
ហេតុផលទាំង១០យ៉ា ង ដែលត្តូវហ ឿថា 
ត្រះរិតជាមានដែន 
 

១. មនុស្សមិនអាចជជៀស្ផុតពីជស្ចក្តជំីជនឿ 
មនុស្សម្នន ក់ៗសុ្ទ្ធតែម្ននជំននឿនលើអ្វើមួយ។ គ្មា ននរណាម្នន ក់អាចអ្ែទ់្រនំឹងភាព

ែបទ់្បមល ់ នងិទុ្កខលំបាក់កនុងជើវែិ នដយគ្មា នជំននឿនៅនលើអ្វើមួយន ោះន ើយ នរោះនេ
មិនអាចបកទ្ាយពនយលអ់្ពំើការន ោះក៏នដយ។ ម្ននមនុស្សជនទ្ចើនតដលមិននជឿថា
ទ្ពោះម្ននតមន តែពួកនេមនិអាចបញ្ជា កថ់ា ទ្ពោះពិែជមិនម្នន ន ើយ។ យ៉ា ងណាមិញ 
ពួកអ្នកតដលនជឿនលើទ្ពោះថាទ្ពោះម្នននទ្ចើនអ្ងគ កម៏ិនអាចបញ្ជា កថ់ា អ្វើៗទ្េប់យ៉ា ង ជ
ទ្ពោះន ើយ។ ពកួអ្នកតដលម្ននជំននឿនិយមនលើតែការអ្វើតដលជក់តស្តង មិនអាចបញ្ជា ក់
ថា ការអ្វើតដលសំ្ខានច់ំន ោះពកួនេ កនុងនពលអ្ េែ េជឺការអ្វើតដល ម្ននទ្បនយជន ៍
ចំន ោះពួកនេកនុងនពលបចាុបបននន ើយ។ ម្ននមនុស្សមួយទ្កុមនទ្ៀែនជឿថា គ្មា នភស្តុតាង
បញ្ជា កថ់ា ទ្ពោះម្ននពិែឬអ្ែ់ន ើយ តែពកួនេក៏មិនអាចបញ្ជា កថ់ា មនុស្ស អាចដឹងថា 
ទ្ពោះម្ននតមន ឬក៏អ្ែន់ ើយ។ ដូចននោះ និយយរមួ មនុស្សមិនអាចនជៀស្ផុែពើនស្ចកតើ
ជំននឿបានន ើយ នរោះបើជនយើងបានស្នទ្មចចែិតថា នយើងនជឿតែខ្លួនឯងក៏នដយ។ 
នយើងនទ្ចើនតែស្នទ្មចចិែតនជឿនលើអ្វើមួយ នដយសំ្អាងនៅនលើនេែុផល ឬភស្តុតាង 
តដលនយើងេិែថាស្មរមយ ឬអាចទ្ទ្ួលយកបាន។ នែើនយើងអាចបកទ្ាយអ្ំពើភស្តុ
តាងន ោះយ៉ា ងដូចនមតចខ្លោះ  នេើយនែើនយើងទ្ពម នជឿនលើនរណា ឬនជឿនលើអ្វើ?(លូកា 
១៦:១៦) 

 

២. ដែនក្ំណតន់នវិទ្យាសាស្រស្ត 
វធិើាស្រស្តទ្ាវទ្ជវរបស្វ់ទិ្ាាស្រស្ត ម្ននតដនកណំែ់ នដយារនេអាចនធវើការ

