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ហសចកតីហផតើម 

ត ើ តេ ុអ្វីមនុស្សជាតររើន រូលរិ តតមើលរូបអាស្អាភាស្? តេបានតមើលវា ហាកដូ់រជា
មនិមានបញ្ហា អ្វីតេ មមនតេ? រូបអាស្អាភាស្បានក្លល យជា មផនកមយួននក្លររស់្តៅ

របចាំនងង របស់្ពកួតេ។ តាមពិ  “របូអាស្អាភាស្” េឺជារាំណីមភនក និងអារមមណ៍ដត៏ររោះថ្នន ក។់ 

ប ុមនត ត ើវាររនម់ ជាបញ្ហា មដលតកើ មានជាធមមតាមមនឬ? ក្លរតមើលរូប ឬវតីដអូ្អាស្អាភាស្ 
ពីដាំបូង តធវើឲ្យមានរិ តរ ាំតភើប។ ម មនិយូរប ុន្មម ន វាកប៏ានក្លល យជាេមាល ប ់កនុងក្លររស់្តៅ។ វាក៏
បានរេបរ់េង និងទាមទាតយើង ឲ្យតតត  រិ តតៅតលើវា តេើយតយើងកម៏ានអារមមណ៍ថ្ន យឺ 
តពលតេើយ វាមនិរពមត ោះមលងតយើងតេ។ វាមានផលប ោះពាល់មកតលើក្លរឲ្យ នមលខ្លួនឯង 
េាំន្មកេ់ាំនង ស្ម ថភាពតៅកនុងក្លរតបើករាំេរ ក្លររ ាំពឹងរងប់ានខាងផលូវតភេ តេើយកប៏ ោះពាល់
សុ្ខ្ភាពផលូវរិ តផងមដរ។ វាមនិមមនជាអាងក៌ាំបាាំងដអ៏ារកក ូ់រមយួ ម វាមានតររោះថ្នន ក ់ និង
ន្មាំមកនូវក្លរបងខូរបាំតល ញ មដលន្មាំឲ្យតយើងមានក្លរភយ័ខាល រ និងអាមា ស់្។  

ប ុមនត រពោះេមពរីប បីបានផតល់ឲ្យនូវកតីស្ងឃមឹ តស្រភីាពពិ របាកដ ររួផុ ពីរាំណងរបស់្វា។ តទាោះ
អ្នកមានបេពិតោធនយ៍ ងណាជាមយួរូបអាស្អាភាស្ ឬមានអារមមណ៍ថ្ន ជាបអ់្ន្មទ កវ់ាខាល ាំង
យ ងណាកត៏ យ កវ៏ាតៅម មនិអារធាំ និងមានអ្ាំណារតលើស្រពោះ មដលរស្ឡាញ់តយើងតន្មោះ
ត ើយ។ រពោះអ្ងគបានច រ់ពោះរាជបុរតាម មយួរបស់្រពោះអ្ងគ រពោះន្មមតយស្ ូវ ឲ្យមកស្តរ គ្ ោះ
តយើង ឲ្យររួផុ ពីក្លរតញៀន ក្លរជាបរ់ាំណង និងកតីអាមា ស់្រេបយ់ ង។ តេើយតនោះមនិររនម់ 
ជាក្លររ ាំត ោះ   ឲ្យតយើងមានតស្រភីាព   កនុងនេរោថ នសួ្េ ៌  តៅតពលអ្ន្មេ ប ុតណាណ ោះត ើយ។ 
ម តយើងអារពិតោធននឹ៍ងក្លររ ាំត ោះតនោះ កនុងតពលបរចុបបនន។ 

សូ្មរាំណាយតពលមស្វងយល់ ត យខ្លួនឯង ដូរ តៅ ... 



 តរ សិ្ន(Jason) តេើបម មកពីោលាតរៀន។ តៅផទោះ រ ម់ានអារមមណ៍រោបរ់ស្ល់។ រ ម់ានកិរចក្លរ
មដលរេូ កឲ់្យតធវើ ម រ រ់ម នអារមមណ៍តធវើវាតេ តទាោះនងងរបលងកាំពុងម រ ាំកិលជិ មកដល់កត៏ យ។ 

រ ម់ានអារមមណ៍រជួលរចល។ ត ើរ រ់ ូវតធវើដូរតមតរ?  

តាមពិ  តរសិ្នដឹងថ្ន ខ្លួនរ រ់ងត់ធវើអ្វី។ ប ុមនត រ ព់ាយមរ ា្ំ បរិ់ តខ្លួនឯង កុាំឲ្យតធវើវា។ រ ដឹ់ងថ្ន បន្មទ បពី់
រ ប់ានតធវើវាតេើយ រ នឹ់ងមានអារមមណ៍របក្លនត់ទាស្ខ្លួនឯង និងអាមាស់្។ រ ក់ប៏ានតបើកតមើលកាំពយូេរ័របស់្
រ ។់ រ េិ់ កនុងរិ តថ្ន “ខ្្ុ ាំនឹងតបើកវាតមើលតៅតពលតរក្លយ”។ រ ក់ប៏ានតរ ើស្តស្ៀវតៅមកអាន ប ុមនត រ ម់ាន
អារមមណ៍ធុញរទាន។់ េីបាំផុ  រ ក់ប៏ាន្កតៅរកកាំពយូេរ័រ  ់ តេើយកប៏ានតបើកវាត ើង។ រ រ់រនម់ រុរប ូ
 ុងម បនតិរ រ ក់ប៏ានរូលតមើលកនុងមវបោយ មដលរ រូ់លរិ ត។ តបោះដូងរ  ់កប៏ានចបត់ផតើមតលា ក្លនម់ 
ញាប ់ តេើយរ ក់ម៏ានក្លរភយ័ខាល រខ្លោះៗមដរ។ តបើសិ្នជាឪពុកមាត យរបស់្រ ត់ដើររូលមក ត ើរ នឹ់ងតធវើដូរ
តមតរ? រ ក់ម៏និតអ្ើតពើររាំតពាោះស្ាំណួរតនោះ តេើយមភនករ ក់ប៏ានមស្វងរករបូភាព មដលរ ត់រ ករ អាលរងត់មើល។ 
តរសិ្នកាំពុងម តមើលរូបអាស្អាភាស្។ 

រ ម់ានអារមមណ៍ថ្ន ភាពរ ាំតភើបរកីរាយ បានរ ក់្ល េ់ាំនិ  និងរូបក្លយរបស់្រ  ់ តពលមដលរ ប់ានត ើញរូប
មនុស្សរសី្អារក្ល ក្លយ។ រ ត់ភលរអារមមណ៍ធុញរទានត់េើយ។ រ ត់ភលរភាពឯតក្ល។ រ ត់ភលរថ្ន តពលតនោះជា
តពលអ្វី។ រ ត់ភលរក្លររពួយបារមភ និងភាព បរ់បម ល់ទាាំងអ្ស់្។ 

តរឿងតនោះបានចបត់ផតើមតកើ ត ើង តពលមដលម ិតភកតិរបស់្រ ម់ាន ក ់ បានតផ្ើ link របស់្តវបោយមយួ មករ  ់
តដើមបនី្មាំរ រូ់លតៅកនុងពិភពននរូបអាស្អាភាស្។ តៅនងង និងស្បាត េ៍បន្មទ ប ់ រ ក់ប៏ានបនតរូលតមើលកនុងតវប
ោយអាស្អាភាស្ទាាំងតន្មោះ តពលណារ អ់ារតៅម មាន កឯ់ង ជាមយួនឹងកាំពយូេរ័មលបងបរ់បស់្រ ។់ មនិយូរ
ប ុន្មម ន រ ក់ប៏ានញាណ នឹងរាំណីអារមមណ៍មដលតេហាមមនិឲ្យតកមងតរក្លមអាយុតមើល។ រ រ់ងត់មើលតេើយ 
តមើលតេៀ ។ 

ប ុមនត មានតរឿងមយួ ចបត់ផតើមតកើ ត ើងរាំតពាោះតរសិ្ន។ រ ម់ានអារមមណ៍របក្លនត់ទាស្ខ្លួនឯង។ រ ម់ាន
អារមមណ៍ថ្ន ខ្លួនរ រ់ ូវបានក្ល ត់ត រត់រញពីពិភពតលាកពិ ។ រ ម់ានអារមមណ៍ថ្ន ខ្លួនឯងតោម កតររក និង
ជាបអ់្ន្មទ ក។់ រ ម់ានអារមមណ៍ថ្ន ហាកដូ់រជាជាបត់ៅកនុងពិភពរស្តមើលរស្នម។ 

តេ ុអ្វីរូបអាស្អាភាស្ មានរាំណុរអារកកត់ររើនយ ងតនោះ? 
រូបអាស្អាភាស្តលើកដាំតកើងេស្សនៈខុ្ស្ឆ្គង និងមនិរបាកដនិយម អ្ាំពីផលូវតភេ មដលមនិតអ្ើតពើរទាល់ម តោោះ 
រាំតពាោះរាំណងដប៏រសុិ្េធ និងក្លរតបតជ្ារិ ត កនុងអាពាេ៍ពិពាេ៍ មដលជារពាំមដនននក្លររមួតភេ។ រូបអាស្អាភាស្ក៏
មនិតអ្ើតពើរ រាំតពាោះតររោះថ្នន កន់នក្លរមាននផទតពាោះមដលតេមនិរងប់ាន និងជាំងឺឆ្លងតាមក្លររមួតភេ។ 



