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សេចក្តីសផតីម 
តតើតេចក្តីស្េឡាញដ៏់ពិតជាអ្វ?ី  
 ម នុេសម្នន ក្់ៗ  ក្ំពុងតែតេវងរក្សេចក្តរីេឡាញ់។ ប៉ុតនត សែសីេចក្តីរេឡាញ់ដ

៏
ពិែ ម្ននរូបរាងគដូចសមតចខ្លះ? សែសី្វដូីចសមតចឲ្យសយងីដឹងថា សយងីបានរក្

ស ញីសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពិែស យី? អ្នក្ខ្លះយលថ់ា “ការរេឡាញ់” ជាអារមមណ៍
មយង៉តដលមិនអាចពិពណ៌នាបាន តដលសយងីបានធ្លល ក្ចូ់ល ឬបានបណ្តត លចិែត
សយងី។ តែរពះគមពីរបរេុិទ្ធ តដលផទុក្សៅសោយរបាជាា េរម្នប់រគបេ់ម័យកាល បាន
ផតលឲ់្យសយងីនូវការបក្រាយតដលម្ននន័យជាងសនះ នងិេថិែសេថរយូរអ្តងវងជាង
ផង។ 
 សៅក្នុងទ្ំពរ័តដលនឹងម្ននជាបនតបនាទ បស់នះ សោក្ប៊ីល សរកាដឺរ(Bill Crowd-
er) តដលជារគូគង្វវ ល នងិរគូបសរងៀនរពះគមពរី េូមនាអំារមមណ៍សយងី ឲ្យតេវងយល់
អ្ំពបីទ្គមពីរ ១កូ្រនិថូេ ១៣:៤-៨ ជាថមីស ងីវញិ។ សោក្បប់ លីន(Bob Lind) 
តដលជាអ្នក្និពនធបានពពិណ៌នា សគពិបាក្នឹងយល ់ អ្ពំេីែវសមអ្ំសៅដ៏រេេា់ា ែ
ននសេចក្តរីេឡាញ់។ ប៉ុតនត សពលតដលសគបានយលច់ាេ ់ អ្ពំអី្ែថន័យននបទ្គមពីរ 
១កូ្រនិថូេ ១៣:៤-៨ ស យី សនាះសគអាចនិយាយថា សេចក្តរីេឡាញ់មនិពិបាក្
យលដូ់ចសនាះសទ្។  
 
 

Mart DeHaan 
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មាតិការ  
 
ទី្១  
អ្វីតដលសោកិ្យរែវូការ េពវនថងសនះ………………………..៣ 
ទី្២ 
ទី្រក្ងុតដលរែវូការសេចក្តីរេឡាញ់……………………….៧ 
ទី្៣ 
ភេតុតាងននសេចក្តីរេឡាញ់ដពិ៏ែ…………………………១១ 
ទី្៤ 
សេចក្តីរេឡាញ់មិនតដលផុែស យី……………………...២៩ 
ទី្៥ 
សែីខ្ាុ ំអាចសៅរក្សេចក្តីរេឡាញ់ សៅឯណ្ត?…………...៣១ 
 
 
អ្នក្រគប់រគងតផនក្តក្េរមួលអ្ែថបទ្ : J. R. Hudberg 
រចនារក្បសោយ: Terry Bidgood 
រចនាតផនក្ខាងក្នុងសោយ : Steve Gier 
រចនាតផនក្ខាងក្នុងសោយ: Terry Bidgood. Via Stock.Xchng: (ទំ្ព័រ 3) Shannon Pifko; 
(ទំ្ព័រ .7) Cristi Modoran; (ទំ្ព័រ .11) Andrejs Pidjass; (ទំ្ព័រ .29) Gavin Terpstra; 
(ទំ្ព័រ .31) Leszek Nowak 
តរបេរមួលជាភាាតខ្មរ សោយ : សោក្ ឯក្ េែយ  
បទ្គមពីរជាភាាតខ្មរដក្រេង់សចញពីរពះគមពីរបរេុិទ្ធ ភាាតខ្មរ បក្តរបចាេ់ ឆ្ន ១ំ៩៥៤ 
សោយការអ្នុញ្ញា ែិ និងរក្ាេិទ្ធិសោយេម្នគមន៍រពះគមពីរេក្ល។ 
រក្ាេិទ្ធិរគប់យ៉ាងសោយ: © 2015 ODB Ministries (website: www.odb.org) 
សចញផាយសោយ : ODB Cambodia (email: cambodia@rbc.org, Tell: 087 233 907, website: 
http://khmer-odb.org, FB page : https://www.facebook.com/RBCCambodia) 
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ទី្១  
អ្វីដដលតោក្ិយស្តូវការ េពវថ្ងៃត េះ  
 
 កាលពទី្េវែសរឆ៍្ន ១ំ៩៦០ អ្នក្រេីតជក្  ី ដាឺណុន(Jackie DeShan-
non) បានសរចៀងថា “អ្វតីដលសោក្ិយរែូវការសៅសពលសនះ គសឺេចក្តីរេឡាញ់ សេ
ចក្តរីេឡាញ់ដ៏តផាមតលែម” ស យីមនុេសជាសរចីន ក្នុងេម័យសនាះ ក្ប៏ានសរចៀងបទ្
សនះជាមួយនងឹគាែផ់ងតដរ។ ចសរមៀងមួយបទ្សនះ បានបក្រាយថា សោក្យិមិន
រែូវការភនខំ្ពេ់ៗ បតនថមសទ្ៀែេរម្នបស់ ងី ស យីក្៏មិនរែវូការទ្សនលជាសរចីនសទ្ៀែ 
េរម្នប់ឆលងតដរ។ អ្វតីដលសយងីរែូវការគឺសេចក្តរីេឡាញ់ “គមឺិនតមនេរម្នបត់ែអ្នក្
ខ្លះសទ្ តែេរម្នបម់នុេសរគបគ់ាន ”។  
 អ្ែថនយ័ននបទ្ចសរមៀងដស៏ពញនិយមមយួសនះ បានបសចចញេសមលងតដលសយងី
ម្នន ក្់ៗេុទ្ធតែអាចាត បយ់លច់ាេ។់ អ្នក្តដលបានសរៀបការស យី បានទ្ិញផ្កា
កុ្ោប នងិេាររគាបឲ់្យបតរីបពនធរបេខ់្លួន សដីមបបីង្វែ ញសេចក្តរីេឡាញ់។ សពល
តដលេ គមនណ៍្តមយួរងសរគាះ សោយារសរគាះ្មមជាែិ សគក្ប៏ាននរអ្ង្វគ េ
របាក្់ េរម្នបជ់ួយជនរងសរគាះ។ សយងីអ្បអ្រចំស ះអ្ំសពលីា តដលបុគគលណ្តម្នន ក្់
បានស្វកី្នុងេងគម ដូចជាសោក្រូេតេល៊ នផលេង់(Russell Plaisance) តដលម្នន
អាយុ៧៥ឆ្ន  ំ តដលបានពយយាមជួយរគួារមួយ សោយសរៀបរាបអ់្ំពទុី្ក្ខសវទ្នារបេ់
រគួារសនះ ក្នុងកាតេែរបចាែំំបនរ់បេគ់ាែ់។ សោក្រូេតេល៊ក្៏បានយក្លុយ 
អាហារ នងិរបេស់លងេរម្នប់សក្មងៗ សៅឲ្យរគួារមួយតដលក្ំពុងាន ក្ស់ៅក្នុង
បនទបជ់ួលមួយក្តនលង។ តែគួរឲ្យាត យណ្តេ ់ ពីរបនីថងសរកាយមក្ អ្ំសពេីបបុរេ
របេស់ោក្រូេតេល៊រែូវបានែបេនងវញិ សោយការអារក្ក្់ សពលតដលបុរេជា
ឪពុក្របេរ់គួារសនាះ បានយក្កូ្នកាបំែិ មក្ភជងគ់ាែ់ បលនយ់ក្កាបូបលុយ នងិ 
 



4 

 
ឡានរបេគ់ាែ់។ បទ្ពិសា្នរ៍បេស់ោក្រូេតេល៊ អាចជួយឲ្យសយងីយលក់ាន់
តែចាេ ់អ្ំពមូីលស ែុ តដលសោក្ិយក្ពុំងតែរែូវការសេចក្តរីេឡាញ់យ៉ាងខាល ងំ។ 
សបីេិនជាសេចក្តីរេឡាញ់ តែងតែទ្ទ្លួការែបេនង សោយសេចក្តរីេឡាញ់មក្
វញិ សនាះសយងីមនិខ្វះសេចក្តីរេឡាញ់សទ្។ ប៉ុតនត សគមនិតែងតែទ្ទ្ួលបាននូវការ
ែបេនងសោយសេចក្តីរេឡាញ់ជានចិចស យី។ ស យីជួនកាល សពលតដលសយងី
ទ្ទ្ួលការែបេនងសោយសេចក្តរីេឡាញ់ស យី សយងីតបរជាសរបសីេចក្តរីេឡាញ់
សនាះ សដីមបជីារបសយាជន៍ផ្កទ លខ់្លួនសៅវញិ។ មនុេសសយងីអាចម្ននការយលស់ ញី
ខុ្េៗគាន  អ្ពំសីេចក្តីរេឡាញ់។ េូមបតីែសៅក្នុងការេនទនា្មមតា សយងីសរប ីក្យ 
រេឡាញ់ ក្នុងនយ័សផសងគាន ។ ឧទា រណ៍ ខ្ាុអំាចនិយាយថា 
 “ខ្ាុរំេឡាញ់ក្ីឡាបាលទ់ាែ”់។ 
 “ខ្ាុរំេឡាញ់ក្ំពយូទ្័ររបេខ់្ាុ ំ”។ 
 “ខ្ាុរំេឡាញ់ភរយិា និងកូ្នរបេខ់្ាុ ំ”។ 
 “ខ្ាុ ំរេឡាញ់ការង្វររបេខ់្ាុ ំ”។ 
 សពលតដល ក្យមួយម្នែ់ ម្ននន័យសរចីនដូចសនះ 
សយងីរបត លជាមិនដឹង អ្ំពអី្ែថន័យពិែនន ក្យសនាះ
សទ្។ សទាះជាយ៉ាងណ្តក៏្សោយ រពះគមពរីបានបក្រាយ
យ៉ាងចាេ ់ អ្ំពអី្ែថន័យននសេចក្តីរេឡាញ់។  ម្នន
សពលមយួ ាវក័្ប៉ុលបានេរសេរេំបុរែសៅកានព់ួក្ជំនុ ំ
តដលក្ំពុងរងទុ្ក្ខ សោយារសេចក្តកី្ំ ងឹ និងការប៉ះ
ទ្ងគិចគាន ថា  
 “សទាះសបខី្ាុ ំសចះនិយាយ ជាភាារបេម់នុេសជាែទិាងំប៉ុនាម ន និងភាារបេ់
 ពួក្សទ្វតាផង តែគាម នសេចក្តរីេឡាញ់ សនាះខ្ាុបំានរែ បដូ់ចជាលងែិនតដលឮ
 ខ្ទរ ឬដូចជាឈងឹ តដលឮរទ្ ងឹប៉ុសណ្តណ ះ សបខី្ាុសំចះអ្្ិបាយ ស យីាគ លអ់្េ់
 ទាងំសេចក្តីអាថ៌ក្បំាងំ នងិរគប់ទាងំចំសណះវជិាជ  ស យីសបខី្ាុ ំម្ននរគបទ់ាងំសេច
 ក្តីជំសនឿលមមនឹងឲ្យភនសំរសីចញបាន តែគាម នសេចក្តរីេឡាញ់ សនាះខ្ាុមំិនជាអ្វីសទ្  
 សបីខ្ាុតំចក្អ្េទ់ាងំរទ្ពយេមបែតខិ្ាុជំាអាហារដលស់គ ស យីសបខី្ាុរំបគលរូ់បកាយ
 ខ្ាុ ំសៅឲ្យសគដុែ តែគាម នសេចក្តរីេឡាញ់ សនាះគាម នរបសយាជនដ៍លខ់្ាុសំាះ”(១
 កូ្រនិថូេ  ១៣:១-៣)។ 
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 ាវក័្ប៉ុលបានេរសេរ ក្យសពចនទ៍ាងំអ្េស់នះ សៅកានម់នុេស តដលយល់
អ្ំពាីរៈេំខានន់នការសបតជាា ចែិត និងការលះបងផ់្កទ លខ់្លួន។  ពកួ្ជំនុសំៅទ្ីរក្ងុកូ្រនិ
ថូេ យលអ់្ំពែីនមលននសេចក្តីជំសនឿ ចំសណះដឹង អ្ំសណ្តយទានខាងវញិ្ញា ណ អ្នក្ដឹក្