ស្ននិដា ន នដយតផែកនៅនលើការអ្វើតដលនេអាចវាស្ស់្ទង់ នងិអាចនធវើន ើងវញិទ្ចំតដលតែ
ប៉ាុនណាណ ោះ។ បាននស្ចកតើថា វធិើាស្រស្តទ្ាវទ្ជវរបស្វ់ទិ្ាាស្រស្តមិនអាចបកទ្ាយ អ្ំពើ
បញ្ជា នននដើមកំនណើ ែដំបូងបំផុែរបស្ស់្ពវារនពើ ឬអ្ំពើអ្ែថន័យ ឬស្ើលធមប៌ានន ើ
យ។ នដើមបើបកទ្ាយអ្ំពើបញ្ជា រងំននោះ វទិ្ាាស្រស្តពឹងតផែកនៅនលើនគ្មលែនមល និង
ជំននឿផ្ទទ លខ់្លួនរបស្បុ់េគលតដលនទ្បើវទិ្ាាស្រស្តន ោះ។ ដូចននោះ វទិ្ាាស្រស្តម្ននស្កាត នុ
ពលដ៏ស្នមបើម ស្ទ្ម្នបន់ស្ចកតើលែ កដូ៏ចជនស្ចកតើអាទ្កក់។ នេអាចនទ្បើវទិ្ាាស្រស្តនដើ
មបើបនងកើែថាន វំា៉ា ក់ាងំ ឬបនងកើែថាន ពំល ់ នងិបនងកើែនោងចទ្កអ្េគើស្នើនុយនកលតអ្៊ែ ឬបនងកើែ
អាវុធនុយនកលតអ្៊ែ។ នេអាចនទ្បើវា នដើមបើស្ម្នែ ែក៏ដូចជបពំលប់រាិថ ន។ នេអាចនទ្បើវទិ្ា
ាស្រស្តនដើមបើជតជករកខុ្ស្ទ្ែូវថាវ យទ្ពោះ កដូ៏ចជនដើមបើទ្បឆងំនឹងទ្ពោះអ្ងគផងតដរ។ 
វទិ្ាាស្រស្តមិនបានផតលឲ់្យមនុស្ស នូវការបនទ្ងៀនតផនកស្ើលធម ៌ ឬនគ្មលែនមលស្ទ្ម្នប់
ឲ្យមនុស្សរស្ន់ៅតាមន ើយ។ វទិ្ាាស្រស្តទ្គ្មន់តែអាចបង្ហា ញនយើង ពើរនបៀបតដល
ចាបធ់មាជែិម្ននដនំណើ រការ តែមនិអាចទ្បាបន់យើងពើទ្បភពនដើមននចាស្ធ់មាជែបិាន
ន ើយ។ 

៣. បញ្ហា របស្រ់ទ្យឹស្តីអពំីការវិវតតន ៍
អ្នកខ្លោះបានស្ននិដា នថា អ្នកវទិ្ាាស្រស្តបានពនយលច់ាស្ល់ាស្ ់អ្ពំើការវវិែតន៍នន

ជើវែិនលើតផនដើ នដយម្ននភស្តុតានេើយ ដូចននោះ ជំននឿនលើទ្ពោះមិនម្ននភាពចបំាចន់ទ្។ 

នរោះជយ៉ា ងណាកន៏ដយ ការស្ននិដា នននោះបាននមើលរលំងបញ្ជា មយួចនំួន។ ទ្ទ្សឹ្តើអ្ំពើ
ការវវិែតនប៍ានអ្ោះអាងថា មនុស្សបានវវិែតន៍ពើស្ែវាវ  នេើយស្ែវាវ បានវវិែតនែ៍គ្មន  ពើ
ស្ែវទ្បនភទ្នផសងនទ្ៀែជនទ្ចើនែំណ តែអ្នកវទិ្ាាស្រស្ត ក៏បានបញ្ជា កផ់ងតដរថា ម្នន
ែំណរខ្លោះបានបាែ់ កនុងដំនណើ រននការវវិែតន៍ដយូ៏រអ្វតងវងន ោះ នេើយនេមិនរនរ់កែំណ
តដលបាែន់ ោះន ើញនទ្។ នរោះបើជនេស្ននិដា នថា នងៃណាមួយ អ្នកវទិ្ាាស្រស្តនងឹរក
ន ើញ “ែំណតដលបាែ់” កនុងចំនួនលាមតដលអាចបញ្ជា កថ់ា ជើវែិបាននកើែម្នន នេើយ
អ្ភិវឌ្ឍយែឺៗ កនុងរយៈនពលដ៏តវងយ៉ា ងណាកន៏ដយ កច៏ាបន់នទ្បូបាប ឬចាបន់នភាព
តដលអាចនកើែម្នន នៅតែបង្ហា ញពើការតដលរបស្រ់ងំអ្ស្ទ់្ែូវការទ្ពោះអាទ្កិរបនងកើែ
ពួកវាមក។  នេែុននោះនេើយ បានជម្ននអ្នកវទិ្ាាស្រស្តជនទ្ចើន តដលនជឿនលើទ្ទ្ឹស្តើនន
ការវវិែតន៍ កប៏ាននជឿផងតដរថា ចទ្កវាលដ៏ធលំវឹងនលវើយ និងម្ននភាពចទ្មុោះដស៏្ាុទ្េ
ាា ញ មនិតមន “ទ្ាបត់ែនកើែមក នដយឯកឯងន ើយ”។ ម្ននមនុស្សជនទ្ចើនបាន
េិែថា ខ្លួនទ្ែវូតែទ្ទ្លួាគ លភ់ាពតដលអាចម្នន ឬភាពទ្ំនងជម្ននអ្នករច តដល
ម្ននបញ្ជា ម្នន ក ់ តដលបានផតលឲ់្យនូវនទ្េឿងផសនំនជើវែិរងំអ្ស្ ់ នេើយក៏បានដកច់ាប់
ធមាជែិ ឲ្យទ្េបទ់្េងការអ្ភិវឌ្ឍនន៍នជើវែិរងំអ្ស្។់  

