីទទួលការផ្ះផសាជាមួយេឹងពពះជាមាចា ស់វិញបាេ?

១.ចូរដកដពបចិតតែេិងនជឿពពះនយស៊ូវ។(សូមេិយយនៅកាេ់ពពះជាមាចា ស់
ពទង់្រង់នៅព្រប់ទីកដេ្ងនេីយឮព្រប់ការដែលអ្នកេិយយេិង្រិត)

•	 ចរូរ	ទរូលពរាប់		ព្រះ	ជាម្ចា សថ់ា		អ្នក	យស្កស្ដេ �		ណាស	់ចំយោរះ	ការ	បរះយរារ	េិង	ការ	

្យាយម	ពគប់ពគង	ជីវិត	យោ�	្លែងួេ		ឯង	យ�ើ�		អ្នកចង់	ខបរ	យចញ	្ ើ	ការ		យេរះ។

•	 ចរូរ	ទរូលពរាប់	ពទង់	ថា	អ្នក	សម	ទទួល		ការ	ោក់	យទាស	្ ើ	ពទង់	យោ�	ស្រ		អំយ្ើ	រាប	

យ៉ង	យពចើេ	របស	់អ្នក។

•	 ចរូរទរូល	ពរាប់	ពទង់	ថា	អ្នក		ចង់	រាេ	ពទង់	យ្វើជា	មហាក្សពត	របស	់អ្នក	្ ប់	្ ើ		ឥ�ទូវ	យេរះ	

យៅ	យ�ើ�	ចង់	រស	់យៅ	តាម	ការខ�នំា	របស	់ពទង់។

•	 ចរូរទរូលពរាប់	ពទង់	ថា	អ្នក	ទុក	ចិតតែ	យលើ		ព្រះយ�ស៊រូវ		ខែល	រាេ	សុគតជំេួស	អ្នក	យ�ើ�	

ម្េ	ព្រះ	ជេមែ	រស	់យ�ើង	វិញ	យែីម្ើ			ផ្សរះផសាអ្នក	ជា	មួ�	េឹង	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់។

•	 ចរូរ		ទរូលអងវរ	សុ	ំពទង់		អត់យទាស		រាប	ែល	់អ្នក	យ�ើ�	ទទួល	អ្នក	ជាករូេ	សងៃងួេភាងៃ 	របស	់

ពទង់។

•	 ចរូរ	អរគុ�	ពទង់		សពម្ប់	យសចកដេើ	ពសឡាញ	់	េិង	យសចកដេើ	សយង្គ្គា រះ	

របស	់ពទង់	ចំយោរះ	អ្នក។

•	 ចរូរ		បគ្ហា ញ	្ ើ	ជំយេឿ		្ មែី	របស	់អ្នក	យោ�	ទទួល	កមមែវិ្ើ	ពជមុជទឹក	យៅ	

ពកុមជំេុំ	ពគើស្	បរិស័ទ		មួ�។

២.នពកាយមកចូររស់នៅដបបជាកូេរបស់ពពះជាមាចា ស។់

							យៅយ្ល	អ្នក			យជឿ	យលើព្រះ	ពគើស្	យនារះ	អ្នក	រាេទទួល	ការ		ផ្សរះផសាជា	មួ�េឹង		ព្រះ		ជា	

ម្ចា ស	់យ�ើ�					យ�ើ�	ពទង់			ក៏គង់	យៅ	ក្ននុង	អ្នក	យោ�	ព្រះ	វិញ្ញា �	របស	់ពទង់		ខែរ	ែរូយច្នរះ		ឥ�ទូវ	

អ្នក	អាច	រស	់យៅ	ក្ននុង	រយបៀប	្ មែី	ខែល		គាប់	ព្រះ�ឫទ័�ែល	់	ព្រះ	ជាម្ចា ស។់
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	 មហាក្សពត	ខតងខតម្េ	ចបាប់	។	យ�ើ�	ពគប់	ទំាង	ចបាប់	របស	់ព្រះ	ជាម្ចា ស	់គឺ	

សពម្ប់	ជា	សុភមងគាល	េិង	យសចកដេើ	អំ�រ	ែល	់អ្នក។	អ្នក	េឹង	យ�ើញ	ព្រះ�ឫទ័�	របស	់

ព្រះ	ជាម្ចា ស	់	យ៉ង		ចបាស	់ោស	់យៅ	ក្ននុង	ព្រះ	គម្ើរ	បរិសុទ្ធ		ែរូយច្នរះ	សរូម		រក	ព្រះ	គម្ើរ	មួ�	

