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សេចក្តីស្តើម 
ក្នុងព្រះវត្តមានព្រះអងគ 
ការចំណាយពពលជាមួយរពះ 
 
 
 មា នពពលមួយបុរសមាន កប់ានសួរកូនរបុសរបសគ់ាត់ ពោយបំណងលអថា “ពតើកូនអធសិ្ឋា នមួយថ្ថងប៉ុន្មម នដង?” កូនរបុសដដលមានអាយុ១៤ឆ្ន មំាន ក់
ពនះ បានញាកស់្ឋម  ព ើយជរមាបគាត់ថា “កូនមិនសូវអធសិ្ឋា នពទ”។  

 ពពលឮដូពចនះ បុរសជាឪពុកមានការបារមភចំព ះកូន កប៏ានសួរពទៀតថា “ព តុ
អវើកូនមិនសូវអធិស្ឋា ន?”  

 កូនគាតក់៏បានពឆលើយថា “កូនមិនសូវមានអើដដលរតូវទូលសូមពើរពះអងគផង”។  

 ពកមងជំទង់មាន កព់នះ បានពឆលើយតប ពោយ កយសមតើដដលពស្ឋម ះរតង់ពទ។  ររើសទ
បរសិទ័ជាពរចើន មនិហ៊ននិយាយរបាបអ់នកដថ្ទ ពោយរតង់ៗដូចគាត់ពទ ថាពកួពរ
អធសិ្ឋា ន ដតពៅពពលដដលខ្លួនចងទូ់លសូមអវើពើរពះអងគប៉ុពណាណ ះ។  
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 កនុងទំព័របន្មទ ប់ ពោកពដននើស  វ៊ើសសរ័(Dennis Fisher) ដដលជាអនកនិពនធ
ថ្នអងគការនំម៉ាណារបចថំ្ថង នងឹពលើកព ើងអំពើការលំបាកដដលពយើងមានជាធមមតា 
កនុងការដញកពពលថាវ យរពះ។   ទនទឹមនឹងពន្មះ  ពោកកប៏ង្ហា ញនូវចំណុចសំខាន់ៗ
មួយចំនួន ជាជំនួយដលព់យើង ពៅពពលដដលពយើងខ្ិតខ្ំអធសិ្ឋា ន អានរពះបនទូល 
និងបពរមើអនកដថ្ទ។  
 

អងគការនំមា៉ា ណាព្រចំថ្ងៃ  
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ទី១ 

បញ្ហា  
 
រពះ រមពើរបានដចងថា បន្មទ បព់ើរពះបានបពងកើតបុរសនិង្សតើដបូំងព ើយ រពះអងគ “យាងកនុងសួនចារពៅពពលថ្ថងពលាើយ”(ពោកុបបតត ិ ៣:៨)។ រពះ
អាទិករថ្នចរកវាល រទងម់ិនបានោករ់ពះភ័្កតរពះអងគ ពើមនុសសដដលរពះអងគបាន
បពងកើតព ើយ ព ើយកម៏ិនបានឲ្យពួកពទវតាមកទំន្មកទ់ំនងជាមួយពួកពរ ជំនួសរពះ
អងគដដរ។ ផទុយពៅវញិ រពះអងគបានយាងចុះមករកអ័ោមំ នងិន្មងពអវ៉ា ពោយផ្ទទ ល ់
ពដើមបើមានការរបកបខាងវញិ្ញា ណជាមួយអនកទងំពើរ។  

 រតងច់ំណុចពនះ រពះដដលរសឡាញ់ការរបកបគាន  ដដលបានពដើរជាមួយអ័ោមំ 
និងន្មងពអវ៉ា ពៅពពលថ្ថងពលាើយ រពះអងគក៏កំពុងដតពោងរពះ សតមករកពយើងមាន ក់
ៗ កនុងពពលបចចុបបននផងដដរ។ ដូចពនះ ការចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយរពះ ជា
ការចំណាយពពលជាមួយរពះអងគ ពដើមបើពិពស្ឋធនឹងរពះវតតមាន ការកមានតចិតត នងិ
ការដឹកន្មរំបសរ់ពះអងគ។ មានមនុសសជាពរចើន ចងម់ានពពលស្ឋង តព់សងៀមដ៏មាននយ័ 
ជាមួយរពះអងគ ដតពយើងពិបាកនឹងរកឱកាស ពោយស្ឋរបរយិាកាសពៅជំវញិខ្លួន
ពយើងមិនអំពណាយផល។   ការអាកខ់ានពនះ   អាចន្មឲំ្យពយើងមានអារមមណ៍ថា ខ្លួន 
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បានពធវើខុ្សនឹងរពះអងគ ពោយមិនយកចិតតទុកោក់ចំព ះការចំណាយពពលផ្ទទ ល់
ខ្លួនជាមយួរពះអងគ។ ប៉ុដនត ពបើសិនជាពយើងវាសដ់វងការលូតោសខ់ាងវញិ្ញា ណរបស់
ពយើង ពោយោបច់ំននួពពលដដលពយើងបានជួបជាមួយរពះអងគ កនុងពពលមួយសបាត
 ៍ពនះ ពន្មះមានន័យថា ពយើងបានរិតខុ្សព ើយ។  ចំណុចសំខាន់ថ្នការរបកបជា
មួយរពះបនទូល រឺសថិតពៅរតងច់ិតតរបសព់យើង មនិរគាន់ដតជាការណាត់ពពលជួបជា
មួយរពះអងគ តាមកាលវភិាររបសព់យើងប៉ុពណាណ ះពទ។ 

 

 
 កាលខ្្ុពំៅពរៀនពៅមហវទិាលយ័ កនុងឆ្ន ទំើ២ ខ្្ុ ំមានការពិបាក កនុងការលតដ់ំ
ខ្លួន។ ខ្្ុមំានកិចចការជាពរចើនដដលរតូវពធវើ ព ើយក៏មានការរខំានជាពរចើន ដដលបាន
របដជងយកពពលពវោដដលខ្្ុ ំរតវូពរបើសរមាបព់ធវើកិចចការដដលររូោក់ឲ្យៗទនព់ពល 
និងសរមាប់ពរៀនពរតៀមរបលង។ ភាពមមាញឹកកនុងការរសព់ៅ ដតងដតន្មឲំ្យខ្្ុ ំជនំួស
កិចចការណាមួយ ពោយកិចចការមួយពទៀតដដលខ្្ុ ំរតិថាសំខាន់ជាង ឬពធវើឲ្យខ្្ុមំិនពអើ
ពពើរទលដ់តពស្ឋះចំព ះកិចចការមួយចំននួ។ ពពលពន្មះ ខ្្ុហំកដូ់ចជាមិនបាន
សពរមចកិចចការអវើពស្ឋះ មិនដតប៉ុពណាណ ះ ខ្្ុដំថមទងំមានការពិបាក កនុងការពរៀបដផន
ការ ពដើមបើពធវើកចិចការពផសងៗផងដដរ។ 
 មានពពលយបម់ួយ បន្មទ បព់ើចបព់ម៉ាងពរៀនកនុងថាន ក់ ខ្្ុកំ៏បានពិភាកាជាមួយ
ស្ឋ្ស្ឋត ចរយរបសខ់្្ុ ំ អំពើបញ្ញា របសខ់្្ុ ំ។ គាតប់ានដណន្មខំ្្ុ ំ ឲ្យោក់អាទិភាព កនុង
កាលវភិាររបចថំ្ថងរបសខ់្្ុ ំ។   ពពលខ្្ុយំកពយាបលរបសគ់ាត់មកពិចរណា  រពះក៏
បានបណាត លចិតតខ្្ុ ំ ឲ្យោកព់ពលស្ឋង តព់សងៀមជាមយួរពះ ជាអាទិភាពសំខានប់ំផុត 
កនុងថ្ថងនើមយួៗ។ ពន្មះព ើយជាការអវើដដល “ខ្្ុរំតូវពធវើ” កុឲំ្យអាក់ខាន ពទះបើជាមាន
កិចចការជាពរចើនពទៀត  ដដលរតូវពធវើកនុងថ្ថងនើមួយៗក៏ពោយ។   ពដើមបើកុំឲ្យខានរបកប 

 

ពពលស្ឋង តព់សងៀម ជាពពលដពិ៏ពសស ដដលពយើងដញកពចញសរមាបស់នទន្មជាមយួ
រពះ។ ពពលស្ឋង តព់សងៀមពរចើនដតោបប់ញ្ចូ លការអធិស្ឋា ន ការអានរពះរមពើរ និងការ
ជញ្ជ ឹងរិតរពះបនទូល។ ពពលស្ឋង ត់ពសងៀមពរចើនដតពធវើព ើងរបចថំ្ថង និងពៅពពលដ៏
ជាកោ់កណ់ាមួយ។  



7 

 
ជាមយួរពះបនទូលរពះអងគជារបចថំ្ថង ខ្្ុ ំកប៏ានោក់ដផនការថា ការរបកបជាមួយរពះ
បនទូល ជាកចិចការទើមួយ ដដលខ្្ុរំតូវពធវើពរៀងោលព់ពលរពឹក។   

 ប៉ុដនត ពៅថ្ថងបន្មទ ប់ ពពលខ្្ុចំបព់ផតើមអនុវតតតាមការពបតជ្ាចតិតដដលខ្្ុ ំពទើបដតមាន
ថមើៗ ការតាងំចិតតពន្មះកប៏ានអន់ពខ្ាយពៅវញិ។  ខ្្ុកំ៏បានយលថ់ា ការចំណាយ
ពពលជាមួយរពះអងគ ហកដូ់ចជាតរមូវឲ្យមានការរបឹងដរបងខាល ងំពពក ព ើយមិន
បានទទួលលទធផលររបរ់គាន់ពទ។ ខ្្ុរំគានដ់តមិន
មានអារមមណ៍កនុងការរបកបជាមួយរពះបនទូលរពះ។ 
ខ្្ុ ំកប៏ានទូលថាវ យរពះអងគ អំពើអារមមណ៍របសខ់្្ុ ំ។ ខ្្ុ ំ
ទូលរពះអងគថា ខ្្ុមំានចិតតពតាះពតើយ រមឺិនសូវជាចង់
ចំណាយពពលជាមួយរពះអងគពទ។ ខ្្ុ ំបានស្ឋរភាព 
ពៅចំព ះរពះអងគ អំពើចិតតដដលខ្វះភាពពឆះឆលួពន្មះ 
ព ើយបានអររពះរុណរពះអងគសរមាបក់ារអតព់ទស
បាប ។ 
       បន្មទ បម់ក  ខ្្ុកំ៏បានសពរមចចិតតថាវ យអារមមណ៍
របសខ់្្ុ ំដលរ់ពះអងគ។ ខ្្ុបំានទូលសូមរពះអងគ ឲ្យដក
យកភាពអសកមម និងភាពពតាះពតើយពចញ ព ើយ
របទនឲ្យខ្្ុ ំមានភាពពឆះឆលួព ើង។ ពពលដដលខ្្ុ ំ
កំពុងអានរពះបនទូលសរមាប់របកបជាមួយរពះបនទូល
របចថំ្ថង ខ្្ុ ំក៏បានអធសិ្ឋា នសូមឲ្យមានការផ្ទល សដ់របដ៏
ពិតកនុងជើវតិខ្្ុ។ំ  ពពលខ្្ុ ំចបព់ផតើមអធសិ្ឋា ន  អំពើរពរមាងដដលខ្្ុរំតូវពធវើ  ពៅពពល
ពរកាយ ពៅថ្ថងពន្មះ ខ្្ុ ំបានទូលរពះអងគ អំពើកិចចការដដលររូោកឲ់្យខ្្ុពំធវើពន្មះ ព ើយ
សូមឲ្យរពះអងគរបទនកមាល ងំ របពយាជនឲ៍្យខ្្ុអំាចពធវើកិចចការពនះឲ្យអសព់ើលទធភាព។  
 ពពលដដលខ្្ុចំប់ពផតើមពធវើដំពណើ រពៅស្ឋោ ខ្្ុ ំកច៏ប់ពផតើមមានអារមមណ៍ថា មាន
កមាល ងំកនុងខ្លួន និងមានអារមមណ៍មូល ព ើយដដលសំខាន់បផុំតពន្មះ រឺខ្្ុមំានការ
ររបរ់រងពពលពវោបានលអ ដដលពើមុនខ្្ុ ំមិនអាចពធវើបាន។ ពនទុះរបសខ់្្ុកំ៏បានព ើង
ខ្ពសជ់ាមុខ្ កនុងឆមាសពន្មះ។  រពះអងគបានពឆលើយតបការអធសិ្ឋា នរបសខ់្្ុ។ំ  ពពលខ្្ុ ំ
បនតទូលសូមឲ្យរពះអងគជួយ  ឲ្យខ្្ុ ំមានការពបតជ្ាចិតតកាន់ដតរងឹមា ំ  កនុងការចំណាយ
ពពលជាមយួរពះអងគ ខ្្ុកំរ៏កបានកមាល ងំ ដដលខ្្ុរំតូវការ។ 
 

ការចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀម
ជាមួយរពះ ជាការចំណាយ
ពពលជាមួយរពះអងគ ពដើមបើ
ពិពស្ឋធនឹងរពះវតតមាន ការ
កមានតចិតត និងការដឹកន្ម ំ
របសរ់ពះអងគ។ 
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 រឺដូចដដលរពះរមពើរពអស្ឋយបានដចងថា “អសអ់នកណាដដលសងឃមឹដលរ់ពះ
ពយ ូវ៉ាវញិ ពន្មះនឹងមានកំឡាងំចំពរ ើនជានិចច”(ពអស្ឋយ ៤០:៣១)។  រពះបនទូល
សនា ដដលពោកពហោបានដថលងពៅកាន់ោ្សតអុើរស្ឋដអលពៅសម័យពដើម កជ៏ា
រពះបនទូលសនា សរមាបព់យើង កនុងសមយ័បចចុបបននផងដដរ។ កនុងរពះរមពើរពដើមជាភា
ស្ឋព ពរពើ  កយថា មានកមាល ងំចពរមើនជានិចច រមឺានន័យថា “ជនំួសពោយកមាល ងំថមើ 
ផ្ទល សប់តូរកមាល ងំជាថមើ បង្ហា ញនូវភាពថមើ ឬលូតោសជ់ាថមើ”។ ដតរតងច់ំណុចពនះ ពយើង
រតូវដឹងថា ពដើមបើឲ្យបានកមាល ងំចពរមើនព ើង ពយើងរតូវសងឃមឹដលរ់ពះ ពោយមាន
សកមមភាព រមឺិនដមនអសកមម ពោយរង់ចទំទួលផលដតមួយមុខ្ពន្មះពទ។ មាន
ន័យថា ពយើងរតូវមានចិតតចង់ពធវើអវើមាង៉  ពដើមបើឲ្យបានទទួលកមាល ងំមកពើរពះ។  រពះ
អងគមនិបានរពំងឹឲ្យពយើង ជើកកកាយរកកមាល ងំចិតត និងការពបតជ្ាចិតត ដដលពៅពសស
សលក់នុងខ្លួនពយើងពនះពទ។ ផទុយពៅវញិ ពយើងរតូវទូលសូមឲ្យរពះអងគរបទនកមាល ងំ
របសរ់ពះអងគមកពយើង និយាយរមួ រសូឺមឲ្យរពះអងគរបទនឲ្យពយើងមានកមាល ងំ។ 

អនកដែលរ ើងប្តូ្វ កគំរូតាម 
 ពពលពយើងដសវងរកឱកាសចណំាយពពលជាមយួរពះ ពតើពយើងរួរយករំរូតាមនរ
ណា? ពតើមាននរណាដដលមានរំរូលអជាងរពះពយស៊ូវពទៀតពន្មះ? កនុងអំ ុងពពល
រពះអងគកំពុងបំពពញរពះោជកិចច កនុងពោកិយពនះ រពះវរបិតាបានអណំាចរពះពចស្ឋត
របសរ់ពះអងគ។ ពទះបើជារពះអងគជារពះមយួរយភាររយក៏ពោយ ករ៏ពះអងគពៅដត
រតូវពឹងដផអកពលើរពះវរបិតា និងរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធដដលបានរងស់ណាិ តកនុងរពះអងគ 
និងពធវើការតាមរយៈរពះអងគ។ ជាកដ់សតង ពយើងព ើញថា រពះអងគពិតជាបានពងឹដផអក
ពៅពលើរពះវរបិតាដមន ពោយរពះអងគយាងពៅរកពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយរពះវរបិតា 
ដតអងគឯង។ រពះរមពើរដំណឹងលអបានដចងជាពរចើនដង អំពើការដដលរពះពយស៊ូវបាន
យាងពចញពើ វូងមនុសស និងពួកសិសស ពដើមបើពៅរកកដនលងរបកបជាមួយរពះវរបិតា 
យ៉ាងសងប់ស្ឋង ត់។ 

  
 

ពពលដដលរពះពយស៊ូវយាងពចញពៅរកកដនលងអធិស្ឋា ន : ម៉ាថាយ ២៦:៣៦  
ម៉ាកុស ១:៣៥ ៦:៤៦ ១៤:៣២-៣៩ លូកា ៥:១៦ ៦:១២ ៩:១៨  
១១:១ ២២:៤១ យ៉ូហន ១៨:១ 
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 បទរមពើរម៉ាកុស ១:៣២-៣៩ កប៏ានដចងអំពើពរឿងពនះផងដដរ។ ពពលពយើង
សិកាបទរមពើរពនះ ឲ្យកាន់ដតសុើជពរៅ ពន្មះពយើងពមើលព ើញស្ឋរៈសំខាន់ នងិឥទធិ
ពលថ្នការរបកបគាន  ដដលរពះអមាច សថ់្នពយើងមានជាមួយរពះវរបិតា កនុងរពះជនម
របសរ់ពះអងគ ព ើយពយើងកព៏រៀនបានការជាពរចើនពទៀត។ រដូឺចដដលមានពសចកតើដចង
ថា “កាលពៅងងឹតមិនទន់ភលរឺស្ឋងពៅព ើយ ពន្មះរទងព់តើនព ើងយាងពចញពៅឯ
ទើស្ឋង ត ់ ព ើយអធិស្ឋា នពៅទើពន្មះ”(១:៣៥)។ បន្មទ បព់ើរពះពយស៊ូវបានពធវើការ
ពរបាសជមងឺ នងិបពណត ញវញិ្ញា ណអារកកព់ចញពើមនុសសជាពរចើន អសព់ពលពពញមយួ
ោង ចមក(១:២៩-៣៤) រពះអងគបានដញកពពល ពដើមបើរបកបជាមយួរពះវរបិតា។ ខ្្ុ ំ
ពជឿថា រតងច់ំណុចពនះ រពះររើសទបានពរបើពពលស្ឋង ត់ពសងៀមពន្មះ ពដើមបើចពរមើនកមាល ងំ
ខាងវញិ្ញា ណរបសរ់ពះអងគព ើងវញិ។ 

ការរខំានដែលរ ើងជួប និងការែឹកនរំបស់ប្រះ 
 “ឯសុើម៉ូន និងពួកអនកដដលពៅជាមួយ ពរកព៏ដើរ
តាមរករទង ់ រគាបានព ើញរទងព់ ើយ ពន្មះកទូ៏លថា 
មនុសសទងំអសក់ំពុងដតរករទង ់ រទងម់ានរពះបនទូល
តបថា ចូរពយើងពៅកនុ ងអសទ់ងំភូមិពៅជុវំញិ ពដើមបើឲ្យ
ខ្្ុ ំបានរបកាសរបាប់ពៅភូមិទងំពន្មះដដរ ដបិតរឺ
ពោយព តុពន្មះព ើយ បានជាខ្្ុ ំមក”(១:៣៦-៣៨) 
 កនុងខ្.៣៧ ពរអាចបកដរប កយ “រកព ើញ”  
បានមាង៉ពទៀតរឺ  “តាមរកព ើញ”។  ពោកពពរតុស 
និងមិតតភរ័ករបសគ់ាត់បានដឹងចាសជ់ាងពរ ថារពះ
ពយស៊ូវមុខ្ជាបានយាងពៅទើណាព ើយ បានជាពួក
ពរន្មគំាន ពៅរករពះអងគដតមតង។ ពួកពរបានសពរមច
ចិតតរខំានការអធសិ្ឋា នរបសរ់ពះអមាច ស ់  ពោយស្ឋរ
ការបារមភរបសខ់្លួន ពៅពពលដដល “មនុសសទងំអស់
កំពុងដតរករពះអងគ!”  
 ប៉ុដនត រពះពយស៊ូវមិនបានបារមភ ខាល ចពររតិថា 
រពះអងគមនិពអើពពើរ  ឬមិនយករពះទ័យទុកោកច់ពំ ះ 
 

រពះអងគមិនបានរពឹំងឲ្យពយើង 
ជើកកកាយរកកមាល ងំចិតត និង
ការពបតជ្ាចិតត ដដលពៅ 

ពសសសលក់នុ ងខ្លួ នពយើងពនះ
ពទ។ ផទុយពៅវញិ ពយើងរតវូ
ទូលសូមឲ្យរពះអងគរបទន
កមាល ងំរបសរ់ពះអងគមកពយើង 
និយាយរមួ រឺពយើងសូមឲ្យរពះ
អងគរបទនឲ្យពយើងមាន 
កមាល ងំព ើង។ 
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ពសចកតើរតូវការរបសព់ួកពរព ើយ។ ពតើការដដលរពះអងគចណំាយពពលស្ឋង តព់សងៀម 
បានពធវើឲ្យរពះអងគមានការពឆលើយតបកាន់ដតតចិ ចំព ះអនកដដលពៅដកបររពះអងគឬ? 
ផទុយពៅវញិ ពោយស្ឋររពះអងគបានចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយរពះវរបិតា 
ពន្មះរពះអងគមានរពះទ័យចងប់នតបំពពញពបសកកមម ដដលធំជាងពន្មះពៅពទៀត រឺ 
“ដសវងរក នងិសព្ង្ហគ ះមនុសសបាតប់ង”់(លូកា ១៩:១០)។ ពបើរពះអងគបពំពញដត
តរមូវការរបសអ់នក ដដលពៅចំព ះមុខ្រពះអងគ ពតើរពះអងគមិនរតូវយករពះទ័យទុក
ោក់ ចំព ះអសអ់នកដដលបាតប់ង់ផងពទឬ? ការពបតជ្ាចិតតរបសរ់ពះពយស៊ូវមានភាព
រងឹមា ំបន្មទ បព់ើរពះអងគបានចណំាយពពលជាមយួរពះវរបិតាព ើយ។ 

