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សេចក្ដសី្ដើម 

 

សោលបណំងននសេៀវសៅសនះ 

សោលបំណងធំជាងសេននសេៀវសៅសនះេឺ នសំោក្អ្នក្ឲ្យេល់ចាេ់ន៊ូវអ្តថនេ័ននែំណឹងលអ បេ់
ត្រះសេេ ៊ូវ_។  ំសនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សែើមបទីទួលបានសេចក្ដីេសគ រ្ ះ េឺជាកា េសត្មចចិតតដែលមាន
សា ៈេំខានបំ់្ុត ស ើេវាក្ជ៏ាកា េសត្មចចិតតមេួដែលនមំក្ន៊ូវកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ជាសត្ចើនសៅក្នុង ីវតិ បេ់
សេើង_។ ែ៊ូសចនះ កា េសត្មចចិតតសនះ មនិដមនសចះដតសធវើសៅ សោេមនិបានេល់ចាេ់ថា ខ្លួននឹងត្តូវសធវើអ្វី
បនា បរី់សនះស ើេ_។ 

ត្រះេមព ីប េុិទធបាន ឭំក្ោេ់សតឿនមនុេសសេើងមដងស ើេមដងសទៀតថា សៅនងៃដែលត្រះជាមាា េ់
 ំនំុ ត្មះមនុេសសោក្ សៅនងៃសនះនឹងមានមនុេសជាសត្ចើនដែលមានកា ភ្ញា ក្ស់្អើលយ៉ា ងខាល ងំ ស ើេសងឿង
ឆ្ៃល់ថា ស តុអ្វីបានជាត្រះសេេ ៊ូវមនិទទលួសារ ល់រកួ្សេ ស ើេសបាះរកួ្សេសោលសៅក្នុងបឹងស្លើងអ្េ់ក្លប
ជានិចា_។ េ៊ូមអានត្រះបនា៊ូលោេ់សតឿន បេ់ត្រះសេេ ៊ូវសៅកានេិ់េស បេ់ត្ទង_់៖ 

មិនមមនអស់អនកណាមែលគ្រាន់មែនិយាយមកខ្ញុំថា ឱគ្ររះអម្ចា ស់ៗអអើយ មែលនឹងចូលអៅ
កនញងនគរស្ថា នសួគ៌អ ះអេ គឺជាអស់អនកមែលអ្វើតាមគ្ររះហឫេ័យននគ្ររះវរបិតា មែលគង់អៅ
ស្ថា នសួគ៌វញិអេអែើ_។ អៅនងៃអ ះ នឹងម្ចនមនញសសជាអគ្រចើននិយាយមកខ្ញុំថា ឱគ្ររះអម្ចា ស់ៗ
អអើយ អែើអយើងខ្ញុំមិនបានទាយអោយនូវគ្ររះ មគ្រេង់ អហើយអែញអារកសអោយនូវគ្ររះ ម
គ្រេង់ គ្ររមទាុំងអ្វើការឫេធិបារមីជាអគ្រចើន អោយនូវគ្ររះ មគ្រេង់អេឬអី_។ អ ះខ្ញុំនឹងនិយាយ
អោយគ្រែង់ថា អញមិនមែលបានស្ថា ល់ឯងរាល់ាន អេ មន រួកេេឹងចាប់អអើយ ចូរងយអចញរី
អញអៅ_។ (ម្ច៉ាថាយ ៧:២១-២៣_) 

េរវនងៃសនះ សៅត្េុក្ដខ្ែ មានមនុេសជាសត្ចើនដែលសាែ នថា ខ្លួនបានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវស ើេ ប៉ាុដនត
រកួ្សេមនិដមនជាក្៊ូន បេ់ត្រះែរិ៏តសនះសទ_។ អ្នក្ខ្លះបសឆោ តខ្លួនឯងសោេោតទុ់ក្ថា ខ្លួនជាអ្នក្ស ឿ
សោេសា ធ្លល បច់៊ូល មួថាវ េបងរំត្រះសេេ ៊ូវជាមេួត្កុ្ម ំនំុមេួ ស ើេអ្នក្ខ្លះនិយេថា «ខ្ាុ ំបានថាវ េខ្លួន
ទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ស ើេ»_។ អ្នក្ស្សងសទៀតសាែ នថា ខ្លួនឯងកាល េជាត្េីេាប េ័ិទស ើេ រីសត្ ះរកួ្សេ
ដលងថាវ េបងរំ ៊ូបត្រះ ឈបដ់េន ស ើេដលងអុ្ ធ៊ូបថាវ េត្រះែនទ_។ អ្នក្ខ្លះសទៀតធ្លល បចុ់ះសៅ្សរវ្ ាេ



2 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
ែំណឹងលអ បានថាវ េត វ្ េែល់ត្ទង ់ស ើេមានអ្នក្ខ្លះក្ប៏ាន េួ បសត្ងៀនត្រះេមព ីែល់េិេសដងមសទៀត្ង 
ប៉ាុដនតរកួ្សេសៅដតមនិទានក់ាល េជាក្៊ូន បេ់ត្រះែរិ៏តសៅស ើេសទ_។ រួក្សេេិតថា ខ្លួនជាក្៊ូន បេ់ត្រះ
សោេសា សេបានត្បត្រឹតតទាងំអ្េ់សនះ ប៉ាុដនតសៅសរលដែលនងៃ ំនំុ ត្មះននត្រះជាមាា េ់មក្ែល់ រួក្សេនឹង
ត្តូវបានភ្ញា ក្ស់្អើលថា សេមនិបាន ចួរីសទាេននអំ្សរើបាប បេ់ខ្លួនសទ ស ើេក្ម៏និមានសេចក្ដីេសគ រ្ ះរីត្រះ
សេេ ៊ូវដែ _។ 

អ្នក្និរនធសេៀវសៅសនះេងឃមឹថា អ្េ់សោក្អ្នក្ដែលអាន និងេិក្ាសេៀវសៅសនះនឹងរិោ ណា 
ស ើេលបងខ្លួនសមើលថា សតើខ្ាុ ំេថិតសៅក្នុង ំសនឿរិតត្បាក្ែឬសទ_? សតើខ្ាុ ំបានដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែឬសទ_? សែើមបី
 េួ សេើងក្នុងកា េិក្ាត្រះេមព ីអំ្រីអ្តថនេ័ននែំណឹងលអ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ សេើងនឹងសលើក្ស ើងន៊ូវបទេមព ី
មេួរីត្បវតតសិាគេតត្កុ្ម ំនំុសៅេមេ័សែើម_។ 

 

ទបីនា ល់ បេ់សាវក្ប៉ាលុក្នុងក្ចិាកា  ២៦:១៦-២១ 

សាវក្ប៉ាុលេឺជាអ្នក្្សរវ្ ាេែំណឹងលអ សោក្មានសបេក្ក្មែេំខានម់េួេឺ នមំនុេសសៅត្េប់
ត្េុក្ឲ្យស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_។ មុនសរលោតស់ ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ ោតជ់ាអ្នក្ែឹក្នសំាេនមាន ក្ស់ ែ្ ះេុល 
ដែលមានចិតតខ្នះដខ្នងចំស ះសាេន បេ់ោត_់។ ោតេ់អបអ់្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ ស ើេវាេែំរកួ្សេ ត្រម
ទាងំោបោ់ក្េុ់ក្រកួ្សេខ្លះសទៀត្ង_។ នងៃមេួ សៅសរលដែលោតកំ់្រុងដតសធវើែំសណើ  សៅកានទី់ត្កុ្ងមេួ 
សែើមបសីបៀតសបៀនអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសៅទីសនះ ត្រះអ្ងរបានសបើក្េដមដងអ្ងរត្ទងឲ់្យោតប់ានស ើញ_។ សៅ
សរលសនះ េុលបានេសត្មចចិតតទទួលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_។ ត្រះសេេ ៊ូវបានត្បាបេុ់លឲ្យត្បកាេែំណឹង
លអសៅែល់ជាតិសាេនទ៍ាងំឡាេ ស ើេថា ោតនឹ់ងមានកា ឈោឺបជ់ាសត្ចើនសោេសា ដតែំណឹងលអ
សនះ_។ បនា បរី់ត្រឹតតិកា ណ៍សនះ េុលបានទទលួស ែ្ ះងែីេឺ «ប៉ាុល»_។ (សបើេិនជាសោក្អ្នក្ចងអ់ានអំ្រីទី
បនា ល់ បេ់សាវក្ប៉ាុលដងមសទៀត សនះេ៊ូមអានកិ្ចាកា  ៩:១-៣១)_។ 

ត្រះេមព ីកិ្ចាកា  ២៦ បសត្ងៀនសេើងអំ្រីត្បវតតិននសបេក្ក្មែ បេ់សោក្ប៉ាុលដងមសទៀត_។ សៅសរល
សនះ សោក្ប៉ាុលមានវេ័ោេ់ស ើេ_។ សោក្បាន្ាេែំណឹងលអ ស ើេនមំនុេសជាសត្ចើនឲ្យទទលួស ឿ
សលើត្រះសេេ ៊ូវសៅតាមត្េកុ្ស្សងៗ_។ សោក្ប៉ាុលត្តូវបានអ្នក្ែឹក្នសំាេនសៅត្កុ្ងសេ ៊ូសា ឹមោបខ់្លួន
សោក្ ស ើេ ក្ឱកាេេមាល បោ់តស់ោលដងមសទៀត្ង_។ អ្នក្ែឹក្នសំាេនបាននសំោក្ប៉ាុលសៅោល់
សេដចសៅេមេ័សនះ រីសត្ ះរកួ្សេេងឃមឹថា សេដចនឹងត្បកាេោក្ស់ទាេែល់សោក្ប៉ាុល_។ សរលសនះ 
សោក្ត្តូវសធវើទីបនា ល់ឲ្យសេដចសាដ ប_់។ សៅក្នុងទីបនា ល់សនះ សោក្ប៉ាុលបានត្បាបស់េដចយ៉ា ងចាេ់អំ្រី
 សបៀបដែលត្រះសេេ ៊ូវបានប រ្ បឲ់្យសោក្បំសរញសបេក្ក្មែជាអ្នក្្ាេែំណឹងលអ ស ើេអំ្រីម៊ូលស តុ
ស្សងៗដែលអ្នក្ែឹក្នសំាេនរាយមេមាល បោ់តស់ោល_។ 
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ចូរអគ្រកាកឈរអ ើង ែបែិខ្ញុំបានអលចមកឲ្យអនកអ ើញ អែើមបនឹីងតាុំងអនកឲ្យអ្វើជាអនកបុំអរ ើ 
អហើយជាេីប ា ល់រីអស់ទាុំងការមែលអនកបានអ ើញអហើយ គ្ររមទាុំងការមែលខ្ញុំនឹងអលច
មកឲ្យអនកអ ើញអៅមញខអេៀែ_។ ខ្ញុំបានមញកអនកអចញរីបណាា ជន និងរីរួកស្ថសន៍ែនេ 
អែើមបនឹីងចាែ់អនកឲ្យអៅឯអគវញិ គ្របអយាជន៍នឹងបុំភ្លឺមភ្នកអគ ឲ្យបានមបរអចញរីអសចកាីងងឹែ 
មកឯរនលឺ អហើយរីអុំណាចអារកសស្ថតាុំង មកឯគ្ររះវញិ អែើមបឲី្យអគបានរចួរីបាប អហើយបាន
េេួលមរែកជាមួយនឹងរួកអនកមែលបានមញកជាបរសិញេធ អោយស្ថរអសចកាីជុំអនឿអជឿែល់
ខ្ញុំ_។ ែូអចនះ បរិគ្រែគ្ររះរាជាអ័គ្រគីបា៉ា អអើយ េូលបងាុំមិនបានចអចសនឹងការជាក់មសាងរី
ស្ថា នសួគ៌អ ះអេ គឺេូលបងាុំបានគ្របាប់ឲ្យមនញសសទាុំងអស់មគ្របចិែត អហើយងាកមបរមកឯគ្ររះ
វញិ ទាុំងគ្របគ្ររឹែតមបបសុំណុំ នឹងការមគ្របចិែតផង គឺគ្របាប់ែល់រួកអនកមែលអៅគ្រកងុោម្ច៉ាសជា
មញនែុំបូង រចួអៅគ្រកងុអយរសូ្ថ ឹម នឹងគ្រគប់កនញងអខែតយូោ អហើយែល់អស់ទាុំងស្ថសន៍ែនេ
ផង_។ អោយអហែញអ ះបានជារួកស្ថសន៍យូោចាប់េូលបងាុំអៅកនញងគ្ររះវហិារ អហើយ
រាយាមនឹងសម្ចល ប់េូលបងាុំអចាល_។ (កិចាការ ២៦:១៦-២១_) 

សែើមប ីេួ សេើងឲ្យេល់រីអ្តថនេ័ននែំណឹងលអ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវកានដ់តេីុ សត្ៅ សេៀវសៅសនះមាន
បំណងសឆ្លើេេំណួ ៥ ដែលមានសា ៈេំខានេ់ត្មាបស់េើងត្េប់ៗ ោន  ជារិសេេអ្នក្ដែលមនិទានេ់ល់
ចាេ់អំ្រីែំណឹងលអ ឬអ្នក្ដែលសទើបនឹងស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវងែី_។ សៅសរលដែលសេើងេិក្ាេំណួ នីមេួៗ 
សេើងនឹងេក្បទេមព ីកិ្ចាកា  ២៦:១៦-២១ ជាសោល_។ សៅក្នុងសេៀវសៅសនះ សេើងនឹងរាយមសឆ្លើេ
េំណួ ែ៊ូចខាងសត្កាម ៖ 

១. សតើអ្វីជាសោលបំណងត្តឹមត្តូវក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? 

២. សតើត្រះសេេ ៊ូវបានេនាត្បទានអ្វីខ្លះចំស ះអ្នក្ដែលស ឿ ស ើេសែើ តាមត្ទង_់? 

៣. សតើកា ដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែមាននេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដច_? 

៤. សតើអ្វីជាកា លះបង ់និងសេចក្ដីអំ្ណ ននកា កាល េជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ_? 

៥. សតើរិធីត្ មុ ទឹក្មាននេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដច_? 

 

េ៊ូមត្រះជាមាា េ់ត្បទានរ ែល់អ្េ់សោក្អ្នក្ដែលអាន និងេិតរិោ ណាសលើសេៀវសៅសនះ_។ 
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សមស ៀនទ១ី 

សតើអ្វជីាសោលបណំងត្តឹមត្តូវក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? 

 

សៅត្េបត់្បសទេសលើរិ្រសោក្ទាងំម៊ូល មានមនុេសមេួចំននួបានអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះ
សេេ ៊ូវ_។ ក្នុងបណាត អ្េ់សោក្អ្នក្ដែលបានអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ មានរី ត្បស្ទេឺ_៖ 

១. អ្នក្ដែលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវតាមសោលបំណងមនិត្តឹមត្តូវ 
២. អ្នក្ដែលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវតាមសោលបំណងត្តឹមត្តូវ 

សៅក្នុងត្បសទេក្មពុជាក្ម៏ានមនុេសែ៊ូចជាត្បស្ទទាងំរី សនះ្ងដែ _។ មុនសរលសេើងេិតរិោ ណាសលើ
សោលបំណងត្តឹមត្តូវក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សេើងត្តូវេិតអំ្រីសោលបំណងមនិត្តឹមត្តូវជាមុនេិន_។ 

 

សោលបណំងមនិត្តមឹត្តវូក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ ៖ 

ក្នុង េៈសរល២៥ឆ្ន កំ្នលងមក្ស ើេ សៅក្នុងត្បសទេក្មពុជាមានត្កុ្មត្េីសាា នជាសត្ចើន (អ្ងរកា  
និកាេ និង នប សទេ) បានច៊ូលមក្ត្េុក្ដខ្ែ  សែើមបី្ សរវ្ ាេែំណឹងលអ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ ស ើេត្កុ្មខ្លះក្៏
មានបំណង េួ បសងកើតត្កុ្ម ំនំុក្នុងតំបនស់្សងៗ្ងដែ _។ រួក្សេភ្ញេសត្ចើនមានចិតតលអ ស ើេមានចិតដសសាែ ះ
ត្តងច់ងផ់្លរ បត់្រះ ឫទេ័ត្រះអ្ងរ ប៉ាុដនតមានអ្ងរកា  និកាេ ឬ នប សទេ និងអ្នក្ែឹក្នតំ្កុ្ម ំនំុសៅក្នុង
ត្េុក្ដខ្ែ មេួចំននួធំបានសត្បើវធីិសាគេត ឬមសធាបាេស្សងៗ ដែលបណាត លឲ្យ នជាតិដខ្ែ ជាសត្ចើនអ្ះអាង
ថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវតាមសោលបំណងមនិត្តឹមត្តូវ_។ សោលបំណងមនិត្តឹមត្តូវមេួចំននួបានស ៀបរាប់
ខាងសត្កាមសនះ_៖ 

១. មនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សែើមបទីទលួ្លត្បសយ នខ៍ាងេមាា  ៈ  
ឧទា  ណ៍ ៖  
 រកួ្សេអាចទទលួេមាា  ៈរីអ្ងរកា ប សទេ ដែលដចក្អំ្សណាេែ៊ូចជាអ្ងក  ត្ ូក្េក្សៅចិញ្ា ឹម 

អ្ណដ៊ូ ងទឹក្ ឬថាន សំរទយ_។_ល_។ 

 រកួ្សេអាចទទលួត្បាក្ដ់ខ្ ឬកា ្ សៅក្នុងអ្ងរកា ណាមេួ 
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២. មនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សែើមបទីទលួ្លត្បសយ នខ៍ាងចំសណះែឹង 

ឧទា  ណ៍ ៖  
 រកួ្សេអាចស ៀនភ្ញសាអ្ងស់េលេ ឬភ្ញសាក្៊ូស ៉ា សោេឥតេិតនងល_។_ល_។ 

 រកួ្សេអាចស ៀនកំុ្រយ៊ូទ ័ ឬ ំនញស្សងៗ ឬមានឱកាេច៊ូលសលងក្នុងត្កុ្មបាល់ទាតណ់ាមេួ 

 រកួ្សេអាចេិក្ាសៅសាោសត្ៅត្បសទេ 

៣. មនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សត្ ះរកួ្សេេិតថា  ំសនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវមានអំ្ណាច (ឬ
បា ម_ី) ខាល ងំជាង្ល៊ូវសាេនោេ់ បេ់ខ្លួន 

ឧទា  ណ៍ ៖ 

 អ្នក្ខ្លះសមើលស ើញថា ត្បសទេមេួចំននួដែលមានអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសត្ចើន េឺជាត្បសទេអ្នក្
មាន_។ ែ៊ូសចនះស ើេរកួ្សេេងឃមឹថា កា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវនឹងសធវើឲ្យ ីវភ្ញរ និងត្បសទេរកួ្សេ
កានដ់តត្បសេើ ស ើងមេួក្ត្មតិសទៀត_។ 

 អ្នក្ខ្លះេិតថា សោេសា ត្រះសេេ ៊ូវមានអំ្ណាច (បា ម)ី ខ្ពេ់ជាងត្រះ និងវឆិា ណស្សងៗ បេ់
រកួ្សេ ត្ទងអ់ាចសត្បាេ ំងឺ បេ់រកួ្សេ ស ើេ េួ រកួ្សេឲ្យមានេុខ្ភ្ញរលអដងមសទៀត្ង_។ 

៤. មនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សត្ ះរកួ្សេេិតថា  ំសនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេបាេជាង្ល៊ូវ
សាេនោេ់ បេ់ខ្លួន 

ឧទា  ណ៍ ៖ 

 អ្នក្ខ្លះសមើលស ើញថា សៅក្នុងត្កុ្ម ំនំុត្រះសេេ ៊ូវមានអ្នក្ស ឿជាសត្ចើនមានចិតតេបបុ េ និងចិតតលអ
េល៊ូតប៊ូត ស ើេរកួ្សេមានបំណងច៊ូល មួក្នុងេ េមនស៍នះសោេសា ស តុ្លទាងំអ្េ់សនះ_។  

 អ្នក្ខ្លះេិតថា ក្នុងក្មែវធីិថាវ េបងរំត្រះស ៀងរាល់េបាត  ៍ សេមានឱកាេសត្ចៀងបទចសត្មៀងេបាេ 
សលងឧបក្ ណ៍ស្លងស្សងៗ ស ើេអាចមានភ្ញរេបាេ កី្រាេជាមេួនឹងមតិត្ ក្តិ បេ់សេ_។  

៥. មនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សត្ ះរកួ្សេេិតថា  ំសនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ្េត្េលួជាង
្ល៊ូវសាេនោេ់ បេ់ខ្លួន 

ឧទា  ណ៍ ៖ 

 អ្នក្ខ្លះេិតថា សោេសា  ំសនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវរំុមានរិធីបុណយស្សងៗែ៊ូច្ល៊ូវសាេនោេ់
 បេ់សេ ែ៊ូចសនះវា្េត្េួលជាង ស ើេក្អ៏ាច ួេ រកួ្សេក្នុងកា េនសលុំេកាក្ ់និងសរលសវោ
្ងដែ _។ (េ៊ូមសមើលសមស ៀនទី៤ក្នុងសេៀវសៅសនះអំ្រីកា លះបងន់នកា កាល េជាេិេសែរិ៏ត បេ់
ត្រះសេេ ៊ូវ_។ សមស ៀនសនះនឹងបសត្ងៀនចាេ់ោេ់ថា  ំសនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវរិតជាមានអំ្ណ 
ដមន ដតមនិត្េួលសទ) 



6 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
៦. មនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សត្ ះ ំសនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវជា ំសនឿ បេ់ែ៊ូនតា បេ់ខ្លួន  

ឧទា  ណ៍ ៖ 

 អ្នក្ខ្លះេិតថា សោេសា រកួ្សេបានសក្ើតមក្ក្នុងត្េួសា មេួដែលមានឪរុក្មាដ េ ឬបងបអ៊ូនជាអ្នក្
ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ ស តុែ៊ូសចនះស ើេបានជារកួ្សេោតទុ់ក្ខ្លួនឯងថាជារកួ្ត្េីសាា ន សទាះបីជាសេ
មនិបានដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែ ស ើេោែ ន្េតុតាងណាដែលប ា្ ញថា ខ្លួនបានសក្ើតជាងែីក្៏
សោេ_។ 

 

សតើកា មានចិតតចងប់ានកា ្ សធវើែល៏អមេួ ឬចងស់ ៀនភ្ញសាប សទេសនះ ខុ្េឆ្រងដែ ឬសទ_? អ្តស់ទ_! 
ប៉ាុដនតកា ទាងំអ្េ់សនះមនិដមនជាសោលបំណងត្តឹមត្តូវក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសនះស ើេ_។ កា សោ្
លនច់ងប់ាន្លត្បសយ នជ៍ាេមាា  ៈ ឬចំសណះែឹង េឺជាអំ្សរើបាបមេួដែលបានសធវើឲ្យមនុេសជាសត្ចើនក្នុង
រិ្រសោក្បាតប់ង ់ ឬមនិបានទទួលសេចក្ដីេនាែអ៏្សាា  យ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ (េ៊ូមសមើលសមស ៀនទី២អំ្រី
សេចក្ដីេនាែអ៏្សាា  យទាងំ២)_។ 

សតើកា មានចិតតចងច់៊ូល មួក្នុងេ េមនត៍្េីសាា នសោេសា ស តុ្លទាងំអ្េ់ ដែលសេើងបាន
ស ៀបរាបខ់ាងសលើ ខុ្េឆ្រងដែ ឬសទ_? អ្តស់ទ_! ប៉ាុដនតកា ទាងំអ្េ់សនះសៅដតមនិដមនជាសោលបំណងត្តឹមត្តូវ 
ដែលនឲំ្យមនុេសសេើងត្តូវដតស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសនះសទ_។ សបើេិនជាមនុេសមាន ក្េិ់តថា ខ្លួនស ឿសលើត្រះ
ត្េីេាសោេសា ស តុ្លទាងំសនះ សនះប ា្ ញឲ្យស ើញថា រកួ្សេមនិទានេ់ល់ែំណឹងលអ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ
សៅស ើេសទ_។ ោែ នន ណាមាន ក្ដ់ែលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសោេសា សោលបំណងទាងំអ្េ់សនះ បានកាល េជា
រកួ្ត្េីសាា នរិតត្បាក្ែសនះស ើេ_។ 

សោេសា សោលបំណងទាងំ៦ ដែលសេើងបានស ៀបរាបខ់ាងសលើមនិដមនជាសោលបំណងត្តឹមត្តូវ
សនះសទ ែ៊ូសចនះ សេើងេ ួដតេួ ថា សតើអ្វីជាសោលបំណងត្តឹមត្តូវក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? ស តុអ្វីបានជា
មនុេសទាងំអ្េ់សៅសលើដ្នែីសនះត្តូវដតស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ (ទាងំោេ់ទាងំសក្ែង ទាងំត្បុេទាងំត្េី ទាងំ
អ្នក្មានទាងំអ្នក្ត្ក្ ទាងំ នជាតិដខ្ែ  ោម អាសម កិាងំ ក្៊ូស ៉ា_។_ល_។_)_? 