នាតំដលរងឹម្ន ំនិងរពះបនទូលសលីក្ទ្ឹក្ចិែត។ ប៉ុតនត សពលតដលពួក្សគពយយាមតេវងរក្
របសយាជនផ៍្កទ លខ់្លួន ពួក្សគក្ប៏ានសភលចសគាលសៅ ននសេចក្តជីំសនឿ និងចំសណះដឹង
របេខ់្លួន។ ពួក្សគបានេិក្ារពះគមពីរ តែពកួ្សគសភលចថា ខ្លួនបានសមីលរលំងបំណង
រពះទ្័យរពះ តដលរពះអ្ងគបានបង្វែ ញក្នុងរពះបនទូល។ ពួក្សគចង់បានការបំសពញ
បតនថម តែបានសភលចថា អ្វីតដលខ្លួនរែូវការខាល ងំបំផុែគឺសេចក្តរីេឡាញ់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បទ្ពិសា្នរ៍បេស់ោក្រូេតេល៊ អាចជួយឲ្យសយងីយលក់ាន់តែចាេ ់          
អ្ំពមូីលស ែុ តដលសោក្យិក្ំពុងតែរែូវការសេចក្តរីេឡាញ់យ៉ាងខាល ងំ។  
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ទី្២ 
ទីស្ក្ងុដដលស្តូវការតេចក្តីស្េឡាញ ់   
 ម្ន នការពិពណ៌នាដល៏ាបំផុែជាសរចនី អ្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់ តដលក្នុងសនាះ ម្ននការពិពណ៌នាមយួ តដលនិយាយទាក្់ទ្ងនងឹទ្រីក្ុងកូ្រនិថូេ។ ប៉ុតនត 
សែីស ែុអ្វីបានជាការពពិណ៌នាសនះ ជាបទ់ាក្ទ់្ងនឹងទ្ីរក្ុងមួយសនះ តដលម្ននេីល
្មធ៌្លល ក្ចុ់ះ នងិខ្វះសេចក្តីរេឡាញ់ សោយសគឮលបថីា របជាជនសៅទ្ីសនាះ ម្នន
ភាពអាតាម នយិម សៅក្នុងទ្នំាក្ទ់្ំនង។ ជាសរៀងរាលន់ថង ពួក្សគបានបំផ្កល ញជីវែិខ្លួន
ឯង។ សទាះជាយ៉ាងណ្តក្ស៏ោយ សបីសយងីេិក្ាឲ្យបានេីុជសរៅ សយងីនឹងបានដឹង
ថា ទ្ីរក្ុងកូ្រនិថូេ ពិែជាេក្តិេមនងឹឲ្យសគសលីក្មក្និយាយជាឧទា រណ៍ សរ ះ
ពួក្ជនុំសំៅរក្ុងកូ្រនិថូេ ជាអ្នក្តដលរែូវការសគាលការណ៍ ននសេចក្តីរេឡាញ់ដ៏
ពិែ សដីមបតីក្តរបជីវែិរបេខ់្លួន។ 
 សបីស្ៀបនឹងាថ នភាពេងគមបចចុបបនន រគេីទបរេិទ័្សៅរក្ុងកូ្រនិថូេ ម្ននបញ្ញែ
ជាសរចីនតដលរែូវជមនះ។ ាេនាជាមូលោា នសៅទ្ីរក្ុងកូ្រនិថូេ គមឺ្ននការថាវ យ
បងគរំពះអ្័របូឌាយ តដលជារពះននសេចក្តីរេឡាញ់របេា់េនរ៍ក្ិក្ ស យីសគបាន
ឲ្យស្តេតីរក្េីុផលូវសភទ្១ ន់នាក្់ ស្វកីារជាេងឃក្នុងរពះវហិាររបេរ់ពះសនាះ។ រទ្ពយ
េមបែតកិ្៏ជាបញ្ញែ េរម្នប់រគីេទបរេិទ័្សៅរក្ុងកូ្រនិថូេផងតដរ។ សោយារទ្ីរក្ុង
សនះម្ននទ្ីតាងំសៅសលីែំបនអុ់្ីេម៉ូេ តដលបានែភាជ បែ់ំបនខ់ាងសជីង នងិខាងែបូង
សនះនននគររក្ិក្ ស យីបានផតលនូ់វភាពេមបូរេបាយតផនក្ ណិជជក្មម តដលជា
ស ែុបណ្តត លឲ្យេីល្ម៌សៅទ្ីសនាះ ម្ននការធ្លល ក្់ចុះផងតដរ។ ការរមួផសដំស៏រគាះ
ថាន ក្ន់នេម្នា រៈនិយម នងិាេនាតដលសផ្កត ែសៅសលីផលូវសភទ្ បានបសងាីែឲ្យម្ននវបប
្ម៌ តដលតផាក្សៅសលីការសរែក្រែអាលផ្កទ លខ់្លួន។ 
 



8 

 
 ស ែុសនះស យី បានជាបញ្ញែ សៅក្នុងពួក្ជំនុសំៅរក្ុងកូ្រនិថូេ បានចាប់សផតីម
ឆលុះបញ្ញច ងំ អ្ពំាីថ នភាពននបរាិថ នេងគមសៅេម័យសនាះ។ ាវក័្ប៉ុលក្៏បានផតល់
នូវដសំណ្តះរាយចសំ ះបញ្ញែ សផសងៗ ក្នុងេំបុរែទ្ី១ តដលគាែ់បានេរសេរសផាីសៅ
កានព់ួក្ជនុំំតដលក្ំពុងម្ននការពិបាក្សនះ។ បញ្ញែ ទាងំសនាះម្ននដូចជា :  
 ការតបក្បាក្់ ក្នុងរគួារននរពះ (ជំពូក្ ១-៣) 
 សេចក្តអី្ំណួែ និងភាពរក្អ្ឺែរក្ទ្មខាងវញិ្ញា ណ (ជំពូក្ ៤) 
 អ្េីល្មផ៌លូវសភទ្ (ជំពូក្ ៥) 
 ការបតឹងផតលគ់ាន  វវាងរគីេទបរេិទ័្ (ជពូំក្ ៦) 
 ទ្ំនាក្ទ់្ំនងបតរីបពនធតដលម្ននបញ្ញែ  (ជពូំក្ ៧) 
 ការសរបីសេរភីាពខាងវញិ្ញា ណក្នុងផលូវខុ្េ (ជំពូក្ ៨

-១០) 
 ក្ំ ុេក្នុងការសរបីអ្ំសណ្តយទានខាងវញិ្ញា ណ 
(ជំពូក្ ១២,១៤) 

 ការមិនយក្ចិែតទុ្ក្ោក្់ចំស ះមូលោា នរគឹះននសគាលលទ្ធិ (ជំពូក្ ១៥) 
 អ្នក្អានេំបុរែរបេា់វក័្ប៉ុល ចាបំាចរ់ែូវដឹងថា ការសដរីតាមរពះរគីេទ មិន
តមនរគាន់តែជាការសដញតាមចំសណះដឹង របាជាា  និងអ្ំណ្តចប៉ុសណ្តណ ះស យី។ សទាះ
ពួក្សគពូតក្ជតជក្តវក្តញក្ សចះសរបសីគាលលទ្ធិរែឹមរែូវ សចះបង្វែ ញសចញនូវក្តជីំសនឿ 
និងសចះោក្ដ់ង្វវ យ សោយការលះបងយ៉់ាងណ្តក្ស៏ោយ ក្៏អ្នក្ដនទ្សៅតែសចញ
ឆ្ង យពីពួក្សគ សរ ះពួក្សគរែូវតេវងយលស់ ងីវញិ អ្ពំីអ្ែថន័យដព៏ិែននសេចក្តី
រេឡាញ់។ រែងច់ំណុចសនះ ាវក័្ប៉ុលបានបក្រាយ ក្នុងបទ្គមពីរ ១កូ្រនិថូេ 
១៣:១-៣ អ្ពំីការអ្វីខ្លះ តដលនឹងសក្ីែស ងី សពលតដលេក្មមភាព ជាពិសេេទ្សងវី
លារបេស់យងី មនិបានស្វីស ងី សោយសេចក្តរីេឡាញ់។ 

 
 

ពកួ្អ្នក្រក្ងុកូ្រនិថូេ ម្ននការលបីស ម្ ះខាងភាពអ្េី្មខ៌ាល ងំណ្តេ ់ បានជាសគ
តែងតែរបដូច របជាជនសៅនគររកិ្ក្ តដលម្ននភាពអ្េីល្ម៌ខាល ងំ និងការរបមិក្
រជុល សៅនឹងពកួ្អ្នក្រក្ងុកូ្រនិថូេ។ 
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 សេចក្តបីសរងៀន តដលពួក្ជំនុរំក្ុងកូ្រនិថូេរែវូការ ម្ននារៈេំខានច់ំស ះ
សយងីរាលគ់ាន ។ សយងីអាចម្ននការយលដ់ងឹសរចនីេណាឹ ក្អ្ំពរីពះ សែសីយងីបានយល់
ពីបំណងរពះទ្យ័រពះអ្ងគសទ្? សបសីយងីមិនបានរេស់ៅតាមការដឹក្នារំបេរ់ពះ
វញិ្ញា ណបរេុិទ្ធតដលគង់ក្នុងចិែតសយងីសទ្ សនាះសយងីរបត លជាមនិបានយក្ចិែត
ទុ្ក្ោក្ច់ំស ះអ្នក្ដនទ្ឲ្យបានរគប់រគានស់ យី។ សយងីង្វយនងឹសមីលស ញីក្ំ ុេ
របេអ់្នក្ដនទ្ សោយមិនបានសមីលស ញីក្ ុំេខ្លួនឯង។ សទាះបជីាយ៉ាងណ្តក្៏
សោយ សេចក្តបីសរងៀនក្នុងបទ្គមពីរកូ្រនិថូេ តខ្សទ្១ី មិនបានសថាា លសទាេ  ឬសេីច
ចមាក្ឲ្យសយងីស យី តែបទ្គមពីរសនះបានផតលនូ់វពនលឺ សៅសពលតដលសយងីក្ពុំងវសងវង

ផលូវ។ បទ្គមពីរសនះជយួឲ្យសយងីដឹងខ្លួនថា សយងីមិនរែូវបំផ្កល ញខ្លួនឯង សោយារ
ក្ំ ុេតដលសយងីម្នន ក្នុងទ្នំាក្់ទ្នំង ឬសោយារអាក្បបក្រិយ៉ិាឆ្គ ឆំគងរបេស់យងី
ស យី។ សយងីក្៏មិនរែូវបង្វា ប់រពះនាមរពះអ្ងគ សោយារការគិែរបសយាជនផ៍្កទ ល់
ខ្លួនតដរ។  
 អ្នក្ដនទ្មនិេូវខ្វល់ថា សយងីសចះរពះបនទូលរពះសរចនីប៉ុណ្តណ សទ្ សរ ះសគឲ្យែនមល
សៅសលីការរបរពឹែតរបេស់យងីជាង។ ពកួ្សគក្ម៏ិនង្វយនឹងគិែថា សយងីម្ននជំសនឿ
ខាល ងំសទ្ ដរាបណ្ត ពកួ្សគមិនបានស ញីថា សយងីខ្វលអ់្ំពពីួក្សគ ដូចសយងីខ្វលអ់្ពំី
ខ្លួនឯងសទ្សនាះ។ សបីេិនជាគាម នសេចក្តរីេឡាញ់របេរ់ពះរគីេទ បណ្តត លចិែតសយងី
សទ្ សនាះការផាយដំណឹងលារបេស់យងី អាចតរបជាម្ននលក្ខណៈជំនុជំរមះ, ការ
របកានយ់ក្ភាពបរេុិទ្ធតផនក្សគាលលទ្ធ ិ ក្៏អាចតរបជាភាពក្ពុំែ ដូចពួក្ផ្ករេីុិ, ការ
សបតជាា ចិែតផ្កទ លខ់្លួន ក្អ៏ាចតរបជាអ្ំណួែ តដលសលីក្ដំសក្ងីភាពបរេុិទ្ធខ្លួនឯង ស យី
ការថាវ យបងគំអាចកាល យជាការស្វីបស្តងគប់ក្ចិចជាទ្ម្នល ប់ សោយគាម នការពិចារណ្ត។  
 

សទាះពួក្សគពូតក្ជតជក្តវក្តញក្ សចះសរបសីគាលលទ្ធិរែមឹរែូវ សចះបង្វែ ញសចញ      
នូវក្តជីំសនឿ នងិសចះោក្ដ់ង្វវ យ សោយការលះបង់យ៉ាងណ្តក្៏សោយ ក្៏អ្នក្ដនទ្    
សៅតែសចញឆ្ង យពីពកួ្សគ សរ ះពួក្សគរែូវតេវងយលស់ ងីវញិ អ្ពំីអ្ែថន័យដ ៏   
ពិែននសេចក្តរីេឡាញ់។  
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រពះមនិរគានត់ែបានរតាេសៅសយងី ឲ្យស ងីសៅកាន់ទ្ីខ្ពេប់៉ុសណ្តណ ះសទ្។ រពះអ្ងគ
តថមទាងំបានរបទាននូវការផ្កល េត់រប ពីខាងក្នុងមក្សរៅ។ រពះអ្ងគេពវរពះទ្័យនឹង
សលីក្សយងីស ងី ឲ្យបានខ្ពេជ់ាងជវីែិតដលសដីរតាមនេិសយ័ាច់្ ម ស យីស្វី
ការក្នុងជីវែិសយងី សោយស្វីការអ្វតីដលសយងីមិនអាចស្វសីោយខ្លួនឯងបាន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពួក្ផ្ករេីុិេថិែក្នុ ងចំសណ្តមរក្ុមាេនាទាងំបីរបេា់េនយូ៍ោ ក្នុ ងអ្ំ ុង
សពលរពះសយេ៊ូវបំសពញរពះរាជកិ្ចចក្នុ ងសោកិ្យសនះ។ សគឮលបីថា ពួក្សគជាអ្នក្
កានត់ាមរកឹ្ែយវនិ័យេញ្ញា ចាេយ៉់ាងែឹងរងឹ និងម្ននការសបតជាា ចិែតខាល ងំ ចំស ះ
ការេម្នា ែខ្លួ នជាបរេុិទ្ធតាមពិ្ីបុណយ។ 
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ទី្៣ 
ភេតតុាងថ្ តេចក្តសី្េឡាញដ៏់ពិត   
 

សៅ 
េ រដាអាសមរកិ្ កាលពីេម័យមុន រក្ុមចសរមៀងប៊ីែ្លបានតែងបទ្
ចសរមៀងថមមីួយបទ្ ស យីបាននាមំនុេសជំនាន់សនាះសរចៀងថា “អ្វីតដលអ្នក្

