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សេចក្តីស្តើម 
ចរូយ ើងអធសិ្ឋា ន 
ការនិយាយទៅកាន់រពះ តាមលំនកំ្នុងរពះគមពីរបរសុិទធ 
 
 

រពះ គមពីរបានក្តទុ់ក្នូវទសចក្តអីធសិ្ឋា នជាទរចីន ដដលជាអំទោយដ៏អស្ឋច រយ
ដដលរពះរបទាន ទ យីមានការបទរងៀនជាទរចនី សរមាបទ់យងីរាលគ់្នន ។ 

ការអធសិ្ឋា នទាងំទនះជួយឲយទយងីយលព់រីទបៀបអធសិ្ឋា ន តាមគំរូរបសរ់ពះទយស៊ូវ 
ទោក្យ៉ូប ទោក្ម៉ូទស ទសតចដាវឌី  ទោក្ស្ឋយំ៉ូដអល ទោក្ទអស្ឋយ ទោក្ទយទរ
មា នងម៉ារា ទោក្ទពរតុស ស្ឋវក័្ប៉ុល និងមនុសសជាទរចីនទទៀត។ គំរូននការ
អធសិ្ឋា នទាងំទនះ ក្៏អាចជួយឲយទយងីនិយាយទៅកានរ់ពះផងដដរ។ ទពលដដលរពះ
ទយស៊ូវទ ៀបនឹងសុគត រពះអងគបានអធសិ្ឋា ន តាមលំនទំសតចដាវឌី(ម៉ាថាយ 
២៧:៤៦ ទនុំក្ដំទក្ីង  ២២:១ នងិលូកា ២៣:៤៦  ទនុំក្ដំទក្ីង ៣១:៥) ដូចទនះ 
ទយងីក្៏អាចយក្គំរូតាមរពះអងគ ទដាយដសវងរក្ពាក្យទពចន ៍ ក្នុងលំននំនទសចក្តី
អធសិ្ឋា ន ដដលមានដចងក្នុងរពះគមពីរ ដដលអាចជួយពានំចំតិតគំនិត នងិអារមមណ៍
របសទ់យងី ទៅរក្រពះអងគ។ កាលោទយងីទរបអីធសិ្ឋា ន តាមលំនដំដលមានក្នុង
រពះបនទូលរពះ ទដាយការបនទ បខ្លួន និងការរពំឹងគិត ទដីមបទីលីក្ទឹក្ចិតតខ្លួនឯង ក្នុង
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ការអធសិ្ឋា នរបសទ់យងី គមឺាននយ័ថា ទយងីក្ំពុងទបកី្ចិតត និងជីវតិទយងី ឲយមាន
ជំទនឿកាន់ដតរងឹមា ំ ឲយបានទទួលក្មាល ងំ និងរពះពរជាថមី ទ យីឲយបានទទលួ
អំោចទចស្ឋត ពីរពះអងគ។ 
 រពះរទងប់ានអទ ជ្ ីញទយងី ឲយចូលទៅជតិរពះអងគ កានដ់តសនិទធស្ឋន ល តាមរយៈ
ទសចក្តអីធិស្ឋា ន ដដលមានដចងក្នុងរពះគមពីរ។ រពះវញិ្ញា ណរពះអងគ “ជយួទយងី 
ទពលទយងីមានភាពក្ទមោយ”(រ ៉ូម ៨:២៦)។ ទពលដដលទយងីអធិស្ឋា នតាមលំនំ
ដដលមានក្នុងរពះគមពីរ រពះវញិ្ញា ណបរសុិទធក្៏ជយួឲយការអធិស្ឋា នរបសទ់យងី មាន
ជីវតិទ ងី។  

James Banks 
 

អងគការនំម៉ាណាប្រចំថ្ងៃ  
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ទី១ 
ការអធិស្ឋា ន ដ ើម្បសីរដសើរ ំដ ើង និងដោរពព្ពះ 

មា នក្ដនលងដ
៏លបទី ម្ ះមួយ ទៅមនិឆ្ង យពីផទះខ្្ុ។ំ ទគទៅក្ដនលងទនះថា រូង

ទសនទនត។ ទបអីនក្ទដីរពីផទះរបសខ់្្ុ ំ កាត់តាមនរព ចមាង យរបដ លក្នលះ
គី ូដម៉រត ទនះអនក្នឹងបានទៅដលក់្ដនលងដ៏គួរឲយចាប់អារមមណ៍ ទៅរតងច់ំណុច
របតន់នសទឹងទអណូ ដដលមានផ្ទ ងំថមរកានីត និងទដីមទឈចីាស់ៗ ជាទរចនីពទ័ធជុំវញិ។ 
អនក្រសុក្បាននិយាយថា កាលពីទសវតសរឆ៍្ន ១ំ៧០០ មានអនក្រតួសរតាយផលូវមាន ក្់ 
បានស្ឋងសង់ទរាងក្និរសូវ ទៅក្ដនលងទនះ ទ យីគ្នតក់្៏បានបាត់បងជ់ីវតិទៅក្នុង
ជទរៅទឹក្សទឹងទនះ ទពលដដលទឹក្ជំនន់ទៅរដូវផ្ា រកី្ បានទធវឲីយទកឹ្សទឹងទនះ ូរ
យ៉ាងគំ ុក្។ មានមនុសសមនិតិចទទ ដដលរតូវចរនតទកឹ្ដទ៏លឿនឆក្យ់ក្ទៅ ទៅរតង់
ចំណុចរបតរ់បសស់ទឹងទនះ បានជាមានរក្ុមដសវងរក្និងជួយសទរ គ្ ះ មក្ទីក្ដនលង 
ទនះជាញឹក្ញាប់។  
 ប៉ុដនត សទឹងទនះទរចីនដតមានចរនតទឹក្ទខ្ោយ ដដលទាក្់ទាញមនុសសជាទរចីនមក្
ឲយក្មោនតទៅទីទនះ។ ទៅទពលរទសៀលនថងមយួ ក្នុងរដូវទតត  ខ្្ុ ំនងិកូ្នរបុសរបសខ់្្ុ ំ 
ដដលមានអាយុ១៣ឆ្ន  ំ បាននគំ្នន ទដីរក្មោនត តាមមាត់ទឹក្ដ៏រតជាក្ទ់ៅក្ដនលងទនះ 
ទពលអាកាសធាតុទតត ដ ង ទដាយមានសតវដឆារបម៉ាញ់របសទ់យងីទ ម្ ះ“ដប៊រ”(ដរប
មក្ថា សតវខាល ឃ្ម)ំ ទដីររតឹក្ៗទៅដក្បរទយងី ទដាយក្តរីកី្រាយ។ 
 ទៅទរតីយមាា ងសទឹង មានដខ្សពួរមួយ ដដលទគបានចងទនល ក្ព់ីទលីដមក្ទដីមទឈី
ដ៏រងឹមាមំួយទដីម ដដលទគអាចទតាងទយាងខ្លួន ទោតចូលទឹក្ទលងក្មោនតបាន។  
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ទពលដដលសតវដឆានិងកូ្នរបុសខ្្ុ ំវាក្ំពុងទោតពផី្ទ ងំថម មួយទៅផ្ទ ងំថមមួយទទៀត 
ទៅតាមមាត់ទកឹ្ ខ្្ុកំ្៏បានដ លទឹក្ទៅរក្ដខ្សពរួទនះ ទ យីក្៏បានដរសក្ទៅពកួ្ទគ 
ទដីមបឲីយដឹងថា ខ្្ុបំានទៅដលក់្ដនលង នងឹទ យី។ 
 រគ្ននដ់តសតវដឆាខ្្ុបំានឮសទមលងខ្្ុ ំភាល ម វាក្៏បានទោតចូលទៅក្នុងទឹក្សទឹង 
ទ យីក្ច៏ាប់ទផតីមដ លនខ្វៗមក្រក្ខ្្ុ ំ  ដដលទៅចមាង យរបដ ល១០០ដម៉រត។ ខ្្ុកំ្៏
បានទតាងដខ្សពួរទនះ ទយាលខ្លួនទមាល ក្់ចូលទៅក្នុងទកឹ្ ទ យីដ លទៅរក្វា។ 
ទយងីក្៏បានដ លទៅរក្ទរតីយមាា ងទាងំអសគ់្នន ។  
 សក្មមភាពកាលពីទពលរទសៀលនថងទនះ បានបទរងៀនខ្្ុ ំអពំីទសចក្តរីសឡាញ់។ 
ទពលដដលសតវដឆាខ្្ុ ំបានឮសទមលងខ្្ុ ំភាល ម វាហ៊នទោតចូលក្នុងទកឹ្ ទ យីដ លទៅ
រក្ខ្្ុភំាល ម ទដាយមនិខាល ចទរគ្នះថាន ក្់។ វាបានទធវីឲយខ្្ុ ំរសឡាញ់វាកាន់ដតខាល ងំ ទ យីក្៏
បានទធវីឲយខ្្ុ ំមានចមងលផ់ងដដរ។ ខ្្ុ ំ រសឡាញ់សតវដឆារបសខ់្្ុ ំ ទដាយស្ឋរវាមានចិតត
កាល ហន ទដាយទសចក្តរីសឡាញ់ចំទពាះខ្្ុ ំ ចុះចំដណក្ឯរពះវរបិតាដដលលអឥតទខាច ះ 
ដដលគង់ទៅស្ឋថ នសួគវ៌ញិ(ដដលបានបទងាីតទយងី ឲយមានរូបភាពដូចរពះអងគ) ទតី
រពះអងគនឹងមានការទឆលីយតបយ៉ាងោចំទពាះទយងី ទពលដដលទយងីហ៊ន អរ
សបាយចំទពាះរពះអងគ? 

 ការសរទសីរដំទក្ងីដ៏ពិត ជាការសរទសីរដំទក្ីង ទដាយទសចក្តីជំទនឿដ៏សក្មម 
ដដលរបទសីរជាងការសរទសីរដំទក្ីង ដដលទរបីដតអារមមណ៍។ ការសរទសីរដំទក្ងីដ៏ពិត 
គឺបានទធវីទ ងីទដាយចិតតកាល ហន។ ការសរទសីរដំទក្ីងដ៏ពតិចាក្់ចុចចិតតទយងី ឲយ
លះទចាលផលូវចាសន់នចតិតរបសទ់យងី ទ យីទ្ងទៅរក្ការអវីដដលធទំលីសទយងី 
ទដាយថាវ យខ្លួនទយងីដាចដ់លរ់ពះ។ ការសរទសីរដំទក្ីងមិនទក្ីតមានចំទពាះខ្្ុ ំ ទដាយ 
 
 