 

៤. ទ្យលំាបន់នចិតតរបស្ម់នុស្ស 
នេបានពិពណ៌ ថា មនុស្សជែ ិជជើវែិតដលម្ននជំននឿាស្  តដលមិនអាច

លប់បំបាែប់ានន ើយ។ នពលតដលមនុស្សជទូ្នៅជួបបញ្ជា ដ៏ែកស់្លែ់ នដយមិនបាន
នទ្ែៀមខ្លួនទុ្កជមុន  ពកួនេនទ្ចើនតែភាល ែ់ម្នែអ់្ធិាា ន  បួងសួ្ង  ឬភាល ែ់ម្នែន់យិយ
នចញនឈា ោះទ្ពោះណាមយួ  ជរនបៀបភាា កន់ផែើល។  អ្នកតដលេិែថា  ការភាល ែ់ម្នែន់នោះជ
ទ្ម្នល ប់អាទ្កក់ ឬខុ្ស្ស្ើលធម៌ស្ងគម េឺបានទ្ែឹមតែនចទ្សួ្រ ជសំ្ណួរតដលនេមិន
អាចនឆលើយបាន។ នរោះនេខ្ំបដនិស្ធថា ទ្ពោះមិនម្ននយ៉ា ងណាកន៏ដយ កន៏េនៅតែមនិ
អាចបដិនស្ធអាង៌កំបាងំននជើវែិបានន ើយ។ នរោះនេពាយមលប់បំបាែក់ារនយិយ
អ្ំពើទ្ពោះ នៅកនុងភាាននការរស្់នៅ ជជនសុ្ើវលិកន៏ដយ កន៏េមិនអាចនធវើឲ្យមនុស្ស
តលងចងដ់ឹងចងយ់ល ់ អ្ំពើអ្វើតដលនងឹនកើែម្នន ប ទ បព់ើជើវែិនៅតផនដើននោះអ្ស្ន់ៅ
ន ើយ(ាាត  ៣:១១)។ ចែិតរបស្ន់យើងនទ្ស្កឃ្លល នចងប់ាន នងិចង់យលអ់្ពំើការអ្វើ
តដលរកទ់្ងនឹងនស្ចកតើពិែ ស្ទ្មស្ ់ នងិនស្ចកតើទ្ស្ឡាញ់។  សូ្មបើតែនៅនពលតដល
មនុស្សនយើងខ្ឹងនឹងទ្ពោះ តដលបានអ្នុញ្ជា ែឲ្យម្ននភាពអ្យុែតធិម៌ និងទុ្កខនវទ្  នកើែ
ម្ននកនុងនលាកិយននោះ ក៏ស្មបជញ្ាៈ ឬបញ្ជា ចិែតរបស្ន់យើង បាន ឲំ្យនយើងេិែតវកតញក
ការខុ្ស្ទ្ែវូ  នេើយទ្បតកកថា  ជើវែិរបស្ម់នុស្សនយើងរស្ន់ៅមិនបានលែ  តាមតដលេួរ
រស្ន់ៅន ើយ(រ ៉ាូម ២:១៤-១៥)។ មា៉ាងនទ្ៀែ នយើងនទ្ចើនតែង្ហកនៅរកការអ្វើតដលធំជ
ងនយើងនដយមិនដឹងខ្លួន ជជងង្ហកនៅរកការអ្វើតដលែូចជងនយើង។  

 

៥. ររវតតរិបស្ក់្ណឌ ជលាក្ុរបតត ិ
នពលនយើងចប់នផតើមអានទ្ពោះេមពើរ ពើទ្ំព័រដំបូង នយើងន ើញថា  កយខាងនដើមនន

ទ្ពោះេមពើរ កនុងកណឌ នលាកុបបែតិបានស្ននិដា នថា ទ្ពោះពែិជម្ននតមន។ នរោះជយ៉ា ងណា
ក៏នដយ កណឌ នលាកុបបែតទិ្ែូវបាននិពនធន ើង នដយនលាកម៉ាូនស្ កនុងស្ម័យកាលមួយ 
កនុងទ្បវែតិាស្រស្ត។ នលាកម៉ាូនស្បានស្រនស្រ កយខាងនដើមន ោះថា “កាលនដើមដបូំង
ន ើយ ទ្ពោះបានបនងកើែនផទនម  នងិតផនដើ”។  គ្មែ់បានចប់នផតើមនិពនធកណឌ នលាកុបបែត ិ
ប ទ បព់ើទ្បជជនអុ្ើទ្ាតអ្លបានភាស្ខ្លួននចញពើនេរនអ្សុ្ើពទ និងប ទ បព់ើម្នននេែុ