រែូវការ គឺសេចក្តីរេឡាញ់”។ ជាសរចីនឆ្ន សំរកាយមក្ រក្មុចសរមៀងប៊ីែ្ល ក្ប៏ាន
ម្ននការជួបជុំគាន ស ងីវញិ ជាមួយនឹងអ្នក្គារំទ្របេខ់្លួន ក្នុងការរបគុំែស្តនតីជាាធ្លរ
ណៈ តដលសៅសពលសនាះ ពកួ្សគក្៏បានសរចៀងជាថមីមតងសទ្ៀែ អ្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់។ 
ប៉ុតនត ទ្នុំក្ចសរមៀងរបេប់ទ្ “ក្តីរេឡាញ់ពិែ” តដលសោក្ ចន តលនននិ(John 
Lennon) បាននិពនធ បានបង្វែ ញនូវភាពសាក្សៅ។ ក្នុងបទ្ចសរមៀងសនះ គាែ់
បានពិពណ៌នាអ្ពំីសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពិែ តដលជាសគាលសៅននជីវែិរបេគ់ាែ ់
ស យីសៅចុងបចចប់ននបទ្ចសរមៀងសនះ គាែប់ានសរៀបរាបយ៉់ាងសាក្សៅថា ទ្ី
បចចបគ់ាែ់ “រែូវរេស់ៅម្នន ក្ឯ់ង”។  
 ទ្ំនុក្សរចៀងតដលសោក្សលននិនបាននពិនធសនះ បានបង្វែ ញអ្ំពីបទ្ពិសា្ន៍ 
តដលមនិតមនម្ននតែមនុេសជំនានគ់ាែ់ប៉ុសណ្តណ ះសទ្ តដលបានជបួរបទ្ះ តែមនុេស
សៅេម័យសយងីក្ម៏្ននបញ្ញែ សនះផងតដរ។ សយងីតេវងរក្សេចក្តីរេឡាញ់។ សយងី
គិែថា សយងីបានរក្ស ញីសេចក្តីរេឡាញ់ស យី តែសពលតដលអារមមណ៍ដរ៏កី្រាយ
បានរោយអ្េស់ យី សយងីក្៏បានដឹងថា សនះរគាន់តែជាការភ័នតរច បំ៉ុសណ្តណ ះ។ 
 ដូចសនះ សែសីេចក្តរីេឡាញ់ជាអ្វី ស យីស ែុអ្វីបានជាសគហាក្ដូ់ចជាពិបាក្
យលព់អី្ែថន័យរបេវ់ាសមល៉ះ? សៅេម័យាវក័្ប៉ុលរេស់ៅ សគសរបីភាារក្ិក្យ៉ាង
ទូ្លំទូ្ោយ។ សបេិីនជាសយងីបានរេស់ៅេម័យសនាះ សយងីនឹងកានត់ែង្វយយល ់
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ចាេអ់្ំពអី្ែថន័យនន “សេចក្តរីេឡាញ់” តាមភាារក្ិក្។ 
 ក្នុងភាារក្ិក្ សគសរបី ក្យ សអ្រ ៉ូេ (eros) សដីមបសីរៀប
រាបអ់្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់តបបរ ៉ូមិនទ្ិក្។  ក្យេតច (Storge) 
ពិពណ៌នាអ្ំពីសេចក្តរីេឡាញ់ដខ៏ាល ងំ តដលការ រ ស្វឲី្យ
ម្ននេុវែថភិាព។ រឯី ក្យ ភីសលអូ្ (Phileo) វញិ គឺ
ែំណ្តងឲ្យការរេឡាញ់គាន ជាបងបាូន ជារគួារ ឬជាមិែតភក្តិ។  ស យី ក្យអាហាា
សព (Agape តដលសគសរចីនតែសរបី សដមីបនីិយាយអ្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់របេរ់ពះ)  
សរៀបរាបអ់្ំពសីេចក្តីរេឡាញ់ដ៏ខាល ងំ និងបរេុិទ្ធបផុំែ។ 
 ាវក័្ប៉ុលបានសរជីេសរេី ក្យ អាហាា សព សដីមបសីរៀបរាប់អ្ពំីសេចក្តរីេឡាញ់ 
ក្នុងបទ្គមពីរ ១កូ្រនិថូេ ១៣ សដមីបឲី្យសយងីដឹងថា អាហាា សព ជាសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏
ខ្ពេប់ំផុែ តដលមក្ពរីពះ តដលម្ននអ្ែថន័យដ៏សពញសលញ នងិេថែិសេថរ។   ាវក័្
ប៉ុលបានសរបី ក្យ អាហាា សព សដីមបសីរៀបរាប់សៅក្នុងបទ្គមពីរ អ្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់ 
តាមទ្េសនៈរបេរ់ពះអាទ្ិក្រននសយងី យ៉ាងដូចសនះថា :  
“ឯសេចក្តីរេឡាញ់តែងតែអ្ែ់្ មែ់ ស យីក្េ៏បបុរេ សេចក្តរីេឡាញ់មិនសចះ
ន្ នីេ មិនសចះអ្ួែខ្លួន ក្ម៏ិនតដលម្ននចិែត្ ផំង មនិតដលរបរពឹែតតបបមិនគួរ

េម មិនតដលរក្របសយាជនផ៍្កទ លខ់្លួន មនិរ ័េខ្ឹង មិនរបកានស់ទាេ មិនតដល
អ្រេបាយចំស ះសេចក្តទុី្ចចរែិស យី គអឺ្រេបាយតែនឹងសេចក្តសីាម ះរែង់
វញិ ក្រ៏គបបាងំទាងំអ្េ ់ សជឿទាងំអ្េ ់េងឃមឹទាងំអ្េ ់ ស យីរទារំទ្ទាងំអ្េ់
(១កូ្រនិថូេ ១៣:៤-៧)។  

 សពលតដលសយងីពចិារណ្តអ្ពំីធ្លែុផសសំផសងៗ ននសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់
ក្នុងបទ្គមពរីសនះ សយងីអាចយលក់ានត់ែចាេ ់អ្ំពមូីលស ែុតដល អាហាា សព ជាសេ
ចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ ជាសេចក្តរីេឡាញ់តដលសយងីរាលគ់ាន រែូវការ និងចងប់ាន។ 

 
 
 
 

គួរបញ្ញជ ក្ថ់ា រពះគមពីរេញ្ញា ថមីបានសរបីតែ ក្យ អាហាា សព  
និងភីសលអូ្ ប៉ុសណ្តណ ះ។ 
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សេចក្តរីេឡាញ់ “តែងតែអ្ែ់្ មែ”់ 
សេចក្តរីេឡាញ់តែងតែអ្ែ់្មែ់ គឺ“អ្ែ់្មែ់បានយូរ” និងម្ននការទ្បអ់ារមមណ៍ខ្លួន
ឯង សពលតដលម្ននអ្វីស្វីឲ្យខ្ងឹ ឬឈចឺាប់ សោយមិនរបញាប់េងេឹក្ ឬោក្ស់ទាេ
សគភាល មៗ ឬអាចម្នននយ័មយង៉សទ្ៀែថា សេចក្តរីេឡាញ់ “គយឺែឺនឹងខ្ឹង”។ 
 សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិមិនេងេឹក្ ឬតេវងរក្ឱកាេស្វកីារអារក្ក្់សៅសលីសគ
វញិ សដមីបឲី្យរចួគាន សនាះស យី។  សេចក្តរីេឡាញ់មនិឱបរក្សាបយក្ភាពលវីងជូរ
ចែស់ យី តែរទារំទ្សោយចិែតអ្ែ់្ មែ់។ សេចក្តរីេឡាញ់ទ្ទ្ួលាគ លក់ារឈចឺាប់
ក្នុងចិែត ស យីសោះរាយបញ្ញែ ននការឈចឺាប់សនាះ សោយមិនម្ននការេងេឹក្ែប
សៅវញិ។ លក្ខណៈននសេចក្តរីេឡាញ់(តដលអ្ែរ់ទាយូំរ) ជួយសយងី ឲ្យស្វីនូវការអ្វី 
តដលអ្នក្ដនទ្នយិាយថា ខ្លួនមិនអាចស្វីបាន។  
 ខ្ាុ ំេូមសលីក្ស ងី អ្ំពទី្ីបនាទ លរ់បេអ់្នក្រេីយ៉ូអាន(Joan)។ ាវ មរីបេន់ាង
បានរបរពឹែតអ្ំពីាហាយេមន ់ អ្េរ់យៈសពលយ៉ាងយូរ ស យីទ្ីបផុំែ ក្ប៏ានសបាះ
បងរ់គួារសចាល។ ទ្ំនាក្់ទ្នំងបតីរបពនធរបេព់ួក្សគ ក្៏បានបចចប់ សោយការតលង
លះគាន ។ តែសទាះអ្នក្រេីយ៉ូអានម្ននការឈចឺាប់យ៉ាងក្៏សោយ ក្៏គាែ់សៅតែនឹក្ចា ំ
អ្ំពីមូលស ែុតដលគាែរ់េឡាញ់ាវ មរីបេគ់ាែ់។  
 បនាទ ប់ពគីាែ់ម្ននទុ្ក្ខសាក្ នងិបានក្ាងជវីែិស ងីវញិតែម្នន ក្់ឯង អ្េរ់យៈ
សពលជាសរចីនតខ្សរកាយមក្ គាែ់ក្ប៏ានទ្ទ្លួដំណឹងថា សោក្ឆ្ល(Charles) 
តដលជាអ្ែីែាវ មីរបេគ់ាែ ់ បានជួបសរគាះថាន ក្់ បណ្តត លឲ្យម្ននរបួេ សៅក្តនលង
ស្វីការ ស យីក្ពុំងេរម្នក្ពយបាលសៅមនទីរសពទ្យ។ សពលសនាះ រពះក្ប៏ានសរបីទុ្ក្ខ
សវទ្នា តដលសក្ីែស ងីពីសរគាះថាន ក្ស់នាះ សដមីបសី្វឲី្យបុរេម្នន ក្់សនះ តដលបានវសងវង
សចញពរីគួារ ម្ននការគិែពិចារណ្តស ងីវញិ។  
 នថងមួយ សោក្ឆ្ល ក្ប៏ានទាក្ទ់្ងអ្នក្រេីយ៉ូអាន ស យីបានេួរគាែ់ថា សែី
ទ្ំនាក្ទ់្ំនងបតរីបពនធរបេស់យងី តដលម្ននការតបក្បាក្ ់ សៅម្ននេងឃមឹថា នឹងម្នន
ការផសះផារស ងីវញិតដរឬសទ្? សនះមិនតមនជាេំណួរតដលង្វយរេួលសឆលយីសទ្!  
 

លក្ខណៈននសេចក្តីរេឡាញ់ (តដលតែងតែអ្ែ់្ មែ)់ ជយួឲ្យ  

មនុេសម្នន ក្អ់ាចស វ្ីអ្វី តដលអ្នក្ដនទ្ថា ខ្លួនមិនអាចស វ្ីបាន។ 
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សរ ះវាអាចជាការសបីក្ទាវ រ ឲ្យការឈចឺាប់ និងទុ្ក្ខសាក្ចូលមក្ក្នុងជីវែិអា  ៍
ពិ  ៍របេព់កួ្សគ សៅសពលសរកាយសទ្ៀែ។ េរម្នបស់្តេតសីផសងសទ្ៀែ តដលជួបសរឿងដ៏
ឈចឺាប់ដូចអ្នក្រេីយ៉ូអាន ពួក្សគរបត លជាបដិសេ្មនិរពមផសះផាស ងីវញិ
សទ្។ ប៉ុតនត សទាះបីជាអ្នក្រេីយ៉ូអាន ម្ននការខ្វលខ់ាវ យក្៏សោយ ក្៏គាែស់ៅតែរពមសៅ
ទ្ទ្ួលការរបឹក្ាផលូវចិែតតាមរពះគមពីរ ជាមយួសោក្ឆ្ល អ្េជ់ាសរចីនតខ្។ បនាទ បព់ី
អ្នក្រេីយ៉ូអានបានេមរ័គចែិត សោះរាយបញ្ញែ  និងការបាែប់ងដ់ឈ៏ចឺាប់បផុំែ 
តដលស្តេតីអាចជួបរបទ្ះ គាែក់្៏បានរមួរេ់ជាមយួសោក្ឆ្លជាបតរីបពនធស ងីវញិ។ 
 អ្នក្រេីយ៉ូអានមិនរពមបសណ្តត យឲ្យខ្លួនឯងបនតរេស់ៅ ក្នុងភាពលវីងជូរចែ់
សទ្ៀែស យី តែការសនះមិនម្ននន័យថា គាែអ់ាចបសំភលចអ្ែែីកាល បានយ៉ាងង្វយ 
ឬសោយគាម នការឈចឺាប់សនាះស យី។ ប៉ុតនត សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិ មិនបសណ្តត យឲ្យ
ខ្លួនឯងម្ននចែិតលវងីជូរចែស់ទ្។ សេចក្តរីេឡាញ់ “តែងតែអ្ែ់្មែ់ សទាះយូរប៉ុណ្តណ ក្៏
សោយ”។ 

សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “គេឺបបុរេ” 
តាមរបាេនរ៍បេស់ោក្ សអ្ ្ ីរ ៉ូបឺែេិន(A. T. Robertson) ក្យជាភាារក្ិក្ 
តដលតរបមក្ថា “េបបុរេ” ក្អ៏ាចម្ននន័យថា “ម្ននរបសយាជន ៍ឬចិែតលា”។ សគាល
បំណងននសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិ គឺជាការតេវងរក្េុខុ្ម្នលភាព ឲ្យមនុេសជាទ្ី
រេឡាញ់របេស់យងី ដូចសនះ សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិមិនរគានត់ែអ្ែ់្មែ់ប៉ុសណ្តណ ះសទ្ 
តែតថមទាងំម្ននចែិតលាផងតដរ។ 
 ភាពេបបុរេមិនម្ននចែិតកាច ស យីង្វយនឹងសលីក្ទ្ឹក្ចែិតអ្នក្ដនទ្ ឲ្យស្វីការ
លា។ គឺដូចតដលរពះគមពីរេុភាេិែ បានតចងថា “ ក្យែបសឆលីយសោយរេទ្ន់ សនាះ
រតមងរងំ្វប់សេចក្តសីរកា្សៅ”(១៥:១) ដូចសនះ  សេចក្តរីេឡាញ់តដលម្ននការអ្នុ 
 
 