 
រូបអាស្អាភាស្ េឺជាក្លរកុេកថ់្ន មនុស្សអាររមួតភេ ត យមនិចាំបារម់ានេាំន្មកេ់ាំនង មដលតោម ោះរ ង ់តេើយ
កុេកអ់្នកថ្ន អ្នកអារតធវើវា តៅតពលណា និងជាមយួនរណាកប៏ាន ត យមនិចាំបារេិ់  អ្ាំពីផលវបិាក។ រូប
អាស្អាភាស្ន្មាំឲ្យអ្នកមនិខ្វល់អ្ាំពីអ្នកដនេ តេើយេិ ម យកក្លរស្បាយតទ ល់ខ្លួន ជាស្ាំខាន។់ 

តាមពិ  រូបអាស្អាភាស្ តធវើឲ្យអ្នកេិ ម ពីតគ បរិ់ តខ្លួនឯង។ ក្លរេិ មបបអាតាម និយមតនោះបានបាំតល ញរេឹោះនន
េាំន្មកេ់ាំនងរេបយ់ ង។ ត ើតធវើដូរតមតរឲ្យតយើងអារតររពមនុស្សមដលតយើងជួប ត យច េុ់កពកួតេថ្ន ដូររូប
អ្ងគរបស់្រពោះ(តលាកុបប តិ ១:២៧) តៅតពលមដលរូបអាស្អាភាស្បានន្មាំឲ្យតយើងេិ ថ្ន មនុស្សេឺជាវ ថុស្រមាប់
ក្លរស្បាយរបស់្តយើងតន្មោះ? 

បនតិរមតងៗ អ្នកនឹងមានរាំណាបអ់ារមមណ៍ រាំតពាោះរាំណុរទាកទ់ាញខាងផលូវតភេរបស់្អ្នកដនេ ខាល ាំងជាងរាំណុរ
តផសងតេៀ របស់្ពកួតេ។ អ្នកមងមទាាំងក្ល ប់នថយក្លរស្នទន្មជាមយួម ិតភកតកិ្លនម់ ខ្លី តដើមបឲី្យអ្នកអាររ  បម់ក
ស្មងាំតមើលតរឿងអាស្អាភាស្ម ឯងតេៀ ។  

វាតធវើឲ្យតយើងរុោះតខ្ោយស្ម ថភាព តៅកនុងក្លរេាំន្មកេ់ាំនង ត យតបើករាំេរ ជាពិតស្ស្ ជាមយួម ិតរបុស្ ឬម ិត
រសី្របស់្តយើង។ រូបអាស្អាភាស្មនិមដលតលើកេឹករិ តតយើងឲ្យមានក្លរបតូរតត ររ់ាំតពាោះនដេូរបស់្តយើងតេ ម វា
បានជាំរុញតយើងឲ្យមស្វងរកមនុស្សងមីតេៀ  តដើមបពិីតោធន ៍និងបាំតពញរាំណងផ់លូវតភេ មដលមនិតរោះរេបរ់រន។់ 

រូបអាស្អាភាស្តធវើឲ្យតយើងេិ ថ្ន ក្លររមួតភេ េឺតដើមបសី្តរមរបាំណងខ្លួនឯង។ អ្នកតមើលរូបអាស្អាភាស្កម៏ាន
ក្លរពិបាក តៅកនុងក្លរបតងកើ េាំន្មកេ់ាំនងមដលមានភាពនឹងនរ តរពាោះពកួតេមនិអារេេលួអ្វីមដលរូបអាស្អាភាស្
បានស្នាពកួតេ។  

ជាងតនោះតៅតេៀ  បុរស្ និងរស្តីកនុងឧស្ោេកមមអាស្អាភាស្ តាមធមមតា ប ា្ ញតរញនូវេឹកមុខ្ញញឹម និង
ភាពតកលៀវក្លល  មដលររនម់ ជាក្លររេបបាាំងក្លរបាំពាន ក្លរឈចឺប ់ និងក្លរតធវើេុកខតទាស្រេបរ់បតភេ។ ដូរតនោះ តបើ
តយើងតមើលរូប ឬតរឿងអាស្អាស្ េឺមាននយ័ថ្ន តយើងបានយល់រស្ប រាំតពាោះក្លរបាំពានមដលពកួតេបានេេួលរង 
តដើមបជីាក្លរស្បាយរបស់្តយើង។ 

ស្ងគម េាំន្មកេ់ាំនង និងអ្នកតរបើរបាស់្តរឿងអាស្អាភាស្ នីមយួៗ សុ្េធម ជាជនរងតររោះ ននរូបអាស្អាភាស្។ 

ហសរីភាពពិត ាកដ 
មានម ិមយួតពាលថ្ន “រពោះេមពរីប បីក្លរពារអ្នក  កុាំឲ្យតធវើអ្ាំតពើបាប ម អ្ាំតពើបាបរារាាំងអ្នកមនិឲ្យអានរពោះេមពរីប បី”។ 

អារនិយយបានមា ងតេៀ ថ្ន “រពោះេមពរីប បីនឹងក្លរពារអ្នក មនិឲ្យតមើលតរឿងអាស្អាភាស្ ពុាំតន្មោះតេ តរឿងអាស្
អាភាស្ នឹងរារាាំងអ្នកមនិឲ្យតមើលរពោះេមពរីប បី”។ 

ឯរតងកៀងរបស់្រូបក្លយ េឺជាមភនក ដូតរនោះ តបើមភនកអ្នកលអ តន្មោះរូបក្លយអ្នកទាាំងមូលនឹងបានភលឺ ម តបើមភនកអ្នកអារកក់



 

 
វញិ តន្មោះរូបក្លយអ្នកទាាំងមូល នឹងរ ូវងងឹ សូ្នយ យ ងតន្មោះ តបើពនលឺមដលតៅកនុ ងខ្លួ នអ្នក ជាតស្រកតីងងឹ តេើយ 
រុោះតស្រកតីងងឹ តន្មោះនឹងបានជាខាល ាំងអ្មាលមា នតៅេន៎។ មា ថ្នយ ៦:២២-២៣ 
និយយរមួ រពោះេមពរីប បី និងតរឿងអាស្អាភាស្ មនិអារតៅជាមយួរន បានត ើយ។ អ្នកមនិអារតមើលរពោះេមពរីផង 
និងតរឿងអាស្អាភាស្ផងបានត ើយ។ អ្នករ ូវបាំតពញរិ តេាំនិ របស់្អ្នក(និង “រូបក្លយទាាំងមូល”) ត យរពោះ
បនទូលរពោះ ពុាំតន្មោះតេ រូបអាស្អាភាស្នឹងរូលតពញកនុងរិ តេាំនិ  និងរូបក្លយអ្នក តពលណាអ្នកតមើលវា។ 

តដើមបរី ាំត ោះខ្លួនតយើងឲ្យររួ ពីក្លរតញៀនរូបអាស្អាភាស្ តយើងរ ូវក្លរអ្ាំណារ មដលខាល ាំងជាងតយើង តដើមបជីយួ តយើង។ 
រពោះេមពរីបានរបាបត់យើង “ឲ្យតចលអ្ស់្ទាាំងបនទុក និងអ្ាំតពើបាប មដលរុ ាំតយើងជុាំវញិជា្យតម លោះតន្មោះតរញ តេើយ
រ ូវរ ក់នុងេីរបណាាំង មដលតៅមុខ្តយើង ត យអ្ាំណ  ់ទាាំងរ ាំពឹងតមើលដល់រពោះតយស្ ូវដជ៏ាតមតផតើម តេើយជាតមស្ាំ
តររតស្រកតីជាំតនឿរបស់្តយើង”(តេតរពើរ ១២:១-២)។ ត ើតយើងរ ូវរ ាំពឹងតមើលដល់រពោះតយស្ ូវ ត យរតបៀបណា?  

