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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 
—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១ អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 
1. វាកយសពទទី ១ អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 
2. វាកយសពទទី ២ ព្ពះអម្ចា ស់ស្រសឡាញ់អនក 
3. វាកយសពទទី ៣ ព្ពះគមពីរ 
4. វាកយសពទទី ៤ ម្ចន្ព្ពះ 
5. វាកយសពទទី ៥ ព្ពះព្គិសាគឺជាព្ពះ 
6. វាកយសពទទី ៦ ជីវតិតាមរយៈង្សចកដីជំង្ន្ឿ 
7. វាកយសពទទី ៧ ការប្ព្បចិតា និ្ខការលន់្តួបប 
8. វាកយសពទទី ៨ ពិធីបុណ្យព្ជមុជ 
9. វាកយសពទទី ៩ ការធានានន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ 
ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 
10. វាកយសពទទី ១០ ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ 
11. វាកយសពទទី ១១ ង្តើការអធិដ្ឋា ន្បន្ង្្លើយតបឬង្ទ ? 
12. វាកយសពទទី ១២ ការអាន្ព្ពះគមពីរ 
13. វាកយសពទទី ១៣ ារៈសំខាន់្នន្ការព្បជំុ 
14. វាកយសពទទី ១៤ នៃគូខាខវញិ្ញា ណ្ 
15. វាកយសពទទី ១៥ ការង្ព្ចៀខបទចង្ព្មៀខ 
16. វាកយសពទទី ១៦ ការសរង្សើរតង្មកើខ 
17. វាកយសពទទី ១៧ ការបន្ាា រង្ ើខវញិង្រៀខរាល់ព្ពឹក 
18. វាកយសពទទី ១៨ ការអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ 
19. វាកយសពទ័ទី ១៩ ការអាន្អធិដ្ឋា ន្ព្ពះបន្ទូល 
20. វាកយសពទទី ២០ ការបរងិ្ភាគព្ពះអម្ចា ស់ 
21. វាកយសពទទី ២១ ការផឹកព្ពះអម្ចា ស់ 
22. វាកយសពទទី ២២ ការទទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់ 
23. វាកយសពទទី ២៣ អាន្អធិដ្ឋា ន្ សិកា ទង្ន្ទញ និ្ខ អធិបាយ 
ភាគ៣ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 
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24. វាកយសពទទី ២៤ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 
25. វាកយសពទទី ២៥ ព្ពះគមពីរចាប់ាា រង្ ើខវញិ 
26. វាកយសពទទី ២៦ ការាគ ល់បទចង្ព្មៀខ 
27. វាកយសពទ័ទី ២៧  ង្មង្រៀសិកាជីវតិនន្ព្ពះគមពីរ 
28. វាកយសពទទី ២៨ ការសិកាសរបុរមួនន្ព្ពះគមពីរ 
29. វាកយសពទទី ២៩ ព្ពះបន្ទូលបរសុិទធសព្ម្ចប់ាា រង្ ើខវញិង្ពលព្ពឹក 
ភាគ៤ ការចង្ខពមើន្ធំកនុ្ខជីវតិ 
30. វាកយសពទទី ៣០ ការបំង្ពញ(ចប្មែត)អនកង្ស្រសកឃ្លល ន្ង្ដ្ឋយរបស់លែ 
31. វាកយសពទទី ៣១ ង្សចកាីស្រសឡាញ់ព្ពះ 
32. វាកយសពទទី ៣២ ការពិត ង្សចកាីជំង្ន្ឿ និ្ខការបទពិង្ាធន៍្ 
33. វាកយសពទទី ៣៣ ការទំនាក់ទំន្ខជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ផ្ទទ ល់ខលួន្ និ្ខង្ដ្ឋយង្សចកដីស្រសលាញ់ 
34. វាកយសពទទី ៣៤ អារមមណ៍្នន្ជីវតិ 
35. វាកយសពទទី ៣៥ ការព្បកបនន្ជីវតិ 
36. វាកយសពទទី ៣៦ ង្សចកាីជំង្ន្ឿ និ្ខ ការាា ប់ប គ្ ប់ 
37. វាកយសពទទី ៣៧ ការបទពិង្ាធន៍្ព្ពះព្គិសា 
38. វាកយសពទទី ៣៨ ការសម្ចែ តអតីតកាល 
39. វាកយសពទទី ៣៩ ង្ហ្តុអវីបន្ជាពួកង្ជឿរខទុកេលំបក? 
40. វាកយសពទទី ៤០ ការព្បឈមមុខនឹ្ខការង្បៀតង្បៀន្ 
41. វាកយសពទទី ៤១ ការតតំាខនឹ្ខអារកស 
42. វាកយសពទទី ៤២ ការមិន្ស្រសឡាញ់ង្លាកិយ 
43. វាកយសពទទី ៤៣ ង្ចាដ នន្ការប្ថរការបស់ព្ពះ 
44. វាកយសពទទី ៤៤ ង្សចកាីសខឃឹមនន្ជីវតិព្គិាទ ន្ 
ភាគ៥ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 
45. វាកយសពទទី ៤៥ វញិ្ញា ណ្មនុ្សស 
46. វាកយសពទទី ៤៦ ព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ ល 
47. វាកយសពទទី ៤៧ ការកាល យជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ 
48. វាកយសពទទី ៤៨ ការហ្វឹកហាត់ង្ព្បើវញិ្ញា ណ្ 
49. វាកយសពទទី ៤៩ ការបន្ង្ពញជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ 
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50. វាកយសពទទី ៥០ ការរស់ង្ៅ និ្ខ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 
ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 
51. វាកយសពទទី ៥១ ការង្ព្បសង្លាះប្ផនកផលូវចាប់  
52. វាកយសពទទី ៥២ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិ 
53. វាកយសពទទី ៥៣ ព្ពះព្តីឯកប្ៃលជាជីវតិព្ជលួព្ជាបមនុ្សសប្ៃលម្ចន្បីប្ផនក 
54. វាកយសពទទី៥៤ ការង្កើតជាថមី 
55. វាកយសពទទី ៥៥ ការប្ញកង្ចញជាបរសុិទធ 
56. វាកយសពទទី ៥៦ ការប្កជាថមី 
57. វាកយសពទទី ៥៧ ការផ្ទល ស់ប្ព្ប 
58. វាកយសពទទី ៥៨ ការថតចមលខ 
59. វាកយសពទទី ៥៩ ការទទួលសិរលីែ 
ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 
60. វាកយសពទទី ៦០ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 
61. វាកយសពទទី ៦១ ការប្ចកចាយរបស់ព្ពះ 
62. វាកយសពទទី ៦២ ការលាយបញ្ាូ លគ្នន រវាខព្ពះជាមួយមនុ្សស 
63. វាកយសពទទី ៦៣ ព័ន្ធកិចានន្យុគសម័យ 
64. វាកយសពទទី ៦៤ ព្ពះព្តីឯកប្ៃលបន្្លខកាត់ៃំណាក់កាល 
65. វាកយសពទទី ៦៥ ព្ពះព្គិសារមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ 
66. វាកយសពទទី ៦៦ ព្ពះវញិ្ញា ណ្សង្ព្មចចុខង្ព្កាយបខែស់ 
67. វាកយសពទទី ៦៧ ព្ពះជាជីវតិអស់កលប 
68. វាកយសពទទី ៦៨ របូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា 
69. វាកយសពទទី ៦៩ ព្កុមជំនំុ្ 
70. វាកយសពទទី ៧០ ន្គរ 
71. វាកយសពទទី ៧១ ការោខមកជាង្លើកទីពីររបស់ព្ពះព្គិសា 
ភាគ៨ ង្សចកាីង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ 
72. វាកយសពទទី ៧២ ព្ពះបន្កាល យជាមនុ្សស ង្ៃើមបឱី្យមនុ្សសអាចកាល យជាព្ពះ 
73. វាកយសពទទី ៧៣ ព័ន្ធកិចាៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះព្គិសដង្ៅកនុខបីៃំណាក់កាល 
74. វាកយសពទទី ៧៤ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិជាមនុ្សសព្ពះ 
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75. វាកយសពទទី ៧៥ ពួកអនកម្ចន្ជ័យជមនះ 
76. វាកយសពទទី ៧៦ សភាពពិតនន្របូកាយព្ពះព្គិសា 
77. វាកយសពទទី ៧៧ ង្យរាូ ិមថមី  
ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 
78. វាកយសពទ ៧៨ ង្សចកាីអាថ៌កំបំខអាា រយ ព្ពះព្គិសា និ្ខព្កុមជំនំុ្ 
79. វាកយសពទទី ៧៩ ព្បំពីរៃំណាក់កាលរបស់ព្កុមជំនំុ្ 
80. វាកយសពទទី ៨០ ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 
81. វាកយសពទទី ៨១ ង្យើខជាអវី 
82. វាកយសពទទី ៨២ មូលដ្ឋា ន្នន្ព្កុមជំនំុ្ 
83. វាកយសពទទី ៨៣ វច៉ប្ម៉ន្ នី្ 
84. វាកយសពទទី ៨៤ វថិង្ន្សលី 
85. វាកយសពទទី ៨៥ ការាគ ល់បកសពួកនិ្កាយ 
86. វាកយសពទទី ៨៦ ការៃូចគ្នន ង្ប៉ះបិទជាមួយនឹ្ខង្សចកាីខុស្គខ 
87. វាកយសពទទី ៨៧ អាកបបកិរោិរបស់ង្យើខចំង្ពាះពួកអនកង្ជឿៃូចគ្នន  
88. វាកយសពទទី ៨៨ ការចុះចូលចំង្ពាះអនកប្ៃលម្ចន្សិទធអំណាចព្គប់ព្គខង្លើង្យើខ 
ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 
89. វាកយសពទទី ៨៩ ការកាខព្កុមជំនំុ្ង្ ើខ 
90. វាកយសពទទី ៩០ ផលូវប្ៃលព្ពះជាម្ចា ស់បន្កំណ្ត់ទុក 
91. វាកយសពទទី ៩១ ជីពចរជីវតិង្ៅកនុខការអនុ្វតាផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក 
92. វាកយសពទទី ៩២ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់ប្តមួយគត់សព្ម្ចប់ៃំណឹ្ខលែ 
93. វាកយសពទទី ៩៣ ការឃ្លវ លហ្វូខង្ចៀមរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 
94. វាកយសពទទី ៩៤ ព្កុមព្ទព្ទខ់ជីវតិ 
95. វាកយសពទទី ៩៥ ការព្បជំុព្កមុ 
96.វាកយសពទទី ៩៦ ការព្បជំុតុព្ពះអម្ចា ស់ 
97. វាកយសពទទី ៩៧ ការព្បជំុអធិបាយ 
98. វាកយសពទទី ៩៨ ការថ្វវ យព្ទពយសមបតាិ 
99. វាកយសពទទី ៩៩ ការចូលរមួង្ៅកនុខការព្បជំុធំៗ និ្ខការហ្វឹកហ្វឺន្ទំខឡាយ 
100. វាកយសពទទី ១០០ ការរមួបញ្ាូ លនន្របូកាយព្ពះព្គិសា  
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 ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី១ អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

ៃកស្រសខ់ពី:  

     រ ៉មូ ៩:២៣ ង្ហ្ើយង្បើព្ទខ់ចខ់ង្បើកឱ្យភាជន្ៈ ប្ៃលគួរនឹ្ខង្សចកដីង្មតាា  ករណុា ប្ៃលព្ទខ់
បន្ង្រៀប ចំជាមុន្ បន្ាគ ល់ង្សចកដីវងិ្សសនន្សិរ ីលែៃ៏បរសុិទធរបស់ព្ទខ់វញិ ។  

     ង្យើខគឺជាភាជន្ៈរបស់ព្ពះង្ៃើមបីដ្ឋក់ និ្ខសប្មដខព្ពះ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលអំង្ពើបបចូលមក
កនុខមនុ្សស ង្ធវើឱ្យមនុ្សសព្បព្ពឹតាអំង្ពើបប ។ ង្ដ្ឋយារព្ពះព្គិសាបន្សុគតង្ៅង្លើង្ឈើឆ្កក ខ
ង្ហ្ើយបន្សង្ព្មចការង្ព្បសង្លាះ ៃូង្ចនះង្យើខព្តូវប្តង្ជឿង្ហ្ើយទទួលបុណ្យព្ជមុជទឹក ។ 

ខលឹមារ: 

ង្លាកុបបតាិ ១:២៦ក       ព្ទខ់ក៏ម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលថ្វ ចូរង្យើខង្ធវើមនុ្សសឱ្យៃូចជារបូង្យើខ ឱ្យម្ចន្
ភាពៃូចង្យើខ ។ 

រ ៉មូ ៩:២៣                  ង្ហ្ើយង្បើព្ទខ់ចខ់ង្បើកឱ្យភាជន្ៈ ប្ៃលគួរនឹ្ខង្សចកដីង្មតាា  ករណុា ប្ៃល
ព្ទខ់បន្ង្រៀប ចំជាមុន្ បន្ាគ ល់ង្សចកដីវងិ្សសនន្សិរ ីលែៃ៏បរសុិទធ
របស់ព្ទខ់វញិ ។ 

យូ៉ហាន្ ១:២៩              លុះប្សែកង្ ើខ យូ៉ហាន្ង្ ើញព្ពះ ង្យស ូ ប្ៃលព្ទខ់កំពុខប្តោខ
មកឯគ្នត់ ង្នាះក៏ង្ពាលថ្វ នុ្ ះន៍្ កូន្ង្ចៀមនន្ព្ពះ ប្ៃលង្ដ្ឋះបប
មនុ្សសង្លាក!  

I. “ង្ហ្ើយព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ម្ចន្បន្ទូលថ្វ“ ចូរង្យើខង្ធវើមនុ្សសឱ្យៃូចជារបូង្យើខឱ្យម្ចន្ភាព
ៃូចង្យើខ”—ង្លាកុបបតាិ ១:២៦ក:  
A. ព្ពះបន្បង្ខកើតមនុ្សសឱ្យម្ចន្របូ និ្ខភាពៃូចព្ទខ់ ពីង្ព្ពាះមនុ្សសព្តូវបន្បង្ខកើត

ង្ ើខៃូចជាភាជន្ៈសព្ម្ចប់ដ្ឋក់ព្ពះព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ។ ៃូចគ្នន ង្ន្ះប្ៃរ ង្ស្រាមនៃព្តូវបន្
បង្ខកើតង្ ើខតាមរបូភាពៃូចនៃ ពីង្ព្ពាះង្ស្រាមនៃព្តូវបន្បង្ខកើតង្ ើខកនុខង្គ្នល
បំណ្ខសព្ម្ចប់ដ្ឋក់នៃ—ខ២៦ ។  



6 

 

B. ព្ទខ់បន្បង្ខកើតង្យើខឱ្យម្ចន្របូៃូចជាព្ទខ់ និ្ខភាពៃូចព្ទខ់ ៃូង្ចនះង្យើខអាចនឹ្ខលមម
សព្ម្ចប់ព្ទខ់ង្ៃើមបីដ្ឋក់ព្ពះអខគព្ទខ់ង្ៅកនុខង្យើខ—ខ២៦ ។  

II. “ង្ហ្ើយង្បើព្ទខ់ចខ់ង្បើកឱ្យភាជន្ៈ ប្ៃលគួរនឹ្ខង្សចកដីង្មតាា  ករណុា ប្ៃលព្ទខ់បន្ង្រៀប ចំ
ជាមុន្ បន្ាគ ល់ង្សចកដីវងិ្សសនន្សិរ ីលែៃ៏បរសុិទធរបស់ព្ទខ់វញិ”— រ ៉មូ ៩:២៣ ។ 

III. ង្ៅង្ពលអំង្ពើបបចូលមកកនុខមនុ្សស វាកាល យជាអំណាចប្ៃលង្ធវើឱ្យមនុ្សសព្បព្ពឹតាអំង្ពើ
បប ។ ព្ពះព្គិសាបន្សុគតង្ៅង្លើង្ឈើឆ្កក ខ ង្ហ្ើយបន្បខហូរព្ពះង្លាហិ្តរបស់ព្ទខ់ 
ង្ៃើមបលីាខសម្ចែ តអំង្ពើបបរបស់ង្យើខ និ្ខបំង្ពញសង្ព្មចការង្ព្បសង្លាះ—យូ៉ហាន្ ១:
២៩; រ ៉មូ ៥:១២: 
A. កនុខនាមជាកូន្ង្ចៀមនន្ព្ពះ ព្ពះព្គិសាបន្សុគត ង្ៃើមបីៃកយកអំង្ពើបបង្ចញពី

ង្លាកិយ—យូ៉ហាន្ ១:២៩ ។ 
B. កនុខនាមជាព្គ្នប់ស្រសូវាលីមួយព្គ្នប់ ព្ពះព្គិសដបន្សុគត ង្ដ្ឋយការធាល ក់ចុះង្ៅកនុខ

ង្សចកដីាល ប់ ង្ៃើមបីបង្ញ្ាញជីវតិរបស់ព្ពះ—១០:២៤ ។ 
IV. “អនកណាប្ៃលង្ជឿ ង្ហ្ើយទទួលបុណ្យព្ជមុជ ទឹក ង្នាះនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ”—ម៉្ចកុស ១៦:

១៦ : 
A. ការង្ជឿ គឺការទទួលយកព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ។ ង្យើខគួរប្តង្បើកម្ចត់របស់ង្យើខង្ហ្ើយ

អំពាវនាវរកព្ពះអម្ចា ស់អស់ពីៃួខចិតារបស់ង្យើខ ង្ៃើមបីឱ្យព្ទខ់នឹ្ខចូលង្ៅកនុខង្យើខ—
ខ១៦ ។  

B. បនាទ ប់ពីង្យើខបន្ង្ជឿង្លើព្ពះអម្ចា ស់ ង្យើខចំាបច់ព្តវូប្តបន្ទទួលព្ជមុជទឹក—
ខ១៦ ។  

V. “ឱ្!ង្ន្ះជាង្រឿខៃ៏ប្សន្អ_ាា រយ គឺព្ពះង្យ_ស ូ ង្ហ្ើយនិ្ខរបូខ្ុំ ខ្ុំង្ៅកនុខព្ទខ់ ព្ទខ់គខ់កនុខខ្ុំ 
ជាអាថ៍_កំបំខជាង្រឿខ អ_ាា រយ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ១៧៧, អខ់ង្គលសង្លខ ២៣៣)  
។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី២ ព្ពះជាម្ចា ស់ស្រសឡាញ់អនក 

ៃកស្រសខ់ពី : 

      យូ៉ហាន្ ៣:១៦ ព្ពះអខគព្ទខ់ស្រសឡាញ់មនុ្សសង្លាក ៃល់ង្មល៉ះបន្ជាព្ពះអខគព្បទន្ព្ពះ
រាជបុព្តប្តមួយរបស់ព្ទខ់ ង្ៃើមបឱី្យ អស់អនកណាប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះរាជបុព្តា ង្នាះនឹ្ខមិន្ព្តូវ
វនិាសង្ ើយប្តឱ្យម្ចន្ជីវតិអស់កលបជានិ្ចាវញិ ។  

       ព្ពះជាម្ចា ស់ គឺជាង្សចកាីស្រសឡាញ់! ព្ទខ់បន្ខវល់ខាវ យពីតព្មូវការរបស់មនុ្សស ។ ព្ពះ
ព្គិសាបន្ោខមកសុគត ង្ៃើមបីង្ដ្ឋះស្រាយបញ្ញហ នន្អំង្ពើបបរបស់ង្យើខ ។ ព្បសិន្ង្បើអនក
និ្ោយង្ៅកាន់្ព្ពះជាម្ចា ស់ថ្វ “ទូលបខគំជាមនុ្សសម្ចន្បប ទូលបខគំសម័ព្គចិតា ង្ហ្ើយចខ់
ទទួលយកព្ពះអខគ” ង្នាះអនកនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ! 

ខលឹមារ : 

១យូ៉ហាន្ ៤:១៦ខ     ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាង្សចកាីស្រសឡាញ់ ។ 

យូ៉ហាន្ ៣:១៦     ព្ពះអខគព្ទខ់ស្រសឡាញ់មនុ្សសង្លាកៃល់ង្មលះ បន្ជាព្ពះអខគព្បទន្ព្ពះ
រាជបុព្តប្តមួយរបស់ព្ទខ់ ង្ៃើមបឱី្យអស់អនកណាប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះរាជ
បុព្តា ង្នាះនឹ្ខមិន្ព្តវូវនិាសង្ ើយ ប្តឱ្យម្ចន្ជីវតិអស់កលបជានិ្ចាវញិ ។ 

     រ ៉មូ ៥:៨                 បុ៉ប្ន្ាព្ពះបន្ផាល់ង្សចកាីស្រសឡាញ់របស់ព្ទខ់មកង្យើខង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខ
ម្ចន្បបង្ៅង្ ើយ ព្ពះព្គិសគព្ទខ់សុគតសព្ម្ចប់ង្យើខរាល់គ្នន  ។ 

I. “ព្ពះជាម្ចា ស់ គឺជាង្សចកាីស្រសឡាញ់” ។  “ព្ពះអខគព្ទខ់ស្រសឡាញ់មនុ្សសង្លាកៃល់ង្មល៉ះ 
បន្ជាព្ពះអខគព្បទន្ព្ពះរាជបុព្តាប្តមួយរបស់ព្ទខ់…….”—១យូ៉ហាន្ ៤:១៦ខ, យូ៉ហាន្ 
៣:១៦: 
A. “ព្ពះជាម្ចា ស់ គឺជាង្សចកាីស្រសឡាញ់” ង្ន្ះគឺជាការពិត! ព្ពះជាម្ចា ស់ គឺជាង្សចកាី

ស្រសឡាញ់ ព្ទខ់មិន្អាចជួយបន្ បុ៉ប្ន្ាស្រសឡាញ់ ព្ទខ់មិន្ម្ចន្ព្ពះទ័យសុខស្រសួល
ង្ ើយ ព្បសិន្ង្បើព្ទខ់មិន្បន្ស្រសឡាញ់ ។ 



8 

 

B. ព្ទខ់បន្ស្រសឡាញ់ និ្ខបន្ព្បទន្ឱ្យ ។ ព្ទខ់បន្ព្បទន្ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូៃល់
មនុ្សសង្លាក ង្ៃើមបសុីគតសព្ម្ចប់មនុ្សសង្លាក និ្ខបំង្ពញសង្ព្មចង្សចកាីសង្រ គ្ ះ
ង្ៅង្លើង្ឈើឆ្កក ខ ។ 

C. ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះង្ហ្តុង្ន្ះង្ហ្ើយ ង្ទើបព្ពះគមពីរបន្ប ហ្ ញង្យើខនូ្វការពិតៃ៏អាា រយមួយ
ង្ន្ះ ង្នាះគឺថ្វ ង្សចកាីស្រសឡាញ់នន្ព្ពះជាម្ចា ស់ បន្សប្មាខង្ចញង្ៅកនុខង្សចកាី
ាល ប់របស់ព្ពះព្គិសា ។ 

II. “អស់អនកណាប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ទខ់មិន្ព្តវូវនិាសង្ ើយ បុ៉ប្ន្ាម្ចន្ជីវតិអស់កលបវញិ”—
ខ១៦ : 
A. សពវនថៃង្ន្ះ ខ្ុំកំពុខនិ្ោយង្រឿខមួយ ង្នាះគឺថ្វ ព្ពះចខ់បន្អនក និ្ខស្រសឡាញ់អនក ។ 
B. ព្ទខ់បន្ង្ដ្ឋះស្រាយរាល់បញ្ញហ របស់ង្យើខ ព្ទខ់មិន្បន្ទុកកប្ន្លខសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខ

ង្ធវើការ្រង្ ើយ ។ ង្យើខមិន្ចំាបច់ង្ធវើអវីទំខអស់ ង្លើកប្លខប្តការង្ជឿនូ្វអវីប្ៃល
ព្ពះអម្ចា ស់បន្បំង្ពញសង្ព្មចរចួង្ហ្ើយបុ៉ង្ណាណ ះ ។ 

C. ខ្ុំសខឃឹមថ្វ អនកអាចចខចំាថ្វ ព្ពះ គឺជាង្សចកាីស្រសឡាញ់! ព្បសិន្ង្បើអនកនិ្ោយង្ៅ
កាន់្ព្ពះថ្វ “ទូលបខគំជាមនុ្សសម្ចន្បប ទូលបខគំសម័ព្គចិតា និ្ខចខ់ទទួលយកព្ពះ
អខគ” ង្នាះអនកនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ! ង្ព្កាយមក ព្ពះអខគនឹ្ខរកីរាយព្ពះទ័យ ង្ហ្ើយអនកក៏
នឹ្ខរកីរាយចិតាជាមួយនឹ្ខព្ទខ់ផខប្ៃរ ។ 

III. “ព្ពះង្មតាា ជាបទចង្ព្មៀខខ្ុំ ចិតាថ្វវ យបខគំម្ចត់សរង្សើរ ព្ពះគុណ្ព្ទខ់គ្នម ន្អវីណាមួយ
ង្ព្បៀបង្សមើ បន្ទំខៃួខចិតាជីវតិខ្ុំ ព្ទខ់ស្រសឡាញ់ង្យើខ ព្ទខ់ស្រសឡាញ់ង្យើខ ចាត់ព្ពះ
បុព្តាមករកង្យើខ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៣១, អខ់ង្គលសង្លខ ៣៤)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 
វាកយសពទទី៣ ព្ពះគមពីរ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦ ព្គប់ទំខបទគមពីរ គឺជាព្ពះ ព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញព្ពះ វញិ្ញា ណ្បណាា លឱ្យ
ប្តខង្ទ ក៏ម្ចន្ព្បង្ោជន៍្សព្ម្ចប់ការបង្ព្ខៀន្ ការរឭំកឱ្យៃឹខខលួន្ ការព្បង្ៅតព្មខ់ និ្ខការ
ប ហ្ ត់ខាខឯង្សចកដីសុចរតិ ។ 

ព្ពះគមពីរ គឺជាខយល់ៃង្ខហើមរបស់ព្ពះ ប្ៃលព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញ ។ ព្ពះ គឺជាពន្លឺ ជាជីវតិ ជា
ង្សចកដីស្រសឡាញ់ ជាង្ចាដ រ និ្ខ ជាព្បជ្ា ។ល។ ចំណុ្ចទំខង្ន្ះង្ហ្ើយប្ៃលព្ពះជាម្ចា ស់
បន្បង្ញ្ាញចូលង្ៅកនុខព្ពះគមពីរ ។ ព្ពះគមពីរម្ចន្ព្បជ្ា ប្ៃលអាចឱ្យង្យើខបន្សង្រ គ្ ះ ។  

ខលឹមារ : 

២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦              ព្គប់ទំខបទគមពីរ គឺជាព្ពះ ព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញព្ពះ វញិ្ញា ណ្បណាា លឱ្យប្តខ
ង្ទ ក៏ម្ចន្ព្បង្ោជន៍្សព្ម្ចប់ការបង្ព្ខៀន្ ការរឭំកឱ្យៃឹខខលួន្ ការព្បង្ៅតព្មខ់ 
និ្ខការប ហ្ ត់ខាខឯង្សចកដីសុចរតិ ។ 

២ង្ពព្តសុ ១:២១     មនុ្សសបរសុិទធរបស់ព្ពះ ប្ៃលបន្ទយ ង្ដ្ឋយ ារព្ពះ វញិ្ញា ណ្បរសុិទធ
ព្ទខ់បណាា លវញិ។ 

២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៥           បទគមពីរទំខបុ៉នាម ន្ ប្ៃលអាចនឹ្ខនំាឱ្យអនកម្ចន្ព្បជ្ាៃល់ទីសង្រ គ្ ះ ប្ៃល
បន្ង្ដ្ឋយ ារង្សចកដីជំង្ន្ឿង្ជឿៃល់ព្ពះព្គិសាង្យស ូផខ ។ 

I. “ព្គប់ទំខបទគមពីរ គឺជាព្ពះ ព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញព្ពះ វញិ្ញា ណ្បណាា លឱ្យប្តខង្ទ” ង្ហ្ើយ 
“មនុ្សសបរសុិទធរបស់ព្ពះ ប្ៃលបន្ទយ ង្ដ្ឋយ ារព្ពះ វញិ្ញា ណ្បរសុិទធព្ទខ់បណាា លវញិ”—    
២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦; ២ង្ពព្តសុ ១:២១ : 
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A. ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ មកៃល់មនុ្សសង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ។ ង្ហ្ើយមនុ្សស
ទំខង្ន្ះនិ្ោយង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធជាអនកបណាដ ល ៃូចជាទូកង្កាដ ខព្តូវ
បន្ខយល់បក់ផ្ទត់ និ្ខង្ធវើចលនាង្ដ្ឋយារខយល់—ខ២១ ។ 

B. ពួកអនកសរង្សរព្ពះគមពីរ គឺព្តូវបន្បណាដ លង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ និ្ខង្ៅង្ព្កាម
ង្ចាដ ររបស់ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ង្ហ្ើយព្តូវបន្បក់និ្ខនំាង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្ 
ង្ៃើមបីសប្មដខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ។ ព្ពះគមពីរមិន្បន្ង្ចញមកពីមនុ្សស ឬជាការ
បង្ញ្ាញគំនិ្តពីមនុ្សសង្ ើយ ផទុយង្ៅវញិមនុ្សសទំខង្ន្ះ បន្សរង្សរព្ពះបន្ទូល
ប្ៃលង្ចញមកពីព្ពះ—ខ២១ ។ 

II. ព្ពះគមពីរ គឺជាខយល់ៃង្ខហើមរបស់ព្ពះ ប្ៃលព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញ—២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦ : 
A. កាលណាង្យើខៃកៃង្ខហើមង្ចញ ង្នាះគឺជាខយល់ៃង្ខហើមរបស់ង្យើខ ង្ហ្ើយខយល់ៃង្ខហើម

ង្ន្ះគឺង្ចញមកពីខលួន្របស់ង្យើខ ។ ៃូង្ចនះ ព្ពះគមពីរប្ៃលជាខយល់ៃង្ខហើមរបស់ព្ពះ គឺជា
អវីមួយប្ៃលង្ចញមកពីរបូអខគព្ពះជាម្ចា ស់—ខ១៦ ។ 

B. ព្ពះគមពីរផទុកនូ្វអខគធាតុរបស់ព្ពះ ។ ព្ពះ គឺជាពន្លឺ ជាជីវតិ ជាង្សចកដីស្រសឡាញ់ ជា
ង្ចាដ រ និ្ខ ជាព្បជ្ា ។ល។ ចំណុ្ចទំខង្ន្ះង្ហ្ើយប្ៃលព្ពះបន្បង្ញ្ាញចូលង្ៅ
កនុខព្ពះគមពីរ—យូ៉ហាន្ ១:៩ ។  

III. បទគមពីរទំខបុ៉នាម ន្ ប្ៃលអាចនឹ្ខនំាឱ្យអនកម្ចន្ព្បជ្ាៃល់ទីសង្រ គ្ ះ ប្ៃលបន្ង្ដ្ឋយ 
ារង្សចកដីជំង្ន្ឿង្ជឿៃល់ព្ពះព្គិសាង្យស ូផខ—២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៥ ។ 

IV. សូមហូ្ប និ្ខសូមផឹកពីព្ពះអខគង្យស ូ / សូមហូ្បង្ដ្ឋយការអាន្ ផឹកង្ដ្ឋយអធិដ្ឋា ន្ / ខ្ុំ
ហូ្បង្ហ្ើយខ្ុំផឹកង្ដ្ឋយអាន្អធិដ្ឋា ន្ / អាន្អធិដ្ឋា ន្អាចឱ្យខ្ុំសកប់ចិតាបន្ / ព្ពះអខគចិញ្ា ឹម
ខ្ុំឱ្យខ្ុំបន្ផឹក បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំបត់ការង្ស្រសក ឱ្យខ្ុំរកីរាយម្ចន្កម្ចល ំខកនុខជីវតិ 
បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំបត់ការង្ស្រសក—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៨៦ , អខ់ង្គលង្លខ ៨១១) 
។  
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី៤ ម្ចន្ព្ពះ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

ទំនុ្កតង្មកើខ ១៩:១ នផទង្ម សប្មាខពីសិរ ីលែនន្ព្ពះ ង្ហ្ើយលំហ្អាកាសក៏ប ហ្ ញការ 
ប្ៃលព្ពះ ហ្សាព្ទខ់ង្ធវើ ។ 

ង្យើខៃឹខថ្វ ម្ចន្ព្ពះ ង្ដ្ឋយារការង្រៀបចំនូ្វអវីព្គប់ោ៉ខង្ៅកនុខសកលង្លាក ង្ទះបី
ង្យើខមិន្អាចង្មើលង្ ើញព្ទខ់ក៏ង្ដ្ឋយ ។  ង្យើខព្តូវប្តនិ្ោយថ្វ ព្ពះម្ចន្ពិត ព្ទខ់គឺជាព្ពះ
ៃ៏ម្ចន្ព្ពះជន្មរស់ ។  ង្យើខគួរប្តង្បើកម្ចត់របស់ង្យើខ ង្ហ្ើយង្ៅព្ពះអខគអស់ពីៃួខចិតារបស់
ង្យើខ ង្ៃើមបីឱ្យព្ពះអខគចូលមកកនុខង្យើខ ។ 

ខលឹមារ: 

ទំនុ្កតង្មកើខ ១៩:១                នផទង្ម សប្មាខពីសិរ ីលែនន្ព្ពះ ង្ហ្ើយលំហ្អាកាសក៏ប ហ្ ញការ 
ប្ៃលព្ពះ ហ្សាព្ទខ់ង្ធវើ ។ 

       រ ៉មូ ១:១៩                       ង្ព្ពាះការអវីប្ៃលអាចនឹ្ខាគ ល់ពីព្ពះបន្ ង្នាះបន្សប្មាខមកកនុខពួក
ង្គង្ហ្ើយ ង្ដ្ឋយព្ពះ ព្ទខ់សប្មាខការង្នាះឱ្យង្គង្ ើញជាក់ ។  

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១១:៦ខ              ៃបិតអនកណាប្ៃលចូលង្ៅឯព្ពះ ង្នាះព្តូវប្តង្ជឿថ្វ ម្ចន្ព្ពះប្មន្ 
។  

I. "នផទង្ម សប្មាខពីសិរ ីលែនន្ព្ពះ ង្ហ្ើយលំហ្អាកាសក៏ប ហ្ ញការ ប្ៃលព្ពះ ហ្សាព្ទខ់
ង្ធវើ"—ទំនុ្កតង្មកើខ ១៩:១ : 
A. ង្យើខៃឹខថ្វ គឺម្ចន្ព្ពះង្ដ្ឋយារការង្រៀបចំនូ្វអវីព្គប់ោ៉ខង្ៅកនុខសកលង្លាក ង្ទះ

បីង្យើខមិន្អាចង្មើលង្ ើញព្ទខ់ក៏ង្ដ្ឋយ—រ ៉មូ ១:២០ ។  
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B. រាល់បតុភូតនន្ធមមជាតិម្ចន្តុលយភាព បន្ង្រៀបចំ ង្ពញង្ដ្ឋយអតថន័្យ   និ្ខមុខ្រ 
រឯីសកលង្លាកង្ន្ះវញិ ព្តូវបន្បង្ខកើតង្ដ្ឋយមួយអខគ ប្ៃលម្ចន្ព្ពះបញ្ញា ៃ៏ព្ជាល
ង្ព្ៅ ចំង្ណ្ះៃឹខៃ៏ទូលំទូលាយ និ្ខការរចនាៃ៏សមុគាម ញ—ខ២០ ។ 

II. ចិតារបស់ង្យើខព្បប្កករកការគខ់ង្ៅរបស់ព្ពះ ។ ព្គប់គ្នន កំពុខប្តសវះប្សវខរកព្ពះ ។ ការ
ង្នាះព្តវូប្តម្ចន្ការគខ់ង្ៅរបស់ព្ពះង្ៅកនុខសកលង្លាក—ខ១៩: 
A. ចំង្ពាះរាល់តព្មូវការខាខកនុខរបស់មនុ្សស គឺព្តូវគ្នន នឹ្ខការផគត់ផគខ់ខាខង្ព្ៅរបស់គ្នត់ 

។  ឧទហ្រណ៍្ ចំណ្ខ់អាហារង្ៅខាខកនុខខលួន្មនុ្សស គឺព្តវូបន្បំង្ពញង្ដ្ឋយការ
ផគត់ផគខ់អាហារង្ផសខៗគ្នន  ប្ៃលង្ៅខាខង្ព្ៅខលួន្មនុ្សស ។ 

B. មនុ្សសព្គប់របូម្ចន្ង្សចកាីប៉ខព្បថ្វន ព្ជាលង្ព្ៅចំង្ពាះព្ពះជាម្ចា ស់ ។  ង្បើគ្នម ន្ព្ពះ
គខ់ង្ៅង្ទ ង្នាះង្យើខក៏នឹ្ខមិន្ម្ចន្ង្សចកដីប៉ខព្បថ្វន ង្ៅកនុខចិតដរបស់ង្យើខប្ៃរ ។ 

III. "ៃបតិអនកណាប្ៃលចូលង្ៅឯព្ពះ ង្នាះព្តវូប្តង្ជឿថ្វ ម្ចន្ព្ពះប្មន្"—ង្ហ្ង្ព្ពើរ.១១: 
A. ង្យើខព្តូវប្តនិ្ោថ្វ ព្ពះម្ចន្ពិត ។ ព្ទខ់ គឺជាព្ពះៃ៏ម្ចន្ព្ពះជន្មរស់—១ប្ថសា ូនី្ច    

១:៩ ។ 
B. ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូរបស់ង្យើខ គឺជាព្ពះអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ។  ង្យើខគួរប្តង្បើកម្ចត់របស់

ង្យើខ ង្ហ្ើយង្ៅព្ពះអខគអស់ពីៃួខចិតារបស់ង្យើខ ង្ៃើមបីឱ្យព្ពះអខគចូលមកកនុខង្យើខ ។ 
IV. “ម្ចន្ព្ពះង្យស ូជាព្ពះសង្រ គ្ ះ ព្ទខ់ទទួលព្គប់ោ៉ខជំនួ្ស ឲ្យខ្ុំបន្រស់ សុចរតិព្គប់ព្គ្ន 

ព្ទខ់ជាកម្ចល ំខរាល់ង្វលា”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៣៩៥, អខ់ង្គលសង្លខ ៥៣៧)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី៥  ព្ពះព្គិសាគឺជាព្ពះ 

 

ៃកស្រសខ់ពី:  

រ ៉មូ ៩:៥ខ ព្ពះព្គិសាប្ៃលព្ទខ់ខពស់ង្លើសទំខអស់ ជាព្ពះៃ៏ម្ចន្ពរអស់កលបជានិ្ចា អា-                          
ប្ម៉ន្ ។  

ព្ពះព្គិសា គឺជាព្ពះ ។ ព្ទខ់គឺជាអធិបតីង្លើចព្កវា  ។ គ្នម ន្ព្ពះណាង្ផសខង្ព្ៅពីព្ទខ់
ង្ ើយ ។ ការម្ចន្ព្ទខ់ជាព្ពះពរ គឺជាព្ពះពរៃ៏ធំ! បុ៉ប្ន្ាអស់អនកណាប្ៃលទទួលព្ទខ់ គឺ
អស់អនកប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះនាមព្ទខ់ ង្នាះពួកង្គអាចទទួលអំណ្រនូ្វអវីព្គប់ោ៉ខប្ៃលជារបស់
ព្ពះ ។  

ខលឹមារ:  

រ ៉មូ ៩:៥ខ                    ព្ពះព្គិសាប្ៃលព្ទខ់ខពស់ង្លើសទំខអស់ ជាព្ពះៃ៏ម្ចន្ពរអស់កលបជានិ្ចា 
អា-ប្ម៉ន្ ។ 

១កូរនិ្ថូស ៨:៤ខ  ង្នាះង្យើខៃឹខថ្វ កនុខង្លាកិយង្ន្ះ របូព្ពះមិន្ជាអវីង្ទ ង្ហ្ើយថ្វគ្នម ន្ព្ពះ
ណាង្ទៀត ង្ព្ៅពីព្ពះប្ត១ង្ ើយ ។  

យូ៉ហាន្ ១:១២        បុ៉ប្ន្ាអស់អនកណាប្ៃលទទួលព្ទខ់ គឺអស់អនកប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះនាមព្ទខ់ 
ង្នាះព្ទខ់បន្ព្បទន្អំណាច ឱ្យបន្ព្ត ប់ជាកូន្ព្ពះ ។  

I. “ព្ពះព្គិសា គឺជាព្ពះ ។ ព្ទខ់ គឺជាព្ពះអម្ចា ស់នន្ការបខកបង្ខកើត និ្ខជាអធិបតីង្លើចព្កវា ”—រ ៉ូ
ម ៩:៥ : 
A. ព្ពះព្គិសា គឺជាព្ពះអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ។ ព្ទខ់ គឺជាព្ពះ—ខ៥ ។  
B. របូព្ពះទំខអស់ គឺសុទធប្តប្កលខកាល យ និ្ខមិន្ប្មន្ជាព្ពះៃ៏ពិតង្នាះង្ទ—ទំនុ្កតង្មកើខ 

១១៥:៤—៧ ។   
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II. ព្ពះព្គិសា គឺជាព្ពះពិតប្តមួយគត់ង្ៅកនុខសកលង្លាក ។ គ្នម ន្ព្ពះណាង្ទៀតង្ព្ៅពីព្ទខ់
ង្ ើយ—១កូរនិ្ថូស ៨:៤; រ ៉មូ ៩:៥: 
A. “រឯី…..គឺជាព្ពះប្ត១ព្ពះអខគ ង្នាះសូមឱ្យព្ទខ់បន្លបីព្ពះនាម និ្ខសិរលីែអស់កលប

ជានិ្ចាង្រៀខរាបតង្ៅ អាប្ម៉ន្”—១ធីមូ៉ង្ថ ១:១៧ ។ 
B. “ព្ពះព្គិសាប្ៃលព្ទខ់ខពស់ង្លើសទំខអស់ ជាព្ពះៃ៏ម្ចន្ពរអស់កលបជានិ្ចា អាប្ម៉ន្”—រ ៉មូ 

៩:៥ ។ 
III. “បុ៉ប្ន្ាអស់អនកណាប្ៃលទទួលព្ទខ់ គឺអស់អនកប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះនាមព្ទខ់ ង្នាះព្ទខ់បន្

ព្បទន្អំណាច ឱ្យបន្ព្ត ប់ជាកូន្ព្ពះ”—យូ៉ហាន្ ១:១២ : 
A. ព្ពះពរប្តមួយគត់ង្ៅកនុខសកលង្លាកទំខមូល គឺជាព្ពះអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ។ ព្ទខ់ គឺជា