សេចក្តីរេឡាញ់តដល “អ្ែ់្ មែ”់ មិនែរមូវឲ្យអ្នក្តដលទ្ទ្ួលរងការឈឺចាប ់បនត
េថិែសៅក្នុ ងាថ នភាព តដលម្ននសរគាះថាន ក្់ ឬរែ ប់មក្រក្ាថ នភាពតដលសរគាះ
ថាន ក្់សនាះសទ្ៀែស ីយ។ សេចក្តីរេឡាញ់តដលពិែ ែរមវូឲ្យេក្មមភាពសយីង 
សកី្ែសចញពីចិែតគនិំែតដលរែឹមរែូវ។ 
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វែតជាក្ត់េតង នងិម្ននរបសយាជន ៍នាឲំ្យអ្នក្ជាទ្រីេឡាញ់របេខ់្លួន ស្វកីារអ្វតីដលលា
បំផុែ។  
 ការម្ននចិែតេុភាព នងិ“សពញសោយរពះគុណ” ជាចរយ៉ិាេមបែតិ តដលម្នន
លក្ខណៈដូចរពះរគីេទ(យ៉ូហាន ១:១៤)។ គឺដូចតដលរពះសយេ៊ូវ បានពិពណ៌នា
អ្ំពរីពះអ្ងគរទ្ង់ ដលអ់្នក្តដលក្ំពុងរែូវការជំនួយថា “អ្េអ់្នក្តដលសនឿយរពួយ 
ស យីផទុក្្ងនស់អ្ីយ ចូរមក្ឯខ្ាុ ំ ខ្ាុនំឹងឲ្យអ្នក្រាលគ់ាន ឈបេំ់រាក្ ចូរទ្ទ្ួលនឹមខ្ាុ ំ 
ស យីសរៀននឹងខ្ាុចុំះ ដបែិខ្ាុេំលូែ ស យីម្ននចិែតេុភាព សនាះអ្នក្រាលគ់ាន នឹងបានសេ
ចក្តេំីរាក្ដលរ់ពលឹង”(ម៉្នថាយ ១១:២៨-២៩)។ 
 សនះជាការពិពណ៌នារបេអ់្ងគបុគគលតដលខាល ងំបផុំែ នឹងម្ននសេចក្តីរេឡាញ់
សរចីនសលីេសគ តដលសោក្យិបានាគ ល ់តដលរពះអ្ងគខាល ងំលមមនឹងបសងាីែចរក្វាល 
ស យីម្ននរបាជាា លមមនឹងែតាងំនឹងភាពម្ននពុែ នងិភាពអាតាម នយិមរបេម់នុេស
តដលម្ននអ្ំណ្តចបំផុែ សៅេមយ័រពះអ្ងគ។ តែរពះអ្ងគបានែតាងំ សោយសេចក្តី
ពិែ និងសពញជារពះគុណ។  
 រពះសយេ៊ូវបានរឭំក្សយងីថា សេចក្តរីេឡាញ់ែរមូវឲ្យម្ននសេចក្តពីិែ សនាះ
សេចក្តពីិែតដលបង្វែ ញសចញមក្ សោយគាម នភាពេបបុរេ មិនតមនជាក្តីរេឡាញ់
សទ្។ រពះអ្ងគបានរឭំក្សយងីថា ខ្ណៈសពលតដលសេចក្តរីេឡាញ់ទាមទាភាពអ្ែ់
្មែ់ សនាះភាពអ្ែ់្មែ់ តដលគាម នចែិតេបបុរេ មិនតមនជាសេចក្តរីេឡាញ់សទ្។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “មនិរចតណន ន្ នេី” 
ាវក័្ប៉ុលបានបនតសរៀបរាប់ អ្ំពីអ្ែថនយ័ននសេចក្តីរេឡាញ់  សោយម្ននរបាេន៍
ថា សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពិែមនិរចតណន នឹងរពះពរ សជាគជ័យ ឬសេចក្តេុីខ្របេ់
អ្នក្ដនទ្ស យី។ សេចក្តរីេឡាញ់មិននយិាយថា “សបីខ្ាុយំក្របេត់ដលខ្ាុរំេឡាញ់
មិនបានសទ្ ខ្ាុ ំក្៏មិនចងឲ់្យអ្នក្ម្ននរបេស់នាះតដរ”។ ផទុយសៅវញិ សេចក្តរីេឡាញ់
និយាយថា “ខ្ាុ ំអាចអ្រេបាយជាមួយនងឹអ្នក្ សទាះបីជាខ្ាុមំិនតដលបានទ្ទ្ួលសជាគ
ជ័យ ការទ្ទ្លួាគ ល ់ ឬសេចក្តេុីខ្  ដូចអ្នក្ក្ស៏ោយ។  កាលណ្តខ្ាុចំងឲ់្យខ្លួនឯង 
 

ាវក័្ប៉ុលបានសរបីឧទា រណ៍វជិជម្នន និងអ្វជិជម្នន សដីមបីបង្វែ ញឲ្យបានចាេ ់
អ្ំពីលក្ខណៈ និងែនួាទី្ននសេចក្តីរេឡាញ់របេរ់គីេទបរេិទ័្។ 
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ទ្ទ្ួលបានបតនថមសទ្ៀែ សនាះខ្ាុចំង់ឲ្យអ្នក្ទ្ទ្ួលបានបតនថម
សទ្ៀែផងតដរ”។  
 លក្ខណៈននសេចក្តរីេឡាញ់ តដល“គាម នការរចតណន
ន្ នីេ” អាចជាលក្ខណៈននសេចក្តរីេឡាញ់ តដលសយងី

បានជួបរបទ្ះញឹក្ញាបប់ំផុែ។ សែីម្ននសពលប៉ុនាម នដងស យី 
តដលសយងីបានស ញីអ្នក្ដនទ្ម្ននភាពេមបូរេបាយ សៅសពលតដលសយងីក្ពុំងតែ
ម្ននការខ្វះខាែ? េូមបតីែពួក្េិេសរបេរ់ពះសយេ៊ូវ  ក្ប៏ានរបតក្ក្គាន  អ្ពំអី្នក្
តដលរែូវម្ននែំតណង្ជំាងសគ ក្នុងចំសណ្តមពកួ្សគផងតដរ។ 
 រពះគមពីរមិនបានតចងថា សយងីនងឹគាម នការខ្ក្ចែិត សពលបាែប់ងក់ារង្វរ ឬគាម ន
ការឈចឺាប់ សៅក្នុងទ្នំាក្ទ់្ំនងសនាះស យី។ ាវក័្ប៉ុលមិនបានរបាបស់យងីថា 
សយងីនឹងមនិម្ននអារមមណ៍ឈចឺាប់ ឬពិបាក្ចិែត សពលតដលសយងីម្ននសេចក្តី
រេឡាញ់ស យី។ តែគាែព់ិែជាបាននិយាយថា សបីេិនជាសយងីម្ននសេចក្តី
រេឡាញ់ដព៏ិែ សនាះសយងីនឹងមិនម្ននចែិតរចតណន ន្ នីេសទ្។ សយងីមិនរែូវសរបី
ការឈចឺាបជ់ាសលេ សដីមបរីចតណននងឹអ្នក្ដនទ្តដលបានរបេល់ាជាងសយងីសទ្។  
 សែីសយងីអាចរេឡាញ់អ្នក្ដនទ្ សោយចិែតតដលលាដូចសនះ សោយរសបៀបណ្ត? 
គឺសោយជំនួយពីរពះវញិ្ញា ណននរពះរគេីទ។ អាថក៌្ំបាងំ សដីមបឲី្យសយងីម្ននចិែតលា 
សពលម្ននការខ្ក្ចិែត គឺសយងីរែវូម្ននទ្នុំក្ចិែតដ៏រជាលសរៅបំផុែ ចំស ះរពះតដល
ផគែផ់គងស់យងី តដលរពះអ្ងគក្៏ជាអ្នក្គង្វវ ល និងឪពុក្របេស់យងីផងតដរ។ ការខ្ក្
ចិែតសក្ែីម្ននក្នុងការរេស់ៅ ជា្មមតា។ កាលៈសទ្េៈតដលម្ននភាពអ្យុែតិ្ ម ៌ នងឹ
លបងលជំសនឿ និងក្តីរេឡាញ់របេស់យងី។ តែដរាបណ្ត សយងីសចះទុ្ក្ចែិតរពះ សនាះ
សយងីសៅតែអាចបង្វែ ញក្តីរេឡាញ់ចំស ះអ្នក្ដនទ្ សទាះម្ននការខ្ក្ចែិតក្៏សោយ។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “មនិអ្ែួខ្លួន” 
សេៀវសៅតដលបសរងៀនសយងីឲ្យជយួខ្លួនឯង តែងតែរបាប់សយងីថា សដីមបឲី្យបានសជាគ 

 

សេចក្តីអ្ណួំែ ជាអ្សំពីបាបដបូំងសគ តដលាតាងំបានរបរពឹែត សពលតដលវារប
កាេថា “អ្ញនឹងស ីងសៅផុែទី្ខ្ពេន់នពពក្ អ្ញនឹងសលីក្ខ្លួ នឲ្យបានដូចជា
រពះដខ៏្ពេប់ំផុែ”(សអ្ាយ ១៤:១៤)។ 
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ជ័យក្នុងជីវែិ សយងីចាបំាចរ់ែូវនឹក្រេនមថា ខ្លួននឹងបានខ្ពង់ខ្ពេប់៉ុណ្តណ  សពលបាន
សជាគជយ័ នងិរែូវអ្ួែខ្លួន ស យីបង្វែ ញេមែថភាពឲ្យសគស ញីជាសដីម។ តែសេចក្តី
រេឡាញ់ដ៏ពិែ មិនអ្ួែអ្ំពីសជាគជ័យរបេខ់្លួន ឬចងប់ង្វែ ញឲ្យសគស ញីាន នដរបេ់
សយងីស យី។ រពះគមពរីបានតចងអ្ំពបីញ្ញែ សនះ តាងំពេីម័យបុរាណមក្សមល៉ះ។ គឺដូច
តដលសេតចា ូម៉ូន បានម្ននបនទូលយ៉ាងចាេថ់ា “ទុ្ក្ឲ្យមនុេសឯសទ្ៀែេរសេីរ
ឯងចុះ កុ្ឲំ្យម្នែឯ់ងេរសេីរខ្លួនស យី គឺជាអ្នក្ដនទ្ មិនតមនជាបបូរម្នែរ់បេឯ់ង
ស យី”(េុភាេិែ ២៧:២)។ និយាយឲ្យខ្ល ី សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ិែ មនិពយយាម
បងាួែខ្លួនឲ្យអ្នក្ដនទ្េរសេីរស យី។ 

 សេចក្តរីេឡាញ់មិនសចះរចតណន ន្ នេីសទ្។ ការរចតណនជាការចងប់ាន
របេអ់្វី តដលអ្នក្ដនទ្ម្នន ស យីការអ្ែួខ្លួន ជាការពយយាមស្វីឲ្យអ្នក្ដនទ្រចតណន 
នឹងអ្វីតដលសយងីម្នន។ ការរចតណនជាការបនាទ បអ្នក្ដនទ្ឲ្យអ្នស់ថាក្  ស យីការ
អ្ួែខ្លួនសលីក្ដំសក្ងីខ្លួនឯងឲ្យខ្ពេស់ ងី។  
 សទាះជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ិែ មិនរគាន់តែអ្បអ្រចំស ះ
សជាគជយ័របេអ់្នក្ដនទ្ប៉ុសណ្តណ ះសទ្ តែតថមទាងំដឹងថា រែូវស្វីយ៉ាងណ្ត សពលខ្លួន
ទ្ទ្ួលសជាគជយ័ គរឺែូវរបរពឹែតសោយចិែតេលូែបូែ និងបនាទ បខ្លួន។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “មនិម្ននចែិត្ ”ំ 
រែង់ចណុំចសនះ ក្នុងរពះគមពីរសដីមជាភាារក្កិ្ ាវក័្ប៉ុលបានសរបី ក្យតដលតរប
មក្ថា “អ្ែួបំសប៉ាងខ្លួន”។ គាែក់្ប៏ានសរប ីក្យសនះ ក្នុងការសលីក្ទ្ឹក្ចែិតរគីេទ
បរេិទ័្តដលគាម នសេចក្តីរេឡាញ់ សៅទ្រីក្ុងកូ្រនិថូេ កុ្ំឲ្យពួក្សគ “អ្ែួពីអ្នក្មួយ 
ទាេន់ងឹអ្នក្មួយ”(១កូ្រនិថូេ ៤:៦)។ 
 ក្នុងបទ្គមពីរមុនៗ ាវក័្ប៉ុលបានពពិណ៌នាថា ពកួ្ជនុំំរក្ងុកូ្រនិថូេគិែអ្ពំី
ខ្លួនឯងខាល ងំសពក្ បានជាពកួ្សគមិនបានខ្វលព់ីទុ្ក្ខលំបាក្របេអ់្នក្ដនទ្។ បនាទ បម់ក្ 
ក្នុងជពូំក្១៣  គាែប់ានសរបី ក្យដតដលឆលុះបញ្ញច ងំ អ្ពំភីាពរក្សអ្ីែរក្ទ្ម តដលស្វី 
 

អាថកំ៌្បាងំ សដីមបឲី្យសយងីម្ននចិែតលា សពលម្ននការខ្ក្ចិែត គឺសយងីរែូវ 
ម្ននទំ្នុក្ចិែតដរ៏ជាលសរៅបំផុែ ចំស ះរពះតដលផគែ់ផគងស់យងី តដលរពះ 
អ្ងគក្ជ៏ាអ្នក្គង្វវ ល និងឪពុក្របេ់សយងីផងតដរ។ 
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ឲ្យសយងីមនិរពមទ្ទ្ួលជំនយួពអី្នក្ដនទ្ ស យីបញ្ញែ សនះ ក្ប៏ានបណ្តត លឲ្យសយងី
មិនង្វយសឆលយីែប ចំស ះអ្នក្តដលរែូវការជំនយួពសីយងី។  
 អ្នក្តដលអ្ួែបសំប៉ាងខ្លួនឯង គែិអ្ំពីខ្លួនឯងខាល ងំសពក្ សោយយលថ់ា ខ្លួនឯងជា
មនុេសេំខាន់ខុ្េពកីារពិែ  ស យីេននិោា នថា េុភមងគល គំនែិ នងិអារមមណ៍
របេខ់្លួន េំខាន់សលីេអ្វីៗ ទាងំអ្េ។់ អ្នក្អ្ួែបសំប៉ាងខ្លួន ង្វយនឹងបដិសេ្សេចក្តី
រែូវការ នងិអារមមណ៍របេអ់្នក្ដនទ្។  
 សេចក្តបីសរងៀនក្នុងរពះគមពីរេញ្ញា ថម ី អ្ំពីសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពិែ មិនបាន
បសរងៀនសយងី ឲ្យឈបគ់ិែអ្ពំីសេចក្តរីែូវការរបេស់យងីស យី។ គឺរគាន់តែបាន
បសរងៀនសយងីឲ្យចងចាថំា សយងីមិនរែូវគិែពីរបសយាជនផ៍្កទ លខ់្លួន ជាេំខាន់ជាង
របសយាជនរ៍បេអ់្នក្ដនទ្ស យី។  