ទសចក្តីរសឡាញ់ជរមញុឲយមានសក្មមភាព។   ការទនះបានឆលុ ះបញ្ញច ងំអំពីការអវី
ដដលរពះបានទធវីសរមាបទ់យីង ក្នុ ងការយាងចុះមក្យក្ក្ំទណីតជាមនុសស ទរពាះ
ដតទសចក្តីរសឡាញ់  និងទដីមបីជយួឲយទយីងផសះផោទំនក្ទ់ំនងជាមួយរពះទ ីង
វញិ ក្នុ ងអងគរពះទយស៊ូវ។ បទគមពីរ ទំនុក្ដទំកី្ង ៣៧:៤ បានរបាប់ទយីងថា ទពល
ដដលទយីងអរសបាយក្នុ ងរពះអមាច ស ់  រពះអងគក្ប៏ោត លចិតតទយីង  ឲយមានបំ
ណងចិតត ដដលឆលុ ះបញ្ញច ងំបំណងរពះទយ័រពះអងគ។ 
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ឯក្ឯងទ យី។ ខ្្ុ ំមានការតយុទធចំទពាះខ្លួនឯង ដដលជាចរនតទឹក្ដទ៏រគ្នះថាន ក្់ ដដល
 ូរយ៉ាងគំ ុក្ ក្នុងជទរៅចតិតខ្្ុ ំ។ ជាការពិតោស ់ រពះគមពីររបាបខ់្្ុឲំយ “អរ
សបាយជានិចច” “មនិរតូវឈបអ់ធិស្ឋា ន” ទ យីរពះអងគសពវរពះទ័យឲយខ្្ុ ំ “អររពះ
គុណរពះអងគ រគប់កាលៈទទសៈ”(១ដថសោ ូនចិ ៥:១៦-១៨)    ដតក្៏មានទពល
ដដលខ្្ុ ំមនិមានអារមមណ៍ថា ចង់អរសបាយ ឬចង់អធសិ្ឋា ន ឬមួយចងអ់ររពះគុណ
រពះអងគទ យី។ ដតទដាយស្ឋររពះគុណរពះ ទនះខ្្ុ ំ
ក្៏បានដឹងបនតិចមតងៗថា ការអសបាយមិនរគ្នន់ដត
ជាអារមមណ៍របសទ់យងីទទ ដតក្ជ៏ាការអវីដដលទយងីទធវី
ផងដដរ។ 
 រពះអងគបានបញ្ញជ ទយងីឲយ “អរសបាយ” ក្នុង
រពះអងគ។ រតងច់ំណុចទនះ បទគមពីរទំនុក្ដំទក្ីង 
៣៧:៤ ជារពះរាជបញ្ញជ ដដលប គ្ ប់ឲយទយងីអរស
បាយ។ ទពលដដលទយងីមានអារមមណ៍ទពញចិតតនឹង
ស្ឋថ នភាពរបសខ់្លួនឯងទ យីមិនចងព់ឹងដផអក្ទលីរពះ
អងគ រពះរាជបញ្ញជ ទនះបានចាក្់ចុចចិតតទយងី ទ យី
រតាសទៅទយងី ឲយមានគំនិតដដលខ្ពសជ់ាងទនះ។  
ទនះមិនដមនជាការ្យទទ ទរពាះទយងីរតូវមានការ
លះបងអ់វីមាង៉។  
 រពះរទងម់ិនដដលទុក្ទយងីទចាលទទ។ កាល
ោទយងីខ្តិខ្ំចូលទៅដក្បររពះអងគ ទនះរពះអងគបានសនាថា រពះអងគក្៏នងឹចូល
មក្ចិតតទយងីផងដដរ(យ៉ាកុ្ប ៤:៨)។ ចូរហ៊នអរសបាយក្នុងរពះ  ទ យីរពះអងគ
មិនរគ្នន់ដតរបទានឲយទយងីមានបំណងចតិត ដដលរតូវតាមបំណងរពះទយ័រពះអងគ
ប៉ុទោណ ះទទ  ដតរពះអងគដថមទាងំបោត លចិតតទយងី  ឲយរបាថាន ចងប់ានរពះអងគផង
ដដរ។ ទំព័រជាបនតបនទ ប់ទទៀតទនះ នឹងនយិាយអពំកីារសរទសីរដំទក្ីងរបសរ់ារសតរពះ
អងគ ដដលរពះវញិ្ញា ណបោត លទ ងី។ សូមយក្គំរូតាមការសរទសីរដំទក្ីងទាងំទនះ 
ទ យីអនក្នឹងមិនដដលស្ឋត យទរកាយទ យី។ ចូរទោតចូល ទ យីអធិស្ឋា នតាម
លំនទំាងំទនះ ទ យីមនិយូរប៉ុនម ន អនក្នឹងរក្ទឃ្ញីថា  រពះរទង់ក្ំពុងចូលមក្ជួប
អនក្មិនខាន។ 
 
 

“ការសរទសីរដទំកី្ងដពិ៏តចាក្់
ចុចចិតតទយីង ឲយលះទចាលផលូ វ
ចាសន់នចិតតរបសទ់យីង ទ ីយ
ទ្ងទៅរក្ការអវីដដលធំ
ទលីសទយីង ទដាយថាវ យខ្លួ ន
ទយីងដាចដ់លរ់ពះអងគ”។ 
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លំន្ទថំ្នការអធិស្ឋា ន  
គ្នម ននរោខាល ងំជាងរពះអងគទ ីយ! 
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ រពះ សតស្ឋត រំទងម់ានឫទធដិវ៏ទិសស ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ រពះ
 សតស្ឋត រំទងប់ានទបាក្ពួក្ខាម ងំសរតូវទខ្ទចខ្ទទី យី គរឺទងប់ានរលំំពួក្អនក្ដដល
ទលីក្គ្នន ទាសន់ឹងរទង ់ ទដាយឫទាធ នុភាពដ៏ជាធំរបសរ់ទង់ រទងប់ានបទ ច្ញទសចក្តី
ទរកាធននរទង់ ទសចក្តទីរកាធទនះបានបទ ឆ្ ះទគដូចជាទភលីងទឆះជរញ្ញជ ងំ។-និក្ាមន ំ
១៥:៦-៧ 
រពះអងគបានបទងាតីអវីៗទាងំអសម់ក្! 
ឱរពលឹងអញទអីយ ចូរសរទសីរដលរ់ពះទយ ូវ៉ា ឱរពះទយ ូវ៉ា ជារពះននទូលបងគំ
ទអីយ រទងធ់ំនរក្ដលង រទងរ់បដាបអ់ងគទដាយយសសក្តិ និងទតជានុភាព ក្ ុ៊៏មអងគ
ទដាយពនល ឺ ដូចជារទងរ់ពះភូស្ឋ គរឺទងដ់ដលោតនផទទមឃ្ ដូចជាោតបារា ំ រទង់
ដាក្ឫ់សដំោក្រ់ទង់ទៅក្នុងទឹក្ ក្យ៏ក្ពពក្ទធវជីារថរបសរ់ទង់ ទ យីរទងយ់ាង
ទលីស្ឋល បខ្យល ់  រទងយ់ក្ខ្យលទ់ធវីជាអនក្ជូនដំណឹងរបសរ់ទង់  ទ យីយក្អោត ត
ទភលីងទធវីជាពួក្បំទររីទង ់ រទងប់ានតាងំឫសដផនដ ី ទដីមបឲីយបានមា ំ មិនឲយរតូវរ ជ្ួ យ
ទៅអសក់្លប រទងប់ានរគបដផនដទីដាយទឹក្ទរៅ ដូចជារគបទដាយអាវ ទកឹ្ទនះក្៏
រគបអសទ់ាងំភនផំង កាលរទងប់ គ្ ប ់ ទនះទឹក្បាន ូរទៅ ក្រ៏បញាបទ់ៅទដាយសូរ
ផគររបសរ់ទង ់ អសទ់ាងំភនំបានដុះទ ងី ទ យីរចក្ទាងំប៉ុនម នក្៏រសុតទៅ គទឺៅរតង់
ក្ដនលងដដលរទងប់ានក្ំណតឲ់យ រទងប់ានដាក្រ់ពំខ្ណឌ  មិនឲយទឹក្ ូររលំងទ យី 
ទដីមបកុី្ំឲយទ ងីលិចដផនដទីទៀត រទងទ់ធវឲីយមានក្ាលទឹក្ផុះទ ងីទៅក្នុងរចក្ភនំ 
ទឹក្ទនះ ូរទៅក្ោត លភនំ។ រទងទ់រស្ឋចអសទ់ាងំភនពំីដំោក្រ់ទង់ ទ យីដផនដី
បានទពញទដាយផលននស្ឋន នដរទង់ រទងទ់ធវឲីយទមម ដុះទ ងីសំរាបស់តវ ទ យីបដនលសំ
រាបម់នុសស ទដីមបឲីយទាងំ២បានអាហរពដីផនដមីក្ រពមទាងំរស្ឋទំពាងំបាយជូរ 
ដដលនឲំយចិតតមនុសសបានសបាយ និងទរបង សំរាបឲ់យមុខ្ទគបានរទលីបភលឺ ទ យី
អាហរផង សំរាបច់ំទរនីក្ំឡាងំចិតតមនុសស។ រទងប់ានតរមូវរពះចនទ ទុក្សំរាបជ់ាទី
ក្ំណតរ់ដូវ ចំដណក្រពះអាទតិយ ក្ដ៏ឹងទពលដដលរតូវលិចដដរ រទងទ់ធវីឲយងងឹត ទនះ
គឺជាយប់ទ យី ជាទពលដដលរគបទ់ាងំសតវទៅនរពរដមងទចញមក្។ រពះទយ ូវ៉ា
ទអីយ អសទ់ាងំស្ឋន នដរបសរ់ទងម់ាន ទរចីនរបការោស ់ន៎ រទងប់ានទធវទីាងំអស់
ទដាយរបាជ្ា ដផនដបីានទពញទដាយរបសដ់ដលរទងប់ទងាីត។-ទំនុក្ដំទក្ីង ១០៤:១- 
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១០,១៣-១៥,១៩-២០,២៤ 
គ្នម ននរោអាចវាសភ់ាពធរំបទសីររបសរ់ពះអងគបានទ ីយ។ 
ឱរពះដ៏ជាមហក្សរតននទូលបងគទំអីយ ទូលបងគនំឹងទលីក្ដំទក្ីងរទង់ ទ យីនឹងសូម
ឲយរពះនមរទងប់ានពរអសក់្លបជានិចច។ ទូលបងគនំឹងសូមឲយរទងប់ានរបក្បទដាយ
រពះពររាល់ៗ នថង រពមទាងំសរទសីរដលរ់ពះនមរទងអ់សក់្លបជានិចច។ រពះទយ ូវ៉ា
រទងធ់ំរបទសីរ គគឺួរសរទសីរយ៉ាងនរក្ដលង ឯសោា នធរំបទសីររបសរ់ទង់ ទនះនងឹ
រក្យលម់ិនបាន។ មនុសសដំណ១នឹងសរទសីរស្ឋន នដរបសរ់ទង់ ដលដ់ំណ១ទទៀត 
រពមទាងំរបកាសរបាប់ពកីារឥទធិឫទធរិបសរ់ទងផ់ង។ ទូលបងគនំឹងរពំឹងគិតពីឫទាធ នុ
ភាពដ៏រុងទរឿងឧតតម ទ យីពីការអស្ឋច រយរបសរ់ទងដ់ដរ។ មនុសសទាងំឡាយនឹងដថលងពី
ឫទធនិនការដគ៏ួរដស្ងខាល ចរបសរ់ទង់ ឯទូលបងគំ នងឹរបកាសពសីោា នដធ៏ំវទិសសនន
រទងដ់ដរ។ ទគនឹងបទ ច្ញទសចក្តដីដលនឹក្ចាពំរីពះ ឫទ័យដល៏អរបទសីរ ទ យី
ទរចៀងពទីសចក្តីសុចរតិរបសរ់ទង់។-ទំនុក្ដំទក្ីង ១៤៥:១-៧ 
គ្នម នការអវីដដលពិបាក្ទពក្ សរមាបរ់ពះអងគទ ីយ 
ឱរពះអមាច សទ់យ ូវ៉ាទអីយ ទមីល រទងប់ានបទងាីតនផទ
ទមឃ្ និងដផនដ ី ទដាយស្ឋររពះទចស្ឋត ដធ៏រំបសរ់ទង ់
និងរពះពា ុដ៏ទលីក្សំទរច គ្នម នអវដីដលពិបាក្ទពក្
ដលរ់ទងទ់ទ។ គរឺទង់សំដដងទសចក្តសីបបុរស ដល់
មនុសសទាងំពាន់ៗ ទ យីក្ស៏ងអំទពទុីចចរតិរបសព់ួក្
ពធយុទកា ទៅទលីរទូងននពួក្កូ្នទៅទគ ទៅតាមទរកាយ 
រទងជ់ារពះដធ៏ំទ យីមានឫទធិ រពះនមរទង់ គរឺពះ
ទយ ូវ៉ាននពួក្ពលបរវិារ។ រទងរ់បសប់ក្នុងការជួយ
គំនិត ទ យីក្ម៏ានឫទធិក្នុងការទធវី រពះទនរតរទង់ទត
ទឃ្ញីអញទាងំផលូវរបសព់ួក្មនុសសជាតិ ទដីមបនីឹងសង
រគបគ់្នន តាមផលូវទគរបរពឹតត ទ យីតាមផលននក្ិរយិា
របសទ់គទរៀងខ្លួន។ រទងក់្៏បានទធវីទសំីគ្នល ់ នងិការអ
ស្ឋច រយទៅរសុក្ទអសីុពទ ដរាបដលស់ពវនថងទនះ រពមទាងំ
ទៅពួក្អុីរស្ឋដអល ទ យីក្ោត លពួក្មនុសសដនទ
ផង  រទងក់្ប៏ានតាងំក្ិតតិនមរបសរ់ទងទ់ ងីដូចជា 
 

រពះអងគមិនបានរពឹំងឲយទយីង 
ជីក្ក្កាយរក្ក្មាល ងំចិតត និង
ការទបតជ្ាចិតត ដដលទៅ 

ទសសសលក់្នុ ងខ្លួ នទយីងទនះ
ទទ។ ផទុយទៅវញិ ទយីងរតវូ
ទូលសូមឲយរពះអងគរបទាន
ក្មាល ងំរបសរ់ពះអងគមក្ទយីង 
និយាយរមួ គឺទយីងសូមឲយរពះ
អងគរបទានឲយទយីងមាន 
ក្មាល ងំទ ីង។ 
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មានសពវនថងទនះ។-ទយទរមា ៣២:១៧-២០ 
រពះអងគបានចាតរ់ពះអងគសទរ គ្ ះដម៏ានអោំចទចស្ឋត  
សូមឲយរពះអមាច ស ់ ជារពះននស្ឋសនអុ៍ីរស្ឋដអល បានរបក្បទដាយរពះគុណ ពី
ទរពាះរទងប់ានទតទមីល ទ យីទរបាសទោះរារសតរទង់។ រពមទាងំបទងាីតរពះដ៏មាន
ឥទធិឫទធិ ទៅក្នុងពូជ លួងដាវឌី ជាអនក្បទំររីទង់ សំរាបន់ឹងជួយសទរ គ្ ះទយងីផង។ 
ដូចជារទងម់ានរពះបនទូល   ទដាយមាតព់ួក្ទហរាបរសុិទធរបសរ់ទង ់  តាងំពីបុរាណ
មក្។ នងឹទបីក្ឲយទយងីបានសទរ គ្ ះ រចួពកី្ោត បន់ដពួក្ខាម ងំសរតូវ ទដីមបឲីយបានបំ
ទររីទង់ ឥតភ័យខាល ច។ ទដាយទសចក្តបីរសុិទធ នងិទសចក្តសុីចរតិ ទៅចំទពាះរទង ់អស់
១ជីវតិទយងី។-លូកា ១:៦៨-៧០,៧៤-៧៥ 
 