ព្ពះពរ និ្ខជាចំប្ណ្កៃ៏ពិតរបស់ង្យើខ ។ ការម្ចន្ព្ទខ់ជាព្ពះពរ គឺជាព្ពះពរៃ៏ធំ!—
ជន្គណ្នា ៦:២៣-២៦ ។   

B. ពួកង្យើខអាចទទួលអំណ្រនូ្វអវីព្គប់ោ៉ខប្ៃលជារបស់ព្ពះ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខបន្
ព្ត ប់ជាកូន្ព្ពះ ព្គប់ភាពបរបូិររបស់ព្ទខ់ទំខអស់ គឺជាព្ពះពរ និ្ខជាកមមសិទិធរបស់
ង្យើខ ។ 

IV. ជីវតិខ្ុំបន្ផ្ទល ស់ប្ព្បោ៉ខអាា រយព្គប់សណាា ន្ តំាខពីព្ពះង្យស ូគខ់កនុខចិតា / ម្ចន្ពន្លឺនន្
ព្ពះអខគបន្ភលឺមកង្ពញទំខព្បណ្ តំាខពីព្ពះង្យស ូគខ់កនុខចិតា / តំាខពីព្ពះង្យស ូគខ់
កនុខចិតា / តំាខពីព្ពះង្យស ូគខ់កនុខចិតា / ង្នាះចិតាខ្ុំបន្ង្ព្តកអរៃ៏រកីរាយខាល ំខនព្កប្លខ / 
តំាខពីព្ពះង្យស ូគខ់កនុខចិតា—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ២៤១, បទជាភាាអខ់ង្គលស ៣០៩) 
។  
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី៦  ជីវតិតាមរយៈង្សចកដីជំង្ន្ឿ 

ៃកស្រសខ់ពី: 

       យូ៉ហាន្ ៣:១៦   ៃបតិព្ពះព្ទខ់ស្រសឡាញ់មនុ្សសង្លាកៃល់ង្ម៉លះ បន្ជាព្ទខ់ព្បទន្ព្ពះ
រាជបុព្តាព្ទខ់ប្ត១ ង្ៃើមបីឱ្យអនកណា     ប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះរាជបុព្តាង្នាះ មិន្ព្តូវវនិាសង្ ើយ 
គឺឱ្យម្ចន្ជីវតិអស់កលបជានិ្ចាវញិ ។ 

       ឯអនកណាប្ៃលម្ចន្ព្ពះរាជបុព្តា ង្នាះក៏ម្ចន្ជីវតិប្ៃរ ។ ៃូចជាង្យើខទទួលបន្អាហារ 
និ្ខទឹក តាមរយៈការបរងិ្ភាគ និ្ខការផឹកជាោ៉ខណា ង្នាះង្យើខក៏ព្តូវប្តទទូលយកព្ពះ       
អម្ចា ស់ង្យស ូតាមរយៈការង្ជឿោ៉ខង្នាះប្ៃរ ។ ពួកង្យើខង្ជឿ ពួកង្យើខង្ជឿ ពួកង្យើខង្ជឿ 
ៃូង្ចនះង្ហ្ើយង្ទើបពួកង្យើខនិ្ោយ ។  

ខលឹមារ : 

យូ៉ហាន្ ១៤:៦ក    ព្ពះង្យស ូម្ចន្ព្ពះបន្ទូលង្ៅគ្នត់ថ្វ ខ្ុំជាផលូវ ជាង្សចកាីពិត ង្ហ្ើយជាជីវតិ 
។  

           ៣:១៦     ៃបតិព្ពះព្ទខ់ស្រសឡាញ់មនុ្សសង្លាក ៃល់ង្ម៉លះបន្ជាព្ទខ់ព្បទន្ព្ពះរាជបុព្តា
ព្ទខ់ប្ត១ ង្ៃើមបីឱ្យអនកណា   ប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះរាជបុព្តាង្នាះ មិន្ព្តូវវនិាស
ង្ ើយ គឺឱ្យម្ចន្ជីវតិអស់កលបជានិ្ចាវញិ ។ 

             ១:១២    បុ៉ប្ន្ាអស់អនកណាប្ៃលទទួលព្ទខ់ គឺអស់អនកប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះនាមព្ទខ់ ង្នាះ
ព្ទខ់បន្ព្បទន្អំណាច ឱ្យបន្ព្ត ប់ជាកូន្ព្ពះ ។ 

I. "ឯអនកណាប្ៃលម្ចន្ព្ពះរាជបុព្តា ង្នាះក៏ម្ចន្ជីវតិប្ៃរ"—១យូ៉ហាន្ ៥:១២ : 
A. "ព្ពះង្យស ូម្ចន្ព្ពះបន្ទូលង្ៅគ្នត់ថ្វ ខ្ុំជាផលូវ ជាង្សចកាីពិត ង្ហ្ើយជាជីវតិ"—យូ៉ហាន្ 

១៤:៦ក ។ 
B. "ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ អនកណាប្ៃលមកឯខ្ុំ ង្នាះនឹ្ខមិន្ឃ្លល ន្ង្ទៀតង្ ើយ ង្ហ្ើយអនកណា

ប្ៃលង្ជឿៃល់ខ្ុំ ក៏មិន្ព្តូវង្ស្រសកប្ៃរ"—យូ៉ហាន្ ៦:៣៥ខ ។ 
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II. "អនកណាប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះរាជបុព្តាង្នាះ គឺឱ្យម្ចន្ជីវតិអស់កលបជានិ្ចាវញិ"—យូ៉ហាន្ 
៣:៣៦ : 
A. ការង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ទខ់ គឺមិន្ៃូចជាការង្ជឿង្លើព្ទខ់ង្ទ ។ ការង្ជឿង្លើព្ទខ់ គឺជាការ

ង្ជឿថ្វ ព្ពះអខគគឺជាព្ពះៃ៏ពិត ង្ហ្ើយព្បកៃ បុ៉ប្ន្ាការង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ទខ់ គឺជាការ
ទទួលយកព្ទខ់ និ្ខបន្រមួជាប្តមួយជាមួយនឹ្ខព្ទខ់ ។ មុន្ៃំបូខគឺការទទួលាគ ល់
ការពិតង្ៅប្ផនកខាខង្ព្ៅ ចុខង្ព្កាយគឺការទទួលបន្ជីវតិង្ៅប្ផនកខាខកនុខ—៣:១៦ ។ 

B. ៃូចជាការប្ៃលង្យើខទទួលបន្អាហារ និ្ខ ទឹកតាមរយៈការបរងិ្ភាគ និ្ខ ការផឹកជា
ោ៉ខណា ង្នាះពួកង្យើខក៏ព្តូវការទទួលយកព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូតាមរយៈការង្ជឿង្លើ
ព្ពះអខគជាោ៉ខង្នាះប្ៃរ—៦:៥៤ក ។ 

III. " ពួកង្យើខង្ជឿ ពួកង្យើខង្ជឿ ពួកង្យើខង្ជឿ  ង្ទើបង្យើខនិ្ោយ ។ ពួកង្យើខង្ជឿ ពួកង្យើខ
ង្ជឿ ពួកង្យើខង្ជឿ  ង្ទើបង្យើខនិ្ោយ ។ ង្ចញឱ្យឆ្កៃ យពីព្គប់គំនិ្តសខសយ័  ង្ៅឯវញិ្ញា ណ្
រមួបញ្ាូ លនន្ជំង្ន្ឿ ។ អធិដ្ឋា ន្ង្ៃើមបទីក់ទខព្ពះង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ប្ៃលគខ់ង្ៅកនុខខាខកនុខ 
ង្ព្ពាះព្ទខ់ផ្ទទ ល់ជាផលូវរបស់អនក"—ពួកង្យើខង្ជឿ ពួកង្យើខង្ជឿ  ។  
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី៧ ការប្ព្បចិតា និ្ខការលន់្តួបប 

ៃកស្រសខ់ពីៈ  

       កិចាការ ២០:២១ក គឺពីការប្ព្បចិតា ង្ៅឯព្ពះ ង្ហ្ើយពីង្សចកាីជំង្ន្ឿ ង្ជឿៃល់ព្ពះអម្ចា ស់
ង្យស ូព្គិសានន្ង្យើខរាល់គ្នន  ។ 

       ការប្ព្បចិតា គឺទក់ទខនឹ្ខការផ្ទល ស់បាូរចិតា ។ ព្ពះសែប់អំង្ពើបប ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខចខ់ភលក់
ង្សចកាីអំណ្រនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ៃ៏បរបូិរ ង្យើខព្តូវប្តចូលមករកព្ពះអម្ចា ស់ 
ង្ហ្ើយលន់្តួបបរបស់ង្យើខោ៉ខហ្មត់ចត់ ។  

ខលឹមារ:  

កិចាការ ២០:២១ក   គឺពីការប្ព្បចិតា ង្ៅឯព្ពះ ង្ហ្ើយពីង្សចកាីជំង្ន្ឿ ង្ជឿៃល់ព្ពះអម្ចា ស់
ង្យស ូព្គិសានន្ង្យើខរាល់គ្នន  ។ 

១យូ៉ហាន្ ១:៩      ង្បើង្យើខលន់្តួបបវញិ ង្នាះព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះហ្ឫទ័យង្ាម ះព្តខ់ ង្ហ្ើយសុចរតិ 
ព្បង្ោជន៍្នឹ្ខអត់ង្ទសបបឱ្យង្យើខ ង្ហ្ើយនិ្ខសម្ចែ តង្យើខពីព្គប់អំង្ពើ
ទុចារតិទំខអស់ផខ ។  

ង្អាយ ១:១៨      ង្ទះង្បើអំង្ពើបបរបស់ឯខ ៃូចជា ពណ៌្ព្កហ្មប្ទខក៏ង្ដ្ឋយ គខ់ប្តនឹ្ខបន្ស
ៃូចហិ្មៈ ង្ទះង្បើព្កហ្មង្អែ ក៏ង្ដ្ឋយ គខ់ប្តនឹ្ខបន្ៃូចជាង្រាមង្ចៀមវញិ ។ 

I. ការប្ព្បចិតាៃ៏ពិតបណាា លឱ្យមនុ្សស្កមករកព្ពះ ង្ហ្ើយ្កង្ចញពីការមិន្ចខ់ និ្ខមិន្
ព្បឈមមុខចំង្ពាះព្ពះ—កិចាការ ២០:២១ :  
A. ព្បសិន្ង្បើង្យើខមិន្ម្ចន្ព្ពះ ង្យើខនឹ្ខមិន្សកប់ចិតាង្ ើយ—ាាា  ២:១, ១១ ។  
B. ង្បើគ្នម ន្ព្ពះព្គិសដ ព្គប់ទំខអស់ គឺទង្ទ ! ង្បើម្ចន្ព្ពះព្គិសដង្ៅខាខកនុខ គឺបន្ព្គប់

ទំខអស់ ! ព្គប់ទំខអស់ គឺទង្ទ ម្ចន្ប្តព្ពះព្គិសាបុ៉ង្ណាណ ះ គឺបន្ព្គប់ោ៉ខ!—បទ
ចង្ព្មៀខង្លខប្ខមរង្លខ ៧០១ (អខ់ង្គលសង្លខ ១០៨០) ។ 
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C. ង្ោខង្ៅតាមភាាង្ៃើមង្ៅកនុខព្ពះគមពីរ ការប្ព្បចិតាទក់ទខនឹ្ខការផ្ទល ស់ប្ព្បចិតា ។ 
ង្យើខព្តូវប្ព្បចិតាង្ដ្ឋយប្បរគំនិ្តរបស់ង្យើខពីង្រឿខង្ផសខង្ទៀតមករកព្ទខ់ ។ បខបែូន្
នឹ្ខសកប់ចិតដនឹ្ខព្ទខ់ ៃបិតព្ទខ់មិន្អារឥតការង្ទ!—បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៧០១ 
(អខ់ង្គលសង្លខ១០៨០) កិចាការ ៣:១៩ ។ 

II. ទុចារតិ និ្ខភាពអយុតាិធម៌ គឺជាអំង្ពើបប ។ ព្ពះសែប់បប—១យូ៉ហាន្ ៣:៤; ៥:១៧ ។  
III. ង្បើង្យើខារភាពបបរបស់ង្យើខ ង្នាះព្ពះជាម្ចា ស់នឹ្ខអត់ង្ទសឱ្យង្យើខរាល់គ្នន  ង្ហ្ើយ

ព្ពះង្លាហិ្តរបស់ព្ពះអម្ចា ស់នឹ្ខសម្ចែ តង្យើខពីអំង្ពើទុចារតិព្គប់ោ៉ខ—ង្អង្ភសូរ ១:១០:  
A. « ព្ទខ់នឹ្ខម្ចន្ង្សចកាីអាណិ្តអាសូរ ៃល់ង្យើខរាល់គ្នន ង្ទៀត ព្ទខ់នឹ្ខកព្ម្ចបង្សចកាី

ទុចារតិរបស់ង្យើខង្ៅង្ព្កាមព្ពះបទ ង្ហ្ើយនឹ្ខង្បះអស់ទំខអំង្ពើបបរបស់ង្យើខង្ៅ
កនុខសមុព្ទង្ព្ៅ » —មីកា ៧:១៩ ។  

B. « ង្ទះង្បើអំង្ពើបបរបស់ឯខ ៃូចជា ពណ៌្ព្កហ្មប្ទខក៏ង្ដ្ឋយ គខ់ប្តនឹ្ខបន្សៃូច
ហិ្មៈ ង្ទះង្បើព្កហ្មង្អែ ក៏ង្ដ្ឋយ គខ់ប្តនឹ្ខបន្ៃូចជាង្រាមង្ចៀមវញិ» —ង្អាយ ១:១៨ 
។  

IV. “ព្ពះគុណ្អាា រយ! ជាស័ពទពិង្រាះ / ប្ៃលង្ព្បសមនុ្សសោ៉ខៃូចខ្ុំ! ពីង្ៃើមបត់បខ់ ប្តព្ទខ់
សង្រ គ្ ះ ក៏ខាវ ក់ ប្តព្ទខ់អប់រ ំ។  ព្ពះគុណ្បង្ព្ខៀន្ឱ្យង្កាតខាល ចព្ពះ ក៏បន្កម្ចា ត់ភ័យង្ៅ 
/ ព្ពះគុណ្ប្ៃលព្ទខ់ផាល់មកបន្ឈនះ  / ឱ្យចិតាខ្ុំបន្ស ប់ង្ៅ! / ព្ពះង្យស ូបន្សន្ា
នឹ្ខជួយ /ខ្ុំពឹខបន្ទូលៃ៏ពិត /ព្ទខ់ការពារខ្ុំ ក៏គខ់ជាមួយ ៃរាបៃល់អស់ជីវតិ ។ ”—ព្ពះ
គុណ្    អាា រយ  (ង្លខ ២៤៧ អខ់ង្គលសង្លខ ៣១៣)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី៨ ពិធីបុណ្យព្ជមុជ 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ម៉្ចកុស ១៦:១៦ អនកណាប្ៃលង្ជឿ ង្ហ្ើយទទួលព្ជមុជទឹក ង្នាះនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ ។ 

ការព្ជមុជទឹក គឺជាការចូលង្ៅកនុខជីវតិព្គិាទ ន្ ។ អនកណាប្ៃលង្ជឿ ង្ហ្ើយទទួលព្ជមុជ
ទឹក ង្នាះនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ ។ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ ង្ធវើឱ្យមនុ្សសអរសបាយ “ង្ៅនថៃង្ន្ះខ្ុំផឹកទឹក
រស់នន្ជីវតិ ស្រសស់ស្រាយរកីរាយនព្កប្លខ ខ្ុំផឹកទឹករស់នន្ជីវតិ ប្ៃលឥតម្ចន្ព្ពំប្ៃន្កំណ្ត់
ង្ ើយណា” ។ 

ខលឹមារ :  

ម៉្ចកុស ១៦:១៦       អនកណាប្ៃលង្ជឿ ង្ហ្ើយទទួលព្ជមុជទឹក ង្នាះនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ ។ 

កិចាការ ២២:១៦  ឥ ូវង្ន្ះ ង្តើអនកបខែខ់ចំាអវីង្ទៀត ចូរង្ព្កាកង្ ើខ ទទួលពិធីព្ជមុជទឹក … 
ង្ដ្ឋយការអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ ។ 

I. ការព្ជមុជទឹក គឺជាការចូលង្ៅកនុខការៃំង្ណ្ើ រជីវតិព្គិាទ ន្—ម៉្ចកុស ១៦:១៦ : 
A. ការង្ជឿ និ្ខការទទួលព្ជមុជទឹក អាចង្ព្បៀបង្ធៀបជាមួយនឹ្ខង្ជើខទំខពីររបស់ង្យើខ 

កនុខការង្ៃើរមួយជំហាន្ ។ ៃំបូខ ង្យើខង្ជឿ ង្ហ្ើយការង្ជឿរបស់ង្យើខអាចង្ព្បៀបង្ធៀប
ជាមួយនឹ្ខកន្លះជំហាន្នន្ការង្ៃើររបស់ង្យើខ—ខ១៦ ។ 

B. បនាទ ប់មកង្ទៀតង្យើខទទួលព្ជមុជទឹក ប្ៃលការព្ជមុជទឹករបស់ង្យើខ អាចង្ព្បៀប
ង្ធៀបពីជំហាន្ង្ពញង្លញនន្ការង្ៃើររបស់ង្យើខ ។ ទំខការង្ជឿ និ្ខការព្ជមុជទឹក ង្ធវើ
ឱ្យង្យើខម្ចន្ជំហាន្ប្ៃលង្ពញង្លញ—ខ១៦ ។ 

II. “ឥ ូវង្ន្ះ ង្តើអនកបខែខ់ចំាអវីង្ទៀត ចូរង្ព្កាកង្ ើខ ទទួលពិធីព្ជមុជទឹក … ង្ដ្ឋយការអំពាវ
នាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់”—កិចាការ ២២:១៦ : 
A. ង្ៅង្ពលប្ៃលមនុ្សសម្ចន ក់បន្ទទួលង្ជឿកនុខព្ពះអម្ចា ស់ គ្នត់គួរប្តទទួលព្ជមុជទឹក

ភាល មមួយរងំ្ពច ង្ដ្ឋយពំុចំាបច់រខ់ចំា—ខ១៦ ។ 
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B. ង្ពលប្ៃលអនកទទួលព្ជមុជទឹក អនកគួប្តអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ ។ ការអំពាវ
នាវង្ន្ះ គឺជាការព្បកាសថ្វ អនកប្ៃលទទួលព្ជមុជទឹក បន្ប្បរមករកព្ពះអម្ចា ស់វញិ—
ខ១៦ ។ 

C. ភាាព្កិក ង្បធីសសសូ ( Baptiszo ) ម្ចន្ន័្យថ្វ “មុជចូល ឬ ង្ៅង្ព្កាម”—ខ១៦    ។ 
III. អនកណាប្ៃលង្ជឿ ង្ហ្ើយទទួលព្ជមុជទឹក ង្នាះនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ—ម៉្ចកុស ១៦:១៦ : 

A. ង្សចកាីសង្រ គ្ ះង្ធវើឱ្យមនុ្សសអរសបាយ—ទំនុ្កតង្មកើខ ៥១:១២; ៣២:៧ ។ 
B. ង្សចកាីសង្រ គ្ ះង្ធវើឱ្យង្យើខ ទទួលបន្ការអត់ង្ទស អាចផសះផារជាមួយព្ពះ អាចទ

ទូលបន្ជីវតិព្ពះ និ្ខប្ថមទំខអាចសូមបីប្តទទួលបន្ព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់—មីកា 
១៦:១៦ ។  

IV. “ង្ព្ចើន្ឆ្កន ំង្ន្ឿយហ្ត់ប្សវខរកមិន្ជួបទឹកៃ៏រស់ ជាទឹកៃ៏រស់ហូ្រៃល់អស់កលប ព្គប់ទំខ
អស់កនុខង្លាកមិន្អាចគ្នប់ចិតាព្បថ្វន  គ្នម ន្អវីអាចឱ្យសកប់ចិនាា  ង្ៅនថៃង្ន្ះខ្ុំផឹកទឹកៃ៏រស់ 
ហូ្រៃល់អស់កលប ង្ៅនថៃង្ន្ះខ្ុំផឹកទឹករស់នន្ជីវតិ ស្រសស់ស្រាយរកីរាយនព្កប្លខ ខ្ុំផឹក
ទឹករស់នន្ជីវតិប្ៃលឥតម្ចន្ព្ពំប្ៃន្កំណ្ត់ង្ ើយណា”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ២៥៤, 
អខ់ង្គលសង្លខ ៣២២) ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ១  អាថ៌កំបំខនន្ជីវតិមនុ្សស 

វាកយសពទទី៩  ការធានានន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

១យូ៉ហាន្ ៥:១៣  ខ្ុំបន្សរង្សរង្សចកដីទំខង្ន្ះង្ផ្ើរមកអនក ប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះនាមព្ពះ
បុព្តានន្ព្ពះង្ៃើមបីឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ៃឹខថ្វ អនករាល់គ្នន ម្ចន្ជីវតិអស់កលបជានិ្ចាង្ហ្ើយ ។  

ង្ៅខណ្ៈង្ពលប្ៃលមនុ្សសម្ចន ក់ទទួលង្ជឿ គ្នត់ព្តូវបន្សង្រ គ្ ះ ។ ការធានានន្ង្សចកដី
សង្រ គ្ ះរបស់ង្យើខ គឺប្ផែកង្លើព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ប្ផែកង្លើការង្ធវើបនាទ ល់ពីព្ពះវញិ្ញា ណ្
ជាមួយនិ្ខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ  និ្ខប្ផែកង្លើការពិតថ្វ ង្យើខស្រសឡាញ់បខបែូន្ ។ ៃូង្ចនះ ង្យើខ
នឹ្ខៃខទឹកង្ចញពីអណ្ាូ ខនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះង្ដ្ឋយអំណ្រ ។ 

ខលឹមារ : 

១យូ៉ហាន្ ៥:១៣         ខ្ុំបន្សរង្សរង្សចកដីទំខង្ន្ះង្ផ្ើរមកអនក ប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះនាមព្ពះ
បុព្តានន្ព្ពះង្ៃើមបីឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ៃឹខថ្វ អនករាល់គ្នន ម្ចន្ជីវតិអស់
កលបជានិ្ចាង្ហ្ើយ ។ 

            រ ៉មូ ៨:១៦              ង្ហ្ើយព្ពះវញិ្ញា ណ្ព្ទខ់ក៏ង្ធវើបនាទ ល់នឹ្ខវញិ្ញា ណ្ង្យើខថ្វ ង្យើខជាកូន្
របស់ព្ពះ ។ 

១យូ៉ហាន្ ៣:១៤ក        ង្យើខៃឹខថ្វង្យើខបន្្លខផុតពីង្សចកាីាល ប់ចូលមកកនុខជីវតិង្ហ្ើយ
ពីង្ព្ពាះង្យើខស្រសឡាញ់បខបែូន្ ។ 

I. ភសាុតាខប្ផនកខាខង្ព្ៅ–រ ៉មូ ១០:១៣; ១យូ៉ហាន្ ៥:១៣: 
A. ព្ពះជាម្ចា ស់ង្ព្បើព្ពះគមពីរ ង្ដ្ឋយមិន្បញ្ញា ក់ថ្វ ង្យើខម្ចន្ជីវតិរបស់ព្ទខ់ង្ ើយ–ខ១៣ 

។ 
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B. ង្យើខមិន្ព្តូវការអារមមណ៍្របស់ង្យើខង្ ើយ ។ ង្ោខង្ៅតាមង្សចកដីប្ថលខការណ៍្ធមមតា 
ង្យើខអាចៃឹខចាស់ថ្វ ង្យើខបន្ទទួលព្ពះគុណ្ ព្បង្ោជន៍្ឱ្យង្យើខបន្សង្រ គ្ ះ–ខ 
១៣ ។ 

II. ភសដុតាខប្ផនកខាខកនុខ–រ ៉មូ ៨:១៥, ១៦; កាឡាទី ៤:៦: 
A. ចាប់តំាខពីង្យើខង្ៅព្ពះជាម្ចា ស់ថ្វ “អ័បា ព្ពះវរបិតា” ង្ដ្ឋយសវ័យព្បវតា ទំខម្ចន្

អារមមណ៍្ប្ផែមប្លហម និ្ខសុខស្រសលួ ការង្ន្ះប ហ្ ញថ្វ ង្យើខម្ចន្ជីវតិរបស់ព្ពះ និ្ខ
ជាកូន្ង្ៅប្ៃលង្កើតពីព្ពះ–ខ៦ ។ 

B. ៃូង្ចនះ តាមរយៈការង្ធវើបនាទ ល់ខាខកនុខរបស់ព្ពះវញិ្ញា ណ្ជាមួយនិ្ខវញិ្ញា ណ្ង្យើខ ង្យើខ
អាចៃឹខព្បកៃថ្វ ង្យើខគឺជាកូន្របស់ព្ពះ ង្ហ្ើយថ្វង្យើខបន្សង្រ គ្ ះ–រ ៉មូ ៨:១៦ ។ 

III. ភសដុតាខនន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់–១យូ៉ហាន្ ៤:៧; ៣:១៤: 
A. ១យូ៉ហាន្ ៣:១៤ និ្ោយថ្វ “ង្យើខៃឹខថ្វង្យើខបន្្លខផុតពីង្សចកាីាល ប់ចូលមក

កនុខជីវតិង្ហ្ើយ ពីង្ព្ពាះង្យើខស្រសឡាញ់បខបែូន្” ។ 
B. ង្ដ្ឋយង្យើខម្ចន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់ចំង្ពាះបខបែូន្កនុខព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះជាភសដុតាខប្ៃល

ង្យើខៃឹខថ្វ ង្យើខបន្សង្រ គ្ ះង្ហ្ើយ–៤:៧; ៣:១៤ ។ 
IV. “ង្ហ្តុង្នាះ ចូរអនក ៃខទឹកង្ដ្ឋយអំណ្រ ពីអណ្ាូ ខនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ /  ង្ហ្ើយង្ៅព្គ្នង្នាះ 

អនកង្ពាលថ្វ អព្ពះគុណ្ / ង្ហ្តុង្នាះ ចូរអនក ៃខទឹកង្ដ្ឋយអំណ្រ ពីអណ្ាូ ខនន្ង្សចកាី      
សង្រ គ្ ះ /  ង្ហ្ើយង្ៅព្គ្នង្នាះ អនកង្ពាលថ្វ អព្ពះគុណ្” “ង្ហ្តុង្នាះ ចូរអនកៃខទឹកង្ដ្ឋយ
អំណ្រ”–បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៧៩០ (អខ់ង្គលសង្លខ ១៣៤០) ។  
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១0 ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ 
 
ៃកស្រសខ់ពី: 
      ភីលីព ៤:៦ កំុឱ្យខវល់ ខាវ យអវីង្ ើយ ចូរទូលៃល់ព្ពះ  ឱ្យព្ជាបពីង្សចកដីសំណូ្មរបស់អនក
រាល់គ្នន កនុខព្គប់ការទំខអស់ ង្ដ្ឋយង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខពាកយទូលអខវរ ទំខង្ពាលពាកយអរ
ព្ពះ គុណ្ផខ ។  
      ង្ៅកនុខជីវតិខាខឯវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ គឺជាការៃកៃង្ខហើម ។ ង្ៅង្ពល
ប្ៃលង្យើខអធិដ្ឋា ន្ ង្សចកដីង្មតាដ  ង្ហ្ើយនិ្ខព្ពះគុណ្នឹ្ខកាល យជាទង្ន្លហូ្រង្ៅកនុខង្យើខ និ្ខ
ផគត់ផគខ់ង្យើខ ង្ន្ះពិតជារ វ្ ន់្!  
ខលឹមារ : 
ភីលីព ៤:៦    កំុឱ្យខវល់ ខាវ យអវីង្ ើយ ចូរទូលៃល់ព្ពះ  ឱ្យព្ជាបពីង្សចកដីសំណូ្មរបស់អនក

រាល់គ្នន កនុខព្គប់ការទំខអស់ ង្ដ្ឋយង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខពាកយទូលអខវរ ទំខ
ង្ពាលពាកយអរព្ពះ គុណ្ផខ ។  

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ៤:១៦  ៃូង្ចនះ ព្តូវឱ្យង្យើខរាល់គ្នន  មកៃល់បលល័ខកនន្ព្ពះ គុណ្ង្ដ្ឋយកាល ហាន្ ង្ៃើមបី
នឹ្ខទទួលង្សចកដីង្មតាា  ង្ហ្ើយរកបន្ព្ពះ គុណ្សព្ម្ចប់នឹ្ខជួយៃល់ង្ពលព្តូវ
ការចុះ ។  

I. ារៈសំខាន់្ៃំបូខនន្ការអធិដ្ឋា ន្គឺ ស្រសបូយកព្ពះចូលមកកនុខង្យើខ—ទំនុ្កតង្មកើខ ៥៥:១ : 
A. ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខៃកៃង្ខហើមង្ចញ ង្យើខបង្ញ្ាញកាបូន្ឌីអុកសីុតប្ៃលម្ចន្ង្ៅកនុខ

ខលួន្ង្យើខ ង្ពលង្យើខៃកៃង្ខហើមចូល ង្យើខស្រសូបយកអុកសីុប្សន្ប្ៃលង្ៅខាខង្ព្ៅ
ង្យើខ—១៧:៦ ។ 

B. ង្ដ្ឋយៃកៃង្ខហើមង្ចញ ង្យើខកម្ចា ត់ភាពទន់្ង្ខាយពីខលួន្ង្យើខ រឯីង្ដ្ឋយការៃកៃង្ខហើម
ចូល ង្យើខទទួលយកព្ពះង្ចាា របស់ព្ពះ ។ 

II. “កំុឱ្យខវល់ ខាវ យអវីង្ ើយ ចូរទូលៃល់ព្ពះ  ឱ្យព្ជាបពីង្សចកដីសំណូ្មរបស់អនករាល់គ្នន កនុខ
ព្គប់ការទំខអស់ ង្ដ្ឋយង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខពាកយទូលអខវរ ទំខង្ពាលពាកយអរព្ពះ គុណ្
ផខ”—ភីលីព ៤:៦:  
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A.  ព្បសិន្ង្បើង្យើខមិន្ង្ផទរង្សចកដីខវល់ខាវ យទំខអស់ង្ៅព្ពះ ង្ៃើមបឱី្យព្ទខ់ទទួលយក
ង្ទ ង្នាះង្សចកដីខវល់ខាវ យទំខអស់នន្ង្លាកិយង្ន្ះ នឹ្ខង្ធវើទុកេង្យើខរហូ្តៃល់ាល ប់ 
។ ង្យើខមិន្ព្តូវអនុ្ញ្ញា តឱ្យកខវល់កនុខង្លាកិយង្ន្ះសខកត់សខកិន្មកង្លើង្យើខង្ ើយ 
ង្យើខព្តូវប្តព្បគល់វាង្ៅព្ពះ ។  

B. ព្បសិន្ង្បើង្យើខទូលៃល់ព្ពះ  ឱ្យព្ជាបពីង្សចកដីសំណូ្មរបស់ង្យើខរាល់គ្នន កនុខព្គប់ការ
ទំខអស់ ង្ដ្ឋយង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខពាកយទូលអខវរ ទំខង្ពាលពាកយអរព្ពះ គុណ្ផខ
ង្នាះនឹ្ខម្ចន្លទធផលលែបំផុត ។ “ោ៉ខង្នាះ ង្សចកដីសុខាន្ារបស់ព្ពះ ប្ៃលហួ្ស
ង្លើសពីអស់ទំខគំនិ្ត និ្ខជួយការ ពារចិតា ង្ហ្ើយនិ្ខគំនិ្តរបស់អនករាល់គ្នន កនុខព្ពះ 
ព្គិសាង្យស ូ” ង្ន្ះង្ហ្ើយជាង្សចកដីសន្ារបស់ព្ទខ់—ខ៧ ។ 

III. “ៃូង្ចនះ ព្តវូឱ្យង្យើខរាល់គ្នន  មកៃល់បលល័ខកនន្ព្ពះ គុណ្ង្ដ្ឋយកាល ហាន្ ង្ៃើមបនឹី្ខទទួល
ង្សចកដីង្មតាា  ង្ហ្ើយរកបន្ព្ពះ គុណ្សព្ម្ចប់នឹ្ខជួយៃល់ង្ពលព្តវូការចុះ”—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ៤:
១៦ : 
A. អតថព្បង្ោជន៍្ៃ៏ធំបំផុតកនុខការអធិដ្ឋា ន្ង្ៅចំង្ពាះព្ពះ និ្ខការទំនាក់ទំន្ខជាមួយ

ព្ពះ គឺង្យើខទទួលបន្ង្សចកាីង្មតាា ករណុា និ្ខរកបន្ព្ពះគុណ្សព្ម្ចប់ជាជំនួ្យ
ង្ៅង្ពលព្តូវការ ង្ៃើមបីបំង្ពញរាល់ង្សចកាីព្តូវការរបស់ង្យើខ ។  

B. ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ គឺជាផលូវង្ៃើមបីង្ឆ្កព ះង្ៅមុខបលល័ខកនន្ព្ពះគុណ្ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខ
អធិដ្ឋា ន្ ង្នាះការខិតជិតបលល័ខកនន្ព្ពះគុណ្ ព្ពះង្មតាា ករណុា និ្ខព្ពះគុណ្ នឹ្ខកាល យ
ជាទង្ន្លប្ៃលហូ្រង្ៅកនុខង្យើខ ង្ហ្ើយផគត់ផគខ់ៃល់ង្យើខ ។ ង្ន្ះពិតជារ វ្ ន់្!—៧:២៥ 
។ 

IV. “ព្ពះង្យស ូជាមិតាសម្ចល ញ់ពិត ព្ទខ់ទទួលង្ទសជួសង្យើខខ្ុំ ម្ចន្ចាប់ចូលង្ៅគ្នល់ព្ពះ
អខគជិត ទំខទូលព្បប់ព្គប់ង្រឿខតូចធំ ង្យើខខ្ុំប្តខប្តខាន្ម្ចន្សុខាន្ា ក៏ម្ចន្ចិតាព្ពយួ
ថប់បរមភ គឺពីង្ព្ពាះប្តង្ភលចអធិដ្ឋា ន្ សូមពរពីព្ពះអខគឧតាម”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៧១, 
អខ់ង្គលសង្លខ ៧៨៩) ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១១ ង្តើការអធិដ្ឋា ន្បន្ង្្លើយតបឬង្ទ ? 
 

 
ៃកស្រសខ់ពី :  

យូ៉ហាន្ ១៦:២៤ខ ចូរសូមចុះ ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខបន្ ង្ៃើមបី ឱ្យង្សចកដីអំណ្ររបស់អនក
រាល់គ្នន បន្ង្ពារ ង្ពញពិត ។ 

 ព្ពះអម្ចា ស់បន្សន្ាថ្វ ង្បើង្យើខសូម ង្នាះនឹ្ខព្តូវបន្ព្បទន្ឱ្យៃល់ង្យើខ ង្ៃើមបឱី្យ
ង្សចកាីអំណ្ររបស់ង្យើខបន្ង្ពារង្ពញពិត ។ សពវនថៃង្ន្ះ ព្បសិន្ង្បើង្យើខអធិដ្ឋា ន្ង្ដ្ឋយឥត
ឈប់ឈរ ង្យើខនឹ្ខរស់ង្ៅកនុខជីវតិព្គិាទ ន្ប្ៃលង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយង្សចកាីអំណ្រង្ៅង្លើប្ផន្ៃី ។  
ខលឹមារ :  
យូ៉ហាន្ ១៦:២៤ខ       ចូរសូមចុះ ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខបន្ ង្ៃើមបឱី្យង្សចកដីអំណ្ររបស់អនក

រាល់គ្នន បន្ង្ពារ ង្ពញពិត ។  
ម៉្ចកុស ១១:២៤      ព្គប់ទំខង្សចកដីអវីប្ៃលអនករាល់គ្នន អធិដ្ឋា ន្សូម ចូរង្ជឿថ្វ បន្ង្ហ្ើយ 

ង្នាះនឹ្ខបន្ប្មន្ ។  
កិចាការ ៦:៤ក              ឯង្យើខខ្ុំ នឹ្ខខំពាោមកនុខង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ ។ 
I. យូ៉ហាន្ ១៦ ម្ចន្បន្ទូលថ្វ ព្ពះបន្ង្្លើយតបង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខសូមង្ៅកនុខព្ពះនាម

របស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្ៃើមបីឱ្យង្សចកដីអំណ្ររបស់ង្យើខរាល់គ្នន បន្ង្ពារ ង្ពញពិត—ខ២៤:  
A. ង្សចកាីសន្ារបស់ព្ពះអម្ចា ស់ចំង្ពាះង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ គឺទូលំទូលាយណាស់ ។ ៃរាប

ណាង្យើខកំពុខប្តអធិដ្ឋា ន្ ង្នាះព្ទខ់នឹ្ខង្ធវើនូ្វអវីប្ៃលង្យើខសូម—១៤:១៣ ។  
B. ង្យើខគួរប្តទូលសូមព្ពះពីភាពចំាបច់ ។ ង្យើខមិន្គួរសូមង្ដ្ឋយឥតសមង្ហ្តុផល 

ឬហួ្សង្ហ្តុង្ពកង្ ើយ—ោ៉កុប ៤:៣ ។  
II. ង្គ្នលការណ៍្សព្ម្ចប់ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ ប្ៃលព្តូវបន្ង្្លើយតប គឺជាង្សចកាីជំង្ន្ឿ—ម៉្ចកុស 

១១:២៤:  
A. ព្គប់ទំខង្សចកដីអវីប្ៃលអនករាល់គ្នន អធិដ្ឋា ន្សូម ចូរង្ជឿថ្វ បន្ង្ហ្ើយ ង្នាះនឹ្ខបន្

ប្មន្—ោ៉កុប ១:៦-៧ ។ 
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B. ង្សចកាីជំង្ន្ឿ ង្គ្នរព និ្ខថ្វវ យសិរលីែៃល់ព្ពះជាម្ចា ស់ ។ ទំខង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ទំខ
អស់ព្តូវបន្ាដ ប់ឮង្ៅង្លើមូលដ្ឋា ន្ង្ន្ះ—ម៉្ចកុស ១១:២៤ ។ 

III. “ឯង្យើខខ្ុំ នឹ្ខខំពាោមកនុខង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្”—កិចាការ ៦:៤ :  
A. ង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ គឺៃូចជាការប្ចវទូកង្ៅង្លើទឹក ។ ព្បសិន្ង្បើបខបែូន្មិន្តស ូង្ទ បខ

បែូន្មុខជាព្តូវបន្ៃឹកង្ៅតាមប្ខសទឹកខាខង្ព្កាម ។ ការខាា ប់ខាួន្កនុខង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ 
គឺជាការខំពាោមបន្ាង្ដ្ឋយង្ាម ះអស់ពីចិតា—ខ៤ ។ 

B. ង្ដ្ឋយង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ សូមឱ្យព្ពះអម្ចា ស់ប្ថរកាបញ្ញហ ទំខអស់ង្ៅកនុខការរស់ង្ៅ
របស់ង្យើខ ។ ព្ទខ់នឹ្ខប្ថរកាង្យើខ ង្ហ្ើយនិ្ខបំង្ពញតាមតព្មូវការរបស់ង្យើខ ។  

C. សពវនថៃង្ន្ះ ព្បសិន្ង្បើង្យើខអធិដ្ឋា ន្ង្ដ្ឋយឥតឈប់ឈរ ង្យើខនឹ្ខរស់ង្ៅកនុខជីវតិ
ព្គិាទ ន្ប្ៃលង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយង្សចកាីអំណ្រង្ៅង្លើប្ផន្ៃី—យូ៉ហាន្ ១៦:២៤ ។ 

IV. “ចូលទីប-រ-ិសុទធ បំផុតនន្ព្ពះអខគ ព្ពះគុណ្ឧ-តាមហូ្រៃូចប្ខសទឹក ចូលទីប-រ-ិសុទធ បំផុតនន្
ព្ពះអខគ ព្ពះគុណ្ឧ-តាមហូ្រៃូចប្ខសទឹក ហា-ង្ល-លូ-ោ៉ ហា-ង្ល-លូ-ោ៉ ព្ពះគុណ្ឧ-តាម
ហូ្រៃូចប្ខសទឹក ។”—(បទចង្ព្មៀខជាភាាប្ខមរង្លខ ៥៥៧, ភាាអខ់ង្គលសង្លខ ៧៧០) 
។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១២ ការអាន្ព្ពះគមពីរ 

 

ៃកស្រសខ់ពី :  

២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦ក ព្គប់ទំខបទគមពីរ គឺជាព្ពះព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញព្ពះវញិ្ញា ណ្បណាដ លឱ្យ
ប្តខង្ទ ។ 

ការអាន្ព្ពះបន្ទូល គឺជាការស្រសបូយកព្ពះពីព្ពះគមពីរ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខចូលមកឯ
ព្ពះគមពីរ ង្យើខព្តូវប្តបរងិ្ភាគ និ្ខផឹកព្ពះអខគៃូចជាអាហាររបស់ង្យើខ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខ
បរងិ្ភាគព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្យើខម្ចន្ង្សចកាីអំណ្រ និ្ខការអរសបាយង្ៅកនុខចិតា
របស់ង្យើខ ។ 

ខលឹមារ: 

២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦ក   ព្គប់ទំខបទគមពីរ គឺជាព្ពះព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញព្ពះវញិ្ញា ណ្បណាដ លឱ្យប្តខ
ង្ទ ។ 

ង្យង្រម្ច ១៥:១៦     ទូលបខគំបន្ង្ ើញព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ទូលបខគំក៏បន្ទទួលទន្ង្លបចូល
អស់ ង្ហ្ើយ ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ទខ់ជាង្សចកដីអំណ្រ ង្ហ្ើយជាទីរកីរាយចិតា
ៃល់ទូលបខគំ ។ 

I. ព្ពះគមពីរទំខមូល គឺជាព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ប្ៃលជាខយល់ៃង្ខហើមរបស់ព្ទខ់–២ធីមូ៉ង្ថ ៣:
១៦ក : 
A. ការអាន្ព្ពះបន្ទូល គឺជាការស្រសបូយកព្ពះពីព្ពះគមពីរ ។ ផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក

សព្ម្ចប់ង្យើខ ង្ៃើមបីទទួលអំណ្រព្ទខ់ គឺការអាន្ព្ពះបន្ទូល ។ 
B. “មនុ្សសមិន្ប្មន្រស់ ង្ដ្ឋយារប្តនំ្ប័ុខបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ គឺរស់ង្ដ្ឋយារព្គប់ទំខព្ពះ