េឺត យមស្វងយល់អ្ាំពីរពោះជនម ក្លរបតរងៀន ក្លរអ្ោច រយ ក្លរសុ្េ  និងក្លរមានរពោះជនមរស់្ត ើងវញិរបស់្រពោះអ្ងគ 
មដលមានមរងកនុងរពោះេមពរីបីប។ រពោះេមពរីប បីបានរបាបត់យើង អ្ាំពីរពោះតយស្ ូវ មដលរពោះរេងប់ានច  ់ឲ្យយងរុោះ
មក តដើមបរី ាំត ោះតយើង ឲ្យររួពីអ្ាំណារននអ្ាំតពើបាបរេបយ់ ង មដលរាបប់ញ្ចូ លទាាំងក្លរតញៀនទាាំងឡាយ និងតដើមបី
ប ា្ ញតស្រកតីរស្ឡាញ់ពិ របាកដ។ រពោះតយស្ ូវអាររ ាំត ោះតយើងឲ្យររួផុ ពីក្លរអ្វីកត៏ យ មដលន្មាំមកនូវកតី
អាមា ស់្កនុងជីវ ិតយើង។ រពោះអ្ងគនឹងដឹកន្មាំតយើងរូលកនុងជីវ ិងមី មដលមានក្លរអ្ ត់ទាស្បាប កតីរស្ឡាញ់ពិ  និង
ក្លរតបើករាំេរ ត យរបទានជីវ ិតពញបរបូិរមកតយើង(យ ូហាន ១០:១០)។  

ក្លលណាតយើងតញៀននឹងតរឿងអាស្អាភាស្តេើយ តន្មោះតយើងពិបាកជាំរុោះវាយតរញពីជីវ ិតយើងណាស់្។ វាមាន
អ្ាំណារខាល ាំងតពក មានក្លរលួងតលាកខាល ាំងតពក ទាមទាមកតលើតយើងខាល ាំងតពក ។ ប ុមនត តយើងអារជាំនសួ្វា ត យ
ក្លរោគ ល់រពោះ តាមរយៈរពោះេមពរី មដលជាជតរមើស្លអជាង។ សូ្មចាំថ្ន “រពោះេមពរីប បីនឹងក្លរពារអ្នក មនិឲ្យតមើល
តរឿងអាស្អាភាស្ ពុាំតន្មោះតេ តរឿងអាស្អាភាស្នឹងរារាាំងអ្នក មនិឲ្យតមើលរពោះេមពរីប បី”។ តបើតយើង្កមបរតៅរក
តស្រកតីរស្ឡាញ់ និងរពោះបនទូលស្នារបស់្រពោះ តេើយឲ្យរពោះបនទូលរពោះអ្ងគរជួ រជាបមភនក និងេាំនិ តយើង តន្មោះ
តយើងនឹងត ើញក្លរតល ស់្បតូរ។ ក្លរតល ស់្បតូរតនោះ នឹងតកើ មាន ត យអ្ាំណាររបស់្រពោះ មដលស្ពវរពោះេយ័នឹង
រ ាំត ោះតយើង ឲ្យររួពីអ្វី មដល “្យនឹងរងរ ឹតយើង”។ 

កូនតស្ៀវតៅតនោះតពញតៅត យរពោះបនទូលរពោះ តៅកនុងរពោះេមពរី និងក្លរបករោយ មដលនឹងជយួ អ្នកឲ្យចបត់ផតើម
េមាល បង់មីមយួតនោះ។ ក្លររ ាំត ោះខ្លួនឲ្យររួពីរាំណងននរូបអាស្អាភាស្ មនិអារតធវើតៅបានភាល មៗតន្មោះតេ។ ប ុមនត តបើ
តយើងរ ាំពឹងតមើលរពោះតយស្ ូវ ជាជាងតមើលរូបអាស្អាភាស្ តន្មោះរពោះអ្ងគនឹងរ ាំត ោះតយើងឲ្យមានតស្រភីាពមនិខាន
(យ ូហាន ៨:៣៦)។ 



៨ ដប ិក្លលពីតដើមអ្នករាល់រន កង៏ងឹ មដរ ម ឥ ូវតនោះវញិ បានភលកឺនុងរពោះអ្មាច ស់្ 
ដូតរនោះ រូរតដើរដូរជាមនុស្សភលរុឺោះ ៩ ដប ិផលមផលននពនលឺ តន្មោះមានតៅកនុងរេបទ់ាាំង
កិរយិលអ តស្រកតីសុ្ររ ិ និងតស្រកតីពិ  ១០ រូរលតមើលឲ្យដឹងតស្រកតីអ្វី មដល
រពោះអ្មាច ស់្រេងស់្ពវរពោះេឫេយ័រុោះ ១១ កុាំឲ្យរបកបកនុងក្លរឥ ផលរបតយជន៍
របស់្តស្រកតីងងឹ ត ើយ ស្ ូបតន្មទ ស្វញិ ១២ ដប ិក្លរទាាំងប ុន្មម នមដលតេរបរពឹ ត
ត យស្ាំ្  ់ តន្មោះតបើររនម់ និយយពកី្លរទាាំងតន្មោះ កេ៏ួរខាម ស្តៅតេើយ ១៣ 
ម ក្លរទាាំងតន្មោះបានស្ាំមដងមកយ ងរាស់្ ត យពនលឺភលបឺញ្ហា ក ់ ដប ិេឺជាពនលឺ
តេើយ មដលស្ាំមដងឲ្យត ើញទាាំងអ្ស់្ ១៤ តេ ុតន្មោះបានជារេងម់ានរពោះបនទូល
ថ្ន «ឯងមដលតដកលកត់អ្ើយ រូរភ្ាកត់ ើង ឲ្យតរក្លកពីពួកមនុស្សោល បត់ ើង តន្មោះ
រពោះរេីស្ទនឹងភលមឺកតលើឯង។ 

អេអេសរូ ៥:៨-១៤ 



 ការរស់ហនៅ ហដើម្បីផគាបច់ិតត ពះ 
រូរតដើរដូរជាមនុស្សភលឺរុោះ ដបិ ផលមផលននពនលឺ តន្មោះមានតៅកនុ ងរេបទ់ាាំងកិរយិលអ តស្រកតីសុ្ររ ិ និងតស្រកតី

ពិ  រូរតមើលឲ្យដឹងតស្រកតីអ្វី មដលរពោះអ្មាច ស់្រេងស់្ពវរពោះេឫេយ័រុោះ(តអ្តភសូ្រ ៥:៩-១០)។ 

ឧស្ោេកមមអាស្អាភាស្ េឺជា “មុខ្ជាំនួញ” មដលរកបានរបាករ់ាំតណញរាបព់ានល់ានដុលាល  
កនុងមយួឆ្ន ាំ។ ប ុមនត វាបានបនសល់េុកនូវក្លរតញៀន ក្លរឈចឺប ់ក្លរភន័តភាាំង និងក្លរបាកម់បក
កនុងរេួោរ។ តេ ុអ្វកីរូ៏បអាស្អាភាស្អារកកយ់ ងតនោះ ស្រមាបត់យើង? តរពាោះវាជាផទុយ
រស្ ោះនឹងមផនក្លរមដលរពោះរេងម់ានស្រមាបផ់លូវតភេ។ ក្លររមួតភេ េឺស្រមាបម់ បតីមយួ និង
របពនធមយួ កនុងេាំន្មកេ់ាំនងបតីរបពនធរបស់្ពកួតេ។ វាន្មាំតៅរកភាពជិ ស្និេធក្លនម់ ខាល ាំង តេើយ
ន្មាំតៅរកក្លរមានកូន កនុងករណីជាតររើន។ រូបអាស្អាភាស្ េឺតដើមបមី ខ្លួនឯង និងរបតយជន៍
តទ ល់ខ្លួន វាន្មាំឲ្យមានក្លរឃ្លល  ឆ្ង យរន  កនុងេាំន្មកេ់ាំនងទាាំងអ្ស់្របស់្តយើង ត យរាបប់ញ្ចូ ល
ទាាំងេាំន្មកេ់ាំនងជាមយួរពោះផងមដរ។ 

វាន្មាំឲ្យតយើងេិ ថ្ន អ្នកដនេេឺជាកមមវ ថុ ននក្លរស្បាយរបស់្តយើង ន្មាំឲ្យតយើងមនិអារមាន
ភាពជិ ស្និេធ ជាមយួអ្នកដនេ និងមានភាពតបើករាំេររាំតពាោះពកួតេ។  

មានរេីស្ទបរស័ិ្េមាន ក ់ មានអារមមណ៍ថ្ន ខ្លួនបានជាបអ់្ន្មទ កន់នក្លរតញៀនរូបអាស្អាភាស្។ 
រ ប់ានមករកខុ្្ាំ តដើមបឲី្យខុ្្ាំជួយ រ  ់តេើយតយើងកប៏ានអានបេេមពរី តអ្តភសូ្រ ៥:៨-២១ ជា
មយួរន ។ បន្មទ បម់ក តយើងកប៏ានជមជករន  អ្ាំពី “តស្រកតីលអ តស្រកតសុី្ររ ិ និងតស្រកតី
ពិ ”(ខ្.៩) មដលបានមកពីក្លររស់្តៅ ថ្នវ យរពោះ ជាជាងរស់្តៅ ស្រមាបខ់្លួនឯង។ ក្លររស់្តៅ
តន្មោះ េឺមានភាពលអរបតស្ើរតលើស្លប ់ ជាងជីវ ិរតន្មល ោះរបតហាង និងលាកត់លៀម មដលរូប
អាស្អាភាស្បានរុញរចនតយើងឲ្យធ្លល ករូ់ល។ តពលណាតយើងដឹងថ្ន មានក្លរអ្វីខ្លោះមដល 
“តគ បរ់ពោះេយ័រពោះអ្មាច ស់្”(ខ្.១០) តយើងអាររស់្តៅ កនុងជីវ ិ មដលតពញត យរពោះវញិ្ហា ណ
បរសុិ្េធ និយយរន តៅវញិតៅមក ត យបេេាំនុកដាំតកើង េាំនុកបរសុិ្េធ នឹងរាំតរៀងខាងឯ
វញិ្ហា ណ ទាាំងតររៀង តេើយស្រតស្ើរដល់រពោះអ្មាច ស់្ត យអ្ស់្ពីរិ ត(ខ្.១៨-១៩)។ រម នអ្វី
អារតរបៀបផទឹមនឹងកតអី្ាំណរ តស្រភីាព និងក្លរស្កបរិ់ ត និងជីវ ិ មដលយករពោះជាេីមយួ តេើយ
តដើរតាមផលូវដអ៏្ោច រយរបស់្រពោះអ្ងគ។ មនិយូរប ុន្មម ន ម ិតភកតរិបស់្ខុ្្ាំមាន កត់នោះ កប៏ានល ជ់ងគងរុ់ោះ 
លន ួ់បាប ត យថ្នវ យក្លរតញៀនរបស់្រ ដ់ល់រពោះ តេើយសូ្មឲ្យរពោះអ្ងគស្មាអ  រ ឲ់្យ
បរសុិ្េធជាងមី។ 