ការណ៍ននការអ្ាា រយជនទ្ចើនបាននកើែន ើង តដលម្ននជនជែអុិ្ើទ្ាតអ្ល និងជន
ជែនិអ្សុ្ើពទោបល់ាន ក់បានន ើញផ្ទទ លត់ភនក។ ចបត់ាងំពើស្ម័យតដលជនជែិអុ្ើ
ទ្ាតអ្លភាស្ខ្លួនពើនេរនអ្សុ្ើពទ រេូែមកដលស់្ម័យតដលទ្ពោះតមសុ្ើយងមកចប់
កំនណើ ែ ទ្ពោះននទ្ពោះេមពើរបាននទ្បើទ្ពឹែតកិារណ៍ដអ៏្ាា រយជនទ្ចើន នដើមបើបង្ហា ញថា ទ្ពោះអ្ងគ
ពិែជទ្ពោះតដលម្ននពិែតមន នដយទ្ពឹែតកិារណ៍រងំន ោះ បាននកើែន ើងនដយម្នន
ការកែទ់្តាអ្ំពើកាលបរនិចេទ្ និងទ្ើកតនលងតដលម្ននពិែៗ។ ដូចននោះ អ្នកណាតដលមនិ
នជឿការអ្ៈអាងននោះ អាចនៅនមើលទ្ើកតនលងពិែៗ និងនៅជួបមនុស្សនៅទ្ើន ោះ នដើមបើពិ
និែយនមើលភស្តុតាងនដយខ្លួនឯងបាន។ 

 

៦. ររជាជាតិអុីរសាដអល 
ជញឹកញប់ នេនទ្ចើនតែនិយយអ្ំពើជនជែអុិ្ើទ្ាតអ្ល នដើមបើទ្បតកកគ្មន ទ្បឆងំ

នឹងទ្ពោះ។ ម្ននមនុស្សជនទ្ចើនបានយលថ់ា ពកួនេពិបាកនឹងនជឿនលើទ្ពោះមយួអ្ងគ តដល
លំនអ្ៀងនៅរក “ោស្រស្តនទ្ជើស្តាងំ” របស្ទ់្ពោះអ្ងគ។ អ្នកខ្លោះនទ្ៀែកាន់តែពបិាកនជឿនលើ
ទ្ពោះអ្ងគ នពលតដលទ្ពោះអ្ងគមិនបានការ រ “ោស្រស្តនទ្ជើស្តាងំ”របស្ទ់្ពោះអ្ងគ ឲ្យរចួពើ
អ្ំនពើទ្បលយ័ពូជាស្ន៍ កនុងស្ម័យស្ស្រង្ហគ មនលាកនលើកទ្ើពើរ តដលម្ននពួកនេជង៦
លាន កទ់្ែូវពួកណាេសុើអុ្ើតែល៊ែ ដកឹកនុងទូ្រងនភលើងយកនៅស្ម្នល ប់កនុងបនទប់ហ្គគ ស្ និងកនុង
 ស្ទ្ម្នបដុ់ែស្ម្នល ប់ កនុងមនទើរទ្បមូលផតុ ំអូ្ស្វ ើែ និងដឆូជនដើម។ ប៉ាុតនត ទ្ពោះបានកែ់
ទុ្កអ្ំពើអ្ េែរបស្ទ់្បជជែអុិ្ើទ្ាតអ្លរចួជនទ្ស្ចនេើយ េចឺប់តាងំពើនដើមដំបូង
ននទ្បវែតាិស្រស្តននទ្គ្មស្ញ្ជា ចស្ម់កនមល៉ាោះ។ នលាកម៉ាូនស្ និងនហ្គោដនទ្នទ្ៀែ មនិទ្គ្មន់
តែបានតងលងទ្ំ យថា ពួកអុ្ើទ្ាតអ្លនងឹបានចូលកានក់ាបទ់្ឹកដើស្នាប៉ាុនណាណ ោះនទ្ តែ
តងមរងំទ្ទ្ួលរងនូវទុ្កខនវទ្ នលើស្ពើនពលមុននទ្ៀែ ទ្ពមរងំទ្ែូវរស្ន់ៅតបកតខ្ាក
របា៉ា ែរ់បា៉ា យ នៅទូ្រងំពិភពនលាក នទ្កាយមក ពួកនេនឹងតទ្បចិែតង្ហកមករកទ្ពោះវញិ 
នេើយនៅទ្ើបំផុែ ទ្ពោះអ្ងគនឹងាែ ងពួកនេន ើងវញិ នៅទ្គ្មចុងនទ្កាយ(នចទ្ិយកថា 
២៨-៣៤ នអ្ាយ ២:១-៥ នអ្នស្គ្មល ៣៧-៣៨)។ 