បន្ទូលប្ៃលង្ចញពីព្ពះឱ្សាព្ពះមកប្ៃរ ” ។ ព្គប់ទំខព្ពះបន្ទូលប្ៃលង្ចញពីព្ពះឱ្សា
ព្ពះ គឺជាអាហារខាខវញិ្ញា ណ្របស់មុន្សស—ម៉្ចថ្វយ ៤:៤ ។ 
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II. “ទូលបខគំបន្ង្ ើញព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ទូលបខគំក៏បន្ទទួលទន្ង្លបចូលអស់ង្ហ្ើយ” —    
ង្យង្រម្ច ១៥:១៦ : 
A. ឥរោិបថរបស់ង្យើខចំង្ពាះការមកឯព្ពះគមពីរ គួរប្តជាការបរងិ្ភាគ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃល

ង្យើខមកឯព្ពះគមពីរ ង្យើខព្តូវប្តបរងិ្ភាគ និ្ខផឹកព្ពះអម្ចា ស់ជាអាហាររបស់ង្យើខ ។ 
ង្យើខព្តូវប្តៃកៃង្ខហើមចូលព្ពះអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ និ្ខទទួលអំណ្រព្ទខ់ ។ 

B. ពីមួយនថៃង្ៅមួយនថៃ ង្យើខព្តូវការមកឯព្ពះបន្ទូលព្គប់ង្ពលង្វលា ។ ង្យើខកាន់្ប្ត
អាន្ ង្យើខនឹ្ខកាន់្ប្តបន្សកប់ចិតា កាន់្ប្តបន្បំង្ពញ កាន់្ប្តម្ចន្កម្ចល ំខ និ្ខ
កាន់្ប្តបន្ចង្ព្មើន្កម្ចល ំខ—ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១០៥ ។ 

C. “ង្ហ្ើយព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ទខ់ជាង្សចកដីអំណ្រ ង្ហ្ើយជាទីរកីរាយចិតាៃល់ទូលបខគំ” 
អាហារលែប្តខប្តង្ធវើឱ្យង្យើខរកីរាយ ។ ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺៃូចគ្នន  ។ ង្ៅ
ង្ពលប្ៃលង្យើខបរងិ្ភាគព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្យើខម្ចន្ង្សចកាីអំណ្រ និ្ខជា
ទីរកីរាយង្ៅកនុខចិតារបស់ង្យើខ—ង្យង្រម្ច ១៥:១៦ខ ។ 

III. “សូមឱ្យព្ពះអខគជាពិធីជប់ង្លៀខខ្ុំ បំង្ពញង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្ និ្ខព្ពះបន្ទូល/ កនុខពិធីជប់
ង្លៀខ ខ្ុំហូ្បផឹកព្ពះអខគ ឱ្យបន្អំណ្រភាពប-រ-ិបូរណ៍្ព្ពះអខគ ។ ព្ទខ់បំ-បត់ការង្ហ្វ
ង្ស្រសក ឱ្យខ្ុំសកប់ចិតា/ ព្ពះអខគចិ-ញ្ា ឹមខ្ុំ ឱ្យខ្ុំបន្ផឹក/ បំ-ង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំ-បត់ការ
ង្ស្រសក/ ឱ្យខ្ុំរកីរាយ ម្ចន្កម្ចល ំខកនុខជី-វតិ /បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្/ បំ-បត់ការង្ស្រសក”—(បទ
ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៨៦, ភាាអខ់ង្គលសង្លខ ៨១១) ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១៣ ារៈសំខាន់្នន្ការព្បជំុ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៥ក ឥតប្លខព្បជំុគ្នន  ៃូចជាអនកខលះធាល ប់ង្នាះង្ ើយ ។ 

ចំង្ពាះព្គិាទ ន្ ការព្បជំុ គឺៃូចជាទឹកចំង្ពាះព្តី ឬៃូចជាខយល់អាកាសចំង្ពាះបកាបកសី ។ 
ព្តីព្តូវការរស់ង្ៅកនុខទឹក ង្ហ្ើយសតវង្ហ្ើរព្តូវការរស់ង្ៅកនុខខយល់អាកាស រឯីព្គិាទ ន្ទំខឡាយ
ព្តូវរកាជីវតិរបស់ខលួន្ង្ដ្ឋយការព្បជំុ ។  

ខលឹមារ : 

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៥ក    ឥតប្លខព្បជំុគ្នន  ៃូចជាអនកខលះធាល ប់ង្នាះង្ ើយ ។                                    

ម៉្ចថ្វយ ១៨:២០   ៃបិតកប្ន្លខណាប្ៃលម្ចន្២ ឬ៣នាក់ ព្បជំុជាមួយគ្នន  ង្ដ្ឋយនូ្វង្ ម្ ះខ្ុំ 
ង្នាះខ្ុំក៏ង្ៅកណាា លចំង្ណាមអនកទំខង្នាះប្ៃរ ។ 

I. ង្ៃើមបរីស់ង្ៅ ព្ពះជាម្ចា ស់បន្កំណ្ត់ថ្វ ព្គិាទ ន្ព្តវូប្តព្បជំុគ្នន —ម៉្ចថ្វយ ១៨:២០ : 
A. ជីវតិព្គិាទ ន្របស់ង្យើខ គឺមិន្ៃូចជាជីវតិង្មអំង្ៅ ប្ៃលង្ធវើ (ព្បព្ពឹតា) តាមប្តខលួន្ឯខ

ង្ ើយ ។ ជីវតិរបស់ង្យើខ គឺៃូចជាជីវតិសតវង្ចៀម ប្ៃលតព្មូវឱ្យង្យើខជួបជំុគ្នន  ង្ហ្ើយ
រស់ង្ៅកនុខជីវតិនន្ការព្បជំុ ។ 

B. ព្បសិន្ង្បើអនកង្ជឿថមីមិន្បន្មកព្បជំុ ង្នាះគ្នត់នឹ្ខមិន្ម្ចន្ង្សចកដីអំណ្រ ង្សចកដីសុខ
ាន្ដ ឬង្សចកដីកមាន្ដចិតាង្ ើយ ។ 

C. ក៏បុ៉ប្ន្ដ ព្បសិន្ង្បើគ្នត់មកព្បជំុ ង្នាះគ្នត់នឹ្ខម្ចន្ង្សចកដីអំណ្រង្ៅខាខកនុខង្ៅខណ្ៈ
ង្ពលគ្នត់ង្ព្ចៀខ ព្បកប អធិដ្ឋា ន្ សរង្សើរតង្មកើខ និ្ខថ្វវ យបខគំជាមួយនឹ្ខពួកបខបែូន្ 
ង្ព្ពាះការង្ន្ះ គឺជាបុគគលិកលកេណ្ៈនន្ជីវតិរបស់ព្ពះ—១កូរនិ្ថូស ១៤:២៦  ។ 

II. ង្យើខព្តវូការព្បជំុគ្នន  ៃូចជាព្តីព្តវូការទឹក សតវាល បព្តវូការខយល់អាកាស រឯីមនុ្សសព្តវូ
ការៃកៃង្ខហើម—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៥ : 
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A. ង្យើខព្តូវការង្មើលង្ ើញថ្វ ការព្បជំុមិន្ប្មន្ជាសកមមភាពយូរៗមដខរបស់ព្គិាទ ន្
ង្នាះង្ទ បុ៉ប្ន្ដការព្បជំុ គឺជាជីវតិព្គិាទ ន្ ៃូចជាការបរងិ្ភាគ និ្ខ ការលាខសម្ចែ ត
ព្បចំានថៃ គឺជាប្ផនកមួយនន្ជីវតិរបស់មនុ្សស ។ ៃូង្ចនះ ទំខង្ន្ះមិន្ប្មន្ជាសកមមភាព
យូរៗមដខង្ ើយ ប្តជាមូលដ្ឋា ន្ព្គឹះនន្ការរស់ង្ៅរបស់ពួកង្គ ។ 

B. ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៥ និ្ោយថ្វ “ឥតប្លខព្បជំុគ្នន  ៃូចជាអនកខលះធាល ប់ង្នាះង្ ើយ” ។ 
ង្យើខព្តូវការព្បជំុគ្នន  ៃបិតការព្បជំុម្ចន្ារៈសំខាន់្ណាស់ចំង្ពាះង្យើខ ង្ហ្ើយង្យើខ
មិន្គួរង្បះបខ់ការព្បជំុង្ចាលង្ ើយ ។ 

III. “បំណ្ខខលឹមារកនុខការព្បជំុ ព្គប់គ្នន រកីរាយង្ដ្ឋយភាពឧតាម  ចំណុ្ចកណាា លជារបូ
អខគព្ទខ់ នំាគ្នន សប្មាខព្ពះព្គិសដ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៦២៤, អខ់ង្គលសង្លខ 
៨៦៤)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១៤ នៃគូខាខវញិ្ញា ណ្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ាាា  ៤:៩-១០ ម្ចន្គ្នន ២នាក់ ង្នាះវងិ្សសជាខង្ៅប្តឯខ...ៃបិតង្បើៃួល ង្នាះម្ចន ក់នឹ្ខ
ង្ព្ជាខគ្នន ង្ ើខវញិ ប្តវរ ង្ហ្ើយ អនកណាប្ៃលៃួលកនុខកាលប្ៃលង្ៅប្តម្ចន ក់ឯខ ឥតម្ចន្គ្នន
នឹ្ខជួយង្ព្ជាខង្ ើខវញិ ។ 

ង្ពញមួយជីវតិរបស់ង្យើខ នៃគូខាខវញិ្ញា ណ្គឺជាមិតាលែបំផុត ។ ង្ៅកនុខជីវតិព្កមុជំនំុ្ 
ព្គប់ព្គិាទ ន្ គួរប្តម្ចន្នៃគូខាខវញិ្ញា ណ្ខលះ បនាទ ប់មកង្ទើបគ្នត់អាចនឹ្ខរខឹមំ្ច អំណ្រ និ្ខជា
ព្គិាទ ន្ៃ៏ព្តឹមព្តូវ ។ 

ខលឹមារ: 

២ធីមូ៉ង្ថ ២:២២ ចូរឱ្យរត់ពីង្សចកដីង្ស្រសើប ស្រាលរបស់ង្កមខៗង្ចញ ង្ហ្ើយង្ៃញតាមង្សចកដី
សុចរតិ ង្សចកដីជំង្ន្ឿ ង្សចកដីស្រសឡាញ់ និ្ខង្សចកដីង្មព្តី ជាមួយនឹ្ខអស់អនក
ប្ៃលអំពាវ នាវៃល់ព្ពះ អម្ចា ស់ អំពីចិតាៃ៏បរសុិទធវញិ ។ 

 ាាា  ៤:៩-១០   ម្ចន្គ្នន ២នាក់ ង្នាះវងិ្សសជាខង្ៅប្តឯខ...ៃបិតង្បើៃួល ង្នាះម្ចន ក់នឹ្ខ
ង្ព្ជាខគ្នន ង្ ើខវញិ ប្តវរ ង្ហ្ើយ អនកណាប្ៃលៃួលកនុខកាលប្ៃលង្ៅប្តម្ចន ក់
ឯខ ឥតម្ចន្គ្នន នឹ្ខជួយង្ព្ជាខង្ ើខវញិ ។ 

I. "ចូរឱ្យរត់ពីង្សចកដីង្ស្រសើប ស្រាលរបស់ង្កមខៗង្ចញ ង្ហ្ើយង្ៃញតាមង្សចកដីសុចរតិ ង្សចកដី
ជំង្ន្ឿ ង្សចកដីស្រសឡាញ់ និ្ខង្សចកដីង្មព្តី ជាមួយនឹ្ខអស់អនកប្ៃលអំពាវ នាវៃល់ព្ពះ 
អម្ចា ស់ អំពីចិតាៃ៏បរសុិទធវញិ"–២ធីមូ៉ង្ថ ២:២២ :  
A. ង្យើខព្តូវប្តម្ចន្ជីវតិនន្ការរត់ង្គច ង្ហ្ើយង្ៃញតាម បុ៉ប្ន្ា ង្ៅង្ពលប្ៃលបខបែូន្ខំ

ព្បឹខរត់ង្គច ង្ហ្ើយង្ៃញតាម ង្នាះបខបែូន្នឹ្ខរកង្ ើញថ្វ បខបែូន្មិន្អាចង្ធវើង្ដ្ឋយ
ខលួន្ឯខបន្ង្ ើយ ។  
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B. ង្គ្នលការណ៍្សព្ម្ចប់ពួកបរសុិទធទំខង្ៅកនុខសញ្ញា ចាស់ និ្ខសញ្ញា ថមី គឺថ្វ ពួកង្គ
បន្ដ្ឋក់កនុខព្កមុជាមួយគ្នន  ។ ៃូង្ចនះ ពួកយុវជន្ព្តូវការរត់ពីង្សចកដីង្ស្រសើប ស្រាល
របស់ង្កមខៗង្ចញ ង្ហ្ើយង្ៃញតាមព្ពះអម្ចា ស់ជាមួយនឹ្ខនៃគូមួយចំនួ្ន្ ។ 

II. “ម្ចន្គ្នន ២នាក់ ង្នាះវងិ្សសជាខង្ៅប្តឯខ...ៃបតិង្បើៃួល ង្នាះម្ចន ក់នឹ្ខង្ព្ជាខគ្នន ង្ ើខវញិ 
ប្តវរ ង្ហ្ើយ អនកណាប្ៃលៃួលកនុខកាលប្ៃលង្ៅប្តម្ចន ក់ឯខ ឥតម្ចន្គ្នន នឹ្ខជួយង្ព្ជាខ
ង្ ើខវញិ”–ាាា  ៤:៩-១០ : 
A. ង្ពញមួយជីវតិរបស់ង្យើខ នៃគូខាខវញិ្ញា ណ្គឺជាមិតាលែបំផុត ។ ង្ៅកនុខជីវតិព្កុមជំនំុ្ 

ព្គប់ព្គិាទ ន្ គួរប្តម្ចន្នៃគូខាខវញិ្ញា ណ្ខលះ ។ 
B. យុវជន្ព្តូវការម្ចន្ោ៉ខង្ហាចណាស់នៃគូម្ចន ក់ ។ ជាពិង្សសង្ៅង្ពលង្យើខម្ចន្ការ

លំបក ង្យើខព្តូវការនៃគូកាន់្ប្តង្ព្ចើន្ បនាទ ប់មកង្ទើបគ្នត់អាចកាល យជារខឹមំ្ច អំណ្រ 
និ្ខកាល យជាព្គិាទ ន្ៃ៏ព្តឹមព្តូវបន្ ។ 

III. “ការបង្ខកើតថមីកាល យជារបូកាយ មិន្ប្មន្បុគគលរស់ង្ៅម្ចន ក់ឯខ ង្យើខរមួបង្ព្មើជាមួយនឹ្ខគ្នន  
រមួសហ្ការ រមួបង្ព្មើ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៦៥៦, អខ់ង្គលសង្លខ ៩១២)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១៥ ការង្ព្ចៀខបទចង្ព្មៀខ 

 

ៃកស្រសខ់ពី :  

ង្អង្ភសូរ ៥:១៩ ង្ហ្ើយនិ្ោយគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ង្ដ្ឋយបទទំនុ្កតង្មកើខ ទំនុ្កបរសុិទធ 
និ្ខចង្ព្មៀខខាខឯវញិ្ញា ណ្ ទំខង្ព្ចៀខ ង្ហ្ើយសរង្សើរៃល់ព្ពះអម្ចា ស់ង្ដ្ឋយចិតា ។  

បទចង្ព្មៀខ គឺជាការប ហ្ ញពីអារមមណ៍្លែបំផុតរបស់មនុ្សស ។ ការង្ព្ចៀខ គឺជាលកេណ្:
ង្លចង្ធាល មួយរបស់ព្គិាទ ន្ ។ ជីវតិព្បចំានថៃរបស់ង្យើខ គួរប្តបន្ង្ពញង្ដ្ឋយការង្ព្ចៀខថ្វវ យ
ៃល់ព្ពះអម្ចា ស់ ។  

ខលឹមារ :  

ង្អង្ភសូរ ៥:១៩         ង្ហ្ើយនិ្ោយគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ង្ដ្ឋយបទទំនុ្កតង្មកើខ ទំនុ្កបរសុិទធ 
និ្ខចង្ព្មៀខខាខឯវញិ្ញា ណ្ ទំខង្ព្ចៀខ ង្ហ្ើយសរង្សើរៃល់ព្ពះអម្ចា ស់
ង្ដ្ឋយចិតា ។  

ទំនុ្កតង្មកើខ ១០៤:៣៣ កាលង្ៅម្ចន្ជីវតិង្ៅង្ ើយ ង្នាះទូលបខគំនឹ្ខង្ព្ចៀខថ្វវ យព្ពះង្យហូ្វ៉ា
ជាៃរាប កាលទូលបខគំម្ចន្ង្ៅ ៗ ង្ ើយ ង្នាះនឹ្ខង្ព្ចៀខសរង្សើរៃល់
ព្ពះនន្ទូលបខគំ ។  

I. បទចង្ព្មៀខ គឺជាការប ហ្ ញពីអារមមណ៍្លែបំផុតរបស់មនុ្សស—ទំនុ្កតង្មកើខ ៥៥:១ : 
A. អារមមណ៍្ង្ព្ៅបំផុតប្ៃលហូ្រង្ចញពីចិតារបស់មនុ្សស គឺជាអារមមណ៍្ប្ៃលបន្ប ហ្ ញង្ៅ

កនុខបទចង្ព្មៀខ ។  
B. ព្ពះចខ់ឱ្យង្យើខម្ចន្អារមមណ៍្លែ និ្ខទន់្ភលន់្ ។ ព្ពះចខ់ៃឹកនំាកូន្ង្ៅរបស់ព្ទខ់ង្ឆ្កព ះ

ង្ៅៃំង្ណ្ើ រមួយប្ៃលម្ចន្អារមមណ៍្លែព្បង្សើរជាខមុន្ ទន់្ភលន់្ជាខមុន្ និ្ខចូលចិតា
បទចង្ព្មៀខង្ព្ចើន្ជាខមុន្ ។    
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II. “ង្ហ្ើយនិ្ោយគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ង្ដ្ឋយបទទំនុ្កតង្មកើខ ទំនុ្កបរសុិទធ និ្ខចង្ព្មៀខខាខឯ
វញិ្ញា ណ្ ទំខង្ព្ចៀខ ង្ហ្ើយសរង្សើរៃល់ព្ពះអម្ចា ស់ង្ដ្ឋយចិតា”—ង្អង្ភសូរ ៥:១៩: 
A. ង្ពលណាង្យើខង្បើកម្ចត់របស់ង្យើខសរង្សើរៃល់ព្ពះអម្ចា ស់ ឬ ង្ព្ចៀខថ្វវ យព្ទខ់ 

ង្នាះង្យើខនឹ្ខអរសបាយ ។ 
B. ង្យើខគួរប្តង្ព្ចៀខព្ពះបន្ទូលមិន្ព្តឹមប្តង្ៅកនុខការព្បជំុ បុ៉ប្ន្ា ជាពិង្សសង្ៅកនុខជីវតិ

ព្បចំានថៃរបស់ង្យើខ បខបែូន្អាចង្ព្ចៀខតាមរង្បៀបប្ៃលខុសជាមួយនឹ្ខទំនុ្កង្ភលខ ប្ត
បខបែូន្កាន់្ប្តង្ព្ចៀខ បខបែូន្កាន់្ប្តរកីរាយ ។ បខបែូន្កាន់្ប្តង្ព្ចៀខ បខបែូន្កាន់្ប្ត
ស្រសស់ស្រាយ ។  

C. ខ្ុំប្តខប្តង្ព្ចៀខជានិ្ចា ។ ជាង្រៀខរាល់នថៃ ង្ពលខ្ុំង្ៃើរង្លខ ខ្ុំង្ព្ចៀខ ។ ការង្ព្ចៀខ គឺជា
លកេណ្:ង្លចង្ធាល មួយរបស់ព្គិាទ ន្ ។ ចំង្ពាះតរន្ាី ខ្ុំមិន្ពូប្កង្ទ បុ៉ប្ន្ា ខ្ុំចូលចិតា
ង្ព្ចៀខជាខអវីៗង្ផសខង្ទៀត ។ ង្ពលខ្ុំង្ព្ចៀខតាមរង្បៀបង្ន្ះ ង្នាះការព្ពួយបរមភ
ទំខឡាយរបស់ខ្ុំ បន្បត់ង្ៅ ង្ហ្ើយជមៃឺទំខអស់ព្តូវបន្ៃកង្ចញ ។ 

D. “កាលង្ៅម្ចន្ជីវតិង្ៅង្ ើយ ង្នាះទូលបខគំនឹ្ខង្ព្ចៀខថ្វវ យព្ពះង្យហូ្វ៉ាជាៃរាប កាល
ទូលបខគំម្ចន្ង្ៅ ៗ ង្ ើយ ង្នាះនឹ្ខង្ព្ចៀខសរង្សើរៃល់ព្ពះនន្ទូលបខគំ”—ទំនុ្កតង្មកើខ 
១០៤:៣៣ ។ 

III. “ង្យើខនឹ្ខង្ព្ចៀខថ្វវ យព្ពះអខគង្ដ្ឋយង្ព្បើវញិ្ញា ណ្ ង្យើខនឹ្ខង្ព្ចៀខថ្វវ យព្ពះអខគង្ដ្ឋយង្ព្បើ
វញិ្ញា ណ្ពីខាខកនុខ ង្យើខនឹ្ខង្ព្ចៀខហាង្លលូោ៉ព្ពះង្យស ូ រមួជាប្តមួយនឹ្ខព្ទខ់កនុខ
វញិ្ញា ណ្” (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៩០២, បទជាភាាអខ់ង្គលសង្លខ ១១៤១)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី ១៦ ការសរង្សើរតង្មកើខ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ទំនុ្កតង្មកើខ ៦៩:៣០  ទូលបខគំនឹ្ខង្ព្ចៀខទំនុ្កសរង្សើរៃល់ព្ពះនាមរបស់ព្ពះ ង្ហ្ើយនឹ្ខ
ង្លើកតង្មកើខព្ទខ់ង្ដ្ឋយអរព្ពះគុណ្ ។  

ការសរង្សើរតង្មកើខ គឺជាការថ្វវ យសិរលីែៃល់ព្ពះ ។ ការសរង្សើរតង្មកើខ គឺជាការ្រៃ៏
ខពខ់ខពស់បំផុត ប្ៃលង្ធវើង្ ើខង្ដ្ឋយព្បជារាស្តសារបស់ព្ពះ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខចាប់ង្ផាើ
មង្ព្ចៀខ និ្ខសរង្សើរតង្មកើខ  ព្ពះអខគព្ទខ់បញ្ាូ ន្ជំនួ្យមក ។ ពួកង្យើខព្តូវប្តសរង្សើរតង្មកើខ
ព្ពះឥតឈប់ឈរ ។  

ខលឹមារ :  

ទំនុ្កតង្មកើខ ៦៩:៣០   ទូលបខគំនឹ្ខង្ព្ចៀខទំនុ្កសរង្សើរៃល់ព្ពះនាមរបស់ព្ពះ ង្ហ្ើយនឹ្ខង្លើក
តង្មកើខព្ទខ់ង្ដ្ឋយអរព្ពះគុណ្ ។  

                   ១៥០:៦   គួរឱ្យជីវតិទំខឡាយប្ៃលម្ចន្ៃង្ខហើមបន្សរង្សើរៃល់ព្ពះង្យហូ្វ៉ា ចូរ
សរង្សើរៃល់ព្ពះង្យហូ្វ៉ាចុះ ។  

I. ការសរង្សើរតង្មកើខ គឺជាការថ្វវ យសិរលីែៃល់ព្ពះ ។ ការសរង្សើរតង្មកើខ គឺជាការ្រៃ៏
ខពខ់ខពស់បំផុត ប្ៃលង្ធវើង្ ើខង្ដ្ឋយព្បជារាស្តសារបស់ព្ពះ—១របកសព្ត ២៣:៣០ : 
A. ព្ពះអខគព្ទខ់គ្នប់គួរសរង្សើរនូ្វព្គប់ទំខអស់ ។ ការសរង្សើរតង្មកើខរបស់ពួកង្យើខ គឺ

ជាសិរលីែរបស់ព្ពះអខគ—១៦:២៥ ។ 
B. កូន្ង្ាសម្ចៃ ត់ង្ៃើមបីយកឈនះនូ្វព្គប់ាថ ន្ការទំខអស់ គឺជាការសរង្សើរតង្មកើខព្ពះ 

។  ព្បសិន្ង្បើបខបែូន្ម្ចន្អារមមណ៍្ថ្វឯកា ចូរព្គ្នន់្ប្តនិ្ោយថ្វ " អូ ព្ពះអម្ចា ស់  អា
ប្ម៉ន្ ហាង្លលូោ៉!"  កនុខរយៈង្ពលតិចជាខព្បំនាទី ង្នាះបខបែូន្នឹ្ខម្ចន្អារមមណ៍្
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ថ្វ ព្ពះអម្ចា ស់ព្ទខ់គខ់ង្ៅជាមួយបខបែូន្ ។ អវីក៏ង្ដ្ឋយប្ៃលបខបែូន្ព្តូវការ ការ
សរង្សើរតង្មកើខង្ន្ះនឹ្ខនំារបស់ទំខង្នាះមកបខបែូន្ ។  

C. ព្ពះចូលចិតាឱ្យង្យើខសរង្សើរតង្មកើខៃល់ព្ទខ់តាមរង្បៀបង្ន្ះ ។ ព្ពះព្តូវបន្ង្លើកតង្មកើខ
ង្ ើខតាមរយៈការសរង្សើររបស់ង្យើខ ៃូង្ចនះពួកង្យើខគួរប្តង្រៀន្សរង្សើរតង្មកើខៃល់ព្ពះ
អខគឱ្យកាន់្ប្តង្ព្ចើន្—ទំនុ្កតង្មកើខ ២២:៣ ។ 

II. "ទូលបខគំនឹ្ខង្ព្ចៀខទំនុ្កសរង្សើរៃល់ព្ពះនាមរបស់ព្ពះ ង្ហ្ើយនឹ្ខង្លើកៃំង្កើខព្ទខ់ង្ដ្ឋយ
អរព្ពះគុណ្"—៦៩:៣០ :  
A. ការលែព្បង្សើរបំផុត ការកមាន្ាចិតាលែបំផុត ង្ហ្ើយនិ្ខការង្លើកទឹកចិតាលែបំផុត គឺ

ទំខអស់សថិតង្ៅកនុខការង្ព្ចៀខសរង្សើរតង្មកើខ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខចាប់ង្ផាើមង្ព្ចៀខ
សរង្សើរតង្មកើខ ព្ពះបញ្ាូ ន្ជំនួ្យមក—១១៩:១៧៥ ។  

B. ខណ្ៈង្ពលពួកង្យើខង្ព្ចៀខសរង្សើរតង្មកើខ ព្ពះអខគសរង្សើរង្ៅកនុខការសរង្សើរតង្មកើខ
របស់ ពួកង្យើខ ។ ង្ៅង្ពលណាប្ៃលង្យើខង្ព្ចៀខ ព្ពះង្យស ូគួរប្តង្ព្ចៀខង្ៅខាខកនុខការ
ង្ព្ចៀខរបស់ង្យើខ ង្ម្ចល ះង្ហ្ើយង្ទើបង្យើខមិន្អាចបញ្ា ប់ការសរង្សើរតង្មកើខរបស់ង្យើខ 
ង្ព្ពាះង្យើខកាន់្ប្តសរង្សើរតង្មកើខង្ព្ចើន្ោ៉ខណា ង្យើខនឹ្ខកាន់្ប្តម្ចន្ការសរង្សើរ
តង្មកើខង្ព្ចើន្ោ៉ខង្នាះប្ៃរ ។ 

C. “គួរឱ្យជីវតិទំខឡាយប្ៃលម្ចន្ៃង្ខហើមបន្សរង្សើរៃល់ព្ពះង្យហូ្វ៉ា ចូរសរង្សើរៃល់
ព្ពះង្យហូ្វ៉ាចុះ”—ទំនុ្កតង្មកើខ ១៥០:៦ ។  

III. “សូមសរ_ង្សើរ សូមសរ_ង្សើរ ព្គប់គ្នន _អំ_ណ្រ រកី_រាយ សូម សរ_ង្សើរ សូមសរ_ង្សើរ 
ព្គប់គ្នន ប្ស្រសកង្ព្ចៀខ_ស_បាយ សូមចូលមកព្ពះវរ_បិ_តា ង្ដ្ឋយ ព្ពះ បុ_ព្តា  សូមថ្វវ យ
សិ_រ_ី លែ  ៃល់ព្ទខ់ង្ធវើការ អ_ាា រយ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៣៨, អខ់ង្គលសង្លខ ៣៩)  
។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១៧  ការបន្ាា រង្ ើខវញិង្រៀខរាល់ព្ពឹក 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ  

សុភាសិត ៤:១៨ ប្តផលូវរបស់មនុ្សសសុចរតិ ង្ធៀបៃូចជា ពន្លឺប្ៃលកំពុខប្តរះង្ ើខ ប្ៃល
ភលឺកាន់្ប្តខាល ំខង្ ើខ ៃរាបៃល់ង្ពញកម្ចល ំខ ។   

ៃួខអាទិតយរះង្ ើខស្រសស់ថមីរាល់ប្តព្ពឹក ។ ង្សចកាីសបបុរស និ្ខង្សចកាីង្មតាា ករណុា
របស់ព្ពះអ-ម្ចា ស់ គឺថមីរាល់ប្តព្ពឹក ។ ង្យើខគួរប្តង្ៃើរតាមៃួខអាទិតយ ង្ៃើមបីបន្ាា រង្ ើខវញិ 
និ្ខម្ចន្ការចាប់ង្ផាើមថមីង្រៀខរាល់ព្ពឹក ។ 

ខលឹមារ:   

សុភាសិត ៤:១៨                  ប្តផលូវរបស់មនុ្សសសុចរតិ ង្ធៀបៃូចជា ពន្លឺប្ៃលកំពុខប្តរះង្ ើខ 
ប្ៃលភលឺ កាន់្ប្តខាល ំខង្ ើខ ៃរាបៃល់ង្ពញកម្ចល ំខ ។   

ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៤៧       ទូលបខគំ បន្ភ្ាក់មុន្ង្ពលព្ពលឹមស្រាខ ង្ហ្ើយបន្បន្លឺង្ ើខថ្វ 
ទូលបខគំ បន្សខឃឹមៃល់ព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ។  

I. “ប្តផលូវរបស់មនុ្សសសុចរតិ ង្ធៀបៃូចជា ពន្លឺប្ៃលកំពុខប្តរះង្ ើខ ប្ៃលភលឺ កាន់្ប្តខាល ំខ
ង្ ើខ ៃរាបៃល់ង្ពញកម្ចល ំខ” ។ ង្យើខគួរប្តង្ៃើរតាមៃួខអាទិតយ ង្ៃើមបបីន្ាា រង្ ើខវញិ 
និ្ខម្ចន្ការចាប់ង្ផដើមថមីរាល់ប្តព្ពឹក—សុភាសិត ៤:១៨:  
A. ង្យើខព្តូវង្ព្កាកង្ ើខជាមួយៃួខអាទិតយជាង្រៀខរាល់ព្ពឹក ៃបិតង្សចកាីសបបុរស និ្ខ

ង្សចកាីង្មតាា ករណុារបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺថមីរាល់ប្តព្ពឹក—បរងិ្ទវ ៣:២២-២៣ ។ 
B. ង្យើខព្បប្ហ្លជាសថិតកនុខាថ ន្ភាពមួយប្ៃលង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយការង្ាកង្ៅ បុ៉ប្ន្ា

ង្យើខអាចរកីរាយង្ដ្ឋយការបន្ាា រង្ ើខវញិង្រៀខរាល់ព្ពឹក—១របកសព្ត ១៦:១០ ។  
II. ការបន្ាា រង្ ើខវញិ គឺការប្ៃលព្ពះអម្ចា ស់បន្ប៉ះពាល់ង្យើខារជាថមី ៃបតិង្ពលណា

ប្ៃលព្ពះអម្ចា ស់ប៉ះពាល់ង្យើខ ង្យើខនឹ្ខបន្ាា រង្ ើខវញិ—ទំនុ្កតង្មាើខ ១១៩:១៤៧:  
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A. ទំនុ្កតង្មកើខនិ្ោយថ្វ “ទូលបខគំបន្ ភ្ាក់មុន្ង្ពលព្ពលឹមស្រាខ ង្ហ្ើយបន្បន្លឺ
ង្ ើខ” ។ ការបន្លឺង្ៅទីង្ន្ះ គឺការង្ៅង្ដ្ឋយនិ្ោយថ្វ “អូ ព្ពះអម្ចា ស់!” “ អូ ព្ពះ    អ
ម្ចា ស់ង្យស ូ ។ អូ អម្ចា ស់ង្យស ូ” ។ កាលណាង្យើខអំពាវនាវនាមព្ពះអម្ចា ស់កាន់្ប្ត
ង្ព្ចើន្ ង្នាះង្យើខកាន់្ប្តបន្ស្រសស់ថមី—រ ៉មូ ១០:១២ ។  

B. ការបន្លឺង្ៅទីង្ន្ះ គឺជាការអធិដ្ឋា ន្ និ្ខការនិ្ោយង្ៅកាន់្ព្ពះអម្ចា ស់ ។ ការង្ៅ 
បូកនិ្ខការនិ្ោយង្ៅកាន់្ព្ពះអម្ចា ស់ គឺង្ព្បៀបៃូចជាការៃកៃង្ខហើមៃ៏ង្ព្ៅរបស់
មនុ្សស ។ ចូរបខបែូន្និ្ោយង្ចញនូ្វអវីទំខអស់ប្ៃលបខបែូន្ម្ចន្ ង្ហ្ើយទទួលយក
ព្ពះគុណ្របស់ព្ពះអម្ចា ស់ចុះ—ទំនុ្កតង្មាើខ ១៤២:២ ។  

C. បនាទ ប់មក ង្យើខអាចយកមួយ ឬពីរខពីព្ពះបន្ទូលៃ៏បរសុិទធ ង្ៃើមបីង្ព្បើកនុខង្សចកាី
អធិដ្ឋា ន្របស់ង្យើខ ។ ចូរកំុខវល់ខាវ យចំង្ពាះការយល់របស់បខបែូន្ង្ព្ចើន្ង្ពក ។ ចូរ
យកចិតាទុក ដ្ឋក់កនុខការអំពាវនាវនាមព្ពះអម្ចា ស់ង្ដ្ឋយការទក់ទខនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ 
ៃបិតការង្ន្ះជួយឱ្យបខបែូន្ម្ចន្ការទក់ទខង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ម្ចន្ភាពស្រសស់ថមី និ្ខ
សនិទធាន ល និ្ខព្បកបង្ដ្ឋយង្សចកាីស្រសឡាញ់ជាមួយព្ពះអម្ចា ស់—ង្អង្ភសូរ ៦:១៧ ។ 

III. “ព្ពះង្យស ូ ព្ពះអខគព្ទខ់ចាប់ៃួខចិតាខ្ុំ / ៃួខចិតាខ្ុំព្តវូការព្ទខ់ព្គប់ង្វលា  / សូមព្ទខ់ជួយខ្ុំ
រចួពីវធីិាសនា / ង្ហ្ើយព្គ្នន់្ប្តរស់ជាមួយព្ទខ់ជានិ្ចា  / ង្ៅង្ពលង្ន្ះខ្ុំសមលឹខង្មើលព្ពះ
ភរកាព្ទខ់  / ៃួខចិតាខ្ុំង្ពញង្ដ្ឋយសិរពី្ពះអខគ / សូមង្ាយរាជយង្ៅកនុខៃួខចិតារបស់ខ្ុំ / 
ង្ដ្ឋយវញិ្ញា ណ្ព្ពះអខគរមួជាប្តមួយ” ។ (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៨៣១, បទជាភាា
អខ់ង្គលសង្លខ ១១៥៩)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១៨  ការអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ១០:១២ ព្ទខ់ម្ចន្ព្គប់ជាបរបូិរ សព្ម្ចប់អស់អនកណាប្ៃលអំពាវរកព្ទខ់ ។ 

ការនិ្ោយថ្វ “ព្ពះង្យស ូជាព្ពះម្ចា ស់” ការង្ន្ះគឺជាការប្ៃលង្យើខង្ៅព្ពះនាមព្ពះ
អម្ចា ស់ ។ ង្ន្ះគឺជាវធីិៃ៏រកីរាយកនុខការផឹកទឹកពីព្បភពនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះ ង្ហ្ើយក៏
ជាវធីិៃ៏រកីរាយកនុខការង្ធវើឱ្យព្ពះជាម្ចា ស់កាល យជាង្សចកាីអំណ្ររបស់ង្យើខផខប្ៃរ ប្ៃលង្នាះគឺ
ជាការទទួលអំណ្រព្ទខ់ង្នាះឯខ ។ 

ខលឹមារ ：  

រ ៉មូ ១០:១២ក-១៣       ព្ទខ់ម្ចន្ព្គប់ជាបរបូិរ សព្ម្ចប់អស់អនកណាប្ៃលអំពាវរកព្ទខ់ “ង្ហ្ើយ
ព្គប់គ្នន ប្ៃល គឺអស់អនកណាប្ៃលអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះ
នឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះ” ។ 

ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៦:១៣  គឺខ្ុំនឹ្ខទទួលយកប្ពខនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ ង្ហ្ើយនឹ្ខអំពាវនាវៃល់ព្ពះ
នាមព្ពះង្យហូ្វ៉ា ។ 

I. ការនិ្ោយ “ព្ពះង្យស ូជាព្ពះម្ចា ស់” ង្នាះជាការប្ៃលង្យើខអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះ
អម្ចា ស់”—១របកសព្ត ១៦:៨ : 
A. កនុខភាារព្កិក ពាកយអំពាវនាវ ម្ចន្ន័្យថ្វ “ ការង្ៅរកន្រណាម្ចន ក់” “ ការង្ៅ

ន្រណាម្ចន ក់ង្ដ្ឋយង្ ម្ ះ” ឬនិ្ោយមា៉ខង្ទៀត គឺជាការង្ៅន្រណាម្ចន ក់ង្ដ្ឋយង្ៅ
ង្ ម្ ះរបស់គ្នត់ឮៗ ។ 

B. ការអំពាវនាវព្ពះនាមរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ក៏ម្ចន្ន័្យថ្វ ប្ស្រសកង្ៅរកព្ទខ់ និ្ខបទ
ពិង្ាធន៍្ការៃកៃង្ខហើមខាខឯវញិ្ញា ណ្ ។ ង្យើខព្តូវការៃកៃង្ខហើមប្វខៗង្ដ្ឋយការ
អំពាវនាវព្ពះនាមព្ទខ់  “អូ ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ” ។ ង្យើខមិន្គួរឈប់ៃកៃង្ខហើមង្នាះង្ទ 
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។ “ង្ហ្តុង្នាះ ព្ទខ់បន្ង្ផែៀខព្ពះកាណ៌្មកាា ប់ខ្ុំ បន្ជាខ្ុំនឹ្ខអំពាវនាវៃល់ព្ទខ់
អស់១ជីវតិ”—ទំនុ្កតង្មកើខ.១១៦:២ ។ 

II. “ង្ហ្ើយព្គប់គ្នន  គឺអស់អនកណាប្ៃលអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះនឹ្ខបន្ស
ង្រ គ្ ះ”—  រ ៉មូ.១០:១៣ :  
A. ការអំពាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ គឺអាចជួយរងំ្ដ្ឋះង្យើខឱ្យង្យើខរចួផុតពី ង្រឿខរ៉ាវ

អវជិាម្ចន្ទំខឡាយ ៃូចជាង្សចកាីឈឺចាប់ ទុកព្ពយួ ង្សចកាីាល ប់ ង្ហ្ើយនឹ្ខឋាន្ ំុ
ព្ពលឹខ ។ ព្បសិន្ង្បើបខបែូន្ ចខ់រចួផុតពីង្រឿខរ៉ាវទំខអស់ង្ន្ះ បខបែូន្គូរប្តអំពាវព្ពះ
នាមព្ពះអម្ចា ស់—ទំនុ្កតង្មកើខ ៨៦:៧; ១១៦:៣ ។ 

B. ង្យើខអាចរមូម្ចន្ចំប្ណ្កកនុខង្សចកាីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ តាមរយៈការអំពាវរក
ព្ទខ់ ។ “ខ្ុំនឹ្ខទទួលប្ពខនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ ង្ហ្ើយនឹ្ខអំពាវនាវព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់”  ។ 

III. ព្ទខ់ម្ចន្ព្គប់ជាបរបូិរ សព្ម្ចប់អស់អនកណាប្ៃលអំពាវរកព្ទខ់ ។ វធីិកនុខការទទួលអំណ្រ
ភាពបរបូិររបស់ព្ទខ់ គឺតាមរយៈការអំពាវនាវព្ពះនាមព្ទខ់—រ ៉មូ ១០:១២ខ : 
A. ង្ន្ះជាង្សចកាីប គ្ ប់ និ្ខជាបំណ្ខព្ពះហ្ឫទ័យរបស់ព្ពះ ប្ៃលតព្មូវឱ្យព្ទខ់ ង្ព្ពាះ

ជាវធីិៃ៏រកីរាយកនុខការផឹកទឹកពីព្បភពនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះ ង្ហ្ើយក៏ជាវធីិៃ៏
រកីរាយ កនុខការង្ធវើឱ្យព្ពះជាម្ចា ស់កាល យជាង្សចកាីអំណ្ររបស់ង្យើខប្ៃរ ប្ៃលង្នាះគឺ
ជាការទទួលអំណ្រព្ទខ់ង្នាះឯខ ។  ង្ហ្តុៃូង្ចនះង្ហ្ើយព្បជារាស្តសារបស់ព្ពះ ព្តូវប្ត
អំពាវនាវរកព្ទខ់ជាព្បចំានថៃ ។ 

B. សព្ម្ចប់ង្យើខ វធីិង្ៃើមបីរមួម្ចន្ចំប្ណ្កកនុខព្ពះង្មតាា ៃ៏ធំង្ធខរបស់ព្ទខ់ ង្នាះគឺជាការ
អំពាវនាវរកព្ទខ់ ។ ង្យើខកាន់្ប្តអំពាវនាវរកព្ទខ់ង្ព្ចើន្បុ៉ន្ណា ង្នាះង្យើខកាន់្ប្ត
ទទួលអំណ្រព្ពះគុណ្របស់ព្ទខ់ង្ព្ចើន្បុ៉ង្ណាណ ះប្ៃរ—ទំនុ្កតង្មកើខ ៨៦:៥ ។ 