 

សោលបណំងត្តមឹត្តវូក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ ៖ 

ចសមលើេននេំណួ េំខានស់នះ ៖ មនុេសទាងំអ្េ់សៅសលើដ្នែីត្តវូដតស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ រីសត្ ះ
មនុេសត្េបោ់ន បានោចស់ចញរីត្រះអាទិក្  បេ់ខ្លួន (ត្រះដែលបានបសងកើតអ្វីៗ ទាងំអ្េ់) សោេសា អំ្សរើបាប
សៅក្នុងខ្លួនរកួ្សេ ស ើេរកួ្សេត្តវូ្សះ្ាជាមេួនឹងត្រះជាមាា េ់វញិ_។ សបើេិនជាមនុេសសេើងមនិបាន
្សះ្ាជាមេួនឹងត្រះអាទិក្  បេ់ខ្លួន សនះមនុេសសេើងត្តវូទទលួទណឌ ក្មែសៅឋានន ក្អ្េ់ក្លបជានិចា_។  



 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 7 

មុនសរលសេើងស ៀនអំ្រីបឆា ធំជាងសេ បេ់មនុេសសេើង េឺអំ្សរើបាបសៅក្នុងចិតត បេ់មនុេស (េ៊ូម
សមើលសមស ៀនទី២) សេើងេ ួដតេិតរិោ ណាសលើ ៊ូបភ្ញរេំខាន់ៗ រី  ដែលត្រះសេេ ៊ូវបាន្តល់ឲ្យសាវក្ប៉ាុល 
កាលត្ទងប់ានត្បាបស់ោក្អំ្រីសបេក្ក្មែ បេ់សោក្សៅក្នុងត្រះេមព ីកិ្ចាកា  ២៦:១៦-១៨_។  ៊ូបភ្ញរទាងំ
រី សនះេដមដងយ៉ា ងចាេ់អំ្រីសាថ នភ្ញរែរិ៏ត បេ់មនុេសសេើង មុនសរលសេើងបានទទួលសេចក្ដីេសគ រ្ ះរី
ត្រះសេេ ៊ូវ_។ 

ចូរអគ្រកាកឈរអ ើង ែបែិខ្ញុំបានអលចមកឲ្យអនកអ ើញ អែើមបនឹីងតាុំងអនកឲ្យអ្វើជាអនកបុំអរ ើ 
អហើយជាេីប ា ល់រីអស់ទាុំងការមែលអនកបានអ ើញអហើយ គ្ររមទាុំងការមែលខ្ញុំនឹងអលច
មកឲ្យអនកអ ើញអៅមញខអេៀែ_។ ខ្ញុំបានមញកអនកអចញរីបណាា ជន និងរីរួកស្ថសន៍ែនេ 
អែើមបនឹីងចាែ់អនកឲ្យអៅឯអគវញិ គ្របអយាជន៍នឹងបុំភ្លឺមភ្នកអគ ឲ្យបានមបរអចញរីអសចកាីងងឹែ 
មកឯរនលឺ អហើយរីអុំណាចអារកសស្ថតាុំង មកឯគ្ររះវញិ អែើមបឲី្យអគបានរចួរីបាប អហើយបាន
េេួលមរែកជាមួយនឹងរួកអនកមែលបានមញកអចញជាបរសិញេធ អោយស្ថរអសចកាីជុំអនឿអជឿ
ែល់ខ្ញុំ_។ (កិចាការ ២៦:១៦-១៨_) 

 ៊ូបភ្ញរទី១ ៖ មនុេសសេើងជាអ្នក្ខាវ ក្ ់ខាងវឆិា ណ ស ើេត្តវូដប សចញរីភ្ញរងងឹត មក្ឯរនលវឺញិ 

ត្រះេមព ីបានបសត្ងៀនថា អ្នក្ដែលមនិទានស់ ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវកំ្រុងដតសែើ ក្នុង្ល៊ូវងងឹតខាងវឆិា ណ_៖ 

អបើសិនណាជាែុំណឹងលអរបស់អយើងខ្ញុំគ្រែវូគ្រគបបាុំង អ ះគឺគ្រែវូគ្រគបបាុំងចុំអ ះមែរួកអនក
មែលកុំរញងវ ិសអេ ជារួកអនកមែលគ្ររះរបស់អោកិយអនះបានបងាអ ប់ែល់គុំនិែរួកអគមែល
មិនអជឿ មគ្រកងរសមរីនលឺននែុំណឹងលអ មែលសមមាងរីសិរលីអននគ្ររះគ្រគីសាែ៏ជារបូអងាគ្ររះបានភ្លឺមក
ែល់អគ_។ (២កូរនិងូស ៤:៣-៤_) 

 ៊ូបភ្ញរទី២ ៖ មនុេសសេើងជាទាេក្  ខាងវឆិា ណ ស ើេត្តវូដប សចញរីអំ្ណាចអា ក្សសាតាងំ មក្ឯត្រះវញិ 

ត្រះេមព ីបានបសត្ងៀនថា អ្នក្ដែលមនិទានស់ ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវកំ្រុងដតេថិតសៅសត្កាមអំ្ណាច និងកា 
ត្តួតត្តា បេ់អា ក្សសាតាងំ_។ សាតាងំេឺជាសមអា ក្ស ស ើេជាខាែ ងំេត្តូវធំជាងសេ បេ់ត្រះ_។ វាេអបត់្រះ 
និងអ្វីៗទាងំអ្េ់ដែលត្រះត្េឡាញ់ ជារិសេេមនុេសសេើង_។ 

អហើយអគនឹងភ្្ញក់ែឹងខលួនអ ើង អចញផញែរីអ ា ក់របស់អារកស មែលវាបានចាប់អគអគ្របើតាមចិែត
អ ះ_។ (២្ីម៉ាូអង ២:២៦_) 



8 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
មនុេសសេើងត្តវូដតទទលួសារ ល់ថា សេើងមានភ្ញរសខ្ាេ ែ៊ូចសនះមានដតត្រះសេេ ៊ូវប៉ាុសណាណ ះ ដែល

អាចបំ្លដឺ្នក្ បេ់សេើង និង េួ  សំោះសេើងឲ្យ ចួ្ុតរីអំ្ណាច បេ់អា ក្សសាតាងំបាន_។ ត្រះសេេ ៊ូវជាត្រះ
ដែលបានបសងកើតអ្វីៗទាងំអ្េ់ ត្ទងប់ានប រ្ បស់េើងត្េប់ៗ ោន ឲ្យដក្ដត្បចិតតរី (១) កា មនិែឹងេុណ បេ់សេើង
ចំស ះត្រះអ្ងរ (២) កា បះសបា  បេ់សេើងដែលត្បឆ្ងំនឹងបញ្ាតតិត្រះអ្ងរ ស ើេនិង (៣) កា អាតាែ និេម
 បេ់សេើង ដែលមនិសចះត្េឡាញ់ត្រះឲ្យអ្េ់រីចិតត ស ើេក្ម៏និសចះត្េឡាញ់អ្នក្ែនទែ៊ូចជាខ្លួនឯង_។ 
សេើងត្តូវដតបនា បខ្លួន ដក្ដត្បចិតតរីអំ្សរើបាប បេ់ខ្លួន ស ើេទុក្ចិតតស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវទាងំត្េុង_។ 

អ្ ត្រះេុណត្រះអ្ងរ ដែលមនុេសសេើងអាចបានេសគ រ្ ះរីអំ្ណាចននសេចក្ដីងងឹត និងរីអំ្ណាច
 បេ់អា ក្សសាតាងំ_! សនះជាម៊ូលស តុ ដែលត្រះេមព ីសៅកា រិតទាងំអ្េ់សនះថា ជា «ែំណឹងលអ»_! 

គ្រេង់បានអគ្របាសឲ្យអយើងរចួរីអុំណាចននអសចកាីងងឹែ អហើយផ្លល ស់អយើងមកកនញងនគររបស់គ្ររះ
រាជបញគ្រតាសៃនួភ្ញៃ ននគ្រេង់_។ (កូ ញស ១:១៣_) 

 

េំណួ សមស ៀនទ១ី ៖ 

១. សយងតាមសមស ៀនសនះ សតើមានសោលបំណងមនិត្តឹមត្តូវអ្វីខ្លះ ដែលនឲំ្យមនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួន
បានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? (តត្មុេ ៖ មាន៦យ៉ា ង) 

២. សតើអ្វីជាសោលបំណងត្តឹមត្តូវក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? 

៣. សយងតាមត្រះេមព ីកិ្ចាកា  ២៦:១៦-១៨ សតើមាន ៊ូបភ្ញរអ្វីខ្លះដែលេដមដងយ៉ា ងចាេ់ោេ់អំ្រី
សាថ នភ្ញរ បេ់មនុេសសេើងចំស ះត្រះជាមាា េ់_? (តត្មុេ ៖ មាន២យ៉ា ង) 

៤. មុនសរលមនុេសមាន ក្ស់ ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សតើអ្នក្សនះេថិតសៅសត្កាមអំ្ណាច និងកា ត្តួតត្តា បេ់អ្នក្
ណា_? 

៥. សតើមនុេសសេើងអាចបានេសគ រ្ ះរីអំ្ណាចននសេចក្ដីងងឹតខាងវឆិា ណ និងរីអំ្ណាចអា ក្ស
សាតាងំបានដែ ឬសទ_? 

  



 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 9 

 

សមស ៀនទ២ី 

េំណួ ទី២ ៖ សតើត្រះសេេ ៊ូវបានេនាត្បទានអ្វខី្លះ ចសំ ះអ្នក្
ដែលស ឿ ស ើេសែើ តាមត្ទង_់? 

 

(េមារ ល់េត្មាបត់្េូបសត្ងៀន ៖ សោេសា សមស ៀនទី២សនះដវង សោក្អ្នក្អាចដចក្ជារី សមស ៀនក្ប៏ានដែ __) 

 

សនះេឺជាេំណួ មេួដែលមនុេសភ្ញេសត្ចើនដតងដតេួ សៅកានអ់្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_។ សៅក្នុង
ត្បសទេក្មពុជាក្ម៏ានម៊ូលស តុជាសត្ចើន ដែលនឲំ្យមនុេសេួ េំណួ សនះ្ងដែ _។ អ្នក្ខ្លះេួ េំណួ សនះ 
សត្ ះោតច់ង ់ក្្លត្បសយ នខ៍ាងេមាា  ៈ ឬ្លត្បសយ នខ៍ាងចំសណះែឹង ែ៊ូចជាសមស ៀនទី១សៅក្នុង
សេៀវសៅសនះបានស ៀបរាប ់ចួស ើេ_។ ប៉ាុដនតមានអ្នក្ខ្លះសទៀតរិតជាដេវងេល់រីសេចក្ដីរិតខាងវឆិា ណយ៉ា ង
រិតត្បាក្ែ_។ 

សតើត្រះសេេ ៊ូវបានេនាអ្វីខ្លះចំស ះអ្នក្ដែលដក្ដត្បចិតត ស ើេស ឿសលើត្ទង_់? មានកា េនាជាសត្ចើន
ដែលត្រះអ្ងរបានត្បទានែល់អ្នក្ដែលទុក្ចិតតស ឿសលើត្ទងយ់៉ា ងរិតត្បាក្ែ_។ សេើងនឹងេិតរិោ ណាសលើកា 
េនាែអ៏្សាា  យដតរី ប៉ាុសណាណ ះ_។ កា េនាទាងំរី សនះមានដចងទុក្ក្នុងត្រះបនា៊ូល បេ់ត្រះសេេ ៊ូវសៅកាន់
សោក្ប៉ាុលសៅត្រះេមព ីកិ្ចាកា  ២៦:១៨_។ 

គ្របអយាជន៍នឹងបុំភ្លឺមភ្នកអគ ឲ្យបានមបរអចញរីអសចកាីងងឹែ មកឯរនលឺ អហើយរីអុំណាចអារកស
ស្ថតាុំង មកឯគ្ររះវញិ អែើមបឲី្យអគបានរចួរីបាប អហើយបានេេួលមរែកជាមួយនឹងរួកអនក
មែលបានមញកជាបរសិញេធ អោយស្ថរអសចកាីជុំអនឿអជឿែល់ខ្ញុំ_។ (កិចាការ ២៦:១៨_) 

 

សេចក្ដេីនាទ១ី ៖ ត្រះសេេ ៊ូវនងឹអ្តស់ទាេអ្សំរើបាបឲ្យសេើង 

ត្រះជាមាា េ់បានេនាថា ត្ទងនឹ់ងសត្បាេសេើងឲ្យ ចួ្ុតរី ំងឺែធ៏ៃនធ់ៃ  េឺជា ំងឺននអំ្សរើបាបសៅក្នុង
ចិតត បេ់សេើង ដែលសធវើឲ្យសេើងសាល ប ់ ស ើេនិងោចស់ចញរីត្រះ_។ សនះេឺជាកា េនាមេួែអ៏្សាា  យជាងសេ
បំ្ុត_! 

  



10 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
១. ស តុអ្វបីានជាសេើងត្តវូកា  ចួរីបាប_? 

សេើង ទាងំ អ្េ់  ោន  បាន ត្បត្រឹតត អំ្សរើ  បាប ជា សត្ចើន ត្បឆ្ងំ នឹង ត្រះ ដែល បាន  បសងកើត សេើង មក្_។ 
មានសា ៈេំខានណ់ាេ់ដែលសេើងេល់ចាេ់ថា ត្េបអំ់្សរើបាបទាងំអ្េ់ត្បឆ្ងំនឹងត្រះ មនិដមន
ជាអ្វីដែលប៉ាះ ល់នឹងសត្រងវាេន េំណាង ឬក្ជ៏ាតិសត្កាេ បេ់មនុេសសេើងសនះស ើេ_។ មុន
សរលដែលសេើងអាចេល់រីម៊ូលស តុដែលសេើងត្តូវកា  ចួរីបាបសនះ េឺសេើងត្តូវដតេល់អ្តថនេ័
ននអំ្សរើបាបយ៉ា ងេីុ សត្ៅជាមុនេិន_។ សតើត្រះេមព ីបានរិរណ៌ននិេ័សេ និងលក្ខណៈនន
អំ្សរើបាបយ៉ា ងែ៊ូចសមតច_? សេើងរិរណ៌នន៊ូវអំ្សរើបាបយ៉ា ងតិច៣យ៉ា ង_៖ 

១. អំ្សរើបាបេឺជាកា មនិសោ រត្រះជាមាា េ់ឲ្យេមនឹងឋានៈត្រះអ្ងរ_។ 

២. អំ្សរើបាបេឺជាកា មនិសាត បប់ រ្ បត់្រះជាមាា េ់_។ 

៣. អំ្សរើបាបេឺជាកា មានចិតតអាតាែ និេម និងអំ្នតួចំស ះត្រះ និងអ្នក្ែនទ_។ 

 

ែ៊ូសចនះ ស តុអ្វីសេើងត្តូវកា  ចួរីបាប_? 

ក្. សេើងត្តូវកា  ចួរីបាប រីសត្ ះសេើងមនិបានសោ រត្រះជាមាា េ់ឲ្យេមនឹងឋានៈត្រះអ្ងរ 
សេើងរាល់ោន បាន មលិេុណចំស ះត្រះេត្មាបអ់្វីៗទាងំអ្េ់ ដែលត្ទងប់ានត្បទានឲ្យ

សេើងសៅសលើដ្នែីសនះ ែ៊ូចជាក្៊ូនខ្៊ូចបាន មលិេុណចំស ះឪរុក្មាដ េ បេ់ខ្លួន_។ សេើងមនិ
បាន្ដល់កិ្តតិេេែល់ត្រះដែលត្ទងត់្តូវទទលួសទ_។ ្ាុេសៅវញិ សេើងបានសធវើ ៊ូបចមាល ក្ជ់ា
សត្ចើន ស ើេបានថាវ េបងរ ំ៊ូបចមាល ក្ទ់ាងំសនះ ំនេួត្រះជាមាា េ់_។ សេើងទាងំអ្េ់ោន បានឲ្យ
តនមលសៅសលើអ្វីៗទាងំឡាេសៅក្នុងរិ្រសោក្សនះ ខ្ពេ់ជាងត្រះជាមាា េ់_។ សេើងចងប់ាន បេ់
ដែលត្រះជាមាា េ់បានបសងកើតមក្ ប៉ាុដនតមនិចងប់ានត្រះដែលបានបសងកើត បេ់ទាងំសនះស ើេ_។ 

អគ្រ ះកាលអគបានស្ថា ល់គ្ររះ អ ះអគមិនបានែុំអកើងគ្រេង់ េញកជាគ្ររះអេ ក៏មិនែឹង
គញណគ្រេង់មែរ អគអកើែម្ចនគុំនិែឥែគ្របអយាជន៍វញិ អហើយចិែតអគ មែលឥែ
អយាបល់ ក៏បានគ្រែ ប់ជាងងឹែអៅ_។ ( រ ៉ាមូ ១:២១_) 

ខ្. សេើងត្តូវកា  ចួរីបាប រីសត្ ះសេើងមនិបានសាដ បប់ រ្ បត់្រះជាមាា េ់ 

សេើងរាល់ោន បានបះសបា ត្បឆ្ងំនឹងបញ្ាតតិ ដែលត្រះជាមាា េ់បានប រ្ បម់ក្_។ សេើង
បាន ៊្ូតកុ្ ក្ មនិសោ រត្បតិបតតិឪរុក្មាដ េ ត្បត្រឹតតេហាេេែន ់លួច បេ់ ប អ្នក្ែនទ មាន
ចិតតខឹ្ងនិងេអបអ់្នក្ ិតខាង ស ើេសេើងមានចិតតសោ្លនច់ងប់ានត្ទរយេមបតតិអ្នក្ែនទ
_។_ល_។ 



 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 11 

អគគ្របកាន់ថា អគស្ថា ល់គ្ររះ មែកិរយិាគ្របគ្ររឹែតរបស់អគមិនគ្ររមស្ថា ល់គ្ររះអេ ែបែិ
អគជាមនញសសគួរអខពើម អហើយរងឹចអចស គឺជាមនញសសឥែម្ចនគ្របអយាជន៍អវីែល់ការ
លអទាុំងអស់_។ (េីែញស ១:១៦_) 

េ. សេើងត្តូវកា  ចួរីបាប រីសត្ ះសេើងមានចិតតអាតាែ និេម និងអំ្នតួចំស ះត្រះ និងអ្នក្ែនទ 

សេើងរាល់ោន មនិបានត្េឡាញ់ត្រះជាមាា េ់ឲ្យអ្េ់រីែងួចិតត បេ់សេើងសនះសទ ស ើេក្៏
មនិបានត្េឡាញ់អ្នក្ែនទែ៊ូចជាខ្លួនសេើងដែ  (េ៊ូមសមើលត្រះេមព ីមា៉ា ថាេ ២២:៣៦-៣៩)_។ 
សេើងមានចិតតចងរឹ់ងសលើខ្លួនឯង មនិចងរឹ់ងសលើត្រះដែលបានបសងកើតសេើងមក្សនះសទ_។ 
សោេសា មនុេសទាងំអ្េ់ោន មានចិតតអាតាែ និេម សេើងេិតដតរី្លត្បសយ នផ៍្លា ល់ខ្លួន មនិ
បានេិតែល់អ្នក្ឯសទៀតសទ_។ 

អយើងទាុំងអស់ាន បានទាសអចញែូចជាអចៀម គឺអយើងបានមបរអចញអៅតាមផលូវ
អយើងអរៀងខលួន_។ (អអស្ថយ ៥៣:៦_) 

សោេសា ត្រះជាមាា េ់មានលក្ខណ:លអប េុិទធ និងេុតតិធម ៌ ត្ទងម់និអាចសមើល លំងន៊ូវអំ្សរើ
បាប បេ់សេើងបានស ើេ_។ តាមរិត ត្រះសរញសៅសោេសេចក្ដីសត្កាធចំស ះអំ្សរើបាប បេ់
សេើង_។ សោេសា ត្រះជាមាា េ់មនិអាចត្បឆ្ងំនឹងលក្ខណៈេុតតិធម ៌បេ់ត្ទង ់ ស តុសនះស ើេ
បានជារាល់អំ្សរើបាប បេ់សេើងត្តូវដតមានកា េងនងល_។ សបើេិនជាសេើងចងេ់ងនងលរាល់អំ្សរើបាប
 បេ់ខ្លួន សនះសេើងនឹងត្តូវេងនងលអំ្សរើបាប បេ់សេើងសៅក្នុងបឹងស្លើងជាស ៀង  ៊ូត ែបតិអំ្សរើបាប
 បេ់សេើងអាត្ក្ក្ ់ួេត្បមាណនឹងអាចេង ចួ_។ សេើងមនិអាចេងនងលអំ្សរើបាបទាងំអ្េ់ បេ់
សេើងបានសទ សទាះក្នុង េៈសរលមេួឆ្ន  ំ មេួ េឆ្ន  ំ ឬក្ម៏េួោនឆ្ន កំ្ស៏ោេ_។ មនុេសទាងំអ្េ់
ដែលធ្លល ក្ច់៊ូលសៅក្នុងឋានន ក្មនិអាចសចញមក្វញិបានសទ រីសត្ ះដតោែ នន ណាមាន ក្អ់ាចនឹងេង
នងលអំ្សរើបាប បេ់ខ្លួនបានស ើេ េឺរកួ្សេត្តូវដត ងទុក្ខអ្េ់ក្លបជានិចាក្នុងបឹងស្លើង_។ 

មែគ្រែង់រួកខ្លល ច រួកមិនអជឿ រួកគួរអខពើម រួកកាប់សម្ចល ប់អគ រួកកុំផិែ រួកមនតអាគម 
រួកថាវ យបងាុំរបូគ្ររះ អហើយគ្រគប់ទាុំងមនញសសកុំភូ្ែ អគនឹងម្ចនចុំមណកអៅកនញងបឹង 
មែលអ ះជាអភ្លើង និងស្ថព ន់្័រ គឺជាអសចកាីស្ថល ប់េី២វញិ_។ (វវិរណៈ ២១:៨_) 

សបើេិនជាសោក្អ្នក្ខំ្ត្បឹងសែើ តាម្ល៊ូវេុច តិ បេ់ខ្លួនឯង ឬក្ត៏ាម្ល៊ូវសាេន សនះដតងដត
ខ្វះ មនិែល់េិ លីអននត្រះ_។ សេើងមនិអាចសធវើបុណយណា សែើមបកីាល េជាេុច តិសៅចំស ះត្រះអ្ងរ



12 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
បានស ើេ_។ សែើមបេុីច តិសោេកា ត្បត្រឹតត សេើងរាល់ោន ត្តូវកានត់ាមត្កឹ្តយវនិេ័ បេ់ត្រះទាងំ
ម៊ូល សរញមេួ ីវតិ ស ើេក្ត៏្តូវសក្ើតមក្រីមាតាបិតាដែលោែ នអំ្សរើបាបដែ _។ ដតោែ នមនុេសណា
មាន ក្េុ់ច តិែ៊ូចដបបសនះស ើេ_។ 

ែបែិអនកណាមែលកាន់គ្រកឹែយវន័ិយទាុំងមូល មែភ្ញល ែ់ជុំរប់នឹងបេណាមួយ អ ះក៏
គ្រែ ប់ជាម្ចនអទាសចុំអ ះគ្រកឹែយវន័ិយទាុំងមូលអ ះអហើយ_។ (យា៉ាកញប ២:១០_) 

ឧទា  ណ៍ ៖ សបើសេើងមានដក្វទឹក្២ ស ើេដក្វទឹក្ទី១មានទឹក្េុទធ៥០% និងថាន រុំល
៥០% សតើសោក្អ្នក្ចង់្ ឹក្ទឹក្រីដក្វទឹក្ទី១សនះឬសទ_? អ្តស់ទ_! ស តុអ្វី_? រីសត្ ះថាន រុំលសៅក្នុង
ដក្វទឹក្សនះនឹងេមាល បស់េើងដតមតង_។ ែ៊ូសចនះ សបើេិនជាដក្វទឹក្ទី២មានទឹក្េុទធ៩៩% និងមានថាន ំ

រុលដត១%ប៉ាុសណាណ ះ សតើសោក្អ្នក្សៅដតចង់្ ឹក្ទឹក្រីដក្វទឹក្ទី២សនះសទៀតឬសទ? អ្តស់ទ_! េ៊ូមបដីត
មេួតំណក្ក់្ស៏ោេ ក្ស៏េើងសៅដតមនិចង់្ ឹក្ទឹក្រីដក្វទឹក្សនះែដែល សត្ ះសេើងែឹងថា ថាន រុំល
មេួតំណក្ស់នះនឹងសធវើឲ្យសេើងមានសត្ោះថាន ក្ម់េួយ៉ា ងធំ_។ 

ឧទា  ណ៍ដែលបានស ៀបរាបខ់ាងសលើ េឺជាកា សត្បៀបសធៀបមេួអំ្រីមនុេសសេើង និងត្រះ
ជាមាា េ់ែ៊ូចតសៅ_៖ 

 ដក្វទឹក្ = មនុេសសេើង 

 ទឹក្េុទធ = កា ត្បត្រឹតតិលអ បេ់សេើង 

 ថាន រុំល = អំ្សរើបាប បេ់សេើង 

 អ្នក្ដែល្ឹក្ទឹក្រីដក្វទឹក្ = ត្រះជាមាា េ់ 

ែ៊ូចជាសេើងមនិអាច្ឹក្ទឹក្រីដក្វទឹក្ដែលមានោេថាន រុំលដតមេួតំណក្ស់នះជាយ៉ា ងណា ក្ត៏្រះ
ជាមាា េ់មនិអាចទទួលសេើងជាអ្នក្មានបាបបានយ៉ា ងសនះដែ _។ 

េុភ្ញេិតដខ្ែ  ៖ មានេុភ្ញេិតដខ្ែ មេួែល៏បដីែលមានអ្តថនេ័ត្េសែៀងនឹងត្រះេមព ីយ៉ា កុ្ប 
២:១០ និងឧទា  ណ៍ខាងសលើអំ្រីដក្វទឹក្_៖  

«សធវើបុណយមេួ េេំសៅ បាបមេួច៊ូលសៅ ោេបាតអ់្េ់»  

េុភ្ញេិតសនះមាននេ័ថា អំ្សរើបាបដតបនតិចនឹងបងខ៊ូចែល់ទំនក្ទំ់នង វាងសាចញ់ាតិ បងបអ៊ូន អ្នក្
 ិតខាង និងមតិត្ ក្តិ ត្រមទាងំ ីវតិ បេ់ខ្លួន្ងដែ _។ 

 

ែ៊ូសចនះ សោេសា មនុេសសេើងមនិអាច ក្អ្វីមក្េងនងលសោះបាប បេ់ខ្លួនឯងបាន សតើសេើងត្តូវសធវើ
យ៉ា ងែ៊ូចសមដច សែើមប ីចួរីអំ្សរើបាប បេ់សេើង_? សតើមានន ណាមាន ក្ស់្សងសទៀតអាចេងនងលសោះបាប បេ់
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សេើងបានសទឬ_? 