 

៧. ការអៈអាងរបស្់រពះររីស្ទ 
មនុស្សជនទ្ចើន  តដលមិននជឿថាទ្ពោះម្ននពិែតមន  បានេិែថា  “នបើសិ្នជទ្ពោះ

ស្ពវទ្ពោះទ្័យឲ្យពួកនេនជឿនលើទ្ពោះអ្ងគ ន ោះទ្ពោះអ្ងគមុខ្ជបង្ហា ញទ្ពោះអ្ងគទ្ទ្ងឲ់្យពួកនេ
បានន ើញជកជ់មិនខាននទ្”។ តាមពែិទ្ពោះបានបង្ហា ញទ្ពោះអ្ងគទ្ទ្ង ់ឲ្យមនុស្សន ើញ
រចួនេើយ ន ោះនបើនយងតាមទ្ពោះេមពើរបរសុិ្ទ្ធ។ កនុងស្ែវែសរទ៍្ើ៧ មុនទ្េើស្ទស្កោជ 
នហ្គោនអ្ាយ បានម្ននទ្បាស្ន៍ថា ទ្ពោះនងឹទ្បរននូវទ្ើសំ្គ្មលម់ួយ ឲ្យោស្រស្តទ្ពោះ
អ្ងគបានន ើញ។ ស្រស្តើទ្ពេាចរ ើយម៍្នន ក ់ នងឹបនងកើែបានបុទ្តាមួយអ្ងគ តដលទ្ពោះ មទ្ពោះ
អ្ងគម្ននន័យថា “ទ្ពោះេង់ជមួយនយើង”(នអ្ាយ ៧:១៤ ម្ន៉ា ថាយ ១:២៣)។ នលាក
នអ្ាយបានម្ននទ្បាស្នន៍ទ្ៀែថា នេនងឹនៅទ្ពោះោជបុទ្តាមយួអ្ងគននោះថា “ទ្ពោះដ៏
ជួយេំនិែយ៉ា ងអ្ាា រយ ទ្ពោះដម៏្ននទ្ពោះនចាត  ទ្ពោះវបិតាដេ៏ងន់ៅអ្ស្ក់លប នងិជម្នា ស្់
នននមទ្ែើភាព”(នអ្ាយ ៩:៦)។ នលាកនហ្គោកម៏្ននទ្បាស្នផ៍ងតដរថា ទ្ពោះោជ
បុទ្តានងឹសុ្េែ នដើមបើនលាោះោស្រស្តរបស្ទ់្ពោះអ្ងគឲ្យរចួពើបាប នទ្កាយមកទ្ពោះអ្ងគកម៏្នន
ទ្ពោះជនាន ើងវញិ នេើយទ្ពោះក៏បានដនំកើងទ្ពោះ មទ្ពោះអ្ងគន ើង(នអ្ាយ ៥៣)។ ទ្ពោះ
េមពើរស្ញ្ជា ងាើបានតចងថា ទ្ពោះនយស្៊ែូវបានអ្ៈអាងថា ទ្ពោះអ្ងគជទ្ពោះតមសុ្ើ។ នលាកប៉ាុន
រស្-ពើឡាែ់ តដលជអ្ភិបាលទ្សុ្កយូដ នៅស្ម័យន ោះ បាននធវើជអ្ធិបែើ កនុងការ



ជំនុជំទ្មោះនរស្ នដយឆក ងស្ម្នល ប់ ពើបទ្តដលទ្ពោះអ្ងគបានតាងំខ្លួនជនស្តចននាស្ន៍
អុ្ើទ្ាតអ្ល និងនដយារទ្ពោះអ្ងគបានតាងំខ្លួនឲ្យនស្ាើនឹងទ្ពោះ(យ៉ាូហ្គន ៥:១៨)។ 