 
សេចក្តរីេឡាញ់ពែិ “មនិរបរពែឹតតបបមនិគរួេម” 
ក្នុងរពះគមពីរេញ្ញា ថម ីសរៅពបីទ្គមពីរ ១កូ្រនិថូេ ជំពូក្ ១៣ ម្ននបទ្គមពីរមួយសទ្ៀែ 
តដលនយិាយអ្ពំសីេចក្តីរេឡាញ់ តដលមនិរបរពឹែតតបបមិនគរួេម ឬមនិគួរគបបី
(១កូ្រនិថូេ ៧:៣៦) តដលបទ្គមពរីសនះ បានពពិណ៌នា អ្ពំទី្ំនាក្់ទ្នំងរវាងគូ
សេន ៍តដលមនិទាន់សរៀបការ។  ក្យរបរពែឹតតបបមនិគួរេម អាចតរបមក្ថា “របរពែឹត
ខុ្េេីល្ម៌ មិនេមរមយ ឬខុ្េរសបៀប”។ ាវក័្ប៉ុលបានបសរងៀន សោយនិយាយ
េងាែ់្ ងនថ់ា សយងីរែូវរេឡាញ់រពះជាទ្មីយួ តែទ្នទឹមនងឹសនាះ េរម្នបបុ់រេនិង
ស្តេតីតដលជាគូសេន ៍ តដលក្ំពុងជួបការលបួងខាងផលូវសភទ្ ពួក្សគរែូវសរៀបការ ជាជាង 
“របរពឹែតខុ្េេីល្ម”៌។ 
 សែី “ការរបរពឹែតតបបមិនគួរេម” ម្ននទ្នំាក្ទ់្ំនងអ្វី នឹងសគាលការណ៍ននសេច
ក្តីរេឡាញ់ដ៏ពិែ  តដលបានតចងក្នុង១កូ្រនិថូេ ១៣?  តាមពិែ សេចក្តីបសរងៀន 
 
 

សយីងអាចតឆក្ពិនិែយសមីលខ្លួ នឯង សៅក្នុ ងការអ្្ិាា ន សដីមបីឲ្យដឹងថា ខ្លួ នម្នន
ការអ្ែួបំសប៉ាងខ្លួ នឬអ្ែ់។ គឺរែូវេួរខ្លួ នឯងថា សែីសយីងអ្្ិាា នឲ្យតែខ្លួ នឯង 
និងេរម្នប់តែរបសយាជនផ៍្កទ លខ់្លួ ន ឬសយីងអ្្ិាា នឲ្យកូ្នៗ បតីរបពនធ និងអ្នក្
ដនទ្ សោយការយក្ចិែតទុ្ក្ោក្ច់ំស ះពកួ្សគឬសទ្? 
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សនាះបានរឭំក្សយងីថា លក្ខណៈដ៏រែមឹរែូវននសេចក្តីរេឡាញ់ គមឺិនស្វកីារទាមទា
អ្នក្ដនទ្ ឲ្យស្វអី្វីតដលខុ្េេីល្ម៌ស យី។ ក្តីរេឡាញ់ដព៏ិែ មិនតដលជរមញុគូ
សេន ៍របេខ់្លួន សោយនយិាយថា “េូមអូ្នលះបងខ់្លួនរបាណឲ្យបង សដីមបបីញ្ញជ ក្់
ថា អូ្នពែិជារេឡាញ់បងតមន”។ មយង៉សទ្ៀែ អ្នក្តដលម្ននក្តីរេឡាញ់ មិនតដល
របាបអ់្នក្តដលខ្លួនរេឡាញ់   ឲ្យបង្វែ ញភាពសាម ះរែងច់ំស ះខ្លួន   សោយនិយាយ
កុ្ ក្ ់សបាក្របាេ ់ឬលួចរបេរ់ទ្ពយរបេអ់្នក្ដនទ្ស យី។   
 សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិមិនតដលសរបីមែិតភាព សដីមបោីក្េំ់ ្មក្សលីអ្នក្ដនទ្ 
ឲ្យស្វីអ្វមីួយ តដលរបាេចាក្នងឹសគាលការណ៍ននេមបជចាះ ឬសេចក្តជីំសនឿ ឬខុ្េ
នឹងសគាលការណ៍ននរក្មេីល្មរ៌បេរ់ពះស យី។ សគបានសរបសីេចក្តរីេឡាញ់ជា
សលេ សដីមបបីងខំឲ្យរបរពឹែតអ្ំពអី្េីល្មផ៌លូវសភទ្ដ៏អារក្ក្់បផុំែ ស យីោក្់បាងំ
អ្ំសពីសាម ក្សរគាក្ និងអាថក៌្ំបាងំតដលអ្េីល្មប៌ំផុែ សៅក្នុងរគួារ រក្ុមសជងី
កាង រក្មុមនុេស ឬទ្ំនាក្ទ់្ំនង។ តែសេចក្តរីេឡាញ់មនិតមនជាឧបក្រណ៍ 
េរម្នប់បងខំសគឲ្យរបរពឹែតការអារក្ក្ស់ យី។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “មនិតដលរក្របសយាជនផ៍្កទ លខ់្លួន”  
តាម្មមតា ាវក័្ប៉ុលចូលចិែតសរបី ក្យសពចនដូ៍ចសនះ សដមីបពីពិណ៌នា អ្ពំកីារមិន
គិែរបសយាជន៍ផ្កទ លខ់្លួន។  គនឺិយាយអ្ពំអី្នក្តដលសផ្កត ែសៅសលីរបសយាជន៍អ្នក្ដនទ្។  
ក្នុងបទ្គមពរីភីលីព ជំពូក្២ ាវក័្ប៉ុលបានបង្វែ ញសគាលការណ៍ននសេចក្តី
រេឡាញ់ដព៏ិែ យ៉ាងដូចសនះថា “កុ្ឲំ្យស្វអី្វី សោយទាេត់ទ្ងគាន  ឬសោយសេចក្តី
អ្ំនួែឥែរបសយាជនស៍ យី តែចូររាបអ់ានសគឲ្យសលីេជាងខ្លួន សោយចិែតេុភាពវញិ 
កុ្ំឲ្យរគប់គាន តេវងរក្តែរបសយាជនផ៍្កទ លខ់្លួនស យី រែូវតេវងរក្ចំស ះអ្នក្ដនទ្
ផង”(ខ្.៣-៤)។ 
 សគាលបំណងដ៏្ ំរបេា់វក័្ប៉ុល គឺចង់ឲ្យអ្នក្តដលបានទ្ទ្លួរពះនាមរពះ
សយេ៊ូវ ម្ននការរបួរមួគាន  ម្ននចែិតគំនិែតែមយួ។ តែការរបួរមួសនះ មិនអាចសក្ីែម្នន
សៅក្នុងពួក្ជំនុំ ទ្នំាក្ទ់្ំនងបតីរបពនធ ឬទ្នំាក្ទ់្ំនងសផសងសទ្ៀែបានស យី សបេិីនជា
សយងីមិនបានគិែពីរបសយាជន៍អ្នក្ដនទ្ឲ្យបានខាល ងំ ដូចតដលសយងីបានគែិពី
របសយាជនខ៍្លួនឯងសទ្សនាះ។ ាវក័្ប៉ុលតថមទាងំបាននយិាយសទ្ៀែថា សេចក្តី
រេឡាញ់ដ៏ពែិ  ចាែទុ់្ក្សេចក្តីរែវូការរបេអ់្នក្ដនទ្ ជាេំខានជ់ាងសេចក្តីរែូវការ 
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របេខ់្លួនឯង។  ការលះបង់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចសនះ គឺខុ្េពីនេិសយ័ាច់្ មរបេ់
មនុេស តែបានឆលុះបញ្ញច ងំពីបំណងរពះទ្័យរបេរ់ពះរគីេទ(ភីលីព ២:៥)។ រពះ
អ្ងគបានបនាទ បខ្លួន សោយយាងសចញពរីពះវរបិតា តដលគង់សៅាថ នេួគ៌ សដមីបមីក្
ចាប់ក្សំណីែជាមនុេស តដលម្ននាច់្ម តដលអ្ំណ្តចម្ននក្ំណែ់ សដមីបសីដីរ
សៅសលីសោក្យិសនះ ក្នុងភាពរក្រីក្ សដីមបសី្វជីាអ្នក្បសរមីដលម់នុេស តដលបដសិេ្
រពះអ្ងគ សដមីបោីងសជីងពកួ្ាវក័្ តដលរែ់សចាលរពះអ្ងគ សដមីបេុីគែសៅសលីសឈី
ឆ្ា ង សដីមបសីោះបាបមនុេស តដលមិនេក្តិេមនងឹរពះអ្ងគ។ ការរេស់ៅរបេរ់ពះ
សយេ៊ូវ បានស្វីជាគំរូននការយក្អ្នក្ដនទ្ជាេំខានជ់ាងខ្លួនឯង។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “មនិរ ័េខ្ងឹ” 
ក្នុងការបក្រាយអ្ពំីអ្ែថនយ័ននសេចក្តីរេឡាញ់ដព៏ិែ ាវក័្ប៉ុលបានសរបី ក្យ 
“មិនរ ័េខ្ងឹ” តដលពពិណ៌នាអ្ំពីចែិតតដលមនិង្វយខ្ងឹ។ គអឺាចនយិាយបាន
មយង៉សទ្ៀែថា សេចក្តីរេឡាញ់ដព៏ិែ មនិសឆវឆ្វ ឬមិនឆ្បម់្ននរបែិក្មម។ ដូចសនះ 
សេចក្តរីេឡាញ់ម្ននការអ្ែ់្ មែ់បានយូរ ស យីក្ម៏និរ ័េខ្ងឹផង។  
 សយងីង្វយនឹងសភលចលក្ខណៈដេំ៏ខាន់មយួសនះ ននសេ
ចក្តីរេឡាញ់ដព៏ែិ។ បតរីបពនធតដលរេស់ៅជាមយួគាន សោយ
ការខ្ក្ចិែតចំស ះគាន អ្េជ់ាសរចីនឆ្ន  ំ ក្៏បានតរបកាល យជា
រ ័េខ្ឹងនឹងគាន ។ ឪពុក្ម្នត យតដលរេឡាញ់កូ្ន តបរជា
និយាយគំ ក្ សោយ ក្យេមតីអារក្ក្់ៗ សពលម្ននចែិតែប់
របម៉លខ់ាល ងំ។ បុគគលិក្បង្វែ ញភាពសឆវឆ្វ សពលតដលរបធ្លន ឬមិែតរមួការង្វររបេ់
ខ្លួន មនិបានផតលនូ់វការយក្ចែិតទុ្ក្ោក្់ ជាមូលោា ន។  
 ស ែុអ្វីបានជាសយងីរ ័េខ្ឹង? ជួនកាល សយងីម្ននចិែតសៅត រក្ហាយ សោយ
ារសយងីចងប់ានអ្វីមួយ តែមិនបានេសរមចដូចបណំង។ ជនួកាល ក្ំ ងឹរបេ់
សយងី ជាភេតុតាងននភាពអាតាម នយិមរបេស់យងី។ សទាះបីជាយ៉ាងណ្តក៏្សោយ មនិ
តមនក្ំ ងឹទាងំអ្េេុ់ទ្ធតែបណ្តត លមក្ពភីាពអាតាម និយមស យី។ 
 ក្នុងបទ្គមពរីក្ិចចការ ១៧:១៦ សយងីស ញីថា “ក្ពុំងតដលប៉ុលចាសំគសៅរក្ុងអា
តថន សនាះគាែ់ម្ននសេចក្តរីជំួលក្នុងចិែតជាខាល ងំ សោយស ញីម្ននរូបរពះសៅសពញ
ក្នុងទ្ីរក្ុងសនាះ”។  រែងច់ំណុចសនះ  ាវក័្ប៉ុលពិែជាម្ននចែិតខ្ងឹនងឹសគភាល មៗ  តែ 
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សោយសេចក្តីរេឡាញ់សទ្។ សពលតដលគាែប់ានស ញី និងគែិអ្ំពកីារថាវ យបងគរូំប
រពះរបេម់នុេសសៅទ្រីក្ុងសនាះ គាែម់្ននចិែតកានត់ែខ្វលខ់ាវ យ នងិមិនេបាយចែិត 
ជួេអ្នក្តដលក្ំពុងរងសរគាះ និងវសងវងសោយារាេនាតក្លងកាល យសនាះ។  
 រពះសយេ៊ូវក្ម៏្ននរពះពិសរា្ផងតដរ សពលតដលរពះអ្ងគផ្កា បែុ់របេព់កួ្អ្នក្ដូរ
របាក្់ សៅរពះវហិារ។ រពះអ្ងគបានស្វីសោយសេចក្តីរេឡាញ់ លមមនឹងរពះពិសរា្ 
ចំស ះការតដលសគនាគំាន រក្េីុជួញដូរ សៅដំណ្តក្ន់នរពះវរបិតារបេរ់ពះអ្ងគ តដល
ជាទ្េីរម្នប់អ្្ាិា ន។ សពលសនាះ រពះអ្ងគគិែដលអ់្នក្តដលបាែ់បងក់្តនលងេងប់
ាង ែ ់េរម្នប់អ្្ាិា ន(ម៉្នថាយ ២១:១២-១៣)។  
 រែងច់ំណុចសនះ រពះសយេ៊ូវមិនបានបង្វែ ញរពះទ្័យសឆវឆ្វ តដលជាេញ្ញា
បញ្ញជ ក្អ់្ំពកីារខ្វះសេចក្តរីេឡាញ់សនាះស យី។ សពលតដលកាលៈសទ្េៈសពលសនាះ 
ស្វីឲ្យរពះអ្ងគរពះពិសរា្ រពះអ្ងគក្ប៏ានរបឆ្ងំនឹងការរបរពឹែតខុ្េ តដលក្ំពុងតែនាំ
ឲ្យម្ននផលអារក្ក្ម់ក្សលីអ្នក្តដលរពះអ្ងគរេឡាញ់។  
 ដូចសនះ បទ្ពិសា្នរ៍បេា់វក័្ប៉ុល សៅរក្ុងអាតថន និងេក្មមភាពរបេ់
រពះសយេ៊ូវក្នុងរពះវហិារ បានរឭំក្សយងីថា ម្ននសពលខ្លះ សយងីក្រ៏ែូវខ្ឹងផងតដរ។ 
តែការខ្ឹងសនាះ រែូវតែបង្វែ ញសចញមក្ សោយក្តីរេឡាញ់ មនិតមនសោយអ្ំសពបីាប
សទ្(សអ្សភេូរ ៤:២៦)។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “មនិរបកានស់ទាេ” 
ក្នុងរពះគមពីរសដីមជាភាារក្ិក្  ក្យ “មនិរបកាន់សទាេ” ជា ក្យបសចចក្សទ្េ តដល
សគសរបីក្នុងតផនក្គណសនយយ តដលតរបមក្ថា “បូក្េរុប ឬក្ែ់ចូលក្នុងបចជ ី ឬសេៀវ
សៅ នូវការអារក្ក្ត់ដលសគបានស្វីមក្សលីខ្លួន”។ បានសេចក្តថីា សេចក្តរីេឡាញ់
តដល “មិនរបកានស់ទាេ” មិនក្ែទុ់្ក្នូវការអារក្ក្រ់បេអ់្នក្ដនទ្ សដមីបេីងេឹក្សៅ
សពលសរកាយសនាះសទ្។ សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិ មិនម្ននចិែតគំគួន ឬម្ននចែិតខ្ឹងអ្េ់
សពលយូរ ចសំ ះអ្នក្ដនទ្។ សពលសយងីក្ែទុ់្ក្នូវក្ំ ុេរបេអ់្នក្ដនទ្ សោយម្នន
សចែនាចងឲ់្យគាែទ់្ទ្ួលរងការអារក្ក្់សនាះវញិ សនាះសយងីអាចធ្លល ក្ខ់្លួនជាប់ជំ ក្់ 
សលីេពីលទ្ធភាពតដលសយងីអាចសោះខ្លួនឲ្យរចួសៅសទ្ៀែ។ “ការវាយបក្” សៅរក្គូ 
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របក្ួែវញិ ជាទ្សងវរីដ៏របសេីរសៅក្នុងការរបក្ួែក្ឡីា តែក្នុង
ក្ិចចការននក្តរីេឡាញ់ សយងីមិនអាចស្វដូីចសនះបានសទ្។ 
មនុេសសយងីចូលចិែតក្ែ់ទុ្ក្នូវក្ំ ុេតដលសគស្វមីក្សលី
សយងី សដមីបកីារ រខ្លួនកុ្ំឲ្យសគស្វីខុ្េមក្សលីខ្លួនសទ្ៀែ។ តែ
សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពិែ មនិក្ែ់ទុ្ក្នូវក្ំ ុេរបេអ់្នក្ដនទ្
សទ្ សរ ះសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិ ម្ននការសជឿជាក្ស់លីការការ រ សៅក្នុងរពះវែតម្នន 
និងការផគែ់ផគងរ់បេរ់ពះ។ សយងីដឹងថា រពះរទ្ងរ់គប់រគងលទ្ធផលរបេប់ញ្ញែ នីមួ
យៗស យី ដូចសនះ សយងីមិនចាបំាច់រែូវក្ែទុ់្ក្នូវក្ំ ុេរបេអ់្នក្ដនទ្សទ្។ មយង៉
សទ្ៀែ រពះអ្ងគក្ំពុងតែយក្រពះទ្យ័ទុ្ក្ោក្ច់ំស ះែរមូវការរបេស់យងី។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “មនិតដលអ្រេបាយចសំ ះសេចក្តទុី្ចចរែិស យី” 
រែងច់ំណុចសនះ សេចក្តរីេឡាញ់មិនអ្រេបាយចំស ះការអ្វី តដលរពះហាមមិនឲ្យ
ស្វីសនាះស យី។ មយង៉សទ្ៀែ សេចក្តរីេឡាញ់ក្ម៏ិនោក្់ទុ្ក្នូវការសពញចែិត ចំស ះ
អ្ំសពអី្េីល្មរ៌បេអ់្នក្ដនទ្តដរ។ សេចក្តរីេឡាញ់ក្ម៏និយក្សរឿងអារក្ក្រ់បេ់
នរណ្តម្នន ក្់ សៅនយិាយរបាបអ់្នក្ដនទ្។ សេចក្តរីេឡាញ់មិននិយាយសដីមសគ សដមីបី
ឲ្យអ្នក្ដនទ្គិែថា ខ្លួនជាអ្នក្សចះដងឹ ឬសដីមបឲី្យម្ននអារមមណ៍ថា ខ្លួនរគាន់សបីជាង
មុន សោយយក្សរឿងដខ៏ាម េស់អ្ៀនរបេអ់្នក្ដនទ្ សៅនិយាយរបាបស់គសនាះសទ្។ 
 សទាះបជីាយ៉ាងណ្តក៏្សោយ សេចក្តរីេឡាញ់ ពិែជាខ្វលអ់្ំពីផលវបិាក្រយៈ
សពលតវងននអ្ំសពីបាបរបេអ់្នក្ដនទ្។ សពលតដលសេចក្តរីេឡាញ់ជរមុញសយងី ឲ្យ
សបីក្បង្វែ ញអ្ំសពីបាប គរឺែូវសបីក្បង្វែ ញ សដីមបជីារបសយាជនអ៍្នក្ដនទ្ តែសបីសយងីសបីក្
បង្វែ ញ សោយស ែុផលអ្វីសផសង សនាះម្ននន័យថា សយងីមិនបានទ្ទ្ួលការជរមុញ
ចិែតពីសេចក្តីរេឡាញ់សទ្។  
 សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិដឹងថា សេចក្តអីារក្ក្ត់ដលម្ននក្នុងការេបាយតែមួយ
តភលែ សោយគាម នការពចិារណ្ត នឹងបណ្តត លឲ្យសគទ្ទ្ួលផលអារក្ក្ ់ តដលនាឲំ្យខ្ក្
ចិែត។ សេចក្តរីេឡាញ់ដឹងថា អ្ំសពបីាបតដលបានដុះស ងី សចញពីរគាបពូ់ជននភាព 
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លងង់សលល  នងឹលូែស ងី ស យីបសងាីែផលតផលដល៏វីងជូរចែ់ ននការតបក្បាក្់ ការោច់
សចញពសីគ នងិភាពឯក្សកា។  
 សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិមិនអាចអ្រេបាយនឹងអ្ំសពបីាប សរ ះសេចក្តី
រេឡាញ់មិនគិែតែអ្ំពកីារេបាយសៅនថងសនះសទ្ តែក្៏គែិអ្ំពីផលវបិាក្សៅនថង
តេាក្ផងតដរ។ សេចក្តរីេឡាញ់មិនអាចចាែទុ់្ក្ការអារក្ក្ជ់ាជសរមីេ សោយមិន
គិែពីផលវបិាក្សនាះស យី។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “អ្រេបាយនងឹសេចក្តពីែិ” 
ាវក័្ប៉ុលបានម្ននរបាេនថ៍ា សេចក្តរីេឡាញ់មិនអ្រេបាយនឹងការអារក្ក្់
សទ្ ស យីគាែ់ក្ប៏ានម្ននរបាេនស៍ទ្ៀែថា សេចក្តរីេឡាញ់ពិែជាអ្រេបាយ
នឹងសេចក្តីពិែ។ ស ែុអ្វីបានជាគាែស់រប ីក្យ “សេចក្តពីិែ”? ស ែុអ្វបីានជាគាែ់
មិនសរប ីក្យថា “អ្រេបាយនឹងសេចក្តីេុចរែិ”វញិ? 
 មូលស ែុតដលាវក័្ប៉ុលបានសរជេីសរេី ក្យសនះ គឺរបត លម្ននពសីេចក្តី
េុចរែិ ម្ននទ្ំនាក្ទ់្ំនងយ៉ាងជែិេនិទ្ធនឹងសេចក្តីពិែ។ ក្នុងេំបុរែទ្ី២ តដលាវក័្
ប៉ុលេរសេរសៅកាន់ពកួ្ជនុំំ សៅរក្ុងតថេា ូនិច គាែប់ានម្ននរបាេន ៍ អ្ពំី
អ្នក្តដលនឹងទ្ទ្លួការជំនុំជរមះ សោយារពួក្សគ “តដលមិនសជឿតាមសេចក្តពីិែ គឺ
សពញចិែតនឹងសេចក្តទុី្ចចរែិវញិ”(២តថេា ូនចិ ២:១២)។  
 រែងច់ំណុចសនះ សយងីអាចដឹងពីមូលស ែុ តដលគាែម់្ននរបាេនថ៍ា “សេច
ក្តីរេឡាញ់អ្រេបាយនឹងសេចក្តីពិែ”។ គឺគាែ់ចងឲ់្យសយងីគិែអ្ំពទី្ំនាក្ទ់្ំនងដ៏
េំខាន់ រវាងការអ្វីតដលសយងីសជឿ និងការអ្វីតដលសយងីស្វី ។ មយង៉វញិសទ្ៀែ ការអ្វី
តដលសយងីសជឿ ជាក្តាត ក្ំណែ់ឲ្យការអ្វីតដលសយងីស្វ។ី ស យីការអ្វតីដលសយងីចង់ស្វ ី
ជាក្តាត ក្ំណែ់ឲ្យការអ្វី តដលសយងីចងស់ជឿ។ 
 