IV. “នាមព្ពះង្យស ូជាស័ពទពិង្រាះ កំាន្ាទុកេង្យើខរាល់គ្នន / ង្ទះបីលំបកជួបទុកេង្វនា ខ្ុំ
ង្ព្ចៀខសរង្សើរព្គប់ព្គ្ន /ព្ពះរាជបុព្តាព្បង្សើរខពខ់ខពស់ ព្ពះអខគជាព្ពះសង្រ គ្ ះ / ង្កើតមក
សុគតព្ពះង្យើខរាល់គ្នន  បខហូរង្លាហិ្តង្ព្បសង្លាះ” (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៦៦ /វគគទី១, 
បទជាភាាអខ់ង្គលសង្លខ ៦៦/ វគគទី៦) ។   



41 

 

ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី១៩ ការអាន្អធិដ្ឋា ន្ព្ពះបន្ទូល 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

ង្អង្ភសូរ ៦:១៧-១៨     យក ... ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ព្ពមទំខង្ព្បើង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខ
ង្សចកាីទូលអខវរ ។ 

ការអាន្ការអធិដ្ឋា ន្គឺង្ៃើមបីទទួលព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់តាមរយៈការអធិដ្ឋា ន្ ។ តាម      
រយៈការអាន្រអធិដ្ឋា ន្ ង្យើខទទួលបន្ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ចូលមកកនុខង្យើខ ង្ហ្ើយតាមរ
យៈការកិន្រលំាយារធាតុចិញ្ា ឹមង្ៅកនុខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអ
ម្ចា ស់កាល យជាការផគត់ផគខ់ៃល់ង្យើខ ។  

ខលឹមារ: 

ង្អង្ភសូរ ៦:១៧-១៨     យក ... ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ព្ពមទំខង្ព្បើង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខង្សចកាី
ទូលអខវរ ។ 

ង្យង្រម្ច ១៥:១៦  ទូលបខគំបន្ង្ ើញព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ទូលបខគំក៏បន្ទទួលទន្ង្លបចូលអស់
ង្ហ្ើយ ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ទខ់ ជាង្សចកាីអំណ្រ ង្ហ្ើយជាង្សចកាីអំណ្រៃល់ចិតា
ទូលបខគំ ។ 

I. “យក ... ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ព្ពមទំខង្ព្បើង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខង្សចកាីទូលអខវរ ។—
ង្អង្ភសូរ ៦:១៧-១៨:  

A. ង្យើខយកអតាបទព្ពះគមពីរមកង្ធវើជាង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខអាន្អធិដ្ឋា ន្ ។ ការអាន្
អធិដ្ឋា ន្ គឺង្យើខមិន្ព្តឹមប្តអាន្ និ្ខអធិដ្ឋា ន្កនុខង្ពលៃំណាលគ្នន បុ៉ង្ណាណ ះង្ទ ប្ត
ង្យើខក៏បប្ខវរអតាបទប្ៃលង្យើខកំពុខប្តអាន្ ឱ្យង្ៅជាពាកយនន្ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ង្ៃើមបី
អធិដ្ឋា ន្ជាមួយផខប្ៃរ ។  



42 

 

B. ង្យើខគួរប្តអាន្អធិដ្ឋា ន្ជាង្រៀខរាល់នថៃ ទំខង្ៅកនុខាថ ន្ភាពព្គប់ព្បង្ភទ ។ ង្ៅង្ពល
ណាប្ៃលង្យើខម្ចន្បញ្ញហ ង្ដ្ឋយារង្រឿខអវជិាម្ចន្ង្ៅខាខកនុខង្យើខ ង្នាះង្យើខគួរប្តយក
ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះតាមរយៈង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្—ខ១៧ ។ 

C. កាលណាង្យើខអាន្អធិដ្ឋា ន្ៃប្ៃលៗប្បបង្ន្ះកាន់្ប្តង្ព្ចើន្ ង្នាះអតថព្បង្ោជន៍្ប្ៃល
ង្យើខទទួលបន្ គឺកាន់្ប្តសីុជង្ព្ៅ កាន់្ប្តព្បង្សើរង្ ើខ និ្ខកាន់្ប្តបរបូិរ—ទំនុ្កតង្មាើខ 
៤២:១ ។   

II. “ទូលបខគំបន្ង្ ើញព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ទូលបខគំបន្ទទួលទន្ង្លបចូលអស់” ។ តាមរយៈ
ការអាន្អធិដ្ឋា ន្ ង្យើខនឹ្ខទទួលបន្ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ៃូចជាង្យើខទទួលបន្
អាហារង្ដ្ឋយការបរងិ្ភាគប្ៃរ—ង្យង្រម្ច ១៥:១៦ :   
A. អខគធាតុង្ៅកនុខព្ពះគមពីរគឺៃូចជាអាហារ ។ តាមរយៈកាអាន្អធិដ្ឋា ន្ ង្យើខនឹ្ខទទួល

បន្ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ចូលង្ៅកនុខង្យើខ ង្ហ្ើយតាមរយៈការកិន្រលំាយារ
ធាតុចិញ្ា ឹមប្ៃលម្ចន្ង្ៅកនុខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 
កាល យជាការផគត់ផគខ់ៃល់ង្យើខ—ម៉្ចថ្វយ ៤:៤ ។  

B. ព្គប់ង្ពល មិន្ថ្វង្ពលនថៃ ឬង្ពលយប់ ង្ពលព្ពឹក ឬង្ពលលាៃ ច ង្យើខអាចង្បើកព្ពះ
គមពីរង្ហ្ើយអាន្អធិដ្ឋា ន្ពីរបីខ ។ ង្ៅទីបំផុត បខបែូន្នឹ្ខង្មើលង្ ើញថ្វ ព្ពះគមពីរ
ទំខមូល គឺជាង្សៀវង្ៅអធិដ្ឋា ន្ ។  

C. “ង្ហ្ើយព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ទខ់ ជាង្សចកាីអំណ្រ ង្ហ្ើយជាង្សចកាីអំណ្រៃល់ចិតាទូល
បខគំ” ។ ព្ពះបន្ទូលង្ៅកនុខព្ពះគមពីរ គឺជាអាហាររបស់ង្យើខ ។ ៃូង្ចនះ ង្យើខគួរប្ត
បរងិ្ភាគព្ពះបន្ទូល ។ 

III. “ខ្ុំអំណ្រព្ពះបន្ទូលប្ៃលព្ទខ់ព្បទន្ / ព្ទខ់ផគត់ផគខ់ឱ្យរហូ្តៃល់ខ្ុំបត់ឃ្លល ន្ / ខ្ុំវលិមកឯ
ព្ទខ់វញិ ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ / ខ្ុំក៏ឈប់ង្ស្រសកង្ដ្ឋយផឹកទឹកព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ ព្ពះអខគចិញ្ា ឹមខ្ុំ 
ឱ្យខ្ុំបន្ផឹក បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំបត់ការង្ស្រសក ឱ្យខ្ុំរកីរាយម្ចន្កម្ចល ំខកនុខជីវតិ / 
បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំបត់ការង្ស្រសក”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៨៦ /វគគទី៦, បទជា
ភាាអខ់ង្គលសង្លខ ៨១១) ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី ២០ ការបរងិ្ភាគព្ពះអម្ចា ស់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

យូ៉ហាន្ ៦:៣៥ ព្ពះ ង្យស ូម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលថ្វ ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ អនកណាប្ៃលមកឯខ្ុំ ង្នាះ
នឹ្ខមិន្ឃ្លល ន្ង្ទៀតង្ ើយ.....។  

ការបរងិ្ភាគគឺជាការទទួលយក ។ អវីប្ៃលង្យើខទទួលយកនឹ្ខកាល យជាការផគត់ផគខ់ប្ផនក
ខាខកនុខរបស់ង្យើខ ។ ង្យើខព្តូវបន្ារការទទួលយកព្ពះអម្ចា ស់ង្ដ្ឋយការបរងិ្ភាគព្ទខ់ ។  

ខលឹមារ : 

យូ៉ហាន្ ៦:៣៥     ព្ពះ ង្យស ូម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលថ្វ ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ អនកណាប្ៃលមកឯខ្ុំ ង្នាះ
នឹ្ខមិន្ឃ្លល ន្ង្ទៀតង្ ើយ ។  

          ៥៧ខ         អនកណាប្ៃលបរងិ្ភាគខ្ុំ អនកង្នាះនឹ្ខរស់ង្ដ្ឋយារខ្ុំ ។  

I. ការបរងិ្ភាគ គឺជាការទទួល ។ ការបរងិ្ភាគព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាង្ជាគវាសនារបស់ង្យើខ—    
ង្លាកុបបតាិ ២:១៦ : 
A. បំណ្ខព្ពះទ័យរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ គឺឱ្យង្យើខបរងិ្ភាគព្ទខ់ និ្ខទទួលយកព្ទខ់ង្ធវើជា

ជីវតិរបស់ង្យើខ ។  
B. ព្បសិន្ង្បើង្យើខចខ់ទទួលបន្ារធាតុចិញ្ា ឹម ង្យើខព្តូវការបរងិ្ភាគ និ្ខផឹក ។ ជាង្រៀខ

រាល់នថៃ ង្យើខគួរបរងិ្ភាគអវីមា៉ខប្ៃលរស់ង្ៅង្លើពិភពង្លាកង្ធវើជាារធាតុចិញ្ា ឹមរបស់
ង្យើខ—យូ៉ហាន្ ៦:៥៤ ។ 

II. ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ ... អនកណាប្ៃលបរងិ្ភាគខ្ុំ អនកង្នាះនឹ្ខរស់ង្ដ្ឋយារខ្ុំ »  ។ ការបរងិ្ភាគ
ខាខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ព្តវូប្តង្ៅបន្ាង្ដ្ឋយឥតឈប់ឈរ—យូ៉ហាន្ ៦:៣៥, ៥៧ : 
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A. អវីប្ៃលង្យើខទទួលនឹ្ខកាល យជាការផគត់ផគខ់ប្ផនកខាខកនុខរបស់ង្យើខ ។ ៃបតិង្ដ្ឋយ 
ារ និ្ខតាមរយៈការផគត់ផគខ់ពីនំ្ប័ុខជីវតិង្ៅប្ផនកខាខកនុខប្បបង្ន្ះង្ហ្ើយ ង្ទើបង្យើខ
អាចរស់ង្ៅង្លើប្ផន្ៃីបន្ ។  

B. ង្យើខអាចបញ្ា ប់ពីការសិកា បុ៉ប្ន្ាង្យើខមិន្អាចបញ្ា ប់ពីការបរងិ្ភាគបន្ង្ ើយ ។ 
ង្យើខព្តូវប្តបរងិ្ភាគង្ព្ចើន្ៃខកនុខមួយនថៃ ។ ៃូចគ្នន ង្ន្ះប្ៃរ ង្យើខព្តូវបន្ាការទទួល
យកព្ពះអ-ម្ចា ស់ង្ដ្ឋយការបរងិ្ភាគព្ទខ់ ។  

C. “ង្គនឹ្ខបន្ប្្ែត ង្ដ្ឋយរបស់ៃ៏បរបូិរកនុខៃំណាក់ព្ទខ់” ។ ៃូង្ចនះ ង្យើខគួរបរងិ្ភាគព្ពះ
អ-ម្ចា ស់ង្ពញមួយនថៃ—ទំនុ្កតង្មកើខ ៣៦:៨ ។ 

III. “ខ្ុំអំណ្រព្ពះបន្ទូលប្ៃលព្ទខ់ព្បទន្ ព្ទខ់ផគត់ផគខ់ឲ្យរហូ្តៃល់ខ្ុំបត់ឃ្លល ន្ ខ្ុំវលិមកឯ
ព្ទខ់វញិ ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្    ខ្ុំក៏ឈប់ង្ស្រសកង្ដ្ឋយផឹកទឹកព្ពះវញិ្ញា ណ្”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរ
ង្លខ ៥៨៦, អខ់ង្គលសង្លខ ៨១១)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី២១ ការផឹកព្ពះអម្ចា ស់ 
 

ៃកស្រសខ់ពី : 

យូ៉ហាន្ ៧:៣៧ខ ព្ពះ ង្យស ូព្ទខ់ឈរបន្លឺ ឧទន្ព្បកាសង្ ើខថ្វ ង្បើអនកណាង្ស្រសក ចូរ
ឱ្យអនកង្នាះមកឯខ្ុំ ង្ហ្ើយផឹកចុះ ។  

ព្ពះអខគគឺជាទឹកនន្ជីវតិសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខផឹកព្ទខ់ ។ ង្ន្ះគឺជាផលូវង្ៃើមបីបន្ព្ទខ់ ង្ព្ពាះការ
ផឹកគឺជាកាទទួល ។ តាមរយៈការផឹក ង្យើខទទួលបន្ព្ពះព្គិសាចូលមកខាខកនុខង្យើខ ។ វធីិ
ង្ៃើមបផឹីក គឺការអំពាវនាវៃល់ព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ ។ ការអំពាវនាវផ្ទល ស់បាូរង្យើខ និ្ខអាចង្ធវើឱ្យ
ង្យើខរកីរាយ ។  
ខលឹមារ :  
យូ៉ហាន្ ៧:៣៧ខ            ព្ពះ ង្យស ូព្ទខ់ឈរបន្លឺ ឧទន្ព្បកាសង្ ើខថ្វ ង្បើអនកណាង្ស្រសក ចូរ

ឱ្យអនកង្នាះមកឯខ្ុំ ង្ហ្ើយផឹកចុះ ។ 
ង្អាយ ១២:៣-៤ក  ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះឯខរាល់គ្នន នឹ្ខៃខទឹកពីអណ្ាូ ខនន្ង្សចកដីសង្រ គ្ ះ

ង្ដ្ឋយអំណ្រ......ចូរអរព្ពះ គុណ្ៃល់ព្ពះ ង្យហូ្វ៉ា ចូរអំពាវ នាវៃល់ព្ពះ 
នាមព្ទខ់ !  

I. “ព្ពះ ង្យស ូព្ទខ់ឈរបន្លឺ ឧទន្ព្បកាសង្ ើខថ្វ ង្បើអនកណាង្ស្រសក ចូរឱ្យអនកង្នាះមកឯខ្ុំ 
ង្ហ្ើយផឹកចុះ” ព្ពះអខគគឺជាទឹកនន្ជីវតិសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខផឹកព្ទខ់ ។ ង្ន្ះគឺជាផលូវង្ៃើមបបីន្
ព្ទខ់ ង្ព្ពាះការផឹកគឺជាកាទទួល—យូ៉ហាន្ ៧:៣៧ខ : 
A. “ឱ្យព្ពះអខគង្អើយ ព្ពលឹខទូលបខគំៃខហក់រកព្ទខ់ ៃូចជាកាដ ន់្ញីៃខហក់រកង្ព្ជាះទឹក” ។ 

ង្យើខព្តូវប្តៃខហក់រក និ្ខ ង្ស្រសកព្ទខ់ ង្ហ្ើយនិ្ខផឹកព្ទខ់  ៃបិតតាមរយៈការផឹកង្ន្ះ
ង្ហ្ើយ ង្ទើបង្យើខទទួលបន្ព្ពះព្គិសាចូលមកខាខកនុខង្យើខ—ទំនុ្កតង្មកើខ ៤២:១ ។ 

B. ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខភ្ាក់ពីព្ពឹកព្ពលឹម ង្យើខគួរប្តផឹកទឹកៃ៏រស់ជាមុន្ ។ ខណ្ៈង្ពល
ប្ៃលង្យើខលាខសម្ចែ ត និ្ខង្សលៀកពាក់ ង្យើខអាចផឹកទឹកៃ៏រស់ ។ ង្យើខទំខអស់គ្នន
ព្តូវប្តផឹកព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូរាល់នថៃ!—យូ៉ហាន្ ៧:៣៧ ។ 
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II. “ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះឯខរាល់គ្នន នឹ្ខៃខទឹកពីអណ្ាូ ខនន្ង្សចកដីសង្រ គ្ ះ.... ចូរអរព្ពះ គុណ្
ៃល់ព្ពះ ង្យហូ្វ៉ា ចូរអំពាវ នាវៃល់ព្ពះ នាមព្ទខ់”—ង្អាយ ១២:៣-៤ក : 
A. ង្ទះបីង្យើខង្ៅទីណាក៏ង្ដ្ឋយ ង្យើខអាចង្បើកង្ៅព្ពះអខគង្ហ្ើយនិ្ោយថ្វ “អូព្ពះ អ

ម្ចា ស់ង្អើយ អាប្ម៉ន្ ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ អាប្ម៉ន្ ព្ពះអម្ចា ស់” ។ ង្ន្ះគឺជាវធីិង្ៃើមបីបន្ដនូ្វ
ការទទួលយកព្ទខ់របស់ង្យើខង្ដ្ឋយការផឹកព្ទខ់—រ ៉មូ ១០:១២ខ ។  

B. ជួន្កាលខ្ុំអាចៃឹខខលួន្ពីបន្ទុកៃ៏ធៃន់្ង្ៅកនុខខលួន្ខ្ុំ ។ ខ្ុំក៏ចាប់ង្ផាើមអំពាវនាវរកព្ពះ
នាមព្ពះអម្ចា ស់ង្ដ្ឋយសវ័យព្បវតា ៃបិតការអំពាវនាវរបស់ង្យើខផ្ទល ស់បាូរង្យើខ និ្ខ
អាចង្ធវើឱ្យង្យើខរកីរាយ ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខចខ់អំពាវនាវៃល់ព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់រយៈ
ង្ពលកន្លះង្ម៉្ចខ ង្នាះង្យើខនឹ្ខវង្ខវខាម រតីជាមួយនឹ្ខភាពរកីរាយ—ទំនុ្កតង្មកើខ ១៤៥:
១៨ ។  

III. “ខ្ុំតំាខចិតាហូ្បង្ហ្ើយផឹកព្ពះអខគ វញិ្ញា ណ្ទទួលព្ទខ់ង្ ើខជាង្ទវ រហូ្តង្ពារង្ពញង្ដ្ឋយ
ព្ទខ់កនុខកាយ ព្ទខ់ព្បទន្ឲ្យព្ពះពរជិវតី។”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ១៧៧, អខ់ង្គលស
ង្លខ ២៣៣)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី២២ ការទទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់ 
 

 
ៃកស្រសខ់ពី : 

យូ៉ហាន្ ៦:៣៥ក  ព្ពះង្យស ូម្ចន្បន្ទូលថ្វ ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ ។ 
ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូម្ចន្បន្ទូលថ្វ “ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ” ។ ង្យើខព្តូវប្តបរងិ្ភាគព្ទខ់ និ្ខទទួល

អំណ្រព្ទខ់ជាព្បចំានថៃ ។ ភាពបរបូិររបស់ព្ទខ់ គឺមិន្ង្ចះរខីសៃួតង្ ើយ ព្បសិន្ង្បើង្យើខង្ឆ្កព ះ
ង្ៅរកព្ទខ់ ង្ហ្ើយចំណាយង្ពលង្វលាជាមួយព្ទខ់ ។ កាលណាង្យើខនឹ្ខង្ភលចបញ្ញហ របស់
ង្យើខ ង្នាះទឹកមុខរបស់ង្យើខ ព្តូវបន្បំង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយង្សចកាីរកីរាយ ។ 
ខលឹមារ : 
យូ៉ហាន្ ៦:៣៥ក   ព្ពះង្យស ូម្ចន្បន្ទូលថ្វ ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ ។ 
យូ៉ហាន្ ៦:៦៣      ….ឯពាកយប្ៃលខ្ុំនិ្ោយនឹ្ខអនករាល់គ្នន  ង្នាះព្តវូខាខវញិ្ញា ណ្ និ្ខជីវតិវញិ 

។ 
I. ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូម្ចន្បន្ទូលថ្វ “ខ្ុំជានំ្ប័ុខជីវតិ” ។ ង្យើខព្តវូប្តបរងិ្ភាគព្ទខ់ និ្ខទទួល

អំណ្រព្ទខ់ជាព្បចំានថៃ—យូ៉ហាន្ ៦:៣៥ : 
A. សភាពពិតរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូជានំ្ប័ុខនន្ជីវតិ គឺង្ៅកនុខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ

អម្ចា ស់ ។ 
B. ង្យើខកាន់្ប្តទក់ទខ និ្ខប្វកប្ញកជាមួយនឹ្ខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ង្ព្ចើន្ោ៉ខ

ណា  ង្នាះង្យើខនឹ្ខព្តូវបន្បព្មខុចិញ្ា ឹមកាន់្ប្តង្ព្ចើន្ោ៉ខង្នាះប្ៃរ ។  
II. ម្ចន្គន្លឹះពីរោ៉ខង្ៃើមបទីទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់ គឺព្ពះបន្ទូល និ្ខវញិ្ញា ណ្—យូ៉ហាន្ ៦:

៦៣: 
A. ង្ៃើមង្ ើយព្ពះអខគគឺជាព្ពះបន្ទូលប្ៃលង្ៅឆ្កៃ យពីពួកង្យើខ ប្តឥ ូវង្ន្ះ ព្ពះអខគគឺ

ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ៃលគខ់ង្ៅកនុខង្យើខ ។ 
B. សរង្សើរតង្មកើខព្ពះអម្ចា ស់ប្ៃលង្យើខម្ចន្ព្ពះបន្ទូលង្ៅកនុខនៃរបស់ង្យើខ ង្ហ្ើយនិ្ខ

ព្ពះវញិ្ញា ណ្ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ៃូង្ចនះង្ៃើមបីទទួលអំណ្រភាពបរបូិរទំខអស់
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របស់ព្ពះព្គិសា ង្យើខព្តូវប្តទក់ទខព្ពះបន្ទូលប្ផនកខាខង្ព្ៅ និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ផនក
ខាខកនុខ ។ 

C. ព្ពះអម្ចា ស់ប្ៃលបខបែូន្បន្ទក់ទខ កាល យជាភាពបរបូិរប្ៃលរមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខ
អស់ៃ៏មិន្អាចវាស់ប្វខបន្ៃល់បខបែូន្ ។ ព្ទខ់គឺជាអវីណាមួយប្ៃលបខបែូន្ព្តូវការ 
។ ព្បសិន្ង្បើបខបែូន្ព្តូវការការកមាន្ាចិតា ព្ពះអខគគឺជាការកមាន្ាចិតា ។ ព្បសិន្ង្បើ
បខបែូន្ព្តូវការពន្លឺ ព្ពះអខគគឺជាពន្លឺ ។ ព្បសិន្ង្បើបខបែូន្ព្តូវការកម្ចល ំខ ព្ពះអខគគឺជា
កម្ចល ំខ ។ ព្ពះអខគគឺជាអវីព្គប់ោ៉ខប្ៃលបខបែូន្ព្តូវការ ។ 

III. ទីង្ន្ះខ្ុំម្ចន្ចិតាង្ព្តកអរអំណ្ររាល់នថៃ  / ង្ព្ពាះកាីសុខាន្ាព្ទខ់ព្បទន្  / ម្ចន្ព្ពះអខគ
លួខង្លាមចង្ព្មើន្ព្គប់ង្ពលង្វលា /ព្បទន្ព្ពះពរព្ទខ់ៃល់ខ្ុំ /ង្ៅនថៃង្ន្ះខ្ុំផឹកទឹករស់ហូ្រ
ៃល់អស់កលប / ង្ៅនថៃង្ន្ះខ្ុំផឹកទឹករស់នន្ជី-វតិ / ស្រសស់ស្រាយរកីរាយនព្ក-ប្លខ / ខ្ុំផឹក
ទឹករស់នន្ជី-វតិ ប្ៃលឥតម្ចន្ព្ពំ-ប្ៃន្កំ-ណ្ត់ង្ ើយណា ។ (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ២៥៤, 
បទជាភាាអខ់ង្គលសង្លខ ៣២២)  ។ 
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ការពន្យល់បកស្រាយសង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០ វាកយសពទ 

ភាគ២ ការហ្វឹកហាត់ខាខឯវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី ២៣ អាន្អធិដ្ឋា ន្ សិកា ទង្ន្ទញ និ្ខ អធិបាយ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

ង្អង្ភសូរ ៦:១៧ ចូរយកង្សចកដីសង្រ គ្ ះទុកជាមួកសឹក និ្ខដ្ឋវរបស់ព្ពះ វញិ្ញា ណ្ប្ៃរ គឺ
ជាព្ពះ បន្ទូល ។  

អសទអ (អាន្អធិដ្ឋា ន្ សិកា ទង្ន្ទញ និ្ខ អធិបាយ)  ។ ការអាន្អធិដ្ឋា ន្ គឺជាការង្ព្បើ
ពាកយពីព្ពះគមពីរមកង្ធវើជាង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្របស់ង្យើខ ។ ង្ន្ះគឺជាមង្ធាបយៃ៏ព្តឹមព្តូវ និ្ខ
ម្ចន្ព្បង្ោជន៍្បំផុត ។ 

ខលឹមារ : 

ង្អង្ភសូរ ៦:១៧            ចូរយកង្សចកដីសង្រ គ្ ះទុកជាមួកសឹក និ្ខដ្ឋវរបស់ព្ពះ វញិ្ញា ណ្ប្ៃរ គឺ
ជាព្ពះ បន្ទូល ។  

កូលុ៉ស ៣:១៦ក    ចូរឱ្យព្ពះ បន្ទូលនន្ព្ពះ ព្គិសា បន្សណ្ាិ តង្ៅកនុខអនករាល់គ្នន ជាបរបូិរ 
ង្ដ្ឋយព្បជ្ាព្គប់ោ៉ខ ។  

១កូរនិ្ថូស ១៤:៣១      ៃបតិអនករាល់គ្នន ម្ចន្ចាប់នឹ្ខអធិបាយបន្ទំខអស់គ្នន  ប្តព្តូវស
ប្មាខម្ចន ក់មាខៗ ង្ៃើមបីឱ្យព្គប់គ្នន បន្ង្រៀន្តាម ង្ហ្ើយឱ្យព្គប់គ្នន បន្
ង្សចកដីទូនាម ន្ប្ៃរ ។ 

I. ការអាន្អធិដ្ឋា ន្ គឺជាការង្ព្បើពាកយពីព្ពះគមពីរមកង្ធវើជាង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្របស់ង្យើខ—ង្អង្ភ
សូរ ៦:១៧ : 

A. ព្គប់ពាកយនន្បទគមពីរទំខមូល គឺជាការបង្ញ្ាញៃង្ខហើមរបស់ព្ពះ ។ ង្តើបខបែូន្អាច
ទទួលយកការបង្ញ្ាញៃង្ខហើមរបស់ព្ពះចូលង្ៅកនុខខលួន្បខបែូន្ង្ដ្ឋយរង្បៀបណា ? គឺ
ង្ដ្ឋយការអធិដ្ឋា ន្ពាកយនន្បទគមពីរ ។ 
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B. មិន្ថ្វង្ៅង្ពលព្ពឹក ឬង្ៅង្ពលណា អស់អនកណាប្ៃលបន្ាគ ល់រសជាតិនន្ការ
អាន្អធិដ្ឋា ន្ ង្នាះនឹ្ខមិន្ង្បះបខ់ការអាន្អធិដ្ឋា ន្ង្ចាលង្ ើយ ពីង្ព្ពាះការអាន្
អធិដ្ឋា ន្ង្ធវើឱ្យង្យើខអាចអំណ្រ ។ 

II. ការសិកា ង្ធវើឱ្យង្យើខព្បដ្ឋប់ខលួន្ជាង្ស្រសចកនុខការពន្យល់បកស្រាយព្ពះបន្ទូលៃល់អនក
ៃនទ—កិចាកា ៨:៣១-៣២ ។ 

III. ង្យើខព្តវូប្តអាន្អធិដ្ឋា ន្ សិកា និ្ខ ទង្ន្ទញនូ្វចំណុ្ចណាប្ៃលង្យើខបន្សិកា—កូលុ៉ស 
៣:១៦ ។ 

IV. ការអធិបាយ គឺជាកានិ្ោយសព្ម្ចប់ព្ពះអម្ចា ស់ និ្ោយង្ចញព្ពះអម្ចា ស់ ង្ៃើមបបី្ចក
ចាយព្ទខ់ៃល់អនកៃនទ ង្ដ្ឋយការនិ្ោយរបស់ង្យើខ—១កូរនិ្ថូស ១៤:៣១ : 
A. ង្ៅកនុខបទគមពីរ ពួកង្ហារាមិន្ប្មន្ជាមនុ្សសធមមតាង្ទ ។ ពួកង្គជាមនុ្សសប្ៃល

និ្ោយសព្ម្ចប់ព្ពះ ។ ង្ន្ះជាការៃ៏ម្ចន្សិរលីែ! 
B. អនកខលះម្ចន្អារមមណ៍្ថ្វ ម្ចន្ប្តមនុ្សសមួយចំនួ្ន្បុ៉ង្ណាណ ះ ង្ទើបអាចម្ចន្ការម្ចន្

បន្ទូលរបស់ព្ពះ ប្តព្ពះគមពីរនិ្ោយថ្វ “ៃបិតអនករាល់គ្នន ម្ចន្ចាប់នឹ្ខអធិបាយបន្
ទំខអស់គ្នន  ប្តព្តូវសប្មាខម្ចន ក់មាខៗ” ង្ហ្ើយបន្ដនិ្ោយថ្វ “ៃូង្ចនះ បខបែូន្ង្អើយ ចូរ
ស វ្ តឱ្យបន្ង្ចះអធិបាយ” ។ 

C. ព្បសិន្ង្បើង្យើខអនុ្វតា អសទ (អាន្អធិដ្ឋា ន្ សិកា និ្ខ ទង្ន្ទញ) រាល់នថៃ ង្នាះព្បកៃ
ណាស់ង្យើខនឹ្ខអធិបាយង្ៅកនុខការព្បជំុនថៃព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយង្យើខគួរប្តអធិបាយ
នូ្វអវីប្ៃលង្យើខបន្ទង្ន្ទញ ។ 

V. “សូមកាច់នំ្_ប័ុខ ជី_វតិ ឱ្ ព្ពះអខគង្អើយ ៃូចព្ទខ់បន្កាច់ព្ប_ទន្ ៃល់ពួកសិសស ង្ហ្ើយ
ខ្ុំស_ វ្ តរកព្ពះអខគ  ឱ្ ព្ពះៃ៏ខពស់ ចិតាខ្ុំៃ_ខហក់ រកព្ពះប_ន្ទូល ៃ៏រស់”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរ
ង្លខ ៥៨៣, អខ់ង្គលសង្លខ ៥៨៣)  ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៣ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 

វាកយសពទទី២៤ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

យូហាន្៦:៦៣ខ ឯពាកយប្ៃលខ្ុំនិ្ោយនឹ្ខអនករាល់គ្នន  ង្នាះព្តូវខាខវញិ្ញា ណ្ និ្ខជីវតិ
វញិ ។ 

ព្ពះគមពីរទំខមូលគឺជាព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ ប្ៃលជាព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ មិន្ព្តឹមប្តសព្ម្ចប់ឱ្យ
ង្យើខង្រៀន្បុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាប្ថមទំខសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខភលក់ និ្ខអំណ្រង្ទៀតផខ ។ ៃូង្ចនះ ង្យើខព្តូវប្ត
ចូលមកឯព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិប្ៃលជាព្ពះគមពីរជាព្បចំានថៃ ។ 

ខលឹមារ: 

យូហាន្ ៦:៦៣ខ   ឯពាកយប្ៃលខ្ុំនិ្ោយនឹ្ខអនករាល់គ្នន  ង្នាះព្តូវខាខវញិ្ញា ណ្ និ្ខជីវតិវញិ 
។ 

ម៉្ចថ្វយ ៤:៤      មនុ្សសមិន្ប្មន្រស់ ង្ដ្ឋយ ារប្តនំ្ប័ុខបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ គឺរស់ង្ដ្ឋយ ារព្គប់ទំខ
ព្ពះ បន្ទូល ប្ៃលង្ចញពីព្ពះឱ្សាព្ពះមកប្ៃរ ។ 

I. “ឯពាកយប្ៃលខ្ុំនិ្ោយនឹ្ខអនករាល់គ្នន  ង្នាះព្តវូខាខវញិ្ញា ណ្ និ្ខជីវតិវញិ”—យូ៉ហាន្ ៦:
៦៣ :  
A. ង្ៃើមបឱី្យព្ពះកាល យជាជីវតិរបស់មនុ្សស ព្ពះអខគព្តូវប្តកាល យជាព្ពះបន្ទូលង្ៃើមបីង្ចញមកឯ 

មនុ្សស កនុខចំង្ណាមមនុ្សស និ្ខចូលង្ៅកនុខមនុ្សស—១:១ ។ 
B. ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ មិន្ព្តឹមប្តសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខង្រៀន្បុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាប្ថមទំខសព្ម្ចប់

ឱ្យង្យើខភលក់ អំណ្រ និ្ខយកចូលមកកនុខ ប្ៃលង្នាះគឺសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខបរងិ្ភាគង្ទៀត
ផខ ។ 

C. ង្ពលណាក៏ង្ដ្ឋយឱ្យប្តង្យើខចូលមកឯព្ពះគមពីរ ង្យើខព្តូវប្តៃឹខថ្វ ង្យើខកំពុខប្ត 
មកទក់ទខព្ពះព្គិសាជាជីវតិរបស់ង្យើខ—៦:៦៣ ។ 
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II. កនុខនាមជាព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ ព្ពះគមពីរគឺជាអាហារសព្ម្ចប់ង្យើខ ។ ៃូង្ចនះ ង្យើខព្តវូប្ត
ចូលមកឯព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិប្ៃលជាព្ពះគមពីរជាព្បចំានថៃ—ម៉្ចថ្វយ ៤:៤; ង្យរាម្ច ១៥:
១៦ : 
A. ព្បសិន្ង្បើង្យើខចូលមកឯព្ពះគមពីរជាមួយនឹ្ខវញិាណ្ៃ៏រស់ ង្ដ្ឋយសវ័យព្បវតាិ ង្យើខ

នឹ្ខអំណ្រព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ ។ បនាទ ប់មក ង្យើខនឹ្ខបន្ផគត់ផគខ់ ចង្ព្មើន្កម្ចល ំខ រហ័្ស
រហួ្ន្ បំភលឺ ស្រសស់ថមី បព្មខុចិញ្ា ឹម និ្ខលាខសម្ចែ ត ។ 

B. ង្ពលណាក៏ង្ដ្ឋយឱ្យប្តង្យើខយក និ្ខរកាព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះង្យើខ
ទទួល បន្ការផគត់ផគខ់ជីវតិ បនាទ ប់មកង្យើខនឹ្ខទទួលបន្ការផគត់ផគខ់ៃ៏ពិត និ្ខ
បរងិ្ភាគពឹខង្លើព្ពះអម្ចា ស់តាមរយៈការអាន្ព្ពះបន្ទូល—ម៉្ចថ្វយ.៤:៤ ។ 

C. ង្ពលប្ៃលង្យើខបន្បរងិ្ភាគព្ពះបន្ទូល ព្ពះបន្ទូលកាល យជាង្សចកាីអំណ្រង្ៅប្ផនក
ខាខកនុខ និ្ខជាង្សចកាីរកីរាយប្ផនកខាខង្ព្ៅ—ង្យង្រម្ច ១៥:១៦ ។ 

III. ព្ពះអខគចិតាខ្ុំក៏ឃ្លល ន្ វញិ្ញា ណ្ក៏ង្ស្រសក  /ខ្ុំចខ់ឱ្យព្ទខ់ផគត់-ផគខ់ /ចិ-ញ្ា ឹមព្គប់ង្ពល / អវីប្ៃល
ខ្ុំព្តវូការម្ចន្ប្តព្ទខ់មួយង្ទ / ព្ទខ់បំ-បត់ការង្ហ្វង្ស្រសក ឱ្យខ្ុំសៃប់ចិតា / ព្ពះអខគចិ-ញ្ា ឹមខ្ុំ 
ឱ្យខ្ុំបន្ផឹក /បំ-ង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំ-បត់ការង្ស្រសក / ឱ្យខ្ុំរកីរាយម្ចន្កម្ចល ំខកនុខជី-វតិ 
បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំ-បត់ការង្ស្រសក ។ (បទជាភាាប្ខមរង្លខ ៥៨៦, បទជាភាា
អខ់ង្គលស ៨១១ ) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៣ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 

វាកយសពទទី២៥ ព្ពះគមពីរចាប់ាា រង្ ើខវញិ 

 

ៃកស្រសខ់ពី :  

ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៣០ ការង្បើកសប្មាខព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ង្នាះផាយពន្លឺង្ចញ ក៏ង្ធវើឱ្យ
មនុ្សសង្ឆ្កតលៃខ់ម្ចន្ង្ោបល់ ។ 

ព្ពះគមពីរចាប់ាា រង្ ើខវញិ ង្ធវើតាមគំរមុូន្ បៗ្ៃលបន្កំណ្ត់ង្ដ្ឋយអនកនិ្ពន្ធសំខាន់្ ប្ៃល
ម្ចន្ជាភាាអខ់ង្គលស និ្ខយកឯការទំខង្ន្ះង្ធវើជាឯការង្ោខ ង្ដ្ឋយស្រាវព្ជាវោ៉ខ
ទូលំទូលាយង្ៅង្លើអតថន័្យនន្អតថបទង្ៃើម និ្ខពាោមប ហ្ ញអតថន័្យង្ន្ះជាមួយភាាអខ់ 
ង្គលស ង្ៃើមបីៃល់ចំណុ្ច្យស្រសួលយល់ និ្ខអាចអាន្បន្ ។ ង្យើខព្តូវការឱ្យតនមលព្ពះគមពីរ 
និ្ខអាន្ង្ដ្ឋយយកចិតាទុកដ្ឋក់ ។  

ខលឹមារ : 

ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៣០  ការង្បើកសប្មាខព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ង្នាះផាយពន្លឺង្ចញ ក៏ង្ធវើឱ្យមនុ្សស
ង្ឆ្កតលៃខ់ម្ចន្ង្ោបល់ ។ 

២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦           ព្គប់ទំខបទគមពីរ គឺជាព្ពះព្ទខ់បន្បង្ញ្ាញព្ពះវញិ្ញា ណ្បណាដ លឱ្យ
ប្តខង្ទ ក៏ម្ចន្ព្បង្ោជន៍្សព្ម្ចប់ការបង្ព្ខៀន្ ការរឭំកឱ្យៃឹខខលួន្ ការ
ព្បង្ៅតព្មខ់ និ្ខការប ហ្ ត់ខាខឯង្សចកដីសុចរតិ ។  

I. ព្ពះគមពីរចាប់ាា រង្ ើយវញិ ស្រាវព្ជាវោ៉ខទូលំទូលាយង្ៅង្លើអតថន័្យនន្អតថបទង្ៃើម 
និ្ខពាោមប ហ្ ញអតថន័្យង្ន្ះជាមួយភាាអខ់ង្គលស ង្ៃើមបៃីល់ចំណុ្ច្យស្រសួល
យល់ និ្ខអាចអាន្បន្—២ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦:  
A. ព្ពះគមពីរចាប់ាា រង្ ើខវញិ ង្ធវើតាមគំរមុូន្ បៗ្ៃលបន្កំណ្ត់ង្ដ្ឋយអនកនិ្ពន្ធ សំខាន់្ 

ប្ៃលម្ចន្ជាភាាអខ់ង្គលស និ្ខយកឯការទំខង្ន្ះង្ធវើជាឯការង្ោខ ង្ដ្ឋយមិន្ព្តឹម
ប្តរមួបញ្ាូ លង្មង្រៀន្ ប្ៃលទទួលបន្ពីការពិនិ្តយង្លើការអនុ្វតារបស់អនកៃនទបុ៉ង្ណាណ ះ



54 

 

ង្ទ ប្តប្ថមទំខពាោមង្ជៀសវាខពីភាពលង្មែៀខ និ្ខការវនិិ្ចឆ័យមិន្ព្តឹមព្តូវផខ
ប្ៃរ—២:១៥ ។  

B. ចាប់ង្ន្ះ ៃឹកនំាោ៉ខង្សរងី្ដ្ឋយចាប់ង្ផសខង្ទៀត ង្ដ្ឋយពាោមផាល់នូ្វពាកយ
ង្ពចន៍្សព្ម្ចប់ការង្បើកសប្មាខង្ៅកនុខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះៃ៏លែបំផុត ប្ៃលអាចបន្
ប ហ្ ញង្ៅកនុខភាាអខ់ង្គលសៃ៏អាា រយ និ្ខព្តឹមព្តូវបំផុត ។ 

II. ការបកប្ព្បង្ន្ះ អាចព្តូវបន្ចាត់ទុកថ្វ ជាការព្បមូលផដុំចំង្ណ្ះៃឹខនន្ការង្បើកសប្មាខ
របស់ព្ពះ ប្ៃលពួកបរសុិទធទំខអស់បន្ទទួលកនុខរយៈង្ពលពីរពាន់្ឆ្កន ំចុខង្ព្កាយង្ន្ះ—       
ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៣០:  
A. អស់រយៈង្ពលជាង្ព្ចើន្សតវតសរ ៍ ការយល់ៃឹខអំពីការង្បើកសប្មាខរបស់ព្ពះប្ៃលពួក

បរសុិទធបន្កាន់្កាប់ គឺប្តខប្តពឹខប្ផែកង្លើពន្លឺប្ៃលពួកង្គបន្ទទួល ង្ហ្ើយការ
យល់ៃឹខង្ន្ះបន្រកីចង្ព្មើន្ជាលំដ្ឋប់ ។ 

B. ង្យើខបន្ទទួលមរតកនន្ង្សចកាីពិតប្ៃលពួកង្គបន្ង្ ើញ ង្ហ្ើយង្ដ្ឋយព្ពះង្មតាា
ករណុារបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្យើខកំពុខឈរង្ៅង្លើាម របស់ពួកង្គ និ្ខបន្បន្ាង្ៅ
ង្មើលង្ទៀត ។ 

III. ខអធិបាយទំខឡាយសខកត់ធៃន់្ង្លើការង្បើកសប្មាខនន្ង្សចកដីពិត ពន្លឺខាខវញិ្ញា ណ្ និ្ខ
ការផគត់ផគខ់នន្ជីវតិ—យូ៉ហាន្ ៦:៦៣: 
A. ខអធិបាយទំខឡាយ គឺជួយង្យើខង្ដ្ឋះស្រាយបញ្ញហ ធមមតា និ្ខបញ្ញហ លំបកទំខឡាយ

ង្ៅកនុខគមពីរសញ្ញា ថមី—ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៣០ ។ 
B. ខអធិបាយទំខឡាយ គឺប្ចកចាយនូ្វការផគត់ផគខ់ជីវតិៃល់បខបែូន្—យូ៉ហាន្ ៦:៦៣ ។ 

IV. “ម្ចន្ប្តព្ពះបន្ទូលង្យើខអាចាគ ល់ព្ពះអខគ ម្ចន្ប្តព្ពះបន្ទូលង្យើខ ាា ប់សូរង្សៀខព្ទខ់ 
ង្បើកសប្មាខង្សចកដីពិត ៃល់ព្គប់មនុ្សស ង្ហ្ើយសប្មាខអខគព្ទខ់តាមបទគមពីរង្នាះ។”—
(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៨១, អខ់ង្គលសង្លខ ៨0១)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៣ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 