ដោ អន អាចអធិស្ឋា ន ដោយដផតើ ម្ដោយោ យ តាម្លនំ្ទខំាងដព្កាម្ 
ទតីមាននរោដដលលអដូចរពះអងគ? 
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ ទតមីានរពះឯោឲយដូចរទង់ ទតមីានអនក្ឯោដដលមានទសច
ក្តីបរសុិទធដ៏វទិសសដូចរទង់ ដដលគួរសរទសីរដំទក្ីង ទ យីក្ទ៏ធវីការអស្ឋច រយផង?-
និក្ាមនំ ១៥:១១ 
រពះអងគបានសទរ គ្ ះទូលបងគ!ំ 
ចូរទរចៀងថាវ យរពះទយ ូវ៉ា ចូរសរទសីរដលរ់ពះទយ ូវ៉ាចុះ ដបតិរទង់បានទដាះ
រពលឹងរបសម់នុសសទវទន ឲយរចួទចញពកី្ោត បន់ដននពួក្ដដលរបរពឹតតអារក្ក្់។-ទយ
ទរមា ២០:១៣ 
ថាវ យសិរលីអទាងំអស ់ដលរ់ពះដម៏ានរបាជ្ាដត១រពះអងគ 
ជារពះដ៏មានរបាជ្ាដត១រពះអងគ សូមឲយរទងប់ានសិរលីអ ទៅអសក់្លបទរៀងទៅ។-រ ៉ូម 
១៦:២៧ 
រពះអងគទស្ឋយរាជយ 
ទរកាយទនះមក្ ខ្្ុឮំសំទ ងយ៉ាងខាល ងំ របសម់នុសស១ វូងដធ៏ំ ទៅទលីស្ឋថ នសួគថ៌ា 
ហទលលូយ៉ា ទសចក្តសីទរ គ្ ះ សិរលីអ និងរពះទចស្ឋត  ទនះជារបសផ់ងរពះននទយងី
រាលគ់្នន ទ យី។ រពះអមាច សដ់ជ៏ារពះ ដដលមានរពះទចស្ឋត បំផុត រទងទ់ស្ឋយរាជយ
ទ ងីទ យី។-វវិរណៈ ១៩:១,៦ 
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ទីពីរ 
ការអធិស្ឋា នដ ើម្បលីន់តួបាប និងបន្ទា បខ្លួន  
 
ក្នុ ងចំទោមរពះនម នងិ្ររបសរ់ពះទយស៊ូវ ្រដដលខ្្ុ ំចូលចតិតជាងទគ គឺ្ រ
មួយដដលពួក្ផ្រសីុិដាក្់ឲយរពះអងគថា “មិតតសំឡាញ់របសម់នុសសមានបាប”។ 

ខ្្ុ ំទជឿថា រពះអងគក្៏សពវរពះទ័យនឹង្រទនះជាងទគ។ រពះទយស៊ូវមានបនទូលថា “កូ្ន
មនុសសបានមក្ ទដីមបនីឹងរក្ ទ យីជួយសទរ គ្ ះដលម់នុសសបាត់បង”់(លូកា 
១៩:១០)។ ការដដលរពះអងគមាន្រជា “មតិតសំឡាញ់របសម់នុសសមានបាប” គឺ
បានរបាប់ពមូីលទ តុ ដដលរពះអងគបានយាងចុះមក្ គឺបានរបាប់ចាសជ់ាង្រ
ដនទទទៀតរបសរ់ពះអងគ។ មតិតសំឡាញ់នងឹទៅដតរសឡាញ់អនក្ ទទាះបីជាអនក្មិន
សមនឹងទទួលទសចក្តីរសឡាញ់ក្៏ទដាយ  ទ យីនងឹទចញទៅរក្អនក្  ទពលដដលអនក្
វទងវងផលូវ។ រពះទយស៊ូវបានទធវីការទាងំអសទ់នះ ទ យីក្៏បានទធវីទលីសពីទនះផង គឺ
ដូចដដលមានទសចក្តីដចងថា “គ្នម នអនក្ោមានទសចក្តរីសឡាញ់ធំជាងទនះ គដឺដល
អនក្ោនឹងបតូរជីវតិ ជនំួសពួក្សំឡាញ់របសខ់្លួនទនះទទ”(យ៉ូហន ១៥:១៣)។  
 ខ្្ុ ំចូលចិតតគិតថា រពះទយស៊ូវជាមិតតសំឡាញ់របសខ់្្ុ ំ ប៉ុដនត មិតតភាពគឺមានទសច
ក្តីរសឡាញ់ទៅវញិទៅមក្ មិនដមនរសឡាញ់ដតមាា ងទទ។ ខ្្ុរំតូវសួរខ្លួនឯងថា “ទតីខ្្ុ ំ
ជាមតិតសំឡាញ់របទភទោ ចំទពាះរពះទយស៊ូវ?” ទបសិីនជាខ្្ុ ំបានទធវជីាមិតតសំ
ឡាញ់របសន់រោមាន ក្ ់ ទនះខ្្ុ ំរតូវយក្ចិតតទុក្ដាក្ច់ំទពាះមតិតភាពដដលខ្្ុ ំមានជា
មួយគ្នត់។ ខ្្ុ ំរតវូដតមានការរបុងរបយត័នចំទពាះការអវដីដលអាចនឲំយមានការឈឺ
ចាប់ ឬនឲំយទយងីឃ្លល តទចញពគី្នន ។ សរមាបរ់ពះទយស៊ូវវញិ គ្នម នការអវីដដលទធវឲីយ
រពះអងគឈចឺាប់ ដូចអំទពបីាបទ យី។ 
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 ខ្្ុ ំរតូវចាថំា អំទពបីាបបាននឲំយរពះអងគមានការលះបងខ់ាល ងំប៉ុោណ  ទរពាះការ
នឹក្ចាទំនះ ទធវឲីយខ្្ុកំាល យជាមិតតសំឡាញ់កាន់ដតលអ ចំទពាះរពះអងគ។  

 មាង៉ទទៀត ការអធិស្ឋា នលនត់ួបាប នងិបនទ បខ្លួនតាមលំនរំពះគមពីរ ក្៏បាន
ជួយឲយខ្្ុ ំទធវជីាមិតតសំឡាញ់កានដ់តលអ ចំទពាះរពះអងគផងដដរ។ លំននំនការអធសិ្ឋា ន
ទាងំទនះ និយាយអពំីភាពទស្ឋម ះរតង់ គដូឺចដដលមានទសចក្តីដចងថា “ឱរពះអមាច ស់
ទយ ូវ៉ាទអីយ រទងស់្ឋគ លទូ់លបងគំ ជាអនក្បំទររីទងទ់ យី”(២ស្ឋយំ៉ូដអល ៧:២០) 
“ទតអីនក្ោនឹងស្ឋគ លអ់ំទពីខុ្សឆគងរបសខ់្លួនបាន សូមជំរះទូលបងគឲំយរជះស្ឋអ តពី
អំទពោីក្ក់្ំបាងំផង”(ទនុំក្ដំទក្ីង ១៩:១២)។ 
 មានការបនទ បខ្លួន ក្នុងលំននំនការអធិស្ឋា នទនះ នងិមានការទរៀបរាបច់ំចំណុច 
អំពផីលវបិាក្ននអំទពបីាប គដូឺចមានទសចក្តដីចងថា “ដបតិជីវតិទូលបងគនំឹងផុតទៅ 
ទដាយទសចក្តទុីក្ារពួយ ទ យីអសទ់ាងំឆ្ន នំនអាយុទូលបងគ ំ ទដាយដំងូរផង ក្ឡំាងំ
ននទូលបងគទំចះដតទខ្ោយទៅ ទដាយទរពាះទសចក្តទុីចចរតិននទូលបងគ ំ ទ យីអសទ់ាងំ
ឆអឹងទូលបងគកំ្៏ទខ្ោះទៅដដរ”(ទំនុក្ដំទក្ីង ៣១:១០)។ “ដបតិមានទសចក្តអីារក្ក្់
ឥតគណនព័ទធទូលបងគជុំំវញិ អំទពទុីចចរតិរបសទូ់លបងគំ បានតាមទូលបងគទំាន់
ទ យី បានជាទូលបងគមំិនអាចនឹងទងីបទ ងីទមីលបានទ យី អំទពទីាងំទនះទរចីន
ជាងសរនសសក្់ទលីក្ាលទូលបងគ ំ ចិតតទូលបងគកំ្៏អសស់ងឃមឹទៅ”(ទំនុក្ដំទក្ីង 
៤០:១២)។ លំននំនការអធិស្ឋា នទាងំទនះបានប ា្ ញចាសនូ់វភាពបរសុិទធរបស់
រពះ  ទ យីប ា្ ញនូវការទទួលស្ឋគ ល ់  ទដាយការបនទ បខ្លួនថា  ការជំនុជំរមះអំទពី
បាប គឺយុតតធិម ៌ទ យីការរបទៅរបសអ់ងគ គឺសមនងឹឲយទយងីទទលួ។  
 ប៉ុដនត ទយងីក្៏នងឹរក្ទឃ្ញីក្តីអណំរផងដដរ។ គដូឺចដដលមានទសចក្តីដចងថា 
“មានពរទ យី មនុសសោដដលការរលំងចាបរ់បសខ់្លួនបានអត់ទទាសឲយ គដឺដល
បាបរបសខ់្លួនបានរគបបាងំទ យី  មានពរទ យី  មនុសសោដដលរពះទយ ូវ៉ាមនិ 
 

“ទនះរតវូឲយទយីងចូលទៅជិត(រពះ)ទាងំមានចិតតទស្ឋម ះរតង ់ និងចិតតដឹងពិត
របាក្ដ ទ ីយទសចក្តីជទំនឿ រពមទាងំមានចិតតទរបាះដញក្ជាស្ឋអ តរចួពីបញ្ញា ចិតត
ដដលទម មងផង ទ ីយបានោងរូបកាយនឹងទឹក្ដស៏្ឋអ តដដរ រតូវឲយទយីងរាល់
គ្នន កានខ់ាជ ប់ តាមទសចក្តីបនទ លរ់បសទ់សចក្តីសងឃឹមទនះ ឥតរទវរីវាយ ដបិតរពះ
ដដលបានសនាទនះ រទងទ់ស្ឋម ះរតង”់។-ទ ទរពី ១០:២២-២៣ 
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រាបថ់ា ជាអនក្មានទទាស ជាអនក្ដដលគ្នម នក្លឧបាយទៅក្នុងចិតតទស្ឋះ!”(ទំនុក្ដំ
ទក្ីង ៣២:១-២)។ ការអធិស្ឋា នទាងំទនះ បានប ា្ ញឲយទយងីស្ឋគ លផ់លូវ ទឆ្ព ះទៅរក្
ភាពសលូតរតង់ និងក្តីអំណរដដលរពះរទងស់ពវរពះទ័យនងឹរបទានឲយ។ 
 អនក្និពនធទំនុក្ដំទក្ងីបានរឭំក្ទយងីថា “ទបសិីនជាខ្្ុទំឃ្ញីមានទសចក្តទុីចចរតិ
ទៅក្នុងចិតត ទនះរពះអមាច សរ់ទងម់ិនរពមស្ឋត បខ់្្ុទំទ”(ទំនុក្ដំទក្ីង ៦៦:១៨)។ ការ
អធសិ្ឋា នទនះ បទរងៀនទយងីអំពីរទបៀបដ៏លអបំផុតននការអធិស្ឋា នទដាយគូសចំោផំលូវ 
ដដលនទំៅរក្ទឈឆី្ា ង នងិទៅរក្ដួងរពះទ័យននរពះសទរ គ្ ះននទយងី។ រពះរទង់
បានរបទានដលទ់យងីនូវការអធិស្ឋា នទាងំទនះ ទដីមបបី ា្ ញផលូវសរមាប់ឲយទយងីវលិ
រត បម់ក្រក្រពះអងគវញិ។ 