 រពះពយស៊ូវបានពរបើពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយរពះវរបិតា ពដើមបើឲ្យមានការរបកប
ដ៏មានន័យ កដូ៏ចជា ពដើមបើឲ្យបានទទួលកមាល ងំ នងិការដឹកន្ម ំ ពដើមបើបំពពញពបសក
កមមរបសរ់ពះអងគ។ ពបើសិនជាពយើងចងប់ានទទួលលទធផលដូចពនះ ពើការចំណាយ
ពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយរពះ ពយើងចបំាច់រតូវយករំរូតាមរពះពយស៊ូវ ព ើយអនុវតត
តាមរពះបនទូលរពះ ពោយអំណាចថ្នរពះវញិ្ញា ណ ពោយអនុញ្ញា តឲ្យរពះបនទូលរពះ
អងគជះឥទធិពល មិនរគាន់ដតមកពលើការអវើដដលពយើងពធវើពទ ដតដថមទងំដកដរបជើវតិ
ពយើងផងដដរ។ 
 ពបើពយើងចត់ទុកការចណំាយពពលជាមយួរពះ ជាការពរចខ្លួនមកសរមាកខាង
វញិ្ញា ណមួយថ្ថងមតង ឬរគានដ់តជាការពជៀសពចញពើកិចចការជាពរចើន “ដដលរតវូពធវើ” 
ពន្មះពយើងអាចធ្លល កចូ់លកនុងអន្មទ ក ់ ដដលកាតផ់្ទត ចជ់ើវតិខាងវញិ្ញា ណរបសព់យើង 
ពចញពើកិចចការដថ្ទពទៀតកនុងការរសព់ៅ។ ពនះជាកំ ុសមួយ ដដលរតូវពជៀសវាង។ 
ការចំណាយពពលស្ឋង ត់ពសងៀមជាមួយរពះ ជាជំនួយខាងវញិ្ញា ណដដលពយើងមិនអាច
អតប់ាន។ ចបត់ាងំពើសម័យសួនចាពអដដន រ ូតមកដលស់ពវថ្ថងពនះ រពះសពវរពះ
ទ័យនឹងពដើរជាមួយោ្សតរពះអងគ កនុងររបដ់ផនកទងំអសថ់្នដំពណើ រជើវតិរបសព់ួកពរ។ 
 

 ពពលរពះពយស៊ូវចណំាយពពលស្ឋង តព់សងៀម កនុ ងសួនចារពរតពសម៉ានើ មុន
ពពលពរយករពះអងគពៅឆ្ក ង រពះអងគបានអធិស្ឋា នថា “ឱរពះវរបិតាថ្នទូលបងគំ
ពអើយ ពបើសិនជាដពងពនះកនលង ួសពើទូលបងគពំៅពុំបាន ពលើកដតទូលបងគទំទួល 
ពន្មះសូមតាមរពះ ឫទ័យរទងចុ់ះ”(ម៉ាថាយ ២៦:៤២)។ 
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ទីពីរ 

ការររៀបចំខ្លួន 
 
 
 

ម នុសសដដលរសឡាញ់គាន ពៅវញិពៅមក មានបំណងចិតតចងច់ំណាយពពលដ៏
មានន័យ ជាមួយគាន ។  ពដើមបើឲ្យអាចពធវើដូចពនះបាន  ពររតូវមានការលត់ដ ំ

រមួជាមួយពសចកតើរសឡាញ់។ ការរកពពល តរមវូឲ្យមានការពរៀបដផនការ ដដលពចញ
ពើចតិត។ យ៉ាងណាមញិ ពដើមបើឲ្យពយើងមានពពលពវោដម៏ានន័យជាមួយរពះ ពយើងក៏
ចបំាច់រតូវមានបណំងចតិតដូចពនះផងដដរ។ រដូឺចដដលពយើងបានព ើញព ើយថា 
រពះពយស៊ូវបានពធវើជារំរូថ្នការរបកបគាន  ដដលមានបំណងចតិត ពោយរពះអងគបាន
ដញកពពលពៅរកកដនលងស្ឋង ត់ដតអងគឯង ព ើយអនុញ្ញា តឲ្យរពះអងគរទង់ទទួល
របពយាជនព៍ើពពលស្ឋង តព់សងៀមពន្មះ។ ជាញឹកញាប់ ពពលពយើងចូលដលថ់្ថងថមើ ពយើង
ចងម់ានការរបកបជាមួយរពះបនទូល តាមពពលដដលបានកំណត់ ដតពពលពវោកនុង
ថ្ថងពន្មះក៏បានររំិលពៅមុខ្ ពយើងមានកិចចការមួយព ើយមយួពទៀតដដលរតូវពធវើ នងិ
បានរខំានពយើង រ ូតដលព់ពលដដលការរបកបជាមួយរពះបនទូល រតូវបានពនា
ពពល ឬរតូវពយើងពភលច រ ូតដលព់ពលថ្ថងបន្មទ ប់។  
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 ប៉ុដនត ពពលដដលពយើងពផ្ទត តអារមមណ៍ ពៅពលើរពះ
អងគជាទើមយួ ពន្មះពយើងក៏មានការរតិដ៏រតឹមរតូវ អំពើ
ការអវើពផសងពទៀត ព ើយការចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀម
ក៏បានកាល យជាអាទភិាព រមឺិនដមនជាការអវើដដលពយើង
បានរចបាចប់ញ្ចូ លកនុងពពលដដល    ពយើងពៅពសស
សលព់ន្មះព ើយ។ 
 ការរបកបគាន ពនះ តរមូវឲ្យមានការ វកឹហត់លត់
ដំ។  
 កនុងបទរមពើរ ១កូរនិថូស ជំពូក៩ ស្ឋវក័ប៉ុលបាន
និយាយពរបៀបរបដូច អពំើការរបកួតរបសក់ើឡាករ 
ពដើមបើពនយល ់ អពំើការ វកឹហតល់ត់ដខំាងវញិ្ញា ណ 
ដដលពយើងរតូវការ កនុងការរសព់ៅ។ បទរមពើរពនះបាន
ពរបើ កយ “ខ្ំអត់សងកត់ចតិត”(ខ្.២៥) ដដលតាមន័យ
រតង់ រឺមាននយ័ថា “អណំាចថ្នការររបរ់រងខ្លួនឯង នងិការពរៀនអតធ់ន់”។  

 ពពលដដលកើឡាករមានការតាងំចិតត ចំព ះការរបកតួកើឡាអូឡាពំកិ ពកួពរ
ពជៀសវាងការអវើដដលអាចរខំានពួកពរ។  ការ វកឹហតល់ត់ដកំាយ និងការតម
អាហរដដលមនិរតូវញា ំ រមឺានស្ឋរៈសំខាន់ណាស។់ ពបើពយើងពធៀបនឹងជើវតិខាង
វញិ្ញា ណវញិ ពយើងអាចទទួលលទធផលដដលមិននឹកស្ឋម នដល ់ ពពលដដលពយើងពរៀន
របកបជាមួយរពះបនទូលរបចថំ្ថង ព ើយយកការរបកបពនះជាអាទិភាព ពោយពងឹ
កមាល ងំរបសរ់ពះ។  
 ពដើមបើពរៀបចពំពលស្ឋង ត់ពសងៀម សូមដសវងយលអ់ំពើវធិើស្ឋ្សតមួយចនំួន ដូចខាង
ពរកាមពនះ :  
  
 

ពពលដដលពយើងពផ្ទត ត 
អារមមណ៍ ពៅពលើរពះអងគ
ជាទើមយួ ពន្មះពយើងក ៏
មានការរិតដរ៏តឹមរតវូ អពំើ 
ការអវើពផសងពទៀត។ 

“បានជាខ្្ុ ខំ្ំរត់យ៉ាងដូពចន ះ មិនដមនដបបដូចជាមិនស្ឋគ លផ់លូ វពទ ខ្្ុ កំ៏ខ្រំបោល់
យ៉ាងដូពចន ះដដរ មិនដមនដូចជាោលខ់្យលព់ទ រឺខ្្ុ វំាយដរូំបកាយខ្្ុ ំ ទងំបងខឲំ្យចុះ
ចូល ដរកងពរកាយដដលខ្្ុ ំបានរបពៅមនុសសឯពទៀតព ើយ ពន្មះខ្លួ នខ្្ុ ំរតូវពចល
ពចញវញិ(១កូរនិថូស ៩:២៦-២៧)។ 



13 

 
ការរពំងឹរតិ ដដលសមព តុផល : ខ្្ុសំ្ឋគ លសិ់សសស្ឋោមាន ក់ ដដលពូដកសរពសរអតថ
បទ។ ប៉ុដនត គាត់ពចះដតយកកិចចការមករបរលឲ់្យររូយតឺ មតងព ើយមតងពទៀត។ គាត់
ថា “ពបើខ្្ុ ំមិនអាចពធវើកិចចការពន្មះឲ្យបានលអឥតពខាច ះពទ ពន្មះខ្្ុមំិនចងព់ធវើវាពទ!” រតង់
ចំណុចពនះ    ការដដលគាតព់បតជ្ាចតិតពធវើកចិចការស្ឋោ   ឲ្យបានលអឥតពខាច ះ   បាន
បណាត លឲ្យគាត់បាតប់ង់ពនទុះ ជាជាងពធវើឲ្យមានពនទុះលអជាងមុខ្។  
 យ៉ាងណាមិញ មានមនុសសជាពរចើនកម៏ានការតាងំចតិតរសពដៀងនងឹគាត់ ពដើមបើ
រកាពពលស្ឋង តព់សងៀមផងដដរ។ ជាញឹកញាប់ ពយើងពរចើនដតសពរមចចតិតថា “មនិចូល
ពៅកនុងពពលស្ឋង ត់ពសងៀមទលដ់តពស្ឋះដតមតង” ពបើសិនជាពយើងមិនអាចពធវើឲ្យបានលអ
ដូចចិតត។  

 ប៉ុដនត ការរបកបជាមយួរពះបនទូល មិនដមនជាការអវើដដលពយើងរតូវពធវើឲ្យបាន
លអឥតពខាច ះពន្មះពទ  ដតរតវូពធវើឲ្យមានការរ ើកចពរមើនឲ្យកាន់ដតលអព ើង ពើមយួថ្ថងពៅ
មួយថ្ថង។ យកលអ ពយើងររួមានពពលស្ឋង ត់ពសងៀមដ៏ខ្លើ
ជាមយួរពះ ឲ្យអសព់ើចតិត ជាជាងខ្កខានមិនបានចំ
ណាយពពលជាមយួរពះអងគទលដ់តពស្ឋះ ពោយស្ឋរ
ពយើងមិនអាចពធវើឲ្យបានលអឥតពខាច ះ។  ពយើងករមនឹង
ជួបកាលៈពទសៈ ដដលលអឥតពខាច ះ ព ើយពបើសិនជា
ពយើងរងច់កំាលៈពទសៈដឥ៏តពខាច ះ    ពន្មះពយើងរប
ដ លជាមនិដដលមានពពលស្ឋង តព់សងៀម ជាមយួរពះ
អងគព ើយ។ 

រកកដនលងសមរមយ ។ ពសៀវពៅដដលមានចំណងពជើង
ថា សំបុរតពផ្ើពៅកាន់ម៉ាលខុ្ម ដដលពោកសុើ ពអស 
លូអុើស(C. S. Lewis)បាននិពនធ បានផតលនូ់វការ
ដណន្មដំរ៏ួរឲ្យភ្ាក់ពផអើលអំពើពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមយួ 
រពះ។  គាតប់ានឲ្យពយាបលថា  ពយើងរតូវរបាកដថា  
 

