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បទរមពរីជាភាសាខ្មែរដក្សគ្សង់ដចញពគី្ពះរមពរីបរសុិទធ 
ភាសាខ្មែរ បក្សខ្គ្បចស់ ឆ្ន ១ំ៩៥៤ ដោយការអនុ
ញ្ញា តិ នងិរក្សាសិទធិដោយសមរមន៍គ្ពះរមពរីសក្សល
(បានដក្សគ្សង់ ដោយរក្សាអក្សខរវរិទុធដដើម)។ 



ដលក្សដសន(Shayne) បានឮដំណឹងលអអំពីគ្ពះដយសូ៊វ តាមរយៈ 
កូ្សនគ្សីរបស់គាត ់ ខ្ដលជាគ្រីសទបរស័ិទ។ ពីដំបូង គាតម់និដជឿនាង
ដទ ដ ើយក្សប៏ានគ្បាប់នាងថា ដសចក្សតីជំដនឿរបស់នាងមនិសមដ តុ
ផលទាល់ខ្តដសាះ។  
គាត់ដជឿថា ដរគាែ នភសតុតាងណាមយួ ដដើមបបីញ្ញា ក្សថ់ា គ្ពះពិតជា
មនខ្មនដនាះដ ើយ ដ ើយក្សគ៏ាែ នភសតុតាងបញ្ញា ក្ស់ថា គ្ពះដយសូ៊វជា
គ្ពះខ្ដរ។ គាត់ក្សប៏ានសួរនាងថា “ដតើដធវើដូចដមតចឲ្យកូ្សនអាចដឹងថា អវី
ខ្ដលកូ្សននិយយដនាះរឺជាការពិត?” នាងក្សប៏ានដឆលើយថា អវីៗខ្ដល
នាងនិយយរឺជាការពិត ដោយសមអ ងដៅដលើអវីខ្ដលមនខ្ចងក្សនុង
គ្ពះរមពរី។ ដពលដនាះគាត់ក្សប៏ានគ្រវកី្សាល ដ ើយសួរនាងថា “ដរឿងអី
ខ្ដលប៉ាគ្តូវដជឿគ្ពះរមពរី? អនក្សនិពនធគ្ពះរមពរីជាមនុសសខ្មនដទ? ដរឿង
អខី្ដលប៉ាគ្តូវដជឿពួក្សដរ?”    
បន្ទា ប់មក លោកលេនក៏បានដងឹថា គាត់មានជមងមឺហារកី។ កនងុ

លពលដដលមានវបិតតលិន្ទោះ កនូស្េីរបេ់គាត់ក៏បានអធសិ្ឋា នឲ្យ

គាត់ ល ើយការអធសិ្ឋា នលនោះហាក់ដចូជាន្ទាំឲ្យគាត់មានេនតភិាព 

និងការកមានតចតិតខ្លោះៗ។ គាត់ក៏បានចាប់លផតើមឆងល់ថា គាត់

ស្បដ លជាបានគតិខុ្េ ចាំល ោះស្ពោះល ើយ ល ើយគាត់ក៏បាន

លបើកចតិតស្ឋត ប់លគនិយាយអាំពីជលំនឿរបេ់ស្គេីាបរេ័ិទជាបដនែម

លទៀត។ បន្ទា ប់ពីស្គគូង្វា លរបេ់កនូស្េីគាត់បានមកេួរេុខ្ទកុខ

គាត់ គាត់ក៏បានគតិថា កនូស្េីគាត់ស្បដ លជានិយាយស្តវូ។ លៅ

កនងុជលស្ៅចតិតគាត់ គាត់ដថមទាំងគតិចងទ់ទលួលជឿស្ពោះលយេ វូ។ 



ប ដុនត គាត់លៅមានការេងសយ័ដធ៏ាំមយួ។ គាត់លៅមនិទន់លជឿ១០០

ភាគរយថា អាដីដលស្ពោះគមពរីបានដចងេុទធដតជាការពិតទាំងស្េុង

លន្ទោះល ើយ។ មយ ងលទៀត គាត់ឆងល់ថា ល តអុាគីាត់មនិអាចលជឿស្ពោះ

លយេ វូ ដចូដដលគាត់បានលជឿស្ឋេន្ទដទទលទៀត? ល តអុាជីលំនឿ

ស្គេីាបរេ័ិទ មានភាពខុ្េដបលកពីជលំនឿស្ឋេន្ទលផសង?  