រូបអាស្អាភាស្បាំតល ញអ្នកតរបើរបាស់្វា កដូ៏រជាជនរងតររោះរបស់្វា។ វាបាំតពញរាំណងផ់លូវ

រូរតដើរកនុងរពោះវញិ្ហា ណ តន្មោះអ្នករាល់រន នឹងមនិបាំតពញ 
តស្រកតីប ងរបាថ្នន ខាងោរឈ់ាមតេ។ ក្លឡាេី ៥:១៦ 



 

រូរតដើរកនុងរពោះវញិ្ហា ណ តន្មោះអ្នករាល់រន នឹងមនិបាំតពញ 
តស្រកតីប ងរបាថ្នន ខាងោរឈ់ាមតេ។ ក្លឡាេី ៥:១៦ 

តភេ តាមរតបៀបមដលមនិអារន្មាំមកនូវក្លរស្កបរិ់ ត។ ក្លរស្កបរិ់ តពិ របាកដ េឺអាររក
ត ើញ ម តៅតពលមដលតយើងតដើរតាមផលូវរបស់្រពោះ តេើយ “រកត ើញអ្វ ីមដលរពោះអ្មាច ស់្ស្ពវ
រពោះេយ័”។ រូរតយើងតតត  រិ ត និងេាំនិ ជាេីមយួ តៅតលើេាំន្មកេ់ាំនងដរ៏ ឹមរ ូវ ជាមយួរពោះវរ
បិតាននតយើង មដលេងត់ៅោថ នសួ្េ។៌ 

សូ្មអ្ធិោា នថ្ន ...  
ឱរពោះវរបិតា សូ្មជួយ េូលបងគាំ ឲ្យរកោមភនកេូលបងគាំឲ្យបរសុិ្េធ។ សូ្មជួយ ក្លរពារេូលបងគាំ ឲ្យ
ររួផុ ពីក្លរលបួង និងតររោះថ្នន កន់នរូបអាស្អាភាស្។ េូលបងគាំរងត់ដើរតាមផលូវរពោះអ្ងគ តេើយ

រងរ់ស់្តៅ កនុងជីវ ិ មដលមានកតរីស្ឡាញ់ តស្រភីាព និងស្នតភិាព។ 

 



៩ ដប ិមានរេបទ់ាាំងតស្រកតីតពារតពញរបស់្រពោះ ស្ណាិ  តៅកនុងរេងទ់ាាំងមានរបូ
អ្ងគផង ១០ តេើយអ្នករាល់រន កត៏ពញតលញកនុងរេង ់ មដលរេងជ់ាសិ្រោតលើអ្ស់្
ទាាំងពួករេបរ់េង និងអ្ាំណារទាាំងប ុន្មម ន ១១ អ្នករាល់រន បានេេួលក្ល ម់ស្បក
មា ងកនុងរេង ់ មដលមនិបានតធវើត យនដមនុស្សតេ េឺជាក្លរត ោះរបូក្លយខាង
ោរឈ់ាមតរញ ត យេេួលក្លរក្ល ម់ស្បករបស់្រពោះរេីស្ទវញិ ១២ តេើយអ្នក
រាល់រន បានកបជ់ាមយួនឹងរេងក់នុងបុណយរជមុជ កប៏ានរស់្ត ើងវញិជាមយួនឹង
រេង ់ ត យោរតស្រកតីជាំតនឿតជឿដល់ឫេធិបារមនីនរពោះ មដលរេងប់ានតរបាស្ឲ្យ
រពោះតយស្ ូវរស់្ពីោល បត់ ើងវញិ ១៣ ឯអ្នករាល់រន មដលបានោល បក់នុងក្លររ ាំលង 
តេើយកនុងស្ណាា នមនិក្ល ម់ស្បកខាងោរឈ់ាម តន្មោះរេងប់ានតរបាស្ឲ្យរស់្ជា
មយួនឹងរេង ់ ត យបានអ្ ត់ទាស្រាំតពាោះអ្ស់្ទាាំងក្លររ ាំលងរបស់្អ្នករាល់រន  ១៤ 
ទាាំងលុបតចលតស្រកតីមដលក េុ់កទាស់្នឹងតយើងកនុងតស្រកតីបញ្ា ត មដលរបទាាំង
នឹងតយើង តេើយរេងក់ត៏លើកតចល ត យតបាោះភាា បត់ៅតឈើឆ្ក ង ១៥ រេងប់ាន
ទាាំងេាំលាក់្ រពីពួករេបរ់េង   និងពួកមានអ្ាំណារ   ទាាំង កព់ួកទាាំងតន្មោះតៅ
កណាត លជាំនុាំឲ្យតេតមើល តេើយដឹកន្មាំតេតៅ ត យមានជយ័ជាំនោះ ត យោរតឈើ
ឆ្ក ងតន្មោះឯង។ 

១៦ ដូតរនោះ កុាំេុកឲ្យអ្នកណានិន្មទ អ្នករាល់រន  ពីតរឿងរាំណីអាហារ ឬតរេឿងផឹក ឬពី
តរឿងនងងបុណយ នងងរូលមខ្ ឬនងងឈបស់្ាំរាកត ើយ ១៧ តស្រកតីទាាំងតនោះជា
រស្តមាលននក្លរមដលរ ូវមក ម  រួបូអ្ងគតន្មោះ េឺជារពោះរេីស្ទ។ 

កលូ ៉ុស ២:៩-១៧ 



 ដំដដកហគរលភជាប់នឹងហ ើឆកាង  
ឯអ្នករាល់រន មដលបានោល បក់នុ ងក្លររ ាំលង ... តន្មោះរេងប់ានតរបាស្ឲ្យរស់្ជាមយួ
នឹងរេង ់ត យបានអ្ ត់ទាស្រាំតពាោះអ្ស់្ទាាំងក្លររ ាំលងរបស់្អ្នករាល់រន (កូល ុស្ 

២:១៣)។ 

មា នតពលមយួតយើងមានក្លរជួបជុាំដម៏ានអ្ាំណារ កនុងពួកជាំនុាំ។ រេូេ វ្ ល
បានមរកចយ អ្ាំពីក្លរមដលរពោះតយស្ ូវផទុកបាបរបស់្តយើង តៅតលើអ្ងគ

រេង ់ និងសុ្េ ជាំនួស្តយើង តដើមបេីេួលតទាស្ននអ្ាំតពើបាបរបស់្តយើង។ រ ក់៏
បានសួ្រថ្ន កនុងរាំតណាមតយើង ត ើមាននរណាតៅមានអារមមណ៍ របក្លនត់ទាស្ខ្លួន
ឯង ត យោរក្លរអ្វីមដលពួកតេបានតធវើខុ្ស្ក្លលពីអ្ ី ក្លល ឬត យោរក្លរអ្វី
មដលពួកតេពិបាកជាំរោុះតចល តេើយត ើតយើងមានអារមមណ៍ថ្ន មានអ្វរីារាាំងមនិឲ្យ
តយើងអ្រស្បាយ រាំតពាោះក្លរអ្ ត់ទាស្បាបរបស់្រពោះឬតេ។ 

រ ក់ប៏ានរបាបត់យើងឲ្យស្រតស្រ អ្ាំពីអ្ាំតពើបាប ក្លរតញៀន ឬក្លរអ្វកីត៏ យ តៅតលើ
រក ស់្មយួស្នលឹក តេើយតដើរតៅខាងមុខ្រពោះវហិារ តេើយយកមដកតរលដាំភាា ប់
រក ស់្តន្មោះតៅតលើតឈើឆ្ក ង មដលតេបាន កត់ៅេីតន្មោះ។ រន តយើងជាតររើនន្មក់
កប៏ានតដើរតៅមុខ្ តេើយតយើងអារឮស្តមលងតេដាំមដកតរល អ្ស់្បីបនួន្មេី។ ជា
ក្លរពិ ណាស់្ ក្លរតធវើដូរតនោះ មនិបានផតល់ឲ្យតយើងនូវក្លរអ្ ត់ទាស្បាបតេ ប ុមនត 
វាបានរ ាំឭកតយើងថ្ន រពោះតយស្ ូវបានេេួលយកអ្ាំតពើបាបរបស់្តយើង ផទុកតៅតលើ
អ្ងគរេង ់ក្លលរពោះអ្ងគកាំពុងជាបត់ៅតលើតឈើឆ្ក ង រេូ ដល់អ្ស់្រពោះជនម។ 