លំននំនការអធសិ្ឋា ន 
រពះអងគស្ឋគ លទូ់លបងគ ំ គ្នម នក្ដនលងចទនល ះ ដតរពះអងគ
ទៅដតរសឡាញ់ទូលបងគ ំ
ទតីដាវឌីទូលបងគទំនះ នងិទូលរទងប់ានដូចទមតចទៅ
ទទៀត? ដបតិ ឱរពះអមាច សទ់យ ូវ៉ាទអីយ រទងស់្ឋគ ល់
ទូលបងគ ំ ជាអនក្បំទររីទងទ់ យី។ រទងប់ានទធវកីារ
យ៉ាងធំទាងំទនះ ឲយទូលបងគជំាបាវបំទររីទងប់ានដឹង 
ទដាយយលដ់លរ់ពះបនទូលននរទងទ់ទ ទ យីក្៏តាម
រពះ ឫទយ័រទង់ផង។ ដូទចនះ ឱរពះទយ ូវ៉ាដ៏ជារពះ
ទអីយ រទងធ់ំោស ់ គ្នម នោឲយទសមីរទងទ់ យី 
ទ យីតាមរគបទ់ាងំទសចក្ត ី ដដលរតទចៀក្ទូលបងគំ
រាលគ់្នន បានឮ ទនះក្គ៏្នម នរពះឯោទរតពរីទង់ដដរ
(២ស្ឋយំ៉ូដអល ៧:២០-២២)។ 

“ទដាយទសចក្តីទមតាត កុ្រ
ោ រពះបានរបទានដល់
ទយីង នូវការអធិស្ឋា នលន់
តបួាប ទដីមបីប ា្ ញផលូ វ 
ឲយទយីងរត បម់ក្រក្រពះ

អងគវញិ”។ 

ទដីមបីបទរងៀនទគ អពីំទសចក្តីទស្ឋម ះរតង ់ និងទសចក្តីរសឡាញ់ដដលមិនទចះចប់ 
ដដលរពះអងគមានចំទពាះរារសតរពះអងគ ទោក្ទហរា ូទសបានពាយាមផសៈផោជា
មួយភរយិាក្ំផិតរបសគ់្នត់ ទទាះបីជានងបានទបាះបងទ់ចាលគ្នត់ និងកូ្នៗ 
ទ ីយរត ប់ទៅរក្ជីវតិជារសតីទពសា ក្គ៏្នតទ់ៅដតទៅទោះនងមក្វញិ ដតមិន
ដមនទោះមក្ទធវីជាទាសក្រទទ ដតទធវីជាភរយិាជាទីរសឡាញ់របសគ់្នតវ់ញិ។ 
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ទទាសក្ ុំសទូលបងគ ំជាបនទុ ក្ដដលធងនទ់ពក្នរក្ 
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ សូមកុ្បំទនទ សទូលបងគំ ក្នុង
កាលដដលរទងខ្់ាល ់ក្កុ៏្ំវាយផ្ច លទូលបងគំ ទដាយ
រពះ ឫទយ័ទតត ទ យី។ ដបតិរពួញរបសរ់ទងជ់ាប់
គ្នងំទៅក្នុងខ្លួនទូលបងគំ ទ យីរពះ សតរទងក់្៏
សងាតទូ់លបងគខំាល ងំោសផ់ង។ គ្នម នក្ដនលងោ
ក្នុងរូបស្ឋចទូ់លបងគ ំ ដដលមិនឈទឺនះទទ ទដាយ
ទរពាះទសចក្តខ្ីាលរ់បសរ់ទង់ ក្គ៏្នម នទសចក្តសុីខ្ទៅ
ក្នុងឆអឹងទូលបងគដំដរ។ ដបតិអំទពទុីចចរតិរបសទូ់លបងគ ំ
បានទ ងីលិចក្ាលទូលបងគទំ យី ក្ដូ៏ចជាបនទុក្
យ៉ាងធងន់ ដដលទូលបងគរំទាមំិនបាន។ ទូលបងគនំឹង
លន់តអួំទពីទុចចរតិរបសទូ់លបងគ ំ ទ យីនឹងឈចឺិតត 
ទដាយទរពាះអំទពបីាបរបសទូ់លបងគដំដរ(ទំនុក្ដំ
ទក្ីង ៣៨:១-៤,១៨)។ 
ទូលបងគសូំមបនទ បខ្លួ ន ទៅចទំពាះរពះអងគ 
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ ចិតតទូលបងគមំិនដមនទឆមីងនឆម ទ យីដភនក្ទូលបងគកំ្ម៏ិនរបកាន់
យស ទូលបងគមំិនយក្ចិតតទុក្ដាក្ក់្នុងការដ៏ធ ំ ឬក្នុងដំទណីរដដលអស្ឋច រយ ួសលបត់
ទូលបងគទំ យី។ ទូលបងគបំានរ ំ្ ប់ ទ យីរពលួងរពលឹងទូលបងគជំាទរសច ដូចជា
ទក្មងដដលមាត យបានផ្ត ចទ់ដាះឲយ គដូឺចជាទក្មងដដលដលងទដាះទៅជាមួយនឹងមាត យ 
ទអី រពលឹងទៅក្នុងខ្លួនទូលបងគ ំ ទរបៀបដូចជាកូ្នដដលដលងទដាះទ យី(ទំនុក្ដំទក្ីង 
១៣១:១-២)។ 
ទូលបងគបំានវទងវងទចញ ដតទូលបងគរំសឡាញ់រពះអងគ។ 
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ សូមឲយសំដរក្របសទូ់លបងគ ំ បានចូលមក្ជិតទៅចំទពាះរទង់ 
សូមរបទានឲយទូលបងគមំានទយាបលត់ាមរពះបនទូលរទង់។ សូមឲយពាក្យអងវររបស់
ទូលបងគបំានមក្ទៅចំទពាះរទង់ សូមទរបាសទូលបងគឲំយបានរចួ តាមរពះបនទូលរទង់
ផង។ សូមអនុញ្ញា តឲយបបូរមាត់ទូលបងគំ បានទពាល ពាក្យសរទសីរ ដបតិរទង់
បទរងៀនអសទ់ាងំប ា្តតរបសរ់ទងដ់លទូ់លបងគំ។ សូមឲយអោត តទូលបងគបំានទរចៀង
ពីរពះបនទូលរទង ់ពទីរពាះរគបទ់ាងំទសចក្តបី គ្ បរ់បសរ់ទង់សុទធដតសុចរតិទាងំអស។់  
 

“ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ ទូលបងគំ
បាននឹក្រឭក្ដល ់ទសចក្តីស
ទរ គ្ ះរបសរ់ទង ់ទ ីយរកឹ្តយវ ិ
នយ័របសរ់ទងជ់ាទីរកី្រាយដល់
ទូលបងគ។ំ សូមអនុញ្ញា តឲយ
រពលឹងទូលបងគរំសទ់ៅ ទនះ
នឹង បានសរទសីរដលរ់ទង…់” 
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សូមឲយរពះ សតរទងប់ានរបុងទរបៀបនឹងជួយទូលបងគំ ទរពាះទូលបងគបំានទរសីយក្
ប ា្តតរបសរ់ទង់។ ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ ទូលបងគបំាននឹក្រឭក្ដល ់ ទសចក្តសីទរ គ្ ះ
របសរ់ទង់ ទ យីរក្ឹតយវនិ័យរបសរ់ទងជ់ាទរីកី្រាយដលទូ់លបងគំ។ សូមអនុញ្ញា តឲយ
រពលឹងទូលបងគរំស់ទៅ ទនះនឹង បានសរទសីរដលរ់ទង់ ទ យីសូមឲយចាបរ់បស់
រទងជ់ួយទូលបងគផំង។ ទូលបងគបំានវទងវងទៅ ដូចជាទចៀមបាត់បង់ សូមទដញរក្
អនក្បំទររីទងផ់ង ដបតិទូលបងគមំិនទភលចទសចក្តបី គ្ បរ់បសរ់ទងទ់ យី។-ទំនុក្ដំទក្ីង 
១១៩:១៦៩-១៧៦ 
រពះអងគទអីយ សូមសមាអ តទូលបងគឲំយស្ឋអ ត។ 
សូមជំរះទូលបងគទំដាយដមក្ ុសុីប ទនះទូលបងគនំឹងបានរជះស្ឋអ ត សូមដុសោង
ទូលបងគំ ទនះនឹងបានសជាង មិៈ។ សូមឲយទូលបងគបំានឮទសចក្តអីំណរ និងទសច
ក្តីរកី្រាយ ទនះអសទ់ាងំឆអឹងដដលរទងប់ានបំបាក្ប់ំដបក្ នងឹបានអរសបាយវញិ។ 
សូមបាងំរពះភរក្តរទងទ់ចញពអីំទពីបាបរបសទូ់លបងគ ំ ទ យីលុបរគបទ់ាងំអំទពី
ទុចចរតិរបសទូ់លបងគទំចញ។-ទំនុក្ដំទក្ីង ៥១:៧-៩ 

សូម្អធិស្ឋា ន ដោយដផតើ ម្ដោយោ យ តាម្លំន្ទខំាងដព្កាម្ 
ទូលបងគមិំនសក្តិសមនឹងទទលួទសចក្តីសបបុរសរបសរ់ពះអងគទទ 
ទូលបងគមំិនគួរឲយបានអសទ់ាងំទសចក្តសីបបុរស និងអសទ់ាងំទសចក្តទីស្ឋម ះរតងដ់ដល
រទងប់ានផតលម់ក្ទូលបងគជំាអនក្បំទររីទងទ់ទ។-ទោកុ្បបតតិ ៣២:១០ 
សូមជយួទូលបងគ ំអតទ់ទាស ទ ីយសទរ គ្ ះទូលបងគ ំទដីមបីថាវ យសិរលីអដលរ់ពះអងគ! 
ឱរពះដ៏ជួយសទរ គ្ ះទយងីខ្្ុទំអីយ សូមជួយទយងីខ្្ុ ំ ទដាយយលដ់លសិ់រលីអននរពះ
នមរទង់ សូមរបាសឲយទយងីខ្្ុរំចួ ទ យីអត់ទទាសអំទពបីាប របសទ់យងីខ្្ុផំង 
ទដាយយលដ់លរ់ពះនមរទង់។-ទំនុក្ដំទក្ីង ៧៩:៩ 
ទូលបងគដំរបចិតតទចញពីការបះទបាររបសទូ់លបងគ ំ
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ សូមទតទមីល ដបតិខ្្ុមំាច ស ់មានទសចក្តទីវទន ចតិតខ្្ុ ំមាច សទុ់រន ់
 

“ឯទិសខាងទកី្តទៅឆ្ង យពីទិសខាងលិចយ៉ាងោ រទងប់ានដក្យក្អសទ់ាងំការ
ទលមីសននទយីង ឲយឃ្លល តឆ្ង យពីទយីងយ៉ាងទនះដដរ”(ទំនុក្ដទំកី្ង ១០៣:១២)។ 
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ទុរា ចតិតខ្្ុ ំមាច សរ់ក្ឡាបចុ់ះទៅក្នុងខ្លួន ពទីរពាះខ្្ុមំាច សប់ានបះទបារជាខាល ងំទ យី។-ប
រទិទវ ១:២០ 
 