 

 

 

ដតើអនក្សធ្លល បម់នសំណួរដូចដលក្សដសនដទ? ពុដំនាះដទ ដតើអនក្សមនការ
សងសយ័ដថ្ទដទៀត ខ្ដលអនក្សចងប់ានការគ្សាយបំភល ឺ មុននឹងដធវើការ
សដគ្មចចិតតកាល យជាគ្រីសទបរស័ិទឬដទ?  

ដយើងម្ុ ំយល់អារមែណ៍របស់អនក្ស ដ ើយដយើងម្ុសំបាយចិតត ខ្ដលអនក្ស
មនសំណួរទាងំដនះ! វបានបង្ហា ញថា អនក្សបានរិតអំពជីំដនឿរបស់គ្រីសទ
បរស័ិទ ដគ្ចើនជាងមនុសសភារដគ្ចើន និងចងយ់ល់ឲ្យបានចាស់ មុននឹង
សដគ្មចចិតតទទួលដជឿគ្ពះ។ ដយើងម្ុសូំមដលើក្សទឹក្សចិតតអនក្ស ឲ្យបនតសួរ
សំណួរ និងខ្សវងរក្សដសចក្សតីពិត។ គ្ពះជាមច ស់នឹងដឆលើយតបអនក្ស ដគ្រះ
គ្ពះអងគគ្សឡាញ់អនក្ស គ្ពះអងគសពវគ្ពះទយ័ឲ្យអនក្សសាគ ល់គ្ពះអងគ ដដើមប ី
ឲ្យអនក្សអាចទទួលអំដណាយថ្នដសចក្សតីសដរង្ហគ ះ ខ្ដលគ្ពះអងគគ្បទាន
តាមរយៈគ្ពះដយសូ៊វ។ 

ទនទឹមនឹងដនាះ ដយើងម្ុសូំមដលើក្សដ ើងនូវសំណួរមយួចំនួន ខ្ដលដរបាន
សួរដូចតដៅ :  
 

 ចូរបតែសួរសុំណួរ  
 តងិែសវងរកេសចកែពីិត 



 
ដទាះអនក្សបានឮអពំជីដំនឿរបស់គ្រីសទបរស័ិទ ពសីមជកិ្សគ្រសួារ ឬមតិត
ភក្សតណិាមន ក្សក់្សត ី ឬក្សប៏ានខ្សវងយល់អំពីគ្ពះ និងគ្ពះដយសូ៊វ ដោយ
មលួនឯងក្សតីអនក្សនឹងក្សតស់មគ ល់ដ ើញថា ដសចក្សតីជាដគ្ចើនខ្ដលអនក្សបាន
ឮ និងបានអានអំពគី្ទង ់ បានបងអុលបង្ហា ញអនក្សឲ្យង្ហក្សដៅរក្សគ្ពះ
រមពរីប៊បី ដោយដជៀសមនិរចួ។ អនក្សគ្បខ្ លជាខ្ថមទាងំបានឮដរ
និយយមតងដ ើយមតងដទៀតថា “រឺដោយសារគ្ពះរមពរីបានខ្ចងដូច
ដនះ”។ ដ តុអវីគ្រីសទបរស័ិទចូលចិតតនិយយដគ្ចើនយ៉ងដនះ អំពគី្ពះ
រមពរីប៊បី? ដ តុអវីគ្ពះរមពរីប៊បីសំខាន់ចំដរះពួក្សដរយ៉ងដនះ?  
គ្ពះរមពរីប៊បីសំខាន ់ ដគ្រះគ្ពះរមពរីប៊បីជាចំណុចក្សណាត លថ្នជំដនឿ
របស់គ្រីសទបរស័ិទ។ ដយើងបានដៅគ្ពះរមពរីប៊បីថា “គ្ពះបនទូលគ្ពះ”  
ដគ្រះគ្ពះជាមច ស់បានដគ្បើគ្ពះរមពរី ដដើមបទីំនាក្ស់ទំនងជាមយួដយើង។ 
ដោយសារគ្ពះរមពរី ដនាះដយើងអាចដឹងថា គ្ពះជាមច ស់ជាអនក្សបដងកើត