ពួកជាំនុាំតៅរកុងកូល ុស្ រ ូវបានពួករេូខុ្ស្ឆ្គងន្មាំឲ្យវតងវង ត យបតរងៀនពួកតេថ្ន 
រពោះតយស្ ូវមនិមានភាពរេបរ់រន ់ តដើមបឲី្យពួកតេតល ស់្មរបជាងមីជាមយួរពោះតន្មោះ
ត ើយ។ ប ុមនត ោវក័ប ុលកប៏ានពនយល់ថ្ន រពោះតយស្ ូវបានបងន់ងលតលាោះបាបតយើង 
មយួរយភាេរយតេើយ។ រ ថ់្ន រពោះតយស្ ូវបាន “ទាាំងលុបតចលតស្រកតីមដល
ក េុ់កទាស់្នឹងតយើងកនុងតស្រកតីបញ្ា ត មដលរបទាាំងនឹងតយើង តេើយរេងក់ត៏លើក
តចល ត យតបាោះភាា បត់ៅតឈើឆ្ក ង”(កូល ុស្ ២:១៤)។ 

ដប ិឯរពោះអ្ងគ មដលមនិបានោគ ល់បាបតោោះ តន្មោះរេងប់ានតធវើឲ្យរ  បជ់ា បួាប  
ជាំនសួ្តយើងរាល់រន វញិ តដើមបឲី្យតយើងរាល់រន បានរ  បត់ៅជាតស្រកតសុី្ររ ិរបស់្រពោះ  

ត យនូវរពោះអ្ងគតន្មោះឯង។ ២កូរនិងូស្ ៥:២១ 



 

ដប ិឯរពោះអ្ងគ មដលមនិបានោគ ល់បាបតោោះ តន្មោះរេងប់ានតធវើឲ្យរ  បជ់ា បួាប  
ជាំនសួ្តយើងរាល់រន វញិ តដើមបឲី្យតយើងរាល់រន បានរ  បត់ៅជាតស្រកតសុី្ររ ិរបស់្រពោះ  

ត យនូវរពោះអ្ងគតន្មោះឯង។ ២កូរនិងូស្ ៥:២១ 

ក្លរ យុេធនឹងក្លរតញៀន មដលរាបប់ញ្ចូ លទាាំងក្លរតញៀនរបូអាស្អាភាស្ អារតធវើឲ្យ
តយើងមានអារមមណ៍ថ្ន តយើងបាន្កមបរតរញពីរពោះឆ្ង យតពក រពោះអ្ងគមនិអារ
ស្តរ គ្ ោះតយើងបានតេ។ ប ុមនត តនោះមនិមមនជារពោះរាជោរពិ  របស់្ក្លរសុ្េ របស់្រពោះ
តយស្ ូវ តៅតលើតឈើឆ្ក ងតន្មោះត ើយ។ រពោះអ្ងគមនិបានយងមក តដើមបតីលាោះបាបជា
តររើនតន្មោះតេ ម រពោះអ្ងគបាន “អ្ ត់ទាស្ឲ្យអ្ាំតពើបាបទាាំងអ្ស់្របស់្តយើង”(កូល ុស្ 
២:១៣)។ តបើតយើងេេួលោគ ល់ថ្ន តយើងបានតធវើខុ្ស្នឹងរពោះ តេើយេូលសូ្មឲ្យរពោះ
អ្ងគអ្ ត់ទាស្ឲ្យ រពោះអ្ងគនឹងអ្ ត់ទាស្ឲ្យតយើង(១យ ូហាន ១:៩)។ តយើងមនិចាំបារ់
រ ូវបនតរស់្តៅកនុងអ្ាំតពើបាប និងភាពអាមា ស្តេៀ ត ើយ តរពាោះរពោះអ្ងគបានេេួលពី
តយើងអ្ស់្តេើយ។ អ្ាំតពើបាបនីមយួៗរបស់្តយើង រ ូវបានតបាោះភាា បត់ឈើឆ្ក ង តពាលេឺ
រពោះអ្ងគបានយកតរញពីតយើងតេើយ។ រពោះតយស្ ូវបានអ្ ត់ទាស្ឲ្យអ្ាំតពើបាបទាាំងអ្ស់្
របស់្តយើង។ 

ហតើខ្ញ ំតូវអ្រ ពះគុណ ពះអ្ងគ ស មាប់ការអ្វខីលះ?  
ឱរពោះតយស្ ូវ េូលបងគាំមានក្លរស្ប្ម់ស្្ង រាំតពាោះរពោះអ្ងគ ដប ិរពោះអ្ងគបានសុ្េ ជាំនួស្

េូលបងគាំ តដើមបបីងន់ងលតលាោះ ស្រមាបក់ាំេុស្ និងអ្ាំតពើបាបនីមយួៗរបស់្េូលបងគាំ  
ត យរាបប់ញ្ចូ លទាាំងក្លរតញៀនរបូអាស្អាភាស្ផងមដរ។  

េូលបងគាំសូ្មអ្ររពោះេុណរពោះអ្ងគ។  



១ តេ ុតន្មោះ តៅជានត់នោះ អ្នកណាមដលតៅកនុងរពោះរេីស្ទតយស្ ូវ តន្មោះរម នតទាស្តោោះ ២ 
ដប ិអ្ាំណាររបស់្រពោះវញិ្ហា ណននជីវ ិ មដលតៅកនុងរពោះរេីស្ទតយស្ ូវ តន្មោះបានតរបាស្ឲ្យខុ្្ាំររួ
ពីអ្ាំណាររបស់្អ្ាំតពើបាប និងតស្រកតោីល បត់េើយ ៣ ពីតរពាោះ ឯក្លរមដលរកឹ យវនិយ័តធវើមនិតកើ 
ត យមានតស្រកតកីាំតោយតរពាោះោរឈ់ាម តន្មោះរពោះរេងប់ានតធវើវញិ ត យច រ់ពោះរាជ
បុរតារេងឲ់្យមក មានរូបអ្ងគមបបដូរជាោរឈ់ាម មដលម ងម មានបាប តេើយត យតរពាោះ
អ្ាំតពើបាប កក៏្ល ត់ទាស្អ្ាំតពើបាបតៅកនុងោរឈ់ាម ៤ តដើមបឲី្យតស្រកតរីកឹ យវនិយ័ប គ្ បម់ក 
បានស្ាំតររកនុងខ្លួនតយើងរាល់រន  មដលមនិតដើរតាមោរឈ់ាម េឺតដើរតាមរពោះវញិ្ហា ណវញិ ៥ ពី
តរពាោះអ្ស់្អ្នកណាមដលតាមោរឈ់ាម តន្មោះេិ ម ខាងោរឈ់ាម ម អ្ស់្អ្នកណាមដល
េិ តាមរពោះវញិ្ហា ណ តន្មោះេិ ម ខាងវញិ្ហា ណវញិ ៦ ដប ិេាំនិ ខាងោរឈ់ាម តន្មោះជាតស្រ
កតីោល បេ់តេ ឯេាំនិ ននរពោះវញិ្ហា ណ តន្មោះតេើបជាជីវ ិ និងតស្រកតសុី្ខ្ោនតវញិ ៧ តរពាោះេាំនិ 
ខាងោរឈ់ាម តន្មោះរមមងទាស់្េេឹងនឹងរពោះ ដប ិមនិរុោះរូលនឹងរកឹ យវនិយ័របស់្រពោះតេ ក៏
ពុាំអារនឹងរុោះរូលបានផង ៨ ពកួអ្នកមដលតៅខាងោរឈ់ាម តន្មោះពុាំអារនឹងរបរ់ពោះ
េឫេយ័ដល់រពោះបានត ើយ ៩ ម តបើសិ្នជារពោះវញិ្ហា ណននរពោះស្ណាិ  កនុងអ្នករាល់រន  តន្មោះ
អ្នករាល់រន មនិតៅខាងោរឈ់ាមតេៀ តេ េឺតៅខាងវញិ្ហា ណវញិ ប ុមនត តបើអ្នកណារម នរពោះ
វញិ្ហា ណរបស់្រពោះរេីស្ទ អ្នកតន្មោះមនិមមនជារបស់្ផងរេងត់េ ១០ តេើយតបើសិ្នជារពោះរេីស្ទ
ស្ណាិ  កនុងអ្នករាល់រន  តន្មោះរូបោរប់ានោល ប ់ ត យតរពាោះអ្ាំតពើបាបមមន ម វញិ្ហា ណមាន
ជីវ ិវញិ ត យតរពាោះតស្រកតសុី្ររ ិ ១១ មយួតេៀ  តបើរពោះវញិ្ហា ណននរពោះអ្ងគ មដលបាន
តរបាស្ឲ្យរពោះតយស្ ូវរស់្ពីោល បត់ ើងវញិ រេងស់្ណាិ  កនុងខ្លួនអ្នករាល់រន  តន្មោះរពោះអ្ងគតន្មោះ
ឯង មដលបានតរបាស្ឲ្យរពោះរេីស្ទរស់្ពីោល បត់ ើង រេងនឹ់ងតរបាស្រូបក្លយននអ្នករាល់រន
មដលតេៀងម ោល ប ់ ឲ្យមានជីវ ិត ើងមដរ ត យោររពោះវញិ្ហា ណរេង ់ មដលស្ណាិ  តៅកនុង
ខ្លួនអ្នករាល់រន ។ 