 
 

សគាលលទ្ធិតដលលា នាឲំ្យសយងីម្ននការគិែដរ៏ែឹមរែូវ អ្ពំីរពះ អ្ំពីខ្លួនឯង  
និងអ្នក្ដនទ្។ ការគិែបានរែឹមរែូវ ជយួឲ្យសយងីរេឡាញ់គាន សៅវញិសៅមក្  
យ៉ាងពិែរបាក្ដ នងិម្ននភាពរជាលសរៅផង។  
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 ស ែុសនះស យី បានជារពះគមពរីបាននយិាយេងាែ់្ ងនយ៉់ាងខាល ងំ សៅសលីជំសនឿ 
តដលរែឹមរែូវ។ សគាលលទ្ធិតដលលា នាឲំ្យសយងីម្ននការគិែដ៏រែឹមរែូវ អ្ំពរីពះ អ្ពំី
ខ្លួនឯង នងិអ្ំពអី្នក្ដនទ្។ ការគិែបានរែមឹរែូវ ជយួឲ្យសយងីរេឡាញ់គាន សៅវញិសៅ
មក្ យ៉ាងពិែរបាក្ដ នងិម្ននភាពរជាលសរៅផង។  
 សេចក្តទុី្ចចរែិបដិសេ្សេចក្តពីិែ។ អាក្បបក្រិយ៉ិាមិនរែមឹរែូវ ម្ននឫេគុល 
ក្នុងជំសនឿខុ្េឆគង អ្ំពសីេចក្តពីិែ។ ភាពអ្េីល្ម ៌ម្ននឫេគុលសៅក្នុងការកុ្ ក្់
ខ្លួនឯងថា “ខ្ាុ ំសចះជាងរពះ សរ ះខ្ាុដំឹងថា រែូវរក្របសយាជនផ៍្កទ លខ់្លួន និងរក្
របសយាជន៍ឲ្យអ្នក្ដនទ្យ៉ាងដូចសមតច”។ 
 ាវក័្ប៉ុលម្ននស ែុផលដ៏រែមឹរែូវ សពលគាែម់្ននរបាេនថ៍ា សេចក្តី
រេឡាញ់ “មនិអ្រេបាយនឹងការអារក្ក្់ តែអ្រេបាយនឹងសេចក្តពីិែ”។ ដបែិការ
អារក្ក្(់សេចក្តីទុ្ចចរែិ) មិនរគាន់តែជា ក្យផទុយនឹងសេចក្តេុីចរែិប៉ុសណ្តណ ះសទ្ តែ
តថមទាងំផទុយនឹងសេចក្តីពិែផងតដរ។ ម្ននតែការសជឿសលី
សេចក្តីពែិ តដលតចងអ្ពំីរពះ អ្នក្ដនទ្ នងិអ្ំពខី្លួនសយងីសទ្ 
តដលអាចជួយសយងីឲ្យអ្រេបាយនងឹជីវែិ តាមរសបៀបដ៏
រែឹមរែូវបាន។ សយងីសរៀនរេឡាញ់គាន សៅវញិសៅមក្ ក្នុង
រពះគុណ នងិសេចក្តីពិែ ជាជាងរេឡាញ់ការតេវងរក្
ក្ំ ុេគាន សៅវញិសៅមក្។ ការសោះសចញនូវជំសនឿតដលបំផ្កល ញខ្លួនសយងី អាចជួយឲ្យ
សយងីអ្រេបាយ សពលតដលសយងីរក្ស ញីភាពកាល ហាន ភាពសទ្ៀែរែង់ ការអ្ែ់្ មែ ់
និងភាពសាម ះរែង ់ ក្នុងសេចក្តីពែិ។ សនាះស យីជាសេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិ។ ាវក័្
ប៉ុលបានបក្រាយ សោយតផាក្សលីមូលោា នរគឹះននសេចក្តេុីចរែិ និងសេចក្តពីិែ
សនះ មុននឹង្នដលក់ារបក្រាយជាបចចបអ់្ពំី អ្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់។ 
 
 