យ�ើ�	យរៀេ	អំ្ើ		ព្រះ�ឫទ័�	របស	់			មហាក្សពត	យ�ស៊រូវ។		

	 ព្រះ	ជាម្ចា ស	់រាេ	ពបទាេ	ចិតតែ		្ មែី	ែល	់ពគើស្បរិស័ទ	ពគប់		គា្ន 		ជា	ចិតតែ	ខែល	ចង់	ស្ដេ ប់	

បគ្គា ប់	តាមពទង់។	ខត	យៅ	ក្ននុង	ជីវិត		្ មែីយេរះ	អ្នក	េឹង	មិេ	អាច	ស្ដេ ប់	បគ្គា ប់	រាេ	យ៉ង	ល្អ	

ទំាង	ពសុង	យនារះ	យទ។		យៅ	យ្ល	អ្នកភាលែ ត់			យ្វើ	្ ុស	(ពបខ�ល	ជា	រាល	់ថ្ងៃ)	យនារះ	អ្នក	ែឹង	ថា	

អ្នក	យៅ	ខត	ជា	ករូេ	របស	់ព្រះ	យ�ើ�	ព្រះ	យៅ	ខត	ពសឡាញ	់អ្នក។	អ្នក	ពតរូវ		ស្រភា្	ចំយោរះ	

ពទង់	ភាលែ ម	យៅ	យ្លអ្នក	ភាលែ ត់	ែួល		យ�ើ�	ពទង់	ខតងខត	អត់	យទាស	ែល	់អ្នក	យោ�	ស្រ	ព្រះ	

យ�ស៊រូវ។	បន្ាប់	មក	ចរូរ		បេតែ	យែីរ		យទៀត	យៅ	យលើ	ផលែទូវ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់។	ចរូរ	យៅ	ខត	ទុក	ចិតតែ	យលើ	

ព្រះ	ពគើស្	អស	់មួ�	ជីវិត។	កុំឲ្យ	ទុក	ចិតតែ	យលើ	អវើ	ឬក៏	អ្នក	ណា	យផ្សង	យទៀត	យែីម្ើ		សយង្គ្គា រះ	

អ្នក	យចញ	្ ើ	រាប	យសចកដេើ	ស្លែ ប់	េិង	ស្តំាង	យពរៅ	្ ើ	ព្រះ	ជាម្ចា ស	់យនារះ	យ�ើ�	។

៣.ចូរចូលជាសមាជិកក្នបុងពកុមជំេុំមួយដែលជាពកុមព្រួស្ររបស់អ្នក។

	 យោ�		អ្នក			យជឿ	យលើព្រះ	ពគើស្យ�ើ�	យនារះព្រះ	ជាម្ចា ស	់គឺ	ជា		បិតា	របស	់អ្នក	យ�ើ�	

អ្នក	គឺ	ជាសម្ជិក	ម្្ន ក់		ថេ	ពគួស្រ	្ មែី			ខែល	យៅ	ថា	្ួក	ជំេុំ	ថេ	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	។	អ្នក	ពតរូវ	ចរូល	

រួម	ពបជុំ	ជា	មួ�	បងប្អទូេ	្ មែី			របស	់អ្នក	យរៀងរាល	់អាទិត្យ	យែីម្ើ	យលើក	ទឹកចិតតែ	គា្ន 	យៅវិញ	យៅ	មក	

អ្ិស្ឋា េ	យៅ	ព្រះជាម្ចា ស	់ថាវ �	បងគាំ	ពទង់		ស្ដេ ប់	ព្រះ	បេ្ទូល	របស	់ពទង់		តស៊រូ	ជា	មួ�	គា្ន 			

យ្ល	ម្េ	ការ	យបៀត	យបៀេ	យ�ើ�	យ្វើ	តាម	ចបាប់	្ ំ	្ ើរ	របស	់ព្រះ	គឺ	ពសឡាញ	់ព្រះជាម្ចា ស	់

េិង	ពសឡាញ	់គា្ន 		ែរូច	ព្រះ	យ�ស៊រូវ	រាេ	ពសឡាញ	់យ�ើង		ខែរ។	អ្នក	មិេ	អាច	យែីរ		តាម	ផលែទូវ	្ មែី	

យេរះ	ខត	ម្្ន ក់	ឯង	រាេ	យទ។	អ្នក	ពតរូវ	យ្វើ	ជា	សម្ជិក	ថេ	ពកុម	ជំេុំ		មួ�	ខែល	បយ្ងៀេ		យសចកដេើ	

្ិត	យ�ើ�	ពសឡាញ	់	គា្ន 	យៅ	វិញ	យៅ	មក	រ�រូត	ែល	់ព្រះ	យ�ស៊រូវ	យង	មក	វិញ។
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