សូមមានទសចក្តីទមតាត ចទំពាះទូលបងគ ំ
ឱរពះអងគទអីយ សូមរទង់ទមតាត អតទ់ទាសដលទូ់លបងគ ំ ដដលជាអនក្មានបាបផង។-
លូកា ១៨:១៣ 
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ទី៣ 
ការអធិស្ឋា នសព្ាប់តព្មូ្វការព្រចថំ្ថៃ  
ជួ នកាលខ្្ុ ំរបញាប ់ ចូលទៅក្នុងរពះវតតមានរពះអងគ ទដាយមានទសចក្តីរតូវការជាទរចីន សរមាបទូ់លថាវ យរពះអងគ។ ទទាះបីជារពះបនទូលរពះអងគ ទលីក្ទឹក្ចតិត
ទយងីឲយ “មក្ដលប់លលង័ាននរពះគុណ ទដាយកាល ហន”(ទ ទរពី ៤:១៦)ក្ទ៏ដាយ ក្៏
មានទពលខ្លះ  ខ្្ុ ំឆងលថ់ា  ទតីខ្្ុបំានចូលបលលង័ារពះអងគ ទដាយទូលសូមរពះអងគទរចីន
ទពក្ឬទទ? ទបទីពលបចចុបបនន ចិតតរបសខ់្្ុ ំគតិដតអពំរីបសដ់ដលទៅក្នុងទោក្ិយទនះ 
ទតីទពលទៅស្ឋថ នសួគ៌ ការទូលសូមយ៉ាងដូចទនះ មានលក្ាណៈដូចទមតចដដរ…។ 
 ខ្្ុ ំអាចរសនមថា រពះវរបិតារទងគ់ងទ់លីបលលង័ាទៅទខី្ពស ់ទ យីបានដំទក្ីងទ ងី 
ឯរភំាយរពះពរសតរទងស់្ឋយមក្ទពញក្នុងរពះវហិរ ទៅពទីលីរទងម់ានពួក្ទសរភីម 
រគបគ់្នន មានស្ឋល ប៦ ក្ប៏ាងំមុខ្ទដាយស្ឋល ប២ ថាវ យបងគំទៅចំទពាះមុខ្រពះអមាច ស(់ទអ
ស្ឋយ ៦:១-២)។ ទ យីខ្្ុ ំក្៏បានទដីរចូលមក្ ក្នុងនមជាកូ្ន ទដាយមនិបានទគ្នះ
ទាវ រ ទ យីក្ទូ៏លថាវ យរគបទ់ាងំអវីៗ ដដលខ្្ុ ំចងប់ាន។  
      ការទធវដូីចទនះដូចជាមិនទនំងទទ ប៉ុដនត ទរឿងទនះគបឺ ា្ ញពរីពះគុណរបសរ់ពះ។ 
ខ្្ុ ំជាកូ្ន គកូឺ្នននរពះវរបិតា ដដលបានសទរ គ្ ះ ទដាយស្ឋរជទំនឿទលីរពះរាជបុរតា
រពះអងគដដលបានសុគតទៅទលីទឈឆី្ា ង(យ៉ូហន ១:១០-១២)។ ខ្្ុអំាចចូលមក្ 
ទដាយចតិតកាល ហន ទដាយគ្នម នការភ័យខាល ច ទរពាះរពះអងគជា “អ័បា រពះវរបតិា”(រ ៉មូ 
៨:១៥)។ រពះអងគរជាបអំពីទសចក្តីរតូវការ ដដលខ្្ុ ំមានរបចានំថង ទ យីយក្រពះទយ័
ទុក្ដាក្យ៉់ាងខាល ងំ ចំទពាះទសចក្តីរតូវការទាងំទនះ។ រពះអងគមិនខ្វលថ់ា  ខ្្ុបំានទរៀប 
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ពាក្យសមតបីានរបឹតទរបៀនយ៉ាងោទ យី ដតរពះអងគ
ខ្វល ់ អំពសីោា នននចិតតរបសខ់្្ុ ំ។ ទ យីចតិតរបសខ់្្ុ ំ
កាន់ដតទពញវយ័ប៉ុោណ  ទនះចិតតទនះក្រ៏តូវតាមបំ
ណងរពះទយ័រពះអងគកានដ់តខាល ងំយ៉ាងទនះដដរ។ 
 រពះរទងច់ងឲ់យទយងីមានការលូតោស ់ ទ យី
មាន “ភាពទពញវយ័”(ទ ទរពី ៦:១) ក្នុងទំនក្ទ់ំនង
ជាមួយរពះអងគ។ ទោក្ទអនរឌូ មួរទរយ(Andrew 
Murray) បានពនយលថ់ា  
 
 ពីដបូំង ទក្មងតូចរបដ លជាសូមអវដីដលវារតូវ
 ការ ពឪីពុក្វា ទ យីមិនយូរប៉ុនម នវាក្ប៏ានទរៀន
 និយាយថា “សូមទោក្ឪពុក្ឲយបអូនរសីខ្លះដដរ”។ 
 ប៉ុដនត កូ្នរបុសដដលទពញវយ័គតិពីរបទយាជន៍
 របសឪ់ពុក្ នងិទមលីការខុ្សរតូវមុខ្ជំនញួរបស់
 ឪពុក្ ទ យីគ្នតសំុ់ឪពុក្ជាទរចនីសណាិ ក្ជាង
 ទ យីក្៏បានទទួលអវទីាងំអសដ់ដលបានសំុផង។ 
  
 ការអធសិ្ឋា នអំពទីសចក្តរីតូវការរបចានំថង ជួយឲយ
ទយងីមានទសសនៈរតឹមរតូវ។ គមឺិនរគ្ននដ់តជាការ
ទូលសូមសរមាប់ការអវ ី ដដលចាបំាច់សរមាបជ់ីវតិទៅ
ទលីដផនដបី៉ុទោណ ះទទ ដតក្៏សរមាបប់ំទពញទសចក្តរីតូវ
ការដសំ៏ខាន់បំផុតដដលជាការរតូវការទំនក្់ទំនង 
 

រពះទយស៊ូវមនិរគ្ននដ់តបាននមំក្នូវការផសះផោរវាងរពះ និងមនុសសជាតបិ៉ុទោណ ះ
ទទ ដតដថមទាងំបានរបទាននូវអតតសញ្ញា ណថម ី ដលអ់នក្ដដលទទួលទជឿរពះអងគផ
ងដដរ។ ទយងីមិនដមនជាអនក្ទរត ឬជាខាម ងំសរតូវទទៀតទទ ដតក្នុងរពះរគីសទ ទយី
ងជាកូ្នរបុស និងកូ្នរសីរបសរ់ពះអងគ(កូ្ ូស ១:២០-២២)។ 

“ការអធិស្ឋា នអពីំទសចក្តី
រតវូការរបចានំថង ជយួឲយ
ទយីងមានទសសនៈរតឹម 
រតវូ។ គឺមិនរគ្ននដ់តជាកា
រទូលសូមសរមាបក់ារអវីដដ
លចាបំាចស់រមាបជី់វតិទៅ
ទលីដផនដីប៉ុទោណ ះទទ ដតក្៏
សរមាបប់ទំពញទសចក្តីរតវូ
ការដសំ៏ខានប់ផុំត ដដល
ជាការរតវូការទនំក្ទ់នំង
ដដលលូតោស ់ជាមយួ
រពះវរបិតាដដលគងទ់ៅ 
ស្ឋថ នសួគ។៌” 
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ដដលលូតោស ់ជាមយួរពះវរបិតាដដលគងទ់ៅស្ឋថ នសួគ៌។ រពះទយស៊ូវបានឲយទយងី
យក្ការទនះជាអាទិភាព សរមាបក់ាររសទ់ៅ  ទ យីបានមានបនទូលប គ្ បទ់យងី
យ៉ាងចាសថ់ា “ចូរដសវងរក្នគរ និងទសចក្តសុីចរតិននរពះជាមុនសិន ទទបីរគប់របស់
ទាងំទនះ នឹងបានរបទានមក្អនក្រាលគ់្នន ដថមទទៀតផង”(ម៉ាថាយ ៦:៣៣)។ 
 រពះរទងស់ពវរពះទ័យឲយទយងីទូលថាវ យអំពីទសចក្តរីតូវការរបចានំថង ដលរ់ពះអ
ងគ ទដាយទសចក្តជីំទនឿ នងិទដាយការរពំឹងគតិ ទដីមបឲីយទយងីរសទ់ៅ ទដាយពឹងដផអក្
ទៅទលីរពះអងគ ទដាយទសចក្តរីសឡាញ់ និងស្ឋគ លរ់ពះពរ ដដលទទួលបានពកីារទធវី
តាមបំណងរពះទ័យរពះអងគ។  រពះអងគជា  “រពះអមាច សជ់វីតិ”(ក្ិចចការ ៣:១៥) 
ទ យីទយងីមានជីវតិរស ់ ទដមីបរីពះអងគ ទ យីទដាយស្ឋររពះអងគ។ រពះអងគសពវរពះ
ទ័យនងឹរបទានពរទយងី ទ យីនទំយងីចូលទៅជិតរពះអងគ ទដាយទសចក្តីរសឡាញ់ 
ដដលរបទានជីវតិដលវ់ញិ្ញា ណទយងី។ រពះអងគជារពះពរដធ៏ំបផុំត។ 

 
លំននំនការអធសិ្ឋា ន  
រពះអងគជាអនក្គ វ្ លខ្្ុ  ំ
រពះទយ ូវ៉ារទង់ជាអនក្គ វ្ លខ្្ុ ំ ខ្្ុនំឹងមនិខ្វះអវទីស្ឋះ រទងឲ់យខ្្ុ ំទដក្សំរាក្ទៅទីមាន
ទមម ទខ្ៀវខ្ចីរទងន់ខំ្្ុ ំទៅដក្បរមាតទ់ឹក្ដដល ូរទរគឿនៗ រទងដ់ក្រពលឹងខ្្ុ ំទ ងីវញិ 
រទងន់ខំ្្ុ ំទៅតាមផលូវសុចរតិ ទដាយយលដ់លរ់ពះនមរទង់។ ទអ ីទទាះទបីទូលបងគទំដីរ
កាតរ់ចក្ភននំនមលបទ់សចក្តីស្ឋល ប់ក្ទ៏ដាយ គងដ់តមិនខាល ចទសចក្តអីារក្ក្ោ់ទ យី 
ដបតិរទង់គងទ់ៅជាមួយនឹងទូលបងគ ំ រពនង់ ទ យីនឹងដំបងរបសរ់ទងក់្ំស្ឋនតចតិត
ទូលបងគ ំ រទងទ់រៀបតុទៅមុខ្ទូលបងគំ ចំទពាះពួក្ខាម ងំសរតូវផង រទងច់ាក្ទ់របងោប
ទលីក្ាលទូលបងគ ំ ដពងននទូលបងគកំ្៏ទពញទ ៀរ។ របាក្ដជាទសចក្តសីបបុរស និង
ទសចក្តទីមតាត ក្រុោ នឹងជាបត់ាមខ្្ុ ំ រាលដ់តនថង ដរាបដលអ់ស១់ជីវតិខ្្ុ ំ  ទ យីខ្្ុនំឹង 
 

ការអធិស្ឋា នមិនដមនជាការរក្សីុទដាះដូរទទ។  ទបីទយីងអធិស្ឋា ន  ទដាយស្ឋរដត
ទយីងចងប់ានអវីពីរពះអងគ ទនះគឺខុ្សទ ីយ។ ការអធិស្ឋា នជាទនំក្ទ់ំនងដស៏និទធ
ស្ឋន លជាមួយរពះ។ ទពលដដលទយីងអធិស្ឋា ន ក្នុ ងទពលមានទសចក្តីរតូវការខាល ងំបំ
ផុត ទយីងអាចជួបរពះអងគ ទ ីយទទួលរពះវតតមានរពះអងគ។ 
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ទៅក្នុងដំោក្ន់នរពះទយ ូវ៉ា ជាទរៀងដរាបទៅ។ ទនុំក្ដំទក្ីង ២៣:១-៦ 
 
រពះអងគបានផគតផ់គងទូ់លបងគ ំកាលពីមុន 
ឱរពះអងគទអីយ កាលរទងប់ានយាងទចញនមុំខ្ រារសតរទងទ់ៅ ទៅទវោដដលរទង់
បានយាងកាតទ់ីទហស្ឋថ ន។ ទនះដផនដកី្៏ញ័រ ទ យីទមឃ្ក្៏ធាល ក្ម់ក្ជាទភលៀង ទៅ
ចំទពាះរទង់ ភនសីុំោយក្ក៏្ទរក្ីក្ញ័រ ទៅចំទពាះរពះ គជឺារពះ ននស្ឋសនអុ៍ីរស្ឋដអ
ល។ ឱរពះអងគទអីយ រទងប់ានបងអុរទភលៀងជាបរបូិរ ក្ប៏ានតាងំមរដក្រទងដ់ដលទ វ
ទនះ ឲយជាបម់ាមំួនទ ងី។ ពួក្ក្ងរបសរ់ទងប់ានអារសយ័ទៅរសុក្ទនះ ឱរពះអងគ
ទអីយ រទងប់ានផគតផ់គងដ់លព់ួក្មនុសសរក្ីរក្ ទដាយទសចក្តសីបបុរសននរទង់។-ទំនុក្
ដំទក្ីង ៦៨:៧-១០ 
 
 
 
 
 