១២ ដូតរនោះ បងបអូនតអ្ើយ តយើងមានតស្រកតជីាបជ់ាំពាក ់ មនិមមនជាំពាករ់ាំតពាោះោរឈ់ាម ឲ្យ
បានរស់្តាមោរឈ់ាមតន្មោះតេ ១៣ ដប ិតបើសិ្នជាអ្នករាល់រន រស់្តាមោរឈ់ាម តន្មោះនឹង
រ ូវោល បត់ៅ ម តបើស្ាំឡាបអ់្ាំតពើរបស់្រូបោរត់រញ ត យោររពោះវញិ្ហា ណ តន្មោះអ្នករាល់រន
នឹងបានរស់្វញិ ១៤ តេើយអ្ស់្អ្នកណាមដលរពោះវញិ្ហា ណននរពោះរេងន់្មាំ អ្នកទាាំងតន្មោះតេើយ
ជាពកួកូនរបស់្រពោះ ១៥ អ្នករាល់រន មនិបានេេួលនិស្សយ័ជាបាវបាំតរ ើ ឲ្យរ ូវភយ័ខាល រតេៀ 
ត ើយ េឺបានេេួលនិស្សយ័ជាកូនរិញ្ច ឹមវញិ ត យតេ ុតន្មោះបានជាតយើងមរស្កត ើងថ្ន ឱ
អ្ប័ា រពោះវរបិតាតអ្ើយ ១៦ តេើយរពោះវញិ្ហា ណរេងក់ត៏ធវើបន្មទ ល់នឹងវញិ្ហា ណតយើងថ្ន តយើងជា
កូនរបស់្រពោះ ១៧ តបើសិ្នណាជាកូនរពោះតេើយ តន្មោះតយើងកប៏ានរេងមរដកមដរ េឺជាអ្នករេង
មរដកននរពោះជាមយួនឹងរពោះរេីស្ទផង ឲ្យម តយើងេេួលរងេុកខជាមយួនឹងរេងរុ់ោះ តដើមបឲី្យ
បានដាំតកើងត ើងជាមយួនឹងរេងម់ដរ។ 

រ  មូ ៨:១-១៧ 



 ការផលាស់បតូរ 
តេ ុតន្មោះ តៅជានត់នោះ អ្នកណាមដលតៅកនុងរពោះរេីស្ទតយស្ ូវ  

តន្មោះរម នតទាស្តោោះ(រ  ូម ៨:១)។ 

ក្ល លខុ្្ាំតៅតកមង  ស្ វមានក់នុងភូមខុ្ិ្ាំ  មានរាំណុរមដលតធវើឲ្យខុ្្ាំមានក្លរចបអ់ារមមណ៍យ ង
ខាល ាំង។ តពលណាខុ្្ាំចបប់ានមានម់យួកាល ខុ្្ាំកប៏ានស្ងក វ់ាកុាំឲ្យតរ ើមយួស្នទុោះ ររួខុ្្ាំក៏

រពមលងវាយឺ ៗ។ តពលតន្មោះស្ វមានត់ៅម បនតតដកតៅតលើដីតេៀ  ត យេិ ថ្ន ខុ្្ាំកាំពុងម ចប់
វា។ វាអាររ ត់ យតស្រ ីតរពាោះខុ្្ាំបានមលងវាតេើយ ម វាតៅម េិ ថ្ន ខ្លួនវាតៅបនតជាបរ់ាំណង។  
តពលណាតយើងេេួលតជឿរពោះតយស្ ូវ រពោះអ្ងគករ៏ ាំត ោះតយើងឲ្យររួពីអ្ាំតពើបាប និងរាំណងអ្ាំតពើបាប 
និងវញិ្ហា ណអារកក ់ មដលបានរងវញិ្ហា ណតយើងជាប។់ ប ុមនត ក្លរតល ស់្បតូរេមាល ប ់ និងរតបៀបននក្លរ
រស់្តៅ រ ូវរាំណាយតពល ដូរតនោះ ជនួក្លល តយើងតៅម បនតមានអារមមណ៍ថ្ន តយើងតៅជាបរ់ាំណង។ 
ប ុមនត រពោះរេងប់ានរ ាំត ោះតយើងឲ្យមានតស្រភីាព ត យរពោះវញិ្ហា ណរពោះអ្ងគេងត់ៅកនុងតយើង។ 
ោវក័ប ុលបានរបាបពួ់កជាំនុាំតៅេីរកុងរ  មូថ្ន “តេ ុតន្មោះ តៅជានត់នោះ អ្នកណាមដលតៅកនុងរពោះរេី
ស្ទតយស្ ូវ តន្មោះរម នតទាស្តោោះ ដប ិអ្ាំណាររបស់្រពោះវញិ្ហា ណននជីវ ិ មដលតៅកនុងរពោះរេីស្ទ
តយស្ ូវ តន្មោះបានតរបាស្ឲ្យខុ្្ាំររួពីអ្ាំណាររបស់្អ្ាំតពើបាប និងតស្រកតីោល បត់េើយ”(រ  ូម ៨:១-២)។ 
តាមរយៈក្លរអានរពោះេមពរីប បី ក្លរអ្ធិោា ន និងអ្ាំណារននរពោះវញិ្ហា ណបរសុិ្េធ រពោះរេងត់ធវើក្លរកនុង
តយើង តដើមបមីកមរប និងជួយ តយើងឲ្យរស់្តៅថ្នវ យរពោះអ្ងគ។ រពោះេមពរីបានរបាបត់យើងថ្ន តយើងអារ
មានេាំនុករិ ត តៅកនុងក្លរតដើរជាមយួរពោះតយស្ ូវ។ រម នអ្វីអារពរ្ ត់យើងតរញពីរពោះអ្ងគបាន
ត ើយ(ខ្.៣៨-៣៩)។ 
រពោះតយស្ ូវមានបនទូលថ្ន “តបើរពោះរាជបុរតាតរបាស្ឲ្យអ្នករាល់រន បានររួ តន្មោះនឹងបានររួជា
ពិ ”(យ ូហាន ៨:៣៦)។ សូ្មឲ្យតស្រភីាពមដលតយើងមានកនុងរពោះតយស្ ូវ បានផតល់ឲ្យតយើងនូវ
កមាល ាំង តដើមបរីស្ឡាញ់ និងបតរមើរពោះអ្ងគ។ 

ការអ្ធិសឋាន :  
ឱរពោះតយស្ ូវ សូ្មអ្ររពោះេុណរពោះអ្ងគ ស្រមាបក់្លររបទានតស្រភីាព កនុងក្លរតដើរតាមរពោះអ្ងគ។ 

តៅនងងខ្លោះ េូលបងគាំមានអារមមណ៍ថ្ន ពិបាកតពក តៅកនុងក្លរ យុេធនឹងក្លរតញៀនរូបអាស្អាភាស្។ 
សូ្មរពោះអ្ងគជួយ េូលបងគាំឲ្យបនតតតត  តៅតលើរពោះអ្ងគ តេើយបនតជញ្ា ឹងេិ  អ្ាំពីរពោះជនម ក្លរសុ្េ  

និងក្លរមានរពោះជនមរស់្ត ើងវញិរបស់្រពោះអ្ងគ។  

ខ្្ុ ាំតជឿតស្រកតតីនោះជាយ ងជាកថ់្ន រពោះអ្ងគមដលរេងប់ានចបត់ាាំងតធវើក្លរលអកនុងអ្នករាល់រន   
រេងន់ងឹតធវើឲ្យក្លនម់ តពញខាន  ត ើង ទាល់ម ដល់នងងននរពោះតយស្ ូវរេសី្ទ។ ភលីីព ១:៦ 