ភាពឥតពខាច ះនិយម និងការបងខថំ្នភាពបន្មទ ន់ អាចជាសរតូវរបសព់ពលស្ឋង ត ់
ពសងៀមជាមយួរពះ។ ការចំណាយពពលខ្លះជាមួយរពះ រឺរបពសើរជាងការមិនបាន 
ចំណាយពពលជាមួយរពះអងគពស្ឋះ។ 

    ការរបកបជាមយួរពះ 
បនទូល មិនដមនជាការអវើ
ដដលពយើងរតវូពធវើឲ្យបាន
លអឥតពខាច ះពន្មះពទ ដតរតវូ
ពធវើឲ្យមានការរ ើកចពរមើនឲ្យ
កានដ់តលអព ើង។ 
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ពយើងពៅរកកដនលងដដលមនិមានការរខំានពពក រមឺានការរខំានលមមនងឹអាចជយួ
ឲ្យពយើងពផ្ទត តអារមមណ៍បានលអ។ ពោកលូអុើសបានដំណាលពរឿងរបសបុ់រសមាន ក់ 
ដដលបានចណំាយពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយរពះ កនុងទូរថពភលើង ពរ ះគាត់យលថ់ា 
ពបើគាត់ពៅកដនលងដដលគាម នសពមលងរខំានទលដ់តពស្ឋះ រឺង្ហយនងឹន្មឲំ្យគាត់ជបួការ
លបួងពពក ដដលន្មឲំ្យមានអារមមណ៍វលិវល។់  សពមលងរថពភលើងបានបងខំឲ្យគាត់ពផ្ទត ត
អារមមណ៍កានដ់តខាល ងំដថមពទៀត។ ដូចពនះ គាតម់ានការពផ្ទត តអារមមណ៍បានលអជាង
មុខ្ ពពលដដលមានការរខំានខ្លះៗ។  
 រតងច់ំណុចពនះ ពយើងរតូវដឹងថា ពយើងមិនដតងដតអាចរកបានកដនលង ដដលមាន
ភាពស្ឋង តរ់ជងដូំចកនុងរូងភនពំ ើយ។ ពយើងចបំាច់រតូវរកកដនលងណាដដលពយើងអាចរក
បាន សមតាមតរមូវការរបសព់យើងបំផុត ព ើយជយួឲ្យពពលស្ឋង តព់សងៀមរបសព់យើង 
កានដ់តមានភាពលអរបពសើរព ើងដថមពទៀត។  
 
ការបរុំងពពលទុករបចថំ្ថង : មនុសសជាពរចើនបាននិយាយសងកតធ់ងន់ អពំើស្ឋរៈសំខាន់
ថ្នការចបព់ផតើមថ្ថងនើមួយៗ ពោយការចំណាយពពលរបកបជាមួយរពះបនទូល។ មាន
ររើសទបរសិទ័មាន ក់ធ្លល បរ់បាបខ់្្ុ ំថា គាតប់ានោកវ់និ័យមួយសរមាបខ់្លួនឯង រ ឺ “ពបើមនិ
បានអានរពះរមពើរពទ រមឺិនរតូវញាអំាហរពពលរពឹកព ើយ”។ ការពបតជ្ាចិតតពនះ អាច
ជាអវើដដលគាតព់ធវើពកើត   ប៉ុដនត   ការរបកបជាមួយរពះបនទូល  ក៏អាចពធវើពៅពពល ក់
កណាត លថ្ថង ឬពៅពពលយបព់រៅបានលអជាង សរមាបអ់នកខ្លះ  អារសយ័ពៅពលើ 
ទមាល បថ់្នការញាអំាហរ មុខ្របរ ឬរពបៀបថ្នការរសព់ៅរបសព់ួកពរ។ មនុសសមាន ក់ៗ
មានស្ឋថ នភាពខុ្សៗគាន ។  
 រពះរមពើរបានពលើកទឹកចិតតឲ្យពយើងជួបជាមួយរពះ ពៅពពលណាកប៏ាន កនុងថ្ថង
នើមួយៗ។ រដូឺចដដលពសតចោវ ើឌបានដថលងកនុងបទរមពើរទំនុកដំពកើងថា “ឱរពះអងគ
ពអើយ រទងជ់ារពះថ្នទូលបងគ ំ ទូលបងគំនឹងដសវងរករទងអ់សព់ើចិតត”(ទំនុកដំពកើង 
៦៣:១)។ មាង៉វញិពទៀត រទងក់៏បានមានបនទូល អំពើការដដលរទង់រពំឹងរងច់ពំពល
ជញ្ជ ឹងរិតរពះបនទូលរពះ មុនទងំអសទ់ងំ“យាមយប់”(ទនុំកដំពកើង ១១៩:១៤៨) 
ចំដណកឯពោកោនើដយល៉វញិ គាតប់ានកំណតព់ពលអធសិ្ឋា ន ពដើមបើរបកបជាមយួ
រពះ មួយថ្ថងបើដង(ោនើដយល ៦:១០)។ ព ើយពដើមដំបូងថ្នបទរមពើរទំនុកដំពកើង 
បាននិយាយអំពើមនុសសដដលមានពរ   ដដល “បានពរតកអរនឹងរកឹតយវនិ័យរបសរ់ពះ
អមាច ស”់(១:២) ព ើយជញ្ជ ឹងរិតរកឹតយវនិ័យរបសរ់ពះអងគ ទងំយបថ់្ថង”(១:២)។ 
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 ពពលដដលពយើងជួបជាមួយរពះ ជាពពល
ដដលពយើងមានពសរ ើភាពដ៏អស្ឋច រយ។ វាអារសយ័
ពៅពលើការសពរមចចិតតរបសព់យើង ថាពតើពពលណា 
ជាពពលដដលលអបផុំត សរមាបព់យើងជបួរពះអងគ 
កនុងថ្ថងនើមួយៗ។ អវើដដលសំខាន់ពន្មះ រកឺារពបតជ្ា
ចិតតចំណាយពពលជារបចថំ្ថង ពៅពពលដដលរពះ
អងគអាចមានបនទូលជាមួយអនក តាមរយៈរពះ
បនទូល ព ើយអនកអាចពឆលើយតបចំព ះរពះអងគ 
ពោយការអធសិ្ឋា ន។ 
     ពយើងសុទធដតចបំាច់រតូវពធវើដផនការ ពទះពយើង
រតូវការកាលវភិារដ៏មុងឺម៉ាតយ៉់ាងខាល ងំ ឬរគានដ់ត
រតូវការកាលវភិារ ដដលធូរលុងជាងក៏ពោយ។ ចូរ
ពរបើរបតទិិនពយួរពលើជញ្ញជ ងំ ទូរសព័ទស្ឋម ត វូន 
តាោងពធវើដផនការរបចថំ្ថង កំពយូទរ័ ឬរបតទិិន
របពភទពផសងពទៀត ពដើមបើរូសចំណាពំពលរបចថំ្ថង 
ដដលរតូវដញក សរមាបជ់ួបរពះអងគ។  

ការអនុវតតនខ៍្លើៗ  នងិញឹកញាប ់ ររឺបពសើរជាងយូរៗមតង : មានររូពភលងមាន កប់ានមាន
របស្ឋសនថ៍ា “ការអនុវតតន៍ ១៥ន្មទើកនុងមយួថ្ថង ជាពរៀងោលថ់្ថង ររឺបពសើរជាងការ
អនុវតតនជ៍ាពរចើនពម៉ាង ដដលបានដតពើរថ្ថង កនុងមួយសបាត  ៍”។  
    ពគាលការណ៍មួយពនះ ក៏អាចរតូវបានយកមកអនុវតតយ៉ាងង្ហយ កនុងការចំណាយ
ពពលរបកបជាមួយរពះបនទូលរបចថំ្ថង។ បានពសចកតើថា យកលអ ពយើងរួរចំណាយ
ពពល១៥ន្មទើ  ព ើយរកាពពលពន្មះ ជាពរៀងោលថ់្ថង ជាជាងបពណាត យឲ្យមានការសុើ 
 

មានររើសទបរសិទ័ជាពរចើនបានបពងកើតទំោប់អធិស្ឋា ន តាមពពលពម៉ាងកណំត ់ ដូច
ជា កនុ ងពពលរពឹក ពពល ក់កណាត លថ្ថង និងពពលោង ច ជាវ ើធើដដលជយួឲ្យខ្លួ ន
លូតោស ់ ព ើយលត់ដកំារអធិស្ឋា នរបសខ់្លួ ន  ឲ្យកានដ់តមានភាពរងឹមា ំកនុ ងការ
រសព់ៅ។  

ពពលដដលពយើងជបួជា 
មយួរពះ ជាពពលដដលពយើង
មានពសរ ើភាពដអ៏ស្ឋច រយ។  
វាអារសយ័ពៅពលើការសពរមច
ចិតតរបសព់យើង ថាពតើពពលណា 
ជាពពលដដលលអបផុំតសរមាប់

ពយើងជបួរពះអងគ  
កនុ ងថ្ថងនើមយួៗ។ 
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បំផ្ទល ញការលត់ដរំបចថំ្ថងរបសព់យើង ពោយការរខំានជាពរចើន រចួពាយាមចំណាយ
ពពលដដ៏វងមតងឬពើរដងកនុងមួយសបាត  ៍ជាមួយរពះអងគ។ ការចំណាយពពលស្ឋង ត់
ពសងៀមដដលពយើងអាចររបរ់រងបាន ជយួឲ្យពយើងមានទមាល បល់អ ព ើយអាចន្មឲំ្យ
ពយើងមានពពលស្ឋង តព់សងៀម ដដលញឹកញាប់ ព ើយពទៀងទត ់ រពមទងំចណំាយ
ពពលពន្មះបានកានដ់តដវងផង។ ចូរអធសិ្ឋា ន ពដើមបើសូមឲ្យរពះអងគដឹកន្មអំនក កនុងការ
សពរមចចិតតកំណតរ់យៈពពល ដដលរតូវចំណាយ កនុងពពលស្ឋង តព់សងៀម រចួសរពសរ
អំពើរយៈពពលពន្មះ កនុងរបតិទិនរបសអ់នក។ 
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ទី៣ 

ការអនុវត្តន ៍
 
 

មិ នដមនមានដតការលត់ដពំទ  ដដលមានភាពចបំាច់  កនុងពពលស្ឋង តព់សងៀមរបសព់យើង។ ទំន្មកទ់ំនង រតូវបានកស្ឋងព ើង តាមរយៈការទក់ទងគាន  
ព ើយការទកទ់ងគាន ពៅវញិពៅមក ររឺបពសើរជាងការទក់ទងដតមាខ ង។ 

រពះមានបនទូលមកកានព់យើង : កាលពើសម័យមុន រពះមានបនទូលមកកានោ់្សតរពះ
អងគពោយផ្ទទ ល។់ កនុងបទរមពើរ ១ស្ឋយំ៉ូដអល ៣:២១ ពយើងព ើញថា រពះ“បានពបើក 
សដមតងរពះអងគរទង់ ដលព់ោកស្ឋយំ៉ូដអល តាមរយៈរពះបនទូលរពះអងគ”។  
 កនុងរពះរមពើរពដើមភាស្ឋព ពរពើ  កយពបើកសដមតង រមឺានន័យថា “បង្ហា ញ ឬ
ពបើកឲ្យព ើញ”។ ដូចពនះ រពះអាទិករបានពបើកបង្ហា ញ រំនតិ បុរគលិកលកខណៈ នងិ
រពះទយ័របសរ់ពះអងគដលោ់្សតរបសរ់ពះអងគ។ សពវថ្ថងពនះ រពះអងគទំន្មកទ់ំនងតាម
រយៈរពះរមពើរ នងិរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធ ដដលបំភលរឺំនិតពយើង ពពលដដលពយើងអានរពះ
បនទូល។ 
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 ពពលពយើងសិកាបទរមពើរណាមួយ ពយើងអាចអនុវតតតាមលំន្មខំាងពរកាម 
ពដើមបើចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀម ពោយជំនួយរបសរ់ពះវញិ្ញា ណបរសុិទធ ពដើមបើឲ្យការ
សិការពះរមពើរមានផលដផលលអ។ 