ចគ្ក្សវល និងបានចត់គ្ពះរជបុគ្តាគ្ពះអងគ គ្ពះនាមដយសូ៊វ ឲ្យមក្ស
សុរតជំនួសដយើង ដ ើយដយើងទទួលដសចក្សតីសដរង្ហគ ះ ដពលខ្ដល
ដយើងទទួលដជឿគ្ពះអងគ។  
ដ ើយគ្ពះជាមច ស់ក្សប៏ានដគ្បើគ្ពះរមពរី ដដើមបបីដគ្ងៀនដយើង អំពីរដបៀប
រស់ដៅ ឲ្យគ្តូវសតង់ោរបស់គ្ពះអងគ ដ តុដនះដ ើយគ្រីសទបរស័ិទ
ចំណាយដពលជាដគ្ចើន ក្សនុងការអាន និងសិក្សាគ្ពះរមពរីប៊បី។ ដលក្ស
ប៉ុល ខ្ដលជាសាវក័្សរបស់គ្ពះដយសូ៊វ បានជួបគ្ពះដយសូ៊វដោយផ្ទទ ល់ 
ដ ើយបានក្សតស់មគ ល់ថា “គ្រប់ទាងំបទរមពរី រឺជាគ្ពះគ្ទង់បាន
បដចចញគ្ពះវញិ្ញា ណបណាត លឲ្យខ្តងដទ ក្សម៏នគ្បដយជនសំ៍រប់ការ
បដគ្ងៀន ការរឭំក្សឲ្យដឹងមលួន ការគ្បដៅដំរង ់និងការបង្ហា ត់ខាងឯដសច
ក្សតីសុចរតិ”(២ធីម៉ូដថ ៣:១៦)។ 
 

 រពះគម្ពីរគឺជាចុំណចុកណ្តាល    
        ៃតជុំេតឿរបសរ់គីសទបរិស័ទ 

១. េេតអុ្វីរគីសទបរិស័ទេៅែតបតែតិយាយ អ្ុំពរីពះគម្ពរីប៊៊ីប?  



 
 ២. េតើខ្ញុំអាចេជឿអ្វីៗ ទាុំងអ្ស់ ែែលមាតែចងកនញងរពះគម្ពីរឬេទ?  

េតើេយើងអាចេជឿរពះគម្ពីរឬេទ? 
ជាការពិតណាស់ ដយើងអាចដជឿគ្ពះរមពរីប៊បី។ ដគ្រះគ្ពះរមពរីមនគ្បភពដដើមមក្សពី
គ្ពះជាមច ស់។ រក្សយក្សនុងគ្ពះរមពរីគ្តូវបានសរដសរដោយថ្ដមនុសស ខ្តមលឹមសារទាងំ
មូល រឺគ្ពះគ្ទង់បណាត លចិតតឲ្យពួក្សដរខ្តងនិពនធ។ គ្ពះជាអនក្សបដគ្ងៀន និងបណាត ល
ចតិតអនក្សនពិនធទាងំដនាះ ឲ្យសរដសរអវខី្ដលគ្ទងស់ពវគ្ពះទយ័នងឹមនបនទូលគ្បាបដ់យើង។  
មយង៉ដទៀត គ្ពះរមពរីប៊បីមន៦៦ក្សណឌ  ខ្ដលគ្តូវបាននិពនធដោយមនុសសជាង៤០
នាក្ស ់ខ្ដលមនដដើមក្សំដណើ តដៅក្សនុងវបបធម ៌ជាតិសាសន៍ និងសម័យមុសៗគាន  ក្សនុង
អំ ុងដពល១៥០០ឆ្ន ។ំ ពួក្សដរបានក្សតទុ់ក្សនូវគ្ពឹតតិការណ៍ក្សនុងសមយ័របស់ពួក្សដរ 
និងការទំនាក្ស់ទំនងខ្ដលពួក្សដរមនជាមយួគ្ពះអងគ ក្សដូ៏ចជាក្សតទុ់ក្សនូវអវខី្ដលគ្ពះ
គ្ទងប់ានដបើក្សសខ្មតង និងបានដធវើ។ ខ្ត ដទាះបជីាគ្ពះរមពរីគ្តូវបាននិពនធដោយ
មនុសសជាដគ្ចើន ដៅសម័យមុសគាន ក្សតី ក្សណឌ រមពរីទាងំអស់សុទធខ្តមនភាពសីុស
ង្ហវ ក្ស់គាន  ដៅក្សនុងការនិយយ អំពីគ្ពះជាមច ស់ អំពដីសចក្សតីគ្សឡាញ់ខ្ដលគ្ពះអងគ
មនសគ្មប់មនុសស និងអំពខី្ផនការខ្ដលគ្ពះអងគមនសគ្មបច់គ្ក្សវល។ ដបើសិន
ជាគ្ពះរមពរីគ្គាន់ខ្តជាការគ្បឌិតរបស់មនុសសដទ ដនាះដរមុមជាមនការពិបាក្សយ៉ង
ខាល ងំ ក្សនុងការនិពនធគ្ពះរមពរីឲ្យមនភាពសីុសង្ហវ ក្សយ៉់ងដូចដនះ ។ មយង៉ដទៀត គ្ពះ
រមពរីក្សជ៏ាដសៀវដៅគ្បវតតិសារសតផងខ្ដរ។ ជាក្ស់ខ្សតង គ្បវតតិវទូិសមយ័ទំដនើបជាដគ្ចើន 
បានបញ្ញា ក្សថ់ា ដរឿងគ្បវតតិសារសតជាដគ្ចើន ខ្ដលបានក្សតទុ់ក្សក្សនុងគ្ពះរមពរីប៊បី រជឺា
ដរឿងពិត។  
ជាការពិតណាស់ អនក្សគ្បខ្ លជាពិបាក្សយល់ចំណុចមលះ ដៅក្សនុងគ្ពះរមពរីប៊បី។ ដនះ
ជាដរឿងធមែតាដទ! អនក្សនឹងជួបការបដគ្ងៀន និងរក្សយថែីៗជាដគ្ចើន ខ្ដលអនក្សមនិធ្លល ប់
បានដ ើញពីមុន។ ដទាះជាយ៉ងណាក្សដ៏ោយ ដពលខ្ដលអនក្សបានអាន និងសិក្សា