 
៨. ភស្តុតាងននការអសាា រយ 

ពួកសិ្ស្សដំបូងរបស្ទ់្ពោះនយស្៊ែូវ សុ្ទ្ធតែបានអ្ៈអាងដូចគ្មន ថា ទ្ពោះអ្ងគមិនទ្គ្មន់
តែបានទ្បកាស្ថា ទ្ពោះអ្ងគជទ្ពោះតមសុ្ើតដលនេបានទ្នទងឹរង់ចជំយូរមកនេើយប៉ាុ
នណាណ ោះន ើយ   េទឺ្ពោះអ្ងគតងមរងំបាននធវើការអ្ាា រយនទ្ចើន  ឲ្យមនុស្សនៅស្ម័យន ោះ
បានន ើញផ្ទទ លត់ភនក។ ាកសើរងំអ្ស្ន់នោះ បាននិយយថា ពួកនេបាននជឿទ្ពោះអ្ងគ 
នពលបានន ើញទ្ពោះអ្ងគនទ្បាស្ជនពិការឲ្យជ និងនដើរនលើទ្កឹ នេើយប ទ បម់ក ក៏បាន
ស្ាទ័្េទ្ពោះទ្យ័សុ្េែ យ៉ា ងនវទ្ បំផុែ នដយគ្មា នកំេុស្អ្វើនាោះ នេើយនទ្កាយមក 
ទ្ពោះអ្ងគក៏បានម្ននទ្ពោះជនារស្ន់ ើងវញិ(១កូរនិងូស្ ១៥:១-៨)។ អ្វើតដលេរួឲ្យនជឿបំ
ផុែន ោះ េឺការតដលពួកនេអ្ៈអាងថា ម្ននមនុស្សជនទ្ចើនបានន ើញ និងជតជកជ
មួយទ្ពោះអ្ងគ ប ទ ប់ពើនេន ើញផនូរទ្ពោះអ្ងគនៅទ្នទ្ នងិមុននពលតដលពួកនេបានន ើញ
ទ្ពោះអ្ងគនហ្គោះន ើងនៅនលើពពក។ ាកសើរងំអ្ស្ន់នោះ នងឹបានទ្ទ្ួលផលចំនណញពើ
នលាកិយ នៅកនុងការអ្ៈអាងរបស្ខ់្លួនន ើយ  ផទុយនៅវញិ  ម្ននពួកនេជនទ្ចើនទ្ែូវនេ
នបៀែនបៀនស្ម្នល ប់ នដយារជំននឿ នងិបានអ្ៈអាងឥែឈបឈ់រថា ទ្ពោះតមសុ្ើតដ
លាស្នអុ៍្ើទ្ាតអ្លបានរង់ច ំ ជយូរមកនេើយ  បានរស្ន់ៅកនុងចំនណាមពកួនេ  
ទ្ពោះអ្ងគបានលោះបងទ់្ពោះជនា នដើមបើនលាោះបាបមនុស្សោលគ់្មន  នេើយទ្ពោះអ្ងគបានម្ននទ្ពោះ
ជនាន ើងវញិ នដើមបើបញ្ជា កដ់លព់ួកនេថា ទ្ពោះអ្ងគពែិជម្ននអ្ំណាច ពំួកនេនៅឯទ្ពោះ
វរបិតាតមន។ ដូចននោះនបើសិ្នជ ទ្ពោះអ្ងគមិនបានម្ននទ្ពោះជនាន ើងវញិនទ្ ន ោះពកួនេក៏
មិនហ្គ៊ែ នលោះបង់ជើវែិ នដើមបើនចញនៅទ្បកាស្ ់ឲ្យនេនជឿទ្ពោះអ្ងគន ើយ។ 

 
៩. ភាពលមអតិននធមមជាត ិ

អ្នកតដលមិននជឿថា ទ្ពោះពែិជម្ននតមន មិនបានេិែឲ្យសុ្ើជនទ្ៅអ្ពំើវែតម្ននរបស្់
ទ្ពោះអ្ងគនទ្។ ពួកនេនលើកនេែុផលថា នបើសិ្នជទ្ពោះម្ននភាពអ្ាា រយលាមនឹងបនងកើែ
ចទ្កវាលបានតមន ន ោះទ្ពោះអ្ងគម្ននភាពធំនធងនពក េមឺិនអាចខ្វលអ់្ំពើនយើងនទ្។ 
នរោះជយ៉ា ងណាក៏នដយ ទ្ពោះនយស្៊ែូវបានបញ្ជា កថ់ា ទ្ពោះពិែជបានយកទ្ពោះទ្័យទុ្ក
ដកច់ំន ោះនយើងតមន  នទ្ ោះទ្ពោះអ្ងគបានរច   និងបនងកើែពិភពធមាជែ ិ នដយការល
មែិែបំផុែ និងផាិែផាងផ់ង។  ទ្ពោះអ្ងគបានម្ននបនទូល អ្ពំើទ្ពោះតដលមិនទ្គ្មនត់ែបាន
ទ្ជបអ្ំពើចល នើមួយៗតដលរូបកាយរបស្ន់យើងម្ននប៉ាុនណាណ ោះនទ្ តែតងមរងំទ្ជប
អ្ំពើបំណងចិែត នងិេំនិែតដលម្ននកនុងចិែតនយើងនទ្ៀែផង។ ទ្ពោះនយស្៊ែូវបានបនទ្ងៀនថា 
ទ្ពោះទ្ជបថា ស្កន់ៅនលើកាលនយើងម្ននប៉ាុ ា នស្នស្ នងិទ្ជបថា ចែិតនយើងកំពុងខ្វល់
ពើអ្វើ នេើយសូ្មបើតែស្ែវចបមយួកាលតដលធ្លល ក ់ កទ៏្ពោះអ្ងគទ្ជបតដរ(ទ្ំនុកដំនកើង 
១៣៩ ម្ន៉ា ថាយ ៦)។ 