 ជាដំបូងពយើងរតូវសួរខ្លួនឯងថា :  ពតើបទរមពើរពនះនយិាយអពំើអវើ?  ពយើងអាច
 ពឆលើយសំណួរពនះ ពោយពិនិតយពមើល កយពពចន៍ថ្នបទរមពើរពន្មះ តាមបរបិទ
 ពដើម របសប់ទរមពើរពន្មះ។ ចូរអនុញ្ញា តឲ្យបទរមពើរ និយាយមកកានអ់នក តាមប
 របិទរបវតតិស្ឋ្សត និងវបបធមថ៌្នបទរមពើរពន្មះ មនិដមនតាមចតិត ឬអារមមណ៍ខ្លួន
 ឯងពទ។ 
 
 បន្មទ បម់ក ពយើងរតូវសួរថា : ពតើបទរមពើរពនះ មានខ្លមឹស្ឋរដូចពមតច? មិនដមន
 មានដតមនុសសសម័យពដើមពទ ដដលអាចយលអ់ពំើអតថន័យថ្នបទរមពើរ។ កនុងវរគ
 ថ្នបទរមពើរនើមួយៗ រមឺានពសចកតើពិតសនូលខាងវញិ្ញា ណ ដដលអាចឲ្យពយើង
 យលប់ាន កនុងររប់សម័យកាល។ ពយើងរួរដតខ្តិខ្ ំ ដសវងរកខ្លឹមស្ឋរ ដដលបទ
 រមពើរមានសរមាបព់យើង ពៅថ្ថងពនះ។ 
 
 ជាចុងពរកាយ ពយើងសួរថា : “ពតើពយើងរតវូអនុវតតតាម យ៉ាងដូចពមតចខ្លះ?” រពះ
 វញិ្ញា ណបរសុិទធ អាចដកដរបរនំិត  កយសមតើ និងអាកបបកិរយ៉ិារបសព់យើង ពពល
 ដដលពយើងអនុញ្ញា តឲ្យរពះអងគពរបើពគាលការណ៍ ដដលពយើងព ើញមាន កនុងរពះ
 បនទូលរពះ ពដើមបើស្ឋអ ងពយើងព ើង។ ពយើងអាចសួរសំណួរខាងពលើពនះ បាន
 មាង៉ពទៀតថា “ពតើជើវតិរបសខ់្្ុ ំ រួរដតផ្ទល សដ់របយ៉ាងណា ពោយស្ឋរការសិកា  
 បទរមពើរពនះ?” 

 

ពៅសម័យបុោណ មានវធិើស្ឋ្សតពលកទើអូ ឌើវ ើណា(Lectio Divina ជាភាស្ឋឡា
តាងំមានន័យថា ការអានរពះរមពើរ ពដើមបើស្ឋត ប់រពះសូរពសៀងរពះ) ដដលអាចជួយ
ដលក់ារអាន និងយលរ់ពះរមពើរ។ វធិើស្ឋ្សតពនះ ជាការអានរពះរមពើរ រមួជាមួយ
ការអធិស្ឋា នយឺតៗ ពោយជញ្ជ ឹងរិត ពដើមបើស្ឋត បរ់ពះសូរពសៀងរពះ តាមរយៈរពះ
បនទូលរពះអងគ ដដលមានដចងកនុ ងទំព័ររពះរមពើរ។ 
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ពយើងពឆលើយតបចពំ ះរពះ : ពតើអនកធ្លល ប់សរពសរសំបុរតមួយចាប់ ឲ្យអសព់ើចតិត 
ពោយពបើកចំ រដលជ់ពរៅចតិតរបសអ់នកឬពទ? ពតើអនកនឹងមានអារមមណ៍យ៉ាងណា 
ពបើសិនជាពរសរពសរសំបុរតពឆលើយតបមកវញិ   ពោយមិនខ្វលអ់ំពើ កយពពចនដ៍ដល
អនកបានសរពសរកនុងសំបុរតរបសអ់នក ព ើយពរនយិាយដតអំពើបញ្ញា របសខ់្លួនពរ
ប៉ុពណាណ ះ? 
 យ៉ាងណាមញិ រពះរមពើរជាសំបុរតថ្នកតើរសឡាញ់ 
ដដលរពះវរបិតាបានពផ្ើមក។ រសំឺបុរតដដលនិយាយ
អំពើជពរៅថ្នពសចកតើរសឡាញ់   ដដលរពះអងគមានចំ
ព ះពយើង។ ប៉ុដនត ជាញឹកញាប់ ទំន្មក់ទំនងដដល
ពយើងមានជាមួយរពះអងគ ជាទំន្មកទ់នំងដតមាខ ង។ 
បានពសចកតើថា ពយើងអានរពះោជស្ឋររបសរ់ពះអងគ 
ព ើយពឆលើយតបពៅវញិ ពោយការអធសិ្ឋា ន ដដល
និយាយដតអំពើខ្លួនឯង។ រតង់ចំណុចពនះ ពយើងមិន
បានពឆលើយតប ចំព ះសំបុរតថ្នកតើរសឡាញ់ពន្មះពទ 
ផទុយពៅវញិ  ពយើងមិនពអើពពើចំព ះខ្លឹមស្ឋរថ្នសំបុរត 
ព ើយពផ្ទត តពៅពលើដតពសចកតើរតូវការ ដអ៏នទះស្ឋររបស់
ខ្លួនឯងដតប៉ុពណាណ ះ។ 
 ពពលពយើងអធសិ្ឋា ន ពយើងទូលដលរ់ពះពោយ
ពសរ ើ អំពើការសំខាន់ររបយ៉់ាងរបសព់យើង។ ប៉ុដនត សូម
ចថំា ពពលពយើងអានរពះបនទូលរពះអងគ រមឺាននយ័
ថា ពយើងកំពុងស្ឋត ប់រពះអងគមានបនទូល អពំើការ
សំខានដ់ដលរពះអងគចងឲ់្យពយើងដឹង។ ដូចពនះ ចូរចំណាយពពលពឆលើយតប ចំព ះ
ការអវើដដលពយើងបានអានពន្មះ។ ចូរអររពះរុណរពះអងគ សរមាប់រពះបនទូលសនា
របសរ់ពះអងគ។ ចូរអរសបាយនឹងពសចកតើបពរងៀន ដដលពយើងបានទទួល។ ចូរលន់តួ
បាប តាមដដលរពះវញិ្ញា ណបណាត លចិតត។ ចូរមានចិតតពរតកអរ ចំព ះការដសវង
យលអ់ំពើបុរគលិកលកខណៈរបសរ់ពះអងគ។ ចូរទូលសូមឲ្យរពះអងគ ជយួឲ្យពយើងយល់
កានដ់តសុើជពរៅ និងកានដ់តចាស ់ អពំើអតថន័យថ្នបទរមពើរ នងិអពំើអតថន័យថ្នការ
ផ្ទល សដ់រប ឲ្យកានដ់តដូចរពះររើសទ។ 
 
 

ពយើងររួដតសួរថា “ពតើបទ
រមពើរពនះ សរមាបឲ់្យពយើង
អនុវតតតាមដូចពមតចខ្លះ? 
ពតើជើវតិរបសខ់្្ុ  ំររួដតផ្ទល ស់
ដរបយ៉ាងដូចពមតច  
ពោយស្ឋរការសិកា 
បទរមពើរពនះ?” 
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បទរមពើរ ោនើដយល៉ ៦:១០ បានដចង អំពើពោកោនើដយល៉ យ៉ាងដូចពនះថា 
“ពោកលុតជងគងចុ់ះអធសិ្ឋា ន ព ើយអររពះរុណដលរ់ពះរបសព់ោក១ថ្ថង៣ដង 
ដូចជាកាលពើមុន”(ោនើដយល៉ ៦:១០)។    ពពលដដលពោកោនើដយល៉អធសិ្ឋា ន
ទូលថាវ យដលរ់ពះ គាតព់ៅដតអររពះរុណរពះអងគ ពទះបើជាសថិតកនុងស្ឋថ នភាព
ពិបាកយ៉ាងណាក៏ពោយ។ ការអធិស្ឋា នរបសព់យើង ករ៏ួរដតមានការអររពះរុណ 
សរមាប់ការដដលរពះអងគពធវើជារពះអមាច ស ់ និងរពះសព្ង្ហគ ះរបសព់យើង និងសរមាប់
ការអវើដដលរពះអងគបានពធវើសរមាប់ពយើង។ 
 
ចូរសរពសរ : ពពលពយើងកត់រតាទុក អពំើការអវើដដលពយើងបានរកព ើញ កនុងពពល
ស្ឋង តព់សងៀម ពយើងអាចតាមោន ដំពណើ រថ្នកតើជំពនឿរបសព់យើង។ ពយើងនឹងបានព ើញ
ការរ ើកចពរមើន កនុងដផនកដដលពបិាកៗ ថ្នជើវតិពយើង  ដដលពយើងរបដ លជាមនិបាន
កតសំ់គាលព់ ើយ ពបើសិនជាមិនបានកតរ់តាទុកពទពន្មះ។  
 អនកអាចចមលងលំន្មខំាងពរកាមពនះ  ទុកកនុងពសៀវពៅកត់រតារបសអ់នក ព ើយចូរ
កតរ់តាអំពើពពលស្ឋង តព់សងៀមរបចថំ្ថង។ 
 

 

លំន្មថំ្នការចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀម 
កាលបរពិចឆទ:  __________________________________________ 
បទរមពើរ : _____________________________________________ 
អវើដដលរកព ើញ កនុងបទរមពើរ : ________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
ការអនុវតតន៍តាម :   _______________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
ការអធសិ្ឋា ន :  __________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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ការអនុវតតន៍  ពោយការកតរ់តា  ជួយឲ្យពយើងចងច ំ
អំពើការអវើដដលពយើងបានពរៀន ព ើយពធវើឲ្យការទងំ
ពន្មះ ពៅដតថមើកនុងរំនិតពយើង ពដើមបើឲ្យពយើងអាចបនត
ប៉ះ លច់ិតត ពពញមួយថ្ថង។  
 រពះពយស៊ូវជាអងគបុរគល ដដលមានភាពលអឥត
ពខាច ះ ដតរពះអងគពៅដតដសវងរកពពល ដដលស្ឋង ត់
ពសងៀមជាមយួរពះវរបិតា។ ពតើព តុអវើ? ពរ ះរពះអងគ
បានបំពពញរពះោជកិចច ពៅពលើដផនដើ  ដូចការដដល
មនុសសទងំឡាយរតូវបំពពញកិចចការ ថាវ យរពះដដរ 
និយាយរមួ រពះអងគរតូវពឹងដផអកទងំរសុងពៅពលើរពះ
វរបិតា។ រពះអងគបានចំណាយរពះជនមរបសរ់ពះអងគ 
ពៅពលើដផនដើពនះ ពោយការចុះចូលចំព ះរពះវរបិតា 
យ៉ាងលអឥតពខាច ះ។  កនុងទំពរ័មុនៗ  ពយើងបានដសវង
យល ់ អំពើ “ការចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀម”របសរ់ពះ
ពយស៊ូវ។ ដូចពនះ ពយើងកអ៏ាចពរៀនសូរតពើរពះពយស៊ូវ 