គ្ពះរមពរីមយួរយៈដ ើយ អនក្សនឹងចប់ដផតើមយល់មនិខាន។ គ្ពះរមពរីមនក្សណឌ
ជាដគ្ចើន ខ្ដលគ្តូវបាននិពនធ ដោយមនុសសខ្ដលរស់ដៅក្សនុងសម័យដផសងគាន  ខ្ត
សុទធខ្តបានបងកបនូ់វដសចក្សតីពិតជាមូលោា នមយួដូចគាន  ខ្ដលនិយយអំពីគ្ពះ
ជាមច ស់ និងអំពីរដបៀបខ្ដលគ្ពះអងគបានសដរង្ហគ ះដយើងឲ្យរចួពីបាប តាមរយៈ
ការសុរត និងការមនគ្ពះជនែរស់ដ ើងវញិរបស់គ្ពះដយសូ៊វ។  
៣. េតើរពះេយស៊ូវ ជាផ្លូវែតម្ួយ េ ្ាះេៅរកការផ្ាឝៈផ្ាាទុំនាកទ់ុំតងរវាង 
ម្តសុាឝ តិងរពះឬ? េតើខ្ញុំអាចេជឿរពះេយស៊ូវផ្ង តិងរពះែៃទេទៀត កនញង 
េពលែតម្ួយបាតេទ? 
អនក្សមលះឆងល់ថា ដ តុអវដីយើងគ្តវូខ្តឈបថ់ាវ យបងគគំ្ពះដថ្ទដទៀត ដពលខ្ដលដយើង
បានសដគ្មចចតិតដដើរតាមគ្ពះអាទកិ្សរ។ ពួក្សដរគ្បខ្ លជានិយយដូចដនះថា “ផលូវ
ដៅនររសាថ នសួរ ៌ មនិខ្មនមនខ្តមយួដទ។ ឲ្យខ្តអនក្សកានត់ាមសាសនារបស់
អនក្ស ឲ្យបានខាា បម់ាួន អនក្សនឹងដៅនររសាថ រ៌មនិខាន ដទាះអនក្សថាវ យបងគំគ្ពះមយួ
ណាក្សដ៏ោយ”។ 
ដទាះជាយ៉ងណាក្សដ៏ោយ គ្ពះរមពរីបាននិយយសងកតធ់ងនថ់ា គ្ពះពិត រមឺន
ខ្តមយួប៉ុដណាណ ះ រឺគ្ពះអាទិក្សរ ដ ើយដយើងគ្តូវថាវ យបងគំគ្ពះអងគខ្តមយួ
ប៉ុដណាណ ះ : គ្ពះជាមច ស់ជាគ្ពះពិតខ្តមយួ រឺគាែ នគ្ពះឯណាដទៀតដ ើយ (ដចទិ
យក្សថា ៤:៣៥)។ 
គ្ពះរមពរីក្សប៏ានខ្ចងយ៉ងចាស់ផងខ្ដរថា វធិីខ្តមយួ ដដើមបឲី្យដយើងផសៈផា
ទំនាក្ស់ទំនងជាមយួគ្ពះជាមច ស់ រឺគ្តូវផសៈផាតាមរយៈគ្ពះដយសូ៊វ ខ្ដលជាគ្ពះ
រជបុគ្តារបស់គ្ពះអងគ។ រឺគាែ នផលូវដផសងដទៀតដ ើយ។ ដយើងមនិអាចទទួលដស
ចក្សតីសដរង្ហគ ះ តាមរយៈការដជឿអងគបុរគលដផសង ដោយដធវើអំដពើលអ ឬដោយកាន់
តាមបទបចាតិត ឬការអនុវតតនដ៍ផសងដ ើយ។ គ្ពះដយសូ៊វមនបនទូលថា “ម្ុ ំជាផលូវ 