១៣ កកុ៏ាំឲ្យរបេល់អ្វយវៈទាាំងប ុន្មម ន របស់្អ្នករាល់រន តៅកនុងអ្ាំតពើបាប េុកដូរជារប ប់
េុរចរ ិតន្មោះត ើយ េឺរ ូវរបេល់ខ្លួនតៅរពោះ ដូរជាបានរស់្ពីោល បត់ន្មោះត ើងវញិ តេើយថ្នវ យអ្
វយវៈរបស់្អ្នករាល់រន តៅរពោះ េុកដូរជារប បរ់ប សុ្ររ ិផង ១៤ ដប ិបាបមនិរ ូវមាន
អ្ាំណារតលើអ្នករាល់រន តេៀ ត ើយ ត យតរពាោះអ្នករាល់រន មនិតៅតរក្លមរកឹ យវនិយ័ េឺតៅ
តរក្លមរពោះេុណវញិ។ ១៥ ដូតរនោះ តធវើដូរតមតរ ត ើេួរឲ្យតយើងរបរពឹ តអ្ាំតពើបាប ត យតរពាោះតៅ
តរក្លមរពោះេុណ មនិតៅតរក្លមរកឹ យវនិយ័ឬអី្ តេ មនិេួរត ើយ ១៦ ត ើអ្នករាល់រន ដឹងតេឬអី្ 
ថ្នអ្នករាល់រន របេល់ខ្លួនតៅតធវើជាបាវបាំតរ ើ និងោត បត់ាមតៅហាវ យណា តន្មោះអ្នកជាបាវបាំតរ ើ
របស់្តៅហាវ យតន្មោះឯងមដលអ្នកោត បត់ាម តទាោះជារបស់្ផងអ្ាំតពើបាប ឲ្យបានតស្រកតោីល ប ់ឬ
ជារបស់្ផងតស្រកតោីត បប់ គ្ ប ់ ឲ្យបានសុ្ររ ិកតី ១៧ ឯអ្នករាល់រន  ពីតដើមជាបាវបាំតរ ើរបស់្
អ្ាំតពើបាបមមន ប ុមនតអ្ររពោះេុណដល់រពោះអ្ងគ ឥ ូវតនោះ បានោត បត់ យស្ម័រេពីរិ ត តាមកបួន
ននលេធិ មដលតេបានរបេល់មកអ្នករាល់រន  ១៨ តេើយអ្នករាល់រន បានរ  បជ់ាបាវបាំតរ ើនន
តស្រកតសុី្ររ ិវញិ ត យរេងប់ានតរបាស្ឲ្យររួពីអ្ាំតពើបាបតេើយ ១៩ ខុ្្ាំនិយយតាមមបប
មនុស្សតលាក ត យតរពាោះតស្រកតកីាំតោយរបស់្ោរឈ់ាមននអ្នករាល់រន  ដប ិដូរជាក្លលពី
តដើម អ្នករាល់រន បានរបេល់អ្វយវៈទាាំងប ុន្មម ន តៅបាំតរ ើតស្រកតតីោម កតររក និងតស្រកតេីេឹង
រាប ់ក្លនម់ តររើនត ើងយ ងណា ឥ ូវតនោះ រូរអ្នករាល់រន របេល់អ្វយវៈទាាំងអ្ស់្តន្មោះ តៅ
បាំតរ ើតស្រកតសុី្ររ ិវញិ របតយជនឲ៍្យបានបរសុិ្េធយ ងតន្មោះមដរ ២០ ពីតរពាោះក្លលពីតដើម មដល
តៅជាបាវបាំតរ ើរបស់្អ្ាំតពើបាប តន្មោះអ្នករាល់រន មនិតៅកនុងអ្ាំណារននតស្រកតសុី្ររ ិតេ ២១ 
ក្លលតណាោះត ើអ្នករាល់រន បានផលអ្វីខ្លោះ កនុងអ្ាំតពើមដលឥ ូវតនោះអ្នករាល់រន តអ្ៀនខាម ស្វញិ 
ដប ិេីបាំផុ ននអ្ាំតពើទាាំងតន្មោះជាតស្រកតោីល ប ់ ២២ ម ឥ ូវតនោះ មដលរពោះបានតរបាស្ឲ្យររួពី
បាប តេើយអ្នករាល់រន បានរ  បជ់ាបាវបាំតរ ើដល់រេង ់ តន្មោះអ្នករាល់រន បានផលខាងឯតស្រកតី
បរសុិ្េធវញិ តេើយេីបាំផុ ននអ្ាំតពើទាាំងតន្មោះ េឺជាជីវ ិអ្ស់្កលបជានិរចផង ២៣ ដប ិឈនួល
របស់្អ្ាំតពើបាប តន្មោះជាតស្រកតោីល ប ់ ម អ្ាំតណាយទានននរពោះវញិ េឺជាជីវ ិដត៏ៅអ្ស់្កលបជា
និរច ត យរពោះរេីស្ទតយស្ ូវ ជារពោះអ្មាច ស់្ននតយើងរាល់រន ។ 

រ  មូ ៦:១៣-២៣ 



 ហសរីភាព 
កុាំឲ្យរបេល់អ្វយវៈទាាំងប ុន្មម ន របស់្អ្នករាល់រន តៅកនុងអ្ាំតពើបាប េុកដូរជារប បេុ់រចរ ិតន្មោះ
ត ើយ េឺរ ូវរបេល់ខ្លួនតៅរពោះ ដូរជាបានរស់្ពីោល បត់ន្មោះត ើងវញិ តេើយថ្នវ យអ្វយវៈរបស់្

អ្នករាល់រន តៅរពោះ េុកដូរជារប បរ់ប សុ្ររ ិផង។ រ  ូម ៦:១៣ 

ម ិ តភកតិរបស់្តប (Beth) មដលជារេីស្ទបរសុិ្េធ កនុងរកុមយុវជន សុ្េធម និយយ 
អ្ាំពីតរឿងភាេមយួ មដលពួកតេបានចកប់ញ្ហច ាំងតៅតលើកញ្ចកេូ់រេស្សន។៍ ដូរ

តនោះ តប កប៏ានស្តរមររិ តតមើលតរឿងតន្មោះមដរ។ បន្មទ បព់នី្មងបានតមើលបានពីរ
ភាេ ន្មងកម៏ានក្លរភ្ាកត់ផអើល រាំតពាោះឈុ ឆ្កផលូវតភេរាស់្ៗ។ ន្មងកប៏ាន
ឈបត់មើលតរឿងតន្មោះតេៀ  ម ន្មងមនិយល់តោោះថ្ន តេ ុអ្វីពួកតេតៅម បនតតមើល
វាតេៀ ។ 
កនុងន្មមតយើងជារេីស្ទបរស័ិ្េ រពោះេមពរីបានរបាបត់យើងថ្ន “រពោះរេីស្ទបានរ ាំត ោះ
តយើងឲ្យមានតស្រភីាពតេើយ”(ក្លឡាេី ៥:១)។ ប ុមនត ត ើតយើងនឹងតរបើតស្រភីាព
តន្មោះ ត យរតបៀបណា ជាពិតស្ស្ ខ្ណៈតពលមដលតយើងរស់្តៅ ថ្នវ យរពោះដឥ៏ 
តខាច ោះ និងបរសុិ្េធ មដលស្ពវរពោះេយ័ឲ្យតយើងមានលកខណៈលអដូររពោះអ្ងគ? ត ើក្លរ
មដលតយើងមានតស្រភីាពកនុងរពោះតយស្ ូវ មាននយ័ថ្ន តយើងរងត់មើលអ្វីកប៏ានតៅ
តលើកញ្ចបេូ់រេស្សន ៍ឬតៅតលើបណាត ញអ្ុីនតធើណិ ឬ? ត ើមខ្សភាពយនត មដលមាន
ឈុ ឆ្កតរស្ើបរោល ឬអារក្ល ក្លយជាតរឿងធមមតា មដលតយើងររនម់ ញាក់
ោម  តេើយតមើលវាឬ?  
ោវក័ប ុលបានផតល់ឲ្យតយើងនូវក្លរមណន្មាំកនុងរពោះេមពរីប បី មដលតៅម មានភាព
ចាំបារស់្រមាបត់ពលបរចុបបនន។ រ ប់ានរ ាំឭកតយើងថ្ន តយើងបានក្លល យជារេីស្ទ
បរស័ិ្េ េឺត យោរតស្រកតីរស្ឡាញ់ និងរពោះេុណរពោះអ្ងគ។ ម រ ក់ម៏ាន
របោស្នផ៍ងមដរថ្ន រពោះបានរបទានរពោះេុណមក មនិមមនតដើមបឲី្យតយើងអារតធវើ
អ្វីតាមរិ ត ត យេិ ថ្ន រពោះអ្ងគនឹងអ្ ត់ទាស្ឲ្យតយើងតន្មោះត ើយ(រ  មូ ៦:១-២)។ 
ជីវ ិរបស់្តយើង មនិជាបជ់ាទាស្ករ ននអ្ាំតពើបាប និងតស្រកតីោល បត់េៀ តេ

េរឺ វូរុោះរូលេុកដូរជាមនុស្សមានតស្រភីាព ម មនិមមនត យតរបើតស្រតីន្មោះ តដើមបនីងឹ 
បាំប ិបាំបាាំងតស្រកតអីារកកត់ ើយ រ វូរុោះរូលដូរជាអ្នកបាំតរ ើរបស់្រពោះវញិ។  

១តពរ សុ្ ២:១៦ 



 (ខ្.២២) ម តយើងរ ូវតរបើតស្រភីាពរបស់្តយើង តដើមបនី្មាំតលាកិយ ឲ្យោគ ល់រពោះ
តយស្ ូវ កនុងោថ នភាព និងក្លលៈតេស្ៈនីមយួៗ(ត យរាបប់ញ្ចូ លទាាំងមខ្សវតីដអ្ូ 
មដលតយើងស្តរមររិ តតមើល ជាមយួម ិតភកតិរបស់្តយើងផងមដរ)។ ជាក្លរពិ 
ណាស់្ តយើងមានតស្រភីាព តៅកនុងក្លរេស្សន្មវតីដអ្ូ តៅកមនលងណា និងតធវើអ្វី
មដលតយើងស្តរមររិ តតធវើ ត យតរបើតពលតវលារបស់្តយើង … ម តយើងរ ូវតធវើក្លរ
ទាាំងអ្ស់្តនោះ តដើមបតីគ បរ់ិ តរពោះ តេើយប ា្ ញឲ្យតេដឹងថ្ន រពោះអ្ងគកាំពុងម តធវើក្លរ
យ ងស្កមម កនុងជីវ ិតយើង។ 
តៅកនុងក្លរទាាំងអ្ស់្ មដលតយើងតធវើ តបើតយើងមនិថ្នវ យខ្លួនតយើងដល់រពោះតេ តន្មោះ
មាននយ័ថ្ន តយើងរបេល់ខ្លួនតយើងឲ្យតៅអ្ាំតពើបាបតេើយ។ ដូរតនោះ រូរតយើង “រាប់
ខ្លួនេុកជាោល បខ់ាងបាបមដរ ម រស់្ខាងឯរពោះវញិរុោះ”(ខ្.១១)។ 

ហតើមានអ្វីហទៀត ?  
សូ្មអានបេេមពីរ ក្លឡាេី ៥:១៦-២៦ តដើមបីមស្វងយល់ អ្ាំពីរតបៀប និងលកខណៈ
ននក្លររស់្តៅ កនុ ងតស្រភីាព។ 
 

 

េរឺ វូរុោះរូលេុកដូរជាមនុស្សមានតស្រភីាព ម មនិមមនត យតរបើតស្រតីន្មោះ តដើមបនីងឹ 
បាំប ិបាំបាាំងតស្រកតអីារកកត់ ើយ រ វូរុោះរូលដូរជាអ្នកបាំតរ ើរបស់្រពោះវញិ។  

១តពរ សុ្ ២:១៦ 



ត ើត ើខ្ញុំខ្ញុំត ៀនត ៀនត ើយត ើយឬ?ឬ?  