វាកយសពទទី២៦ ការាគ ល់បទចង្ព្មៀខ 

 

ៃកស្រសខ់ពី :  

កូលុ៉ស ៣:១៦  ទំខបង្ព្ខៀន្ ង្ហ្ើយទូនាម ន្គ្នន  ង្ដ្ឋយនូ្វទំនុ្កតង្មកើខ ទំនុ្កបរសុិទធ និ្ខ
ចង្ព្មៀខខាខឯវញិ្ញា ណ្ ទំខង្ព្ចៀខកនុខចិតាថ្វវ យព្ពះ ង្ដ្ឋយព្ពះគុណ្ ។ 

បទចង្ព្មៀខ គឺជាការប ហ្ ញពីអារមមណ៍្លែបំផុតរបស់មនុ្សស ។ ង្យើខប្ៃលជាព្គិាទ ន្ គឺ
ជាអនកប្ៃលម្ចន្បទចង្ព្មៀខ និ្ខជាមនុ្សសប្ៃលង្ព្ចៀខ ។ បខបែូន្អាចង្ព្ចៀខតាមរង្បៀបប្ៃល
ខុសជាមួយនឹ្ខទំនុ្កង្ភលខ បុ៉ប្ន្ា បខបែូន្កាន់្ប្តង្ព្ចៀខ បខបែូន្កាន់្ប្តរកីរាយ ។ បខបែូន្កាន់្ប្ត
ង្ព្ចៀខ បខបែូន្កាន់្ប្តស្រសស់ស្រាយ ។  

ខលឹមារ : 

កូលុ៉ស ៣:១៦            ទំខបង្ព្ខៀន្ ង្ហ្ើយទូនាម ន្គ្នន  ង្ដ្ឋយនូ្វទំនុ្កតង្មកើខ ទំនុ្កបរសុិទធ និ្ខ
ចង្ព្មៀខខាខឯវញិ្ញា ណ្ ទំខង្ព្ចៀខកនុខចិតាថ្វវ យព្ពះ ង្ដ្ឋយព្ពះគុណ្ ។ 

ទំនុ្កតង្មកើខ ១០៤:៣៣   កាលង្ៅម្ចន្ជីវតិង្ៅង្ ើយ ង្នាះទូលបខគំនឹ្ខង្ព្ចៀខថ្វវ យព្ពះង្យហូ្វ៉ា 
។ 

I. បទចង្ព្មៀខ គឺជាការប ហ្ ញពីអារមមណ៍្លែបំផុតរបស់មនុ្សស ។ ង្យើខគួរប្តម្ចន្ចំង្ន្ះៃឹខ
ជាមូលដ្ឋា ន្អំពីបទចង្ព្មៀខ ង្ព្ពាះង្ៃើមបាីគ ល់បទចង្ព្មៀខបន្ ង្យើខព្តូវៃឹខអំពីចំណុ្ច
សំខាន់្មួយចំនួ្ន្ពីខលឹមារនន្បទចង្ព្មៀខ—កូលុ៉ស ៣:១៦ : 
A. ៃំបូខ ង្យើខព្តូវប្តាគ ល់បទចង្ព្មៀខខលះៗ ប្ៃលទក់ទខនឹ្ខការព្បទន្ពរ និ្ខការ

បទពិង្ាធន៍្ព្ពះព្តីឯក ។ 
B. ចំណុ្ចសំខាន់្ពីខលឹមារនន្បទចង្ព្មៀខមួយង្ទៀត គឺការចាក់បំង្ពញង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ 
C. ង្យើខព្តូវប្តាគ ល់បទចង្ព្មៀខមួយចំនួ្ន្ ប្ៃលទក់ទខនឹ្ខការបន្ៃូចគ្នន ង្ប៉ះបិទ

ជាមួយនឹ្ខព្ពះព្គិសា ។ 
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D. ការបទពិង្ាធន៍្ព្ពះព្គិសា គឺជាចំណុ្ចសំខាន់្មួយង្ផសខង្ទៀតពីខលឹមារនន្បទ
ចង្ព្មៀខ ។ 

E. ង្យើខព្តូវប្តាគ ល់បទចង្ព្មៀខង្លើចំណុ្ចសំខាន់្ៗនន្ជីវតិខាខកនុខ ព្កុមជំនំុ្ ការធានា
នន្ង្សចកដីសង្រ គ្ ះ ការថ្វវ យខលួន្ និ្ខការកមាន្ាចិតាកនុខង្ពលម្ចន្ទុកេលំបក ។ 

F. ង្យើខក៏ព្តូវប្តាគ ល់បទចង្ព្មៀខង្លើចំណុ្ចសំខាន់្ៗនន្សរ គ្ មខាខឯវញិ្ញា ណ្ ៃំណឹ្ខ
លែការព្បជំុ ទីសខឃឹមោ៉ខឧតាម និ្ខការង្លចង្ចញចុខង្ព្កាយផខប្ៃរ ។ 

II. ង្យើខប្ៃលជាព្គិាទ ន្ គឺជាអនកប្ៃលម្ចន្បទចង្ព្មៀខ និ្ខជាមនុ្សសប្ៃលង្ព្ចៀខ—       
ទំនុ្កតង្មកើខ ១០៤:៣៣ : 
A. ការព្បជំុគួរប្តង្ពញង្ដ្ឋយការង្ព្ចៀខ និ្ខការសរង្សើរតង្មកើខ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខ

មកព្បជំុ ង្យើខព្តូវប្តង្បើកម្ចត់របស់ង្យើខ ង្ព្ពាះង្ៅង្ពលប្ៃលម្ចត់របស់ង្យើខង្បើក 
ចិតារបស់ង្យើខង្បើក ង្ហ្ើយវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខក៏ង្បើកផខប្ៃរ—កូលុ៉ស ៣:១៦ ។ 

B. ខ្ុំប្តខប្តង្ព្ចៀខជានិ្ចា ។ ជាង្រៀខរាល់នថៃ ង្ពលខ្ុំង្ៃើរង្លខ ខ្ុំង្ព្ចៀខ ។ ចំង្ពាះតរន្ាី ខ្ុំ
មិន្ពូប្កង្ទ បុ៉ប្ន្ា ខ្ុំចូលចិតាង្ព្ចៀខង្ព្ចើន្ជាខអវីៗទំខអស់ ។ ង្ពលខ្ុំង្ព្ចៀខតាមរង្បៀប
ង្ន្ះ ង្នាះការព្ពយួបរមភទំខឡាយរបស់ខ្ុំ បន្បត់ង្ៅ ង្ហ្ើយជមៃឺទំខអស់ព្តវូបន្
ៃកង្ចញ ។ សរង្សើរតង្មកើខព្ពះអម្ចា ស់សព្ម្ចប់ការព្បទន្បទចង្ព្មៀខលែៗ ជាង្ព្ចើន្
ៃល់ង្យើខ ។  

III. “សរង្សើរកូន្ង្ចៀមកាន់្ប្តខាល ំខង្ ើខ ទំខជួបជំុគ្នន ង្លើកតង្មកើខ សំង្ន្ៀខរាប់មឺុន្ព្បគំមូល
មី ប្ស្រសកអឺខកខង្ពញនផទព្បថពី”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ១១០,អខ់ង្គលសង្លខ ១២៧)  
។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៣ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 

វាកយសពទទី២៧  ង្មង្រៀសិកាជីវតិនន្ព្ពះគមពីរ 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

  យូ៉ហាន្ ៥:៣៩ អនករាល់គ្នន សទខ់ង្មើលគមពីរ ង្ដ្ឋយាម ន្ថ្វ បន្ជីវតិៃ៏ង្ៅអស់កលបជា
និ្ចាអំពីគមពីរង្នាះមក គឺជាគមពីរង្នាះឯខ ប្ៃលង្ធវើបនាទ ល់ពីខ្ុំ ។ 

 ង្គ្នលបំណ្ខសំខាន់្នន្ង្មង្រៀន្សិកាជីវតិ គឺង្ៃើមបីប្ចកចាយជីវតិ ។ ង្មង្រៀន្សិកាជីវតិ
ទំខបុ៉នាម ន្ មិន្ប្មន្ជំនួ្សឱ្យព្ពះគមពីរង្ទ បុ៉ប្ន្ាជាការង្បើកសប្មាខ និ្ខការពន្យល់ពីព្ពះគមពីរ ។ 
ង្យើខគួរប្តស្រសឡាញ់ព្ពះគមពីរ និ្ខង្ធវើឱ្យខលួន្ង្យើខចូលង្ៅកនុខព្ពះគមពីរ តាមរយៈការសិកាអំពី
ង្មង្រៀន្សិកាជីវតិ ។  

ខលឹមារ : 

យូ៉ហាន្ ៥:៣៩               អនករាល់គ្នន សទខ់ង្មើលគមពីរ ង្ដ្ឋយាម ន្ថ្វ បន្ជីវតិៃ៏ង្ៅអស់កលប
ជានិ្ចាអំពីគមពីរង្នាះមក គឺជាគមពីរង្នាះឯខ ប្ៃលង្ធវើបនាទ ល់ពីខ្ុំ ។ 

ទំនុ្កតង្មាើខ ១១៩:១៣០   ការង្បើកសប្មាខព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ង្នាះផាយពន្លឺង្ចញ ក៏ង្ធវើឱ្យមនុ្សស
ង្ឆ្កតលៃខ់ម្ចន្ង្ោបល់ ។ 

I. លកេណ្ៈពិង្សសនន្ង្មង្រៀន្ជីវតិ គឺជាការចខែុលប ហ្ ញពីព្បធាន្បទសំខាន់្ៗ និ្ខទិៃាភាព
ទំខអស់—ទំនុ្កតង្មាើខ ១១៩:១៣០: 
A. ង្ៅពាសង្ពញយុគសម័យកាល ការពិបកបំផុតសព្ម្ចប់ពួកអនកអាន្ព្ពះគមពីរ គឺថ្វ 

ការយល់ៃឹខអំពីព្ពះគមពីររបស់ពួកង្គ ព្តូវបន្ប្បកប្ខក្ និ្ខរាក់ង្សើរៗ ។ 
B. ង្មង្រៀន្សិកាជីវតិទំខឡាយ ម្ចន្ចំណុ្ចកណាា លមួយ ង្ហ្ើយក៏ម្ចន្ការពន្យល់ និ្ខ

និ្យមន័្យជាក់លាក់ពីង្រឿខរ៉ាវង្ផសខៗផខប្ៃរ ង្ហ្តុៃូង្ចនះង្ហ្ើយង្ទើបពួកអនកអាន្ក៏
យល់បន្ៃូចគ្នន  ។ 
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C. ង្យើខអាចពិនិ្តយង្មើលព្បង្ភទ(តួោ៉ខ)ទំខង្ន្ះ ង្ដ្ឋយការបទពិង្ាធន៍្ជាក់ប្សាខ
របស់ង្យើខ ង្ហ្ើយអនុ្វតាព្បង្ភទ(តួោ៉ខ)ទំខង្ន្ះង្ៅកនុខការរស់ង្ៅព្បចំានថៃរបស់
ង្យើខ ។  

II. មុខ្ររបស់ង្មង្រៀន្ទំខឡាយនន្ង្មង្រៀន្សិកាជីវតិរមួម្ចន្—យូ៉ហាន្ ៥:៣៩: 
A. គឺនំាមនុ្សសចូលង្ៅកនុខង្សចកាីពិតនន្ព្ពះគមពីរ—ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩: ១៣០ ។  
B. គឺៃឹកនំាមនុ្សសឱ្យប៉ះពាល់ជីវតិ—យូ៉ហាន្ ៥:៣៩ ។  
C. ព្បសិន្ង្បើង្យើខយកង្មង្រៀន្ទំខឡាយនន្ង្មង្រៀន្សិកាជីវតិ ង្ធវើជាខលឹមារនន្ការ

ព្បកបគ្នន របស់ង្យើខ ង្នាះការព្បជំុនឹ្ខម្ចន្ភាពបរបូិរ ។ 
D. តាមរយៈការសិកាអំពីង្មង្រៀន្សិកាជីវតិ ង្យើខអាចប ហ្ ញភសាុតាខ និ្ខអាចង្ធវើទី

បនាទ ល់បន្ថ្វ ង្យើខស្រសឡាញ់ព្ពះគមពីរង្ព្ចើន្បុ៉ន្ណា ង្ហ្ើយង្យើខង្ធវើឱ្យខលួន្ង្យើខ
ចូលង្ៅកនុខព្ពះគមពីរបន្ង្ព្ចើន្បុ៉ន្ណា ។ 

III. “សូមកាច់នំ្-ប័ុខជី-វតិ / ឱ្យព្ពះអខគង្អើយ ៃូចព្ទខ់ / បន្កាច់ព្ប-ទន្ៃល់ពួកសិសស / 
ង្ហ្ើយខ្ុំស- វ្ តរកព្ពះអខគ  / ឱ្យព្ពះៃ៏ខពស់ចិតា / ខ្ុំៃ-ខហក់រកព្ពះបន្ទូលៃ៏រស់” (បទចង្ព្មៀខ
ជាភាាប្ខមរង្លខ ៥៨៣ ,អខ់ង្គលសង្លខ ៨០៦) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៣ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 

វាកយសពទទី ២៨ ការសិកាសរបុរមួនន្ព្ពះគមពីរ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

១ធីមូ៉ង្ថ ២:៤ ប្ៃលព្ទខ់សពវព្ពះហ្ឫទ័យ ឱ្យមនុ្សសទំខអស់បន្សង្រ គ្ ះ ង្ហ្ើយឱ្យ
បន្ាគ ល់ ង្សចកដីពិត ។ 

ការសិកាសរបុរមួនន្ព្ពះគមពីរ គឺជាការយល់នូ្វប្ផនកខាខកនុខៃ៏ពិតព្បកៃពីអវីប្ៃលព្ពះ
គមពីរបង្ព្ខៀន្ ប្ៃលជាធាតុង្ៃើមប្ផនកខាខកនុខនន្ការង្បើកសប្មាខរបស់ព្ពះ ។ ព្បកៃណាស់ 
ង្យើខព្តូវប្តចូលង្ៅៃល់ចំណុ្ចកំពូលនន្ការសិកាខាខឯវញិ្ញា ណ្ ។ 

ខលឹមារ : 

១ធីមូ៉ង្ថ ២:៤ ប្ៃលព្ទខ់សពវព្ពះហ្ឫទ័យ ឱ្យមនុ្សសទំខអស់បន្សង្រ គ្ ះ ង្ហ្ើយឱ្យបន្
ាគ ល់ង្សចកដីពិត ។ 

ង្ន្ង្ហ្ម្ច ៨:៨ ពួកអនកទំខង្នាះបន្អាន្ង្មើល កនុខគមពីរព្កឹតយវន័ិ្យរបស់ព្ពះ ព្ពមទំខស្រាយ
ន័្យង្សចកដីឱ្យង្គបន្យល់បទប្ៃលអាន្ង្មើលង្នាះ ។ 

I. ការសិកាសរបុរមួនន្ព្ពះគមពីរ គឺជាការយល់នូ្វប្ផនកខាខកនុខៃ៏ពិតព្បកៃ ពីអវីប្ៃលព្ពះ
គមពីរបង្ព្ខៀន្ ប្ៃលជាធាតុង្ៃើមប្ផនកខាខកនុខនន្ការង្បើកសប្មាខរបស់ព្ពះ—ង្ន្ង្ហ្ម្ច ៨:៨ : 
A. ការសិកាសរបុរមួនន្ព្ពះគមពី គឺជាការសិកាមួយប្ៃលកាន់្ប្តសីុជង្ព្ៅជាខង្មង្រៀន្

សិកាជីវតិនន្ព្ពះគមពីរ ។ 
B. ភាពបរបូិរណ៍្ទំខអស់ គឺម្ចន្ង្ៅកនុខព្ពះគមពីរ ង្ព្បៀបៃូចជាម្ចសង្ៅកនុខអណ្ាូ ខប្រជ៉ា

ោ៉ខណា ង្នាះង្យើខក៏ព្តូវប្តចូលង្ៅៃល់ទីជង្ព្ៅនន្ការសរបុរមួរបស់បទគមពីរ
បរសុិទធោ៉ខង្នាះប្ៃរ ។  
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C. តាមរយៈការសរបុរមួនន្ព្ពះគមពីរប្បបង្ន្ះ ព្ពះអម្ចា ស់អាចង្បើកសប្មាខធាតុង្ៃើមប្ផនក
ខាខកនុខនន្ការង្បើកសប្មាខរបស់ព្ពះមកៃល់ង្យើខ ពីមួយវគគង្ៅមួយវគគ ៃបិតង្ន្ះជា
ធាតុង្ៃើមង្ៃើមបីបព្មុខចិញ្ា ឹមង្យើខ ។ 

II. “ប្ៃលព្ទខ់សពវព្ពះហ្ឫទ័យ ឱ្យមនុ្សសទំខអស់បន្សង្រ គ្ ះ ង្ហ្ើយឱ្យបន្ាគ ល់
ង្សចកដីពិត” បខបែូន្ព្តវូប្តង្រៀន្ចូលង្ៅកនុខង្សចកាីពិត និ្ោយង្សចកាីពិត និ្ខអនុ្ញ្ញា ត
ឱ្យង្សចកាីពិតទំខង្នាះ កាល យមកជាបទពិង្ាធន៍្របស់បខបែូន្—១ធីមូ៉ង្ថ ២:៤ : 
A. ង្យើខមិន្គួរកាល យជាពួកអនកប្ៃល “ជិះសគីង្លើទឹកកក” នន្ព្ពះបន្ទួលង្នាះង្ទ ។ ង្យើខ

ព្តូវប្តបំប្បកទឹកកក និ្ខចូលង្ៅកនុខទីជង្ព្ៅនន្ង្សចកាីពិត ។ 
B. ង្ៅកនុខផលូវនន្ង្សចកាីពិត ព្ពះអម្ចា ស់បន្ង្លើកង្យើខង្ ើខទំខស្រសខុ ង្ព្ពាះកនុខចំង្ណាម

ព្គិាទ ន្ទំខអស់ ពួកង្យើខបន្ឈរង្ៅង្លើចំណុ្ចកំពូលកនុខការាគ ល់ង្សចកាីពិត ។ 
C. ព្បកៃណាស់ ង្យើខព្តូវប្តចូលង្ៅៃល់ចំណុ្ចកំពូលនន្ការអប់រខំាខវញិ្ញា ណ្ ការ

ង្លើកសទួយង្រឿខរ៉ាវទំខង្ន្ះ ការបំង្ពញសង្ព្មចង្រឿខរ៉ាវង្ន្ះ និ្ខការចូលង្ៅកនុខង្រឿខរ៉ាវ
ទំខង្ន្ះ ។ 

III. “សូមង្ព្បសឱ្យខ្ុំបន្ភលឺយល់ង្សចកាីពិត ៃូចបន្ង្ព្បសៃល់ពួកសិសសកាលព្ទខ់គខ់ជិត 
ង្នាះអស់ចំណ្ខនន្បបនឹ្ខព្តវូផ្ទា ច់ង្ចញ ង្ហ្ើយខ្ុំនឹ្ខម្ចន្ចិតាបរសុិទធង្ពារង្ពញ”  (បទ
ចង្ព្មៀខជាភាាប្ខមរង្លខ ៥៨៣, អខ់ង្គលសង្លខ ៨០៦) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៣ ព្ពះបន្ទូលនន្ជីវតិ 
វាកយសពទទី ២៩ ព្ពះបន្ទូលបរសុិទធសព្ម្ចប់ាា រង្ ើខវញិង្ពលព្ពឹក 

 
 
ៃកស្រសខ់ពី : 

ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៤៧ ទូលបខគំបន្ភ្ាក់មុន្ង្ពលព្ពលឹមស្រាខ ង្ហ្ើយបន្បន្លឺង្ ើខ
ថ្វ ទូលបខគំបន្សខឃឹមៃល់ព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ។ 

ព្ពះបន្ទូលបរសុិទធសព្ម្ចប់ាា រង្ ើខវញិង្ពលព្ពឹក ប្ៃលម្ចន្ផទុកនូ្វអតថបទព្ពះគមពីរ 
ខង្ោខ ឬខអធិបាយ និ្ខង្មង្រៀន្សិកាជីវតិទំខឡាយ គឺសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខអាន្អធិដ្ឋា ន្ និ្ខ
ទទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់រាល់ង្ពលព្ពឹក ។ ង្ៅទីង្នាះ ង្យើខរស់ង្ដ្ឋយបរងិ្ភាគព្ពះព្គិសា ង្ៃើមបី
ទទួលអំណ្រ និ្ខភលក់ព្ទខ់ ។ ង្យើខព្តូវការង្រៀន្ទទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់តាមរង្បៀបង្ន្ះ ។ 

ខលឹមារ : 

ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៤៧         ទូលបខគំបន្ភ្ាក់មុន្ង្ពលព្ពលឹមស្រាខ ង្ហ្ើយបន្បន្លឺង្ ើខថ្វ 
ទូលបខគំបន្សខឃមឹៃល់ព្ពះបន្ទូលព្ទខ់ ។ 

សុភាសិត ៤:១៨                     ប្តផលូវរបស់មនុ្សសសុចរតិ ង្ធៀបៃូចជាពន្លឺប្ៃលកំពុខប្តរះ
ង្ ើខ ប្ៃលភលឺកាន់្ប្តខាល ំខង្ ើខ ៃរាបៃល់ង្ពញកម្ចល ំខ ។  

I. ព្ពះបន្ទូលបរសុិទធសព្ម្ចប់ាា រង្ ើខវញិង្ពលព្ពឹក បន្ជួយៃល់ពួកបរសុិទធឱ្យបន្ាា រ
ង្ ើខវញិង្ដ្ឋយព្ពះអម្ចា ស់ជាង្រៀខរាល់ព្ពឹក ។ វធីិប្ៃលម្ចន្ព្បសិទធភាពបំផុត ង្ៃើមបី
ៃំង្ណ្ើ រជីវតិព្គិាទ ន្ គឺង្ដ្ឋយម្ចន្ការព្ទព្ទខ់ជីវតិ រស់ង្ៅ និ្ខសកមមចំាោមជាមួយនឹ្ខ
ព្ពះអម្ចា ស់ង្ៅង្ពលព្ពឹក—សុភាសិត ៤:៨ : 
A. ង្ៅង្ពលង្យើខទទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់ ជាមួយនឹ្ខសម្ចភ រាា រង្ ើខវញិង្ពលព្ពឹកង្ៅ

ង្ពលព្ពឹក ង្យើខអាន្ព្បង្ោគង្ព្ចើន្ ង្ដ្ឋយមិន្ព្តឹមប្តអាន្ពាកយជាង្ព្ចើន្បុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ា
ង្យើខក៏ព្តូវបប្ខវរពាកយទំខបុ៉នាម ន្ឱ្យង្ៅជាង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ផខប្ៃរ ។ 
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B. ង្ៅទីង្នាះ ង្យើខរស់ង្ដ្ឋយបរងិ្ភាគព្ពះព្គិសា ង្ៃើមបីទទួលអំណ្រ និ្ខភលក់ព្ទខ់ ។ ង្ៅ
ង្ពលង្យើខទទួលអំណ្រព្ពះព្គិសាតាមរង្បៀបង្ដ្ឋយការរស់ ង្ដ្ឋយបរងិ្ភាគព្ទខ់ប្បប
ង្ន្ះ ង្យើខព្តូវបន្សកប់ចិតា—ទំនុ្កតង្មកើខ ៤២:៧ ។ 

II. ព្ពះបន្ទូលបរសុិទធសព្ម្ចប់ាា រង្ ើខវញិង្ពលព្ពឹក ប្ៃលម្ចន្ផទុកនូ្វអតថបទព្ពះគមពីរ 
ខង្ោខ ឬខអធិបាយ និ្ខង្មង្រៀន្សិកាជីវតិទំខឡាយ គឺសព្ម្ចប់ឱ្យង្យើខអាន្អធិដ្ឋា ន្ 
និ្ខទទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់រាល់ង្ពលព្ពឹក—ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៤៧-១៤៨ :  
A. ខគមពីរទំខឡាយមិន្ចំាបច់ម្ចន្ការពន្យល់បប្ន្ថមង្ទ ។ តព្មវូការប្តមួយគត់ គឺព្តូវ

អាន្ៃប្ៃលៗ និ្ខអាន្សខកត់ធៃន់្ ។ ការអាន្ៃប្ៃលៗ គឺជាការអាន្ផទួន្ៗ (ព្ចំប្ៃល) រ ី
ឯការអាន្សខកត់ធៃន់្ គឺជាការអាន្ង្ផ្ទា តសំខាន់្ង្លើ ។ 

B. ការអាន្អធិដ្ឋា ន្ ម្ចន្ផទុកនូ្វការអាន្ៃប្ៃលៗ អាន្សខកត់ធៃន់្ និ្ខការអាន្ឱ្យម្ចន្
ជីវតិ ។ ទំខ ៤ រង្បៀបង្ន្ះបន្លាយបញ្ាូ លគ្នន  គឺជាវធីិអាន្ៃ៏លែបំផុត ។ 

C. “ខ្ុំហូ្បង្ហ្ើយខ្ុំផឹកង្ដ្ឋយអាន្អធិដ្ឋា ន្ អាន្អធិដ្ឋា ន្អាចឱ្យខ្ុំសកប់ចិតាបន្” ។ ង្យើខ
កាន់្ប្តអាន្អធិដ្ឋា ន្ ង្យើខកាន់្ប្តម្ចន្អារមមណ៍្ថ្វព្ពះបន្ទូលបរបូិរបុ៉ន្ណា—(បទ
ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៨៦ វគគទី៧ , អខ់ង្គលសង្លខ ៨១១) ។   

III. សូមហូ្ប និ្ខសូមផឹកពីព្ពះអខគង្យស ូ  / សូមហូ្បង្ដ្ឋយការអាន្ ផឹកង្ដ្ឋយអធិដ្ឋា ន្ / ខ្ុំ
ហូ្បង្ហ្ើយខ្ុំផឹកង្ដ្ឋយអាន្អធិដ្ឋា ន្  / អាន្អធិដ្ឋា ន្អាចឱ្យខ្ុំសកប់ចិតាបន្ /ព្ពះអខគចិញ្ា ឹម
ខ្ុ ំ ឱ្យខ្ុ ំបន្ផឹក / បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំបត់ការង្ស្រសក / ឱ្យខ្ុ ំរកីរាយ ម្ចន្កម្ចល ំខកនុខ
ជីវតិ / បំង្ពញអស់ការឃ្លល ន្ បំបត់ការង្ស្រសក —(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៨៦ វគគទី៧ , 
អខ់ង្គលសង្លខ ៨១១) ។   
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី៣០ ការបំង្ពញ(ចប្មែត)អនកង្ស្រសកឃ្លល ន្ង្ដ្ឋយរបស់លែ 

 

ៃកស្រសខពី :  

លូកា ១:៥៣ ឯមនុ្សសឃ្លល ន្ ព្ទខ់បន្ចប្មែតង្ដ្ឋយរបស់លែ   ប្តពួកអនកម្ចន្     ព្ទខ់
បន្    បង្ណ្ា ញឱ្យង្ៅទង្ទវញិ ។  

ព្ពះគុណ្របស់ព្ពះ ព្តូវបន្បព្មខុទុកសព្ម្ចប់មនុ្សសមួយព្បង្ភទ ង្នាះគឺអនកង្ស្រសក
ឃ្លល ន្ ។ ង្យើខព្តូវប្តៃឹខថ្វ ការង្ជឿន្ង្ៅមុខខាខឯវញិ្ញា ណ្ គឺប្ផែកង្លើការង្ស្រសកឃ្លល ន្របស់
ង្យើខ ។ ម្ចន្ពរង្ហ្ើយ អស់អនកប្ៃលង្ស្រសកឃ្លល ន្នូ្វង្សចកដីសុចរតិ ៃបតិអនកទំខង្នាះនឹ្ខបន្
ប្្ែត ។ 

ខលឹមារ :  

លូកា ១:៥៣      ឯមនុ្សសឃ្លល ន្ ព្ទខ់បន្ចប្មែតង្ដ្ឋយរបស់លែ ប្តពួកអនកម្ចន្ ព្ទខ់បន្ប
ង្ណ្ា -ញឱ្យង្ៅទង្ទវញិ ។  

ម៉្ចថ្វយ ៥:៦    ម្ចន្ពរង្ហ្ើយ អស់អនកប្ៃលង្ស្រសកឃ្លល ន្នូ្វង្សចកដីសុចរតិ ៃបិតអនកទំខង្នាះ
នឹ្ខបន្ប្្ែត ។  

I. លូកា ១:៥៣ និ្ោយថ្វ “ឯមនុ្សសឃ្លល ន្ ព្ទខ់បន្ចប្មែតង្ដ្ឋយរបស់លែ ប្តពួកអនក ម្ចន្ 
ព្ទខ់បន្បង្ណ្ា ញឱ្យង្ៅទង្ទវញិ” ខង្ន្ះប ហ្ ញឱ្យង្យើខង្ ើញថ្វ ព្ពះគុណ្របស់ព្ពះ ព្តវូ
បន្បព្មខុទុកសព្ម្ចប់មនុ្សសមួយព្បង្ភទ ង្នាះគឺអនកង្ស្រសកឃ្លល ន្ម្ចន ក់ :  
A. ម្ចន្ប្តអស់អនកប្ៃលម្ចន្តព្មូវការខាល ំខង្ៅប្ផនកខាខកនុខ និ្ខអស់អនកប្ៃលបន្តំាខ

ចិតាង្ៃើមបីជួបព្ពះបុ៉ង្ណាណ ះ ង្ទើបនឹ្ខទទួលព្ពះគុណ្របស់ព្ទខ់ ។  
B. ង្យើខព្តូវៃឹខថ្វ ការង្ជឿន្ង្ៅមុខខាខឯវញិ្ញា ណ្ គឺប្ផែកង្ៅង្លើការង្ស្រសកឃ្លល ន្របស់

ង្យើខ ។  
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II. ម៉្ចថ្វយ ៥:៦ និ្ោយថ្វ “ម្ចន្ពរង្ហ្ើយ អស់អនកប្ៃលង្ស្រសកឃ្លល ន្នូ្វង្សចកដីសុចរតិ ៃបតិ
អនកទំខង្នាះនឹ្ខបន្ប្្ែត” ពួកអនកប្ៃលង្ស្រសកឃ្លល ន្ នឹ្ខបន្ប្្ែត ៃបតិពួកង្គគឺជាពួកអនក
ប្ៃលម្ចន្ពរ ។ 
A. រាល់ការង្ជឿន្ង្ៅមុខខាខឯវញិ្ញា ណ្ទំខអស់ ចាប់ង្ផាើមង្ៅង្ពលប្ៃលព្ពះចាប់ង្ផដើមង្ធវើ

ការលែង្ៅកនុខមនុ្សសតាមរយៈព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ង្ដ្ឋយការបង្ខកើតឱ្យម្ចន្ចំណ្ខ់ោ៉ខ
ខាល ំខង្ៅប្ផនកខាខកនុខ ។  

B. ការៃុន្ដ្ឋប គឺង្ចញមកពីការព្ពង្ខើយកង្ន្ាើយពីខលួន្ឯខ រឯីការង្ជឿន្ង្ៅមុខ គឺង្ចញ
មកពីការង្ស្រសកឃ្លល ន្ ។ ៃំបូខ ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធបង្ខកើតឱ្យម្ចន្ង្សចកាីប៉ខព្បថ្វន
ប្ៃលមិន្ង្ចះអស់ង្ៅកនុខង្យើខកាន់្ប្តង្ព្ចើន្ ង្ហ្ើយបនាទ ប់មកព្ពះជាម្ចា ស់ោខចូល
មកកនុខង្យើខ ង្ៃើមបីង្ធវើឱ្យង្យើខសកប់ចិតា និ្ខបន្ប្្ែត ។  

III. ង្យើខព្តូវប្តអនុ្វតាការ្រនន្ការង្ធវើឱ្យង្ៅទង្ទាែ តរបស់ព្ទខ់ជាមុន្សិន្ ៃបតិង្ៅង្ពល
ណាប្ៃលង្យើខង្ៅទង្ទាែ ត ព្ពះអម្ចា ស់នឹ្ខចប្មែតង្យើខ ។ ព្ពះកំពុខរខ់ចំាឱ្យង្យើខទុក
ខលួន្ង្យើខឱ្យង្ៅទង្ទាែ ត—ម៉្ចថ្វយ ៥:៦ ។ 

IV. ង្ខាយណាស់ឥតម្ចន្កម្ចល ំខង្ាះ / ប្តខ្ុំពឹខប្ផែកង្លើព្ពះហ្សា / ឱ្យវញិ្ញា ណ្នន្ព្ពះៃ៏
សបបុរស / សូមឱ្យសូមសណ្ាិ តឥលូវ / សូមសណ្ាិ តង្ៅកនុខចិតា / ឱ្យព្ពះង្យស ូសូមថនម
ថនិត / ឱ្យវញិ្ញា ណ្នន្ព្ពះោខមក / សណ្ាិ តង្ពារង្ពញកនុខចិតាផខខ្ុ ំ / (ចង្ព្មៀខជាភាា
ប្ខមរង្លខ ២១៧ , ភាាអខ់ង្គលសង្លខ ២៦៧) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី ៣១ ង្សចកាីស្រសឡាញ់ព្ពះ 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

ម៉្ចថ្វយ ២២:៣៧-៣៨ ង្នាះព្ពះង្យស ូម្ចន្បន្ទូលថ្វ “ព្តូវឱ្យស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ជា
ព្ពះនន្ឯខឱ្យអស់ពីចិតដ គំនិ្ត អស់ពីព្ពលឹខ ង្ហ្ើយអស់អំពីគំនិ្តឯខ” ។ ង្ន្ះជាបទបញ្ាតាទី
មួយប្ៃលសំខាន់្ជាខង្គបំផុត ។ 

ង្យើខព្តូវប្តស្រសឡាញ់ព្ពះ ។ ង្សចកាីស្រសឡាញ់ព្ពះ តព្មូវឱ្យង្យើខស្រសឡាញ់អស់ពីចិតា 
អស់ពីព្ពលឹខ និ្ខអស់ទំខគំនិ្ត ។ ង្ន្ះជាបទបញ្ាតាទី១ ង្ហ្ើយក៏ជាបទបញ្ាតាៃ៏សំខាន់្បំផុត
ប្ៃរ ។ សូមឱ្យអនកកាល យជាអនកខប់ខល់ស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូព្គិសា! 

ខលឹមារ: 

ម៉្ចថ្វយ ២២:៣៧-៣៨         ង្នាះព្ពះង្យស ូម្ចន្បន្ទូលថ្វ “ព្តូវឱ្យស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ជាព្ពះ
នន្ឯខឱ្យអស់ពីចិតដ គំនិ្ត អស់ពីព្ពលឹខ ង្ហ្ើយអស់អំពីគំនិ្តឯខ” 
។ ង្ន្ះជាបទបញ្ាតាទីមួយប្ៃលសំខាន់្ជាខង្គបំផុត ។ 

            រ ៉មូ ៨:២៨               ប្តង្យើខៃឹខថ្វព្គប់ការទំខអស់ផសគំ្នន  សព្ម្ចប់ង្សចកាីលែៃល់
អនក ប្ៃល ស្រសឡាញ់ព្ពះ គឺៃល់ពួកអនកប្ៃលព្ទខ់ង្ៅតាមព្ពះ
តព្មិះព្ទខ់ ។ 

I. “ង្នាះព្ពះង្យស ូម្ចន្បន្ទូលថ្វ“ ព្តវូឱ្យស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ជាព្ពះនន្ឯខ ឱ្យ អស់ពីចិតដ 
គំនិ្ត អស់ពីព្ពលឹខ ង្ហ្ើយអស់អំពីគំនិ្តឯខ ។ ង្ន្ះជាបទបញ្ាតាទីមួយ ប្ៃលសំខាន់្
បំផុត”—ម៉្ចថ្វយ ២២:៣-៣៨:  
A. ង្ន្ះជាបទបញ្ាតទី១  ក៏ជាបញ្ាតដៃ៏សំខាន់្បំផុតប្ៃរ ។  
B. ព្ពះសពវព្ពះទ័យឱ្យង្យើខស្រសឡាញ់ព្ទខ់ ពីង្ព្ពាះង្ន្ះជាការបន្ព្ទខ់ ។ ព្ពះជាម្ចា ស់

មិន្ព្តឹមប្តចខ់ឱ្យង្យើខង្ជឿព្ពះអខគបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ ប្តក៏ព្តូវឱ្យស្រសឡាញ់ព្ពះអខគផខប្ៃរ ។ 
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II. រ ៉មូ ៨:២៨ និ្ោយថ្វ “ប្តង្យើខៃឹខថ្វព្គប់ការទំខអស់ផសគំ្នន  សព្ម្ចប់ង្សចកាីលែៃល់អនក
ប្ៃលស្រសឡាញ់ព្ពះ” ។ មនុ្សសជាង្ព្ចើន្ាគ ល់ខង្ន្ះោ៉ខចាស់ ។ ម្ចន្ប្តមនុ្សសមួយ
ព្បង្ភទប្ៃលអំណ្រនឹ្ខង្សចកាីលែង្ន្ះបុ៉ង្ណាណ ះ ជាអស់អនកប្ៃលស្រសឡាញ់ព្ពះ:  
A. ព្ពះអខគមិន្ប្កប្ព្បអវីៗង្ទ ។ ព្ទខ់ផ្ទល ស់បាូរចិតារបស់អនក ។ ព្បសិន្ង្បើអនកស្រសឡាញ់ព្ពះ 

ង្នាះអវីៗទំខអស់ ង្ទះបីជាគ្នម ន្ការផ្ទល ស់បាូរក៏ង្ដ្ឋយ ក៏នឹ្ខៃំង្ណ្ើ រការលែសព្ម្ចប់អនក
ប្ៃរ ។ 

B. ង្ពលខលះអនកតែូញប្តែរកនុខង្រឿខព្គប់ោ៉ខប្ៃលង្កើតង្ ើខ ង្ៅកនុខការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរបស់
អនក ប្តង្បើម្ចន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់ង្ៅទីង្នាះ ព្គប់ង្រឿខទំខអស់ង្នាះ នឹ្ខគ្នម ន្ន័្យ
ចំង្ពាះអនកង្ទៀតង្ទ ។ ង្សចកាីស្រសឡាញ់ព្ពះ នឹ្ខង្ធវើឱ្យការមិន្សកប់សកល់នឹ្ខបរាិថ ន្ជំុ
វញិកាល យជាការទទួលយកបន្ង្ដ្ឋយសកប់សកល់មួយ ។ 

III. សូមឱ្យអនកកាល យជាអនកខប់ខល់ស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូព្គិសាជាទីបំផុត! —ម៉្ចថ្វយ
.២២:៣៧-៣៨ ។ 

IV. សូមព្ទខ់រកា  នូ្វៃួខចិតាៃ៏ង្ាម ះ / មិន្ប្ៃលនឹ្កកបត់ ឬង្គចប្បរពីព្ទខ់ /ៃូខចិតាបរសុិទធ 
ង្មើលង្ ើញប្តព្ពះអខគ /ៃួខចិតាស្រសឡាញ់ព្ទខ់ ឱ្យតនមលប្តព្ពះអខគ ។ /  កាីស្រសឡាញ់នន្ព្ទខ់ 
បខេំរបូខ្ុំឱ្យថ្វវ យ/ អូរ! ង្ន្ះជាឯកសិទធិ ខ្ុំថ្វវ យខលួន្ៃល់ព្ពះអខគ /ខ្ុំស្រសឡាញ់ព្ទខ់ ៃួខចិតាខ្ុំ 
/ ស្រសឡាញ់ព្ទខ់អស់មួយជីវតិ។—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរ ទំព័រ ៤៤៧) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី៣២  ការពិត ង្សចកាីជំង្ន្ឿ និ្ខការបទពិង្ាធន៍្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី :  

ង្អង្ភសូរ ២:៨ ៃបតិគឺង្ដ្ឋយព្ពះគុណ្ ប្ៃលអនករាល់គ្នន បន្សង្រ គ្ ះង្ដ្ឋយារង្សចកដី
ជំង្ន្ឿ ង្ហ្ើយង្សចកដីង្នាះក៏មិន្ប្មន្ង្កើតពីអនករាល់គ្នន ប្ៃរ គឺជាអំង្ណាយទន្របស់ព្ពះវញិ ។ 

ព្គប់ទំខការពិតទំខអស់របស់ព្ពះ គឺជាការ្ររបស់ព្ពះផ្ទទ ល់ ។ ង្ៅកនុខន័្យមា៉ខ   
ង្សចកាីជំង្ន្ឿ គឺជាការប្្កង្មើលលុយង្ៅកនុខធនាគ្នរ រឯី “ការពិត” គឺការម្ចន្លុយង្ៅកនុខ
ធនាគ្នរ ។ ការប្្កង្មើលលុយ គឺជា “ង្សចកាីជំង្ន្ឿ” ឯការចំណាយលុយ គឺជា “ការបទ
ពិង្ាធន៍្” ។ ព្គប់ទំខអស់ប្ៃលង្យើខព្តូវង្ធវើ គឺការង្ជឿោ៉ខង្ពញទំហឹ្ខកនុខព្ពះបន្ទូលរបស់
ព្ពះជាម្ចា ស់ ង្នាះព្ទខ់នឹ្ខទទួលខុសព្តូវសព្ម្ចប់ការព្បទន្បទពិង្ាធន៍្ឱ្យង្យើខ ។ 

ខលឹមារ : 

ង្អង្ភសូរ ២:៨     ៃបិតគឺង្ដ្ឋយព្ពះគុណ្ ប្ៃលអនករាល់គ្នន បន្សង្រ គ្ ះង្ដ្ឋយារង្សចកដីជំង្ន្ឿ 
ង្ហ្ើយង្សចកដីង្នាះក៏មិន្ប្មន្ង្កើតពីអនករាល់គ្នន ប្ៃរ គឺជាអំង្ណាយទន្របស់
ព្ពះវញិ ។  

២កូរនិ្ថូស ៥:៧    ៃបិតង្យើខខ្ុំង្ៃើរង្ដ្ឋយជំង្ន្ឿ មិន្ប្មន្ង្ដ្ឋយង្មើលង្ ើញង្ទ ។  

I. ការពិត ម្ចន្ន័្យថ្វ ព្ពះបន្បំង្ពញសង្ព្មចនូ្វអវីព្គប់ោ៉ខសព្ម្ចប់មនុ្សស ។ ព្គប់ទំខ
ការពិតទំខអស់របស់ព្ពះ គឺជាកិចាការរបស់ព្ពះផ្ទទ ល់ គឺមិន្ប្មន្ង្ចញមកពីការខំព្បឹខ
របស់មនុ្សសង្ ើយ—ង្អង្ភសូរ ២:៨ : 
A. ការពិត គឺជាង្សចកាីសន្ារបស់ព្ពះ ការង្ព្បសង្លាះ កិចាការ និ្ខអំង្ណាយទន្