 

 រពះេយស៊ូវមាត
បតទលូថា “ខ្ញុំជាផ្លូវ 
ជាេសចកែពីិត េេើយ 
ជាជីវិត។ 



ជាដសចក្សតីពិត ដ ើយជាជីវតិ ដបើមនិមក្សតាមម្ុ ំ ដនាះគាែ នអនក្សណាដៅឯគ្ពះវរបិតា
បានដ ើយ”(យ៉ូហាន ១៤:៦)។ 
៤. េតើជុំេតឿរបសរ់គីសទបរិស័ទមាតអ្វែីែលពិេសស? 
េតើសាសនាទាុំងអ្ស់សុទធែតបាតបេរងៀតម្តសុាឝឲាយេ្វើការលអែម្តេទ? 
អនក្សគ្បខ្ លជាធ្លល បឮ់ដរនយិយថា “គ្ពះដយសូ៊វជាអនក្សគ្បាជម្ន ក្ស ់ ខ្ដលបាន
បដគ្ងៀនអនក្សដដើរតាមគ្ទង ់ ឲ្យដធវើជាមនុសសលអ មនសីលធម”៌។ ដបើដូដចន ះខ្មន ដតើ
ជំដនឿគ្រីសទបរស័ិទមនអវីមុសខ្បលក្សពដីរ?  
តាមពិត ជំដនឿរបស់គ្រីសទបរស័ិទ មនិខ្មនជាសាសនាដទ ដ ើយក្សម៏និគ្គាន់ខ្ត
បានបដគ្ងៀនមនុសសឲ្យដធវើលអប៉ុដណាណ ះដ ើយ។ ការដដើរតាម ឬដជឿគ្ពះដយសូ៊វ រឺ
មនិគ្គាន់ខ្តជាការកាន់តាមបទបចាតិតប៉ុដណាណ ះដទ ខ្តខ្ដលសំខាន់បំផុតដនាះ រឺ
ដដើមបឲី្យដយើងបានរចួពីបាប ដដើមបឲី្យដយើងអាចផសៈផាឲ្យជានឹងគ្ពះ ដ ើយមន
ទំនាក្ស់ទំនងផ្ទទ ល់មលួនជាមយួគ្ពះអងគ អស់ក្សលបជានិចច។  
ដយើងអាចពយយមដធវើអំដពើលអ ខ្តដយើងដៅខ្តមនិអាចដធវើអំដពើលអឲ្យបានដទៀងទាត ់
និងមនភាពលអឥតដខាច ះ ដគ្រះដយើងរល់គាន សុទធខ្តមនបាបពកី្សំដណើ ត និងចិតត
របស់ដយើងក្សម៏និលអឥតដខាច ះពកី្សំដណើ ត។ ដយើងមនិអាចដធវើឲ្យបានលអឥតដខាច ះ មវះ
មនិដល់សតង់ោដឥ៏តដខាច ះរបស់គ្ពះជាមច ស់ ដ ើយដយើងរល់គាន នឹងគ្តូវគ្បឈម
មុមោក្សដ់សចក្សតសីាល ប ់ខ្ដលជាលទធផលថ្នអំដពើបាបរបស់ដយើង។  
ដ តុដនះដ ើយគ្ពះជាមច ស់បានចតគ់្ពះរជបុគ្តាគ្ពះអងគ គ្ពះនាមដយសូ៊វ ឲ្យ
យងចុះមក្សខ្ផនដី។ គ្ពះដយសូ៊វបានមនគ្ពះជនែរស់ដៅ យ៉ងលអឥតដខាច ះ 
ដោយគាែ នបាបទាល់ខ្តដសាះ ដ ើយបានសុរតដៅដលើដឈើឆ្ក ង ដោយទទួល
ដទាសថ្នអំដពើបាប ជំនួសដយើង។ ដយើងអាចទទួលការអតដ់ទាសបាបពីគ្ពះជា
មច ស់ តាមរយៈគ្ពះដយសូ៊វខ្តមយួអងគប៉ុដណាណ ះ។ 