 

២. សតើន ណាអាចសលើក្ដលងសទាេអំ្សរើបាប បេ់សេើងបាន_? 

មានដតត្រះជាមាា េ់ដតប៉ាុសណាណ ះ ដែលអាចសលើក្ដលងសទាេរាល់អំ្សរើបាប បេ់សេើងបាន 
រីសត្ ះអំ្សរើបាបដែលសេើងបានត្បត្រឹតតត្បឆ្ងំនឹងត្រះអ្ងរ_។ េឺត្រះជាមាា េ់សនះស ើេដែលបាន
េសត្មចត្រះទេ័យងចុះរីឋានេួេ ៌ េក្និេ័សេជាមនុេស ស ើេមក្េងស់ៅសលើដ្នែីសនះ សែើមបី
សធវើជា្ល៊ូវដតមេួេត្មាបស់េើងទាងំអ្េ់ោន អាចទទួលកា សលើក្ដលងសទាេបាប បេ់សេើងបាន_។ សៅ
សរលដែលត្រះអ្ងរបានយងចុះមក្សៅសលើដ្នែីសនះ ត្ទងប់ានេក្ត្រះនមរិសេេមេួេឺ សេេ ៊ូវ 
ដែលមាននេ័ថា ត្រះជាមាា េ់ជាទីេសគ រ្ ះ_។ ត្រះសេេ ៊ូវបានបំសរញត្េបទ់ាងំចាបន់នត្រះ ំនេួ
សេើង សត្ ះសេើងរាល់ោន សធវើមនិបាន_។ សោេសា ត្រះសេេ ៊ូវមនិដែលសធវើបាបណាមេួស ើេ 
ស ើេបានោបត់្រះ ឫទេ័ត្រះវ បិតាក្នុងត្េបកិ់្ចាកា ទាងំអ្េ់ សទើបត្ទងអ់ាចេងនងលសោះបាបទាងំ
អ្េ់ បេ់សេើងបាន_។ មនុេសស្សងសទៀត (ែ៊ូចជាអ្នក្ែឹក្នសំាេនសោកិ្េជាសែើម) មនិអាច
េងនងលសោះបាប បេ់សេើងបានសទ សត្ ះអ្នក្ទាងំអ្េ់សនះជាអ្នក្មានបាបែ៊ូចសេើងដែ _។ 

ត្រះសេេ ៊ូវមនិេមនឹងបានទទួល ងន៊ូវកា សធវើេតស់ ើេ ដតសោេសា សេចក្ដីត្េឡាញ់
 បេ់ត្រះអ្ងរ ត្ទងប់ានសត្ ើេស ើេលះបង ី់វតិ ំនួេសេើងត្េប់ៗ ោន _។ ត្រះសេេ ៊ូវបានទទួលេក្
ន៊ូវរាល់អំ្សរើបាប បេ់សេើង ោក្ស់លើ ៊ូបអ្ងរត្ទង ់ខ្ណៈសរលដែលត្ទងស់ៅសលើសឈើឆ្ក ង_។ ត្ទងប់ាន
ទទលួន៊ូវកា ឈោឺបែ់ស៏លើេលប ់ទាងំ ៊ូបកាេ ទាងំវឆិា ណ  ំនេួសេើងត្េប់ៗ ោន _។ សេចក្ដីសត្កាធ
ននត្រះចំស ះអំ្សរើបាប បេ់សេើងបានោក្ស់ត្សាចមក្សលើត្ទង_់។ សនះេឺជាកា េដមដងន៊ូវសេចក្ដី
ត្េឡាញ់ែន៏ត្ក្ដលងសៅក្នុងត្បវតតិសោកិ្េ េឺកា េុខ្ចិតតសាល ប ំ់នេួេត្តូវផ្លា ល់ខ្លួន_! សោក្
សអ្សាេបានទាេត្បមាណ៧០០ឆ្ន មុំនេ.េ (២០០ឆ្ន មុំនរ.េ) ថា_៖ 

មែគ្រេង់គ្រែវូរបួស អោយអគ្រ ះអុំអរើរ ុំលងរបស់អយើង ក៏គ្រែវូវាយជាុំ អោយអគ្រ ះ
អុំអរើេញចារែិរបស់អយើងអេ ឯការវាយផ្លា លមែល ុំឲ្យអយើងបានជាអមគ្រែី អ ះបានធ្លល ក់
អៅអលើគ្រេង់ អហើយអយើងរាល់ាន បានអគ្របាសឲ្យជា អោយស្ថរស្ថន មរ ុំ ែ់អៅអងា
គ្រេង់_។ អយើងទាុំងអស់ាន បានទាសអចញែូចជាអចៀម គឺអយើងបានមបរអចញអៅតាម
ផលូវអយើងអរៀងខលួន អហើយគ្ររះអយហូវា៉ាបានេុំោក់អុំអរើេញចារែិរបស់អយើងទាុំងអស់ាន អៅ
អលើគ្រេង់_។ (អអស្ថយ ៥៣:៥-៦_) 
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ត្េឡាញ់ែន៏ត្ក្ដលង បេ់ត្រះថា_៖ 

ែបែិកាលអយើងអៅអខោយអៅអ ើយ លញះែល់កុំណែ់អហើយ អ ះគ្ររះគ្រគីសាគ្រេង់បាន
សញគែជុំនួសមនញសសេមិលអលមើស_។ កគ្រមនឹងម្ចនអនកណាគ្ររមស្ថល ប់ជុំនួសមនញសស
សញចរែិណាស់ ប៉ាញមនតគ្របមហលជាម្ចនអនកខលះហា៊ា នស្ថល ប់ជុំនួសមនញសសលអមែរអេែឹង_។ 
មែឯគ្ររះ គ្រេង់សមមាងអសចកាីស្សឡាញ់របស់គ្រេង់ ែល់អយើងរាល់ាន ឲ្យអ ើញចាស់ 
អោយគ្ររះគ្រគីសាបានសញគែជុំនួសអយើងរាល់ាន  អ ះគឺកនញងកាលមែលអយើងអៅម្ចន
បាបអៅអ ើយផង_។ ែូអចនះ មែលបានរាប់ជាសញចរែិ អោយស្ថរគ្ររះអោហិែគ្រេង់ 
អ ះគ្របាកែជាអយើងនឹងបានរចួអចញរីអសចកាីអគ្រកា្ អោយស្ថរគ្រេង់ជាមិនខ្លន
អលើសអៅអេៀែ_។ ែបែិកាលអយើងជាខ្លម ុំងសគ្រែវូ អបើអយើងបានជាអមគ្រែីនឹងគ្ររះវញិអៅ
អហើយ អោយគ្ររះរាជបញគ្រតាគ្រេង់សញគែ ែូអចនះ មែលអយើងបានជាអមគ្រែីអហើយ អ ះ
គ្របាកែជាអយើងនឹងបានសអគងាា ះជាមិនខ្លនអលើសអៅអេៀែ អោយគ្រេង់ម្ចនគ្ររះជនម
រស់អ ើងវញិ_។ ( រ ៉ាមូ ៥:៦-១០_) 

ខ្េមព ីទាងំរី សនះបានរនយល់ត្បាបស់េើងអំ្រីកិ្ចាកា  ដែលត្រះសេេ ៊ូវបានសធវើេត្មាបស់េើង 
កាលត្ទងស់ៅសលើសឈើឆ្ក ង_។ ត្រះសេេ ៊ូវបានលះបងត់្រះ នែត្ទង ់ សែើមបសីបើក្្ល៊ូវឲ្យសេើងបាន
េសគ រ្ ះ ចួរីបាប_។ សេើងត្តូវដតមក្ោល់ត្រះជាមាា េ់តាមត្រះ ឫទេ័ និងេសត្មាងកា  បេ់ត្រះ
អ្ងរ មនិដមនតាម្ល៊ូវដែលសេើង ឬមនុេសឯសទៀតបានបសងកើតសនះស ើេ (ឧទា  ណ៍ ៖ តួអ្ងរ
សាេនស្សងៗ)_។ ត្រះសេេ ៊ូវេឺជា្ល៊ូវដតមេួេត ់ដែលត្រះជាមាា េ់បានត្បទានឲ្យសេើង សែើមប ីចួរី
បាប_។ 

អហើយាម នអសចកាីសអគងាា ះ អោយស្ថរអនកណាអេៀែអស្ថះ ែបែិអៅអគ្រកាមអម  ាម ន
 ម អ ម្ ះ ណា អេៀែ បាន គ្របទាន មក មនញសស ឲ្យ អយើង រាល់ ាន  បាន សអគងាា ះ អ ះ
អ ើយ_។ (កិចាការ ៤:១២_) 

ត្រះ ជា មាា េ់ មនិ ដមន ត្ោន  ់ដត សត្បាេ សេើង ឲ្យ   ចួ រី  ំងឺ នន អំ្សរើ  បាប សោេ កា  សលើក្ ដលង  សទាេ ន៊ូវ
អំ្សរើបាប បេ់សេើងប៉ាុសណាណ ះសទ (កា សនះប ា្ ញរីសេចក្ដីសមតាត ក្ ុណា បេ់ត្រះ) ដតត្ទងក់្ប៏ានត្បទានឲ្យ
សេើងន៊ូវម តក្មេួដែលឋតិសង អ្េ់ក្លបជានិចា្ ងដែ  (កា សនះប ា្ ញរីត្រះេុណ បេ់ត្រះ)_។  
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សេចក្ដេីនាទ២ី ៖ ត្រះសេេ ៊ូវនងឹត្បទានម តក្ឲ្យសេើង 

អ្េ់អ្នក្ដែលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវនឹងទទលួម តក្រីត្រះអ្ងរ_។ សនះេឺជាសេចក្ដីេនាទី២ បេ់ត្រះ_។ 
សៅសរលដែលសេើងនិយេអំ្រីម តក្ សេើងដតងដតេិតរីត្ទរយេមបតតិ ឬលុេកាក្ ់ ដែលឪរុក្មាដ េបាន
បនសល់ទុក្ឲ្យេត្មាបក់្៊ូនសៅ បេ់ខ្លួន_។ ែ៊ូសចនះ ម តក្េឺជា បេ់ត្ទរយដែលសេើងមនិបាន ក្ ដតវាជា បេ់
ត្ទរយដែលអ្នក្ស្សងបានបនសល់ទុក្ឲ្យ_។ ត្រះជាមាា េ់បានត្បទានម តក្ែល់ក្៊ូន បេ់ត្ទង_់។ ែ៊ូសចនះ សេើង
មនិបានខិ្តខំ្ ក្ម តក្សនះសទ សត្ ះត្រះសេេ ៊ូវជាអ្នក្ដែលបាន ក្ម តក្សនះេត្មាបស់េើងតាម េៈត្រះ
 នែ និងកា េុេត បេ់ត្ទងស់ៅសលើសឈើឆ្ក ង_។ ម តក្សនះមាន២ដ្នក្េឺ ៖  បេ់បឆា ចិំតតននម តក្ ដែល
សេើងនឹងទទលួបានខ្ណៈសរលដែលសេើងកំ្រុង េ់សៅ និងម តក្សរញសលញ ដែលសេើងនឹងទទលួសត្កាេ
សរលសេើងសាល ប_់។ 

 

១. សតើ បេ់បឆា ចិំតតននម តក្ បេ់អ្នក្ស ឿេឺជាអ្វី_? 

ត្រះេមព ីត្រះសេេ ៊ូវបានបសត្ងៀនថា ត្រះបានត្បទានឲ្យអ្នក្ស ឿងែីន៊ូវត្ទរយេមបតតិមេួែម៏ាន
តនមលខ្ពេ់ជាងសេបំ្ុតេឺ ត្រះវឆិា ណប េុិទធននត្រះនឹងយងមក្េណឋិ តសៅជាមេួអ្នក្ស ឿ_។ សនះេឺ
ជាកា េនាែអ៏្សាា  យ_! ត្រះវឆិា ណប េុិទធជា បេ់បឆា ំចិតតមេួដែលជា្េតុតាងប ា្ ញសេើងថា 
មានម តក្បដនថមសទៀតនឹងត្បទានឲ្យសៅសរលសត្កាេ_។ ត្រះវឆិា ណននត្រះនឹងយងមក្េងស់ៅ
ជាមេួរកួ្អ្នក្ស ឿសលើត្ទង ់ េឺក្នុងខ្ណៈសរលដែលសេើងោបស់្តើមដក្ដត្បចិតតរិត និងបានស ឿទុក្ចិតត
សលើត្រះសេេ ៊ូវ_។ 

ឯអនករាល់ាន  ក៏បានឮគ្ររះបនាូលននអសចកាីរិែ គឺជាែុំណឹងលអរីអសចកាីសអគងាា ះរបស់
អនករាល់ាន អោយស្ថរគ្រេង់មែរ អហើយកាលអនករាល់ាន បានអជឿអហើយ អ ះគ្រេង់ក៏អៅ
ចុំណាុំអោយគ្ររះវញិ្ញា ណបរសិញេធ មែលបានសនា គ្ររះវញិ្ញា ណអ ះគ្រេង់ជាេីបញ្ញា ុំ
ចិែតរីែុំអណើ រអករ តិ៍អាកររបស់អយើងរាល់ាន _។ (អអអភ្សូរ ១:១៣-១៤_) 

សតើកា េងស់ៅននត្រះវឆិា ណប េុិទធសនះ មាន្លត្បសយ នអ៍្វីខ្លះចំស ះសេើងសៅសរលឥ ៊ូ វសនះ_? 

ក្. ត្រះវឆិា ណប េុិទធត្បទានឲ្យសេើងន៊ូវ ីវតិអ្េ់ក្លបជានិចាសៅសរលឥ ៊ូវសនះ 

ត្រះសេេ ៊ូវបានត្បទាន ីវតិ បេ់ត្ទងែ់ល់សេើង សែើមបសីៅសរលណាដែលសេើងសាល ប់
ខាង ៊ូបកាេសៅ សេើងអាចសៅ េ់សៅជាមេួត្ទងស់ៅឋានេួេប៌ាន_។  ៊ូបកាេ បេ់សេើងនឹង
សៅដតសាល ប ់ សោេសា កា  ំនំុ ត្មះ បេ់ត្រះជាមាា េ់សលើមនុេសសត្ ះអំ្សរើបាប បេ់ ីែ៊ូន
 ីតា បេ់សេើង (េ៊ូមសមើលត្រះេមព ីសោកុ្បបតតិ ៣:១៩) ប៉ាុដនតត្រលឹងវឆិា ណ បេ់សេើងនឹងមនិ
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ដែលសាល បស់ ើេ_។ អ្េ់អ្នក្ដែលបានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ ស ើេដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែ មនិត្តូវ
ខាល ចសេចក្ដសីាល បស់ទៀតស ើេ ែបតិត្រះជាមាា េ់បានត្បទានឲ្យសេើងន៊ូវ ីវតិអ្េ់ក្លបជានិចា ចួ
សៅស ើេ_។ 

ឯអនកណាមែលអជឿែល់គ្ររះរាជបញគ្រតា អ ះម្ចនជីវែិែ៏អៅអស់កលបជានិចាអហើយ 
មែអនកណាមែលមិនគ្ររមអជឿែល់គ្ររះរាជបញគ្រតាវញិ អ ះនឹងមិនអ ើញជីវែិអស្ថះ
អ ើយ គឺអសចកាីអគ្រកា្របស់គ្ររះមែងអៅជាប់អលើអនកអ ះឯង_។ (យ៉ាូហាន 
៣:៣៦_) 

មនុេសសៅក្នុងសោកិ្េសនះមានកា ្េ័ខាល ចចំស ះសេចក្ដីសាល បណ់ាេ់_។ មនុេសភ្ញេ
សត្ចើនេិតថា វាេឺជាេំណាងអាត្ក្ក្ ់ សបើត្ោនដ់តនិយេរីសេចក្ដីសាល បស់នះ_។ មនុេសជាសត្ចើន
បានចំណាេត្បាក្ក់ាេសត្ចើន សែើមបរីាយមកា   ខ្លួនរីសត្ោះថាន ក្ ់ និងរី ំងឺសរាោស្សងៗ 
សោេកា ទិញដខ្សចសងកះ ដខ្សេីមា ត្រដលងេតវ ឬសាក្េ់ន័តជាសែើម_។ ស តុអ្វីរកួ្សេសធវើ
ែ៊ូសចនះ_? េឺសត្ ះដតរកួ្សេមានកា ្េ័ខាល ចចំស ះសត្ោះថាន ក្ ់ ឬសេចក្ដីសាល ប ់ ដែលអាចសក្ើត
ស ើងសៅក្នុង ីវតិ បេ់សេ សោេសេោែ នអ្វីរឹងអាងសត្ៅរីកា ទាងំអ្េ់សនះស ើេ_! អ្េ់អ្នក្ណា
ដែលមាន ីវតិែស៏ៅអ្េ់ក្លបជានិចាមនិត្តូវខាល ចសេចក្ដីសាល បស់ ើេ សត្ ះសេចក្ដីសាល បខ់ាង
 ៊ូបកាេេឺជាកា ត្ត បស់ៅឯត្រះសៅឋានេួេ_៌។ អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវមានកា សសាក្សាដ េ
សៅសរលដែលមានអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវមាន ក្ទ់ទលួម ណភ្ញរ ដតសេើងជាក្៊ូន បេ់ត្រះមនិេ ួ
មានសេចក្ដសីសាក្េសត្ងងែ៊ូចជាសោកិ្េសនះស ើេ ែបតិសេើងែឹងរីក្ដនលងដែលអ្នក្ស ឿទទលួ
ម ណភ្ញរសនះត្តូវសៅ ស ើេក្ែឹ៏ងថា សេើងនឹង បួរកួ្សេសាជាងែីមដងសទៀតសៅទីសនះ្ង
ដែ _។ 

បងបអូនអអើយ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអនករាល់ាន ឥែែឹងរីរួកអនកមែលអែកលក់ (សាល ប_់) អៅ
អហើយអេ មគ្រកងអនករាល់ាន អកើែេញកខគ្ររយួ ែូចជាអនកឯអេៀែមែលាម នសងឃមឹ_។ 
(១មងសោ ូនីច ៤:១៣_) 

មនិដតប៉ាុសណាណ ះសសាត អ្េ់អ្នក្ណាដែលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវមនិត្តូវខាល ចវឆិា ណអាត្ក្ក្ ់
ែ៊ូចជាត្ េសខាែ ច ឬអា ក្សអ្នក្តាជាសែើមសនះស ើេ ែបតិត្រះវឆិា ណននត្រះដែលមានអំ្ណាច
សលើេលបស់នះ  េ់សៅក្នុងខ្លួនអ្នក្ស ឿទាងំសនះ_! 
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រួកកូនែូចៗអអើយ អនករាល់ាន មករីគ្ររះ អហើយក៏ឈនះវញិ្ញា ណទាុំងអ ះមែរ រី
អគ្រ ះគ្ររះមែលគង់កនញងអនករាល់ាន  អ ះគ្រេង់ ុ្ំជាងអាអ ះ មែលអៅកនញងអោកិយ
ផង_។ (១យ៉ាូហាន ៤:៤_) 

ខ្. ត្រះវឆិា ណប េុិទធបំផ្លល េ់បំដត្បចិតត ស ើេនិងកា ត្បត្រឹតត ិបេ់សេើងសៅសរលឥ ៊ូវសនះ_! 

ត្រះវឆិា ណប េុិទធមក្េងស់ៅជាមេួសេើង សែើមបបំីផ្លល េ់ចិតតេំនិត បេ់សេើង ស ើេនំ
សេើងឲ្យ េ់សៅក្នុងសេ ភី្ញរ្ុតរីអំ្ណាចននអំ្សរើបាប_។ សាេនស្សងៗ បេ់សោកិ្េបាន
បសត្ងៀនសេើងអំ្រីកា ោបំាចន់នកា ដក្ដត្បសចញរី្ល៊ូវបាប ក្ប៏៉ាុដនតសាេនមនិអាច េួ សេើងឲ្យ
ផ្លល េ់ដត្បបានសនះសទ_! សាេនអាចអ្ប ់មំនុេសឲ្យសធវើលអ ក្ប៏៉ាុដនតោែ នអំ្ណាចអាចផ្លល េ់បដ៊ូ ចិតត
 បេ់សេើងបានស ើេ_។ សេើងត្តូវកា កា ផ្លល េ់បដ៊ូ  មនិដមនត្តឹមដតកា អ្ប ់សំនះសទ_! សេើងរាល់
ោន ខ្វះេមតថភ្ញរសធវើកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ចិតត និងោបត់្រះ ឫទេ័ត្រះ_។ សេើងទាងំអ្េ់ោន ត្តូវកា ចិតតងែី 
និង ីវតិងែី ដែលមានដតត្រះជាមាា េ់សទ ដែលអាចត្បទានឲ្យសេើងបាន_។ ត្រះេមព ីបានបសត្ងៀន
ចាេ់ោេ់ថា ខ្ណៈសរលដែលសេើងោបស់្ដើមទុក្ចិតតស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សេើងបានសក្ើតជាងែ ី
ស ើេត្រះវឆិា ណប េុិទធត្បទានឲ្យសេើងន៊ូវចិតតងែ_ី។ 

អបើអនកណាអៅកនញងគ្ររះគ្រគីសា អ ះអ ម្ ះថា បានអកើែជាងមីអហើយ អស់ទាុំង
អសចកាីចាស់បានកនលងបាែ់អៅ អមើល គ្រគប់ទាុំងអស់បានគ្រែ ប់ជាងមីវញិ_។ 
(២កូរនិងូស ៥:១៧_) 

សៅសរលដែលសេើងមានត្រះវឆិា ណននត្រះក្នុងខ្លួនស ើេ ត្ទងនឹ់ងបសត្ងៀនសេើងឲ្យ
សារ ល់ត្រះ ស ើេមានសេចក្ដីត្បក្បជាមេួនឹងត្រះអ្ងរសៅសរលឥ ៊ូវសនះ_។ ត្រះអ្ងរបសត្ងៀន
សេើងឲ្យសចះលះបងអំ់្សរើបាបដែលសេើងធ្លល បត់្បត្រឹតត ស ើេនសំេើងឲ្យសារ ល់សេចក្ដីអំ្ណ  និង
សេចក្ដេុីខ្សានតែរិ៏ត បេ់ត្ទង_់។ អ្េ់អ្នក្ណាដែលរិតជាដត្បចិតត ស ើេស ឿរិតត្បាក្ែសៅ
សលើត្រះសេេ ៊ូវនឹងមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង ីវតិ សត្ ះត្រះវឆិា ណននត្រះដែលេងស់ៅជាមេួរកួ្
ោត ់ត្ទងនឹ់ង េួ អ្នក្សនះឲ្យផ្លល េ់បដ៊ូ បនតិចមតងៗសោេត្រះេុណ បេ់ត្រះអ្ងរ_។ ែ៊ូសចនះ សបើេិន
ជាមានមនុេសមាន ក្ោ់ែ នកា ផ្លល េ់បដ៊ូ សសាះសៅក្នុងចិតត និង ីវតិ បេ់ោត ់ សនះមាននេ័ថា ត្រះ
វឆិា ណប េុិទធមនិទានេ់ងស់ៅជាមេួអ្នក្សនះស ើេ អ្នក្សនះមនិទានប់ានសក្ើតជាងែីក្នុងត្រះ
សេេ ៊ូវសនះសទ_។ 



18 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
ម៉ាាងវញិសទៀត ត្រះបនា៊ូលននត្រះក្ប៏ានរនយល់ថា  ៊ូបកាេ បេ់អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេឺ

ជាវហិា ននត្រះវឆិា ណប េុិទធ្ ងដែ _។ ែ៊ូសចនះ  ីវតិ បេ់សេើងត្តូវដតប េុិទធ រីសត្ ះត្រះ
វឆិា ណននត្រះ ដែលេណឋិ តសៅក្នុងសេើង េឺលអប េុិទធ_។ 

អែើមិនែឹងអេឬអីថា របូកាយអនករាល់ាន ជាវហិារននគ្ររះវញិ្ញា ណបរសិញេធ មែលអនក
រាល់ាន បានេេួលមករីគ្ររះ_? អហើយអនករាល់ាន មិនមមនជារបស់ផងខលួនអេ ែបែិ
គ្ររះគ្រេង់បានអចញនងលអោះអនករាល់ាន អហើយ ែូអចនះ ចូរែុំអកើងគ្ររះអៅកនញងរបូកាយ
ននអនករាល់ាន _។ (១កូរនិងូស ៦:១៩-២០_) 

 

២. សតើម តក្សរញសលញ បេ់សេើងេឺជាអ្វី_? 