ទំខឡាយប្ៃលឥតបខ់នថលរបស់ព្ទខ់ ។ 
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B. ង្ៅកនុខព្ពះគមពីរ ព្ពះមិន្ប្ៃលង្សនើសំុឱ្យង្យើខង្ធវើអវីណាមួយ ប្ៃលព្ទខ់ចាត់ទុកថ្វជា
ការពិតប្ៃលបន្បំង្ពញសង្ព្មចង្នាះង្ ើយ ។ ព្គប់ទំខអស់ប្ៃលង្យើខព្តូវង្ធវើ គឺ
ការបំង្ពញសង្ព្មចនូ្វជំហាន្ាមញ្ាមួយ ង្នាះគឺការង្ជឿ ។ 

II. “ៃបតិង្យើខខ្ុំង្ៃើរង្ដ្ឋយជំង្ន្ឿ មិន្ប្មន្ង្ដ្ឋយង្មើលង្ ើញង្ទ”—២កូរនិ្ថូស ៥:៧ : 
A. ង្សចកាីជំង្ន្ឿ គឺការទទួលយកការពិត ង្នាះគឺថ្វ ការទទួលាគ ល់ពួកង្គថ្វជាការពិត 

។ ង្ៅកនុខន័្យមា៉ខ ង្សចកាីជំង្ន្ឿ គឺជាការប្្កង្មើលលុយង្ៅកនុខធនាគ្នរ រឯី “ការ
ពិត” គឺការម្ចន្លុយង្ៅកនុខធនាគ្នរ ។ ការប្្កង្មើលលុយ គឺជា “ង្សចកាីជំង្ន្ឿ” ឯកា
រចំណាយលុយ គឺជា “ការបទពិង្ាធន៍្” ។ 

B. ការពិត ង្សចកាីជំង្ន្ឿ ការបទពិង្ាធន៍្ ជាលំដ្ឋប់លំង្ដ្ឋយប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក 
។ ង្សចកាីជំង្ន្ឿ គឺជាមង្ធាបយប្តមួយគត់នន្ការប្ព្បកាល យការពិតឱ្យង្ៅជាការបទ
ពិង្ាធន៍្ ។ 

III. ការបទពិង្ាធន៍្ គឺជាការរស់ង្ៅៃ៏ព្តឹមព្តវូរបស់ពួកអនកង្ជឿ ប្ៃលពួកង្គម្ចន្សុវតថិភាព
តាមរយៈការង្ជឿកនុខព្ពះជាម្ចា ស់ ។ ង្ៅង្ពលណាប្ៃលការលបួខ និ្ខការាកលបខមក
ៃល់ ង្យើខគួរប្តង្ជឿង្លើព្ពះបន្ទូល និ្ខការពិតរបស់ព្ពះ ។ ព្គប់ទំខអស់ប្ៃលង្យើខព្តវូង្ធវើ 
គឺការង្ជឿោ៉ខង្ពញទំហឹ្ខកនុខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ ង្នាះព្ទខ់នឹ្ខទទួលខុសព្តវូ
សព្ម្ចប់ការព្បទន្បទពិង្ាធន៍្ឱ្យង្យើខ—ខ៧ ។ 

IV. “ង្ៅង្ព្កាមាល បព្ទខ់ជាទីពំ_នាក់ៃ៏ សុខាន្ាង្ទះយប់ខ_ខឹត ខយល់ពយុះ បក់ឥតស្រាក
ស្រាន្ា ប្តខ្ុំង្ៅទុកចិតាថ្វ ព្ទខ់ង្មើលប្ថខ្ុំបន្_ទំខជួយឲ្យខ្ុំកាល យជាកូន្រ_បស់ព្ពះ 
ង្ៅង្ព្កាមាល បព្ទខ់ ង្ៅង្ព្កាមាល បព្ទខ់ អនកណាអាច្ក់យកង្ចញបន្ ង្ៅង្ព្កាម
ាល បព្ទខ់គឺជាផទះសុខាន្ា រស់ជាមួយព្ទខ់ៃល់អស់កលប។”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ 
៤៩២, អខ់ង្គលសង្លខ ៥៦៥)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី៣៣ ការទំនាក់ទំន្ខជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ផ្ទទ ល់ខលួន្ និ្ខង្ដ្ឋយង្សចកដីស្រសឡាញ់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

បទចង្ព្មៀខា ូមូ៉ន្ ១:២-៤ ឱ្ង្បើបដីនឹ្ខង្ថើបខ្ុំង្ដ្ឋយព្ពះឱ្សាង្ៅ ពីង្ព្ពាះង្សចកដី
ស្រសឡាញ់របស់ព្ទខ់វងិ្សសជាខស្រាទំពំាខបយជូរ ។ សូមទញនំាខ្ុំម្ចា ស់ ង្នាះង្យើខខ្ុំនឹ្ខ
រត់តាមព្ទខ់ ។ 

ការប្ៃលគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍្បំផុត អំពីអាពិហ៍្ពិពាហ៍្ គឺង្ៅង្ពលង្ថើបគ្នន  ។ ង្ន្ះជាង្រឿខរ៉ាវ
ផ្ទទ ល់ខលួន្ប្ៃលព្បកបង្ដ្ឋយង្សចកដីស្រសឡាញ់បំផុត ។ អនកប្សវខរកបន្និ្ោយថ្វ “សូមទញខ្ុំ
ម្ចា ស់”  ។ ង្ន្ះជាង្រឿខផ្ទទ ល់ខលួន្ ។ ង្យើខចខ់ឱ្យព្ទខ់គខ់ង្ៅជាមួយនឹ្ខង្យើខ ជាលកេណ្ៈផ្ទទ ល់
ខលួន្និ្ខព្បកបង្ដ្ឋយង្សចកដីស្រសឡាញ់បំផុត ។  

ខលឹមារ : 

បទចង្ព្មៀខា ូមូ៉ន្ ១:២-៤ ឱ្ង្បើបដីនឹ្ខង្ថើបខ្ុំង្ដ្ឋយព្ពះឱ្សាង្ៅ ពីង្ព្ពាះង្សចកដីស្រសឡាញ់
របស់ព្ទខ់វងិ្សសជាខស្រាទំពំាខបយជូរ ។ សូមទញនំាខ្ុំម្ចា ស់ 
ង្នាះង្យើខខ្ុំនឹ្ខរត់តាមព្ទខ់ ។  

I. ព្ពះបន្បង្ខកើតង្យើខមកឱ្យម្ចន្ចិតាប្សវខរកព្ទខ់ ង្ៃើមបឱី្យព្ទខ់បន្ជាទីសកប់ចិតាៃល់
ង្យើខ—បទចង្ព្មៀខា ូមូ៉ន្ ១:២-៤ : 
A. គ្នម ន្អវីង្ធវើឱ្យមនុ្សសសកប់សកល់បន្ង្ ើយ មិន្ខវល់ថ្វ ពួកង្គសង្ព្មចបន្ ឬទទួល

បន្អវីពីង្លាកិយ គឺមិន្អាចង្ធវើឱ្យង្គសកប់ចិតាង្ ើយ ពីង្ព្ពាះង្ៅខាខកនុខពួកង្គ គឺ
ម្ចន្ចិតានន្ការប្សវខរកព្ពះ ។ 

B. បទចង្ព្មៀខា ូមូ៉ន្ គឺជាង្សៀវង្ៅមួយព្បប់ង្យើខពីរង្បៀបប្ៃលអាចង្ធវើឱ្យង្យើខ
សកប់ចិតាជាមួយនឹ្ខព្ពះ ង្ហ្ើយគ្នម ន្ផលូវណាង្ផសខ ង្ព្ៅពីស វ្ តឱ្យបន្ព្ពះព្គិសដង្ទ ។  
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II. “ឱ្ង្បើបដីនឹ្ខង្ថើបខ្ុំង្ដ្ឋយព្ពះឱ្សាង្ៅ” ង្ន្ះម្ចន្ន័្យថ្វ ស វ្ តរកព្ពះព្គិសដ ង្ហ្ើយការ
ប្ៃលចាប់អារមមណ៍្បំផុតអំពីអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ គឺង្ៅង្ពលង្ថើប ។ ង្ន្ះជាង្រឿខផ្ទទ ល់ខលួន្និ្ខ
ព្បកបង្ដ្ឋយង្សចកដីស្រសឡាញ់បំផុត—ខ២ : 
A. ង្ោខតាមសញ្ញា ថមី ផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុកឱ្យមនុ្សសកនុខការទទួលយកព្ទខ់ជា

លកេណ្ៈផ្ទទ ល់ខលួន្ និ្ខព្បកបង្ដ្ឋយង្សចកដីស្រសឡាញ់ គឺៃំបូខព្តូវង្ជឿព្ទខ់ ។ ង្ជឿព្ទខ់
គឺព្តូវទទួលយកព្ទខ់ជាជីវតិព្ពះចូលមកកនុខង្យើខ ។ 

B. បនាទ ប់ពីង្យើខង្ជឿព្ពះព្គិសដ ង្យើខព្តូវស្រសឡាញ់ព្ទខ់ ។ ង្ជឿព្តូវទទួលយកព្ពះព្គិសដ 
ង្ហ្ើយស្រសឡាញ់ព្តូវស វ្ តរកព្ទខ់ ។ 

III. អនកប្សវខរកបន្និ្ោយថ្វ  “សូមទញខ្ុំម្ចា ស់”  ង្ន្ះជាការង្ធវើង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ និ្ខព្បកបង្ដ្ឋយ    
ង្សចកាីស្រសឡាញ់របស់ព្ទខ់ ។ ង្យើខចខ់ឱ្យព្ទខ់គខ់ង្ៅជាមួយនឹ្ខង្យើខ ជាលកេណ្ៈផ្ទទ ល់ខលួន្
និ្ខព្បកបង្ដ្ឋយង្សចកដីស្រសឡាញ់—ខ៤ ។  

IV. ង្យើខខ្ុំសូមស្រសឡាញ់ព្ទខ់ ខាល ំខជាខង្ពលមុន្ សូមាា ប់ពាកយអខវរខ្ុំ បំង្ពញការសំុ រកា
ខ្ុំឱ្យង្ថរង្ៅ ស្រសឡាញ់ព្ពះអខគព្ជាលង្ព្ៅ ស្រសឡាញ់ប្តព្ទខ់ខាល ំខជាខង្ពលមុន្—(បទ
ចង្ព្មៀខប្ខមរ ២៨១, អខ់ង្គលស ៣៦៨) ។   
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី៣៤ អារមមណ៍្នន្ជីវតិ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ៨:៦ ៃបិតគំនិ្តខាខាច់្ម ង្នាះជាង្សចកដីាល ប់ទង្ទ ឯគំនិ្តនន្ព្ពះ វញិ្ញា ណ្ 
ង្នាះង្ទើបជាជីវតិ និ្ខង្សចកដីសុខាន្ាវញិ ។ 

ង្ៅង្ពលង្យើខង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា ជីវតិរបស់ព្ទខ់បង្ខកើតឱ្យម្ចន្អារមមណ៍្នន្ជីវតិ ។ 
ង្ៅប្ផនកអវជិាម្ចន្  អារមមណ៍្នន្ជីវតិ គឺជាអារមមណ៍្នន្ង្សចកាីាល ប់ ។  ង្ៅប្ផនកវជិាម្ចន្ អារមមណ៍្នន្
ជីវតិ ផាល់ឱ្យង្យើខនូ្វសមបជញ្ា ៈនន្ការង្ៃើរតាមង្រឿខរ៉ាវវជិាម្ចន្ ។ ង្យើខព្តូវការង្ៃើរតាម 
អារមមណ៍្នន្ជីវតិប្ផនកខាខកនុខ ង្ៃើមបីឱ្យជីវតិព្ពះចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខង្យើខង្ដ្ឋយគ្នម ន្ការរាខំសទះ 
។  

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ៨:៦        ៃបតិគំនិ្តខាខាច់្ម ង្នាះជាង្សចកដីាល ប់ទង្ទ ឯគំនិ្តនន្ព្ពះ វញិ្ញា ណ្ 
ង្នាះង្ទើបជាជីវតិ និ្ខង្សចកដីសុខាន្ាវញិ ។ 

ង្អង្ភសូរ ៤:១៩ ង្គប្លខខាល ចបប បន្ជាង្គព្បគល់ខលួន្ង្ៅខាខង្សចកដីអាស អាភាស ង្ៃើមបី
នឹ្ខព្បព្ពឹតាង្សចកដីង្ាម ក ង្ព្គ្នកព្គប់ោ៉ខ ង្ដ្ឋយចិតាវក់វញិ ។ 

I. ង្ៅង្ពលង្យើខង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា ជីវតិរបស់ព្ទខ់បង្ខកើតឱ្យម្ចន្អារមមណ៍្នន្ជីវតិង្ៅ
កនុខង្យើខ—រ ៉មូ ៦:៦: 

A. ង្ៅប្ផនកអវជិាម្ចន្ អារមមណ៍្នន្ជីវតិ គឺជាអារមមណ៍្នន្ង្សចកាីាល ប់ ។ អារមមណ៍្នន្  
ង្សចកាីាល ប់ គឺជាអារមមណ៍្នន្ភាពកង្មាយ ភាពទង្ទ ភាពមិន្ស្រសួល ភាពមិន្សៃប់
ចិតា ការបក់ទឹកចិតា ភាពសៃួត ភាពខខឹត និ្ខការឈឺចាប់ជាង្ៃើម ។ល។ 
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B. ង្ៅប្ផនកវជិាម្ចន្ អារមមណ៍្នន្ជីវតិ ម្ចន្មុខ្រកនុខការផាល់ឱ្យង្យើខនូ្វសមបជញ្ា ៈនន្
ការង្ៃើរតាមង្រឿខរ៉ាវវជិាម្ចន្ ៃូចជា កម្ចល ំខ ការសកប់ចិតា ភាពសុខាន្ា ការឈប់
សព្ម្ចក ការង្ដ្ឋះប្លខ ភាពរស់រង្វ ើក ព្តជាក់ព្តជំ ការប្ចខចំាខ កមាន្ាចិតា ។ល។ 

C. ង្អង្ភសូរ ៤:១៩ និ្ោយថ្វ “ង្គប្លខខាល ចបប” ប្លខខាល ច ង្ៅទីង្ន្ះសំង្ៅង្លើការ
ៃឹខខលួន្នន្សមបជញ្ាៈរបស់មនុ្សស ។ ទំខប្ផនកវជិាម្ចន្ និ្ខប្ផនកអវជិាម្ចន្ អារមមណ៍្នន្
ជីវតិ គឺប្តខប្តម្ចន្ទំនាក់ទំន្ខង្ៅនឹ្ខការៃឹខខលួន្នន្សមបជញ្ា ៈ ។ 

II. ការចង្ព្មើន្ធំនន្ជីវតិព្ពះង្ៅកនុខង្យើខ គឺអាស្រស័យង្ៅង្លើការយកចិតាទុកដ្ឋក់ចំង្ពាះ
អារមមណ៍្នន្ជីវតិ—១យូ៉ហាន្ ២:២៧ : 

A. ព្បសិន្ង្បើង្យើខង្ធវសព្បប្ហ្សចំង្ពាះអារមមណ៍្នន្ជីវតិង្ៅប្ផនកខាខកនុខ ង្យើខនឹ្ខរារាខំ
ៃល់ការចង្ព្មើន្ធំនន្ជីវតិ ។ ង្យើខព្តូវការចំណាយង្ពលឱ្យព្គប់ព្គ្នន់្ជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ 
ង្ៃើមបលីន់្តួអំង្ពើបប ការបរាជ័យ និ្ខការព្បព្ពឹតារលំខរបស់ង្យើខឱ្យបន្ហ្មត់ចត់ 
ព្បង្ោជន៍្ឱ្យអារមមណ៍្នន្ជីវតិង្ៅប្ផនកខាខកនុខង្យើខ នឹ្ខបន្វាខនវ ង្ហ្ើយនិ្ខខាល ំខ ។ 

B. បនាទ ប់មកង្យើខព្តូវការង្ៃើរតាមអារមមណ៍្នន្ប្ផនកខាខកនុខ ៃូង្ចនះង្យើខអាចឱ្យជីវតិរបស់
ព្ពះចង្ព្មើន្ធំនូ្វអវីប្ៃលបន្លាក់ទុក ។  

III. ព្ពះព្គិសាជាជីវតិខ្ុំព្ទខ់រស់ង្ៅខាខកនុខ / នំាភាពង្ពារង្ពញនន្ព្ទខ់បំង្ពញខ្ុំឥតឈប់ / 
ង្ដ្ឋយនិ្សសយ័ព្ពះវសុិទធប្ញកខ្ុំជាបរសុិទធ / ង្ចាា រស់ង្ ើខនន្ព្ពះខ្ុំបន្ជ័យជមនះ /  ជីវតិ
ព្ទខ់ព្គប់បរបូិរប្ថមទំខម្ចន្ការហូ្រ / ឱ្យខ្ុំរកីរាយកន្លខបន្អំណ្រព្ពះអខគ / ជីវតិង្លប   
ង្សចកាីាល ប់ង្ខាយប្ព្បជារខឹមំ្ច / រចួផុតអស់ទំខចំណ្ខធាល ក់ចុះបន្ខពស់ង្ ើខ (បទ
ចង្ព្មៀខជាភាាប្ខមរង្លខ ៣៨១, អខ់ង្គលសង្លខ ៨៤១) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 
វាកយសពទទី៣៥ ការព្បកបនន្ជីវតិ 

ៃកស្រសខ់ពី:  

១យូ៉ហាន្ ១:២-៣ ( ……ព្បប់ៃល់អនករាល់គ្នន  ពីជីវតិង្នាះៃ៏រស់ង្ៅអស់កលបជានិ្ចា 
ប្ៃលពីង្ៃើមសថិតង្ៅនឹ្ខព្ពះវរបិតា ង្ហ្ើយបន្ង្លចមកឱ្យង្យើខខ្ុំង្ ើញ )……ង្ៃើមបឱី្យអនករាល់
គ្នន ម្ចន្ង្សចកដីព្បកបនឹ្ខង្យើខខ្ុំប្ៃរ រឯីង្សចកដីព្បកបរបស់ង្យើខខ្ុំ ង្នាះគឺព្បកបនឹ្ខព្ពះវរ
បិតា ង្ហ្ើយនឹ្ខព្ពះង្យស ូព្គិសា ជាព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់ ។ 

ង្ៅកនុខភាាព្កិក ពាកយ ព្បកប ម្ចន្ន័្យថ្វ “ការប្ចករបំ្លកគ្នន ” ។ ការព្បកបនន្ជីវតិ គឺ
ជាការហូ្រនន្ជីវតិព្ពះង្ៅខាខកនុខង្យើខ “សូមអធិដ្ឋា ន្ព្បកបនឹ្ខព្ពះង្យស ូ ាា ប់បន្ទូលព្ទខ់
ង្ដ្ឋយង្ាម ះព្តខ់ ចាប់អារមមណ៍្ពីបំណ្ខព្ពះអខគ បង្ខកើតផលប្ផលពីខាខកនុខ” (បទចង្ព្មៀខប្ខមរ
ង្លខ ៥៦៨, អខ់ង្គលសង្លខ ៧៨៤) ។ 

ខលឹមារ: 

១យូ៉ហាន្ ១:២-៣ ( ……ព្បប់ៃល់អនករាល់គ្នន  ពីជីវតិង្នាះៃ៏រស់ង្ៅអស់កលបជានិ្ចា ប្ៃលពី
ង្ៃើមសថិតង្ៅនឹ្ខព្ពះវរបិតា ង្ហ្ើយបន្ង្លចមកឱ្យង្យើខខ្ុំង្ ើញ )……ង្ៃើមបី
ឱ្យអនករាល់គ្នន ម្ចន្ង្សចកដីព្បកបនឹ្ខង្យើខខ្ុំប្ៃរ រឯីង្សចកដីព្បកបរបស់ង្យើខ
ខ្ុំ ង្នាះគឺព្បកបនឹ្ខព្ពះវរបិតា ង្ហ្ើយនឹ្ខព្ពះង្យស ូព្គិសា ជាព្ពះរាជបុព្តា
ព្ទខ់ ។ 

                     ៧  ប្តង្បើង្យើខរាល់គ្នន ង្ៃើរកនុខពន្លឺវញិ ៃូចជាព្ទខ់ក៏គខ់កនុខពន្លឺប្ៃរ ង្នាះង្យើខ
ម្ចន្ង្សចកដីព្បកបនឹ្ខគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ង្ហ្ើយព្ពះង្លាហិ្តនន្ព្ពះង្យស ូ
ព្គិសា ជាព្ពះរាជបុព្តានន្ព្ទខ់ ក៏សម្ចែ តង្យើខរាល់គ្នន  ពីព្គប់អំង្ពើបបទំខ
អស់ ។ 
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I. ង្ៅកនុខភាាព្កិក ពាកយ ព្បកប ម្ចន្ន័្យថ្វ “ការប្ចករបំ្លកគ្នន ” ។ ការព្បកបនន្ជីវតិ គឺ
ជាការហូ្រនន្ជីវតិព្ពះង្ៅខាខកនុខង្យើខ ជាប្ខសបញ្ឈររវាខព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ខ
ង្យើខ និ្ខជាប្ខសង្ផាករវាខង្យើខ និ្ខគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក—១យូ៉ហាន្ ១:២-៣: 
A. ៃំង្ណ្ើ រ្មរត់ គឺជាការពន្យល់ប ហ្ ញោ៉ខលែអំពីការហូ្រនន្ជីវតិ ។ ្មង្ៅកនុខ

ខលួន្ព្បណ្របស់ង្យើខ ហូ្រ រត់ព្គប់ង្ពល ង្ហ្ើយៃំង្ណ្ើ រ្មរត់ ឬការហូ្រង្ន្ះ គឺជា
របូភាពៃ៏លែអំពីការព្បកបនន្ជីវតិខាខវញិ្ញា ណ្ ប្ៃលជាការហូ្រនន្ជីវតិព្ពះ ។ 

B. ង្ៅកនុខ១យូ៉ហាន្ ១:២-៣ និ្ោយថ្វ ជីវតិៃ៏ង្ៅអស់កលបបន្ព្បប់ៃល់ង្យើខរាល់
គ្នន  ព្បង្ោជន៍្ឱ្យង្យើខម្ចន្ការព្បកប ។ ៃូចជាចរន្ាអគគិសនី្ង្ចញពីង្រាខចព្ក
ថ្វមពលជាោ៉ខណា ង្នាះការព្បកបង្ចញពីជីវតិអស់កលបជាោ៉ខង្នាះប្ៃរ ៃបិត
ជីវតិអស់កលប គឺជាព្បភពនន្ការព្បកបង្ន្ះ ។ 

II. “ប្តង្បើង្យើខរាល់គ្នន ង្ៃើរកនុខពន្លឺវញិ ៃូចជាព្ទខ់ក៏គខ់កនុខពន្លឺប្ៃរ ង្នាះង្យើខម្ចន្ង្សចកដី
ព្បកបនឹ្ខគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ង្ហ្ើយព្ពះង្លាហិ្តនន្ព្ពះង្យស ូព្គិសា ជាព្ពះរាជបុព្តានន្
ព្ទខ់ ក៏សម្ចែ តង្យើខរាល់គ្នន  ពីព្គប់អំង្ពើបបទំខអស់”—ខ៧ : 
A. លទធផលៃំបូខបន្ពីការព្បកបនន្ជីវតិ គឺថ្វផាល់ពន្លឺៃល់ង្យើខ ។ ព្ពះគឺជាពន្លឺ ង្ហ្ើយ

ង្បើង្យើខម្ចន្ការព្បកបជាមួយព្ទខ់ ង្យើខគឺសថិតង្ៅកនុខពន្លឺ ។ 
B. ការព្បកបនន្ជីវតិ មិន្ព្តឹមប្តនំាមកនូ្វពន្លឺៃល់ង្យើខបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាប្ថមទំខនំាមក

នូ្វការសម្ចែ តជាក់ប្សាខនន្្មៃល់ង្យើខផខប្ៃរ ។ 
III. “សូមអធិដ្ឋា ន្ព្បកបនឹ្ខព្ទខ់ / ាា ប់បន្ទូលព្ទខ់ង្ដ្ឋយង្ាម ះព្តខ់ / ចាប់អារមមណ៍្ពីបំណ្ខ

ព្ពះអខគ / បង្ខកើតផលប្ផលពីខាខកនុខ  / សូមអធិដ្ឋា ន្ព្បកបនឹ្ខព្ទខ់ /រកីរាយង្ៅចំង្ពាះព្ពះ
ភរកា /ភាពស្រសស់ព្ពះអខគព្ជតួព្ជាបៃួខចិតា /ជាពន្លឺសិរលីែពិត ។ សូមអធិដ្ឋា ន្ព្បកបនឹ្ខ
ព្ទខ់  / វញិ្ញា ណ្ប្សវខរកព្ពះភរកាព្ទខ់  / ទូលសួមនិ្ខាា ប់ង្ៅមុខព្ពះអខគ  / ង្ៅទីកំបំខ
រខ់ចំាព្ទខ់ ”  បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៦៨, បទជាភាាអខ់ង្គលសង្លខ ៧៨៤ ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី ៣៦ ង្សចកាីជំង្ន្ឿ និ្ខ ការាា ប់ប គ្ ប់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី :  

រ ៉មូ  ៦:១១-១៣ ៃូង្ចនះ ចូរអនករាល់គ្នន រាប់ខលួន្ទុកជាាល ប់ខាខឯបប ប្តរស់ខាខឯព្ពះ
វញិចុះ ង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះព្គិសាង្យស ូ ជាព្ពះអម្ចា ស់នន្ង្យើខរាល់គ្នន  ង្ហ្តុង្នាះកំុឱ្យបបង្ាយ
រាជយកនុខរបូកាយរបស់អនករាល់គ្នន ប្ៃលប្តខប្តាល ប់ ង្ៃើមបីនឹ្ខាា ប់តាមង្សចកាីប៉ខព្បថ្វន
របស់បបង្នាះង្ ើយ… គឺព្តូវព្បគល់ខលួន្ង្ៅព្ពះៃូចជាបន្រស់ពីាល ប់ង្នាះង្ ើខវញិ ។  

ម្ចន្ង្គ្នលការណ៍្២ោ៉ខនន្ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិព្គិាទ ន្ : មួយគឺជាង្សចកាីជំង្ន្ឿ  មួយង្ទៀត
គឺ ការាា ប់ប គ្ ប់ ។ ង្សចកាីពិតប្ផនកខាខង្ព្ៅ ព្តូវការឱ្យង្យើខង្ជឿ ។ បនាទ ប់ពីង្យើខម្ចន្ង្សកាី
ជំង្ន្ឿៃ៏រស់ង្ហ្ើយ ពីមួយនថៃង្ៅមួយនថៃង្យើខព្តូវការង្រៀន្ាា ប់ប គ្ ប់ព្ពះ ។ ព្ពះអខគមិន្សកប់
ព្ពះហ្ឫទ័យង្ទ លុះព្តាប្តង្យើខម្ចន្ការាា ប់ប គ្ ប់ោ៉ខខាា ប់ខាួន្ ។   

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ  ៦:១១-១៣ ៃូង្ចនះ ចូរអនករាល់គ្នន រាប់ខលួន្ទុកជាាល ប់ខាខឯបប ប្តរស់ខាខឯព្ពះវញិចុះ 
ង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះព្គិសាង្យស ូ ជាព្ពះអម្ចា ស់នន្ង្យើខរាល់គ្នន  ង្ហ្តុង្នាះកំុឱ្យ
បបង្ាយរាជយកនុខរបូកាយរបស់អនករាល់គ្នន ប្ៃលប្តខប្តាល ប់ ង្ៃើមបនឹី្ខ
ាា ប់តាមង្សចកាីប៉ខព្បថ្វន របស់បបង្នាះង្ ើយ… គឺព្តូវព្បគល់ខលួន្ង្ៅ
ព្ពះៃូចជាបន្រស់ពីាល ប់ង្នាះង្ ើខវញិ ។  

I. ម្ចន្ង្គ្នលការណ៍្២ោ៉ខនន្ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិព្គិាទ ន្ :  មួយគឺជាង្សចកាីជំង្ន្ឿ  មួយង្ទៀត
គឺ ការាា ប់ប គ្ ប់ ។ ង្ៅកនុខការព្បកបជាមួយព្ពះជាម្ចា ស់ ពួកង្យើខព្តវូការនូ្វ   ង្សចកាី
ជំង្ន្ឿ  និ្ខ ការាា ប់ប គ្ ប់ជាង្រៀខរាល់នថៃ—រ ៉មូ ៦:១១-១៣ ។ 

II. ង្សកាីពិតប្ផនកខាខង្ព្ៅទំខអស់ ព្តវូបន្បំង្ពញសង្ព្មច ង្ហ្ើយក៏ពិត ។ ទំខង្ន្ះព្តវូការ
ការង្ជឿរបស់ង្យើខម្ចន ក់ៗ—ខ១១-១៣ : 
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A. ការង្ជឿ មិន្ប្មន្ជាការផ្ទល ស់បាូរព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ឱ្យង្ៅជាសភាពពិតង្នាះង្ទ ប្តគឺ
ជាការង្ជឿថ្វ ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ គឺជាសភាពពិត ។ 

B. ពួកង្យើខព្តូវប្តង្ជឿង្លើព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះជាជាខ ការង្ជឿង្លើកាលៈង្ទសៈ ឬ អារមមណ៍្
របស់ង្យើខ ។  

III. បនាទ ប់ពីង្យើខម្ចន្ង្សកាីជំង្ន្ឿៃ៏រស់ង្ហ្ើយ ពីមួយនថៃង្ៅមួយនថៃង្យើខព្តវូការង្រៀន្ាា ប់
ប គ្ ប់ព្ពះ—ង្អង្ភសូរ ៤:៣០ :  
A. អវីក៏ង្ដ្ឋយឱ្យប្តព្ពះទមទរពីង្យើខ ង្យើខព្តូវប្តាា ប់ប គ្ ប់ មិន្ព្តឹមប្តាា ប់ប គ្ ប់

ប្តមួយៃខបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាព្តូវប្តាា ប់ប គ្ ប់ជាបន្ាបនាទ ប់ ។ 
B. ព្ពះអខគមិន្សកប់ព្ពះហ្ឫទ័យង្ទ លុះព្តាប្តង្យើខម្ចន្ការាា ប់ប គ្ ប់ោ៉ខខាា ប់ខាួន្ 

។ សូមឱ្យព្ពះអខគព្បទន្ពរង្យើខ និ្ខង្ធវើឱ្យង្យើខបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ៅចំង្ពាះព្ពះអខគ 
ង្នាះគឺថ្វ សូមឱ្យង្យើខបន្កាល យជាមនុ្សសប្ៃលង្ជឿ និ្ខាា ប់ប គ្ ប់ព្ពះអខគ ។  

IV. “ខ្ុំថ្វវ យបខគំៃល់អខគព្ពះព្គិសដ ាា ប់តាមព្ពះវញិ្ញា ណ្ព្ទខ់ៃឹកនំា ខ្ុំក៏សប្មាខសិរពី្ពះអខគ 
ង្ដ្ឋយារព្ពះគុណ្យូរលខ់។”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៣៨៤ )  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី៣៧ ការបទពិង្ាធន៍្ព្ពះព្គិសា 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

កូលុ៉ស ៣:៤ កាលណាព្ពះព្គិសាៃ៏ជាជីវតិនន្ង្យើខ បន្ង្លចមក ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខ
ង្លចមក   កនុខសិរលីែជាមួយនឹ្ខព្ទខ់ប្ៃរ ។  

ព្ពះព្គិសាម្ចន្វតាម្ចន្គខ់ង្ៅ និ្ខអាចរកបន្ ។ ព្ទខ់គឺជាជីវតិរបស់ង្យើខ ។ ការបទ
ពិង្ាធន៍្ព្ពះព្គិសា គឺជាការយកព្ពះព្គិសាង្ធវើជាជីវតិ និ្ខជាការរស់ង្ដ្ឋយព្ពះព្គិសា ។ ង្យើខ
ព្តូវង្រៀន្ង្ធវើជាមនុ្សសម្ចន ក់ប្ៃលបទពិង្ាធព្ពះព្គិសាកនុខផលូវជាក់ប្សាខ ។  

ខលឹមារ : 

កូលុ៉ស ៣:៤        កាលណាព្ពះព្គិសាៃ៏ជាជីវតិនន្ង្យើខ បន្ង្លចមក ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខ
ង្លចមកកនុខសិរលីែ ជាមួយនឹ្ខព្ទខ់ប្ៃរ ។ 

១កូរនិ្ថូស ១៥:៤៥    អ័ដ្ឋមចុខង្ព្កាយបខែស់បន្កាល យជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ៃលផាល់ជីវតិ ។ 

I. ការបទពិង្ាធន៍្ព្ពះព្គិសា គឺជាការយកព្ពះព្គិសាង្ធវើជាជីវតិ និ្ខជាការរស់ង្ដ្ឋយព្ពះ
ព្គិសាោ៉ខង្នាះឯខ—កូលុ៉ស៣:៤ : 
A. ព្ពះព្គិសាកំពុខម្ចន្ព្ពះជន្មរស់ង្ៅ ពិតព្បកៃ ម្ចន្វតាម្ចន្គខ់ង្ៅ និ្ខអាចរកបន្  ។ 
B. ព្ពះព្គិសដ គឺជាជីវតិ ជាព្គប់ទំខអស់កនុខព្គប់ទំខអស់របស់ង្យើខ និ្ខជាចំប្ណ្កប្ត

មួយគត់ ប្ៃលព្ពះបន្ព្បទន្មកង្យើខ ។ ង្យើខព្តូវការបទពិង្ាធព្ទខ់តាមផលូវជាក់
ប្សាខ ។  

II. ង្ៃើមបបីទពិង្ាធព្ពះព្គិសាព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ង្យើខព្តវូៃឹខថ្វ សពវនថៃង្ន្ះព្ពះព្គិសា គឺជាព្ពះ
វញិ្ញា ណ្—១កូរនិ្ថូស ១៥:៤៥ខ:  
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A. “អ័ដ្ឋមចុខង្ព្កាយបខែស់បន្កាល យជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ផាល់ជីវតិ” ។ សពវនថៃង្ន្ះ ព្ពះព្គិសា 
គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ សព្ម្ចប់ង្យើខ ផលូវង្ៃើមបីបទពិង្ាធន៍្ព្ពះព្គិសាង្ធវើជាជីវតិ គឺព្តូវ
បទពិង្ាធព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។  

B. ង្យើខម្ចន ក់ៗព្តូវប្តង្ធវើការសង្ព្មចចិតាថ្វ ចាប់ពីង្ពលង្ន្ះតង្ៅ ង្យើខនឹ្ខង្រៀន្ង្ធវើជា
ព្គិាទ ន្ធមមតាម្ចន ក់ ប្ៃលបទពិង្ាធព្ពះព្គិសាតាមផលូវជាក់ប្សាខ ។  

III. “ព្ពះអខគព្ទខ់ជាជីវតិកនុខខ្ុំ ព្ទខ់ជាព្ទពយធន្នានា / ព្ទខ់ប្សន្សុភាពព្ទខ់ប្សន្ាន លសនិទធ 
បំភលឺកនុខខ្ុំជានិ្ចា / ង្ទះតព្មវូការខ្ុំតូចឬធំ ព្ទខ់បំង្ពញខ្ុំឥតខាន្ / ឱ្យខ្ុំសកប់ចិតាឱ្យខ្ុំ
រកីរាយ បំភលឺខ្ុំង្ដ្ឋយវញិ្ញា ណ្ / ព្ពះអខគព្ទខ់ជាវញិ្ញា ណ្ជីវតិ ឱ្យខ្ុំបន្ចូលជិតសនិទធ /
ស្រសឡាញ់អំណ្រ សរង្សើរចូលចិតា ទំខថមីស្រសស់ថ្វល  ព្បិមព្បិយ  (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ 
៤០០ អខ់ង្គលសង្លខ ៥៣៩) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី ៣៨ ការសម្ចែ តអតីតកាល 

ៃកស្រសខ់ពី : 

លូកា ១៩:៨ ឯាង្ខ ក៏ឈរទូលព្ទខ់ថ្វ ង្មើលព្ពះអម្ចា ស់ង្អើយ ទូលបខគំប្ចកព្ទពយទូល
បខគំពាក់កណាដ លឱ្យៃល់មនុ្សសព្កីព្ក ង្ហ្ើយង្បើទូលបខគំបន្ហូ្តពន្ធបំបត់ចំង្ពាះអនកណា 
ង្នាះទូលបខគំនឹ្ខសខង្គ១ជា៤វញិ ។ 

 ការសម្ចែ តអតីតកាលបនាទ ប់ពីង្យើខទទួលបន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ គឺសំង្ៅង្លើការបញ្ា ប់
នូ្វរង្បៀបរស់ង្ៅចាស់ និ្ខកិរោិព្បព្ពឹតាចាស់របស់ង្យើខ ។ ការអនុ្វតានូ្វការសម្ចែ តអតីត
កាលរបស់ង្យើខ គឺង្ោខង្ៅតាមកម្ចល ំខបណាា លពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ៃលង្ៅប្ផនកខាខកនុខ ។ 
ង្យើខគួរប្តម្ចន្ការសម្ចែ តអតីតកាលោ៉ខចាស់លាស់ ង្ហ្ើយព្តូវចាត់ការជាមួយង្រឿខង្ន្ះ 
ង្នាះង្យើខនឹ្ខម្ចន្ជីវតិព្គិាទ ន្ប្ៃលព្បង្សើរ ។ 

ខលឹមារ : 

លូកា ១៩:៨ ឯាង្ខ ក៏ឈរទូលព្ទខ់ថ្វ ង្មើលព្ពះអម្ចា ស់ង្អើយ ទូលបខគំប្ចកព្ទពយទូលបខគំ
ពាក់កណាដ លឱ្យៃល់មនុ្សសព្កីព្ក ង្ហ្ើយង្បើទូលបខគំបន្ហូ្តពន្ធបំបត់ចំង្ពាះ
អនកណា ង្នាះទូលបខគំនឹ្ខសខង្គ១ជា៤វញិ ។ 

ភីលីព ២:១៣ ៃបិតគឺជាព្ពះង្ហ្ើយ ប្ៃលបណាដ លចិតាអនករាល់គ្នន  ឱ្យម្ចន្ទំខចំណ្ខ់ចខ់
ង្ធវើ ង្ហ្ើយឱ្យបន្ព្បព្ពឹតាតាមបំណ្ខព្ពះហ្ឫទ័យព្ទខ់ប្ៃរ ។ 

I. ការសម្ចែ តអតីតកាលបនាទ ប់ពីង្យើខទទួលបន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ គឺសំង្ៅង្លើការបញ្ា ប់នូ្វ
រង្បៀបរស់ង្ៅចាស់ និ្ខកិរោិព្បព្ពឹតាចាស់របស់ង្យើខ—លូកា ១៩:៨ : 
A. ខណ្ៈង្ពលប្ៃលាង្ខទទួលបន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ ង្នាះគ្នត់ម្ចន្ចិតាព្បគល់សំណ្ខ

ចំង្ពាះអនកប្ៃលគ្នត់បន្ហូ្តពន្ធបំបត់១ជា៤វញិ ង្លើសជាខង្ន្ះង្ៅង្ទៀតគ្នត់បន្
ព្បគល់នូ្វព្ទពយសមបតាិរបស់គ្នត់ពាក់កណាា លៃល់ជន្ព្កីព្ក ។ ពួកអនកង្ជឿង្ៅព្កខុប្ថ
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សា ូនី្ច កនុខង្ពលប្ៃលពួកង្គង្ជឿព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះពួកង្គបន្ប្បរង្ចញពីរបូង្គ្នរព
ទំខឡាយមកបង្ព្មើព្ពះៃ៏ម្ចន្ព្ពះជន្មរស់វញិ ។ 

B. ង្ៅកនុខង្នាះម្ចន្ង្រឿខរ៉ាវបួន្ព្បង្ភទ : (១) ង្រឿខរ៉ាវប្ៃលមិន្សុចរតិ (២) ង្រឿខរ៉ាវប្ៃល
មិន្ព្តឹមព្តូវ (៣) ង្រឿខរ៉ាវប្ៃលអាព្កក់ និ្ខមិន្ាែ ត (៤) រស់ង្ៅកនុខផលូវចាស់ ។ 

II. ការអនុ្វតានន្ការសម្ចែ តអតីតកាល គឺមិន្ប្មន្ង្ោខង្ៅតាមង្សចកាីប គ្ ប់នន្ចាប់ប្ផនក
ខាខង្ព្ៅង្នាះង្ទ បុ៉ប្ន្ាង្ោខង្ៅតាមការចលនានន្ព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ៃលង្ៅប្ផនកខាខកនុខ—ភី
លីព ២:១៣ : 
A. ព្បសិន្ង្បើង្យើខអនុ្ញ្ញា តឱ្យព្ពះវញិ្ញា ណ្ង្ធវើការង្ៅកនុខង្យើខ ង្នាះព្ទខ់នឹ្ខៃឹកនំាង្យើខ 

ឱ្យសម្ចែ តអតីតកាល និ្ខចាត់ការជាមួយង្រឿខង្នាះជាមិន្ខាន្ ង្ដ្ឋយារង្ចាា នន្
ជីវតិង្ៅប្ផនកខាខកនុខ ។ 

B. ង្យើខគួរប្តង្ធវើការសម្ចែ តអតីតកាលទំខស្រសខុ ង្ហ្ើយព្តូវចាត់ការជាមួយង្រឿខង្ន្ះ រហូ្ត
ទល់ប្តង្យើខព្តូវបន្បំង្ពញង្ៅប្ផនកខាខកនុខង្ដ្ឋយជីវតិ និ្ខង្សចកាីសុខាន្ា ។ ង្ន្ះជា
តព្មូវការង្ៃើមបីឱ្យង្យើខអាចម្ចន្ជីវតិព្គិាទ ន្ប្ៃលព្បង្សើរង្ ើខ ង្ហ្ើយអាចរកាទីបនាទ ល់
សព្ម្ចប់ព្ពះអម្ចា ស់ និ្ខអាចង្ៃើរតាមព្ពះអម្ចា ស់ង្ៅកនុខការបន្ាង្ៅមុខង្ទៀតជាមួយ    
ព្ទខ់ ។ 