ជីវតិទាងំអសពឹ់ងដផអក្ទលីរពះអងគ 
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ អសទ់ាងំស្ឋន នដរបសរ់ទងម់ាន ទរចីនរបការោស ់ន៎ រទងប់ាន
ទធវីទាងំអសទ់ដាយរបាជ្ា   ដផនដបីានទពញទដាយរបសដ់ដលរទងប់ទងាីត។  នុ៎ះន៍  
សមុរទដ៏ធំ ទ យីទូោយ ទៅក្នុងទឹក្ទនះមានរបសរ់ទវកី្ឥតគណន ជាសតវទាងំ
តូចទាងំធំ។ ក្ម៏ាននវាទបីក្ទៅមក្ ទ យីមានសតវធសំំទបីម ដដលរទង់ បានបទងាីត
ឲយទលងក្នុងទឹក្។ រគបស់តវទាងំទនះសងឃមឹចាដំតរទង ់ ឲយរទងប់ានរបទានចណីំ
ដលវ់ាតាមរតូវទពល។ រទងក់្រ៏បទានឲយ ទ យីវាទទួលយក្ កាលរទងោ់រពះ សត
ទៅ ទនះវាបានដឆអតទដាយរបសល់អ។ កាលរទងោ់ក្រ់ពះភរក្ត ទនះវាបានថបរ់ពួយ
វញិកាលរទងដ់ក្យក្ដទងាមីទចញ ទនះវាក្៏ស្ឋល ប ់ ទ យីរត បទ់ៅជាធូលីដវីញិ។ 
រទងច់ាត់រពះវញិ្ញា ណរបសរ់ទងទ់ៅ ទនះវាទក្ីតទ ងី រទងដ់ក្ដរបដផនដទី ងីជាថមី។ 
-ទំនុកដំកកើង ១០៤:២៣-៣០ 
រពះអងគគងទ់ៅជាមយួទូលបងគ ំទទាះជាទូលបងគទំៅទីោក្ទ៏ដាយ 
ទតីទូលបងគនំឹងទៅឯោ ឲយរចួពរីពះវញិ្ញា ណរទង ់ទតនីឹងរត់ទៅឯោ ឲយរចួពរីពះ 
 

ក្នុ ងបទគមពីរ យ៉ូទសវ ៤:១-១១ រពះអមាច សប់ានប គ្ ប់ទោក្យ៉ូទសវរឲយស្ឋងសងទី់
រឭំក្ ទដាយទរបីថម ទដីមបីបទរងៀនមនុសសជនំន់ទរកាយ អំពីទសចក្តីទស្ឋម ះរតងរ់បស់
រពះ។ 
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ភ័រក្តរទង់។ ទទាះទបទូីលបងគនំឹងទ ងីទៅឯស្ឋថ នសួគ ៌
ក្៏មានរទងស់ណាិ តទៅទីទនះ ទទាះទបទូីលបងគនំឹង
ទរៀបដំទណក្ទៅស្ឋថ នឃុ្ ំ រពលឹងមនុសសស្ឋល ប់ ទនះក្៏
ទឃ្ញីមានរទងស់ណាិ តទៅដដរ។ ទទាះទបទូីលបងគនំឹង
យក្ស្ឋល បននបចចូសកាល  ទហះទៅទៅឯទបីំផុតនន
សមុរទ។ គងដ់តរពះ សតរទងន់ឹងនទូំលបងគទំៅទី
ទនះ ទ យីរពះ សតស្ឋត រំទងន់ឹងកាត បទូ់លបងគដំដរ។ 
ទបីទូលបងគថំា ទសចក្តងីងឹតនឹងរគបបាងំ ទូលបងគជំា
របាក្ដ ទ យីពនលដឺដលទៅជុំវញិទូលបងគនំឹងរត ប់
ទៅជាយបវ់ញិ។ ដូទចនះទាងំទសចក្តងីងឹតទនះឯង 
មិនោក្ព់ីរទងទ់ យី ទទាះទាងំយបក់្៏ភលដូឺចជាទពល
នថងដដរ ឯទសចក្តងីងឹត និងពនលភឺលឺ ទនះទសមីគ្នន ទៅ
ចំទពាះរទង់។-ទំនុក្ដំទក្ងី ១៣៨:៧-១២ 
 

ដោ អន អាចអធិស្ឋា ន ដោយដផតើ ម្ដោយោ យ តាម្លំន្ទខំាងដព្កាម្ 
សូមនឹក្ចាអំពីំតរមវូការរបសទូ់លបងគ ំ
ឯទូលបងគំៗរក្ីរក្ ទ យីទុគ៌ត ប៉ុដនតរពះអមាច សរ់ទងន់ឹក្ដលទូ់លបងគដំដរ រទងជ់ា
ជំនួយ ទ យីជាអនក្ទរបាសឲយទូលបងគរំចួផង ឱរពះននទូលបងគទំអីយ សូមកុ្ំបងអង់
ទ យី។-ទំនុក្ដំទក្ងី ៤០:១៧ 
 
រពះអងគអតទ់ទាសបាបឲយទូលបងគ ំទ ីយរបទានក្តីអណំរ 
អសទ់ាងំទសចក្តទុីចចរតិដតងដតឈនះទូលបងគំ ឯការរលំងរបសទ់យងីខ្្ុ ំ ទនះរទង់នឹងជំ
រះទចាលទចញ។ មានពរទ យី អនក្ោដដលរទងទ់រសី ទ យីនមំក្ទៅចំទពាះរទង ់
ទដីមបឲីយបានអារសយ័ទៅក្នុងរពះោនរទង់ ទយងីខ្្ុនំឹងបានសាបច់ិតតទដាយទសចក្តី
លំអននដំោក្រ់ទង់ គជឺារពះវហិរដ៏បរសុិទធរបសរ់ទង់។-ទំនុក្ដំទក្ីង ៦៥:៣-៤ 
 

“ទតីទូលបងគនឹំងទៅឯោ 
ឲយរចួពីរពះវញិ្ញា ណរទង ់
ទតីនឹងរតទ់ៅឯោ ឲយរចួ
ពីរពះភរក្តរទង”់  
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សូមទឆលីយតបការអធិស្ឋា នរបសទូ់លបងគ ំទ ីយទមីលដថរទូលបងគ ំ
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ សូមទឆលីយតបមក្ទូលបងគផំង ដបតិទសចក្តសីបបុរសរបសរ់ទងល់អ
ោសទ់ យី សូមដបរមក្ឯទូលបងគ ំតាមទសចក្តទីមតាត ក្រុោ ដប៏របូិររបសរ់ទង។់-
ទំនុក្ដំទក្ីង ៦៩:១៦ 
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ទី៤ 

អធិស្ឋា នសូម្ការ ឹ ន្ទ ំនិងទិសដៅ 
រពះ គមពីរបានដចងអំពីការដដលរពះដកឹ្នរំារសតរពះអងគ ឲយឆលងកាត់កាលៈទទសៈរគបរ់បទភទ។ រពះអងគនមុំខ្រារសតអុរីស្ឋដអល ក្នុងវាលរទហស្ឋថ ន 
ទដាយដឹក្នពំកួ្ទគ ទដាយបទ គ្ លពពក្ ទពលនថង និងបទ គ្ លទភលីង ទពលយប់
(និក្ាមន ំ១៣:២១)។ រពះអងគបានចាតទ់ទវតា ឲយដកឹ្នទំោក្ ុត នងិរក្ុមរគួស្ឋរ
គ្នត់ ទចញពីរក្ុងសូដុំម(ទោកុ្បបតត ិ១៩:១៦) ទ យីនទំោក្ទពរតុស ទចញពគុីក្
(ក្ិចចការ ១២:៧)។ ទសតចដាវឌី នងិទោក្ទអស្ឋយបានពិពណ៌នអំពរីពះ ទដាយ
ចិតតទឆះឆលួថា រពះអងគជាអនក្គ វ្ ល(ទំនុក្ដំទក្ីង ២៣ ទអស្ឋយ ៤០:១១) 
ទ យីទោក្មីកាបានដថលងទំនយអំពរីពះទយស៊ូវថា “អនក្ទនះនឹងឈរទ ងីឃ្លវ ល
 វូងទចៀមរបសខ់្លួន ទដាយស្ឋរឥទធិឫទធនិនរពះទយ ូវ៉ា និងឫទាធ នុភាពរបសរ់ពះនម
រពះទយ ូវ៉ា”(មីកា ៥:៤)។ រពះគមពីរបានក្សំ្ឋនតចិតត ទដាយបក្រស្ឋយចាស់ៗ ថា 
រពះវរបិតាននទយងីដដលគង់ទៅស្ឋថ នសួគ៌ យក្រពះទ័យទុក្ដាក្់ ចំទពាះចំណុចដ៏
តូចបំផុតននជីវតិទយងី។  
 មានបទគមពីរជាទរចនី ដដលបានដចងអពំកីារដឹក្នរំបសរ់ពះ ដដលផតលទ់ិសទៅ
ឲយទយងី ដតទយងីមិនសូវអធិស្ឋា នសូមការដឹក្ន ំ និងទិសទៅពរីពះអងគទទ។  ទយងី
រតូវដឹងថា ទយងីអាចទទួលការដឹក្នរំបសរ់ពះ តាមរយៈទនំក្ទ់ំនងជាមួយរពះអងគ 
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អនក្គ វ្ លទយងីចងឲ់យចំណីទយងី ទបទីយងីទៅក្នុងរពះ សតរពះអងគ ទលីក្ផ្ទ បទ់ៅ
រពះឱរ៉ា ទ យីដកឹ្នទំយងី ទដាយការថាន ក្់ថនម(ទអស្ឋយ ៤០:១១)។ ទយងីរតវូដត 
“អធសិ្ឋា នជាបជ់ានិចច”(១ដថសោ ូនចិ ៥:១៧) ទរពាះទយងីមិនអាចស្ឋគ លក់ារដកឹ្
នរំបសរ់ពះ ក្នុងជីវតិទយងីបានទ យី ទបីសិនជាគ្នម នការអធិស្ឋា នទទទនះ។ ការ
អធសិ្ឋា នសូមការដកឹ្ន ំនិងទិសទៅ តាមលំនកំ្នុងរពះគមពរី ជាការរបក្បសនិទធស្ឋន ល
ជាមយួរពះ គមឺិនខុ្សពីការអធសិ្ឋា នអំពទីសចក្តីរតវូការរបចានំថងទ យី។ ការ
អធសិ្ឋា នដដលជាការរបក្បជាមួយរពះ មិនរគ្ននដ់តដសវងរក្បំណងរពះទ័យរពះ
ប៉ុទោណ ះទទ ដតដថមទាងំដសវងរក្រពះភរ័ក្រពះអងគផងដដរ។ ការអធសិ្ឋា នដដលជាការ
របក្បជាមួយរពះ ជួយឲយទយងីដសវងរក្ការដកឹ្នរំបសរ់ពះ និងទឆលីយតបចំទពាះរពះ
អងគ ទដាយការស្ឋត បប់ គ្ ប់ និងរសឡាញ់កានដ់តរជាលទរៅ។ រពះរទង់បានរឭំក្
រារសតរពះអងគ តាមរយៈទោក្ទអស្ឋយថា “ឯងរាលគ់្នន នឹងបានសទរ គ្ ះទដាយវលិមក្
វញិ ទ យីផ្អ ក្សំរាក្ ឯងរាលគ់្នន នឹងមានក្ំឡាងំ ទដាយទៅដតទសងៀម ទ យីមានទស
ចក្តទុីក្ចិតត”(ទអស្ឋយ ៣០:១៥)។ ទយងីមានក្មាល ងំជាថម ី ទពលដដលទយងីអធិ
ស្ឋា ន ទ យីតមអត់ និងរង់ចា ំទៅចំទពាះរពះអងគ តាមរពះបនទូល។  
 ការលបួងដដលទយងីទរចីនដតជួបរបទះ គកឺារលបួងដដលនឲំយទយងីចងដ់ឹក្នំ
ជីវតិខ្លួនឯង ទ យីសូមឲយរពះអងគរបទានពរទយងី។ ដតរពះអងគមិនសពវរពះទ័យឲយ
ទយងីទធវីដូចទនះទទ។ ទោក្អូសវល ទឆមប័រ(Oswald Chambers) បានសទងាត
ទឃ្ញីថា រគីសទបរសិទ័ជាទរចីនដដលអធសិ្ឋា នទូលសូមអវីៗពីរពះ គមឺិនខុ្សពីទក្មងៗ
ដដលយក្ទរគឿងទលងមក្ទចាលរាយប៉ាយទៅមុខ្ឪពុក្វា ទដាយនយិាយថា “វាខូ្ច
ទ យី កូ្នទលងទវមិនទក្តីទទ សូមប៉ាទិញទរគឿងទលងទផសងទទៀតឲយខ្្ុមំក្”។ ក្នុងចំ
ទោមរគីសទបរសិទ័១ពានន់ក្់ មានដតមាន ក្ទ់ទ ដដលដូចជាទក្មងដ៏លអមាន ក្ ់ ដដល
និយាយទៅកាន់ឪពុក្ខ្លួនថា “សូមប៉ាជសួជុលវា ឲយខ្្ុ ំទមីលផង”។ 
 ទសតចដាវឌីបានអធសិ្ឋា នថា “ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ ទូលបងគសូំមទលីក្ រពលឹង
ថាវ យដលរ់ទង់ … សូមប ា្ ញអសទ់ាងំផលូវរបសរ់ទង់ ដលទូ់លបងគ ំសូមបទរងៀនទូល
បងគកំ្នុងផលូវរចក្របសរ់ទង់។ សូមន ំទ យីបទរងៀនទូលបងគ ំក្នុងទសចក្តពីិតរបសរ់ទង់
ផង ដបតិរទង់ជារពះដ៏ជួយសទរ គ្ ះទូលបងគំ ទូលបងគសំងឃមឹដលរ់ទងដ់រាបរាល់
នថង”(ទំនុក្ដំទក្ងី ២៥:១,៤-៥)។ ទៅក្នុងការអធិស្ឋា នសូមការដឹក្ន ំ នងិទិសទៅ 
តាមលំនរំពះគមពីរ ទយងីរតវូចាថំា រពះរទង់សំខាន់ជាងការអវីដដលទយងីទូលសូមពី
រពះអងគ ទទាះបជីាការទូលសូមទនះមានភាពបនទ នយ៉់ាងោក្ត។ី 
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 អនក្គ វ្ លននទយងីចងឲយទយងីទៅដក្បររពះអងគ 
ជាពិទសស ទពលដដលទយងីមិនដងឹជារតវូទៅតាមផលូវ
មួយោ។ ខាងទរកាមទនះ ជាលំននំនការអធសិ្ឋា ន
ដដលជយួឲយទយងីចូលទៅជិតរពះអងគ។ 
 