ម តក្សរញសលញ បេ់អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសៅសរលអ្នេតកាល េឺជាកា  េ់សៅជាមេួ
នឹងត្រះជាមាា េ់ជាស ៀង  ៊ូត_។ ម តក្សៅសរលអ្នេត បេ់សេើង េឺសេើងមនិអាចរិរណ៌នបាន
ស ើេ_! សេើងនឹងស ើញត្រះែរិ៏ត ស ើេនិងថាវ េបងរំត្ទង ់ ត្រមទាងំ កី្រាេជាមេួនឹងត្រះអ្ងរ និង
អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវទាងំអ្េ់  ៊ូតតសៅ_។ សេើងនឹងមនិបាតប់ងម់ តក្សនះសទ_។ 

សូមសរអសើរែល់គ្ររះែ៏ជាគ្ររះវរបិតាននគ្ររះអយស៊ាូវគ្រគីសា ជាគ្ររះអម្ចា ស់ននអយើងរាល់
ាន  មែលគ្រេង់បានបអងកើែអយើងអ ើងជាងមី តាមអសចកាីអមតាត ករញណាែ៏ ុ្ំរបស់គ្រេង់ 
អែើមបឲី្យអយើងរាល់ាន បានអសចកាីសងឃមឹែ៏រស់ អោយស្ថរគ្ររះអយស៊ាូវគ្រគីសា គ្រេង់រស់រី
ស្ថល ប់អ ើងវញិ អហើយឲ្យអយើងបានមរែក មែលមិនអចះរញករលួយ ក៏ឥែអៅហមង 
អហើយមិនមែលស្សអ នអ ើយ ជាមរែកមែលបុំរញងេញកឲ្យអយើងរាល់ាន អៅ
ស្ថា នសួគ៌_។ (១អរគ្រែុស ១:៣-៤_) 

ត្រះអ្ងរនឹងបសងកើតឋានេួេង៌ែី និងដ្នែីងែីេត្មាបស់េើងជាក្៊ូន បេ់ត្ទង ់ ដែលជាក្ដនលងោែ ន
កា ឈោឺប ់ោែ នកា  ងទុក្ខសវទន ោែ នអំ្សរើបាប ឬសេចក្ដីសាល បស់ទៀតស ើេ_។ សេើងនឹងបានស ៀេ
្ុតរីទុក្ខសវទន ដែលមក្រីបណាដ សាននអំ្សរើបាប បេ់សេើងជាស ៀង  ៊ូត_! ត្ទងនឹ់ងត្បទានរ ឲ្យ
សេើងមាន ៊ូបកាេមេួងែីដែលោែ នអំ្សរើបាប ស ើេសេើងនឹងទទួលត្ទរយេមបតតិយ៉ា ងប បិ៊ូ រីត្រះ
វ បិតា បេ់សេើង_! ម តក្ែស៏រញសលញសនះេ ួដតសលើក្ទឹក្ចិតតសេើងឲ្យខំ្រាយមសែើ តាមត្ទងអ់្េ់
រីែងួចិតត បេ់សេើង សត្ ះសេើងមនិេមនឹងទទួលម តក្អ្សាា  យសនះរីត្រះអ្ងរសទ_។ 



 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 19 

មែតាមអសចកាីសនារបស់គ្រេង់ អ ះអយើងរាល់ាន េនាឹងចាុំនផាអម ងមី និងមផនែីងមី 
មែលម្ចនសញេធមែអសចកាីសញចរែិវញិ ែូអចនះ ឱរួកសៃនួភ្ញៃ អអើយ មែលេនាឹងចាុំអសចកាី
ទាុំងអ ះ ចូរម្ចនចិែតឧសោហ៍ឲ្យគ្រេង់បានអ ើញអនករាល់ាន ជាឥែអៅហមង អហើយ
ឥែកមនលងបអ ា សបាន ទាុំងម្ចនអសចកាីអមគ្រែីផង_។ (២អរគ្រែុស ៣:១៣-១៤_) 

 

កា ោេ់សតឿនចុងសត្កាេ ៖ 

សេចក្ដេីនាទាងំរី ដែលសេើងបានស ៀបរាបស់ៅក្នុងសមស ៀនទី២សនះ (កា  ចួរីបាប និងកា ទទលួ
ម តក្ននត្រះ) េឺជា បេ់ត្ទរយដែលសោកិ្េសនះ ឬសាេនក្នុងសោកិ្េ មនិអាច្ដល់ែល់មនុេសសេើង
បានស ើេ_។ កា េនាទាងំរី សនះមានតនមលខ្ពេ់ជាងអ្វីៗទាងំអ្េ់សៅសលើដ្នែី ែ៊ូចជាលុេកាក្ ់ អំ្ណាច 
កិ្តតិេេ ឬកា េបាេ_។_ល_។ ត្រះសេេ ៊ូវបាន ឭំក្ោេ់សតឿនសេើងថា ត្ទរយេមបតតិសៅក្នុងសោកិ្េសនះ
នឹងបាតអ់្េ់សៅ_។ អ្ញ្ា ឹង សេើងេ ួដតរាយមត្បម៊ូលត្ទរយេមបតតិដែលឋតិសង ជាស ៀង  ៊ូតវញិ_។ 

កញុំឲ្យគ្របមូលគ្រេរយសមបែតិេញកសគ្រម្ចប់ខលួនអៅមផនែី ជាកមនលងមែលម្ចនក ល ែ និងមគ្រចះសញី
បុំផ្លល ញ អហើយអចារេុំលញះបលន់អ ះអ ើយ គ្រែវូគ្របមូលគ្រេរយសមបែតិេញកសគ្រម្ចប់ខលួនអៅឯ
ស្ថា នសួគ៌វញិ មែលជាកមនលងាម នក ល ែ ឬមគ្រចះសញបីុំផ្លល ញអ ើយ ក៏ាម នអចារេុំលញះ ឬបលន់ផង 
រីអគ្រ ះសមបែតិគ្រេរយរបស់អនកសាិែអៅកមនលងណា អ ះចិែតអនកក៏នឹងអៅកមនលងអ ះមែរ_។ 
(ម្ច៉ាថាយ ៦:១៩-២១_) 

ឯអោកិយអនះ និងអសចកាីប៉ាងគ្របាថាន របស់វា អ ះកុំរញងកនលងអៅ មែអនកណាមែលអ្វើតាម
គ្ររះហឫេ័យគ្ររះ អ ះនឹងអៅជាប់អស់កលបជានិចាវញិ_។ (១យ៉ាូហាន ២:១៧_) 

 

េំណួ សមស ៀនទ២ី ៖ 

១. សតើសេចក្ដីេនាទី១ ដែលត្រះសេេ ៊ូវបានេនាចំស ះអ្នក្ស ឿសលើត្ទងេឺ់ជាអ្វី_? 

២. សយងតាមសមស ៀនសនះ ស តុអ្វីបានជាសេើងត្តូវកា  ចួរីបាប_? (តត្មុេ ៖ មាន៣យ៉ា ង) 

៣. ស តុអ្វីបានជាត្រះជាមាា េ់មនិអាចសមើល លំងន៊ូវអំ្សរើបាប បេ់សេើង_? 

៤. សតើសេើងនឹងត្តូវកា សរលេ៊ូ ប៉ាុណាណ សៅ សែើមបេីងនងលសោះបាប បេ់សេើងឲ្យ ចួ_? 

៥. សបើសេើងចងត់្ត បជ់ាេុច តិសោេកា ត្បត្រឹតត បេ់ខ្លួនសេើង សតើសេើងរាល់ោន ត្តូវកានត់ាមត្កឹ្តយ
វនិេ័ បេ់ត្រះប៉ាុនែ នបទ_? អ្ញ្ា ឹង សតើសេើងរាល់ោន អាចទីរឹងខ្លួន ស ើេត្ត បជ់ាេុច តិសោេកា 



20 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
ត្បត្រឹតត បេ់ខ្លួនបានដែ ឬសទ_? 

៦. សតើអ្នក្ណាអាចេងនងលសោះបាប បេ់សេើងបាន_? ស តុអ្វីបានជាត្រះសេេ ៊ូ វអាចេងនងលសោះបាប
ទាងំអ្េ់ បេ់សេើងបាន ប៉ាុដនតមនុេសស្សងសទៀតមនិអាចេងនងលសោះបាប បេ់សេើងបាន_? 

៧. សតើសេចក្ដីេនាទី២ ដែលត្រះសេេ ៊ូវបានេនាចំស ះអ្នក្ស ឿសលើត្ទងេឺ់ជាអ្វី_? 

៨. ម តក្ននត្រះសេេ ៊ូវមានរី ដ្នក្ សតើមានអ្វីខ្លះ_? 

៩. សតើ បេ់បឆា ំចិតតននម តក្ បេ់សេើងេឺជាអ្វី_? 

១០. សតើត្រះវឆិា ណប េុិទធននត្រះមក្េងស់ៅជាមេួអ្នក្ស ឿសៅសរលណា_? 

១១. សយងតាមសមស ៀនសនះ សតើកា េងស់ៅននត្រះវឆិា ណប េុិទធសនះ មាន្លត្បសយ នអ៍្វីខ្លះចំស ះ
សេើងសៅសរលឥ ៊ូវសនះ_? (តត្មុេ ៖ មាន២យ៉ា ង) 

១២. សតើ ីវតិែស៏ៅអ្េ់ក្លបជានិចាមាននេ័ថា  ៊ូបកាេ បេ់សេើងមនិសចះសាល បដ់មនឬសទ_? 

១៣. សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេ ួខាល ចសេចក្ដីសាល បដ់ែ ឬសទ_? ស តុអ្វី_? 

១៤. សតើមនុេសសោក្ដតងដតសធវើអ្វីដែលប ា្ ញថា រកួ្សេមានកា ្េ័ខាល ចចំស ះសេចក្ដីសាល ប_់? 

១៥. សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេ ួខាល ចវឆិា ណអាត្ក្ក្ ់ត្ េសខាែ ច ឬអា ក្សអ្នក្តាដែ ឬសទ_? ស តុអ្វី_? 

១៦. សតើសាេន បេ់សោកិ្េមានអំ្ណាច េួ ផ្លល េ់បដ៊ូ ចិតត បេ់មនុេសសេើងដែ ឬសទ_? 

១៧. ស តុអ្វីបានជាអ្នក្ទាងំអ្េ់ដែលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវរិតត្បាក្ែនឹងរិតជាមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង ីវតិ
 បេ់សេ_? 

១៨. សតើវហិា ននត្រះវឆិា ណប េុិទធេងស់ៅទីណា_? 

១៩. សតើម តក្សរញសលញ បេ់សេើងេឺជាអ្វីខ្លះ_? 

២០. សតើកា េនាទាងំរី ដែលត្រះបានេនាត្បទានឲ្យអ្នក្ស ឿ (កា  ចួរីបាប និងកា ទទលួម តក្នន
ត្រះ) មានតនមលខ្ពេ់ជាងអ្វីខ្លះសៅសលើដ្នែីសនះ_?  
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សមស ៀនទ៣ី 

េំណួ ទី៣៖ សតើកា ដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែ 

មាននេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដច_? 

 

អ្េ់អ្នក្ណាដែលបានទទលួកា  ចួរីបាប (សេចក្ដីេនាទី១) ស ើេបានទទួលត្រះវឆិា ណប េុិទធ
ននត្រះជាម តក្ែំប៊ូង បេ់រកួ្សេ (សេចក្ដេីនាទី២) នឹងមានចិតតចងស់ោ រ និងសែើ តាមត្រះជាមាា េ់_។ 
អ្េ់មនុេសទាងំឡាេណាដែលមានសេចក្ដី ំសនឿរិតត្បាក្ែសៅសលើត្រះសេេ ៊ូវ នឹងបសងកើត្លដ្លននកា ដត្ប
ចិតត_។ ត្រះសេេ ៊ូវ និងសាវក្ បេ់ត្ទងប់ានដចងជាសត្ចើនអំ្រីភ្ញរោបំាចន់នកា ដក្ដត្បចិតតរីអំ្សរើបាប និង្ល៊ូវ
ោេ់ បេ់សេើង_។ សៅសរលដែលត្រះសេេ ៊ូវ និងសាវក្ បេ់ត្ទងស់ត្បើ ក្យ «ដក្ដត្បចិតត» សនះ សតើ ក្យ
សនះមាននេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដច_? សនះេឺជាេំណួ មេួដែលមានសា ៈេំខានណ់ាេ់_។ 

 

េ ំ៊ូ បេ់សាវក្ប៉ាលុ ៖ 

មុនសរលោតស់ ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សោក្ប៉ាុលេអប ់ ស ើេសបៀតសបៀនែល់អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_។ 
សត្កាេមក្ ត្រះសេេ ៊ូវបានប ា្ ញ ៊ូបអ្ងរត្ទងឲ់្យសោក្ប៉ាុលបានស ើញ_។ សៅសរលសនះ ោតប់ានដក្ដត្បចិតត
ស ឿសលើត្ទង ់ ត្រមទាងំកាល េជាអ្នក្បសត្មើ បេ់ត្រះអ្ងរសៅវញិ_។ ត្ទងប់ានត្តាេ់សៅោតឲ់្យបសត្មើត្រះអ្ងរក្នុង
កា ្ាេែំណឹងលអសៅត្េបជ់ាតិសាេន_៍។ េ៊ូមសោក្អ្នក្េក្ចិតតទុក្ោក្ស់ៅសលើ សបៀបដែលសាវក្ប៉ាុល
បានត្បកាេត្រះបនា៊ូលននត្រះសៅកានស់ាេនស៍្សងៗ កាលោតប់ានសធវើទីបនា ល់ចំស ះសេដចសៅេមេ័
សនះ_។ 

ែូអចនះ បរិគ្រែគ្ររះរាជាអ័គ្រគីបា៉ា អអើយ េូលបងាុំមិនបានចអចសនឹងការជាក់មសាងរីស្ថា នសួគ៌
អ ះអេ គឺេូលបងាុំបានគ្របាប់ឲ្យមនញសសទាុំងអស់មគ្របចិែត អហើយងាកមបរមកឯគ្ររះវញិ ទាុំង
គ្របគ្ររឹែតមបបសុំណុំ នឹងការមគ្របចិែតផង គឺគ្របាប់ែល់រួកអនកមែលអៅគ្រកងុោម្ច៉ាសជាមញនែុំបូង 
រចួអៅគ្រកងុអយរសូ្ថ ឹម នឹងគ្រគប់កនញងអខែតយូោ អហើយែល់អស់ទាុំងស្ថសន៍ែនេផង_។ 
(កិចាការ ២៦:១៩-២០_) 



22 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
សៅសរលដែលសោក្ប៉ាុលត្បកាេែំណឹងលអ សតើសោក្បានត្បាបត់្បជា នសៅតាមក្ដនលងស្សងៗឲ្យ

សធវើអ្វីខ្លះ_? មានេក្មែភ្ញរ៣សៅក្នុងកិ្ចាកា  ២៦:២០_៖ 

១. ោតប់ានត្បាបម់នុេសទាងំអ្េ់ឲ្យដត្បចិតត (រី ំសនឿោេ់ និងរីអំ្សរើបាបោេ់ បេ់រកួ្សេ)_។ 

២. ោតប់ានត្បាបម់នុេសទាងំអ្េ់ឲ្យ្ក្ដប មក្ឯត្រះវញិ_។ 

៣. ោតប់ានត្បាបម់នុេសទាងំអ្េ់ឲ្យត្បត្រឹតតដបបេំណំនឹងកា ដត្បចិតត (អ្នក្សនះត្តូវដតមាន្ល
ដ្លននកា ដត្បចិតត)_។ 

អ្នក្ណាដែលរិតជាដត្បចិតត ស ើេស ឿរិតត្បាក្ែសៅសលើត្រះសេេ ៊ូវសនះ នឹងមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង
 ីវតិ_។ ស តុអ្វីក្ែ៏៊ូសចនះ_? រីសត្ ះរកួ្សេបាន្ក្សចញរី្ល៊ូវោេ់ បេ់រកួ្សេ សែើមបសីៅ ក្្ល៊ូវ បេ់ត្រះ ស ើេ
ឥ ៊ូវសនះ ត្រះវឆិា ណប េុិទធេងស់ៅជាមេួរកួ្សេ ស ើេកំ្រុងដតសធវើកា ផ្លល េ់បដ៊ូ រកួ្សេឲ្យែ៊ូចជាត្រះសេេ ៊ូវ
វញិ_។ ត្រះេមព ីបានដចងថា_៖ 

អបើអនកណាអៅកនញងគ្ររះគ្រគីសា អ ះអ ម្ ះថាបានអកើែជាងមីអហើយ អស់ទាុំងអសចកាីចាស់បាន
កនលងបាែ់អៅ អមើល គ្រគប់ទាុំងអស់បានគ្រែ ប់ជាងមីវញិ_។ (២កូវនិងូស ៥:១៧_) 

អយើងរាល់ាន ែឹងថា អយើងស្ថា ល់គ្រេង់អោយស្ថរអសចកាីអនះ គឺអោយអយើងកាន់តាមបញ្ាែតិ
របស់គ្រេង់_។ អនកណាមែលថា បានស្ថា ល់គ្រេង់ មែមិនកាន់តាមបញ្ាែតិគ្រេង់អេ អនកអ ះអ ម្ ះ
ថាជាអនកកញហក អហើយអសចកាីរិែមិនអៅកនញងអនកអ ះអ ើយ មែអនកណាមែលកាន់តាមគ្ររះ
បនាូលគ្រេង់វញិ អ ះគ្របាកែជាអសចកាីស្សឡាញ់ននគ្ររះបានអរញខ្លន ែអៅកនញងអនកអ ះអហើយ 
គឺអោយអសចកាីអ ះឯង មែលអយើងែឹងថា អយើងអៅកនញងគ្រេង់_។ អនកណាមែលថាខលួនអៅកនញង
គ្រេង់ អ ះគ្រែវូមែគ្របគ្ររឹែតែូចជាគ្រេង់មែរ_។ (១យ៉ាូហាន ២:៣-៦_) 

ច៊ូ ត្ក្ស ក្សមើលឧទា  ណ៍ននអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវងែីៗរី ត្កុ្ម ដែលសធវើជានិមតិត ៊ូបលអអំ្រីកា ដក្
ដត្បចិតតចំស ះត្រះអ្ងរ_។ 

 

ឧទា  ណ៍រ ីដែលប ា្ ញរកីា ដក្ដត្បចតិតរតិត្បាក្ែ ៖ 

ក្. ឧទា  ណ៍ទី១ ៖ រកួ្អ្នក្ស ឿសៅក្នុងទីត្ក្ងុសអ្ស្េ៊ូ  

អហើយគ្ររះគ្រេង់អ្វើការឫេធិបារមីយា៉ាងមបលកៗ អោយស្ថរនែប៉ាញល ែល់អមល៉ាះបានជាអគ
គ្រាន់មែយកកមនសង ឬគ្រកម្ច រីខលួនាែ់ អៅោក់អលើមនញសសម្ចនជុំងឺ អ ះអគក៏បានជា 
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អហើយម្ចនអារកសអអស្ថចិ៍អចញរីមនញសសមែរ_។ រឯីម្ចនមនញសសស្ថសន៍យូោខលះ ជាគ្រគូ
មនតអាគមមែលអែើរចញះអ ើង អគក៏ចាប់តាុំងអុំ វ វ ែល់គ្ររះ មគ្ររះអម្ចា ស់អយស៊ាវូ 
រីអលើមនញសសមែលម្ចនអារកសអអស្ថចិ៍ចូលថា អញបងាា ប់ឯង អោយនូវគ្ររះអយស៊ាូវ 
មែលប៉ាញលគ្របកាសគ្របាប់អ ះ_។ កនញងរួកមនញសសមែលអ្វើែូអចាន ះ ម្ចន៧ ក់ ជាកូននន
ស្ថសន៍យូោម្ចន ក់ មែលអ្វើជាសគងាា ជអ ម្ ះអសកវា៉ា មែអារកសអអស្ថចិ៍អ លើយអៅអគថា 
អយើងស្ថា ល់គ្ររះអយស៊ាូវអហើយ ក៏ស្ថា ល់ប៉ាញលបនតិចបនតួចមែរ មែឯឯងរាល់ាន  អែើជាអនក
ណាវញិ_? រចួមនញសសមែលម្ចនអារកសអអស្ថចិ៍ចូលក៏សាញះអៅអលើអគ ទាុំងបគងាប អហើយ
ឈនះអគ ែល់អមល៉ាះបានជាអគរែ់អចញរីផាះអ ះទាុំងអាគ្រកាែ អហើយម្ចនរបួសផង_។ ឯ
អស់មនញសសអៅគ្រកងុអអអភ្សូរ ទាុំងស្ថសន៍យូោ នឹងស្ថសន៍អគ្រកកផង បានែឹងអរឿង
អ ះ ក៏អកើែម្ចនចិែតភ័្យខ្លល ចទាុំងអស់ាន  អហើយគ្ររះ មគ្ររះអម្ចា ស់អយស៊ាូវក៏បាន
អងកើងអ ើង_។ ម្ចនមនញសសជាអគ្រចើនមែលបានអជឿ អគមកលន់ែួ គ្ររមទាុំងសមមាងគ្របាប់រី
ការមែលខលួនបានគ្របគ្ររឹែតផង_។ ឯមនញសសមែលគ្របគ្ររឹែតវជិាា មបលកៗ អ ះក៏ម្ចនអគ្រចើន
 ក់ បានយកកបួនែគ្រម្ចរបស់ខលួន មកែញែអចាលអៅចុំអ ះមញខមនញសសទាុំងអស់ាន _។ 
អគបានគិែនងលកបួនទាុំងអ ះអមើល អ ើញម្ចនែុំន អស់៥មញឺនអរៀល_។ គឺយា៉ាងែូអចាន ះ
ឯង មែលគ្ររះបនាូលននគ្ររះអម្ចា ស់បានចុំអរ ើនអកើនអ ើង អហើយបានឈនះអោយ
អុំណាច_។ (កិចាការ ១៩:១១-២០_) 

អ្វដីែលបានសក្ើតស ើងសៅទីត្កុ្ងសអ្ស្េ៊ូ  េឺអ្សាា  យណាេ់_! អំ្ណាច បេ់ត្រះជាមាា េ់ត្តូវ
បានប ា្ ញែល់មនុេសជាសត្ចើនតាមវធីិស្សងៗ_។ មនុេសជាសត្ចើនបានស ឿែំណឹងលអ ដែលបាន
្សរវ្ ាេសោេសោក្ប៉ាុលសៅទីសនះ_។ សតើរកួ្សេបានសធវើអ្វ ី សែើមបបី ា្ ញរីសេចក្ដី ំសនឿ បេ់រកួ្
សេសៅសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវងែីៗសៅត្កុ្ងសអ្ស្េ៊ូ បានបំផ្លល ញក្បនួតត្មា និង
លះបងវ់តថុសាេនទាងំអ្េ់ បេ់រកួ្សេសោេែុតសោល សទាះបីជាវាមានតនមលសេែើនឹងលុេជាសត្ចើន
ក្ស៏ោេ_។ ត្ទរយេមបតតិដែលសេបានបំផ្លល ញសោល សបើេិតជាលុេ បេ់សេើងេរវនងៃសនះ េឺមាន
តនមលជាង ៤០.០០០$_! ស តុអ្វបីានជារកួ្សេសធវើែ៊ូសចនះ_? រកួ្សេរិតជាបានដត្បចិតត ស ើេ្ក្សចញរី
កា បសត្មើត្រះមនិរិត សៅបសត្មើត្រះែរិ៏ត ដែលមានត្រះ នែែ ៏េ់វញិ_។ ឥ ៊ូវសនះ ត្រះវឆិា ណ
ប េុិទធននត្រះេងស់ៅជាមេួរកួ្សេ ស តុែ៊ូសចនះស ើេបានជារកួ្សេមនិចងថ់ាវ េបងរំវឆិា ណអាត្ក្ក្ ់
និងត្រះែនទសទៀត_។ 