III. “បន្ឈប់សព្ម្ចករកីរាយសុខុម ឥ ូវព្ពះព្គិសាថតចមលខកនុខខ្ុំ ជីវតិនិ្សសយ័របស់ព្ពះ
អខគ ព្តវូបន្កាខចូលមកកនុខខ្ុំ ព្គប់ោ៉ខរបស់ខ្ុំព្តវូបន្បញ្ា ប់ ព្ពះព្គិសាង្លចមក
ង្ដ្ឋយព្ពះង្ចាា ”  (២ៃខ) ចង្ព្មៀខង្លខ ៣៧៨ ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី ៣៩  ង្ហ្តុអវីបន្ជាពួកអនកង្ជឿរខទុកេលំបក? 
 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

២កូរនិ្ថូស ៤:១៦ ង្ហ្តុង្នាះង្យើខខ្ុំមិន្ណាយចិតាង្ ើយ បុ៉ប្ន្ាង្ទះបីមនុ្សសខាខង្ព្ៅ
របស់ង្យើខខ្ុំកំពុខប្តពុកលួយង្ៅក៏ពិតប្មន្ ប្តង្ៅខាខកនុខកំពុខប្តប្កជាថមីង្ ើខង្រៀខរាល់នថៃ
ជានិ្ចាវញិ  ។  

ង្គ្នលបំណ្ខជាចមបខនន្ការរខទុកេលំបក ជាពិង្សសទក់ទខនឹ្ខកូន្របស់ព្ពះ គឺថ្វ
និ្សស័យព្ពះប្តមួយអាចព្តូវបន្ចាក់ចូលមកកនុខនិ្សស័យមនុ្សស ង្ៃើមបីឱ្យង្យើខអាចរមួម្ចន្
ចំប្ណ្កកនុខភាពបរសុិទធរបស់ព្ទខ់បន្ ។ ង្យើខព្តូវប្តរកីរាយនឹ្ខអវីទំខអស់ប្ៃលព្ពះវរបិតា
ព្បទន្ៃល់ង្យើខ ។  

ខលឹមារ: 

២កូរនិ្ថូស ៤:១៦     ង្ហ្តុង្នាះង្យើខខ្ុំមិន្ណាយចិតាង្ ើយ បុ៉ប្ន្ាង្ទះបីមនុ្សសខាខង្ព្ៅរបស់ 
ង្យើខខ្ុំកំពុខប្តពុកលួយង្ៅក៏ពិតប្មន្ ប្តង្ៅខាខកនុខកំពុខប្តប្កជាថមី
ង្ ើខង្រៀខរាល់នថៃជានិ្ចាវញិ  ។ 

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១២:១០  ៃបិតឪពុកង្យើខប្តខវាយព្បង្ៅង្យើខ តាមប្តខណ្ៈចិតារបស់ចិតាគ្នត់
បុ៉ង្ណាណ ះ ប្តមិន្ប្មន្ជាយូរឆ្កន ំង្ទ ចំប្ណ្កព្ពះប្ៃលព្ទខ់វាយផ្ទា ល់ ង្នាះ
សព្ម្ចប់ជាព្បង្ោជន៍្ៃល់ង្យើខវញិ ង្ៃើមបីឱ្យង្យើខបន្ង្សចកាីបរសុិទធ
របស់ព្ទខ់ ។ 

I. “បុ៉ប្ន្ាង្ទះបីមនុ្សសខាខង្ព្ៅរបស់ង្យើខខ្ុំកំពុខប្តពុកលួយង្ៅក៏ពិតប្មន្ ប្តង្ៅខាខកនុខ
កំពុខប្តប្កជាថមីង្ ើខង្រៀខរាល់នថៃជានិ្ចាវញិ”—២កូរនិ្ថូស ៤:១៦: 
A. ព្ពះគមពីរនិ្ោយពីការបខកបង្ខកើតពីរ  គឺការបខកបង្ខកើតចាស់ និ្ខការបខកបង្ខកើតថមី ។ 

ង្ទះបីការបខកបង្ខកើតចាស់ បន្ង្លចមកង្ដ្ឋយព្ពះហ្សាៃ៏ខាល ំខពូប្ករបស់ព្ពះៃ៏ម្ចន្
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ព្ពះជន្មរស់ក៏ង្ដ្ឋយ ប្តព្ពះអខគព្ទខ់មិន្គខ់ង្ៅកនុខវាង្ទ ។ និ្សស័យចាស់ព្តូវប្ត
ខាា ត់ខាា យ ង្ៃើមបីង្ធវើឱ្យម្ចន្ផលូវសព្ម្ចប់ព្ពះអខគ ។ 

B. គឺថ្វង្ន្ះ ជាការបំផ្ទល ញនិ្សស័យចាស់ប្ៃលនំាមកនូ្វការបខកបង្ខកើតចាស់ ផាល់ឱ្កាស
ឱ្យព្ពះនន្ការរស់ង្ ើខវញិ ង្ធវើការប្ចករបំ្លកអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ចូលង្ៅកនុខអនកប្ៃលព្ទខ់
បង្ខកើតមក ង្ៃើមបីបប្ន្ថមសម្ចសធាតុថមីចូលង្ៅកនុខជីវតិរបស់ង្យើខ ។ 

II. “ៃបតិឪពុកង្យើខប្តខវាយព្បង្ៅង្យើខ តាមប្តខណ្ៈចិតារបស់ចិតាគ្នត់បុ៉ង្ណាណ ះ ប្តមិន្ប្មន្
ជាយូរឆ្កន ំង្ទ ចំប្ណ្កព្ពះប្ៃលព្ទខ់វាយផ្ទា ល់ ង្នាះសព្ម្ចប់ជាព្បង្ោជន៍្ៃល់ង្យើខវញិ 
ង្ៃើមបឱី្យង្យើខបន្ង្សចកាីបរសុិទធរបស់ព្ទខ់”—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១២:១០:  
A. វាយព្បង្ៅ គឺជាព្ពះវរបិតាប្ៃលចាត់ការជាមួយនឹ្ខកូន្ៗរបស់ព្ទខ់ ប្ៃលអាចឱ្យពួក

ង្គបន្ទទួលនូ្វនិ្សស័យបរសុិទធរបស់ព្ទខ់ ។ ការវាយព្បង្ៅរបស់ព្ពះ ជាការចាត់
ការរបស់ព្ពះជាមួយង្យើខ ង្ៃើមបីនំាង្យើខចូលង្ៅកនុខបំណ្ខរបស់ព្ទខ់ ។ 

B. ង្គ្នលបំណ្ខជាចមបខនន្ការរខទុកេលំបក ជាពិង្សសទក់ទខនឹ្ខកូន្ៗរបស់ព្ពះ គឺ
ថ្វនិ្សស័យរបស់ព្ពះអាចព្តូវបន្ចាក់ចូលមកកនុខនិ្សស័យមនុ្សស ។ 

III. ចូរកំុអធិដ្ឋា ន្ង្ៃើមបឱី្យការរខទុកេលំបកនឹ្ខមកៃល់ង្ ើយ ។ ម៉ាខវញិង្ទៀត ង្យើខព្តវូប្ត
រកីរាយនឹ្ខអវីៗប្ៃលព្ពះវរបិតាព្បទន្មកង្យើខ ពីង្ព្ពាះង្យើខៃឹខថ្វអវីៗទំខអស់គឺសថិត
ង្ៅកនុខព្ពះហ្សារបស់ព្ទខ់—១កូរនិ្ថូស ១០:១៣ ។  

IV. ប្តខ្ុំព្ពមរខទុកេប្តម្ចន ក់ឯខ មិន្សំុអវីរខុង្រឿខង្ ើយ/ចិតាខ្ុំង្ស្រសកឃ្លល ន្ង្ាម ះព្តខ់ឥតង្សបើយ 
តាមព្ទខ់ៃល់ទីបំផុត ។/ សិរលីែខ្ុំរខ់ចំានថៃមុខ ឧបសគគរខទុកេោ៉ខណា / ខ្ុំមិន្ទទួលកាី
ង្លាកា ង្ព្ពាះប្តព្ពះអខគម្ចា ស់ខ្ុំ—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ, ៤៦៨ អខ់ង្គលសង្លខ ៤៦០) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី ៧០ ន្គរ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

ម៉្ចកុស ៤:២៦ ព្ទខ់ក៏ម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលថ្វ ន្គរព្ពះង្ធៀបៃូចជាមនុ្សសម្ចន ក់ ប្ៃលង្ព្ពាះពូជ
ង្ៅៃី ។ 

ន្គរ គឺជាព្ពះព្គិសាៃ៏អាា រយ ប្ៃលបន្ាបង្ព្ពាះចូលមកកនុខង្យើខ និ្ខចង្ព្មើន្ធំង្ៅ
ខាខកនុខង្យើខ រហូ្តៃល់ង្យើខ្ន្ៃល់ភាពង្ពញវយ័ជាចាស់ទំុ ។ ន្គរព្ពះសពវនថៃ គឺជាការ
ហ្វឹកហ្វឺន្ៃ៏ពិត  ប្តង្ៅង្ពលព្ពះព្គិសាោខមកង្ាយរាជយ ន្គរនឹ្ខកាល យជារ វ្ ន់្ៃ៏ធំ ។ 

ខលឹមារ : 

ម៉្ចកុស ៤:២៦  ព្ទខ់ក៏ម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលថ្វ ន្គរព្ពះង្ធៀបៃូចជាមនុ្សសម្ចន ក់ ប្ៃលង្ព្ពាះពូជង្ៅៃី 
។ 

រ ៉មូ ៥:១៧  ៃបតិង្បើសិន្ជាង្សចកដីាល ប់បន្ង្ាយរាជយ ង្ដ្ឋយ ារមនុ្សសប្តម្ចន ក់ ង្ដ្ឋយ
ង្ព្ពាះម្ចន ក់ង្នាះឯខបន្ព្បព្ពឹតាង្សចកដីរលំខ ៃូង្ចនះ ព្បកៃជាពួកអនកប្ៃល
ទទួលព្ពះ គុណ្ៃ៏បរបូិរ និ្ខអំង្ណាយទន្ជាង្សចកដីសុចរតិ ង្នាះនឹ្ខបន្
ង្ាយរាជយកនុខជីវតិង្លើសង្ៅង្ទៀត ង្ដ្ឋយ ារប្តម្ចន ក់ប្ៃរ គឺជាព្ពះ ង្យស ូព្គិសា 
។ 

I. ន្គរ គឺជាព្ពះព្គិសដៃ៏អាា រយ ប្ៃលង្ព្បៀបៃូចជាព្គ្នប់ពូជមួយព្គ្នប់ប្ៃលបន្ាបង្ព្ពាះ
ចូលង្ៅកនុខមនុ្សសង្ៅង្លើប្ផន្ៃី   ង្ហ្ើយព្គ្នប់ពូជង្ន្ះ ចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខចិតារបស់ង្យើខ 
ង្ៃើមបកីាល យជាន្គរ—ម៉្ចកុស ៤:២ ។ 
A. ន្គរព្ពះ គឺជាង្រឿខរាវនន្ជីវតិ ។  ង្ពលប្ៃលព្គ្នប់ពូជចង្ព្មើន្ធំង្ៅខាខកនុខពួកង្គ 

ង្នាះង្ហ្ើយគឺជាការចង្ព្មើន្ធំនន្ន្គរ ។  
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B. អាថ៌កំបំខកនុខការចូលង្ៅកនុខន្គរ គឺការចង្ព្មើន្ធំកនុខជីវតិ ។ ង្យើខចូលង្ៅកនុខន្គរ
រាល់នថៃ ង្ដ្ឋយការចង្ព្មើន្ធំនន្ជីវតិប្ផនកខាខកនុខ—ខ២៦-២៧ ។ 

II. សព្ម្ចប់ង្យើខ សពវនថៃង្ន្ះ ន្គរ គឺជាការហ្វឹកហ្វឺន្ ។ ង្យើខព្តវូប្តង្រៀន្ពីរង្បៀបការបន្
ហ្វឹកហ្វឺន្ ង្ៃើមបកីាល យជាង្សដច—រ ៉មូ៥:១៧ ។ 
A. ព្គួាររាជវខសង្ៅចព្កភពអខ់ង្គលស ព្តូវប្តបខវឹកប ហ្ ត់ព្ពះរាជា ឬមហាកសព្តី តំាខពី

ជំនាន់្យុវវយ័មកង្ម៉លះ ។  ៃូង្ចនះ ង្យើខព្តូវប្តហ្វឹកហ្វឺន្ និ្ខព្តូវបន្ព្គប់ព្គខ ង្ៃើមបី
ម្ចន្គុណ្សមបតដិព្គប់ព្គ្នន់្ កនុខការង្ធវើជាង្សដចង្ៅឋាន្សួគ៌ ។ 

B. ង្យើខព្តូវង្ាយរាជយជាង្សដច ង្លើអំង្ពើបប ង្សចកដីាល ប់ និ្ខាតំាខ ។  ង្ៃើមប ី
ង្ាយរាជយបន្  គឺព្តូវង្ធវើជាង្សាច ។  សពវនថៃង្ន្ះ ជីវតិព្គិាទ ន្របស់ង្យើខ គួរប្តជា
ជីវតិកនុខភាពជាង្សាច និ្ខជាជីវតិប្ៃលង្ាយរាជយ ។    

III. ៃំណឹ្ខលែនន្ន្គររមួទំខៃំណឹ្ខលែនន្ព្ពះគុណ្ (កិចាការ ២០:២៤) មិន្ព្តឹមប្តនំាមនុ្សស
ចូលង្ៅកនុខង្សចកដីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាប្ថមទំខៃល់ន្គរឋាន្សួគ៌ផខប្ៃរ 
(វវិរណ្ៈ ១:៩);  

A. ការសខកត់ធៃន់្នន្ៃំណឹ្ខលែនន្ន្គរគឺសថិតង្ៅង្លើការព្គប់ព្គខប្ផនកឋាន្សួគ៌របស់ព្ពះ
និ្ខអំណាចរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ។ 

B. ទីបនាទ ល់ង្ន្ះព្តូវប្តរាលដ្ឋលៃល់ប្ផន្ៃីទំខមូលមុន្ចុខបញ្ា ប់នន្ព្គ្នង្ន្ះ ជាង្ពល
ប្ៃលម្ចន្ទុកេង្វទនាៃ៏ធំ ។ 

IV. ង្យើខនឹ្ខម្ចន្ភាពជាង្សដចជារមួគ្នន  និ្ខទទួលង្សចកដីអំណ្របំផុតនន្ជីវតិព្ពះជាមួយព្ទខ់ 
ង្ៅកនុខន្គរមួយពាន់្ឆ្កន ំ—២០:៤, ៦ ។ 

V. នថៃង្ន្ះន្គរព្ពះជាការហ្វឹកហ្វឺន្ៃល់ខ្ុំ / ប្តង្ពលព្ពះព្គិសដង្ាយរាជយនឹ្ខកាល យជារ វ្ ន់្ធំ 
/ ង្ៃើមបបំីង្ពញសង្ព្មចប្ផន្ការរបស់ព្ពះអខគ / ង្ៃើមបបំីង្ពញសង្ព្មចប្ផន្ការរបស់ព្ពះអខគ 
។ ង្យើខបន្ង្កើតជាថមីជាង្សដចនិ្ខជាកូន្ព្ពះ / ង្ទើបព្តវូហ្វឹកហ្វឺន្ឱ្យកាល យជាអនកម្ចន្ជ័យ
ជមនះ / ឱ្យៃឹខពីការព្គប់ព្គខជាង្សដចកនុខន្គរព្ពះ / អំណាចជាង្សដចព្តវូបន្សប្មដខង្ដ្ឋយ
ឫទធិង្តជះ—(ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៧៥១ បទអខ់ង្គលសង្លខ ៩៤៧) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី ៤១   ការតតំាខនឹ្ខអារកស 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

ោ៉កុប ៤:៧  ៃូង្ចនះ ព្តូវចុះចូលចំង្ពាះព្ពះ ង្ហ្ើយតតំាខនឹ្ខអារកសវញិចុះ ង្នាះវានឹ្ខរត់
ង្ចញពីអនករាល់គ្នន ង្ៅ ។  

         វធីិង្ៃើមបីតតំាខនឹ្ខអារកស គឺង្ដ្ឋយង្សចកាីជំង្ន្ឿ ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខង្ជឿង្លើព្ពះព្គិសា
ង្ហ្ើយទុកចិតាព្ទខ់ជាអនកម្ចន្ជ័យរបស់ង្យើខ ង្នាះង្យើខនឹ្ខបទពិង្ាធន៍្ង្ចាា នូ្វជ័យជមនះ
របស់ព្ពះព្គិសាជានិ្ចា ។ ង្យើខព្តូវង្រៀន្និ្ោយថ្វបទ / ចាសចំង្ពាះព្ពះវរបិតា ង្ហ្ើយថ្វង្ទ
ចំង្ពាះអារកសព្គប់ង្ពល ។ 

ខលឹមារ: 

ោ៉កុប ៤:៧      ៃូង្ចនះ ព្តូវចុះចូលចំង្ពាះព្ពះ ង្ហ្ើយតតំាខនឹ្ខអារកសវញិចុះ ង្នាះវានឹ្ខរត់
ង្ចញពីអនករាល់គ្នន ង្ៅ ។  

១ង្ពព្តុស ៥:៨-៩ក ចូរឱ្យៃឹខខលួន្ ង្ហ្ើយចំាោមចុះ ង្ព្ពាះអារកសប្ៃលជាខាម ំខសព្តូវរបស់អនក
រាល់គ្នន  វាប្តខង្ៃើរព្កប្វល ទំខព្គហឹ្មៃូចជាសិខហ ង្ៃើមបីនឹ្ខរកអនកណា
ប្ៃលវានឹ្ខព្តបក់ង្លបបន្  ចូរតតំាខនឹ្ខវា ង្ដ្ឋយម្ចន្ចិតាង្ជឿមំ្ចមួន្ 
ទំខៃឹខថ្វ ពួកបខបែូន្របស់អនករាល់គ្នន  ប្ៃលង្ៅកនុខង្លាកិយង្ន្ះ ង្គកំពុខ
ប្តរខទុកេលំបកៃូចគ្នន ប្ៃរ ។ 

I. ង្ៅកនុខអតថបទង្ៃើម ពាកយថ្វាតំាខ ម្ចន្ន័្យថ្វ “អនកព្បឆំ្កខ និ្ខជាខាម ំខសព្តវូ” :  
A. អារកសព្បឆំ្កខនឹ្ខអវីៗទំខអស់ប្ៃលព្ពះង្ធវើ ។ ង្លើសពីង្ន្ះង្ៅង្ទៀត វាប្តខប្តព្បឆំ្កខ

នឹ្ខកូន្ៗរបស់ព្ពះ—១ង្ពព្តុស ៥:៨-៩ ។ 
B. ង្ៃើមបតីតំាខនឹ្ខអារកសម្ចន្ន័្យថ្វ ង្យើខតតំាខនឹ្ខវាង្ដ្ឋយជ័យជមនះរបស់ព្ពះព្គិសា  ។ 
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II. តតំាខនឹ្ខវា ង្ដ្ឋយម្ចន្ង្សចកាីជំង្ន្ឿមុតមំ្ចរបស់អនក ។ អារកសប្ៃលជាខាម ំខសព្តវូរបស់
អនករាល់គ្នន  វាប្តខង្ៃើរព្កប្វល ទំខព្គហឹ្មៃូចជាសិខហ ង្ៃើមបនឹី្ខរកអនកណាប្ៃលវានឹ្ខ
ព្តបក់ង្លបបន្ ខ៨-៩:  
A. ៃំបូខ ង្យើខព្តូវប្តង្ជឿថ្វ ព្ពះអម្ចា ស់ព្តូវបន្ង្លចមកកនុខង្គ្នលបំណ្ខបំផ្ទល ញកិចា

ការរបស់អារកស—១យូ៉ហាន្ ៣:៨ ។ 
B. ទីពីរ ង្យើខព្តូវប្តង្ជឿថ្វ តាមរយៈការសុគត ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូព្តូវបន្បំផ្ទល ញវា

ប្ៃលម្ចន្អំណាចនន្ង្សចកាីាល ប់ គឺជាអារកស—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ២:១៤; ១យូ៉ហាន្ ៣:៨ ។ 
C. ទីបី ង្យើខព្តូវប្តង្ជឿថ្វ ការរស់ង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ បន្ង្ធវើឱ្យាតំាខអាម៉្ចស់ 

។ ាតំាខប្លខម្ចន្មង្ធាបយមកវាយព្បហារង្យើខង្ទៀតង្ហ្ើយ—កូលុ៉ស ២:១២-
១៥; ភីលីព ៣:១០ ។ 

D. ទីបួន្ ង្យើខព្តូវប្តង្ជឿថ្វ ការោខង្ៅឋាន្ៃ៏ខពស់របស់ព្ពះអម្ចា ស់ បន្ង្ធវើឱ្យព្ទខ់
ខពស់ង្លើសជាខអំណាចរបស់ាតំាខទំខអស់ ។ ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូបន្គខ់ង្ៅឋាន្
សួគ៌រចួង្ហ្ើយ ង្ហ្ើយម្ចន្អំណាចខាល ំខជាខាតំាខង្ៅង្ទៀត—ង្អង្ភសូរ ២:៦  ។ 

III. សូមឱ្យង្យើខម្ចន្ង្សចកាីជំង្ន្ឿចំង្ពាះង្រឿខ ៤ ោ៉ខ ប្ៃលព្ពះអម្ចា ស់បន្បំង្ពញសង្ព្មច
សព្ម្ចប់ង្យើខរចួង្ហ្ើយ និ្ខសូមឱ្យង្យើខម្ចន្ជំង្ន្ឿរខឹមំ្ចង្ៃើមបតីតំាខនឹ្ខាតំាខង្ហ្ើយ
បៃិង្សធការ្ររបស់វាមកង្លើង្យើខ—១ង្ពព្តសុ ៥:៨-៩ ។ 

IV. ចំង្ពាះាតំាខខ្ុំសូមថ្វ ង្ទ  ប្តព្ពះវរបិតាខ្ុំ អាប្មន្ ឱ្យព្ទខ់នឹ្ខបន្សង្ព្មចបំណ្ខ 
ង្ព្គ្នខការព្គប់ោ៉ខឥតង្ៅហ្មខ ង្ពលខ្ុំង្ធវើតាមព្ពះរាជបញ្ញា  សូមព្ទខ់ព្បទន្ ឱ្យង្ចាា  
ឱ្យខ្ុំបន្ង្ពញង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្ សង្ព្មចបំណ្ខប្ៃលព្ទខ់ម្ចន្ ។ (បទចង្ព្មៀខង្លខ
៦៤០, អខ់ង្គលស ៨៨០) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី៤២    ការមិន្ស្រសឡាញ់ង្លាកិយ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

១យូ៉ហាន្ ២:១៥ កំុឱ្យស្រសឡាញ់ង្លាកិយ ឬរបស់អវីប្ៃលង្ៅកនុខង្លាកិយង្ន្ះឱ្យង្ាះ ង្បើ
អនកណាស្រសឡាញ់ង្លាកិយ អនកង្នាះគ្នម ន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់របស់ព្ពះវរបិតាង្ៅកនុខខលួន្ង្ ើយ  ។ 

“ង្លាកិយ” ម្ចន្ន័្យថ្វ ”ព្បព័ន្ធ” ឬ “អខគការ” ។ ាតំាខៃង្ណ្ាើ មមនុ្សសតាមរយៈការ
ង្រៀបចំខាខង្លាកិយ និ្ខព្បព័ន្ធរបស់វា ។ ង្ៅកនុខគមពីរសញ្ញា ថមី ង្យើខព្តូវបន្ប គ្ ប់មិន្ឱ្យ
ស្រសឡាញ់ង្លាកិយ ។ កាីស្រសឡាញ់ព្ពះ គឺជាផលូវៃ៏លែបំផុត ង្ៃើមបីប្ញកង្យើខង្ចញពី  និ្ខមិន្ឱ្យ
ង្ៅហ្មខង្ដ្ឋយង្លាកិយ ។ 

ខលឹមារ :  

១យូ៉ហាន្ ២:១៥      កំុឱ្យស្រសឡាញ់ង្លាកិយ ឬរបស់អវីប្ៃលង្ៅកនុខង្លាកិយង្ន្ះឱ្យង្ាះ ង្បើ
អនកណាស្រសឡាញ់ង្លាកិយ អនកង្នាះគ្នម ន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់របស់ព្ពះវរ
បិតាង្ៅកនុខខលួន្ង្ ើយ ។ 

ោ៉កុប  ៤:៤          ង្តើមិន្ៃឹខង្ទឬអីថ្វ ប្ៃលស្រសឡាញ់ៃល់ង្លាកិយ ង្នាះគឺជាខាម ំខសព្តូវនឹ្ខ
ព្ពះង្ហ្ើយ ៃូង្ចនះ អនកណាប្ៃលចូលចិតាចខ់ង្ធវើជាមិតាសម្ចល ញ់នឹ្ខង្លាកិយ 
ង្នាះង្ ម្ ះថ្វ បន្តំាខខលួន្ជាខាម ំខសព្តវូនឹ្ខព្ពះវញិ ។  

១យូ៉ហាន្ទី  ២:១៧  ឯង្លាកិយង្ន្ះ និ្ខង្សចកដីប៉ខព្បថ្វន របស់វា ង្នាះកំពុខកន្លខង្ៅ ប្តអនក
ណាប្ៃលង្ធវើតាមព្ពះហ្ឫទ័យព្ពះ ង្នាះនឹ្ខង្ៅជាប់អស់កលបជានិ្ចា
វញិ ។ 
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I. ១យូ៉ហាន្ ២:១៥ និ្ោយថ្វ “កំុឱ្យស្រសឡាញ់ង្លាកិយ ឬរបស់អវីប្ៃលង្ៅកនុខង្លាកិយ
ង្ន្ះឱ្យង្ាះ ង្បើអនកណាស្រសឡាញ់ង្លាកិយ អនកង្នាះគ្នម ន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់របស់ព្ពះវរ
បិតាង្ៅកនុខខលួន្ង្ ើយ”  :  
A. “ង្លាកិយ” ម្ចន្ន័្យថ្វ ”ព្បព័ន្ធ” ឬ “អខគការ” ។ ាតំាខៃង្ណ្ាើ មមនុ្សសតាមរយៈការ

ង្រៀបចំខាខង្លាកិយ និ្ខព្បព័ន្ធរបស់វា ។ 
B. ង្ៅចំង្ពាះព្ពះជាម្ចា ស់ ង្លាកិយ គឺកខវក់ វារតិប្តកខវក់ជាខអំង្ពើបបង្ៅង្ទៀត ។ 

ៃូង្ចនះ ង្យើខប្ៃលជាអនកព្តូវបន្ព្ពះអម្ចា ស់សង្រ គ្ ះពីង្លាកិយ គួររកាខលួន្ឯខកំុឱ្យ
ង្ៅហ្មខពីភាពកខវក់របស់វា—ខ១៥ ។ 

II. “ឯង្លាកិយង្ន្ះ និ្ខង្សចកដីប៉ខព្បថ្វន របស់វា ង្នាះកំពុខកន្លខង្ៅ ប្តអនកណាប្ៃលង្ធវើ
តាមព្ពះហ្ឫទ័យព្ពះ ង្នាះនឹ្ខង្ៅជាប់អស់កលបជានិ្ចាវញិ”—ខ១៧ : 
A. ង្លាកិយ និ្ខរបស់ទំខឡាយប្ៃលង្ៅកនុខវា គឺសថិតង្ៅង្ព្កាមការព្បតិបតាិនន្ការជំនំុ្

ជព្មះ របស់ព្ពះ ។ ចុខបំផុតរបស់ពួកវា គឺង្ៅមិន្យូរង្ទៀតង្ទ គឺង្ៅសល់តិចណាស់
សព្ម្ចប់ភាពអស់កលប ពួកវានឹ្ខកន្លខង្ៅ—យូ៉ហាន្ ១២:៣១ ។ 

B. ង្យើខព្តូវប្តរស់ជាជីវតិមួយប្ៃលព្តូវបន្ប្ញកង្ចញពីង្លាកិយ ។ ង្យើខព្តូវប្តរកា
ខលួន្ង្យើខកំុឱ្យង្ៅហ្មខពីង្លាកិយឱ្យង្ាះ ។ កាីស្រសឡាញ់ព្ពះ គឺជាផលូវៃ៏លែបំផុត 
ង្ៃើមបីប្ញកង្យើខង្ចញពី  និ្ខមិន្ឱ្យង្ៅហ្មខង្ដ្ឋយង្លាកិយ ។ តាមរយៈ    ង្សចកាី
ស្រសឡាញ់ព្ពះ ង្យើខអាចរកាខលួន្ង្យើខង្ចញពីការស្រសឡាញ់ង្លាកិយ ង្ហ្ើយនិ្ខរកា
ង្យើខង្ចញពីការៃង្ណ្ាើ មយក និ្ខការង្ាម កង្ព្គ្នករបស់ង្លាកិយ—១យូ៉ហាន្ ២:១៥ ។  

III. “លះបខ់ង្លាកិយង្ៃើមបពី្ពះព្គិសា  / មិន្ព្តវូការអវីលែវងិ្សស  / ង្ទះម្ចន្ព្គប់ោ៉ខក៏មិន្
ប្្ែត្ែន់្  / ម្ចន្ប្តព្ពះព្គិសាង្ទើបព្គប់ព្គ្នន់្ / ភាពសមបូរព្ទខ់មិន្អាចពណ៌្នា / បរបូិរមិន្
អាចឱ្យគណ្នា / ប្ផែមប្លហមព្ជាលង្ព្ៅរាល់ង្ពលង្វលា / ខ្ុ ំភលក់រសជាតិព្ទខ់ព្គប់ព្គ្ន—(បទ
ចង្ព្មៀខជាភាាប្ខមរង្លខ ៤៣៧ , អខ់ង្គលសង្លខ ១០២៥ ) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់— ១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី ៤៣ ព្ពះង្ចាដ នន្ការប្ថរការបស់ព្ពះ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

១ង្ពព្តុស ១:៥ក គឺឱ្យង្យើខរាល់គ្នន  ប្ៃលព្ពះង្ចាដ នន្ព្ពះកំពុខប្តប្ថរកា ង្ដ្ឋយារ
ជំង្ន្ឿ ។ 

ង្យើខព្តូវង្ជឿព្ពះង្ចាដ នន្ការប្ថរការបស់ព្ពះ ។  ង្ៃើមបបីទពិង្ាធការប្ថរការបស់ព្ពះ 
   ង្យើខព្តូវនិ្ោយង្ៅព្ពះអម្ចា ស់ថ្វ “ទូលបខគំព្បគល់ខលួន្ឱ្យព្ទខ់ប្ថរកា ។ ទូលបខគំង្ជឿព្ពះ
ព្ពះង្ចាដ ប្ថរការបស់ព្ទខ់ ។  

ខលឹមារ : 

១ង្ពព្តុស ១:៥ក  គឺឱ្យង្យើខរាល់គ្នន  ប្ៃលព្ពះង្ចាដ នន្ព្ពះកំពុខប្តប្ថរកា ង្ដ្ឋយារជំង្ន្ឿ   
។ 

២ធីមូ៉ង្ថ ១:១២  គឺង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះ បន្ជាខ្ុំរខទុកេទំខង្ន្ះ ប្តខ្ុំមិន្ខាម សង្ទ ៃបិតខ្ុំាគ ល់ព្ពះ
ប្ៃលខ្ុំបន្ង្ជឿតាម ង្ហ្ើយខ្ុំង្ជឿពិតថ្វ ព្ទខ់អាចនឹ្ខប្ថរកាបង្ញ្ាើ ប្ៃលខ្ុំ
បន្ង្ផ្ើទុកនឹ្ខព្ទខ់ ៃរាបៃល់នថៃង្នាះឯខ ។  

យូ៉ង្សវ ១៤:១១   សពវនថៃង្ន្ះ ខ្ុំង្ៅប្តម្ចន្កំឡំាខ ៃូចកនុខកាលប្ៃលង្លាកមូ៉ង្សបន្ចាត់ខ្ុំ
ឱ្យង្ៅង្នាះង្ៅង្ ើយ កម្ចល ំខខ្ុំឥ ូវង្ន្ះក៏ៃូចជាកាលពីង្ៃើមប្ៃរ សព្ម្ចប់នឹ្ខ
ង្ៅចាំខទំខង្ចញ   ង្ៅង្ហ្ើយចូលមកវញិផខ ។ 

I. ១ង្ពព្តសុ ១:៥ និ្ោយពីការ “ព្តវូបន្ប្ថរកាង្ដ្ឋយព្ពះង្ចាដ របស់ព្ពះ ង្ដ្ឋយារជំង្ន្ឿ” : 
A. ង្យើខព្តូវប្តង្ជឿព្ពះង្ចាដ នន្ការប្ថរការបស់ព្ពះ ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខទុកចិតាង្លើព្ទខ់ 

ង្នាះង្រឿខរ៉ាវអាា រយនឹ្ខង្កើតង្ ើខ ។  
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B. ង្រៀខរាល់ង្ពលព្ពឹក ង្ៅង្ពលង្យើខង្ព្កាកពីៃំង្ណ្ក ង្យើខគួរនិ្ោយង្ៅព្ទខ់ថ្វ “ឱ្
ព្ពះជាម្ចា ស់ង្អើយ អរព្ពះគុណ្ព្ទខ់ចំង្ពាះការប្ថរកាទូលបខគំពីនថៃមសលិមិញ ង្ហ្ើយនថៃ
ង្ន្ះ ព្ទខ់នឹ្ខង្ៅប្តប្ថរកាទូលបខគំ ។ ទូលបខគំមិន្ៃឹខថ្វ នឹ្ខម្ចន្ង្សចកដីលបួខណា
ង្កើតម្ចន្ៃល់ទូលបខគំង្នាះង្ទ ។ ង្ហ្ើយទូលបខគំមិន្អាចង្ធវើអវីបន្ង្ ើយ ប្តទូលបខគំ
ង្ជឿថ្វ ព្ទខ់នឹ្ខប្ថរកាទូលបខគំ” ។ 

II. ”កម្ចល ំខខ្ុំឥ ូវង្ន្ះក៏ៃូចជាកាលពីង្ៃើមប្ៃរ សព្ម្ចប់នឹ្ខង្ៅចាខំទំខង្ចញង្ៅង្ហ្ើយចូល
មកវញិផខ”—យូ៉ង្សវ ១៤:១១ : 
A. ង្ន្ះជាពាកយរបស់កាប្លប ។ កម្ចល ំខរបស់កាប្លបង្ៅប្តៃប្ៃលៃូចកាលប្ៃលគ្នត់

និ្ោយជាមួយនឹ្ខង្លាកមូ៉ង្ស ង្ទះបីសថិតកនុខជីវតិព្បចំានថៃជាធមមតា និ្ខជីវតិង្ៅ
ង្ព្កាមាថ ន្ការណ៍្តាន្តឹខ ។ 

B. ង្ទះបី៤០ឆ្កន ំកន្លខផុតង្ៅក៏ង្ដ្ឋយ ក៏គ្នត់ង្ៅប្តម្ចន្កម្ចល ំខៃូចកាលង្ៅពីង្កមខ ។ 
ព្តខ់ង្ន្ះង្យើខង្មើលង្ ើញពីព្ពះង្ចាដ នន្ការប្ថរការបស់ព្ពះ ។ 

III. ២ធីមូ៉ង្ថ ១:១២ និ្ោយថ្វ “ៃបតិខ្ុំាគ ល់ព្ពះប្ៃលខ្ុំបន្ង្ជឿតាម ង្ហ្ើយខ្ុំង្ជឿពិតថ្វ 
ព្ទខ់អាចនឹ្ខប្ថរកាបង្ញ្ាើ ប្ៃលខ្ុំបន្បន្ង្ផ្ើទុកនឹ្ខព្ទខ់ ៃរាប់ៃល់នថៃង្នាះឯខ” : 
A. ព្ពះអម្ចា ស់ព្ទខ់នឹ្ខរកាការពារង្យើខ បុ៉ប្ន្ដង្យើខព្តូវព្បគល់ខលួន្របស់ង្យើខង្ៅកនុខព្ពះ

ហ្សថរបស់ព្ទខ់ ។ 
B. ង្ៃើមបបីទពិង្ាធការប្ថរកាការពាររបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្យើខព្តូវប្តនិ្ោយង្ៅព្ទខ់ថ្វ 

“ទូលបខគំព្បគល់ខលួន្ចំង្ពាះការប្ថរកាការពាររបស់ព្ទខ់ ង្ហ្ើយទូលបខគំង្ជឿង្លើព្ពះ
ង្ចាដ នន្ការប្ថរកាការពាររបស់ព្ទខ់” ។ 

IV. ”ខ្ុំមិន្ៃឹខង្មដចបន្ជាព្ទខ់ផដល់ ព្ពះគុណ្មកង្លាះខលួន្ខ្ុំ / ខ្ុំមិន្គួរង្ាះប្តព្ទខ់មកៃល់ 
ង្ព្បសខ្ុំឱ្យរចួបបធំ / ប្តខ្ុំបន្ាគ ល់ព្ពះប្ៃលខ្ុំង្ជឿតាម ង្ហ្ើយខ្ុំង្ជឿពិតថ្វ ព្ទខ់អាច
ប្ថរកា បង្ញ្ាើប្ៃលខ្ុំង្ផ្ើទុកនឹ្ខព្ទខ់ ៃរាបៃល់នថៃង្នាះកាលណា”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ 
២៥៩ , អខ់ង្គលសង្លខ ៣៣៣) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៤ ការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ 

វាកយសពទទី៤៤ ង្សចកាីសខឃមឹនន្ជីវតិព្គិាទ ន្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ភីលីព ៣:២០ ឯង្យើខរាល់គ្នន  ង្យើខជាាសន៍្ឋាន្ សួគ៌វញិ ក៏ង្ៅចំាព្ពះ អម្ចា ស់ង្យស ូ
ព្គិសា ជាព្ពះ អខគសង្រ គ្ ះ ព្ទខ់ោខមកពីឋាន្ង្នាះឯខ ។ 

កនុខនាមជាអនកង្ជឿង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា ង្យើខម្ចន្ជីវតិមួយប្ៃលង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយកាីសខឃឹម ។ 
កាីសខឃឹមរបស់ង្យើខ គឺការោខមកវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ។ ង្ពលប្ៃលព្ទខ់ោខព្ត ប់មក 
"ព្ទខ់នឹ្ខបំផ្ទល ស់បំប្ព្បរបូកាយទបង្ថ្វករបស់ង្យើខ ឱ្យព្ត ប់ៃូចជារបូឧតាមរបស់ព្ទខ់" ។ 

ខលឹមារ : 

ភីលីព ៣:២០  ឯង្យើខរាល់គ្នន  ង្យើខជាាសន៍្ឋាន្ សួគ៌វញិ ក៏ង្ៅចំាព្ពះ អម្ចា ស់ង្យស ូព្គិសា 
ជាព្ពះ អខគសង្រ គ្ ះ ព្ទខ់ោខមកពីឋាន្ង្នាះឯខ ។ 

២១  ប្ៃលព្ទខ់នឹ្ខបំផ្ទល ស់បំប្ព្បរបូកាយទបង្ថ្វករបស់ង្យើខ ឱ្យព្ត ប់ៃូចជារបូ
ឧតាមរបស់ព្ទខ់ តាមប្ៃលព្ពះ ង្ចាា ព្ទខ់ពូប្កនឹ្ខបញ្ាុ ះ បញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ 
ង្ៅង្ព្កាមអំណាចព្ទខ់ផខ ។ 

I. កនុខនាមជាអនកង្ជឿង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា ង្យើខម្ចន្ជីវតិមួយប្ៃលង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយកាីសខឃមឹ ។ 
កាីសខឃមឹរបស់ង្យើខ គឺការោខមកវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ។   
A. ង្ៅង្លើប្ផន្ៃីង្ន្ះ ង្យើខមិន្ម្ចន្ង្ជាគវាសនា ទិសង្ៅ ឬអនាគតណាមួយង្ ើយ ។  

អនាគត ង្ជាគវាសនា និ្ខទិសង្ៅរបស់ង្យើខ គឺង្ផ្ទា តទំខស្រសខុង្លើព្ពះអម្ចា ស់ប្ៃល
កំពុខោខមក—ង្អង្ភសូរ ២:១២; ភីលីព ៣:២០ ។ 

B. ព្ទខ់នឹ្ខកាល យជាកាីសខឃឹម អនាគត និ្ខទិសង្ៅរបស់ង្យើខ ។  ង្យើខកំពុខង្ៅរកព្ពះ
អម្ចា ស់ ង្ហ្ើយង្ជាគវាសនារបស់ង្យើខ គឺជាការជួបព្ទខ់—១យូ៉ហាន្ ៣:២ ។ 
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II. “ក៏ង្ៅចំាព្ពះ អម្ចា ស់ង្យស ូ ព្គិសាជាព្ពះ អខគសង្រ គ្ ះ... ប្ៃលព្ទខ់នឹ្ខបំផ្ទល ស់បំប្ព្បរបូកាយ
ទបង្ថ្វករបស់ង្យើខ ឱ្យព្ត ប់ៃូចជារបូឧតាមរបស់ព្ទខ់ តាមប្ៃលព្ពះ ង្ចាា ព្ទខ់ពូប្ក
នឹ្ខបញ្ាុ ះ បញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ ង្ៅង្ព្កាមអំណាចព្ទខ់ផខ”—ភីលីព ៣:២០-២១ : 

A. របូកាយរបស់ង្យើខ ជា "របូកាយទបង្ថ្វករបស់ង្យើខ" ង្ហ្ើយព្តូវបន្ខូចង្ដ្ឋយអំង្ពើ
បប ភាពទន់្ង្ខាយ ជំខឺ និ្ខង្សចកាីាល ប់ ។ បុ៉ប្ន្ានថៃមួយ របូកាយង្ន្ះ នឹ្ខបន្បំផ្ទល ស់
បំប្ព្ប និ្ខបន្ព្ត ប់ៃូចជារបូអខគឧតាមរបស់ព្ពះព្គិសា—ខ២១ ។ 

B. សពវនថៃង្ន្ះ ង្យើខអាចង្មើលង្ៅៃូចគ្នន នឹ្ខមនុ្សសខាខង្លាកិយ បុ៉ប្ន្ាង្ៅង្ពលង្នាះ 
ង្យើខនឹ្ខបន្ៃូចនូ្វអវីប្ៃលព្ទខ់ជាទំខស្រសុខ—១យូ៉ហាន្ ៣:២ ។ 

C. ខណ្ៈង្ពលប្ៃលង្យើខកំពុខរខ់ចំាការោខព្តលប់មកវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្យើខគួរ
ប្តស្រសឡាញ់ព្ពះអខគ និ្ខស្រសឡាញ់ការង្លចង្ចញរបស់ព្ទខ់ ង្ដ្ឋយរខ់ចំាការោខ
មកវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយនិ្ខយកការោខមកវញិរបស់ព្ទខ់ ង្ធវើជាការង្លើក
ទឹកចិតា—ភីលីព ៣:២០ ។ 