រូ បអាស្អាភាស្ រ ូវបានតេបតងកើ មក តដើមបទីាកទ់ាញរាំណាបអ់ារមមណ៍របស់្អ្នក។ មនុស្ស
ជាតររើនរ ូវបានម ិតភកតនិ្មាំឲ្យតមើលរូបអាស្អាភាស្ តេើយអ្នកខ្លោះ មងមទាាំងរកត ើញរូប

អាស្អាភាស្ត យខ្លួនឯងតៅផទោះ។ រូបអាស្អាភាស្របមេលជា តធវើឲ្យអ្នកមានអារមមណ៍
រ ាំតភើប ប ុមនត ត ើអ្នកអាររេបរ់េងអារមមណ៍ខ្លួនឯងបានតេ? រូបអាស្អាភាស្តធវើឲ្យតយើងជាបរិ់ ត
នឹងវា វាទាញតយើងរូលក្លនម់ តរៅ តេើយរេបរ់េងមកតលើតយើង ទាល់ម តយើងតស្ទើរម មនិ
អារមានរាំណាបអ់ារមមណ៍មកតលើអ្វីតផសងតេៀ ។ 

ត ើអ្នកតញៀននឹងរូបអាស្អាភាស្ឬ? ត ើអ្នកកាំពុងម តធវើនូវរាំណុរខាងតរក្លមតនោះតេ?   
 ខុ្្ាំបានមស្វងរកតមើលរូបអាស្អាភាស្ជាតេៀងទា  ់
 ជាញឹកញាប ់ខុ្្ាំបានរាំណាយតពលមយួមផនក កនុងនងងនីមយួៗ តដើមបេិី  និងរងច់ាំតពល

មដលខុ្្ាំអារតមើលរូបអាស្អាភាស្ 
 អារមមណ៍របស់្ខុ្្ាំមានក្លរតល ស់្បតូរឥ ឈប ់ពិបាករេបរ់េងអ់ារមមណ៍ និងរាំណងខ់្លួនឯង។  
 ខុ្្ាំមនិអាររបាបន់រណាមាន ក ់អ្ាំពីអាងក៌ាំបាាំងរបស់្ខុ្្ាំបានតេ 
 ខុ្្ាំនិយយកុេក ់តដើមបលីាកប់ាាំងបញ្ហា របស់្ខុ្្ាំ  



ហតើខ្ញអំ្ាចផតាចក់ារហ ៀន ហដរយរហបៀបណា?  
រកុមោត និ ិស្មបទាអ្នករបមកឹរោអ្ន្មមកិ(រកុមមដលជួយ អ្នកតញៀនរោ ឬជួយ 
តត រក់្លរតញៀនរោ) មានកមមវធិី១២ជាំហាន តដើមបជីួយ អ្នកតញៀនរោរកត ើញ
តស្រភីាព។ តបើអ្នកតញៀននឹងរបូអាស្អាភាស្ ខាងតរក្លមតនោះ ជាវធិីោរស្ត មដល
មាន១២ជាំហាន មដលរស្តដៀងនឹងវធិីោរស្តត រក់្លរតញៀនរោ មដលអ្នកអារ
អ្នុវ តតាម ត យតជាេជយ័ :  

1. រូរេេួលោគ ល់ថ្ន អ្នករម នអ្ាំណារអ្វី តដើមបឈីនោះក្លរតញៀនរបស់្អ្នក តេើយ
មនិអាររេបរ់េងវាបានត ើយ(តអ្តភសូ្រ ២:១-៧)។ 

2. រូរតជឿថ្ន មានម អ្ាំណារ និងកមាល ាំងរបស់្រពោះតេ មដលអាររ ាំត ោះអ្នក តេើយ
ោអ ងអ្នកត ើងវញិ(តអ្តភសូ្រ ២:៨-៩)។ 

3. រូរតធវើក្លរស្តរមររិ តថ្ន អ្នកនឹងថ្នវ យរិ ត និងជីវ ិអ្នក  រដ់ល់រពោះ(រ  មូ 
១០:៩)។ 

4. រូរមឆ្កពិនិ យតមើលជីវ ិរបស់្អ្នក ត យរិ តតោម ោះរ ង ់ ត យមនិលាកប់ាាំង 
ឬត ោះោរ រាំតពាោះអ្វីមដលអ្នករកត ើញតន្មោះត ើយ(១យ ូហាន ១:៨-១០)។ 

5. រូរេូលថ្នវ យរពោះ និងនិយយរបាបខ់្លួនឯង និងមនុស្សមាន ក(់របមេលអ្នកដឹក
ន្មាំយុវជនរបស់្អ្នក) អ្ាំពីធ្ល ុពិ ននក្លរតញៀនរបស់្អ្នក។ រូរសូ្មឲ្យរ ់
អ្ធិោា នឲ្យ តលើកេឹករិ ត និងជួយ ឲ្យអ្នកមកមរប ត យក្លរេេួលខុ្ស្រ ូវ
(ក្លឡាេី ៦:១-៣)។  

6. រូរបន្មទ បខ្លួន េូលសូ្មរពោះ ឲ្យដករាំណុរតខ្ោយរបស់្អ្នកតរញ(រ  មូ ១២:១-
២)។ 

7. រូរស្ម័រេរិ ត និងតរ ៀមខ្លួន តដើមបឲី្យរពោះមកមរបជីវ ិ និងមកមរបររកិលកខណៈ
របស់្អ្នក តដើមបឲី្យអ្នកអាររស់្តៅ ត យតបើករាំេរ មនិមមនត យអាង៌
កាំបាាំង តេើយន្មាំឲ្យតេត ើញរពោះអ្ងគ តធវើក្លរមកមរបជីវ ិអ្នក ត យរម នកតី
អាមា ស់្(យ ូហាន ៣:១៩-២០)។  



8. រូររាយតឈាម ោះមនុស្សទាាំងអ្ស់្ មដលេេួលរងក្លរឈចឺប ់ ត យោរក្លរ
តញៀនរបស់្អ្នក តេើយរូរស្ម័រេរិ ត តៅសុ្ាំតទាស្ពួកតេ តេើយតធវើក្លរមកមរប
(ភលីីព ២:៣)។ 

9. រូរតធវើក្លរផសៈផោជាមយួពួកតេ តាមមដលអារតធវើតៅបាន(រ  ូម ១២:១៨)។ 

10. រូរបនតពិនិ យតមើលខ្លួនឯង ត យរិ តតោម ោះរ ង ់តេើយឆ្បេូ់លថ្នវ យរពោះ និង
និយយរបាបន់រណាមាន ក(់មដលអ្នករមួដាំតណើ រជីវ ិជាមយួ) អ្ាំពីអ្វីមដលអ្នក
បានតធវើខុ្ស្(រ  មូ ២:១-៦)។ 

11. រូរបនតអ្ធិោា ន អានរពោះេមពរីប បី តេើយជញ្ា ឹងេិ  អ្ាំពីអ្វីមដលមានមរងកនុង
រពោះេមពរី ត យមានរិ តរ ាំពឹងរងរូ់លតៅជិ រពោះជានិរច។ រូរេូលសូ្មកមាល ាំង 
ពីរពោះវញិ្ហា ណរពោះអ្ងគ តដើមបបីនតរស់្តៅកនុងជីវ ិ មដលបរសុិ្េធ និងមានស្នតិ
ភាព(តេតរពើរ ៤:១២-១៦)។ 

12. រូរមស្វងរក និងរ ាំពឹងរងប់ានក្លរតល ស់្បតូរ កនុងជីវ ិអ្នក តាមជាំហានទាាំងតនោះ។  

13. រូរអ្នុវ តតាមជាំហាននីមយួៗ យ ងស្កមម ជាំហានទាាំងតនោះមនិតកើ មាន កនុង
ជីវ ិអ្នក ត យខ្លួនឯងតន្មោះត ើយ(ក្លឡាេី ៥:១៦-២៦)។ 



បទគម្ពីរជាភាសាខ្មែរដកស្រង់ចេញពីស្ពះគម្ពីរបររុិទធ ភាសាខ្មែរ បកខ្ស្បចារ់ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ចោយការ 
អនុញ្ញា តិ និងរការិទធិចោយរមាគម្ន៍ស្ពះគម្ពីររកល (បានដកស្រង់ ចោយរកាអកខរាវរិុទធចដីម្)។ 
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