 

 េយើងម្តិអាច 
ឈាតឲាយែល់សែង ់
ដាែ៏លអឥតេ ្ាះ ៃត 
រពះែ៏ឥតេ ្ាះបាត
េ ើយ។ 



៥. េេតអុ្វអី្នកថា ខ្ញុំជាម្តុសាឝមាតបាប?  
ដយើងពិបាក្សនឹងទទួលសាគ ល់ថា ដយើងជាមនុសសមនបាប។ អនក្សគ្បខ្ ល
ជាចងសួ់រថា “ដ តុអវីអនក្សថា ម្ុ ំជាមនុសសមនបាប ដបើម្ុមំនិបានដធវើអវមុីស
ដទដនាះ?” “ម្ុ ំមនិខ្ដលសមល ប់នរណាមន ក្ស។់ ម្ុ ំមនិខ្ដលនិយយកុ្ស ក្ស ់ ឬ
ដបាក្សគ្បាស់ដរ ដ ើយក្សម៏និខ្ដលគ្បគ្ពឹតតមុសចាបខ់្ដរ។ ដតើម្ុ ំមនបាប
ដោយរដបៀបណា?” 
ដទាះជាយ៉ងណាក្សដ៏ោយ គ្ពះរមពរីប៊បីបានខ្ចងថា អំដពើបាបមនិគ្គានខ់្ត
ជាការដធវើមុសចាប ់ ឬមុសសីលធមដ៌នាះដ ើយ ខ្តវជាការមនិសាត ប់បង្ហគ ប់
គ្ពះ និងបដិដសធមនិគ្ពមឲ្យគ្ពះអងគដឹក្សនាជំីវតិដយើង។ ដយើងរល់គាន សុទធខ្ត
បានដធវើមុសគ្តងច់ំណុចដនះ។ ដរលរឺដយើងមនិបានសាត បប់ង្ហគ ប់គ្ពះ ឬរស់
ដៅ តាមផលូវដល៏អឥតដខាច ះរបស់គ្ពះអងគ ផទុយដៅវញិ ដយើងបានរស់ដៅតាម
ក្សបនួរបស់ដយើង។ ដ តុដនះដ ើយបានជាគ្ពះរមពរីខ្ចងថា “គ្រប់គាន បានដធវើ
បាប ដ ើយមវះមនិដល់សិរលីអថ្នគ្ពះ”(រ ៉មូ ៣:២៣)។ 
ដទាះជាយ៉ងណាក្សដ៏ោយ ដបើដយើងទទួលដជឿគ្ពះដយសូ៊វខ្ដលជាគ្ពះរជ
បុគ្តាថ្នគ្ពះ ដោយសារភាពចំដរះគ្ពះអងគថា ដយើងជាមនុសសមនបាប 
និងដជឿថា គ្ពះដយសូ៊វបានសដរង្ហគ ះដយើងឲ្យរចួពីបាប ដ ើយទូលសូមគ្ពះ
អងគឲ្យអតឱ់នដទាសបាបរបស់ដយើង ដ ើយទទួលយក្សអំដណាយថ្នដសចក្សតី
សដរង្ហគ ះ ដនាះគ្ពះជាមច ស់នឹងអតឱ់នដទាសឲ្យដយើងមនិខាន ដ ើយដយើង
នឹងបានរចួផុតពដីទាស និងអំណាចថ្នអំដពើបាប។ បានដសចក្សតីថា គ្ពះអងគ
នឹងរបដ់យើងជាសុចរតិ ដោយសារជំដនឿរបស់ដយើង ដ ើយដយើងអាចចប់
ដផតើមទំនាក្ស់ទំនងជាមយួគ្ពះអងគជាដរៀងរ ូត។ 

  

 េបើេយើងសារភាព
ថា េយើងជាម្តុសាឝ 
មាតបាប េេើយេជឿ 
ថា រពះរាជបុរារពះ 
អ្ងគ រពះនាម្េយស៊ូវ  
អាចសេ្រ្ាះេយើង  
េនាះរពះអ្ងគតឹងអ្ត់
េទាសឲាយេយើង។ 