24 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
ខ្. ឧទា  ណ៍ទី២ ៖ រកួ្អ្នក្ស ឿសៅក្នុងទីត្ក្ងុដងេា ៊ូនីច 

ឱបងបអូន មែលគ្ររះគ្រេង់ស្សឡាញ់អអើយ អយើងខ្ញុំែឹងថា គ្រេង់បានអរ ើសតាុំងអនករាល់ាន
អហើយ ែបែិែុំណឹងលអរបស់អយើងខ្ញុំ មិនបានផោយមកែល់អនករាល់ាន  អោយ កយ
សមាីមែប៉ាញអណាណ ះអេ គឺអោយគ្ររះអចស្ថា  និងគ្ររះវញិ្ញា ណបរសិញេធមែរ អហើយអោយ
អសចកាីជុំអនឿែ៏អម្ចះមញែជាខ្លល ុំងមងមអេៀែផង ែូចជាអនករាល់ាន ែឹងអហើយ រីែុំអណើ រ
អយើងខ្ញុំ មែលអៅកនញងរួកអនករាល់ាន ជាយា៉ាងណា សគ្រម្ចប់នឹងជួយែល់អនករាល់ាន _។ 
អនករាល់ាន ក៏បានគ្រតាប់តាមអយើងខ្ញុំ អហើយនិងគ្ររះអម្ចា ស់ អោយបានេេួលគ្ររះ
បនាូល អោយអសចកាីអុំណររបស់គ្ររះវញិ្ញា ណបរសិញេធ កនញងកាលមែលកុំរញងមែអកើែេញកខ
លុំបាកជាខ្លល ុំងផង ែល់អមល៉ាះបានជាអនករាល់ាន បានគ្រែ ប់ជាគុំរ ូ ែល់អស់អនកមែល
អជឿអៅស្សុកម្ច៉ា អសែូន និងស្សុកអានខ_។ ែបែិគ្ររះបនាូលននគ្ររះអម្ចា ស់បានផោយ
អចញរីអនករាល់ាន  មិនមមនមែកនញងស្សុកម្ច៉ា អសែូន និងស្សុកអានខប៉ាញអណាណ ះអេ គឺរហូែ
ែល់គ្រគប់ទាុំងកមនលង មែលឮនិយាយរីអសចកាីជុំអនឿរបស់អនករាល់ាន ចុំអ ះគ្ររះមងម
អេៀែផង បានជាមិនចាុំបាច់ឲ្យអយើងខ្ញុំនិយាយអវីអេៀែអេ_។ ែបែិអគមងលងគ្របាប់រីអយើង
ខ្ញុំ មែលអនករាល់ាន បានេេួលអយើងជាយា៉ាងណា ទាុំងមបរអចញរីរបូគ្ររះ មកឯគ្ររះែ៏
រិែ ឲ្យបានអាររគ្របែិបែតិែល់គ្ររះ ែ៏ម្ចនគ្ររះជនមរស់អៅអ ះវញិ អហើយឲ្យបានចាុំ
គ្ររះរាជបញគ្រតាគ្ររះ គ្រេង់យាងមករីស្ថា នសួគ៌ មែលគ្ររះបានអគ្របាសឲ្យគ្រេង់រស់រីស្ថល ប់
អ ើងវញិ គឺជាគ្ររះអយស៊ាូវ មែលគ្រេង់អគ្របាសឲ្យអយើងរចួរីអសចកាីខ្្លល់អៅមញខ_។ 
(១នងសោ ូនីច ១:៤-១០_) 

ទីបនា ល់ បេ់រកួ្អ្នក្ស ឿទាងំសនះសៅក្នុងទីត្កុ្ងដងេា ៊ូនីចអ្សាា  យណាេ់ ន៎_! សតើអ្វីខ្លះជា
្េតុតាងដែលប ា្ ញថា រកួ្អ្នក្ស ឿសៅក្នុងទីត្កុ្ងដងេា ៊ូនីចរិតជាបានដក្ដត្បចិតតសចញរី ំសនឿ
ោេ់ និងអំ្សរើបាបោេ់ បេ់រកួ្សេ_? សៅក្នុងខ្៨បានដចងថា ត្រះបនា៊ូល និងសេចក្ដី ំសនឿ បេ់អ្នក្
ស ឿសៅទីត្កុ្ងដងេា ៊ូនីច «បាន្ាេសចញរី» រកួ្សេបានជា «មនិោបំាចឲ់្យសេើងខ្ាុ ំនិយេអ្វី
សទៀតសទ»_។ ខ្សនះមាននេ័ថា មនុេសត្េបោ់ន បានស ើញកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង ីវតិ បេ់រកួ្សេ_។  

ស ើេេ៊ូមរិោ ណាសមើល សបៀបដែលរកួ្សេបានដប សចញរី ៊ូបត្រះ សែើមបបីសត្មើត្រះែរិ៏ត 
ដែលមានត្រះ នែែ ៏េ់_! មានេក្មែភ្ញរ៣សៅក្នុងខ្៩ ត្េសែៀងនឹងេក្មែភ្ញរទាងំ៣ដែលសោក្
ប៉ាុលបានស ៀបរាបក់្នុងទីបនា ល់ បេ់ោតស់ៅកិ្ចាកា  ២៦_៖ 
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១. រកួ្សេបានដប សចញរី ៊ូបត្រះ_។ 
២. រកួ្សេបានមក្ឯត្រះែរិ៏ត_។ 

៣. រកួ្សេបានសោ រត្បតិបតតិែល់ត្រះ_។ 
 

រកួ្អ្នក្ស ឿរិតត្បាក្ែទាងំអ្េ់សៅក្នុងត្រះសេេ ៊ូវត្េីេាបាន្ក្សចញរី ៊ូបេំណាក្ និង្ល៊ូវ
នន ំសនឿោេ់ បេ់សេ_។ រកួ្អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវរិតត្បាក្ែនឹងបសត្មើត្រះអ្ងរដតមេួប៉ាុសណាណ ះ_។ 
ោែ នក្ ណីសលើក្ដលងសនះសទ_។ ោែ នន ណាមាន ក្អ់ាចបសត្មើសៅហាវ េរី ក្នុងសរលដតមេួបានសទ 
សត្ ះត្រះេមព ីបានដចងថា_៖ 

ាម នអនកណាអាចនឹងបុំអរ ើអៅហាវ យ២ ក់បានអេ ែបែិអនកអ ះនឹងសអប់១ អហើយ
ស្សឡាញ់១ ឬអស្ថម ះគ្រែង់នឹង១ អហើយអមើលងាយ១ អនករាល់ាន រញុំអាចនឹងអាររែល់
គ្ររះ និងគ្រេរយសមបែតិផងបានអេ_។ (ម្ច៉ាថាយ ៦:២៤_) 

េមព ី១ដងេា ៊ូនីច ១:៩ បានដចងថា អ្នក្ដែលដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែនឹងដប សចញរី ៊ូប
ត្រះ_។ សតើ ក្យ « ៊ូបត្រះ» អាចេំសៅសៅសលើអ្វីខ្លះ_? « ៊ូបត្រះ» េឺជាអ្វីៗទាងំអ្េ់ ទាងំ ៊ូបចមាល ក្ ់ទាងំ
វតថុេ័ក្តិេិទធសិ្សងៗ ដែលសេើងោតទុ់ក្េំខានជ់ាងត្រះជាមាា េ់សៅក្នុង ីវតិ បេ់សេើង_។ សាវក្
ប៉ាុលបានបសត្ងៀនតាម េៈត្រះវឆិា ណប េុិទធថា សេចក្ដីសោ្លនោ់តទុ់ក្ែ៊ូចជាកា ថាវ េបងរំ ៊ូប
ត្រះដែ  ែបតិត្រះេមព ីបានត្បាបថ់ា_៖ 

ែូអចនះ ចូរសម្ចល ប់និសសយ័ស្ថច់្មរបស់អនករាល់ាន  មែលអៅមផនែីអនះអចញ គឺជា
ការសហាយសមន់ អស្ថម កអគ្រាក សុំអរ ើបសុំរាល ប៉ាងគ្របាថាន អាគ្រកក់ និងអសចកាីអោភ្ 
មែលរាប់េញកែូចជាការថាវ យបងាុំរបូគ្ររះ_។ (កូ ញស ៣:៥_) 

ឧទា  ណ៍ទាងំរី សៅខាងសលើបានប ា្ ញយ៉ា ងចាេ់ោេ់ថា អ្នក្ណាដែលរិតជាដត្បចិតត 
ស ើេស ឿរិតត្បាក្ែសៅសលើត្រះសេេ ៊ូវសនះ នឹងមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង ីវតិ_។ ែ៊ូសចនះ អ្នក្ទាងំឡាេ
ណាដែលចងប់នតត្បត្រឹតតតាម្ល៊ូវោេ់ បេ់រកួ្សេ ស ើេបសត្មើត្រះោេ់ សនះសេមនិទានប់ានដក្ដត្ប
ចិតត និងត្ត បស់ៅ ក្ត្រះសៅស ើេសទ សទាះបីជាសេស ល ក្យថា សេស ឿក្ស៏ោេ_។ អ្េ់អ្នក្ដែល
មនិចងស់ែើ តាមត្រះសេេ ៊ូវ ស ើេសៅដតមានបំណងសែើ ក្នុងអំ្សរើបាប ែ៊ូចជាសោកិ្េវញិ អ្នក្សនះ
ោែ នត្រះវឆិា ណប េុិទធេងស់ៅក្នុងខ្លួនសទ_។ អ្នក្សនះមនិដមនជាអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវែរិ៏តសនះ
សទ_។ កា ដក្ដត្បចិតតមាននេ័ថា អ្នក្ស ឿមានបំណងដប សចញរីអំ្សរើបាបដែលោតប់ានត្បត្រឹតតក្នលង
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មក្_។ សៅសរលដែលសេើងរិតជាលនត់ួបាប ត្រះវឆិា ណននត្រះែជ៏ា បេ់បឆា ំចិតត បេ់សេើង ត្ទង់
នឹង េួ សេើងឲ្យផ្លល េ់បដ៊ូ បនតិចមតងៗសោេត្រះេុណ បេ់ត្រះអ្ងរ េឺក្នុងនេ័ឲ្យសេើងមានេមតថភ្ញរ
សែើ តាមត្រះសេេ ៊ូវបាន_។ កា ទាងំអ្េ់សនះមាននេ័ថា អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវទាងំអ្េ់នឹងមានចិតត
ដលងត្បត្រឹតតកិ្ចាកា ខាងសាច់្ ម ស ើេោតនឹ់ងបសងកើត្លដ្លននត្រះវឆិា ណប េុិទធ សត្ ះត្រះ
េមព ីបានត្បាបថ់ា_៖ 

រឯីកិចាការខ្លងស្ថច់្ម អ ះគ្របាកែចាស់អហើយ គឺជាអសចកាីកុំផិែ សហាយសមន់ 
អស្ថម កអគ្រាក អាសអាភ្ញស ថាវ យបងាុំរបូគ្ររះ មនតអាគម សុំអប់ាន  អ ល្ ះគ្របមកក 
ន្ នីស កុំហឹង ទាស់មេងាន  បាក់មបក បកសរួក គ្រចមណន កាប់សម្ចល ប់ គ្របមឹក សញផឹីក

គ្រជលុ និងការអវីអេៀែ មែលស្សអែៀងនឹងអសចកាីទាុំងអនះផង អហើយខ្ញុំគ្របាប់អនករាល់ាន
េញកជាមញន ែូចជាបានគ្របាប់រចួមកអហើយថា អស់អនកមែលគ្របគ្ររឹែតែូអចនះ អ ះមិនបាន
គ្រគងនគរគ្ររះ េញកជាមរែកអ ើយ_។ មែឯផលមផលននគ្ររះវញិ្ញា ណវញិ អ ះគឺអសចកាី
ស្សឡាញ់ អុំណរអរ អមគ្រែីភ្ញរ អែ់្មែ់ សញភ្ញរ សបបញរស អស្ថម ះគ្រែង់ សលែូបូែ អហើយ
ែឹងខ្លន ែ ាម នគ្រកឹែយវន័ិយណាទាស់នឹងអសចកាីយា៉ាងអ ះអេ_។ អហើយអស់អនកមែលជា
របស់ផងគ្ររះគ្រគីសា អ ះបានឆ្កក ងស្ថច់្មអហើយ គ្ររមទាុំងអសចកាីរ ុំជួល និង
អសចកាីប៉ាងគ្របាថាន ទាុំងប៉ាញ ម នផង_។ អបើសិនជាអយើងរស់អោយនូវគ្ររះវញិ្ញា ណ អ ះគ្រែវូ
អែើរអោយគ្ររះវញិ្ញា ណមែរ (កាឡាេី ៥:១៩-២៥_) 

 

េំណួ សមស ៀនទ៣ី ៖ 

១. សយងតាមកិ្ចាកា  ២៦:១៩-២០ សៅសរលសោក្ប៉ាុលបានត្បកាេែំណឹងលអ សតើោតប់ានត្បាប់
ត្បជា នឲ្យសធវើអ្វី_? (តត្មុេ ៖ មានេក្មែភ្ញរ៣យ៉ា ង) 

២. ស តុអ្វីបានជាអ្នក្ទាងំអ្េ់ដែលបានដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែសនះ នឹងមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង ីវតិ_? 

៣. សតើអ្វីខ្លះជា្េតុតាងដែលប ា្ ញថា រកួ្អ្នក្ស ឿសៅក្នុងទីត្កុ្ងសអ្ស្េ៊ូ រិតជាបានដក្ដត្បចិតតសចញរី
 ំសនឿោេ់ និងអំ្សរើបាបោេ់ បេ់រកួ្សេ_? 

៤. សតើអ្វីខ្លះជា្េតុតាងដែលប ា្ ញថា រកួ្អ្នក្ស ឿសៅក្នុងទីត្កុ្ងដងេា ៊ូនីចរិតជាបានដក្ដត្បចិតត
សចញរី ំសនឿោេ់ និងអំ្សរើបាបោេ់ បេ់រកួ្សេ_? 

៥. សតើមនុេសសេើងអាចសោ រ និងបសត្មើសៅហាវ េរី ក្នុងសរលដតមេួបានឬសទ_? 
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៦. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើ ក្យ « ៊ូបត្រះ» អាចេំសៅសៅសលើអ្វីខ្លះ_? 

៧. សយងតាមកាឡាទី ៥:១៩-២១ អ្នក្ទាងំឡាេណាដែលសៅដតមានចិតតបនតត្បត្រឹតតកិ្ចាកា ខាងសាច់
្មសៅស ើេ (្ល៊ូវោេ់ បេ់រកួ្សេ) សតើរកួ្សេបានដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែដែ ឬសទ_? 

៨. សយងតាមកាឡាទី ៥:២២-២៥ សតើបទេមព ីសនះបានរិរណ៌នត្បាបស់េើងយ៉ា ងែ៊ូចសមដចខ្លះ ចំស ះ
កា ត្បត្រឹតតិ បេ់អ្នក្ដែលបានដក្ដត្បចិតត ចួស ើេ_? 
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សមស ៀនទ៤ី 

េំណួ ទី៤ ៖ សតើអ្វជីាកា លះបង ់និងសេចក្ដអី្ណំ  
ននកា កាល េជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ_? 

 

(េមារ ល់េត្មាបត់្េូបសត្ងៀន ៖ សោេសា សមស ៀនទី៤សនះដវង សោក្អ្នក្អាចដចក្ជា២សមស ៀនក្ប៏ានដែ _) 

 

បនា បរី់មនុេសមាន ក្ប់ានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវជាត្រះអ្ងរេសគ រ្ ះ ស ើេបានដក្ដត្បចិតតរីអំ្សរើបាប បេ់
ខ្លួន សនះសៅត្ោណាមេួ អ្នក្សនះនឹងោបស់្ដើម បួត្បទះសេចក្ដីសបៀតសបៀន_។ សេចក្ដីសបៀតសបៀនសនះ េឺមនិ
ដមនត្ោនដ់តសក្ើតសចញរី ក្យេមដបី៉ាុសណាណ ះសទ ប៉ាុដនតសៅក្នុងក្ ណីខ្លះ សេចក្ដីសបៀតសបៀនអាចសក្ើតសចញរី
ត្ប្រស្សងៗសទៀត ែ៊ូចជាសេចក្ដីត្ចដណនក្នុងត្កុ្មត្េួសា  ឬមតិត្ ក្តិ បេ់រកួ្សេ_។ សៅក្នុងសមស ៀនសនះ 
សេើងនឹងែឹងចាេ់ថា សេចក្ដីសបៀតសបៀនេឺជាបទរិសសាធនធ៍មែតា បេ់អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវទាងំអ្េ់_។ 

 

េ ំ៊ូ បេ់សាវក្ប៉ាលុ ៖ 

សៅក្នុងសមស ៀនទី៣ សេើងបានេិក្ាអំ្រីសេចក្ដីត្បកាេ បេ់សោក្ប៉ាុលចំស ះត្បជា នសៅេមេ័
សនះ_។ សតើសោក្អ្នក្េិតថា មានអ្វីបានសក្ើតស ើងចំស ះសាវក្ប៉ាុលសៅសរលដែលោតប់ានត្បកាេត្បាប់
យ៉ា ងកាល ហានថា មនុេសទាងំអ្េ់ត្តូវដក្ដត្បចិតតរី្ល៊ូវោេ់ ស ើេ្ក្ដប មក្ ក្ត្រះវញិ_? សតើសោក្អ្នក្េិត
ថា ត្បជា នសៅេមេ័សនះច៊ូលចិតតសេចក្ដបីសត្ងៀនសនះឬសទ_? សៅសរលដែលរកួ្សេបានឮថា រកួ្សេមាន
អំ្សរើបាបដែលត្បឆ្ងំនឹងត្រះរិតដតមេួ ស ើេរកួ្សេសៅសត្កាមអំ្ណាច និងកា ត្េបត់្េង បេ់អា ក្ស
សាតាងំ ស ើេត្តូវ សំោះរីអំ្ណាច បេ់វា សតើរកួ្សេេបាេចិតតដែ ឬសទ_? សតើសោក្អ្នក្មានអា មែណ៍យ៉ា ង
ែ៊ូចសមដច សៅសរលដែលសោក្អ្នក្បានឮែំណឹងថា មានត្រះរិតដតមេួប៉ាុសណាណ ះ ស ើេ្ល៊ូវសាេនោេ់
 បេ់សោក្អ្នក្ និង ីែ៊ូន ីតា បេ់អ្នក្ េឺជា្ល៊ូវខុ្េ_? ត្តងចំ់ណុចខ្លះ ែំណឹងលអ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវរិបាក្
សាត បណ់ាេ់_! ឥ ៊ូវសនះ េ៊ូមអានរីអ្វីដែលបានសក្ើតស ើងចំស ះសាវក្ប៉ាុល សៅសរលោតប់ានត្បកាេរី
កា ដក្ដត្បចិតតសនះ_។ 
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ែូអចនះ បរិគ្រែគ្ររះរាជាអ័គ្រគីបា៉ា អអើយ េូលបងាុំមិនបានចអចសនឹងការជាក់មសាងរីស្ថា នសួគ៌
អ ះអេ គឺេូលបងាុំបានគ្របាប់ឲ្យមនញសសទាុំងអស់មគ្របចិែត អហើយងាកមបរមកឯគ្ររះវញិ ទាុំង
គ្របគ្ររឹែតមបបសុំណុំ នឹងការមគ្របចិែតផង គឺគ្របាប់ែល់រួកអនកមែលអៅគ្រកងុោម្ច៉ាសជាមញនែុំបូង 
រចួអៅគ្រកងុអយរសូ្ថ ឹម និងគ្រគប់កនញងអខែតយូោ អហើយែល់អស់ទាុំងស្ថសន៍ែនេផង_។ 
អោយអហែញអ ះបានជារួកស្ថសន៍យូោចាប់េូលបងាុំអៅកនញងគ្ររះវហិារ អហើយរាយាមនឹង
សម្ចល ប់េូលបងាុំអចាល_។ (កិចាការ ២៦:១៩-២១_) 

សៅសរលដែលសាវក្ប៉ាុលបានអ្ធិបាេ និងបសត្ងៀនែល់សាេនេ៍៊ូោជាសត្ចើន សតើអ្នក្សាដ បប់ាន
សឆ្លើេតបយ៉ា ងែ៊ូចសមដចដែ _? មនុេសខ្លះបានេអបស់ោក្ប៉ាុល ស ើេបានរាយមេមាល បោ់តស់ោល_។ ស តុ
សនះស ើេសទើបោតស់ធវើទីបនា ល់ បេ់ោតរី់មុខ្សេដចសៅត្បសទេសនះ_។ ស តុអ្វីបានជារកួ្សេេអបោ់តខ់ាល ងំ
សមល៉ាះ_? រកួ្សេេអបក់ា អ្ធិបាេ បេ់ោត ់ ជារិសេេកា បសត្ងៀនអំ្រីភ្ញរោបំាចន់នកា ដក្ដត្បចិតត_! រួក្សេ
មនិបានស ឿសលើត្រះបនា៊ូលននត្រះជាមាា េ់សនះសទ_។ 

អ្នក្ដែលស ឿសលើត្រះបនា៊ូលននត្រះទាងំអ្េ់ ោបត់ាងំរីត្ោសែើមែំប៊ូងននរិ្រសោក្ ត្តូវសេសធវើទុក្ខ
បុក្សមនញ_។ រួក្រាកា  ីបេ់ត្រះជាសត្ចើនត្តូវសេេមាល ប_់។ អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសៅ ំុវញិរិ្រសោក្ េ៊ូមបី
ដតសៅេរវនងៃសនះក្ស៏ោេ ក្ត៏្តូវបានសេវាេែំ  ុំឃងំ ឬោក្ទ់ណឌ ក្មែ្ងដែ _។ រកួ្សេជាសត្ចើនបាន
បាតប់ងត់្កុ្មត្េួសា  កា ្  ឬមតិត្ ក្តិសត្ ះដតរកួ្សេស ឿ ស ើេសោ រសែើ តាមត្រះសេេ ៊ូវ_។ ត្រះេមព ី
ប េុិទធបានត្បាបស់េើងចាេ់ោេ់ថា អ្េ់អ្នក្ដែលស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ ស ើេសោ រសធវើតាមត្រះបនា៊ូល បេ់
ត្ទង ់នឹងទទលួ ងន៊ូវសេចក្ដសីបៀតសបៀន_។ 

ឯអស់អនកណាមែលចង់រស់ អោយអាររគ្របែិបែតិែល់គ្ររះគ្រគីសាអយស៊ាូវ អ ះនឹងគ្រែវូម្ចន
អសចកាីអបៀែអបៀនមែរ_។ (២្ីម៉ាូអង ៣:១២_) 

ត្រះសេេ ៊ូវបាន បួត្បទះន៊ូវសេចក្ដីសបៀតសបៀនយ៉ា ងសត្ចើន ខ្ណៈសរលដែលត្ទងប់ានេងស់ៅសលើ
ដ្នែីសនះ_។ មនុេសជាសត្ចើនបានេអបត់្រះសេេ ៊ូវ សត្ ះត្ទងប់ានត្បកាេថា ត្ទងេឺ់ជាត្រះរា បុត្តាននត្រះ
ដែលបានយងមក្រីឋានេួេ ៌ (េ៊ូមសមើលត្រះេមព ីេ៉ា៊ូហាន ៦:៣៥-៥៩)_។ រកួ្សេក្ប៏ានេអបត់្ទងដ់ែ  
សត្ ះកា បសត្ងៀន បេ់ត្ទង_់។ ត្រះសេេ ៊ូវបានត្បាបែ់ល់ត្បជា នថា រកួ្សេមនិអាចេសគ រ្ ះខ្លួនឯងបានសទ 
សបើរកួ្សេសធវើតាម្ល៊ូវសាេន ឬសោេកា សធវើទសងវើលអសនះ (េ៊ូមសមើលត្រះេមព ីមា៉ា ថាេ ៥:២០)_។ រកួ្សេបាន
េអបក់ា បសត្ងៀន បេ់ត្ទង ់ ស ើេរាយមបំផ្លល ញត្ទង_់។ សនះស ើេជាម៊ូលស តុមេួដែលអ្នក្ែឹក្នំ
សាេនសៅេមេ័សនះបានេមាល បត់្ទង_់។ សៅសរលដែលរកួ្សេបានេមាល បត់្ទង ់ រកួ្សេមនិបានែឹងថា 
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ត្រះសេេ ៊ូវអ្នុឆា តឲ្យរកួ្សេេមាល បត់្ទង ់ ត្បសយ នឲ៍្យត្ទងអ់ាចេងនងលសោះបាប បេ់សេើងត្េប់ៗ សទ_។ 
រកួ្សេក្ម៏និបានែឹងដែ ថា បនា បរី់ត្រះសេេ ៊ូវបានេុេត ស ើេ េ់ស ើងវញិ សនះនឹងមានមនុេសរាបោ់ន
នក្ស់ ឿ ស ើេសែើ តាមត្ទង់្ ង_។ ត្រះសេេ ៊ូវជាេំ ៊ូ បេ់សេើងរាល់ោន  ត្ទងប់ានបសត្ងៀនសេើងអំ្រីកា 
លះបង ់និងសេចក្ដីអំ្ណ  សែើមបសីធវើជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ_។ 