អំពើរពបៀបអនុញ្ញា តឲ្យជើវតិពយើងទទួលផលរបពយាជនព៍ពញមយួថ្ថង ពើការចំណាយ
ពពលស្ឋង តព់សងៀម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រពះពយស៊ូវបានបពំពញ
រពះោជកិចច ពៅពលើដផនដើ 
ដូចការដដលមនុសសទងំ
ឡាយរតវូបពំពញកិចចការ
ថាវ យរពះដដរ និយាយរមួ 
រពះអងគរតវូពឹងដផអកទងំ
រសុងពៅពលើរពះវរបិតា។ 
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ទី៤ 

អត្ថប្ររោជន៍ 
 
ប ន្មទ បព់ើអនកបានចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមយួរពះព ើយ ពតើអនកធ្លល ប់មាន

អារមមណ៍ថា ពពលស្ឋង តព់សងៀមពន្មះ ហកដូ់ចជាមិនសូវមានរបពយាជន៍
សរមាប់អនក ពៅពពលដដលអនកពចញពៅកនុងសងគមឬពទ? ពតើពពលពវោ នងិការខ្ិត
ខ្ំ ដដលអនកបានចំណាយ កនុងការចំណាយពពលជាមួយរពះបនទូល នងិការអធសិ្ឋា ន 
មិនមានឥទធពិលមកពលើបញ្ញា របសអ់នកឬ? ពតើការចំណាយពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយ
រពះ ពិតជាមនិមានស្ឋរៈសំខានច់ំព ះពពលពផសងពទៀត កនុងថ្ថងនើមួយៗ ពោយពពល
ទងំពើរហក់ដូចជាមនិមានអវើទកទ់ងគាន ទលដ់តពស្ឋះដមនឬ? ពបើអនកមានបញ្ញា
ពនះ ពន្មះមានន័យថា អនកកំពុងដតោក់រពំដដនកំណតជ់ើវតិខាងវញិ្ញា ណរបសអ់នក ឲ្យ
មានសកមមភាពដតពៅកនុងពពលស្ឋង តព់សងៀមជាមួយរពះ កនុងថ្ថងនើមួយៗប៉ុពណាណ ះ។ ដត 
រពះមិនដដលសពវរពះទ័យឲ្យពយើងរសព់ៅដបបពនះព ើយ។ រពះអងគសពវរពះទ័យនឹង
ពដើរជាមួយពយើង ជាបជ់ានិចច ពដើមបើជួយពយើង កនុងការឆលងកាតក់ារលំបាករបចថំ្ថង។ 
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 បទរមពើរ លូកា ២៤:១៣-៣២  បានដចងអំពើការដដលរពះពយស៊ូវបានជួបពួក
សិសសពើរន្មក់ កំពុងដតពដើរតាមផលូវពៅរសុកពអពម៉ាស។ បទរមពើរពនះ បានបពរងៀន
ពយើង អពំើការសនទន្មជាមួយរពះ កនុងរយៈពពលពពញមួយថ្ថង។  

 កនុងថ្ថងដដដលពន្មះ អនកទងំពើរកំពុងពធវើដំពណើ រពៅភូមពិអពម៉ាស ដដលមាន
 ចមាង យរបដ ល១១រើ ូដម៉រត ពើរកុងពយរូស្ឋ មិ។ ពពលពន្មះ ពួកពរកំពុង
 ជដជកគាន  អពំើអវើៗដដលបានពកើតព ើង។ ខ្ណៈពពលដដលពកួពរកពុំងជដជកគាន  
 រពះពយស៊ូវកប៏ានយាងមក ព ើយពដើរជាមួយពួកពរដដរ ប៉ុដនត រពះអងគបានពធវើឲ្យ
 ពួកពរមិនអាចស្ឋគ លរ់ពះអងគបាន(លូកា ២៤:១៣-១៦)។   

 ពរៅពើការអវើ ដដលបទរមពើរពនះ បានដចងអំពើការពធវើដំពណើ ររបសបុ់រសទងំពើរ 
ពយើងមិនសូវបានដឹងអវើពផសងពទៀត អំពើពរឿងពនះព ើយ ប៉ុដនត រពះរមពើរបានបង្ហា ញថា 
កាលពន្មះ  ពកួពរកំពុងមានបញ្ញា ។  ពួកពរមានការប៉ះទងគិចកនុងចិតត ពោយស្ឋរការ
ខ្កចិតតកាលពើពពលកនលងមក បានជាពួកពរពភិាកាគាន ។  
 រឺពៅពពលពន្មះព ើយ ដដលពួកពរកពុំងមានទុកខរពួយ នងិការរចបូករចបល់
កនុងចិតត ព ើយរពះពយស៊ូវក៏បានយាងមកដកបរពួកពរ។ រដូឺចដដលមានពសចកតើដចង
ថា “កាលពរកំពុងដតនិយាយគាន  ព ើយរះិរិតដូពចនះ ពន្មះរពះពយស៊ូវក៏ចូលមក យាង
ជាមួយនឹងពរដដរ”(ខ្.១៥)។ ពរឿងពនះពតិជាអស្ឋច រយណាស!់ រពះររើសទដដលបាន
មានរពះជនមព ើងវញិ  បានរមួដំពណើ រជាមួយពកួពរ។  ដូចពនះ  រពះអងគក៏សពវរពះ
ទ័យនឹងរមួដំពណើ រជាមួយពយើងផងដដរ។ ជើវតិជាការពធវើដពំណើ រ ព ើយរពះររើសទសពវ
រពះទ័យ នងឹពធវើជាអនករមួដំពណើ រជាមួយពយើងជាប់ជានិចច ពិពសសរពឺៅតាមផលូវដដល
មានដើ ុយ។ កនុងដពំណើ រថ្នជវិតិរបចថំ្ថង ពយើងរបដ លជាឈបស់រមាកពៅតាមផលូវ
យូរៗមតង ពដើមបើសនទន្មជាមួយរពះអងគ ប៉ុដនត រពះអងគសពវរពះទ័យឲ្យពយើងពធវើឲ្យបាន 
 
 

“ដូពចនះចូរមានកំឡាងំព ើយចិតតកាល ហនព ើង កុឲំ្យខាល ច ឬមានពសចកដើភ័យញ័រ
ចំព ះពរព ើយ ដបិតរឺរពះ ពយ ូវ៉ា ជារពះថ្នឯង ដដលយាងពៅជាមួយនឹងឯង 
រទងមិ់នដដលខាននឹងពរបាសឯងពទ កមិ៏នដដលលះពចលឯងដដរ”(ពចទិយកថា 
៣១:៦)។ 
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ពលើសពើពនះពៅពទៀត សរមាបរ់ពះអងគ។  

ការទទលួស្ឋគ លក់ារលំបាកថ្នការពធវើដពំណើ រ : កនុងការរសព់ៅ ពយើងពបិាកនឹងយល ់
អំពើពរឿងដដលពកើតព ើងខុ្សពើការរពំឹងទុកខ នងិអំពើភាពអន់ថយ ដដលពយើងជួបរប
ទះ។ បញ្ញា ពនះសថិតកនុងចំពណាមការពិបាកបំផុត ដដលពយើងមានកនុងជើវតិ។ ការភន័ត
រច រំបសព់យើង ពរចើនដតបណាត លមកពើការយលដ់ងឹរបសព់យើងមានកណំត់ ព ល
រឺពយើងអាចពមើលព ើញរូបភាពដតមយួរជុង  កនុងរូបភាពទងំមូលថ្នបញ្ញា ។  បុរស
ទងំពើរន្មក ់ ដដលកំពុងពធវើដំពណើ រពៅភូមពិអពម៉ាស កក៏ំពុងដតមានបញ្ញា ដូចពនះផង
ដដរ។  ពកួពរមនិរគាន់ដតបានយលដ់ឹង  អពំើការជា
ពរចើនដដលបានពកើតព ើង   មុនពពលពរចបរ់ពះអងគ
ប៉ុពណាណ ះពទ ដតដថមទងំបានដឹងផងដដរ អំពើព តុ
ការណ៍ដដលបានពកើតព ើងបន្មទ បម់កពទៀត ដដល
ខុ្សពើការរពំឹងទុករបសខ់្លួន។ រពះពយស៊ូវបានរជាប
អំពើទុកខលំបាករបសព់កួពរ   ព ើយក៏បានឲ្យពួកពរ
ពរៀបោបអ់ំពើបញ្ញា ពន្មះរបាប់រពះអងគ។  

 
 រពះអងគមានរពះបនទូលពៅពរថា ពតើពរឿងអវើ ដដល
អនកនិយាយគាន  កពុំងដដលពដើរពៅ ពោយមាន
មុខ្រសងូតដូពចនះ ឯមាន ក់ដដលពោម ះពកលវប៉ាស 
គាតព់ឆលើយថា ពតើអនកស្ឋន កព់ៅកនុងរកុងពយរូស្ឋ
 មិដតមាន កឯ់ងពទឬអើ បានជាមិនដឹងការដដល
ពកើតមកពៅរគាពនះ រទងម់ានរពះបនទូលថា ពតើ
ការអវើ នងឹ ពន្មះពរពឆលើយថា រពឺើដំពណើ រពោកពយស៊ូវ ពើរសុកណាស្ឋដរត៉ ជា
ពហោ ដដលការពោកពធវើ និង កយសំដើរបសព់ោក សុទធដតមានឫទធិ ពៅចំព ះ
រពះ និងបណាត ជនទងំឡាយផង ព ើយពើដបបយ៉ាងណា ដដលពួកស្ង្ហគ ជ 
និងពួកន្មមុឺនពយើងខ្្ុ ំ បានបញ្ជូ នពោកពៅ ឲ្យជាបព់ទសដលជ់ើវតិ ព ើយឆ្ក ង 

 

កនុ ងការរសព់ៅ ពយើង 
ពិបាកនឹងយល ់អពំើពរឿង
ដដលពកើតព ើងខុ្សពើការ
រពឹំងទុកខ និងអពំើភាពអន់
ថយដដលពយើងជបួរបទះ។ 
បញ្ញា ពនះសថិតកនុ ង

ចពំណាមការពិបាកបផុំត 
ដដលពយើងមានកនុងជើវតិ។ 
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 ពោកផង ដត ពយើងខ្្ុ ំបានសងឃមឹថា រពឺោកពនះព ើយ ជារពះដដលពរៀបនឹង
ពរបាសពោះស្ឋសនអុ៍ើរស្ឋដអលទងំប៉ុន្មម ន ឥ ូវពនះកម៏ានការពនះដថមពទៀត 
ដបតិពនះរំរប៣់ថ្ថងព ើយ តាងំពើការទងំពន្មះ
ពកើតមក ព ើយមាន្សតើខ្លះកនុងពួកពយើងខ្្ុបំានន្មំ
ឲ្យឆងលដ់ដរ ពោយបានពៅឯផនូរពើរពលឹម ដតរក
សពពោកមិនព ើញពស្ឋះ ព ើយពរមករបាប់
ពយើងថា ព ើញពទវតាពលចមករបាប់ថា ពោក
រសព់ ើងវញិព ើយ មានពួកពយើងខ្្ុខំ្លះបានពៅឯ
ផនូរដដរ កព៏ ើញដូចជាពួករសើបានថាដមន ដតមិន
បានព ើញរូបពោកពទ(ខ្.១៧-២៤)។ 