េតើេយើងចងប់ាតចេម្លើយេលើសពីេតះេទៀតឬ?  
អនក្សគ្បខ្ លជាដៅមនចមងល់ អពំជីំដនឿរបស់គ្រីសទបរស័ិទ។ ដយើងម្ុសូំមដលើក្ស
ទឹក្សចិតតអនក្សឲ្យបនតសួរសំណួរ និងខ្សវងរក្សដសចក្សតីពិត។ ដយើងម្ុយំល់ថា ដនះជា
ការសដគ្មចចិតតសំខាន់បំផុតក្សនុងជីវតិអនក្ស ដ ើយអនក្សគ្បខ្ លជាចងម់នការ
យល់ដឹងឲ្យកានខ់្តចាស់។ អនក្សក្សអ៏ាចទូលសូមដល់គ្ពះ សូមឲ្យគ្ពះអងគដបើក្ស
បង្ហា ញដសចក្សតីពិតដល់អនក្ស។ គ្ពះអងគរង់ចសំាត បអ់នក្សអធិសាា នជានិចច។ ពុដំនាះដទ 
អនក្សអាចជខ្ជក្សជាមយួមតិតភក្សតខិ្ដលជាគ្រីសទបរស័ិទ ដ ើយគ្បាប់គាត ់ អំពីការ
យល់ដ ើញរបស់អនក្ស។ 

ដបើអនក្សដៅមនការសាទ ក្ស់ដសទើរ មនិទាន់ចងទ់ទួលដជឿគ្ពះដយសូ៊វដទ ដនាះសូមបនត
ខ្សវងយល់បខ្នថម។ សូមគ្ពះអងគគ្បទានគ្បាជ្ា និងការដឹក្សនា ំដដើមបជួីយ អនក្សឲ្យដធវើ
ការសដគ្មចចិតតដដើរតាមគ្ពះអងគ។ ដ ើយដពលណាអនក្សទទួលដជឿគ្ពះដយសូ៊វ 
ដ ើយអធិសាា នយងគ្ពះអងគចូលរងក់្សនុងចិតតអនក្ស គ្ពះវញិ្ញា ណរបស់គ្ពះអងគឲ្យ
ចូលរងក់្សនុងចិតតអនក្ស ដដើមបដីឹក្សនាអំនក្ស ក្សនុងការដធវើដំដណើ រថ្នដសចក្សតីជំដនឿ។ គ្ពះអងគ
មនបនទូលសនយថា “គ្ពះអងគនឹងមនិដបាះបងដ់ចលដយើងឲ្យដៅក្សំគ្រដ ើយ … 
ដ ើយគ្ពះវញិ្ញា ណនឹងបដគ្ងៀនដយើងរល់គាន  ពីគ្របដ់សចក្សតីទាងំអស់ ក្សន៏ឹងរឭំក្សពី
គ្របទ់ាងំដសចក្សតី ខ្ដលគ្ពះអងគបានគ្បាបដ់ល់ដយើងរល់គាន ខ្ដរ”(យ៉ូហាន 
១៤:១៨-២៦)។

 



 ការសេរម្ចចិតែ 
ដបើសិនជាអនក្សដៅមនសំណួរ អំពីជំដនឿរបស់គ្រីសទបរស័ិទ ដយើងម្ុ ំសូម
ដលើក្សទឹក្សចិតតអនក្ស ឲ្យខ្សវងយល់ដសចក្សតីពិតជាមូលោា ន ថ្នដំណឹងលអ 
ខ្ដលមនដូចតដៅ :  

 គ្ពះជាមច ស់បានបដងកើតដយើងមក្ស ដដើមបឲី្យដយើងមនទំនាក្សទ់ំនងថ្ន
ដសចក្សតីគ្សឡាញ់ ជាមយួគ្ពះអងគ។ 

 ប៉ុខ្នត ដយើងមន ក្ស់ៗបានង្ហក្សខ្បរដចញពីគ្ពះអងគ  ដោយរស់ដៅតាម
សតង់ោររបស់ដយើង ដ ើយបានបដដិសធសិទធអិំណាចរបស់គ្ពះអងគ។  