 
១០. បទ្យពិជសាធនរ៍បស្ប់ុរគលអាចជឆលើយរាប់បាន 

ទ្ពោះេមពើរបានតចងថា ទ្ពោះបាននរៀបចំកាលៈនទ្ស្ៈននជើវែិ តាមរនបៀបតដលជទ្មុញ
ឲ្យនយើង តស្វងរកទ្ពោះអ្ងគ(កិចាការ ១៧:២៦)។ ទ្ពោះេមពើរបានតចងថា ទ្ពោះអ្ងគតែងេង់
នៅជែិបនងកើែ េជឺិែលាមនឹងឲ្យនេរកទ្ពោះអ្ងគន ើញ នរោះនេបានតស្វងរកទ្ពោះអ្ងគ ឬអ្ែ់

ក៏នដយ(ខ្.២៧)។ នយងតាមនស្ចកតើបនទ្ងៀនរបស្ា់វក័ប៉ាុល ទ្ពោះជវញិ្ជា ណ តដល
នដយារទ្ទ្ង់ ន ោះ “នយើងោលគ់្មន បានរស្ ់ កំនរ ើក នេើយម្នននៅផង”(ខ្.២៨)។ 
នរោះជយ៉ា ងណាកន៏ដយ ទ្ពោះេមពើរបានបញ្ជា កច់ាស្ថ់ា នយើងទ្ែូវនឈងនៅរកទ្ពោះ 
តាមការតណ រំបស្ទ់្ពោះអ្ងគ េមឺិនតមនតាមមនធាបាយរបស្ន់យើងនទ្។ ទ្ពោះអ្ងគបាន
ស្នាថា នយើងនឹងរកទ្ពោះអ្ងគន ើញ ជពិនស្ស្ នៅនពលតដលនយើងទ្ទ្ួលាគ លថ់ា 
នយើងទ្ែូវការទ្ពោះអ្ងគ នេើយទ្ពមទុ្កចែិតទ្ពោះអ្ងគ ជជងទុ្កចិែតខ្លួនឯង។ 

 
នបើសិ្នជអ្នកបាននបើកចំេរចិែត ទ្ពមទ្ទ្ួលនជឿថា ទ្ពោះពិែជម្ននតមន តែអ្នក

មិនដឹងចាស្ថ់ា អ្នកអាចទ្ទ្ួលាគ លថ់ា ទ្ពោះនយស្៊ែូវជ “ទ្ពោះតដលបានយងមកយកកំ
នណើ ែជមនុស្ស”ឬកអ៏្ែ់ ន ោះមនិតមនម្ននតែអ្នកនទ្តដលម្ននបញ្ជា ននោះ។ ទ្ពោះនយស្៊ែូវ
ជទ្េូបនទ្ងៀនទ្ពោះបនទូលមកពើទ្សុ្កណាាតរ ៉ាែ  តដលបានស្នាថា  នងឹជួយដលអ់្ស្់
អ្នកតដលយកចិែតទុ្កដក់ អ្ពំើការនធវើតាមបំណងទ្ពោះេឫទ្័យទ្ពោះ។ ទ្ពោះអ្ងគបានម្នន
បនទូលថា “នបើអ្នកណាចងន់ធវើតាមទ្ពោះេឫទ្័យទ្ទ្ង់ ន ោះនឹងបានដឹងជនស្ចកតើបនទ្ងៀន
ននោះមកពើទ្ពោះ ឬជខ្ាុនំិយយនដយអាងខ្លួនខ្ាុ ំ”(យ៉ាូហ្គន ៧:១៧)។  
      នបើអ្នកបានទ្ទ្ួលាគ លភ់ស្តុតាង តដលទ្ពោះបាននបើកស្តមតងទ្ពោះអ្ងគទ្ទ្ង ់តាមរយៈ
ទ្ពោះោជបុទ្តាទ្ពោះអ្ងគនេើយ ន ោះសូ្មចថំា ទ្ពោះេមពើរបានតចងថា ទ្ពោះទ្េើស្ទបានសុ្េែ 
នដើមបើនលាោះនយើងឲ្យរចួពើបាប នេើយអ្ស្អ់្នក តដលនជឿទ្ពោះអ្ងគ នឹងបានទ្ទ្លួការអ្ែ់
នរស្បាប នងិជើវែិអ្ស្ក់លបជនចិា ជអ្ំនណាយ នដយឥែេែិនងល។ នស្ចកតើស្នស្រង្ហគ ោះ
តដលទ្ពោះទ្េើស្ទទ្បរន មិនតមនជរង្ហវ ន ់ ស្ទ្ម្នប់ការខ្ិែខ្ំនធវើការលែន ោះនទ្ តែជអ្ំ
ណាយដលអ់្ស្អ់្នក   តដលបានទ្ទ្ួលនជឿទ្ពោះអ្ងគ  នរោះបានន ើញភស្តុតាងឬអ្ែ់ក៏
នដយ(យ៉ាូហ្គន ៥:២៤ រ ៉ាូម ៤:៥ នអ្នភសូ្រ ២:៨-១០)។ 