 

សេចក្ដបីសត្ងៀនអ្រំកីា លះបង ់សែើមបសីធវើជាេិេសែរ៏តិ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ_៖ 

១. សេចក្ដបីសត្ងៀន បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ 
ត្រះសេេ ៊ូវបានត្រមាន វ៊ូងមនុេសថា មនុេសទាងំឡាេណាដែលចងស់ធវើជាេិេស បេ់ត្ទង ់

ត្តូវដតមានចិតតលះបងជ់ាមុនេិន_។ 

នងៃមួយ ម្ចនមហាជនអគ្រចើនកញះករអ្វើែុំអណើ រអៅជាមួយគ្ររះអងា_។ គ្ររះអងាមបរគ្ររះភ្គកត
អហើយម្ចនគ្ររះបនាូលអៅអគថា ៖ «អបើអនកណាមកតាមខ្ញុំ អហើយមិនបានលះអាល័យរី
ឪរញកម្ចា យ គ្របរនធកូន បងបអូនគ្របសុស្សី និងជីវែិខលួនអេ អនកអ ះមិនអាចអ្វើជាសិសស
របស់ខ្ញុំបានអ ើយ_។ អនកណាមែលមិនផាញកអឈើឆ្កក ងរបស់ខលួន អហើយមកតាមខ្ញុំ អនក
អ ះក៏រញុំអាចអ្វើជាសិសសរបស់ខ្ញុំបានមែរ_។ ែូអចនះ កនញងចុំអណាមអនករាល់ាន  អបើអនក
ណាមិនលះបង់អវីៗទាុំងអស់មែលខលួនម្ចនអេ អ ះមិនអាចអ្វើជាសិសសរបស់ខ្ញុំបាន
អ ើយ» (លូកា ១៤:២៥-២៧, ៣៣ ែកស្សុងអចញគ្ររះគមពីរមកសគ្រមួលឆ្កន ុំ ២០១៤_) 

ក្. សេើងត្តវូត្រមលះអាល័េរីមនុេស និង បេ់ត្ទរយខ្លួនទាងំអ្េ់ សែើមបសីធវើជាេិេសែរិ៏ត បេ់
ត្រះសេេ ៊ូវ (ល៊ូកា ១៤:២៥-២៦, ៣៣) 

សតើខ្ែច៏ដមលក្សនះមានអ្តថនេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដច_? សតើត្រះសេេ ៊ូវចងឲ់្យសេើងសធវើអំ្សរើបាប 
សោេកា េអបឪ់រុក្មាដ េ និងត្កុ្មត្េួសា  បេ់សេើងដមនឬ_? សតើត្ទងច់ងឲ់្យសេើងេអប ី់វតិ
 បេ់សេើងផ្លា ល់ដមនឬ_? ត្រះសេេ ៊ូវកំ្រុងដតបសត្ងៀនសេើងអំ្រីសោលកា ណ៍មេួដែលមាន
សា ៈេំខានបំ់្ុត_។  ក្យ «លះអាល័េ» ក្នុងខ្េមព ីសនះមនិដមនមាននេ័ថា ត្រះសេេ ៊ូវ
េរវត្រះ ឫទេ័ឲ្យសេើងឈបត់្េឡាញ់ត្កុ្មត្េួសា  បេ់សេើង ឬត្បឆ្ងំនឹងរកួ្សេសនះ
សទ_! ត្រះសេេ ៊ូវមានត្រះបនា៊ូលបំស្លើេ សែើមបឲី្យសេើងោបអ់ា មែណ៍ថា ត្តូវត្េឡាញ់ត្រះ
ជាមាា េ់ខាល ងំបំ្ុត_។ សបើសត្បៀប្ាឹមកា ត្េឡាញ់ បេ់សេើងចំស ះត្េួសា  វតថុស្សងៗ និង
 ីវតិ បេ់ខ្លួនឯង សៅនឹងកា ត្េឡាញ់ បេ់សេើងចំស ះត្រះជាមាា េ់ ហាក្ែ់៊ូចជាសេើងបាន



 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 31 

លះបងត់្េួសា  បេ់សេើងសៅវញិ_! ត្រះសេេ ៊ូវត្ទងប់ានត្ជាបស ើេថា សេើងរាល់ោន
ត្េឡាញ់ត្កុ្មត្េួសា  បេ់សេើងខាល ងំណាេ់_។ សេើងត្េឡាញ់ ីវតិ បេ់សេើង ស ើេសេើង
មនិចងស់ាល បស់ទ_។ ត្រះសេេ ៊ូវកំ្រុងដតត្បាបស់េើងថា សបើសេើងចងស់ធវើជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្ទង ់
សនះសេើងត្តូវដតត្េឡាញ់ត្ទងស់ត្ចើនជាងអ្វីៗទាងំអ្េ់ េ៊ូមបដីតមនុេសដែលសេើងត្េឡាញ់
ជាទីបំ្ុតក្ស៏ោេ_។ 

 

ខ្. សេើងត្តវូត្រម្ាុក្សឈើឆ្ក ងខ្លួន សែើមបសីធវើជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ (ល៊ូកា ១៤:២៧) 

ស តុអ្វីបានជាត្រះសេេ ៊ូវបានត្បាប ់វ៊ូងមនុេសអំ្រីស ឿងសនះ_? រីសត្ ះសៅសរល
ដែលសេើងសែើ តាមត្ទងឲ់្យអ្េ់រីែងួចិតត  ួនកាលត្កុ្មត្េួសា  បេ់សេើងនឹងេអប ់ ស ើេ
ត្បឆ្ងំនឹងសេើង_។ សៅសរលដែលសេើងសោ រតាមត្េបត់្រះបនា៊ូល បេ់ត្ទង ់ កា សនះអាច
សធវើឲ្យសេើងបាតប់ងម់តិត្ ក្តិខ្លះ បាតប់ងក់ា ្  ឬខាតបងស់ៅក្នុងមុខ្ ំនញួ បេ់សេើង្ង
ដែ _។ អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវខ្លះដងមទាងំបាតប់ងត់្ទរយេមបតតិទាងំអ្េ់ដែលរកួ្សេមាន_។ 
កា ដែលសេើងសែើ តាមត្រះត្េីេាអាចនឲំ្យអ្នក្ែនទបែិសេធសេើង ស ើេសរលខ្លះសេើងត្តូវ
ត្បឈមមុខ្នឹងសេចក្ដីសាល បដ់ងមសទៀត្ង_។ កា លំបាក្ទាងំអ្េ់សនះសត្បៀបែ៊ូចជាកា សាល ប់
ដែលស សរញសៅសោេកា ឈោឺប ់ និងភ្ញរអាមា៉ា េ់មុខ្សៅសលើសឈើឆ្ក ង_។ សនះស ើេជា
អ្តថនេ័ននត្រះបនា៊ូល បេ់ត្រះសេេ ៊ូវសៅកាន ់វ៊ូងមនុេសថា សេើងត្តូវដត «្ាុក្សឈើឆ្ក ង
 បេ់ខ្លួន ស ើេមក្តាមខ្ាុ ំ»_។ 

សតើសោក្អ្នក្ែឹងសទថា ឥ ៊ូវសនះ សៅក្នុងត្បសទេសវៀតណាម មានអ្នក្ស ឿសលើត្រះ
សេេ ៊ូវជាសត្ចើន ត្តូវបានោបោ់ក្េុ់ក្ សត្ ះដតសេចក្ដី ំសនឿ បេ់រកួ្សេសៅសលើត្រះ
សេេ ៊ូវ_។ រកួ្ត្េីសាា នជាសត្ចើនបានទទលួទណឌ ក្មែ ស ើេត្តូវបានេមាល បស់ៅក្នុងត្បសទេ
ចិនក្នុង េៈសរល១០០ឆ្ន សំនះ_។ សៅក្នុងត្បសទេខ្លះដែលកានស់ាេនអីុ្សាល ម មាន
ត្បជា នខ្លះត្តូវបានេមាល ប ់ ស ើេត្កុ្មត្េួសា  បេ់រកួ្សេត្តូវបាន ងន៊ូវភ្ញរអាមា៉ា េ់មុខ្ 
សោេសា ដតសេចក្ដ ំីសនឿ បេ់រកួ្សេសៅសលើត្រះសេេ ៊ូវ_។ ត្រះសេេ ៊ូវមានត្រះបនា៊ូលត្បាប់
សេើងឲ្យែឹងមុនថា ស ឿងសនះរិតជាសក្ើតមានស ើង ស ើេត្ទងប់ាន ឭំក្ែល់សេើងឲ្យរិោ ណា
អំ្រីកា លះបងមុ់នសរលដែលសេើងកាល េជាេិេស បេ់ត្ទង_់។ សតើសោក្អ្នក្ត្េឡាញ់អ្នក្
ណាសត្ចើនជាងសេ េឺត្រះសេេ ៊ូវ ឬមនុេសែនទសទៀត_? សតើសោក្អ្នក្សកាតខាល ចអ្នក្ណាសត្ចើន
ជាងសេ េឺមនុេស ឬត្រះជាមាា េ់_? សតើសោក្អ្នក្ត្េឡាញ់កា ្  មុខ្ ំនួញ ឬក្៏
ត្ទរយេមបតតិ បេ់ខ្លួនសត្ចើនជាងត្រះសេេ ៊ូវដែ ឬសទ_? 



32 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
សៅសរលសនះ ត្រះសេេ ៊ូវបានត្បទានឧទា  ណ៍២ សែើមប ីេួ សេើងទាងំអ្េ់ោន ឲ្យេល់អំ្រី

សា ៈេំខានន់នស ឿងសនះ_។ 

 

ឧទា  ណ៍ទី១ ៖ អ្នក្េង់្ ាះរីងែ 

ែបែិកនញងរួកអនករាល់ាន  អបើម្ចនអនកណាចង់សង់ផាះរីងម អែើមិនអងាញយនលលកអមើលជា
មញនសិន អែើមបឲី្យែឹងថាម្ចនលមមនឹងអ្វើបអងហើយបាន ឬមិនបានអេឬ_? រញុំអ ះអេ អរល
ចាក់គ្រគឹះអហើយ មែមិនអាចបអងហើយបាន អស់អនកណាមែលអ ើញអគនឹងអសើចចុំអក 
អោយ កយថា «អនកអនះបានចាប់អផាើមសង់ផាះ មែបអងហើយមិនបាន»_។ (លូកា 
១៤:២៨-៣០ ែកស្សុងអចញគ្ររះគមពីរមកសគ្រមលួឆ្កន ុំ ២០១៤_) 

ឧទា  ណ៍ទី២ ៖ សេដចដែលសៅចាងំនឹងសេដចមេួសទៀត 

ឬអែើម្ចនអសាចឯណា មែលអរៀបអចញអៅចាុំងនឹងអសាចមួយអេៀែ ឥែអងាញយរិអគ្រាះ
អមើលជាមញនសិន អែើមបឲី្យែឹងថា ខលួនអាច ុំរលមួយមញឺនអៅែេល់នឹងអសាច មែល ុំ
រលរីរមញឺនមកចាុំងបាន ឬមិនបានអ ះ_? គ្របសិនអបើអ ើញថាមិនអាចែេល់បាន 
អ ះគ្រេង់នឹងចាែ់រាជេូែឲ្យអៅសញុំចងស្ថព នអមគ្រែីនឹងាន  កនញងកាលមែលអសាចមួយអងា
អេៀែអៅឆ្កៃ យអៅអ ើយ_។ (លូកា ១៤:៣១-៣២ ែកស្សុងអចញគ្ររះគមពីរមកសគ្រមលួ
ឆ្កន ុំ ២០១៤_) 

ស តុ អ្វី  បាន ជា  ត្រះ  សេេ ៊ូវ សលើក្  ឧទា  ណ៍ ទាងំ រី  សនះ  ស ើង មក្  មាន បនា៊ូល សៅ បនា ប់ រី
ខ្២៥-២៧_? រីសត្ ះត្ទងច់ងឲ់្យសេើងេិតរិោ ណាមុនអំ្រីកា លះបង ់ សែើមបសីធវើជាេិេសែរិ៏ត បេ់
ត្រះសេេ ៊ូវ ែ៊ូចជាអ្នក្េង់្ ាះរីងែ និងសេដចដែលសៅចាំងនឹងសេតចមេួសទៀតក្ប៏ានេិតរិោ ណា
មុនយ៉ា ងសនះដែ _។ ្ល៊ូវ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវេឺត្តង ់ស ើេចសងអៀត មនិ្េត្េួលសទ_។ មនុេសជាសត្ចើន
នឹងសត្ ើេស ើេត្េឡាញ់ ីវតិ និងត្ទរយេមបតតិ បេ់រកួ្សេ ឬមនុេសែនទសទៀតសត្ចើនជាងសត្ ើេេក្
ត្រះសេេ ៊ូវ_។ មនុេសជាសត្ចើននឹងសត្ ើេស ើេេក្ បេ់ទាងំអ្េ់សនះ ស ើេេិតថា វាេំខានជ់ាងកា 
ទទលួន៊ូវកា អ្តស់ទាេបាប និង ីវតិែស៏ៅអ្េ់ក្លបជានិចាសៅក្នុងត្រះសេេ ៊ូវត្េីេា_។ 
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២. សេចក្ដបីសត្ងៀន បេ់សាវក្សរត្តេុ 

េិេសមាន ក្ក់្នុងបណាដ េិេស បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ េឺសាវក្សរត្តុេបានរនយល់រីម៊ូលស តុដែល
អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសធវើឲ្យរកួ្អ្នក្មនិស ឿអាក្អ់្នចិ់តត_។ សោក្មានត្បសាេនថ៍ា_៖ 

ែូអចនះ មែលគ្ររះគ្រគីសាគ្រេង់បានរងេញកខកនញងស្ថច់្មជុំនួសអយើងរចួអហើយ អ ះគ្រែវូ
ឲ្យអនករាល់ាន ម្ចនគុំនិែែូអចាន ះមែរ េញកជាអគ្រគឿងការ រខលួន ែបែិអនកណាមែលបានរង
េញកខកនញងស្ថច់្ម អ ះបានឈប់ខ្លងឯអុំអរើបាបអហើយ អែើមបកីញុំឲ្យបង់អរលមែល
សល់ និងរស់អៅខ្លងស្ថច់្ម តាមមែអសចកាីប៉ាងគ្របាថាន របស់មនញសសអេៀែអ ើយ 
គឺតាមបុំណងគ្ររះហឫេ័យននគ្ររះវញិ_។ ែបែិមែលរីអែើម អយើងរាល់ាន បានអ្វើតាម
បុំណងចិែតរបស់ស្ថសន៍ែនេ ទាុំងអែើរកនញងអសចកាីអាសអាភ្ញស ការអស្សើបស្ស្ថល 
ការចុំណូលស្ស្ថ សញផឹីកគ្រជលុ ការគ្របមឹក និងការថាវ យបងាុំរបូគ្ររះមែលសញេធមែខញស
ចាប់ អ ះលមមែល់អយើងអហើយ_។ អគក៏ ៃល់ មែលអនករាល់ាន មិនរែ់អៅ តាមអសចកាី
ខូចអាគ្រកក់ែ៏ហូរអហៀរ ជាមួយនឹងអគមែរ បានជាអគគ្របម្ចងែល់អនករាល់ាន _។ 

(១អរគ្រែុស ៤:១-៤_) 

មនុេសជាសត្ចើននឹងមនិេល់រីសេើង (អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ) ស ើេមនិេល់រីម៊ូលស តុ
ដែល ីវតិសេើងមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ យ៉ា ងខាល ងំែ៊ូសចនះស ើេ_។ រួក្សេនឹងមនិេល់រីសេចក្ដី ំសនឿ បេ់
សេើង ស ើេមនិេល់រីម៊ូលស តុដែលត្រះបនា៊ូលននត្រះមានសា ៈេំខានេ់ត្មាបស់េើងសនះសទ_។ 
កា ទាងំអ្េ់សនះអាចសធវើឲ្យអ្នក្មនិស ឿអាក្អ់្នចិ់តតែល់អ្នក្ស ឿ_។ មនុេសជាសត្ចើននឹងចំអ្ក្ចំអ្នឲ់្យ
សេើង សត្ ះដតសេើងមនិត្រមសធវើតាមទសងវើននអំ្សរើបាប បេ់រកួ្សេ_។  

 

ែ៊ូចជាត្រះសេេ ៊ូវបានបសត្ងៀន វ៊ូងមនុេសអំ្រីភ្ញរោបំាចន់នកា លះបង ់ សែើមបសីធវើជាេិេសែរិ៏ត
 បេ់ត្ទង ់ ត្ទងក់្ប៏ានសលើក្ទឹក្ចិតតេិេសរិតត្បាក្ែ បេ់ត្រះអ្ងរសោេបានបសត្ងៀនរកួ្សេអំ្រីសេចក្ដីអំ្ណ 
ននកា កាល េជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្ទងយ់៉ា ងសនះដែ _។ 

 
សេចក្ដបីសត្ងៀនអ្រំសីេចក្ដអី្ណំ  សែើមបសីធវើជាេិេសែរ៏តិ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ_៖ 

១. សេចក្ដបីសត្ងៀន បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ 
ត្រះសេេ ៊ូវបានត្បាប ់វ៊ូងមនុេសថា មនុេសទាងំឡាេណាដែលសធវើជាេិេស បេ់ត្ទង ់ នឹង
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ទទលួត្រះរ  និង វ្ នែ់ធំ៏សៅឋានេួេ_៌។ 

ម្ចនររអហើយ អស់អនកមែលគ្រែវូអគអបៀែអបៀន អោយអគ្រ ះអសចកាីសញចរែិ ែបែិនគរ
ស្ថា នសួគ៌ជារបស់ផងអនកទាុំងអ ះ_។ អនករាល់ាន ម្ចនររ កនញងកាលមែលអគអជរ 
អបៀែអបៀន អហើយនិយាយបងខញសគ្រគប់ទាុំងអសចកាីអាគ្រកក់ រីអនករាល់ាន  អោយអគ្រ ះ
ខ្ញុំ_។ ចូរម្ចនចិែតអុំណរ អហើយរកីរាយជាខ្លល ុំងចញះ ែបែិអនករាល់ាន ម្ចនរងាវ ន់ជា ុ្ំអៅឯ
ស្ថា នសួគ៌ រីអគ្រ ះអគក៏បានអ្វើេញកខែល់រួកអហារា មែលអៅមញនអនករាល់ាន  មបបែូអចាន ះ
មែរ_។ (ម្ច៉ាថាយ ៥:១០-១២_) 

ម្ចនររអហើយ កាលណាមនញសសនឹងសអប់អនករាល់ាន  គ្ររមទាុំងកាែ់កាល់ ែមះែិះអែៀល 
អហើយអចាលអ ម្ ះអនករាល់ាន អចញ េញកែូចជាអាគ្រកក់ អោយអគ្រ ះកូនមនញសស_។ ចូរ
អនករាល់ាន អរសបាយអ ើងអៅនងៃអ ះ អហើយអោែកអញ្េ ងចញះ ែបែិអមើល អនករាល់
ាន ម្ចនរងាវ ន់ជាយា៉ាង ុ្ំ អៅឯស្ថា នសួគ៌ ឯរួកឰយញអការបស់អគ ក៏បានគ្របគ្ររឹែតចុំអ ះ
រួកអហារារីអែើមយា៉ាងែូអចាន ះមែរ_។ (លូកា ៦:២២-២៣_) 

សតើខ្េមព ីទាងំរី ែច៏ដមលក្សនះមានអ្តថនេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដច_? ជាធមែតា សេើងមនិបានេិតថា កា 
សបៀតសបៀនជាទសងវើអ្វមីេួដែលេ ួឲ្យ កី្រាេសនះសទ_។ សៅក្នុងខ្េមព ីទាងំរី សនះ ត្រះសេេ ៊ូវបាន
េនាថា ត្ទងនឹ់ងត្បទានរ ែប៏ បិ៊ូ ែល់មនុេសទាងំអ្េ់ដែលេ ៊ូត្ទាកំ្នុងកា សបៀតសបៀនសត្ ះដត
សេចក្ដ ំីសនឿ បេ់រកួ្សេចំស ះត្ទង_់។ ស តុអ្វីបានជាត្រះសេេ ៊ូវត្បទានកា េនាសនះែល់ វ៊ូង
មនុេស_? ត្រះអ្ងរបានត្បទានកា េនាសនះ សែើមបសីលើក្ទឹក្ចិតតេិេសរិតត្បាក្ែ បេ់ត្ទងឲ់្យតេ ៊ូ
ែល់ទីបំ្ុត_។ សេើងត្តូវដត កី្រាេសៅក្នុងកា  ងទុក្ខ បេ់សេើង ស ើេចងោរីំកា  ងទុក្ខដែលត្រះ
សេេ ៊ូវត្េីេាបានទទួល ំនេួសេើងសៅសលើសឈើឆ្ក ង_។ 

 

២. សេចក្ដបីសត្ងៀន បេ់សាវក្សរត្តេុ 

ែ៊ូចជាសាវក្សរត្តុេបានបសត្ងៀនអំ្រីកា លះបង ់ និងរីម៊ូលស តុដែលរកួ្អ្នក្មនិស ឿអាក្់
អ្នចិ់តតចំស ះអ្នក្ស ឿ សោក្ក្ប៏ានសលើក្ទឹក្ចិតតេិេស បេ់ត្រះសេេ ៊ូវឲ្យេ សេើ តសមកើងែល់ត្រះ 
ស ើេទុក្ចិតតត្រះទាងំត្េងុក្នុងកាលដែលរកួ្សេទទលួន៊ូវកា សបៀតសបៀនយ៉ា ងសនះដែ _។ សោក្
មានត្បសាេនថ៍ា_៖ 
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រួកសៃនួភ្ញៃ អអើយ កញុំឲ្យម្ចនមបលកកនញងចិែត អោយអភ្លើងែ៏អដា គ្រកហាយ មែលកុំរញងមែលបង
អនករាល់ាន  េញកែូចជាអកើែម្ចនអសចកាីចុំម កអ ះអ ើយ_។ គ្រែវូអរសបាយវញិ 
អោយអគ្រ ះម្ចនចុំមណកកនញងការរងេញកខរបស់គ្ររះគ្រគីសា អែើមបឲី្យអនករាល់ាន បាន
អគ្រែកអររកីរាយជាខ្លល ុំង កនញងកាលមែលសិរលីអគ្រេង់អលចមក_។ អបើសិនជាអគែិះអែៀល
អនករាល់ាន  អោយអគ្រ ះគ្ររះគ្រគីសា អ ះម្ចនររអហើយ រីអគ្រ ះគ្ររះវញិ្ញា ណែ៏ម្ចន
សិរលីអ គឺជាគ្ររះវញិ្ញា ណននគ្ររះ គ្រេង់សណឋិ ែអលើអនករាល់ាន អហើយ_។ កញុំបីឲ្យ
អនករាល់ាន ណាមួយរងេញកខអទាស អោយអគ្រ ះសម្ចល ប់អគ ឬលួចអគ ឬអ្វើការអាគ្រកក់ ឬ
អសៀែចូលកនញងការរបស់អនកែនេអ ើយ_។ មែអបើរងេញកខ អោយអគ្រ ះជារួកគ្រគីស្ថា នវញិ 
អ ះកញុំឲ្យខ្លម សឲ្យអស្ថះ ចូរសរអសើរែុំអកើងែល់គ្ររះ អោយអគ្រ ះ មអ ះវញិ_។ 
ែូអចនះ រួកអនកមែលរងេញកខតាមគ្ររះហឫេ័យននគ្ររះ អ ះគ្រែវូអផ្ើគ្ររលឹងខលួនេញកនឹងគ្ររះ
ែ៏បងកបអងកើែ មែលគ្រេង់អស្ថម ះគ្រែង់ អោយខលួនគ្របគ្ររឹែតការលអចញះ_។ (១អរគ្រែុស ៤:១២-
១៦, ១៩_) 

សេើងនឹងទទលួបានត្រះរ  សៅសរលដែលសេើងបានទទួលន៊ូវកា សបៀតសបៀនសោេសា ដត
កា ស ឿសលើត្រះត្េីេា_។ សេើងេ ួដតមានចិតត កី្រាេ សៅសរលដែលមានកា សបៀតសបៀនសនះ សត្ ះកា 
សនះបានត្បាបស់េើងថា ត្រះវឆិា ណប េុិទធននត្រះេណឋិ តសៅក្នុងសេើង_។ សៅក្នុងត្ោដែលមានកា 
សបៀតសបៀនទាងំសនះ សេើងត្តូវដតទុក្ចិតតសលើសេចក្ដីសសាែ ះត្តង ់បេ់ត្រះ ស ើេស ឿជាក្ស់លើកា េនា
 បេ់ត្ទងថ់ា ត្ទងនឹ់ង្ដល់សេចក្ដីេុតតិធមស៌ៅនងៃ ំនំុ ត្មះ_។ ែ៊ូសចនះ សេើងត្តូវដតទុក្ចិតតសលើត្រះ_។ 

 

េំណួ សមស ៀនទ៤ី ៖ 

១. សៅសរលដែលសាវក្ប៉ាុលបានអ្ធិបាេ ស ើេបសត្ងៀនែល់សាេនេ៍៊ូោជាសត្ចើន សតើោតទ់ទួល
បានកា សឆ្លើេតបដបបណារីរកួ្សេ_?  