លំននំនការអធសិ្ឋា ន 
សូមប ា្ ញទូលបងគនូំវផលូ វដដលរតឹមរតវូ 
ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ ទូលបងគសូំមទលីក្រពលឹងថាវ យ
ដលរ់ទង់។ ប៉ុដនតអសអ់នក្ដដលមានចិតតសងឃមឹដល់
រទង់ ទនះមិនរតូវខាម សទ យី គពឺួក្អនក្របរពឹតតក្បត់ 
ទដាយឥតទ តុ ដដលរតូវខាម សវញិ។ ឱរពះទយ ូវ៉ា
ទអីយ សូមប ា្ ញអសទ់ាងំផលូវរបសរ់ទង់ ដលទូ់លបងគ ំ
សូមបទរងៀនទូលបងគកំ្នុងផលូវរចក្របសរ់ទង់។ សូមន ំ
ទ យីបទរងៀនទូលបងគំ ក្នុងទសចក្តពីិតរបសរ់ទងផ់ង 
ដបតិរទង់ជារពះដ៏ជួយសទរ គ្ ះទូលបងគ ំ ទូលបងគំ
សងឃមឹដលរ់ទងដ់រាបរាលន់ថង។-ទំនុក្ដំទក្ងី 
២៥:១,៣-៥ 
 
សូមចាតព់នលឺរពះអងគឲយនផំលូ វទូលបងគ ំ
ឱសូមផោយពនលឺ និងទសចក្តពីិត ទចញមក្នមុំខ្ទូល
បងគំ ទដមីបឲីយបាននទូំលបងគទំៅឯភនបំរសុិទធ ទ យី
ក្នុងរពះវហិរននរទង់។ ទនះទូលបងគនំឹងទៅឯអាសនននរពះ គដឺលរ់ពះដជ៏ាទសចក្តី
អំណរ និងជាទសចក្តីរកី្រាយរបសទូ់លបងគំ ឱរពះអងគដ៏ជារពះននទូលបងគទំអីយ ទូល
បងគនំឹងសរទសីរដលរ់ទងទ់ដាយចាបស់៊ុង!-ទំនុក្ដំទក្ីង ៤៣:៣-៤ 
 
សូមដឹក្នផំលូ វទូលបងគ ំទដាយរពះបនទូលរពះអងគ 
ទសចក្តបីនទ លរ់បសរ់ទងសុ់ទធដតអស្ឋច រយ ទ តុទនះបានជារពលឹងននទូលបងគទំគ្នរព
កានត់ាម។   ការទបីក្សំដដងរពះបនទូលរទង់  ទនះផោយពនលទឺចញ  ក្ទ៏ធវឲីយមនុសស 
 

“ការអធិស្ឋា នសូមការដឹក្
ន ំនិងទិសទៅ តាមលំនំ
ក្នុ ងរពះគមពីរ ជាការរបក្ប
សនិទធស្ឋន លជាមយួរពះ គឺ
មិនខុ្សពីការអធិស្ឋា នអពីំ
ទសចក្តីរតវូការរបចានំថង 
ទ ីយ។ ការអធិស្ឋា ន
ដដលជាការរបក្បជាមយួ
រពះ មិនរគ្ននដ់តដសវងរក្
បណំងរពះទយ័រពះ
ប៉ុទោណ ះទទ ដតដថមទាងំ
ដសវងរក្រពះភរ័ក្រពះអងគ

ផងដដរ”។ 
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ទឆ្តលងងម់ានទយាបល។់ ទូលបងគបំានហមាតដ់ក្ដទងាីមធំ ទដាយនឹក្រឭក្ដលទ់ស
ចក្តបី គ្ បរ់បសរ់ទង់។ សូមរទងដ់បរមក្មានទសចក្តីអាណិតទមតាត  ដលទូ់លបងគ ំ ដូច
ជារទងដ់តងធាល ប់ទធវដីលអ់សអ់នក្ ដដលរសឡាញ់រពះនមរទង់។ សូមតាងំជំហននន
ទូលបងគឲំយទដីរតាមរពះបនទូលរទង ់ សូមកុ្ំឲយទសចក្តទុីចចរតិោមានអំោច ទលី
ទូលបងគទំ យី។ សូមទោះទូលបងគឲំយរចួពីការសងាត់សងាិន របសម់នុសស ទនះទូល
បងគនំឹងកាន់តាមប ា្តតរទង់។ សូមឲយរពះភរក្តរទងភ់លឺមក្ទលីអនក្បំទររីទង់ ទ យី
បទរងៀនអសទ់ាងំប ា្តតរទងដ់លទូ់លបងគផំង។ ទកឹ្ដភនក្ទូលបងគ ូំររហម ពទីរពាះ
ទគមិនកានត់ាមរក្ឹតយវនិយ័របសរ់ទង់។ -ទំនុក្ដំទក្ីង ១១៩:១២៩-១៣៦ 

ដោ អន អាចអធិស្ឋា ន ដោយដផតើ ម្ដោយោ យ តាម្លនំ្ទខំាងដព្កាម្ 
ឱរពះអមាច ស ់សូមប ា្ ញរពះវតតមានរពះអងគ 
ទោក្ទូលទឆលីយថា សូមរទងទ់មតាត ទបីក្ឲយទូលបងគទំឃ្ញីសិរលីអរទងផ់ង។-និក្ាមន ំ
៣៣:១៨ 
 
សូមប ា្ ញទូលបងគ ំពីរទបៀបបទងាីនទសចក្តីជទំនឿ 
សូមរទងច់ំទរនីទសចក្តីជំទនឿដលទ់យងីខ្្ុទំទៀតផង។-លូកា ១៧:៥ 
 
ទតីទូលបងគគំរួទធវីដូចទមតច? 
រពះអមាច សទ់អីយ ទតរីតូវឲយទូលបងគទំធវីដូចទមតច?-ក្ិចចការ ២២:១០ 
 
 
 
 

“មានពរទ ីយ អនក្ោដដលមិនទដីរតាមដបូំនម ន របសម់នុសសអារក្ក្ ់ក្មិ៏នឈរ
ទៅក្នុ ងផលូ វរបសម់នុសសមានបាប ឬអងគុយទៅជាមួយនឹងពួក្មនុសសដដលទមីល្
យ។ អនក្ទនះទរតក្អរដតនឹងរកឹ្តយវនិ័យរបសរ់ពះទយ ូវ៉ាវញិ ក្រ៏ពឹំងគិតក្នុ ងរកឹ្តយ
វនិ័យរទងទ់ាងំយបទ់ាងំនថងដដរ”(ទំនុក្ដទំកី្ង ១:១-២) 
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ទី៥ 
អធសិ្ឋា ន ដ ើម្បដីោលោ យអរព្ពះគណុ 

ទបី 
គ្នម នរពះទយស៊ូវទទ ទតអីនក្នឹងទៅជាយ៉ាងោ? ចូរចំោយទពលមួយដភលត 
ទដីមបគីិតអំពសំីណួរទនះ។ រតងច់ំណុចទនះ បទគមពីរទអទភសូរ ២:១២ បាន

ទឆលីយតបចំទពាះសំណួរទនះ ជាសរុបបានយ៉ាងរបទសីរថា ទបីគ្នម នរពះ ទយងីគ្នម ន
សងឃមឹអវីទទ។ ទបីគ្នម នរពះទយស៊ូវទទ ទនះទយងីរបាក្ដជាបាត់បងអ់សក់្លបជានិចច 
ទដាយគ្នម នក្តីសងឃមឹ។ 
 ទយងីមិនអាចអររពះគុណរពះ ឲយបានរគប់រគ្ននទ់ យី ទ យីការអធសិ្ឋា ន “អរ
រពះគុណ” តាមលំនរំពះគមពីរ ទធវឲីយទយងីមានការដឹងគុណរពះកាន់ដតខាល ងំ ទ យី
ទបីក្ដភនក្ទយងីឲយទមីលទៅ “សិរលីអដរ៏បទសីរនរក្ដលងននមរដក្រទង់ ក្នុងពួក្បរសុិទធ”
(ទអទភសូរ ១:១៨)។  ការអធសិ្ឋា នអររពះគុណរពះ   គឺដូចជាការរាបក់ារជាទរចនី
សណាិ ក្ដដលរពះបានទធវីសរមាបទ់យងី។ 
 មានទពលមួយរពះទយស៊ូវបានជបួមនុសសទក្ីតឃ្លង់១០នក្់ ទៅជាយដដនរក្ុង 
ស្ឋម៉ំារ ី តាមផលូវរពះអងគទៅទីរក្ុងទយរូស្ឋ មិ។ រពះអងគក្ប៏ានទរបាសពកួ្ទគឲយជា 
ដតមានដតមាន ក្់ទទ  ដដលបានរត បម់ក្និយាយអររពះគុណរពះអងគ។  ចុះ៩នក្់
ទទៀត ទតីទៅឯោ? ពកួ្ទគរបាក្ដជាអរសបាយ នឹងអោំយននការទរបាសឲយជា
ទនះខាល ងំទពក្ទ យី បានជាទភលចរពះទយស៊ូវ ដដលជាអនក្របទាន។ ខ្្ុចំង់បទនទ ស
ពួក្ទគ  ដតក្ប៏ានទធវដូីចពួក្ទគជាទរចីនដងមក្ទ យីដដរ។ អនក្ដដលរត ប់មក្វញិ
ទនះជាជនជាតសិ្ឋម៉ំារ។ី គ្នតប់ានរកាបទៅទទៀបរពះបាតរពះទយស៊ូវ  ទដាយអររពះ 
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គុណរពះអងគ សរមាបក់ារអវដីដលរពះអងគបានទធវ”ី។ រពះទយស៊ូវក្៏បានរបាបគ់្នតថ់ា 
“ចូរទរកាក្ទ ងីទៅចុះ ទសចក្តជីំទនឿអនក្បានសទរ គ្ ះអនក្ទ យី”(លូកា ៧:៥០)។ 
 រពះទយស៊ូវមនិរគ្ននដ់តបានរបាប់គ្នតថ់ា “ជំទនឿរបសអ់នក្ទរបាសឲយអនក្ជា” 
ប៉ុទោណ ះទទ។ រពះអងគដថមទាងំបានមានបនទូលថា “ជំទនឿរបសអ់នក្បានសទរ គ្ ះ អនក្
ទ យី”។ 
 ការដឹងគុណដ៏ពតិ ទធវឲីយទយងីរត ប់មក្អររពះគុណរពះ។ ទយងីរតូវទធវីការ
សទរមចចិតតទរជីសទរសី។  ទយងីអាចទចញទៅតាមផលូវរបសទ់យងី  ជាមយួនងឹការអវី
ដដលរពះរបទានទយងី  ឬទយងីអាចរត ប់មក្រពះទយស៊ូវ  ទ យីថាវ យបងគរំពះអងគ
សរមាប់ការអវីដដលរពះអងគបានទធវីសរមាប់ទយងី។ 
 ទបីទយងីទផ្ត តទៅទលីអំទោយទយងី ទនះទយងីបានរពះពរដតមួយរយៈទពល។ 
ចូរទផ្ត តចិតតទៅទលីរពះដដលជាអនក្របទានអំទោយវញិ ទនះទយងីនងឹបានរពះពរ
អសក់្លបជានិចច។ 
 