នដើមបើទ្ទ្ួលនស្ចកតើស្នស្រង្ហគ ោះ តដលជអ្ំនណាយរបស្ទ់្ពោះ អ្នកអាចអ្ធិាា នតា
មលំ ដូំចែនៅននោះថា “ទ្ពោះអ្ម្នា ស្ន់យស្៊ែូវនអ្ើយ ទូ្លបងគំដងឹថា ទូ្លបងគំជមនុស្ស
ម្ននបាប។ ទូ្លបងគមំិនអាចជួយស្នស្រង្ហគ ោះខ្លួនឯងបានន ើយ។ ទ្ទ្ួលបងគនំជឿថា ទ្ពោះ
នយស្៊ែូវបានសុ្េែនៅនលើនឈើឆក ង នដើមបើនលាោះបាបទូ្លបងគំ។ ទូ្លបងគំនជឿថា ទ្ពោះអ្ងគ
បានម្ននទ្ពោះជនារស្ន់ ើងវញិ   នេើយទ្ពោះអ្ងគស្ពវទ្ពោះទ្យ័នងឹយងចូលេង់  កនុងជើវែិ
របស្អ់្ស្អ់្នក តដលនជឿទ្ពោះអ្ងគ។ ទូ្លបងគំសូ្មទ្ទ្ួលទ្ពោះអ្ងគជទ្ពោះអ្ងគស្នស្រង្ហគ ោះ។ ទូ្ល
បងគសូំ្មទ្ទ្ួលការអ្ស្ន់រស្បាប និងជើវែិអ្ស្ក់លបជនចិា។ ទូ្លបងគំសូ្មអ្រទ្ពោះេុណ
ទ្ពោះអ្ងគ។ ទូ្លបងគសូំ្មអ្ធាិា នកនុងទ្ពោះ មទ្ពោះនយស្៊ែូវទ្េើស្ទ។ អាតមន”។ 

នបើអ្នកបានស្នទ្មចចិែតទ្ទ្ួលនជឿទ្ពោះទ្េើស្ទនេើយ សូ្មអ្នញ្ា ើញនៅរកទ្ពោះវហិ្គរ
តដលនៅតកបរផទោះរបស្អ់្នក។ សូ្មអ្នកអ្ធាិា ន សូ្មឲ្យទ្ពោះអ្ម្នា ស្ដ់ឹក អំ្នក នៅរកទ្ពោះ
វហិ្គរ តដលនឹងបនទ្ងៀនទ្ពោះេមពើរយ៉ា ងទ្ែឹមទ្ែវូ នដយវញិ្ជា ណនននស្ចកតើទ្ស្ឡាញ់ ដូច
ទ្ពោះទ្េើស្ទ។ អ្នកអាចស្រនស្រអុ្ើតមល នផាើមកនយើងខ្ាុ ំ តាមអ្ស្យ័ដា ន rbc@odg.org 
នេើយអ្នកទ្ទ្ួលនស្ៀវនៅ ស្ទ្ម្នបសិ់្កាទ្ពោះបនទូលទ្បចនំងៃ  នដយឥែេែិនងល  តដល
នយើងខ្ាុ ំបាននរៀបចំ នដើមបើជយួឲ្យអ្នកលូែលាស្ ់កនុងជើវែិងាើ ជកូនរបស្ទ់្ពោះ។ 

 
រកាស្ិទ្ធិទ្េប់យ៉ា ងនដយ: © 2015 ODB Ministries (website: www.odb.org) 
នចញផាយនដយ : ODB Cambodia (email: cambodia@rbc.org, Tell: 087 233 907,  
website: http://khmer-odb.org, FB page : https://www.facebook.com/RBCCambodia) 