 ដូចពនះ ពពលរពះអងគសួរអនកទងំពើរ  ពួកពរក៏
បានពរៀបោបជ់ាលមអិត អពំើការអវើដដលបានពធវើឲ្យពួក
ពរមានកងវល។់ និយាយរមួ ពួកពរបាននិយាយ អំពើ
ការដដលពួកពរសងឃមឹថា រពះពយស៊ូវ ពើរសុកណាស្ឋ
ដរត៉ ជារពះដម៊សុើ នឹងរពំោះរបជាជាតអុិើរស្ឋដអល ដត
ផទុយពៅវញិ រពះអងគដបរជារតូវពរយកពៅឆ្ក ងសមាល ប់
ពៅវញិ។ ដូចពនះ ពពលរពះអងគសុរតពៅពលើពឈើឆ្ក ង កតើសងឃមឹរបសព់ួកពរ នងិកតើ
សងឃមឹរបសម់នុសសជាពរចើនពទៀត ក៏រតូវរោយ។ ពពលដដលរំនិតរបសព់ួកពរកពុំង
ដតរចបូករចបលរ់ស្ឋប់ពៅព ើយ  ពន្មះពកួពរកប៏ានទទួលដំណឹងថា  ផនូររបសរ់ពះ
អងគពៅទពទ  ព ើយមានមិតតភ័រករបសព់ួកពរមយួចំននួ បានជបួ និងបានស្ឋត បព់ួក
ពទវតាដថលងរពះោជស្ឋរ។ 

 

 

ពកួពរពិចរណា អពំើជើវតិ 
ជាពិពសស អពំើព តុ
ការណ៍ដដលពទើបពកើត
ព ើង ពោយរនិំតដតូ៏ច 
ចពងអៀត។ សមតថភាពរបស់
មនុសសពយើងមានកណំត ់
ព ើយរគានដ់តអាចពមើល
ព ើញរូបភាពដតមយួរជងុ 
កនុ ងកាលៈពទសៈនើមយួៗ។ 
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 ពើរបើថ្ថងពរកាយមក   អនកទងំពើរក៏មានសងឃមឹព ើងវញិ។  កាលពើមុន  កតើរសថ្ម៉
របសព់ួកពរបានរោយអស។់ ពកួពរបានពិចរណា អំពើជើវតិ ជាពិពសស អំពើព តុ
ការណ៍ដដលពទើបពកើតព ើង ពោយរំនតិដ៏តូចចពងអៀត។ សមតថភាពរបសម់នុសស
ពយើងមានកំណត់ ព ើយរគាន់ដតអាចពមើលព ើញរូបភាពដតមួយរជងុ កនុងកាលៈពទ
សៈនើមួយៗ។ អនកទងំពើរទទួលយកការអវើ ដដលខ្លួន
បានដឹង មកពផទៀងផ្ទទ តន់ឹងការអវើដដលពកួពរបានជួប
របទះពពលពរកាយមកពទៀត ព ើយពកួពរមិនបាន
បដនថមបនថយឲ្យពលើសពើការពិតពទ។ យ៉ាងណាមញិ 
ពយើងក៏ធ្លល បម់ានបទពិពស្ឋធនដូ៍ចពួកពរផងដដរ។  
 ការយលដ់ឹងរបសព់យើងមានកំណត់ ដូចពនះ 
ពយើងពរចើនដតមិនយល ់អំពើការអវើដដលពយើងបានពជឿ។ 
ពទះពន្មះជាការខ្កចតិត ពោយស្ឋររពះមនិបានពឆលើយ
តបការអធសិ្ឋា ន តាមការរពំឹងទុករបសព់យើង ឬកជ៏ើវតិ
ពយើងបានជបួពរឿងអារកកយ៉់ាងណាក៏ពោយ ក៏ពយើង
រតូវដតចថំា ការយលដ់ឹងរបសព់យើងមានកំណត់។  
 ប៉ុដនត រពះពយស៊ូវសពវរពះទ័យឲ្យពយើងទូលរពះ
អងគ អំពើកងវលរ់បសព់យើង។ រពះអងគបានពរតៀមខ្លួនជា
ពរសច ពដើមបើស្ឋត ប់ោល ់កយពពចន៍ ដដលពយើងទូល
ថាវ យរពះអងគជាលមអិត ពទះបញ្ញា ពន្មះតូច ឬធកំ៏
ពោយ កនុងជើវតិពយើង។  ទនំ្មក់ទនំងដព៏ិពសស  ដដល 
 
 

ពយើងមិនមានសមតថភាពររបរ់គាន់ ពដើមបើយលដឹ់ងឲ្យបានររប់រជុងពរជាយ អពំើ
រពះថ្នពយើង ដដលគាម នដដនកំណត់ពន្មះព ើយ ដតពយើងមិនរតវូឈប់ដសវងរករពះ
អងគ ពោយស្ឋរការខ្វះខាតពនះព ើយ។ ថវើដបិតដតពយើងអាចដឹងអំពើរពះ មិនបាន
មួយរយភាររយដមន ដតពយើងពៅដតអាចស្ឋគ លរ់ពះអងគ ព ើយរពះអងគសពវរពះ 
ទ័យនឹងមានការរបកបសនិទធស្ឋន លជាមួយពយើង។ 

ការយលដឹ់ងរបសព់យើង 
មានកណំត ់ដូចពនះ ពយើង
ពរចើនដតមិនយលអ់ពំើការអវើ
ដដលពយើងបានពជឿ។ 
ពយើងរតវូដតចថំា ការ
យលដឹ់ងរបសព់យើងមាន 

កណំត។់  
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ររើសទបរសិទ័មានជាមយួរពះររើសទ ន្មឲំ្យខ្លួនមានទំន្មកទ់ំនងជាមយួរពះ ពោយការ
អធសិ្ឋា ន ពទះជាសថិតកនុងកាលៈពទសៈណាក៏ពោយ។  
  
ចូរពយើងអនុញ្ញា តឲ្យរពះពយស៊ូវពនយលព់យើង :  អនកពដើរតាមរពះពយស៊ូវ  មានការតក់
សលត់យ៉ាងខាល ងំ ពពលដដលកតើសងឃមឹ នងិកតើរសថ្ម៉របសខ់្លួនរតូវរោយអស ់ពោយស្ឋរ
ពួកពរយលថ់ា ខ្លួនបានជួបចុងបញ្ចប់ដបបពន្មះពៅវញិ។ ប៉ុដនត ពពលរពះររើសទពរបើ
បទរមពើរ ពដើមបើបំភលពឺួកពរព ើងវញិ ពួកពរកច៏បព់ផតើមមានរនំិតរសសថ់ាល  អពំើស្ឋថ ន
ភាពរបសខ់្លួនព ើងវញិ។  
 
 រពះអងគបានមានបនទូលពៅពកួពរថា “ឱមនុសសឥតពិចរណា ព ើយរកនឹងពជឿ
 អសទ់ងំពសចកតើ ដដលពួកពហោបានទយទុកមកពអើយ ពតើមិនរួរឲ្យរពះររើសទ
 រងទុកខទងំពន្មះ ព ើយចូលពៅកនុងសិរ ើលអថ្នរទងវ់ញិពទឬអើ រចួរទងក់៏រស្ឋយ
 ន័យពសចកតើ ដដលតរមូវដលរ់ទង់ ពើកនុងរមពើរទងំឡាយ ឲ្យពរស្ឋត ប់ ចបត់ាងំពើ
 រមពើរពោកម៉ូពស និងរមពើរពួកពហោពរៀងមក”(លូកា ២៤:២៥-២៧)។ 
 
     រតងច់ំណុចពនះ ពពលរពះអងគមានបនទូលថា “ឱមនុសសឥតពចិរណា” ររឺពះអងគ
កំពុងមានបនទូលចំៗ ដតមតង។ កនុងរពះរមពើរពដើមជាភាស្ឋរកកិ  កយដដលដរបថា “ឥត
ពិចរណា” តាមន័យរតង ់រមឺានន័យថា “មិនដឹងអើ”។ ពួកសិសសទងំពើរន្មក ់ដដល
កំពុងពធវើដំពណើ រតាមផលូវពន្មះ មិនបានដងឹទងំរសុង អំពើដំពណើ រពរឿងពន្មះព ើយ។   

 
 

កនុ ងរពះរមពើរពដើមភាស្ឋរកិក  កយដដលដរបមកថា “ឥតពិចរណា” កនុ ងខ្.២៥  
ក៏រតវូបានស្ឋវក័ប៉ុលពរបើ កនុ ងបទរមពើរកាឡាទើ ជពូំក៣ ខ្.១ និងខ្.៣ ដដល 
កនុ ងពន្មះ គាតប់ានភាជ ប់ ភាពលងងព់លល របសព់ួកពរ ពៅនឹងចំពណះដឹង និងសកមម
ភាព។ ភាពលងងព់លល អាចបណាត លមកពើការមិនបានដឹង ព ើយក៏អាចបណាត ល
មកពើបានដឹងព ើយ ដតមិនពធវើតាម។ 
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 ពពលពន្មះ រពះពយស៊ូវបានរបទននូវដពំណាះ
រស្ឋយដតមយួរត់ សរមាបប់ញ្ញា ពនះ រឺផតលព់ណ៌
មានជាបដនថម។ រពះអងគបានពនយលព់ួកពរ តាមបទ
រមពើររនលឹះ អពំើមូលព តុដដលពួកពរមិនររួមានការ
តកស់លុត     ចំព ះព តុការណ៍ដដលបានពកើតព ើង 
កាលពើពើរបើថ្ថងមុន។ ពរ ះរពះដមសុើរតូវរងទុកខពវទន្ម 
មុននងឹរតូវបានដំពកើងព ើងវញិ។  
 ពរឿងពនះបានបពរងៀនពយើងថា ពទះពយើងមាន
ការពិបាកចិតត ពោយស្ឋរការខ្កចិតតក៏ពោយ ក៏ពយើង
រតូវដឹងផងដដរថា ពយើងខ្វះការយលដ់ងឹ ដដលជួយឲ្យ
ពយើងរិតរតវូ និងអាចយលអ់ំពើបញ្ញា ដដលពកើតព ើង
ពន្មះ។ រពះអមាច សអ់ាចពបើកសដមតងឲ្យពយើងបានដឹង
ជាបដនថមពទៀត ពដើមបើជយួឲ្យពយើងយលអ់ំពើស្ឋថ នភាព
របសព់យើង។ ប៉ុដនត ជនួកាល ពយើងមនិបានទទួល
ចពមលើយ រ ូតដលព់ពលដដលរពះររើសទយាងមកវញិ
ជាពលើកទើពើរ។ ជំពនឿ នងិការយលដ់ឹងរបសព់យើង នឹង
មានការចពរមើនព ើង កាលណាពយើងពៅដតពបើកចិតត
ទួលការបពរងៀន ពទះបើជាសថតិកនុងស្ឋថ នភាពដបបណាកព៏ោយ ព ើយបនតមាន
ទំន្មកទ់ំនងជាពទៀងទតជ់ាមយួរពះ ដដលជាររូរបសព់យើង។   

ចូររងច់រំពះពធវើការរបសរ់ពះអងគ : កាលណាពយើងមានការរបកបទក់ទងដ៏មាននយ័ 
ជាមួយរពះររើសទដដលបានមានរពះជនមព ើងវញិ ពន្មះការពនះន្មឲំ្យពយើងកានដ់តចង់
ចំណាយពពលជាមួយរពះអងគដថមពទៀត។   ពពលអនកទងំពើរពដើរពៅដលព់គាលពៅ
របសខ់្លួន ពកួពរមានអារមមណ៍ថា ខ្លួនរតូវការភាពសនិទធស្ឋន លជាមួយរពះសព្ង្ហគ ះ។  