 ការមនិសាត ប់បង្ហគ បដ់នះ រឺជាអំដពើបាប ខ្ដលដទាសរបស់វ រឺជាដស
ចក្សតីសាល ប។់ 

 ប៉ុខ្នត គ្ពះជាមច ស់បានគ្បទាននូវដំដណាះគ្សាយមយួ ដោយចត់
គ្ពះរជបុគ្តាគ្ពះអងគ គ្ពះដយសូ៊វគ្រីសទ ឲ្យសុរតជំនួសដយើង។  

 គ្ពះដយសូ៊វបានសុរត ខ្តបីថ្ថងដគ្កាយមក្ស គ្ពះអងគមនគ្ពះជនែរស់
ដ ើងវញិ រឺបានបង្ហា ញថា គ្ពះជាមច ស់បានទទួលយក្សដង្ហវ យ
ដលះបាប ខ្ដលគ្ពះអងគបានថាវ យជំនួសដយើង។ 

 ដនះជាអំដណាយថ្នដសចក្សតីសដរង្ហគ ះរបស់គ្ពះជាមច ស់ : ដយើងមនិ
សមនឹងទទួលការអតដ់ទាសពីគ្ពះអងគដទ ដ ើយដយើងក្សម៏និអាច
ខ្សវងរក្សការអតដ់ទាស ដោយអាងលទធភាពមលួនឯងដ ើយ រឺមនខ្ត
តាមរយៈគ្ពះរុណគ្ពះអងគប៉ុដណាណ ះ ខ្ដលដយើងអាចទទួលការអត់
ដទាសបាប និងដសចក្សតីសដរង្ហគ ះ។  

េបើអ្នកមាត
អារម្មណថ៍ា អ្នកបាត
េរតៀម្ចិតែេែើម្ាបីេែើរ
ាម្រពះេយស៊ូវ  
េនាះេយើងខ្ញុំសូម្
េលើកទកឹចិតែអ្នក  
ឲាយេ្វើការសេរម្ចចតិែ 
េៅេពលឥ ូវេតះ។ 



អនក្សអាចសដគ្មចចិតតទទួលដជឿគ្ពះដយសូ៊វ ដៅដពលឥ ូវដនះបាន! អនក្សអាចអធិសាា នទទួលដជឿគ្ពះអងគ តាមលំនាំ
ខាងដគ្កាមដនះ។ រក្សយដពចនខ៍ាងដគ្កាមដនះ រឺគ្គាន់ខ្តជាលំនាថំ្នការអធិសាា ន ខ្តខ្ដលសំខាន់បំផុតដនាះ រឺអនក្ស
បានអធិសាា នដចញចិតតរបស់អនក្ស :   
ស្ពោះអមាា េ់លយេ វូលអើយ ទលូបងគសំ្តវូការស្ពោះអងគ។ េូមអរស្ពោះគណុស្ពោះអងគ ដដលបានេុគតលៅលលើលឈើ

ឆ្កា ងជនំេួទលូបងគ។ំ ទលូបងគេូំមលបើកចតិតទលូបងគ ំ ទទលួស្ពោះអងគលធើាជាស្ពោះអងគេលគង្វគ ោះ និងជាស្ពោះអមាា េ់

របេ់ទលូបងគ។ំ ទលូបងគេូំមអរស្ពោះគណុស្ពោះអងគ ដដលបានអត់លទេបាបឲ្យទលូបងគ ំ ល ើយស្បទនជវីតិអេ់

កលបជានិចាដល់ទលូបងគ។ំ េូមស្ពោះអងគយាងមកលស្ឋយរាជយ លលើបលលង័ាជវីតិទលូបងគ។ំ េូមដកទចនទលូបងគឲំ្យ

លៅជាមនេុសដដលស្ពោះអងគេពាស្ពោះ ឫទ័យ អាដម ន។  

គ្ពះជាមច ស់ខ្តងខ្តសាត បដ់យើងជានិចច ដូចដនះ អវីខ្ដលដយើងគ្តូវដធវើ ដនាះរឺគ្តូវនិយយដៅកានគ់្ពះអងគ រឺហាក្ស់ដូចជា
គ្ពះអងគក្សំពុងខ្តដៅពីមុមដយើង។ ដបើសិនជាអាច សូមឲ្យមតិតភក្សតិជាគ្រីសទបរស័ិទ អធិសាា នជាមយួអនក្ស។  
ដបើសិនជាដលក្សអនក្សចងខ់្សវងយល់បខ្នថមអំពគី្ពះដយសូ៊វ និងអំពកីារអវីខ្ដលគ្ពះអងគបានដធវើសគ្មប់អនក្ស សូមទាញ
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