២. ស តុអ្វីបានជារកួ្សេេអបស់ាវក្ប៉ាុលខាល ងំសមល៉ាះ_? 

៣. សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវទាងំអ្េ់ត្បឈមមុខ្នឹងកា សបៀតសបៀនដែ ឬសទ_? 

៤. សយងតាមល៊ូកា ១៤:២៥-២៧ សតើត្រះសេេ ៊ូវបានបសត្ងៀនសេើងអំ្រីអ្វីខ្លះ ដែលសេើងត្តូវដតត្រមសធវើ 
សែើមបសីធវើជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ_? (តត្មុេ ៖ មាន២យ៉ា ង) 
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៥. សតើកា លះអាល័េរីឪរុក្មាដ េ បងបអ៊ូនត្បុេត្េី បដីត្បរនធ និងក្៊ូនសៅ សែើមបសីែើ តាមត្រះសេេ ៊ូវ មាន

អ្តថនេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដចខ្លះ_? 

៦. សតើកា ្ាុក្សឈើឆ្ក ង បេ់សេើងមានអ្តថនេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដចខ្លះ_? 

៧. សតើឧទា  ណ៍ទាងំរី  ដែលត្រះសេេ ៊ូវបានសលើក្ស ើងបនា បរី់សេចក្ដីបសត្ងៀន បេ់ត្ទងស់ៅក្នុង
ល៊ូកា ១៤:២៥-២៧ មានអ្វីខ្លះ_? 

៨. ស តុអ្វីបានជាត្រះសេេ ៊ូវសលើក្េក្ឧទា  ណ៍ទាងំរី មក្សត្បើបនា បរី់សេចក្ដីបសត្ងៀន បេ់ត្ទង_់? 

៩. សយងតាម១សរត្តុេ ៤:១-៤ សតើអ្វជីាម៊ូលស តុដែលអ្នក្មនិស ឿចំអ្ក្ចំអ្នឲ់្យអ្នក្ស ឿសលើត្រះ
សេេ ៊ូវ_? 

១០. សយងតាមមា៉ា ថាេ ៥:១០-១២ និងល៊ូកា ៦:២២-២៣ សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេ ួដតមាន
ឥ យិបងដបបណាចំស ះកា សបៀតសបៀន_? 

១១. សតើ ត្រះ សេេ ៊ូវ  បាន េនា  ត្បទាន អ្វី ខ្លះ ចំស ះ  អ្នក្ ដែល បាន ទទួល ន៊ូវ  សេចក្ដី  សបៀត  សបៀន សោេ សត្ ះ
ត្រះនមត្រះអ្ងរ_? 

១២. សយងតាម១សរត្តុេ ៤:១២-១៦,១៩ សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវត្តូវសធវើអ្វខី្លះ សៅសរលដែលមានអ្នក្
មនិស ឿមក្សបៀតសបៀន_? 
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សមស ៀនទ៥ី 

េំណួ ទី៥ ៖ សតើរិធីត្ ម ុទឹក្មាននេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដច_? 

 

សៅក្នុងសេៀវសៅសនះ សេើងបានសលើក្ស ើងទីបនា ល់ បេ់សាវក្ប៉ាុលក្នុងត្រះេមព ីកិ្ចាកា  ២៦:១៦-
២១ ជាសោល_។ សេើងបានស ៀនអំ្រីសបេក្ក្មែ បេ់សោក្ប៉ាុលដែលត្រះសេេ ៊ូវបានត្បទានឲ្យោតស់ៅក្នុង
ខ្១៦-១៨ ស ើេបានសមើលេំ ៊ូ បេ់សោក្ក្នុងខ្១៩-២១_។ តាម េៈសបេក្ក្មែ និងេំ ៊ូ បេ់សោក្ សេើង
បានេិក្ារីម៊ូលោឋ នត្េឹះននសេចក្ដី ំសនឿែរិ៏ត (សមស ៀនទី១-២) ស ើេនិងកា ដក្ដត្បចិតតែរិ៏ត (សមស ៀនទី៣-
៤)_។ បនា បរី់មនុេសមាន ក្ប់ានដក្ដត្បចិតតរីអំ្សរើបាប បេ់ខ្លួន ស ើេបានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវរិតត្បាក្ែសនះ 
សតើសាវក្ប៉ាុលបានដណនេិំេសងែីទាងំអ្េ់សនះឲ្យទទលួអ្វី_? អ្នក្ទាងំអ្េ់បានទទួលរិធីត្ មុ ទឹក្ (េ៊ូម
សមើលត្រះេមព ីកិ្ចាកា  ១៦:១៤-១៥, ៣០-៣៣)_។ 

សៅក្នុងសមស ៀនចុងសត្កាេសនះ សេើងត្តូវស ៀនរីេក្មែភ្ញរមេួសទៀត ដែលមានសា ៈេំខានខ់ាល ងំ
ណាេ់ េឺរិធីត្ មុ ទឹក្_។ សៅសរលដែលសេើងសមើលត្រះបនា៊ូលននត្រះសេេ ៊ូវ សេើងស ើញចាេ់ថា រកួ្អ្នក្
ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវសៅ ំននមុ់នេុទធដតទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្សៅក្នុងទសនលទាងំអ្េ់ោន _។ សតើអ្វីជារិធីត្ មុ 
ទឹក្_? ស តុអ្វីបានជាសេើងត្តូវទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្សនះ_? សតើន ណាខ្លះត្តូវទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្_? សេើងនឹង
សឆ្លើេេំណួ ទាងំអ្េ់សនះែ៊ូចខាងសត្កាម_។ 

 

បទបញ្ាតតនិនរធិតី្ ម ុទកឹ្ 

មុនសរលដែលត្រះសេេ ៊ូវយងសៅកានឋ់ានេួេវ៌ញិ ត្ទងប់ានត្បទានបទបញ្ាតតិែេំ៏ខានម់េួសៅ
កានរ់កួ្េិេស បេ់ត្រះអ្ងរ_។ 

ែូអចនះ ចូរអៅបញ្ាញ ះបញ្ាូលឲ្យម្ចនសិសសអៅគ្រគប់ទាុំងស្ថសន៍ គ្ររមទាុំងអ្វើបញណយគ្រជមញជេឹកឲ្យ 
អោយនូវគ្ររះ មគ្ររះវរបិតា គ្ររះរាជបញគ្រតា និងគ្ររះវញិ្ញា ណបរសិញេធចញះ (ម្ច៉ាថាយ ២៨:១៩_) 

អ្េ់អ្នក្ដែលកាល េជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្រះសេេ ៊ូវត្តូវដតទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្_។ រិធីត្ មុ ទឹក្មាន
សា ៈេំខានណ់ាេ់ចំស ះត្រះ និងជា ំហានែំប៊ូងមេួននកា ត្បតិបតតិ បេ់ត្េីសាា នងែី_។ រិធីត្ មុ ទឹក្ េឺ
េត្មាបដ់តអ្នក្ណាដែលេសត្មចចិតតសធវើជាេិេសែរិ៏តត្បាក្ែ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវត្េីេាដតប៉ាុសណាណ ះ_។ 
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អ្តថនេ័ននរធិតី្ ម ុទកឹ្ 

មុនសរលដែលសេើងេិតរិោ ណាសលើអ្តថនេ័ននរិធីត្ មុ ទឹក្ សេើងត្តូវដតេិតអំ្រីអ្វីដែលមនិដមនជា
អ្តថនេ័ននរិធីត្ មុ ទឹក្ជាមុនេិន_។ សតើអ្វីដែលមនិដមនជាអ្តថនេ័រិតននរិធីត្ មុ ទឹក្_? 

១. រិធីត្ មុ ទឹក្មនិដមនជារិធីសាេនមេួដែលសេើងត្តូវសធវើ សែើមបទីទលួបានេំណាងលអ
េត្មាបត់្កុ្មត្េួសា  ឬមុខ្ ំនញួ បេ់សេើងសនះសទ_។  

២. រិធីត្ មុ ទឹក្មនិដមនជាវធីិមេួ សែើមបេីមាអ តអំ្សរើបាប បេ់សេើងសនះសទ_។ មានដតត្រះ
សោ ិតននត្រះសេេ ៊ូវប៉ាុសណាណ ះ ដែលមានអំ្ណាចត្រះសចសាដ េមាអ តអំ្សរើបាប បេ់សេើង
បាន_។ 

៣. រិធីត្ មុ ទឹក្មនិដមនជាដ្នក្េំខានអ់្វីមេួននសេចក្ដីេសគ រ្ ះ ដែលនឲំ្យសេើង ចួរីអំ្សរើបាប
សនះសទ_។ សេចក្ដីេសគ រ្ ះេឺជាអំ្សណាេទានននត្រះ ដែលមក្រីកា េងនងលសោះបាប បេ់
ត្រះសេេ ៊ូវសៅសលើសឈើឆ្ក ង_។ សេើងទទលួសេចក្ដីេសគ រ្ ះសោេសា ត្រះេុណ តាម េៈ
សេចក្ដ ំីសនឿ េឺមនិដមនអាងសលើកា ត្បត្រឹតតិលអ បេ់សេើងសនះស ើេ_។ 

ែបែិគឺគ្ររះគញណ មែលអនករាល់ាន បានសអគងាា ះ អោយស្ថរអសចកាីជុំអនឿ អហើយអសចកាីអ ះក៏
មិនមមនអកើែរីអនករាល់ាន មែរ គឺជាអុំអណាយទានរបស់គ្ររះវញិ ក៏មិនមមនអោយការគ្របគ្ររឹែតិ
មែរ មគ្រកងអនកណាអួែខលួន_។ (អអអភ្សូរ ២:៨-៩_) 

សបើេិនរិធីត្ មុ ទឹក្មនិដមនជាអ្វីៗដែលបានស ៀបរាបស់ៅខាងសលើសនះសទ ែ៊ូសចនះ សតើរិធីត្ មុ ទឹក្េឺជាអ្វី_? 

ក្. រិធីត្ មុ ទឹក្ជាទីបនា ល់ននសេចក្ដេីសគ រ្ ះ បេ់សេើងក្នុងត្រះត្េីេា 
សេើងទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ សែើមបបី ា្ ញែល់អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវឯសទៀតៗថា សេើងមាន

សេចក្ដ ំីសនឿក្នុងត្រះសេេ ៊ូវ ស ើេសេើងចងស់ែើ តាមត្រះអ្ងរែ៊ូចរកួ្សេដែ _។ មា៉ាងសទៀត សេើង
ទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ សែើមបបី ា្ ញែល់អ្នក្មនិទានស់ ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវថា សេើងបានដប សចញរី្ល៊ូវ
ោេ់ បេ់សេើង សែើមបសីែើ តាមត្រះសេេ ៊ូវ_។ សបើេិនជាមានមនុេសមាន ក្អ់្ះអាងថា ខ្លួនបានស ឿសលើ
ត្រះសេេ ៊ូវ ចួស ើេ ដតោតម់និត្រមទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ សោេសា ោតខ់ាល ចអ្នក្ឯសទៀតសបៀតសបៀន
ោត ់ អ្នក្សនះមនិទានម់ាន ំសនឿរិតត្បាក្ែសៅសលើត្រះសេេ ៊ូវសនះសទ_។ ែបតិត្រះសេេ ៊ូវមានត្រះ
បនា៊ូលថា_៖ 

ែូអចនះ អស់អនកណាមែលេេួលមងលងគ្របាប់រីខ្ញុំ អៅមញខមនញសសអោក អ ះខ្ញុំនឹងេេួល
មងលងគ្របាប់រីអនកអ ះ អៅចុំអ ះគ្ររះវរបិតាខ្ញុំ មែលគង់អៅស្ថា នសួគ៌មែរ_។ មែអនក



 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 39 

ណាមែលមិនគ្ររមេេួលស្ថា ល់ខ្ញុំ អៅមញខមនញសសអោកអេ អ ះខ្ញុំក៏មិនគ្ររមេេួល
ស្ថា ល់អនកអ ះ អៅចុំអ ះគ្ររះវរបិតាខ្ញុំ មែលគង់អៅស្ថា នសួគ៌មែរ_។ (ម្ច៉ាថាយ 
១០:៣២-៣៣_) 

ខ្. រិធីត្ មុ ទឹក្ជាទីេមារ ល់ននអ្វីៗ ដែលបានសក្ើតស ើងចំស ះសេើងខាងវឆិា ណ 

សៅសរលសេើងទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ មានទីេមារ ល់៣យ៉ា ង ដែលបឆា ក្រី់អ្វីដែលបានសក្ើត
ស ើងចំស ះអ្នក្ស ឿខាងវឆិា ណេឺ_៖ 

១. សរលសេើងឈ សៅក្នុងទឹក្ សនះជានិមតិត ៊ូបរីកា  េ់ក្នុង ីវតិោេ់ និង្ល៊ូវោេ់ បេ់
សេើង_។ 

២. សរលសេើងត្ មុ សៅក្នុងទឹក្ សនះជានិមតិត ៊ូបរីកា សាល បខ់ាង ីវតិោេ់ និង្ល៊ូវោេ់
 បេ់សេើង_។ 

៣. សរលសេើងសងើបរីទឹក្វញិ សនះជានិមតិត ៊ូបរីកា  េ់ស ើងវញិជាមេួត្រះសេេ ៊ូវ សោេ
ត្រះបានត្បទានឲ្យសេើងបាន ីវតិងែីក្នុងត្រះសេេ ៊ូវត្េីេា_។ 

អែើអនករាល់ាន មិនែឹងអេឬអីថា អយើងទាុំងប៉ាញ ម នមែលបានេេួលបញណយគ្រជមញជកនញងគ្ររះ
អយស៊ាូវគ្រគីសា អ ះគឺបានេេួលគ្រជមញជកនញងអសចកាីសញគែននគ្រេង់មែរ_? ែូអចនះ អយើងបាន
គ្រែវូកប់ជាមួយនឹងគ្រេង់អហើយ អោយេេួលគ្រជមញជកនញងអសចកាីស្ថល ប់ អែើមបឲី្យអយើងបាន
អែើរកនញងជីវែិមបបងមី ែូចជាគ្ររះគ្រគីសាបានរស់រីស្ថល ប់អ ើងវញិ អោយស្ថរសិរលីអននគ្ររះ
វរបិតាមែរ_។ ែបែិអបើអយើងបានជាប់ជាមួយនឹងគ្រេង់ កនញងការមែលជាគុំររីូអសចកាី
សញគែរបស់គ្រេង់ អ ះក៏នឹងបានជាប់កនញងអសចកាីរស់អ ើងវញិរបស់គ្រេង់មែរ_។ អោយ
ែឹងអសចកាីអនះថា មនញសសចាស់របស់អយើង បានគ្រែវូឆ្កក ងជាមួយនឹងគ្រេង់អហើយ អែើមបី
ឲ្យែួអុំអរើបាបបានគ្រែវូសូនយអៅ គ្របអយាជន៍កញុំឲ្យអយើងអៅបុំអរ ើអុំអរើបាបអេៀែអ ើយ_។ 
ែបែិអនកណាមែលស្ថល ប់ អ ះក៏បានរាប់ជាសញចរែិរចួរីបាបអហើយ_។ ( រ ៉ាមូ ៦:៣-៧_) 

ចំណារិំសេេ ៖ សៅក្នុងក្ ណីដែលសោក្អ្នក្បានទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ជាសត្ចើនឆ្ន កំ្នលងមក្ ប៉ាុដនតសៅសរល
សនះ សោក្អ្នក្មនិបានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវតាមសោលបំណងត្តឹមត្តូវសនះសទ (េ៊ូមសមើលសមស ៀនទី១ក្នុង
សេៀវសៅសនះ) សោក្អ្នក្េួ ដតទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ជាងែីមតងសទៀត_។ 

  



40 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
េ. រិធីត្ មុ ទឹក្ជាកា េសត្មចចិតតច៊ូលជាេមា ិក្សៅក្នុងត្ក្មុ ំនំុតាមតំបនម់េួ 

សៅសរលសេើងទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ ចួ សេើងនឹងកាល េជាេមា ិក្សៅក្នុងត្កុ្ម ំនំុតាមតំបន់
មេួដែលសេើង េ់សៅ_។ ត្កុ្ម ំនំុតាមតំបនជ់ាដ្នក្មេួននម តក្ បេ់សេើង ដែលត្រះជាមាា េ់បាន
បសងកើតស ើង សែើមប ីេួ សេើងឲ្យ កី្ចសត្មើនខាងវឆិា ណ_។ អ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវទាងំអ្េ់េ ួដតច៊ូល
ជាេមា ិក្សៅក្នុងត្កុ្ម ំនំុតាមតំបនម់េួ ដែលោត ់េ់សៅ_។ សតើអ្វីជាអ្តថនេ័ននត្កុ្ម ំនំុ បេ់ត្រះ
សេេ ៊ូវ_? សតើអ្វជីាសោលបំណងននត្រះេត្មាបត់្កុ្ម ំនំុ_? សតើអ្វីជាេក្មែភ្ញរោបំាចន់នត្កុ្ម ំនំុ_? សៅ
ក្នុងសេៀវសៅេំណួ និងចសមលើេភ្ញេទី២ សេើងនឹងស ៀនអំ្រីត្កុ្ម ំនំុ បេ់ត្រះសេេ ៊ូវត្េីេា_។ 

 

េំណួ សមស ៀនទ៥ី ៖ 

១. សតើន ណាបានប រ្ បឲ់្យអ្នក្ស ឿទាងំអ្េ់ទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្_? 

២. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើអ្វីដែលមនិដមនជាអ្តថនេ័រិតននរិធីត្ មុ ទឹក្_? (តត្មុេ ៖ មាន៣
យ៉ា ង) 

៣. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើអ្តថនេ័ននរិធីត្ មុ ទឹក្មានអ្វីខ្លះ_? (តត្មុេ ៖ មាន៣យ៉ា ង) 

៤. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើរិធីត្ មុ ទឹក្មានទីេមារ ល់អ្វីខ្លះ_? (តត្មុេ ៖ មាន៣យ៉ា ង) 

៥. សតើសេើងកាល េសៅជាអ្វី សៅសរលដែលសេើងបានទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ ចួ_? 
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ចសមលើេននេំណួ សមស ៀនស្សងៗ 

 

េំណួ សមស ៀនទ១ី ៖ 

១. សយងតាមសមស ៀនសនះ សតើមានសោលបំណងមនិត្តឹមត្តូវអ្វីខ្លះ ដែលនឲំ្យមនុេសខ្លះអ្ះអាងថា ខ្លួន
បានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? (តត្មុេ ៖ មាន៦យ៉ា ង) 

ក្. សែើមបីទទលួ្លត្បសយ នខ៍ាងេមាា  ៈ 
ខ្. សែើមបីទទលួ្លត្បសយ នខ៍ាងចំសណះែឹង 

េ. សត្ ះរកួ្សេេិតថា  សំនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវមានអំ្ណាច (ឬបា មី_) ខាល ងំជាង្ល៊ូ វសាេនោេ់
 បេ់ខ្លួ ន 

 . សត្ ះរកួ្សេេិតថា  សំនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេបាេជាង្ល៊ូ វសាេនោេ់ បេ់ខ្លួ ន 

ង. សត្ ះរកួ្សេេិតថា  សំនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ្េត្េលួជាង្ល៊ូ វសាេនោេ់ បេ់ខ្លួ ន 

ច. សត្ ះរកួ្សេេិតថា  សំនឿស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវជា សំនឿ បេ់ែ៊ូនតា បេ់ខ្លួ ន 
 

២. សតើអ្វីជាសោលបំណងត្តឹមត្តូវក្នុងកា ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ_? 

មនុេសទាងំអ្េ់សៅសលើដ្នែីសនះត្តូវដតស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ រីសត្ ះមនុេសត្េបោ់ន បានោចស់ចញរី
ត្រះអាទិក្  បេ់ខ្លួ ន (ត្រះដែលបានបសងកើតអ្វីៗទាងំអ្េ់_) សោេសា អំ្សរើបាបសៅក្នុ ងរកួ្សេ ស ើេ
រកួ្សេត្តូវ្សះ្ាជាមេួនឹងត្រះជាមាា េ់វញិ_។ សបើេិនជាមនុេសសេើងមិនបាន្សះ្ាជាមេួនឹង
ត្រះអាទិក្  បេ់ខ្លួ ន សនះមនុេសសេើងត្តូវទទលួទណឌ ក្មែសៅឋានន ក្អ្េ់ក្លបជានិចា_។ 

 

៣. សយងតាមត្រះេមព ីកិ្ចាកា  ២៦:១៦-១៨ សតើមាន ៊ូបភ្ញរអ្វីខ្លះដែលេដមដងយ៉ា ងចាេ់ោេ់អំ្រី
សាថ នភ្ញរ បេ់មនុេសសេើងចំស ះត្រះជាមាា េ់_? (តត្មុេ ៖ មាន២យ៉ា ង) 

ក្. មនុេសសេើងជាអ្នក្ខាវ ក្ខ់ាងវឆិា ណ ស ើេត្តូវដប សចញរីភ្ញរងងឹត មក្ឯរនលឺវញិ 

ខ្. មនុេសសេើងជាទាេក្ ខាងវឆិា ណ ស ើេត្តូវដប សចញរីអំ្ណាចអា ក្សសាតាងំ មក្ឯត្រះវញិ 

 

៤. មុនសរលមនុេសមាន ក្ស់ ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវ សតើអ្នក្សនះេថិតសៅសត្កាមអំ្ណាច និងកា ត្តួតត្តា បេ់អ្នក្
ណា_? 
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មនុេសសេើងេថិតសៅសត្កាមអំ្ណាច និងកា ត្តួតត្តា បេ់អា ក្សសាតាងំ ជាខាែ ងំេត្តូវធំ បេ់ត្រះ
ជាមាា េ់ 

 

៥. សតើមនុេសសេើងអាចបានេសគ រ្ ះរីអំ្ណាចននសេចក្ដីងងឹតខាងវឆិា ណ និងរីអំ្ណាចអា ក្ស
សាតាងំបានដែ ឬសទ_? 

មនុេសសេើងអាចេសគ រ្ ះបាន តាម េៈែណឹំងលអននត្រះសេេ ៊ូវ_! 
 

េំណួ សមស ៀនទ២ី ៖ 

១. សតើសេចក្ដីេនាទី១ ដែលត្រះសេេ ៊ូវបានេនាចំស ះអ្នក្ស ឿសលើត្ទង ់េឺជាអ្វី_? 

ត្រះសេេ ៊ូវនឹងអ្តស់ទាេអំ្សរើបាបឲ្យសេើង 

 

២. សយងតាមសមស ៀនសនះ ស តុអ្វីបានជាសេើងត្តូវកា  ចួរីបាប_? (តត្មុេ ៖ មាន៣យ៉ា ង) 

ក្. រីសត្ ះសេើងមិនបានសោ រត្រះជាមាា េ់ឲ្យេមនឹងឋានៈត្រះអ្ងរ 
ខ្. រីសត្ ះសេើងមិនបានសាត បប់ រ្ បត់្រះជាមាា េ់ 

េ. រីសត្ ះសេើងមានចិតតអាតាែ និេម និងអំ្នតួចំស ះត្រះ និងអ្នក្ែនទ 

 

៣. ស តុអ្វីបានជាត្រះជាមាា េ់មនិអាចសមើល លំងន៊ូវអំ្សរើបាប បេ់សេើង_? 

សោេសា ត្រះជាមាា េ់មានលក្ខណៈលអប េុិទធ និងេុតតិធម ៌

 

៤. សតើសេើងនឹងត្តូវកា សរលេ៊ូ ប៉ាុណាណ សៅ សែើមបេីងនងលសោះបាប បេ់សេើងឲ្យ ចួ_? 