 រឺដូចមានពសចកតើដចងថា “ពន្មះកជ៏ិតដលភូ់មដិដលពររិតពៅ ព ើយរទងព់ធវើដូច
 ជាចងយ់ាងបងាួស ដតពរឃាតរ់ទង់ ពោយ កយថា សូមពៅជាមួយនឹងពយើងខ្្ុ ំ 
 

ជពំនឿ និងការយលដឹ់ង 
របសព់យើង នឹងមានការ 
ចពរមើនព ើង កាលណា
ពយើងពៅដតពបើកចិតតទលួ
ការបពរងៀន ពទះបើជាសថិត
កនុ ងស្ឋថ នភាពដបបណាក ៏
ពោយ ព ើយបនតមាន 
ទនំ្មកទ់នំងជាពទៀងទត់
ជាមយួរពះ ដដលជាររ ូ
របសព់យើង។   
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 សិន ពើពរ ះោង ច ថ្ថងទបណាសព់ ើយ ដូពចនះ រទងក់៏យាងចូលពៅរងជ់ាមួយ
 នឹងពរ”(ខ្.២៨-២៩)។ 
 
 ពួកសិសសទងំពើរបានស្ឋត បរ់ពះអងគមានបនទូល កនុងការពធវើដំពណើ រអសព់រចើនរើ ូ
ដម៉រតមកព ើយ ពោយមនិបានស្ឋគ លរ់ពះអងគពទ ដតពួកពរពៅដតចង់ស្ឋត បរ់ពះអងគ
មានបនទូលពទៀត។ បានជាពួកពរទទូចថា “សូមពៅជាមយួនឹងពយើងខ្្ុសិំន”។ 
 រពះអងគកប៏ានពៅញាអំាហរពពលោង ចជាមយួពួកពរ ព ើយរពះវតតមានថ្នរពះ
ដ៏បរសុិទធ កប៏ានពបើកឲ្យការអស្ឋច រយ អាចពកើតមានព ើង។ ដូចពនះ ការោបប់ញ្ចូ លរពះ
អមាច ស ់កនុងសកមមភាពទងំឡាយ ថ្នការរសព់ៅរបចថំ្ថង ជាការពបើកចំ រទវ រ ឲ្យរពះ
អងគពធវើកចិចការរបសរ់ពះអងគ កនុងររប់ដផនកទងំអសថ់្នជើវតិពយើង។ 

 កាលរងព់ៅតុជាមួយគាន  ពន្មះរទងយ់កនបុំ័ងមករបទនពរ រចួកាចរ់បទនពៅ
 ឲ្យពរ ពន្មះដភនកពរបានពបើកភលពឺ ើង ព ើយពរបានស្ឋគ លរ់ទង់ ដតរទងប់ាត់ពើមុខ្
 ពរពៅភាល ម ពន្មះពរនិយាយគាន ថា “ពតើពយើងមិនមានពសចកតើខ្មួលខាម ញ់ពៅកនុង
 ចិតត កនុងពពលដដលរទង់កំពុងដតមានរពះបនទូលនឹងពយើង ព ើយសំដដងពើរមពើរ 
 តាមផលូវពន្មះពទឬអើ”(លូកា ២៤:៣០-៣២)។ 

 ពពលដដលរពះពយស៊ូវយកនំបុង័មករបទនពរ រចួកាចរ់បទនពៅឲ្យពរ ពន្មះ
ដភនកពរបានពបើកភលពឺ ើង ព ើយពរបានស្ឋគ លរ់ទង់។ មុនពន្មះ “ដភនកពររតូវថពឹន មិនឲ្យ
ស្ឋគ លរ់ទង់ពទ” (ខ្.១៦)។ ដតពពលពនះ ពួកពរដឹងថា អនកដដលបានរមួដពំណើ រជា
មួយខ្លួនជានរណាព ើយ ពួកពរទនំងជាមានការភ្ាក់ពផអើលនឹងការដដលរពះអងគពបើក 
 

ការដដលរពះពយស៊ូវបពរងៀនពួកសិសសរពះអងគ ឲ្យអធិស្ឋា ន ជាភសតុតាងបញ្ញជ ក់
ថា រពះអងគបានយករពះទ័យទុកោកច់ំព ះសកមមភាពទងំឡាយ ថ្ន “ជើវតិ
របចថំ្ថងរបសព់យើង”។ ពពលពួកពរសូមឲ្យរពះអងគបពរងៀនពើរពបៀបអធិស្ឋា ន រពះ
អងគក៏បានពឆលើយតប ពោយរបាបព់ួកពរឲ្យអធិស្ឋា ន រឺមិនរគាន់ដតអំពើការថ្ន
ស្ឋថ នសួរ៌ប៉ុពណាណ ះពទ ដតកអ៏ធិស្ឋា នអពំើបញ្ញា ដដលពកើតមានជាធមមតា កនុ ងថ្ថង
នើមួយៗ ដូចជា បញ្ញា  ូបចុក និងការអត់ពទសជាពដើម(ម៉ាថាយ ៦:៨-១៥ លូ
កា ១១:១-៤)។ 
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បង្ហា ញរពះអងគរទងភ់ាល មៗ ព ើយពរកាមក កប៏ាត់ពើ
មុខ្ពរពៅ បានជាអនកទងំពើរបាននិយាយឆលុះបញ្ញច ងំ 
អំពើអារមមណ៍ដដលពួកពរមាន កនុងការពដើរជាមយួរពះ
អងគ   ព ើយបានទទួលការបពរងៀនរពះរមពើរ   ពើរពះ
អងគ។ ចតិតរបសព់ួកពរក៏បានពឆះឆួលព ើង ពពលដដ
លរពះអងគពនយលប់ទរមពើរ ពោយការយលដ់ឹងមកពើ
ស្ឋថ នសួរ៌ នងិពោយអំណាច។ កនុងរពះរមពើរពដើម
ភាស្ឋរកកិ  កយដដលដរបមកថា ដភនកពកួពរ “បានភលឺ
ព ើង” កនុង(ខ្.៣១) រតូវបានពរបើ ពដើមបើពនយលអ់ំពើ
ការដដលរពះពយស៊ូវ “សដមតង” រពះរមពើរដលព់ួកពរ
(ខ្.៣២)។ មានន័យថា រពះអងគបានទំលុះរនំិត
របសព់ួកពរ ឲ្យពបើកព ើង ពដើមបើទទលួការសដមតងរពះ
បនទូល ឲ្យមានការយលដ់ងឹ។  
 ការពមើលព ើញរពះររើសទ កនុងរពះរមពើរ និងកនុង
សកមមភាពទងំឡាយ ជារបចថំ្ថង រួរដតពកើតមានពពញមយួថ្ថង ជាជាងការកំណត់
ឲ្យមានដតមួយថ្ថងមតង។  
 
 
ការកស្ឋងទំន្មក់ទនំង មិនដមនជាការង្ហយរសួលពទ។ ពយើងរតូវមានភាពឧសា ៍
ពាយាម ការលតដ់ំ ការទំន្មកទ់ំនង ការអតធ់មត់ ទំនុកចិតត នងិពពលពវោ។ ទនំ្មក់
ទំនងជាមួយរពះ ករ៏តូវមានលកខណៈទងំពនះផងដដរ។ ពសៀវពៅពនះរតវូបាននិពនធ
ព ើង ពដើមបើផតលនូ់វកតើសងឃមឹ ការបពញ្ឆ ះចិតត នងិការពធវើដផនការ សរមាបរ់បកបសនិទធ
ស្ឋន លជាមួយរពះ ជាពទៀងទត់។ ចូរចណំាយពពលជាមយួរពះអងគ កនុងរពះបនទូល 
នងិកនុងការអធសិ្ឋា ន។ ចូរសនទន្មជាមយួរពះអងគ កនុងររបដ់ផនកទងំអស ់ ថ្នជើវតិរបចំ
ថ្ថងរបសអ់នក។   ចូរអនុញ្ញា តឲ្យរពះអងគមានបនទូលមកកានអ់នក  ព ើយចណំាយពពល 
 
 

ការពមើលព ើញរពះររើសទ 
កនុ ងរពះរមពើរ និងកនុ ង
សកមមភាពទងំឡាយ ជា
របចថំ្ថង ររួដតពកើតមាន 
ពពញមយួថ្ថង ជាជាងការ
កណំតឲ់្យមាន 
ដតមយួថ្ថងមតង។ 
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នយិាយពៅកានរ់ពះអងគ ឲ្យបានញឹកញាប។់  កាលណាអនកបានពធវើដូចពនះព ើយ 
ជើវតិដដលមានការរបកបសនិទធស្ឋន លជាមួយរពះ នឹងមានការលូតោស ់ ព ើយកាន់
ដតសុើជពរៅព ើយពពលដដលអនកបានទទលួលទធផលលអដូចពនះព ើយ  អនកនឹងបាន
ដឹងថា  ការខ្តិខ្ំរបសអ់នករឺមនិឥតរបពយាជន៍ពស្ឋះព ើយ។ 
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ប្កុមរសៀវរៅការរុករករ ើញ 
 

ការង្ហរពបសកកមមរបស់ពយើងខ្្ុ  ំ រឺពដើមបើឲ្យមនុសសររប់រូបមានឱកាស
ទទលួ និងមានការយល់ដឹងអពំើរបាជ្ាថ្នរពះរមពើរ ដដលពធវើឲ្យជើវតិ
ផ្ទល ស់ដរប ។ 
រកុមពសៀវពៅការរុករកព ើញ បករស្ឋយអំពើពសចកតើពិតថ្នរពះពយស៊ូវររើសទ 
ដល់ពោកិយ ពោយពរបើធនធ្លនដដលមានតុលយភាព ដដលររួឲ្យចបអ់ារមម
ណ៍ និងអាចរកបាន ដដលបង្ហា ញថា រពះរមពើរមានស្ឋរៈសំខាន់បំផុត 
ចំព ះររបដ់ផនកទងំអស់ថ្នជើវតិ។  កូនពសៀវពៅ  ពៅកនុងរកុមពសៀវពៅការ
រកុរកព ើញ រឺអាចរកបាន ពោយឥតរិតថ្ថល ព ើយអាចរតូវបានពរបើ
សរមាបក់ារសិកាផ្ទទ លខ់្លួន កនុងរកុមតូច ឬកនុងការង្ហរពោងចប។់ 

ពយើងខំុ្្សូមអររុណ សរមាបក់ារគារំទធនធ្លនរបស់រកុមពសៀវពៅការរុករក
ព ើញ និងអងគការនំម៉ាណារបចថំ្ថង។ មានររើសទបរសិទ័ជាពរចើនបានរមួ
ចំដណកកនុងការោកដ់ង្ហវ យឧបតថមភ ពទះតិចតចួ ឬពរចើនកតើ ដលអ់ងគការនំ
ម៉ាណារបចថំ្ថង ពដើមបើឲ្យពោងចបអ់នកដថ្ទ ពោយរបាជ្ាថ្នរពះរមពើរ
ដដលពធវើឲ្យជើវតិផ្ទល សដ់រប។  ពយើងខំុ្្មិនបានទទលួរបាកជំ់នយួពើរកុម  ឬ
និកាយណាមួយព ើយ។ 
 