លំននំនការអធសិ្ឋា ន 
រពះអងគជារពះដដលរគបរ់គងទលីទាងំអស ់
“ឱរពះទយ ូវ៉ា ជារពះននអុីរស្ឋដអល ឰយុទកាទយងីរាលគ់្នន ទអីយ សូមឲយរទងប់ាន
រពះពរទៅអសក់្លបជានិចច។ ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ ភាពដ៏ធំ និងរពះទចស្ឋត  សិរលីអ 
ជ័យជនំះ និងទតជានុភាព ទនះសុទធដតជារបសផ់ងរទង ់ដបតិរគបទ់ាងំអសដ់ដលទៅ
ទលីទមឃ្ នងិទៅដផនដ ី ជារបសផ់ងរទង់ ឱរពះទយ ូវ៉ាទអីយ រាជយទនះក្៏ជារបស់
ផងរទងដ់ដរ ទ យីរទង់បានដំទក្ីងទ ងី ជារបធានទលីទាងំអស។់ រទពយសមបតត ិនងិ
ទក្រ ត ិ៍ទ ម្ ះក្៏មក្អំពរីទង់ ទ យីគរឺទងដ់ដលរគប់រគងទលីទាងំអស ់ ទៅរពះ សតរទង់
មានទាងំរពះទចស្ឋត  នងិឥទធិឫទធិ ទ យីរទងម់ានអំោចនឹងទលីក្ជាធំ ទ យី
ទរបាសឲយមានក្ំឡាងំដលម់នុសសទាងំអស។់ ដូទចនះ ឱរពះននទយងីរាលគ់្នន ទអីយ 
ទយងីខ្្ុ ំអររពះគុណដលរ់ទង់ ទ យីក្៏ទលីក្សរទសីររពះនមរទងដ់ម៏ានសិរលីអ។ ដត
ទតីទូលបងគជំាអវី ទ យីរារសតរបសទូ់លបងគទំនះជាអវី ដដលទយងីខ្្ុ ំរាលគ់្នន អាចនឹង
ថាវ យដ វ្ យយ៉ាងទនះ ទដាយសមរ័គពចីិតតបាន ដបតិរគប់របសទ់ាងំអសម់ក្ពរីទង ់
ទយងីខ្្ុ ំរាលគ់្នន បានយក្ដតពរីពះ សតរទង់ ថាវ យដលរ់ទងវ់ញិ។ ពទីរពាះទយងីខ្្ុរំាល់
គ្នន ជាអនក្ដនទសុទធទៅចំទពាះរទង់  ទ យីជាពួក្អនក្ដដលរគ្ននដ់តស្ឋន ក្ទ់ៅប៉ុទោណ ះ  
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ដូចជាពួក្ឰយុទកាទយងីខ្្ុរំាលគ់្នន ដដរ ទវោអាយុទយងី
ខ្្ុ ំរាលគ់្នន ទៅដផនដទីនះ ទនះទរបៀបដូចជារសទមាល
ទទ គ្នម នអវជីាជាបស់ថិតទសថរបានទ យី។-១របាក្សរត 
២៩:១០-១៥ 
 
អររពះគុណរពះអងគដដលបានបទងាីតទូលបងគ ំ 
 ដបតិគរឺទងដ់ដលបានបទងាីតចិតតទថលីមននទូលបងគំ 
ទ យីបានផសទំរគឿងននទូលបងគទំៅក្នុងនផទមាត យ។ 
ទូលបងគនំឹងអររពះគុណដលរ់ទង់ ដបតិរទងប់ាន
បទងាីតទូលបងគមំក្យ៉ាងគួរទកាត គួរអស្ឋច រយ ឯស្ឋន នដ
ននរទង ់ ក្សុ៏ទធដតអស្ឋច រយទាងំអស ់ រពលឹងទូលបងគកំ្៏
ដឹងចាសទ់ យី។ កាលទូលបងគទំក្ីតមានទៅទី
ក្ំបាងំ ទ យីបានសូនយទធវដីបបចំដ ក្ៗទៅទទីាបនន
ដផនដី ទនះទរគ្នងកាយរបសទូ់លបងគមំិនក្ំបាងំនឹង
រទងទ់ទ។ រពះទនរតរទង់បានទឃ្ញីធាតុននទូលបងគំ ក្នុងកាលដដលមិនទានម់ានរូប
រាងទៅទ យី ទាងំអសប់ានក្តទុ់ក្ក្នុងប ជ្ ីរបសរ់ទង់ គអឺសទ់ាងំនថងអាយុ ដដល
បានតរមូវឲយទូលបងគរំស់ទៅ      ក្នុងកាលដដលមិនទានម់ាននថងោមួយទនះទៅ
ទ យី។ ឱរពះអងគទអីយ រពះដំរះិរបសរ់ទងម់ានដំន វទិសស ដលទូ់លបងគោំស ់ន៎ 
ក្៏មានចំនួនទរចីនោសផ់ង។ ទបសិីនជាទូលបងគនំឹងខ្រំាបច់ំនួន ទនះមានទរចីន
ជាងរគ្នប់ខ្ោចទ់ៅទទៀត កាលោទូលបងគភ្ំាក្ទ់ ងី ទនះទូលបងគទំៅជាមួយនឹង
រទងទ់ៅទ យី។-ទំនុក្ដំទក្ីង ២៨:៦-៧ 
 
អររពះគុណរពះអងគ សរមាបរ់ពះរាជស្ឋរដស៏្ឋម ា្ អពីំទសចក្តីសទរ គ្ ះ! 
ឱរពះវបិតា ជារពះអមាច សន់នស្ឋថ នសួគ ៌ និងដផនដទីអីយ ទូលបងគសំរទសីរដលរ់ទង ់
ទដាយទរពាះរទងោ់ក្ទ់សចក្តទីាងំទនះនឹងពួក្អនក្របាជ្ ទ យីនិងពួក្ ល្ សនវ ដត
បានសំដដងឲយពួក្កូ្នទក្មងយលវ់ញិ។  នងឹទ យី រពះវរបិតាទអីយ ដបតិរទងប់ាន
សពវរពះ ឫទ័យយ៉ាងដូទចាន ះ។-ម៉ាថាយ ១១:២៥-២៦ 
 
 
 

“ទបីគ្នម នរពះ ទយីងគ្នម ន 
សងឃឹមអវីទទ។ ទបីគ្នម នរពះ
ទយស៊ូវទទ ទនះទយីង 
របាក្ដជាបាតប់ងអ់ស់
ក្លបជានិចច ទដាយគ្នម នក្តី 

សងឃឹម។” 
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ដោ អន អាចអធិស្ឋា ន ដោយដផតើ ម្ដោយោ យ តាម្លនំ្ទខំាងដព្កាម្ 
អររពះគុណរពះអងគដដលគងទ់ៅដក្បរទូលបងគ ំ
ឱរពះអងគទអីយ ទយងីខ្្ុ ំអររពះគុណដលរ់ទង់ ទយងីខ្្ុអំររពះគុណទដាយទរពាះរពះ
នមរទង់ សថិតទៅជិត មនុសសទាងំឡាយរបកាសរបាប់ពកីារអស្ឋច រយរបសរ់ទង់។ 
-ទំនុកដំកកើង ៧៥:១ 
 
អររពះគុណរពះអងគ ដដលបានទឆលីយតបការអធិស្ឋា នរបសទូ់លបងគ ំ
ទូលបងគនំឹងអររពះគុណដលរ់ទង់ ដបតិរទងប់ានទឆលីយមក្ទូលបងគំ ទ យីបានរត
 បជ់ាទសចក្តសីទរ គ្ ះដលទូ់លបងគំ។-ទំនុក្ដំទក្ីង ១១៨:២១ 
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 ទោ ក្ចន ដន(John Donne) ដដលជាក្វកី្ំោពយជនជាតិអងទ់គលស 

ទៅសតវតសរទ៍ី១៦ បានទរៀបរាបអ់ំពកីារពិបាក្ននក្នុងការអធិស្ឋា ន 
ទ យីរគសីទបរសិទ័ដដលពាយាមអធិស្ឋា ន ឲយបានទលីស៥នទី អាចយលអ់ំពបីញ្ញា
ទនះ។ គឺដូចដដលគ្នត់បានមានរបស្ឋសន៍ថា  “ខ្្ុបំានរកាបចុះ  ទៅក្នុងបនទប់ខ្្ុ ំ  ខ្្ុ ំ
បានយាងរពះវតតមានរពះអងគ ដតខ្្ុ ំបានដបក្អារមមណ៍ ទដាយស្ឋរដតសទមលងសតវរុយ
ទ រី ទៅដក្បររតទចៀក្ខ្្ុ ំ  សទមលងទតអី  និងទាវ រោនទ់ងតងត៉ … ដតខ្្ុខំ្ំបនតទូលថាវ
យរពះអងគ ទដាយកាយវកិារដបបអធសិ្ឋា ន គឺដភនក្ទមីលទៅទលី ជងគង់លុតចុះ គឺដូច
ជាអធសិ្ឋា នពិតៗ ទ យីទបីរពះ ឬទទវតារបសរ់ពះអងគសួរខ្្ុ ំថា ទតខី្្ុ ំបានគិតអំពរីពះ
អងគ រតងច់ំណុចោ ក្នុងទពលអធសិ្ឋា នឬទទ? ទនះខ្្ុ ំមនិអាចទឆលីយបានទទ។ 
ជួនកាល ខ្្ុទំភលចថា ខ្លួនឯងរតវូទូលរបាប់រពះអងគអពំីអវី។ ខ្្ុ ំចាអំពំីការសបាយកាល
ពីនថងមសលិមិញ ទ យីខាល ចទរគ្នះថាន ក្់ទៅនថងដសអក្។ ចំទប៊ងីទៅទរកាមជងគងខ់្្ុ ំ សទមលង
ទៅក្នុងរតទចៀក្ខ្្ុ ំ ពនលចឺាងំដភនក្ខ្្ុ ំ ឬការអវីមយួ ដដលរខំានខ្្ុ…ំទធវីឲយខ្្ុ ំពបិាក្អធិ
ស្ឋា ន”។ 
 ទោក្អូរជីិន(Origen) សថិតក្នុងចទំោមអនក្បទងាីតពកួ្ជនុំំសម័យទដីម។ គ្នត់
បានសរទសរទសចក្តអីធិស្ឋា នតាមលំនរំពះគមពរី ដដលមានទពញទៅទដាយ “ការ
របកាសដអ៏ស្ឋច រយជាទរចីន”។ ការអធិស្ឋា នតាមលំនរំពះបនទូលរពះ ដដលមានដចង
ក្នុងរពះគមពីរ ជយួឲយទយងីអរសបាយក្នុងរពះអងគ ទ យីរក្ទឃ្ញីក្តសីងឃមឹ នងិក្តី
អំណរជាថមី។ 
 
 រពះរទងអ់ាចរបទានពរអនក្  ទពលអនក្អធិស្ឋា ន!  សូមឲយរពះអមាច សន់នក្តីរស
ឡាញ់ នអំនក្ចូលកាន់ដតជិត ទ យីញញឹមមក្កាន់អនក្ ទពលអនក្អធសិ្ឋា ន តាម
លំនរំពះបនទូល នងិពាក្យសនារបសរ់ពះអងគ។ 
 
 
 
 



32 

 

ព្ ុម្ដសៀវដៅការរុ រ ដ ើញ 
 

ការ្រទបសក្ក្មមរបស់ទយីងខ្្ុ  ំ គឺទដីមបីឲយមនុសសរគប់រូបមានឱកាស
ទទលួ និងមានការយល់ដឹងអពីំរបាជ្ាននរពះគមពីរ ដដលទធវីឲយជីវតិ
ផ្ល សដ់រប ។ 
 
រក្ុមទសៀវទៅការរុក្រក្ទឃ្ញី បក្រស្ឋយអំពីទសចក្តីពតិននរពះទយស៊ូវរគីសទ ដល់
ទោក្ិយ ទដាយទរបធីនធានដដលមានតុលយភាព ដដលគួរឲយចាបអ់ារមមណ៍ និងអាច
រក្បាន ដដលប ា្ ញថា រពះគមពីរមានស្ឋរៈសំខានប់ំផុត ចំទពាះរគប់ដផនក្ទាងំអស់
ននជីវតិ។ កូ្នទសៀវទៅ ទៅក្នុងរក្ុមទសៀវទៅការរុក្រក្ទឃ្ញី គឺអាចរក្បាន ទដាយ
ឥតគតិនថល ទ យីអាចរតូវបានទរបីសរមាប់ការសិក្ោផ្ទ លខ់្លួន ក្នុងរក្មុតូច ឬក្នុង
ការ្រទ្ងចាប់។ 
 
ទយងីខ្្ុ ំសូមអរគុណ សរមាប់ការគ្នរំទ ធនធានរបសរ់ក្ុមទសៀវទៅការរុក្រក្ទឃ្ញី 
និងអងគការនំម៉ាោរបចានំថង។ មានមនុសសជាទរចីនបានដាក្់ដ វ្ យឧបតថមភ ទទាះ
តិចតចួ ឬទរចីនក្តី ដលអ់ងគការនំម៉ាោរបចានំថង ទដីមបឲីយទ្ងចាប់អនក្ដនទ ទដាយ
របាជ្ាននរពះគមពីរដដលទធវីឲយជីវតិផ្ល សដ់រប។ ទយងីខ្្ុ ំមិនបានទទួលមូលនិធី ឬរបាក្់
ឧបតថមភពីរក្មុ ឬនិកាយោមួយទ យី។ 
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