អ្េ់ក្លបជានិចា 
 

៥. សបើសេើងចងត់្ត បជ់ាេុច តិសោេកា ត្បត្រឹតតិ បេ់ខ្លួនសេើង សតើសេើងរាល់ោន ត្តូវកានត់ាមត្កឹ្តយ
វនិេ័ បេ់ត្រះប៉ាុនែ នបទ_?  

សេើងត្តូវកានត់ាមត្កឹ្តយវនិេ័ បេ់ត្រះទាងំម៊ូលសរញមេួ ីវតិ ស ើេក្ត៏្តូវសក្ើតមក្រីមាតាបិតា
ដែលោែ នអំ្សរើបាបដែ  
អ្ញ្ា ឹង សតើសេើងរាល់ោន អាចទីរឹងខ្លួន ស ើេត្ត បជ់ាេុច តិសោេកា ត្បត្រឹតត បេ់ខ្លួនបានដែ ឬ
សទ_? 

មិនបានសទ 
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៦. សតើអ្នក្ណាអាចេងនងលសោះបាប បេ់សេើងបាន_?  

មានដតត្រះសេេ ៊ូវប៉ាុសណាណ ះ 

ស តុអ្វីបានជាត្រះសេេ ៊ូវអាចេងនងលសោះបាបទាងំអ្េ់ បេ់សេើងបាន ប៉ាុដនតមនុេសស្សងសទៀតមនិ
អាចេងនងលសោះបាប បេ់សេើងបាន_? 

សោេសា ត្រះសេេ ៊ូវមិនដែលសធវើបាបណាមេួស ើេ ស ើេបានោបត់្រះ ឫទេ័ត្រះវ បិតាក្នុ ង
ត្េបកិ់្ចាកា ទាងំអ្េ់ សទើបត្ទងអ់ាចេងនងលសោះបាបទាងំអ្េ់ បេ់សេើងបាន_។ មនុេសស្សងសទៀត 
(ែ៊ូចជាអ្នក្ែឹក្នសំាេនសោកិ្េជាសែើម_) មិនអាចេងនងលសោះបាប បេ់សេើងបានសទ សត្ ះអ្នក្
ទាងំអ្េ់សនះជាអ្នក្មានបាបែ៊ូចសេើងដែ _។ 

 

៧. សតើសេចក្ដីេនាទី២ ដែលត្រះសេេ ៊ូវបានេនាចំស ះអ្នក្ស ឿសលើត្ទងេឺ់ជាអ្វី_? 

ត្រះសេេ ៊ូវនឹងត្បទានម តក្ឲ្យសេើង 

 

៨. ម តក្ននត្រះសេេ ៊ូវមានរី ដ្នក្ សតើមានអ្វីខ្លះ_? 

ក្.  បេ់បឆា ំចិតតននម តក្ ដែលសេើងនឹងទទួលបានខ្ណៈសរលដែលសេើងកំ្រុង េ់សៅ 

ខ្. ម តក្សរញសលញ ដែលសេើងនឹងទទលួសត្កាេសរលសេើងសាល ប ់

 

៩. សតើ បេ់បឆា ំចិតតននម តក្ បេ់សេើងេឺជាអ្វី_? 

ត្រះវឆិា ណប េុិទធននត្រះនឹងយងមក្េណឋិ តសៅជាមេួសេើង 

 

១០. សតើត្រះវឆិា ណប េុិទធននត្រះមក្េងស់ៅជាមេួអ្នក្ស ឿសៅសរលណា_? 

ត្រះវឆិា ណននត្រះនឹងយងមក្េងស់ៅជាមេួរកួ្អ្នក្ស ឿសលើ ត្ទង ់ េឺក្នុ ងខ្ណៈសរលដែលសេើង
ោបស់្ដើមដក្ដត្បចិតតរិត និងបានស ឿទុក្ចិតតសលើ ត្រះសេេ ៊ូវ 

 

១១. សយងតាមសមស ៀនសនះ សតើកា េងស់ៅននត្រះវឆិា ណប េុិទធសនះ មាន្លត្បសយ នអ៍្វីខ្លះចំស ះ
សេើងសៅសរលឥ ៊ូវសនះ_? (តត្មុេ ៖ មាន២យ៉ា ង) 

ក្. ត្រះវឆិា ណប េុិទធត្បទានឲ្យសេើងន៊ូវ ីវតិអ្េ់ក្លបជានិចាសៅសរលឥ ៊ូ វសនះ 

ខ្. ត្រះវឆិា ណប េុិទធបំផ្លល េ់បំដត្បចិតត ស ើេនិងកា ត្បត្រឹតតិ បេ់សេើងសៅសរលឥ ៊ូ វសនះ 

 

១២. សតើ ីវតិែស៏ៅអ្េ់ក្លបជានិចាមាននេ័ថា  ៊ូបកាេ បេ់សេើងមនិសចះសាល បដ់មនឬសទ_? 

មិនដមនសទ 
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១៣. សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេ ួខាល ចសេចក្ដីសាល បដ់ែ ឬសទ_?  

មិនេ ួខាល ចសេចក្ដីសាល បស់ ើេ 

ស តុអ្វី_? 

រីសត្ ះសេចក្ដីសាល បេឺ់ជាកា ត្ត បស់ៅឯត្រះសៅឋានេួេ ៌

 

១៤. សតើមនុេសសោក្ដតងដតសធវើអ្វីដែលប ា្ ញថា រកួ្សេមានកា ្េ័ខាល ចចំស ះសេចក្ដីសាល ប_់? 

មនុេសជាសត្ចើនបានចំណាេត្បាក្ក់ាេសត្ចើន សែើមបីរាយមកា   ខ្លួ នរីសត្ោះថាន ក្ ់ និងរី ងឺំសរាោ
ស្សងៗ សោេកា ទិញដខ្សចសងកះ ដខ្សេីមា ត្រដលងេតវ ឬសាក្េ់ន័តជាសែើម 

 

១៥. សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេ ួខាល ចវឆិា ណអាត្ក្ក្ ់ត្ េសខាែ ច ឬអា ក្សអ្នក្តាដែ ឬសទ_?  

មិនេ ួខាល ចវឆិា ណអាត្ក្ក្ ់ត្ េសខាែ ច ឬអា ក្សអ្នក្តាស ើេ 

ស តុអ្វី_? 

រីសត្ ះត្រះវឆិា ណននត្រះដែលមានអំ្ណាចសលើេលបស់នះ  េ់សៅក្នុ ងខ្លួ នអ្នក្ស ឿទាងំសនះ 

 

១៦. សតើសាេន បេ់សោកិ្េមានអំ្ណាច េួ ផ្លល េ់បដ៊ូ ចិតត បេ់មនុេសសេើងដែ ឬសទ_? 

សាេន បេ់សោកិ្េទាងំអ្េ់ោែ នអំ្ណាច េួ ផ្លល េ់បដ៊ូ  ចិតត បេ់មនុេសសេើងបានស ើេ 

 

១៧. ស តុអ្វីបានជាអ្នក្ទាងំអ្េ់ ដែលបានស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវរិតត្បាក្ែនឹងរិតជាមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង
 ីវតិ បេ់សេ_? 

រីសត្ ះត្រះវឆិា ណននត្រះដែលេងស់ៅជាមេួរកួ្ោត ់ ត្ទងនឹ់ង េួ អ្នក្សនះឲ្យផ្លល េ់បដ៊ូ  បនតិចមតងៗ 
សោេត្រះេុណ បេ់ត្រះអ្ងរ 

 

១៨. សតើវហិា ននត្រះវឆិា ណប េុិទធេងស់ៅទីណា_? 

 ៊ូបកាេ បេ់អ្នក្ស ឿសលើ ត្រះសេេ ៊ូវ 
 

១៩. សតើម តក្សរញសលញ បេ់សេើងេឺជាអ្វីខ្លះ_? 

ក្. កា  េ់សៅជាមេួនឹងត្រះជាមាា េ់ជាស ៀង  ៊ូត 

ខ្. កា  េ់សៅក្ដនលងដែលោែ នកា ឈឺោប ់ ោែ នកា  ងទុក្ខសវទន ោែ នអំ្សរើបាប ឬសេចក្ដីសាល ប់
ស ើេ 

េ. កា ទទលួត្ទរយេមបតតិយ៉ា ងប បិ៊ូ រីត្រះវ បិតា បេ់សេើង 



 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 45 

២០. សតើកា េនាទាងំរី ដែលត្រះបានេនាត្បទានឲ្យអ្នក្ស ឿ (កា  ចួរីបាប និងកា ទទលួម តក្នន
ត្រះ) មានតនមលខ្ពេ់ជាងអ្វីខ្លះសៅសលើដ្នែីសនះ_? 

កា េនាននត្រះទាងំរី សនះមានតនមលខ្ពេ់ជាងលុេកាក្ ់អំ្ណាច កិ្តតិេេ ឬកា េបាេ_។_ល_។ 

 

េំណួ សមស ៀនទ៣ី ៖ 

១. សយងតាមកិ្ចាកា  ២៦:១៩-២០ សៅសរលសោក្ប៉ាុលបានត្បកាេែំណឹងលអ សតើោតប់ានត្បាប់
ត្បជា នឲ្យសធវើអ្វី_? (តត្មុេ ៖ មានេក្មែភ្ញរ៣យ៉ា ង) 

ក្. ោតប់ានត្បាបម់នុេសទាងំអ្េ់ឲ្យដត្បចិតត (រី សំនឿោេ់ និងរីអំ្សរើបាបោេ់ បេ់រកួ្សេ) 

ខ្. ោតប់ានត្បាបម់នុេសទាងំអ្េ់ឲ្យ្ក្ដប មក្ឯត្រះវញិ 

េ. ោតប់ានត្បាបម់នុេសទាងំអ្េ់ឲ្យត្បត្រឹតតដបបេំណំនឹងកា ដត្បចិតត (អ្នក្សនះត្តូវដតមាន្លដ្ល
ននកា ដត្បចិតត_) 

 

២. ស តុអ្វីបានជាអ្នក្ទាងំអ្េ់ដែលបានដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែសនះ នឹងមានកា ផ្លល េ់បដ៊ូ ក្នុង ីវតិ_? 

រីសត្ ះរកួ្សេបាន្ក្សចញរី្ល៊ូ វោេ់ បេ់រកួ្សេ សែើមបីសៅ ក្្ល៊ូ វ បេ់ត្រះ ស ើេឥ ៊ូ វសនះ ត្រះ
វឆិា ណប េុិទធេងស់ៅជាមេួរកួ្សេ ស ើេកំ្រុងដតសធវើកា ផ្លល េ់បដ៊ូ  រកួ្សេឲ្យែ៊ូចជាត្រះសេេ ៊ូវវញិ 

 

៣. សតើអ្វីខ្លះជា្េតុតាងដែលប ា្ ញថា រកួ្អ្នក្ស ឿសៅក្នុងទីត្កុ្ងសអ្ស្េ៊ូ រិតជាបានដក្ដត្បចិតតសចញរី
 ំសនឿោេ់ និងអំ្សរើបាបោេ់ បេ់រកួ្សេ_? 

អ្នក្ស ឿសលើ ត្រះសេេ ៊ូវងែីៗសៅត្កុ្ងសអ្ស្េ៊ូ បានបំផ្លល ញក្បួនតត្មា និងលះបងវ់តថុសាេនទាងំអ្េ់
 បេ់រកួ្សេសោេែុតសោល សទាះបីជាវាមានតនមលសេែើ នឹងលុេជាសត្ចើនក្ស៏ោេ 

 

៤. សតើអ្វីខ្លះជា្េតុតាងដែលប ា្ ញថា រកួ្អ្នក្ស ឿសៅក្នុងទីត្កុ្ងដងេា ៊ូនីចរិតជាបានដក្ដត្បចិតត
សចញរី ំសនឿោេ់ និងអំ្សរើបាបោេ់ បេ់រកួ្សេ_? 

សៅក្នុ ងខ្៨បានដចងថា ត្រះបនា៊ូល និងសេចក្ដី សំនឿ បេ់អ្នក្ស ឿសៅទីត្កុ្ងដងេា ៊ូ នីច «បាន
្ាេសចញរី» រកួ្សេបានជា «មិនោបំាចឲ់្យសេើងខ្ាុ ំនិយេអ្វីសទៀតសទ»_។ មនុេសត្េបោ់ន បាន
ស ើញកា ផ្លល េ់បដ៊ូ  ក្នុ ង ីវតិ បេ់រកួ្សេ 

 

៥. សតើមនុេសសេើងអាចសោ រ និងបសត្មើសៅហាវ េរី ក្នុងសរលដតមេួបានឬសទ_? 

មិនបានសទ 



46 សំណួរដ៏សំខាន់៥យ៉ា ងសតអីំពដំីណឹងល្អរបសព់្ពះមយស ៊ូវ 
៦. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើ ក្យ « ៊ូបត្រះ» អាចេំសៅសៅសលើអ្វីខ្លះ_? 

« ៊ូបត្រះ» េឺជាអ្វីៗទាងំអ្េ់ ទាងំ ៊ូបចមាល ក្ ់ទាងំវតថុ េ័ក្តិេិទធិស្សងៗ ដែលសេើងោតទុ់ក្េំខានជ់ាង
ត្រះជាមាា េ់សៅក្នុ ង ីវតិ បេ់សេើង_។ សាវក្ប៉ាុលបានបសត្ងៀនតាម េៈត្រះវឆិា ណប េុិទធថា 
សេចក្ដីសោ្លនោ់តទុ់ក្ែ៊ូចជាកា ថាវ េបងរ ំ៊ូបត្រះដែ  

 

៧. សយងតាមកាឡាទី ៥:១៩-២១ អ្នក្ទាងំឡាេណាដែលសៅដតមានចិតតបនតត្បត្រឹតតកិ្ចាកា ខាងសាច់
្មសៅស ើេ (្ល៊ូវោេ់ បេ់រកួ្សេ_) សតើរកួ្សេបានដក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែដែ ឬសទ_? 

អ្នក្ដែលសៅដតមានចិតតបនតត្បត្រឹតតកិ្ចាកា ខាងសាច់្ ម អ្នក្សនះមិនទានដ់ក្ដត្បចិតតរិតត្បាក្ែ
សនះសទ 

 

៨. សយងតាមកាឡាទី ៥:២២-២៥ សតើបទេមព ីសនះបានរិរណ៌នត្បាបស់េើងយ៉ា ងែ៊ូចសមដចខ្លះ ចំស ះ
កា ត្បត្រឹតតិ បេ់អ្នក្ដែលបានដក្ដត្បចិតត ចួស ើេ_? 

អ្នក្ដែលបានដក្ដត្បចិតត ចួស ើេ នឹងដលងត្បត្រឹតតកិ្ចាកា ខាងសាច់្ ម ស ើេោតនឹ់ងបសងកើត្ល
ដ្លននត្រះវឆិា ណប េុិទធវញិ 

 

េំណួ សមស ៀនទ៤ី ៖ 

១. សៅសរលដែលសាវក្ប៉ាុលបានអ្ធិបាេ ស ើេបសត្ងៀនែល់សាេនេ៍៊ូោជាសត្ចើន សតើោតទ់ទួល
បានកា សឆ្លើេតបដបបណារីរកួ្សេ_? 

មនុេសខ្លះបានេអបស់ោក្ប៉ាុល ស ើេបានរាយមេមាល បោ់តស់ោល 

 

២. ស តុអ្វីបានជារកួ្សេេអបស់ាវក្ប៉ាុលខាល ងំសមល៉ាះ_? 

រីសត្ ះរកួ្សេេអបក់ា អ្ធិបាេ បេ់ោត ់ជារិសេេកា បសត្ងៀនអំ្រីភ្ញរោបំាចន់នកា ដក្ដត្បចិតត 
 

៣. សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវទាងំអ្េ់ត្បឈមមុខ្នឹងកា សបៀតសបៀនដែ ឬសទ_? 

អ្នក្ស ឿសលើ ត្រះសេេ ៊ូវទាងំអ្េ់ត្បឈមមុខ្នឹងកា សបៀតសបៀន 

 

៤. សយងតាមល៊ូកា ១៤:២៥-២៧ សតើត្រះសេេ ៊ូវបានបសត្ងៀនសេើងអំ្រីអ្វីខ្លះ ដែលសេើងត្តូវដតត្រមសធវើ 
សែើមបសីធវើជាេិេសែរិ៏ត បេ់ត្រះសេេ ៊ូវ_? (តត្មុេ ៖ មាន២យ៉ា ង) 

ក្. សេើងត្តូវត្រមលះអាល័េរីមនុេស និង បេ់ត្ទរយខ្លួ នទាងំអ្េ់ 
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ខ្. សេើងត្តូវត្រម្ាុ ក្សឈើឆ្ក ងខ្លួ ន 

 

៥. សតើកា លះអាល័េរីឪរុក្មាដ េ បងបអ៊ូនត្បុេត្េី បដីត្បរនធ និងក្៊ូនសៅ សែើមបសីែើ តាមត្រះសេេ ៊ូវ មាន
អ្តថនេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដចខ្លះ_? 

 ក្យ «លះអាល័េ» ក្នុ ងខ្េមពី សនះមិនដមនមាននេ័ថា ត្រះសេេ ៊ូវេរវត្រះ ឫទេ័ឲ្យសេើងឈប់
ត្េឡាញ់ត្កុ្មត្េួសា  បេ់សេើង ឬត្បឆ្ងំនឹងរកួ្សេសនះសទ_! ត្រះសេេ ៊ូវមានបនា៊ូលបំស្លើេ សែើមបី
ឲ្យសេើងោបអ់ា មែណ៍ថា ត្តូវត្េឡាញ់ត្រះជាមាា េ់ខាល ងំបំ្ុត_។ សបើសត្បៀប្ាឹមកា ត្េឡាញ់ បេ់
សេើងចំស ះត្េួសា  វតថុ ស្សងៗ និង ីវតិ បេ់ខ្លួ នឯង សៅនឹងកា ត្េឡាញ់ បេ់សេើងចំស ះត្រះ
ជាមាា េ់ ហាក្ែ់៊ូចជាសេើងបានលះបងត់្េួសា  បេ់សេើងសៅវញិ_! 

 

៦. សតើកា ្ាុក្សឈើឆ្ក ង បេ់សេើងមានអ្តថនេ័យ៉ា ងែ៊ូចសមដចខ្លះ_? 

ក្. កា េុខ្ចិតតបាតប់ងម់នុេស និង បេ់ត្ទរយខ្លួ ន 

ខ្. កា េុខ្ចិតតទទួលកា  ងទុក្ខ 
 

៧. សតើឧទា  ណ៍ទាងំរី  ដែលត្រះសេេ ៊ូវបានសលើក្ស ើងបនា បរី់សេចក្ដីបសត្ងៀន បេ់ត្ទងស់ៅក្នុង
ល៊ូកា ១៤:២៥-២៧ មានអ្វីខ្លះ_? 

ក្. អ្នក្េង់្ ាះរីងែ  

ខ្. សេតចសៅចាំងនឹងសេដចមេួសទៀត 

 

៨. ស តុអ្វីបានជាត្រះសេេ ៊ូវសលើក្េក្ឧទា  ណ៍ទាងំរី មក្សត្បើបនា បរី់សេចក្ដីបសត្ងៀន បេ់ត្ទង_់? 

រីសត្ ះត្រះសេេ ៊ូវចងឲ់្យសេើងេិតរិោ ណាមុនអំ្រីកា លះបង ់ សែើមបីសធវើជាេិេស បេ់ត្ទង ់ ែ៊ូចជា
អ្នក្េង់្ ាះរីងែ និងសេតចដែលសៅចាំងនឹងសេតចមេួសទៀតក្ប៏ានេិតរិោ ណាមុនយ៉ា ងសនះដែ  

 

៩. សយងតាម១សរត្តុេ ៤:១-៤ សតើអ្វជីាម៊ូលស តុដែលអ្នក្មនិស ឿចំអ្ក្ចំអ្នឲ់្យអ្នក្ស ឿសលើត្រះ
សេេ ៊ូវ_? 

រីសត្ ះដតអ្នក្ស ឿមិនត្រមសធវើតាមទសងវើននអំ្សរើបាប បេ់រកួ្សេ 

 

១០. សយងតាមមា៉ា ថាេ ៥:១០-១២ និងល៊ូកា ៦:២២-២៣ សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវេ ួដតមាន
ឥ យិបងដបបណាចំស ះកា សបៀតសបៀន_? 

អ្នក្ស ឿសលើ ត្រះសេេ ៊ូវេ ួដតមានចិតតអំ្ណ  និង កី្រាេជាខាល ងំសៅក្នុ ងកា  ងទុក្ខ បេ់រកួ្សេ 
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១១. សតើ ត្រះ សេេ ៊ូវ  បាន េនា  ត្បទាន អ្វី ខ្លះ ចំស ះ  អ្នក្ ដែល បាន ទទួល ន៊ូវ  សេចក្ដី  សបៀត  សបៀន សោេ សត្ ះ

ត្រះនមត្រះអ្ងរ_? 

ោតនឹ់ងទទលួត្រះរ  និង វ្ នជ់ាធំសៅថានេួេ ៌

 

១២. សយងតាម១សរត្តុេ ៤:១២-១៦,១៩ សតើអ្នក្ស ឿសលើត្រះសេេ ៊ូវត្តូវសធវើអ្វខី្លះ សៅសរលដែលមានអ្នក្
មនិស ឿមក្សបៀតសបៀន_? 

អ្នក្ស ឿសលើ ត្រះសេេ ៊ូវត្តូវដតទុក្ចិតតសលើ សេចក្ដីសសាែ ះត្តង ់បេ់ត្រះ ស ើេស ឿជាក្ស់លើកា េនា
 បេ់ត្ទងថ់ា ត្ទងនឹ់ង្តល់សេចក្ដីេុតតិធមស៌ៅនងៃ នំុំ ត្មះ 

 

េំណួ សមស ៀនទ៥ី ៖ 

១. សតើន ណាបានប រ្ បឲ់្យអ្នក្ស ឿទាងំអ្េ់ទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្_? 

ត្រះសេេ ៊ូវ 
 

២. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើអ្វីដែលមនិដមនជាអ្តថនេ័រិតននរិធីត្ មុ ទឹក្_? (តត្មុេ ៖ មាន៣
យ៉ា ង) 

ក្. រិធីត្ មុ ទឹក្មិនដមនជារិធីសាេនមេួដែលសេើងត្តូវសធវើ សែើមបីទទលួបានេំណាងលអ
េត្មាបត់្កុ្មត្េួសា  ឬមុខ្ នំញួ បេ់សេើងសនះសទ 

ខ្. រិធីត្ មុ ទឹក្មិនដមនជាវធីិមេួ សែើមបីេមាអ តអំ្សរើបាប បេ់សេើងសនះសទ 

េ. រិធី ត្ មុ  ទឹក្ មិន ដមន ជា ដ្នក្ េំខាន់ អ្វី  មេួ នន សេចក្ដី  េសគ រ្ ះ ដែល ន  ំឲ្យ សេើង  ចួ រី អំ្សរើបាប
សនះសទ 

 

៣. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើអ្តថនេ័ននរិធីត្ មុ ទឹក្មានអ្វីខ្លះ_? (តត្មុេ ៖ មាន៣យ៉ា ង) 

ក្. រិធីត្ មុ ទឹក្ជាទីបនា ល់ននសេចក្ដីេសគ រ្ ះ បេ់សេើងក្នុ ងត្រះត្េីេា 
ខ្. រិធីត្ មុ ទឹក្ជាទីេមារ ល់ននអ្វីៗដែលបានសក្ើតស ើងចំស ះសេើងខាងវឆិា ណ 

េ. រិធីត្ មុ ទឹក្ជាកា េសត្មចចិតតច៊ូលជាេមា ិក្សៅក្នុ ងត្កុ្ម នំុំតាមតំបនម់េួ 

 

៤. សយងតាមសមស ៀន បេ់សេើង សតើរិធីត្ មុ ទឹក្មានទីេមារ ល់អ្វីខ្លះ_? (តត្មុេ ៖ មាន៣យ៉ា ង) 

ក្. សរលសេើងឈ សៅក្នុ ងទឹក្ សនះជានិមិតត ៊ូបរីកា  េ់ក្នុ ង ីវតិោេ់ និង្ល៊ូ វោេ់ បេ់សេើង 

ខ្. សរលសេើងត្ មុ សៅក្នុ ងទឹក្ សនះជានិមិតត ៊ូបរីកា សាល បខ់ាង ីវតិោេ់ និង្ល៊ូ វោេ់ បេ់សេើង 
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េ. សរលសេើងសងើបរីទឹក្វញិ សនះជានិមិតត ៊ូបរីកា  េ់ស ើងវញិជាមេួត្រះសេេ ៊ូវ សោេត្រះបាន
ត្បទានឲ្យសេើងបាន ីវតិងែីក្នុ ងត្រះសេេ ៊ូវត្េីេា 

 

៥. សតើសេើងកាល េសៅជាអ្វី សៅសរលដែលសេើងបានទទលួរិធីត្ មុ ទឹក្ ចួ_? 

សេើងកាល េសៅជាេមា ិក្សៅក្នុ ងត្កុ្ម នំុំតាមតំបនម់េួ 