ជាទូ្សៅ រពះគមពីរបានេននិោា នថា េក្មមភាពរបេម់នុេសសកី្ែសចញពីជសំនឿ
របេខ់្លួ ន។ អ្នក្តដលទ្ទ្ួលការចាក្់ចុចចិែត និងសជឿជាក្យ៉់ាងចាេថ់ា ការ
និយាយសេចក្តីពិែ ជាជសរមីេដល៏ាជាងការនិយាយកុ្ ក្ គឺសរចីនតែង្វយនឹង
និយាយសេចក្តីពិែ សរចីនជាងអ្នក្តដលមិនសជឿថា សេចក្តីពិែម្ននភាព្រំបសេីរ
ជាងការនិយាយកុ្ ក្់។ 
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សេចក្តរីេឡាញ់ “រគបបាងំទាងំអ្េ”់ 
 ក្យ “រគបបាងំ ” តដលសគសរបី ក្នុងរពះគមពីរសដីមជាភាារក្កិ្ ជា ក្យតដលម្នន
ម្ននន័យថា “ដំបូល”។ តដល ក្យសនះ បានផតលនូ់វការបក្រាយដ៏ាមចា។ សេច
ក្តីរេឡាញ់រគបបាងំ នងិការ រ ដូចជាដំបូលផទះ តដលរគបពីសលីផទះ នងិការ រ
សពលម្ននពយុះសភលៀង។ សេចក្តរីេឡាញ់សៅតែបនតស្វកីារលា ជារបសយាជនដ៍លអ់្នក្
ដនទ្ សទាះបជីាេថែិក្នុងកាលៈសទ្េៈណ្តក្៏សោយ។  
 សេចក្តីរេឡាញ់រទារំទ្ខ្យលព់យុះននការខ្ក្ចិែត សភលៀងននបរាជ័យ និងខ្យលន់ន
សពលសវោ នងិកាលៈសទ្េៈ។ សេចក្តីរេឡាញ់រគបបាងំ សពលម្ននអាកាេធ្លែុ
រែជាក្ខ់ាល ងំ ក្ដូ៏ចជាសៅក្នុងរដូវសៅត  ួែត ង។ សេចក្តរីេឡាញ់ផតលក់្តនលងរជក្ 
តដលអាច្នន់ឹងាថ នភាពដអ៏ារក្ក្ប់ំផុែ។  
 សេចក្តីរេឡាញ់មិនការ រអ្នក្ដនទ្ ឲ្យរចួផុែពទុី្ក្ខលំបាក្ក្នុងសោក្ិយតដល
ម្ននសពញសោយអ្ំសពីបាបសទ្។ ស យីក្៏មិនការ រអ្នក្ដនទ្ ឲ្យរចួផុែពផីលវបិាក្ 
តដលទ្ទ្ួលបានពីការរបរពឹែតរបេព់កួ្សគតដរ។ តែសេចក្តរីេឡាញ់ពិែជាផតលឲ់្យនូវ
ទ្ីក្តនលងតដលម្ននអ្នក្សមីលតថរ េរម្នប់អ្នក្តដលជបួការបាក្់តបក្ និងឈចឺាប់។ 

សេចក្តរីេឡាញ់តថមទាងំផតលឲ់្យមនុេសតដលមនិតរបចែិត នូវអ្នក្តដលសលីក្ទ្ឹក្ចិែត 
និងអ្្ិាា នទូ្លអ្ងវរ ឲ្យគាែ់តរបចែិតសចញពីអ្សំពបីាប។ សេចក្តរីេឡាញ់ផតលឱ់
កាេតរបចិែត ដលម់នុេសម្ននបាបតដល្ងនប់ំផុែ។ សេចក្តរីេឡាញ់ “រគបប់ាងំ
ទាងំអ្េ”់ គមឺិនតមនម្នននយ័ថា សេចក្តរីេឡាញ់ទ្ទ្ួលយក្នូវអ្សំពីបាបរបេអ់្នក្
ដនទ្ សោយឲ្យសគបនតរបរពឹែតខុ្េស យី។ តែសេចក្តរីេឡាញ់មនិតដលឈបយ់ក្
ចិែតទុ្ក្ោក្់ នងិឈបផ់តលឱ់កាេននការអ្ែឱ់នសទាេ។ សេចក្តរីេឡាញ់មិនតដល
្នសៅដលច់ំណុច តដលចាបស់ផតីមម្ននការេាប់សខ្ពីម ឬសថាា លសទាេអ្នក្ដនទ្។  
 

សេចក្តីរេឡាញ់រទារំទ្ខ្យលព់យុះននការខ្ក្ចិែត សភលៀងននបរាជ័យ នងិខ្យលន់ន
សពលសវោ នងិកាលៈសទ្េៈ។ សេចក្តីរេឡាញ់រគបបាងំ សពលម្ននអាកាេ
ធ្លែុរែជាក្ខ់ាល ងំ ក្ដូ៏ចជាសៅក្នុងរដូវសៅត  ួែត ង។ សេចក្តរីេឡាញ់ផតល ់    
ក្តនលងរជក្ តដលអាច្នន់ឹងាថ នភាពដអ៏ារក្ក្ប់ំផុែ។  
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 សេចក្តរីេឡាញ់ម្ននការយក្ចែិតទុ្ក្ោក្់ លមមនឹងបនតអ្្ិាា នឲ្យ អ្ែ់្ មែន់ឹង
អ្ំសពបីាបរបេអ់្នក្ដនទ្ របឈមមុខ្សោះរាយ សពលតដលចាបំាច់ និងអ្ែស់ទាេឲ្យ
ផង។ តែសេចក្តីរេឡាញ់ជាដំបូលរគបបាងំ តដលម្ននតដនក្ំណែ់។ សេចក្តី
រេឡាញ់តដលគាម នលក្ខខ្័ណឌ យ៉ាងដូចសនះ មិនតមនជាអ្នក្ការ រតដលទ្ទ្លួរង
អ្ំសពីតែមយង៉សទ្ តែជាសេចក្តីរេឡាញ់ដ៏េក្មម តដលសឆលីយែបសៅវញិ សដីមបជីយួ
អ្នក្របរពែឹតខុ្េ សោយមិនោក្់េម្នព ្មក្សលីការេសរមចចែិតរបេគ់ាែ់។ លក្ខណៈ
ននសេចក្តីរេឡាញ់មនិតរបរបួល ស យីទ្នទឹមនឹងសនាះ សេចក្តីរេឡាញ់ក្៏ម្ននការ
ផ្កល េប់តូរយុទ្ធាស្តេត តដលរក្របសយាជនឲ៍្យអ្នក្ដនទ្ “ក្នុងរគប់ការទាងំអ្េ”់។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ “សជឿទាងំអ្េ”់ 
សបីសគមនិបានគិែឲ្យេីុជសរៅសទ្ សគរបត លជាយលថ់ា បទ្គមពីរសនះក្ពុំងបសរងៀន
សយងីឲ្យស្វជីាមនុេសតដលឆ្បស់ជឿសគ ឬស្វីជាមនុេសរែងស់ពក្។ តែសនាះមនិតមនជា
អ្វីតដលាវក័្ប៉ុលចងប់សរងៀនសយងីសទ្។ សពលសយងីេិក្ាឲ្យបានេីុជសរៅ សទ្ីប
សយងីដឹងថា ាវក័្ប៉ុលមិនបាននយិាយថា សេចក្តរីេឡាញ់ តែងតែ  សជឿសគ សោយ
ឥែេងសយ័សនាះសទ្។ ជួនកាល មិែតភក្តតិដលម្ននសេចក្តរីេឡាញ់ មិនរែូវរបញាប់
សជឿគាន សទ្ គឺរែវូពិចារណ្តឲ្យបានេីុជសរៅ សដមីបឲី្យយលច់ាេអ់្ំពចីំណុចេនូលនន
បញ្ញែ ណ្តមយួ។  
 រែងច់ំណុចសនះ ាវក័្ប៉ុលក្៏បានបង្វែ ញពីទ្នំាក្ទ់្ំនងជាមូលោា ន រវាងសេច
ក្តីជំសនឿ និងសេចក្តរីេឡាញ់ផងតដរ។ បទ្គមពីរ ១កូ្រនិថូេ ជពូំក្១៣ បានរឭំក្
សយងីថា សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពិែម្ននភាពរងឹម្ន ំ សោយារជំសនឿតដលសយងីម្នន

ចំស ះរពះ។ សេចក្តរីេឡាញ់ពិែម្ននការលូែោេ ់នងិរទ្រទ្ង់ សោយជំសនឿ សពល
តដលសយងីសជឿសលី “សេចក្តរីគបយ៉់ាង” តដលរពះបានម្ននបនទូល អ្ពំរីពះអ្ងគរទ្ង់ 
អ្ំពីសយីងម្នន ក្់ៗ និងអ្ំពីទ្ំនាក្់ទ្ំនងតដលសយីងម្ននជាមួយគាន ។ សបីេិនជាសយីង 
 
 

រពះសយេ៊ូវបានម្ននបនទូលអ្ំពីភាពចាបំាច់ននការអ្ែ់្ មែ ់ សពលរពះអ្ងគម្ននបនទូល
ថា “មនុេសទាងំអ្េនឹ់ងេាប់អ្នក្រាលគ់ាន  សោយសរ ះស ម្ ះខ្ាុ ំ ប៉ុតនតអ្នក្ណ្តតដល
កានខ់ាជ ប់ ដរាបដលចុ់ងបំផុែ អ្នក្សនាះនឹងបានេសស្តង្វគ ះ”(ម៉្នថាយ ១០:២២)។ 
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ម្ននការេងសយ័ ចំស ះសេចក្តរីេឡាញ់ តដលរពះអ្ងគម្ននចំស ះសយងី សនាះសយងី
នឹងមនិេូវម្ននចែិតចងរ់េឡាញ់គាន សៅវញិសៅមក្សទ្ៀែសទ្។  
 រពះអ្ងគបានធ្លនាដលស់យងីថា រពះអ្ងគម្ននរពះទ្យ័អ្ែ់្ មែ់ និងេបបុរេចំ
ស ះសយងី។ សបីសយងីម្ននការេងសយ័ចសំ ះការធ្លនាសនះ សនាះសយងីនងឹមិនបង្វែ ញ
ការអ្ែ់្ មែ់ និងចិែតេបបុរេចំស ះគាន ស យី។ សបសីយងីម្ននចិែតេងសយ័ ចំស ះការ
ផគែផ់គងរ់បេរ់ពះអ្ងគ  សនាះសយងីនងឹមិនង្វយម្ននចែិតេបបុរេចំស ះសគសទ្។  
 កាលណ្តសយងីយលច់ាេអ់្ំពីសេចក្តពីិែតដលតចងថា “សេចក្តរីេឡាញ់សជឿ
ទាងំអ្េ”់ សនាះសយងីក្ង៏្វយនងឹយលច់ាេអ់្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់ តដលម្ននលក្ខ
ណៈដូចរពះសយេ៊ូវផងតដរ។ សេចក្តីរេឡាញ់ដព៏ែិម្ននឫេគុល និងមូលោា នរគឹះ
ក្នុងសេចក្តីជំសនឿ។ ចំតណក្ឯសេចក្តជីំសនឿវញិ គឺម្ននឫេគុល នងិមូលោា នរគឹះ 
ក្នុងការអ្វីតដលរពះម្ននបនទូល ក្នុងរពះគមពរី។ 
 សបីសយងីមិនបនត “សជឿសលីការទាងំអ្េ”់ តដលរពះបានម្ននបនទូលសទ្ សនាះសេច
ក្តីរេឡាញ់របេស់យងី នឹងមិនអាច្ន់សៅ សពលម្ននការខ្ក្ចិែត ការបដិសេ្ន ៍
និងការសជរេតីននជីវែិស យី។ មយង៉សទ្ៀែ សបីេិនជាសយងីមនិបានាងេង់សេចក្តី
រេឡាញ់សយងីឲ្យបានរងឹម្ន ំ សៅសលីរពះបនទូលរពះសទ្ សនាះសេចក្តរីេឡាញ់របេ់
សយងីមិនអាចលូែោេស់ទ្។ ម្ននតែសោយសេចក្តជីំសនឿសលីរពះប៉ុសណ្តណ ះ តដលសេច
ក្តីរេឡាញ់អាចបនតម្ននភាពរងឹម្នបំាន។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ “េងឃមឹទាងំអ្េ”់ 
និយមន័យននសេចក្តរីេឡាញ់រែង់ចណុំចសនះ គមឺ្ននទ្នំាក្់ទ្នំងនឹងនិយមនយ័
មុន។ សបីសយងីរេស់ៅ សោយជំសនឿសលីរពះបនទូល និងតផនការរបេរ់ពះ សនាះសយងីក្៏
ម្ននស ែុនងឹ “េងឃមឹទាងំអ្េ”់ផងតដរ។ កាលណ្តសយងីម្ននជសំនឿ ចំស ះរពះ
គុណរពះ សនាះគឺម្នននយ័ថា សយងីអាចសជឿជាក្់ថា មនុេសតដលម្ននបាប មិនទាន់
អ្េផ់លូវសទ្។ សេចក្តរីេឡាញ់អាចម្ននេងឃមឹ សោយារការអ្វតីដលរពះអាចស្វីក្នុង
ជីវែិមនុេសម្នន ក្់ៗ ។ 
 សយងីមុខ្ជាមិនយលស់ទ្ សបេិីនជាាវក័្ប៉ុលបសរងៀនសយងី ឲ្យសចះតែេងឃមឹ
សៅសលីអ្វីរគប់យ៉ាង សោយមិនសរេីមុខ្ សលីេពីការតដលគាែប់សរងៀនឲ្យសជឿ សោយ
ការយលដ់ឹងសនាះ។  ប៉ុតនត  េរម្នបម់នុេសទាងំអ្េ ់ ម្ននតែអ្នក្តដលម្ននជំសនឿសលី 
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រពះននរពះគមពីរបរេុិទ្ធសទ្ តដលម្ននមូលោា នរគឹះដ៏លា េរម្នបឲ់្យម្ននសេចក្តី
រេឡាញ់ នងិក្តីេងឃមឹ ក្នុងសោក្ិយសនះ។ គដូឺចតដលអ្នក្និពនធទ្ំនុក្ដំសក្ីងបាន
ស លស ងីថា “ទូ្លបងគេំងឃមឹដលរ់ទ្ងត់ែ១ប៉ុសណ្តណ ះ”(ទ្ំនុក្ដំសក្ងី ៣៩:៧)។ 
ាវក័្ប៉ុលបានេរសេរក្នុងេំបុរែសៅកាន់ពកួ្ជំនុ ំ សៅរក្ុងរ ៉ូមថា “ឯសេចក្តេីងឃមឹ
ក្៏មិនតដលនាឲំ្យសយងីម្ននសេចក្តខីាម េស យី”(រ ៉ូម ៥:៥)។ ស យីសោក្សពរែេុក្៏
បានម្ននរបាេនផ៍ងតដរថា “េូមេរសេីរដលរ់ពះដជ៏ារពះវរបិតាននរពះសយេ៊ូវ
រគីេទ ជារពះអ្ម្នច េន់នសយងីរាលគ់ាន  តដលរទ្ងប់ានបសងាីែសយងីស ងីជាថមី … សដីមបី
ឲ្យសយងីរាលគ់ាន បានសេចក្តេីងឃមឹដរ៏េ ់ សោយាររពះសយេ៊ូវរគីេទ រទ្ងរ់េព់ី
ាល បស់ ងីវញិ”(១សពរែុេ ១:៣)។  
 សនះជាអ្ណំ្តចននក្តរីេឡាញ់។ អ្ណំ្តចននសេចក្តរីេឡាញ់ មនិរែវូបានជំរុញ 
និងរទ្រទ្ង់ សោយអារមមណ៍តដលសចះតែតរបរបលួ ឬសោយនិេសយ័ាច់្ មស យី 
តែសោយជសំនឿ នងិក្តីេងឃមឹដ៏រជាលសរៅ តដលរពះរបទានដលអ់្នក្ តដលទុ្ក្ចិែត
រពះអ្ងគ។ សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិ អាចយលព់ជីីវែិ ស យីរេស់ៅក្នុងជីវែិសនាះ 
សោយគំនែិវជិជម្ននជានិចច សោយារ “រពះរគីេទ តដលគងេ់ណាិ ែក្នុងសយងី តដល
ជាទ្េីងឃមឹយ៉ាងឧែតម”(កូ្ល៉ុេ ១:២៧)។ 
 
សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិ “រទារំទ្ទាងំអ្េ”់ 
រែងច់ំណុចសនះ ាវក័្ប៉ុលបានបចចប់ការពិពណ៌នា អ្ំពអី្ែថន័យននសេចក្តី
រេឡាញ់ តដលម្ននតាងំពីខ្.៤មក្ តដលសផតីមសោយ ក្យថា “សេចក្តីរេឡាញ់តែ
ងតែអ្ែ់្មែ”់។ សយងីអាចដឹងអ្ំពីភាពខុ្េគាន  ក្នុងការសរបី ក្យ “អ្ែ់្ មែ”់ 
និង“រទារំទ្” ក្នុងការពិពណ៌នារបេា់វក័្ប៉ុល អ្ំពសីេចក្តរីេឡាញ់។ សពលតដល
សយងីបានដងឹថា អាថ៌ក្បំាងំសដីមបឲី្យម្ននក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិ គរឺែូវម្ននជសំនឿ នងិក្តី
េងឃមឹដ៏រែឹមរែូវ សនាះសយងីអាចម្ននស ែុនឹងនយិាយថា សេចក្តរីេឡាញ់ “រទារំទ្
ទាងំអ្េ”់។ 
 ក្នុងខ្.៤ រពះគមពីរសដីមជាភាារក្ិក្សរប ីក្យ តដលសផ្កត ែសៅសលី “ការអ្ែ់្ មែ់
យូរអ្តងវង” សៅសពលទ្ទ្ួលរងការស្វីទុ្ក្ខសទាេ ពីអ្នក្ដនទ្ សោយគាម នគំនំ ឬេមាប់។ 
ស យីសៅចុងខ្.៧វញិ គឺនយិាយេងាែ់្ងន់ សៅសលីរសបៀបតដលសយងីសឆលីយែប 
ចំស ះទុ្ក្ខលំបាក្ក្នុងជីវែិជាទូ្សៅ។ សេចក្តរីេឡាញ់មនិចុះចាញ់ មិនឈប់ ក្ក់្
ណ្តត លទ្ី ក្ម៏ិនសដីរសចញ។ សេចក្តរីេឡាញ់រទារំទ្ សពលម្ននការឈចឺាប ់ សោយ
ដឹងថា ខ្លួនម្ននសគាលសៅ តដលេក្តិេមនងឹរទារំទ្។ 
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ទី្៤ 
តេចក្តីស្េឡាញម់ ិដដលផតុត ើយ   
 
សោក្ឡាអ្ិនសនល រគីី(Lionel Richie) និងអ្នក្រេីោយអាណ្ត រ ៉ូេ(Diana 
Ross) បានសរចៀងបទ្ចសរមៀងមយួបទ្ យ៉ាងពិសរាះ អ្ពំី “សេចក្តរីេឡាញ់ដេ៏ថិែ
សេថរ” តដលគូសេន ៍នមីួយៗ ក្នុងវយ័យុវជនេងឃមឹថា នឹងទ្ទ្លួបានក្នុងអា  ៍
ពិ  ៍។ សេចក្តីរេឡាញ់ដ៏េថិែសេថរសនះ មិនអាចសក្ីែម្ននបានស យី សបេិីនជា
សគមនិអ្នុវែតតាមបទ្គមពីរ ១កូ្រនិថូេ ជពូំក្១៣សទ្សនាះ។ គាែ់បានបញ្ញជ ក្់អ្ពំអី្ែថ
ន័យននសេចក្តីរេឡាញ់ ក្នុងជពូំក្១៣ កានត់ែចាេត់ថមសទ្ៀែ សោយម្នន
របាេនថ៍ា “សេចក្តរីេឡាញ់មនិតដលផុែស យី”។ សោយារសេចក្តីរេឡាញ់
ដ៏ពិែម្ននរបភព និងជីវែិក្នុងរពះ សនាះសេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិអាចរទារំទ្ទាងំអ្េ។់  
 ាវក័្ប៉ុលបានបញ្ញជ ក្ច់ាេថ់ា អ្វីៗ សផសងសទ្ៀែរគាន់តែបសណ្តត ះអាេនន មិន
សពញសលញ និងមិនអាចទុ្ក្ចិែតបាន។  តែសេចក្តរីេឡាញ់ មនិដូសចាន ះស យី។ 
សោយក្ម្នល ងំ និងរពះគុណរពះ សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ែិសៅតែអាចបនតសៅមុខ្សទ្ៀែ
បាន សទាះជាេថែិក្នុងាថ នភាពតបបណ្តក្៏សោយ។ សេចក្តីរេឡាញ់ដព៏ិែ សៅតែ
អាចបនតសៅមុខ្សទ្ៀែ សទាះជាម្ននការក្បែ់ នងិការេងសយ័ក្ស៏ោយ។ សេចក្តី
រេឡាញ់ដព៏ិែអាចបនតសៅមុខ្សទ្ៀែ សទាះជាម្ននការខ្ក្ចែិត និងការស្វីខុ្េេីល
្ម។៌ សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពែិឈនះការសជររបម្នថ នងិការរចតណនរបេអ់្នក្តដល
ចាែទុ់្ក្សយងីជាេរែូវ។ សេចក្តរីេឡាញ់ដព៏ិែសៅតែបនត សទាះជារែូវសគជំនុំជរមះ
ឧរក្ិដាក្មម និងោក្គុ់ក្ក្ស៏ោយ។ េូមបតីែសៅសពលតដលលក្ខណៈននទ្ំនាក្ទ់្ំនង 
សយងីម្ននការតរបរបួល សោយារការេសរមចចិែតខុ្េក្៏សោយ ក្៏សេចក្តរីេឡាញ់ 
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របេរ់ពះសៅតែអាចបណ្តត លចិែតសយងី ឲ្យអ្្ិាា ន ស យីស្វីការអ្វីមយង៉ សដីមបជីួយ 
អ្នក្ដនទ្ តាមតដលអាចស្វសីៅបាន។ សេចក្តរីេឡាញ់សនះ ឆលុះបញ្ញច ងំអ្ំពរីពះទ្័យ
របេរ់ពះរគីេទ នងិសបកី្បង្វែ ញអ្ំពកីារផ្កល េប់តូរដអ៏្ាច រយ តដលម្ននតែរពះអ្ងគសទ្ 
តដលអាចបសងាីែឲ្យម្ននសេចក្តីរេឡាញ់ដ៏ពែិ ក្នុងជីវែិសយងីបាន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

ទី្៥ 
តតើខុ្ុំអាចតៅរក្តេចក្តសី្េឡាញ ់តៅទីណា?   
 
សបីេិនជាដួងចិែតរបេអ់្នក្ចង់េួរថា “សែខី្ាុ ំអាចរក្សេចក្តរីេឡាញ់ដ៏ពិែ តដលបាន
សរៀបរាបក់្នុងសេៀវសៅសនះ សៅទ្ណី្ត?” សនាះេំណួរសនះគងឺ្វយរេួលសឆលីយសទ្។ 
ម្ននបទ្គមពរីដស៏ពញនិយមមយួតចងថា “ដបែិរពះរទ្ងរ់េឡាញ់មនុេសសោក្ ដល់
សម៉លះបានជារទ្ងរ់បទានរពះរាជបុរតារទ្ងត់ែ១ សដមីបឲី្យអ្នក្ណ្តតដលសជឿដលរ់ពះ
រាជបុរតាសនាះ មិនរែូវវនិាេស យី គឲឺ្យម្ននជីវែិអ្េក់្លបជានិចចវញិ”(យ៉ូហាន 
៣:១៦)។  រែងច់ំណុចសនះ រពះសយេ៊ូវបានពិពណ៌នា អ្ពំទី្ំ នំនសេចក្តី
រេឡាញ់របេរ់ពះ ដលអ់្នក្តដលសជឿរពះអ្ងគ។ គដូឺចតដលរពះអ្ងគម្ននបនទូលសៅ
កាន់ពកួ្ាវក័្ថា “ដូសចនះ កុ្ឲំ្យខ្វលខ់ាវ យថា សែរីែូវបរសិភាគអ្វី ឬសេលៀក្ ក្់អ្វសីនាះ
ស យី ដបែិគឺជាាេនដ៍នទ្សទ្សែី តដលខ្ំតេវងរក្របេទ់ាងំសនាះវញិ ឯរពះវរបិតា
ននអ្នក្រាលគ់ាន  តដលគងស់ៅាថ នេួគ៌ រទ្ងរ់ជាបស យី ថាអ្នក្រាលគ់ាន រែូវការនងឹ
របេទ់ាងំសនាះតដរ ចូរតេវងរក្នគរ និងសេចក្តេុីចរែិននរពះជាមុនេិន សទ្ីបរគប់
របេទ់ាងំសនាះ នឹងបានរបទានមក្អ្នក្រាលគ់ាន តថមសទ្ៀែផង”(ម៉្នថាយ ៦:៣១-
៣៣)។ 
 សយងីចាបំាច់រែូវសជឿថា រពះអ្ងគពិែជាបានរេឡាញ់សយងីយ៉ាងសនះតមន សទ្បី
សយងីអាចម្ននទ្ំនុក្ចែិត ហ៊ានរេឡាញ់អ្នក្ដនទ្ សោយមនិខាល ចសរគាះថាន ក្់សៅនថង
សរកាយ។ 
 សែីអ្នក្បានចាប់សផតមីសបាះជហំាន សដមីបតីេវងរក្សេចក្តរីេឡាញ់ ក្នុងអ្ងគរពះ
សយេ៊ូវរគីេទ និងក្នុងការអ្វតីដលរពះអ្ងគអាចស្វីក្នុងជីវែិអ្នក្ស យីឬសៅ? សែអី្នក្ទុ្ក្ 
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ចិែតរពះអ្ងគសទ្? រពះគមពរីបានតចងថា រពះរគីេទបានេុគែសោះបាបអ្នក្ សែអី្នក្សជឿ
ឬសទ្?  
 សនាះស យីជាចំណុចតដលរែូវចាប់សផតីម។ េូមទ្ទ្ួលាគ លថ់ា អ្នក្ជាមនុេស
ម្ននបាប ស យីអ្នក្រែូវការរពះរគីេទ តដលបានយាងមក្ “តេវងរក្ នងិេសស្តង្វគ ះ
មនុេសបាែ់បង់”(លូកា ១៩:១០)។ សយងីអាចតេវងរក្សេចក្តរីេឡាញ់របេរ់ពះ 
ក្នុងអ្ងគរពះរគេីទ ស យីម្ននតែសៅក្នុងរពះអ្ងគសទ្ តដលសយងីអាចយលព់ីអ្ែថន័យនន
ការរេស់ៅ សោយសេចក្តីរេឡាញ់ តដលាវក័្ប៉ុលបានសរៀបរាប់សនាះ។  
 រពះអ្ងគជារពះតដលមិនរគាន់តែបានរតាេសៅសយងី ឲ្យរេស់ៅសោយខាន ែគំរូ
តដលខ្ពេជ់ាងមុនប៉ុសណ្តណ ះសទ្ តែតថមទាងំបានរតាេសៅសយងី ឲ្យរេស់ៅសោយទ្ី
បនាទ លល់ា សដីមបឲី្យអ្នក្ដនទ្ស ញីរពះអ្ងគរេក់្នុងជីវែិសយងី។  
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ក្រុមស ៀវសៅការរុរររស ើញ 
 

ការង្វរសបេក្ក្មមរបេ់សយីងខ្ាុ  ំ គឺសដីមបីឲ្យមនុេសរគប់រូបម្ននឱកាេ
ទ្ទ្លួ និងម្ននការយល់ដឹងអ្ពីំរបាជាា ននរពះគមពីរ តដលស្វីឲ្យជីវែិ
ផ្កល េ់តរប ។ 
រកុ្មសេៀវសៅការរុក្រក្ស ញី បក្រាយអំ្ពីសេចក្តីពិែននរពះសយេ៊ូវរគីេទ 
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