III. ព្ពះព្គិសាជាសខឃមឹសិរ ី ង្ព្បសង្លាះខ្ុំជាមនុ្សសថមី / ព្ទខ់ង្លាះខ្ុំពីង្សចកាីាល ប់ ឱ្យរស់
រាន្ម្ចន្ង្សរ ី / ព្ទខ់មកផ្ទល ស់ប្ព្បកាយខ្ុំឱ្យ ៃូចព្ពះៃ៏ម្ចន្ង្សរ ី / ព្ទខ់ង្លបង្សចកាីាល ប់
រហូ្ត ខ្ុំបន្ង្ជាគជ័យ / ព្ទខ់មកព្ទខ់មក ព្ទខ់មកឱ្យខ្ុ ំម្ចន្សិរ ី / ព្ទខ់ប្ព្បរបូកាយខ្ុ ំឱ្យ
ៃូចព្ទខ់ ង្ចញផុតពីភាជន្ៈៃី / ព្ទខ់មកព្ទខ់មកង្ព្បសង្លាះខ្ុ ំបន្អំណ្រ / ព្ទខ់ជា
សខឃមឹសិរលីែខ្ុ ំឱ្យ ខ្ុ ំម្ចន្សិរលីែ  (បទចង្ព្មៀខជាភាាប្ខមរង្លខ ៧៦៣, អខ់ង្គលសង្លខ 
៩៤៩) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៥ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី៤៥  វញិ្ញា ណ្មនុ្សស 

 
ៃកស្រសខ់ពី :  

ាការ ី ១២:១ខ ព្ពះង្យហូ្វ៉ា ជាព្ពះប្ៃលបន្លាតនផទង្ម  ង្ហ្ើយដំ្ឋឫសនន្ប្ផន្ៃី              
ព្ពមទំខបខកបង្ខកើតវញិ្ញា ណ្ង្ៅកនុខខលួន្មនុ្សសផខ ។    

ង្ៅកនុខព្ពះង្ន្ព្តរបស់ព្ពះ ម្ចន្របស់សំខាន់្ៗបីោ៉ខៃូចគ្នន ង្ៅកនុខសកលង្លាក គឺនផទ
ង្ម  ប្ផន្ៃី និ្ខវញិ្ញា ណ្របស់មនុ្សស ។ វញិ្ញា ណ្របស់មនុ្សស គឺជាសររីាខគប្ៃលអាចទទួល
យកព្ពះចូលមកកនុខ ។ សពវនថៃង្ន្ះ ង្យើខមិន្គួរង្ព្បើគំនិ្តរបស់ង្យើខង្ៃើមបីថ្វវ យបខគំព្ពះង្ ើយ 
។ ផទុយង្ៅវញិ ង្យើខព្តូវប្តង្ព្បើវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខង្ៃើមបីថ្វវ យបខគំព្ពះ ។ 
ខលឹមារ : 
ាការ ី១២:១ខ    ព្ពះង្យហូ្វ៉ា ជាព្ពះប្ៃលបន្លាតនផទង្ម  ង្ហ្ើយដំ្ឋឫសនន្ប្ផន្ៃី ព្ពម

ទំខបខកបង្ខកើតវញិ្ញា ណ្ង្ៅកនុខខលួន្មនុ្សសផខ ។  
យូ៉ហាន្ ៤:២៤    ឯព្ពះ ព្ទខ់ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ ង្ហ្ើយអនកណាប្ៃលថ្វវ យបខគំព្ទខ់ ង្នាះព្តូវប្ត

ថ្វវ យបខគំ ង្ដ្ឋយវញិ្ញា ណ្ និ្ខង្សចកដីពិតប្ៃរ ។  
I. “ព្ពះង្យហូ្វ៉ា ជាព្ពះប្ៃលបន្លាតនផទង្ម  ង្ហ្ើយដំ្ឋឫសនន្ប្ផន្ៃី ព្ពមទំខបខកបង្ខកើត

វញិ្ញា ណ្ង្ៅកនុខខលួន្មនុ្សសផខ”—ាការ ី១២:១ខ : 
A. ង្ៅកនុខព្ពះង្ន្ព្តរបស់ព្ពះ ម្ចន្របស់សំខាន់្ៗង្សមើគ្នន បីោ៉ខ ង្ៅកនុខសកលង្លាក គឺ

នផទង្ម  ប្ផន្ៃី និ្ខវញិ្ញា ណ្របស់មនុ្សស ។ តាមការប៉ន់្ាម ន្របស់ព្ពះ វញិ្ញា ណ្
របស់ង្យើខ គឺសំខាន់្ៃូចនផទង្ម  និ្ខប្ផន្ៃី ។  មនុ្សស គឺជាចំណុ្ចកណាា លនន្
សកលង្លាក រឯីវញិ្ញា ណ្របស់មនុ្សស គឺជាចំណុ្ចកណាា លនន្មនុ្សស—ខ១ ។ 

B. នផទង្ម គឺសព្ម្ចប់ប្ផន្ៃី ប្ផន្ៃីគឺសព្ម្ចប់មនុ្សស រឯីមនុ្សសប្ៃលម្ចន្វញិ្ញា ណ្គឺ
សព្ម្ចប់ព្ពះ—ខ១ ។ 

II. ង្ៅកនុខយូ៉ហាន្ ៤:២៤ និ្ោយថ្វ “ឯព្ពះ ព្ទខ់ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ ង្ហ្ើយអនកណាប្ៃលថ្វវ យ
បខគំព្ទខ់ ង្នាះព្តវូប្តថ្វវ យបខគំ ង្ដ្ឋយវញិ្ញា ណ្ នឹ្ខង្សចកដីពិតប្ៃរ” : 
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A. ង្ៅកនុខរបូកាយរបស់ង្យើខម្ចន្ម្ចត់ និ្ខព្កពះង្ៃើមបីដ្ឋក់អាហារ ។ ង្បើគ្នម ន្អាហារ 
ង្យើខប្ៃលជាមនុ្សស មិន្អាចម្ចន្ជីវតិរស់ង្ៅបន្ង្ ើយ ។ បុ៉ប្ន្ដ អវីប្ៃលព្ពះចាត់
ទុកថ្វសំខាន់្បំផុតង្ៅកនុខខលួន្របស់ង្យើខ គឺមិន្ប្មន្ជាសររីាខគខាខសររីៈ ឬចិតាវទិា
ង្ ើយ ប្តជាវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ។ វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ គឺជា “ព្កពះ” ខាខវញិ្ញា ណ្
របស់ង្យើខ ង្ៃើមបដី្ឋក់ព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់—រ ៉មូ ៩:២៣ ។ 

B. សពវនថៃង្ន្ះ ង្យើខមិន្គួរង្ព្បើគំនិ្តរបស់ង្យើខង្ៃើមបថី្វវ យបខគំព្ពះង្នាះង្ទ ។ ផទុយង្ៅ
វញិ ង្យើខព្តូវង្ព្បើវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខង្ៃើមបីថ្វវ យបខគំព្ពះ ។  របស់ប្ៃលង្កើតពីព្ពះ
វញិ្ញា ណ្ ង្នាះជាវញិ្ញា ណ្វញិ ។ ម្ចន្ប្តព្ពះវញិ្ញា ណ្ង្ទ ប្ៃលអាចបង្ខកើតវញិ្ញា ណ្ ។ 
ម្ចន្ប្តវញិ្ញា ណ្ង្ទ ប្ៃលអាចថ្វវ យបខគំព្ពះវញិ្ញា ណ្—យូ៉ហាន្ ៤:២៤ ។ 

III. “ព្ទខ់ជាវញិ្ញា ណ្បង្ខកើតមនុ្សសម្ចន្វញិ្ញា ណ្  / ថ្វវ យបខគំង្ដ្ឋយវញិ្ញា ណ្ / ង្ៃើមបមីនុ្សស
ទទួលជីវតិព្ពះអខគ /សព្ម្ចប់ចិញ្ា ឹមជីវតិ ។ / វញិ្ញា ណ្បន្ង្កើតជាថមី / បន្បំង្ពញកនុខវញិ្ញា ណ្ / 
ង្ដ្ឋយព្ពះបន្ទូលនំាភាពបរបូិរណ៍្ទំខអស់ / ៃូចទង្ន្លហូ្រទឹករស់”—ព្ពះង្ហ្ើយនិ្ខមនុ្សសគឺជា
ង្រឿខរ៉ាវៃ៏ពិត— (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៤៥០) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៥ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី ៤៦ ព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ ល 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

១កូរនិ្ថូស ៦:១៧ ឯអនកប្ៃលង្ៅជាប់នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះក៏ជាវញិ្ញា ណ្ ប្ត១ នឹ្ខព្ទខ់
ប្ៃរ ។  

សពវនថៃ ពីង្ព្ពាះព្ពះព្គិសាជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ផាល់ជីវតិ ង្ហ្ើយង្យើខម្ចន្វញិ្ញា ណ្ង្ៅប្ផនកៃ៏
ង្ព្ៅបំផុត ង្នាះវញិ្ញា ណ្ទំខពីរង្ន្ះមក និ្ខលាយបញ្ាូ លគ្នន កាល យជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ ។ ង្យើខ
ព្តូវប្តង្ៃើរតាមវញិ្ញា ណ្ប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ លង្ន្ះ ។  

ខលឹមារ : 

១កូរនិ្ថូស ៦:១៧        ឯអនកប្ៃលង្ៅជាប់នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់  ង្នាះក៏ជាវញិ្ញា ណ្ប្ត១ នឹ្ខព្ទខ់ប្ៃរ 
។  

២កូរនិ្ថូស ៤:៧     ង្យើខម្ចន្ព្ទពយសមបតាិង្ន្ះង្ៅកនុខភាជន្ៈៃី ង្ៃើមបីឱ្យឥទធិឫទធិៃ៏ង្លើស 
លប់បន្មកពីព្ពះ មិន្ប្មន្ពីង្យើខខ្ុំង្ទ ។  

២ធីមូ៉ង្ថ ៤:២២          សូមឱ្យព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូព្គិសា បន្គខ់ង្ៅជាមួយនឹ្ខវញិ្ញា ណ្អនក សូម
ឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ព្បកបង្ដ្ឋយព្ពះគុណ្ ។ 

I. ម្ចន្ខមួយកនុខចំង្ណាមខប្ៃលលែជាខង្គបំផុតង្ៅកនុខព្ពះគមពីរគឺ ១កូរនិ្ថូស ៦:១៧ 
និ្ោយថ្វ “ ឯអនកប្ៃលង្ៅជាប់នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់  ង្នាះក៏ជា វញិ្ញា ណ្ប្ត១ នឹ្ខព្ទខ់ប្ៃរ” : 
A. វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ព្តូវបន្លាយបញ្ាូ លជាមួយនឹ្ខ វញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះ ។ ការង្ន្ះ 

គឺង្ព្បៀបៃូចជាប្ត ។ មុន្ៃំបូខទឹកគឺសុទធធមមតា បុ៉ប្ន្ាង្ពលដ្ឋក់ប្តចូលង្ៅកនុខទឹក 
ង្នាះង្យើខម្ចន្អខគធាតុពីរប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ លគ្នន  កាល យជាង្ភសជាៈមួយ ។ ង្យើខ
ប្ថមទំខង្ៅង្ភសជាៈង្ន្ះថ្វ ជាទឹកប្តង្ទៀខផខ ។ តាមពិតង្ៅ ង្ភសជាៈង្ន្ះមិន្
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ព្គ្នន់្ប្តជាប្ត បុ៉ប្ន្ាក៏ជាប្តប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ លជាមួយទឹកង្ទៀតផខ ។  ង្រឿខទំខ
ពីរព្តូវបន្លាយបញ្ាូ លគ្នន  កាល យង្ៅជាអខគភាពមួយ—ខ១៧ ។ 

B. ឥ ូវង្ន្ះ ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ និ្ខ វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ បន្លាយបញ្ាូ លគ្នន កាល យជា
វញិ្ញា ណ្ប្តមួយ ។ ង្ៅង្លើប្ផន្ៃី កនុខសកលង្លាកង្ន្ះ គឺម្ចន្កប្ន្លខមួយ ប្ៃលព្ពះ
ព្គិសាៃ៏ជា ព្ពះវញិ្ញា ណ្ផាល់ជីវតិ ជាប្តមួយជាមួយនឹ្ខពួកង្យើខ—២ធីមូ៉ង្ថ ៤:២២ ។ 

II. ង្ៅកនុខ ២កូរនិ្ថូស ៤:៧ និ្ោយថ្វ “ង្យើខម្ចន្ព្ទពយសមបតាិង្ន្ះង្ៅ កនុខភាជន្ៈៃី ង្ៃើមបី
ឱ្យឥទធិឫទធិៃ៏ង្លើសលប់បន្មកពីព្ពះ មិន្ប្មន្ពីង្យើខខ្ុំង្ទ” ។ ពួកង្យើខជាពួកអនកប្ៃល
បន្ង្ព្បសង្លាះ គឺពិតជាម្ចន្វញិ្ញា ណ្ប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ លៃ៏អាា រយ ទុកង្ធវើជាព្ទពយ
សមបតាិង្ៅខាខកនុខខលួន្ង្យើខ : 
A. ង្ៅខាខកនុខវទិយុម្ចន្ប្ផនកជាក់លាក់មួយ ប្ៃលទទួលរលកវទិយុ ។ ៃូចគ្នន ប្ៃរ ង្ៅខាខ

កនុខខលួន្ង្យើខ គឺម្ចន្សិររីាខគមួយ សព្ម្ចប់ទទួលយកព្ពះព្គិសា ទុកង្ធវើជាសមបតាិៃ៏
ម្ចន្តនមល ។ សិររីាខគង្ន្ះ គឺជាវញិ្ញា ណ្របស់មនុ្សស ។ ពួកង្យើខម្ចន្វញិ្ញា ណ្ង្ៅខាខ
កនុខង្យើខម្ចន ក់ៗ ប្ៃលអាចឱ្យង្យើខទទួលយកព្ពះព្គិសា ង្ធវើជាព្ទពយសមបតាិៃ៏ម្ចន្
តនមលបន្ ។ 

B. កនុខនាមជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ ព្ពះជាម្ចា ស់គខ់ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ព្បង្ោជន៍្ឱ្យ
ង្យើខជាប្តមួយនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយង្យើខព្តូវការដ្ឋក់គំនិ្តខាខឯវញិ្ញា ណ្ និ្ខង្ៃើរ
តាមវញិ្ញា ណ្ប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ ល—រ ៉មូ.៨:៦ ។ 

III. “ង្ពលង្ន្ះព្ទខ់ជាវញិ្ញា ណ្ជីវតិ  ហូ្រនំាពន្លឺភលឺពិត ង្យើខរាល់គ្នន ង្ៃើរង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ ង្ៃើរ
តាមការព្ទខ់ៃឹកនំា”— (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៥៤១, អខ់ង្គលសង្លខ ៧៤៥)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៥ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី៤៧ ការកាល យជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ 

 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

១កូរនិ្ថូស ៦:១៧  រឯីអនកប្ៃលង្ៅជាប់ជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះក៏ជាវញិ្ញា ណ្ប្ត១ រមួ
នឹ្ខព្ទខ់ប្ៃរ ។  

ឃ្លល ថ្វ “វញិ្ញា ណ្ប្ត១”  ចខែុលប ហ្ ញពីការលាយបញ្ាូ លគ្នន រវាខព្ពះអម្ចា ស់ជាព្ពះ
វញិ្ញា ណ្ជាមួយនឹ្ខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ។ វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខព្តូវបន្ង្កើតជាថមីង្ដ្ឋយព្ពះ
វញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះ ប្ៃលឥ ូវង្ន្ះ គខ់ង្ៅកនុខង្យើខ និ្ខកាល យជាប្តមួយជាមួយវញិ្ញា ណ្របស់
ង្យើខ ។ ការហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ គឺជាគន្លឹះសម្ចៃ ត់កនុខការកាល យជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ
នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ។ 

ខលឹមារ: 

១កូរនិ្ថូស ៦:១៧ រឯីអនកប្ៃលង្ៅជាប់ជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះក៏ជាវញិ្ញា ណ្ប្ត១  រមួនឹ្ខព្ទខ់                       
ប្ៃរ ។  

យូ៉ហាន្ ១៥:៥   ខ្ុំជាគល់ អនករាល់គ្នន ជាប្ខនខ អនកណាប្ៃលង្ៅជាប់នឹ្ខខ្ុំ ង្ហ្ើយខ្ុំជាប់នឹ្ខ
អនកង្នាះ ង្នាះង្ទើបនឹ្ខបង្ខកើតផលង្ ើខជាង្ព្ចើន្ ៃបតិង្បើដ្ឋច់ពីខ្ុំង្ចញ ង្នាះ
អនករាល់គ្នន ពំុអាចនឹ្ខង្ធវើអវីបន្ង្ទ ។ 

I. ១កូរនិ្ថូស ៦:១៧  ប្ចខថ្វ រឯីអនកប្ៃលង្ៅជាប់ជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះក៏ជាវញិ្ញា ណ្ប្ត១ 
រមួនឹ្ខព្ទខ់ប្ៃរ ។ ការង្ន្ះសំង្ៅង្ៅង្លើការរមួគ្នន ប្ផនកជីវតិរបស់ពួកអនកង្ជឿជាមួយព្ពះ
អម្ចា ស់ តាមរយៈការង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ទខ់ ។ ការរមួគ្នន ង្ន្ះ  ព្តវូបន្ពន្យល់ប ហ្ ញថ្វ 
ប្ខនខង្ៅជាប់នឹ្ខង្ៃើមទំពំាខបយជូរ : 
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A. ការង្ៅជាប់នឹ្ខង្ៃើមទំពំាខបយជូរ គឺជាការកាល យជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ។ 
ព្ពះអម្ចា ស់ប្ៃលជាង្ៃើមទំពំាខបយជូរ គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ផាល់ជីវតិ រឯីង្យើខប្ៃលជាប្ខនខ
របស់ព្ទខ់ គឺម្ចន្វញិ្ញា ណ្មនុ្សស ។ ៃូង្ចនះ ង្យើខបន្ង្ៅជាប់នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ង្ៃើមបកីាល យ
ជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយនឹ្ខព្ទខ់ ។ ង្ៃើមទំពំាខបយជូរ គឺផសំពីវញិ្ញា ណ្ វញិ្ញា ណ្ ៃូចជា
វញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះ និ្ខវញិ្ញា ណ្មនុ្សសប្ៃលរមួផសំជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ—យូ៉ហាន្ ១៥:៥  ។  

B. ឥ ូវង្ន្ះ ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ និ្ខវញិ្ញា ណ្មនុ្សស ព្តូវបន្លាយបញ្ាូ លគ្នន ជាប្ត
មួយ ។ ង្ៅង្លើប្ផន្ៃីកនុខសកលង្លាកង្ន្ះ  ម្ចន្កប្ន្លខមួយប្ៃលព្ពះព្គិសដជា
វញិ្ញា ណ្ផាល់ជីវតិ គឺជាប្តមួយនឹ្ខង្យើខ—១ កូរនិ្ថូស ៦:១៧  ។ 

II. ការកាល យជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយនឹ្ខព្ពះអខគ គឺជាង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏អាា រយបំផុត និ្ខជាបទ
ពិង្ាធន៍្ៃ៏ខពខ់ខពស់បំផុតសព្ម្ចប់ព្គិាទ ន្—ខ១៧ ។ 

III. ការហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ គឺជាគន្លឹះសម្ចៃ ត់កនុខការកាល យជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយនឹ្ខព្ពះ
អម្ចា ស់—២ធីមូង្ថ ១:៦ ។ 
A. រាល់បទពិង្ាធន៍្ខាខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខង្ៅបនាទ ប់ពីង្យើខបន្សង្រ គ្ ះ ៃូចជាការ

ព្បកបជាមួយនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់  ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ង្ៅកាន់្ព្ទខ់ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់
ជាមួយព្ទខ់ និ្ខការាា ប់ប គ្ ប់ព្ទខ់របស់ង្យើខ គឺសុទធប្តសថិតង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ង្ន្ះ 
ប្ៃលជាព្ពះវញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះអម្ចា ស់  និ្ខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ បន្លាយបញ្ាូ លគ្នន
ចូលង្ៅកនុខជីវតិប្តមួយ—ខ២៧   ។ 

B. កនុខនាមជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ ង្យើខព្តូវប្តអនុ្វតាការរមួគ្នន របស់ង្យើខជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ 
។ ង្យើខព្តូវអធិដ្ឋា ន្ថ្វ “ ឱ្ ព្ពះអម្ចា ស់ង្អើយ ទូលបខគំជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយនឹ្ខព្ទខ់ ។ 
ង្ពលទូលបខគំនិ្ោយ  ព្ទខ់ក៏ម្ចន្បន្ទូល ង្ហ្ើយង្ពលទូលបខគំង្ធវើអវី ព្ទខ់ក៏ង្ធវើអវីង្នាះ
ប្ៃរ ៃបិតព្ទខ់ និ្ខទូលបខគំ  ទូលបខគំនិ្ខព្ទខ់ គឺជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ”  ។ 

IV. ព្ពះង្យស ូខ្ុំរមួជាមួយព្ទខ់  រមួប្តមួយង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ /ព្ទខ់ម្ចន្ជីវតិរស់ង្ៅកនុខខ្ុំ ឱ្យខ្ុំ
បន្អំណ្រព្ពះអខគ / រមួប្តមួយ រមួប្តមួយ  ព្ទខ់នឹ្ខខ្ុំ រមួប្តមួយ / ភាពបរបូិរណ៍្ព្ទខ់
ចិញ្ា ឹមខ្ុំ ព្ពះអខគគឺជាព្គប់ទំខអស់  (បទចង្ព្មៀខជាភាាប្ខមរង្លខ ៣៥ , អខ់ង្គលសង្លខ 
៤៧៤) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៥ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី ៤៨ ការហ្វឹកហាត់ង្ព្បើវញិ្ញា ណ្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

២ធីមូ៉ង្ថ ១:៦-៧ ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះបន្ជាខ្ុំរឭំកៃល់អនក ឱ្យបង្ញ្ឆ ះរតឹខាល ំខង្ ើខនូ្វ
អំង្ណាយទន្របស់ព្ពះ ។  

ការហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ការង្ព្បើវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ង្នាះគឺជាការបង្ញ្ឆ ះវញិ្ញា ណ្
របស់ង្យើខង្្ះរតឹប្តខាល ំខង្ ើខ ។ ការអំពាវនាវព្ពះនាមរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាគន្លឹះសំ្ត់ៃ៏លែ
បំផុតកនុខការហ្វឹកហាត់វញិ្ញា របស់ង្យើខ ។ 

ខលឹមារ : 

២ធីមូ៉ង្ថ ១:៦-៧ ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះបន្ជាខ្ុំរឭំកៃល់អនក ឱ្យបង្ញ្ឆ ះរតឹខាល ំខង្ ើខនូ្វអំង្ណាយ
ទន្របស់ព្ពះ ប្ៃលង្ៅកនុខអនកង្ដ្ឋយខ្ុំដ្ឋក់នៃង្លើ ៃបតិព្ពះព្ទខ់មិន្បន្
ព្បទន្ឱ្យង្យើខម្ចន្វញិ្ញា ណ្ ប្ៃលប្តខប្តខាល ចង្ ើយ គឺឱ្យម្ចន្វញិ្ញា ណ្ៃ៏
ម្ចន្អំណាច ង្សចកដីស្រសឡាញ់ នឹ្ខព្បជ្ានឹ្ខធឹខវញិ ។ 

១ធីមូ៉ង្ថ ៤:៧    កំុឱ្យព្ពមាដ ប់អស់ទំខង្រឿខប្លបខរបស់ស្រសីចាស់ ៗ ង្ ើយ ចូរប ហ្ ត់ខលួន្
ខាខឯង្សចកដីង្គ្នរពព្បតិបតាិៃល់ព្ពះវញិ ។ 

I. ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះបន្ជាខ្ុំរឭំកៃល់អនក ឱ្យបង្ញ្ឆ ះរតឹប្តខាល ំខង្ ើខនូ្វអំង្ណាយទន្របស់
ព្ពះ ប្ៃលង្ៅកនុខអនកង្ដ្ឋយខ្ុំដ្ឋក់នៃង្លើ ។ ៃបតិព្ពះព្ទខ់មិន្បន្ព្បទន្ឱ្យង្យើខម្ចន្
វញិ្ញា ណ្ ប្ៃលប្តខប្តខាល ចង្ ើយ គឺឱ្យម្ចន្វញិ្ញា ណ្ៃ៏ម្ចន្អំណាច ង្សចកដីស្រសឡាញ់ នឹ្ខ
ព្បជ្ានឹ្ខធឹខវញិ—២ធីមូ៉ង្ថ ១:៦-៧ : 
A. រាល់សររីាខគប្ៃលង្ៅកនុខរាខកាយង្យើខ កាលណាខាន្ង្ព្បើវាអស់រយៈង្ពលយូរ ង្នាះវា

នឹ្ខបត់បខ់កម្ចល ំខនឹ្ខមុខ រ្ង្ព្បើការ ៃូចគ្នន ផខប្ៃរព្បសិន្ង្បើង្យើខចខ់ឱ្យវញិ្ញា ណ្របស់
ង្យើខរខឹមំ្ចនិ្ខម្ចន្កម្ចល ំខ ង្យើខព្តូវការហ្វឹកហាត់វា—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ៥:១៤ ។ 
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B. ង្យើខព្តូវការហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ប្ៃលង្នាះគឺបង្ញ្ឆ ះវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខរតឹ
ប្តខាល ំខង្ ើខ ។ 

II. ១ធីមូ៉ង្ថ ៤:៧ “…ចូរប ហ្ ត់ខលួន្ខាខឯង្សចកដីង្គ្នរពព្បតិបតាិៃល់ព្ពះវញិ” ចូរប ហ្ ត់ខលួន្ខាខ
ឯង្សចកដីង្គ្នរពព្បតិបតាិៃល់ព្ពះវញិ ម្ចន្ន័្យថ្វ ហ្វឹកហាត់ង្ព្បើវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ : 

A. ពាកយថ្វ ហ្វឹកហាត់ ជាពាកយមូលដ្ឋា ន្ព្គឹះង្ៅកនុខភាារអខ់ង្គលស គឺជាការង្ធវើ      លំហាត់
ព្បណ្ ។ ង្ៃើមបីរមួម្ចន្ចំប្ណ្កកនុខការង្ធវើលំហាត់ព្បណ្ គឺង្យើខព្តូវប្តង្ព្បើទល់ប្តអស់
ទំខកម្ចល ំខប្ៃលម្ចន្ង្ៅកនុខរាខកាយង្យើខទំខមូល ។ ង្យើខព្តូវការហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្
របស់ង្យើខង្ៅកនុខវធីិៃូចគ្នន  ។ 

B. ចូរប ហ្ ត់ខលួន្ខាខឯង្សចកដីង្គ្នរពព្បតិបតាិៃល់ព្ពះវញិ ម្ចន្ន័្យថ្វ ហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់
ង្យើខ ប ហ្ ត់ខលួន្ខាខឯង្សចកដីង្គ្នរពព្បតិបតាិៃល់ព្ពះ អនុ្ញ្ញា តឱ្យព្ពះ ប្ៃលាន ក់ង្ៅកនុខ
វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខបន្សប្មាខង្ចញតាមរយៈង្យើខ—ខ.៧ ។ 

III. ការអំពាវនាវព្ពះនាមរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាគន្លឹះសម្ចៃ ត់ៃ៏លែបំផុតកនុខការហ្វឹកហាត់
វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ—១ប្ថសា ូនី្ច  ៥:១៧; រ ៉មូ.១០:១៣ ។  

IV. “ហ្វឹកហាត់ង្ព្បើព្បស់វញិ្ញា ណ្ បៃិង្សធគំនិ្តរាល់ង្ពលព្បជំុាន លសនិត ង្ន្ះជាគន្លឹះពិត / 
ហ្វឹកហាត់ង្ព្បើព្បស់វញិ្ញា ណ្ ប៉ះពាល់ព្ពះអម្ចា ស់ វញិ្ញា ណ្ាគ ល់បន្ទូលព្ពះ បន្ភលក់រស
ជាតិព្ទខ់ / ង្ដ្ឋយការង្ព្បើព្បស់វញិ្ញា ណ្ ជាអវីប្ៃលព្តវូការ ង្ដ្ឋយការង្ព្បើព្បស់វញិ្ញា ណ្ 
ព្ទខ់នំាង្ហ្ើយង្មតាា ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៦២៨, អស់ង្គលសង្លខ ៨៦៦) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៥ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី ៤៩ ការបន្ង្ពញជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ង្អង្ភសូរ ៥:១៨   កំុឱ្យស្រសវខឹស្រា ប្ៃលនំាឱ្យង្ព្ពើលចិតាង្ ើយ ប្តចូរឱ្យបន្ង្ពញជាព្ពះ
វញិ្ញា ណ្វញិ ។ 

“ង្ពញ” ម្ចន្ន័្យថ្វ ការបន្ង្ពញង្ៅខាខកនុខ ។ វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខមិន្គួរង្ៅទង្ទង្ទ 
បុ៉ប្ន្ាគួរប្តបន្ង្ពញជាមួយនឹ្ខភាពបរបូិររបស់ព្ពះព្គិសដវញិ ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខចខ់បន្ង្ពញ
ង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ង្យើខព្តូវប្តអធិដ្ឋា ន្ និ្ខារភាពបបជាង្រៀខរាល់នថៃ ។ 

ខលឹមារ : 

ង្អង្ភសូរ ៥:១៨  កំុឱ្យស្រសវខឹស្រា ប្ៃលនំាឱ្យង្ព្ពើលចិតាង្ ើយ ប្តចូរឱ្យបន្ង្ពញជាព្ពះ
វញិ្ញា ណ្វញិ ។ 

កិចាការ ២:៣៨       ង្ពព្តសុង្្លើយតបថ្វ ចូរអនករាល់គ្នន ប្ព្បចិតាចុះ ង្ហ្ើយទទួលបុណ្យព្ជមុជ
ទឹកទំខអស់គ្នន  ង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះនាមព្ពះង្យស ូព្គិសា ព្បង្ោជន៍្ឱ្យបន្រចួពី
បប ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខទទួលអំង្ណាយទន្ ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ។  

I. ង្អង្ភសូរ ៥:១៨  និ្ោយថ្វ “កំុឱ្យស្រសវខឹស្រា ប្ៃលនំាឱ្យង្ព្ពើលចិតាង្ ើយ ប្តចូរឱ្យបន្
ង្ពញជាព្ពះវញិ្ញា ណ្វញិ” ។ វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខមិន្គួរង្ៅទង្ទង្ទ បុ៉ប្ន្ាគួរប្តបន្ង្ពញ
ជាមួយនឹ្ខភាពបរបូិររបស់ព្ពះព្គិសដវញិ : 
A. ភាពស្រសវខឹង្ធវើឱ្យមនុ្សសវង្ខវខាម រតី ង្ព្ពាះស្រាព្ត ប់ជាសកមមខាខព្បតិបតដិការ

ថ្វមពលង្ៅខាខកនុខ ង្ហ្ើយនំាឱ្យង្ចញជាការរស់ង្ៅមិន្ធមមតា—ខ១៨ ។ 
B. ស្រសង្ៃៀខគ្នន ប្ៃរ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិព្គិាទ ន្ៃ៏ព្បព្កតី គឺជាការៃំង្ណ្ើ រជីវតិខាខវញិ្ញា ណ្

ប្ៃលង្ចញមកពីការហូ្រង្ហ្ៀរនន្ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធង្ៅកនុខង្យើខ ប្ៃលជាអំណាច
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សកមម ។ ៃូង្ចនះ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិព្គិាទ ន្ៃ៏ព្បព្កតី គួរប្តជាការៃំង្ណ្ើ រជីវតិព្បកបង្ដ្ឋយ
ង្សចកាីអរសបាយ ប្ៃលង្ពារង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ—ខ១៨ ។ 

II. ង្យើខព្តូវប្តម្ចន្ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គ្នន់្ និ្ខហ្មត់ចត់ រហូ្តៃល់ង្យើខបន្ង្ពញង្ដ្ឋយ
ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ។ ង្ៃើមបីអធិដ្ឋា ន្រហូ្តៃល់ង្យើខបន្ង្ពញង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ 
តព្មូវឱ្យង្យើខបន្បំភលឺ និ្ខារភាពអំង្ពើបបរបស់ង្យើខ—កិចាការ ២:៣៨ : 
A. ង្ៅង្ពលបខបែូន្អធិដ្ឋា ន្តាមរង្បៀបង្ន្ះ សូមកំុប្សវខរកពីអារមមណ៍្ង្ ើយ ។ បខបែូន្ព្តូវ

ប្តង្ជឿថ្វ ព្ពះវញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះអម្ចា ស់គខ់ង្ៅជាមួយបខបែូន្ ។ ង្ោខតាមអារមមណ៍្ខាខ
កនុខ និ្ខការចខចំារបស់បខបែូន្ បខបែូន្ក៏ព្តូវការារភាពអំង្ពើបបរបស់បខបែូន្ង្ៅចំង្ពាះ
ព្ពះអម្ចា ស់មាខមួយៗ រហូ្តៃល់បខបែូន្មិន្ម្ចន្អវីព្តូវារភាពង្ទៀត ។ ង្ពលបខបែូន្
បន្ង្ធវើប្បបង្ន្ះង្ហ្ើយ បខបែូន្គួរប្តង្ជឿថ្វ វញិ្ញា ណ្របស់បខបែូន្បន្ង្ពញង្ដ្ឋយព្ពះ
ព្តីឯកង្ហ្ើយ—ខ៣៨ ។ 

B. ការៃកៃង្ខហើម គឺង្ព្បៀបៃូចជាង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្របស់ង្យើខ រឯីការលាខនៃ គឺង្ព្បៀបៃូច
ជាការារភាពបបរបស់ង្យើខ ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខចខ់បន្ង្ពញង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្
បរសុិទធ ង្យើខព្តូវប្តអធិដ្ឋា ន្ និ្ខារភាពបបរាល់នថៃ—១យូ៉ហាន្ ១:៩ ។ 

III. ព្ទខ់អាចមកសណ្ាិ តង្ពារង្ពញពិត ង្ៃើមបងី្ធវើជាម្ចា ស់ជីវតិ សូមព្ទខ់តំាខលំង្ៅឱ្យង្ៅនិ្តយ 
សូមឱ្យសូមសណ្ាិ តឥ ូវ  សូមសណ្ាិ តង្ៅកនុខចិតា ឱ្ព្ពះង្យស ូសូមថនមថនិត ឱ្យវញិ្ញា ណ្
នន្ព្ពះោខមក សណ្ាិ តង្ពារង្ពញកនុខចិតាផខខ្ុ ំ—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ២១៧ អខ់ង្គលស
ង្លខ ២៦៧) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៥ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 

វាកយសពទទី៥០ ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ 

 

ៃកស្រសខពី: 

រ ៉មូ ៨:៤ ង្ៃើមបឱី្យង្សចកដីប្ៃលព្កឹតយ វន័ិ្យប គ្ ប់មក បន្សង្ព្មចកនុខខលួន្ង្យើខរាល់គ្នន  
ប្ៃលមិន្ង្ៃើរតាមាច់្ម គឺង្ៃើរតាមវញិ្ញា ណ្វញិ ។ 

ពាកយ ង្ៃើរ កនុខឃ្លល ពាកយ ង្ៃើរ...  ង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ សំង្ៅង្លើ ការរស់ង្ៅ ការង្ធវើចលនា 
សកមមភាព កិរោិព្បព្ពឹតា និ្ខសកមមភាពរបស់ង្យើខ ។ ង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ គឺជាអវីប្ៃល 
ង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ ។    ង្យើខង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ ង្យើខនឹ្ខម្ចន្អារមមណ៍្សកប់ចិតា និ្ខ 
ម្ចន្ង្សចកាីសុខាន្ា ។ 

ខលឹមារ:  

រ ៉មូ ៨:៤               ង្ៃើមបឱី្យង្សចកដីប្ៃលព្កឹតយ វន័ិ្យប គ្ ប់មក បន្សង្ព្មចកនុខខលួន្ង្យើខរាល់គ្នន  
ប្ៃលមិន្ង្ៃើរតាមាច់្ម គឺង្ៃើរតាមវញិ្ញា ណ្វញិ ។ 

រ ៉មូ ៨:៦            ៃបិតគំនិ្តខាខាច់្ម ង្នាះជាង្សចកដីាល ប់ទង្ទ ឯគំនិ្តខាខវញិ្ញា ណ្ 
ង្នាះង្ទើបជាជីវតិ និ្ខង្សចកដីសុខាន្ាវញិ ។   

កាឡាទី ៥:២៥        ង្បើសិន្ជាង្យើខរស់ង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះ វញិ្ញា ណ្ ង្នាះព្តូវង្ៃើរង្ដ្ឋយព្ពះ វញិ្ញា ណ្
ប្ៃរ ។ 

I. រ ៉មូ ៨:៤ ប្ចខថ្វ  “ង្ៃើមបឱី្យង្សចកដីប្ៃលព្កឹតយ វន័ិ្យប គ្ ប់មក បន្សង្ព្មចកនុខខលួន្ង្យើខ
រាល់គ្នន  ប្ៃលមិន្ង្ៃើរតាមាច់្ម គឺង្ៃើរតាមវញិ្ញា ណ្វញិ” ។ ពាកយ "ង្ៃើរ" ង្ៅព្តខ់ង្ន្ះ
ម្ចន្ន័្យថ្វ រស់ង្ៅ ង្ធវើចលនា និ្ខរមួទំខខលួន្ព្បណ្ង្យើខទំខមូល  ។ ពាកយង្ន្ះប ហ្ ញ
ថ្វ ង្យើខគួរប្ត ង្ធវើព្គប់ការទំខអស់ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ : 
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A. ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ ម្ចន្ន័្យថ្វ    ព្គប់ទំខប្ផនកនន្ការរស់ង្ៅរបស់ង្យើខ ទំខការ
បរងិ្ភាគ និ្ខការផឹក ការង្ៃើរ និ្ខង្ធវើសកមមភាព ការ្ រ និ្ខការបង្ព្មើ  ការថ្វវ យបខគំ និ្ខការ
អធិដ្ឋា ន្របស់ង្យើខ ព្តូវង្ធវើតាមវញិ្ញា ណ្  ព្ពមទំខង្ោខ តាម វញិ្ញា ណ្  ។ ជីវតិព្គិាទ ន្
របស់ង្យើខទំខស្រសខុ គួរប្តង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ ។ 

B. ការង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ គឺជាការៃកៃង្ខហើមខាខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ   ជាអវី
ប្ៃលង្ធវើឱ្យង្យើខអាចធន់្ង្ៅបន្ ។    

II. “ៃបតិគំនិ្តខាខាច់្ម ង្នាះជាង្សចកដីាល ប់ទង្ទ ឯគំនិ្តខាខវញិ្ញា ណ្ ង្នាះង្ទើបជា
ជីវតិ និ្ខង្សចកដីសុខាន្ាវញិ”  ។ ង្យើខគួរាដ ប់ប គ្ ប់ និ្ខង្ធវើអវីតាមអារមមណ៍្នន្ជីវតិ និ្ខ
ង្សចកដីសុខាន្ាប្ៃលង្ៅកនុខង្យើខ ប្តង្យើខក៏គួរបញ្ឈប់រាល់ទង្ខវើណាប្ៃល អារមមណ៍្
ង្ន្ះមិន្បន្ប គ្ ប់បញ្ញា ផខប្ៃរ ។  ង្ដ្ឋយការរស់ង្ៅោ៉ខៃូង្ចនះ ង្យើខនឹ្ខ កាល យង្ៅជា
មនុ្សសប្ៃលង្ៃើរង្ោខតាមវញិ្ញា ណ្ ប្ៃលជាលទធផល ង្យើខព្ត ប់ជារស់ង្ៅ
ស្រសស់ស្រាយ និ្ខង្ពារង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយពន្លឺង្ៅប្ផនកខាខកនុខ ។  

A. ការដ្ឋក់គំនិ្តកនុខវញិ្ញា ណ្ គឺជាការរមួសហ្ការជាមួយនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ប្ៃលលទធផល 
គឺជា ជីវតិ និ្ខង្សចកដីសុខាន្ា ។ ង្ហ្តុង្ន្ះង្ហ្ើយង្ទើបអស់អនកណា ប្ៃលាគ ល់ 
ព្ពះអម្ចា ស់ ព្តូវអធិដ្ឋា ន្ោ៉ខៃូង្ចនះថ្វ  “ឱ្ ព្ពះអម្ចា ស់ង្អើយ! សូមង្មតាា ៃល់ទូលបខគំ
ផខ ទូលបខគំ សូមឱ្យព្ទខ់ព្គប់ព្គខគំនិ្តរបស់ទូលបខគំ ។ 

B. ព្បសិន្ង្បើង្យើខដ្ឋក់គំនិ្តកនុខវញិ្ញា ណ្ ង្ហ្ើយរស់ង្ៅ និ្ខង្ធវើសកមមភាពង្ោខតាម
វញិ្ញា ណ្ ង្នាះង្យើខគឺជាមនុ្សសប្ៃលង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ ង្ហ្ើយង្យើខនឹ្ខម្ចន្ជ័យជមនះ
ជានិ្ចា ។  

III. ឥលូវង្យើខង្រៀន្វលិមកឯវញិ្ញា ណ្វញិ/ង្រៀន្ទទួលព្ពះព្គិសដមកជាជីវតិ  / ង្រៀន្ឱ្យព្ទខ់ផគត់
ផគខ់ង្យើខ បញ្ឈប់ខលួន្ឯខ / ជួយង្យើខផុតពីការពាោមព្បឹខប្ព្បខ / ហាង្លលូោ៉ ជីវតិ
កនុខ វញិ្ញា ណ្ / ហាង្លលូោ៉ ភាពថមីង្ៅខាខកនុខ / ង្ពលង្យើខ ង្ចញពីគំនិ្តវលិមក
វញិ្ញា ណ្ / ង្នាះ ង្យើខអំណ្រភាពបរបូិរណ៍្នន្ព្ទខ់—[បទចង្ព្មៀខង្លខ ៩០២ (ខ ៣,៤), 
អស់ង្គលសង្លខ ១១៤១] ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៥១ ការង្ព្បសង្លាះប្ផនកផលូវចាប់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ៣:២៣-២៤ ពីង្ព្ពាះព្គប់គ្នន បន្ង្ធវើបបង្ហ្ើយខវះមិន្ៃល់សិរលីែនន្ព្ពះ ប្តង្ដ្ឋយពឹខ
ៃល់ព្ពះគុណ្ព្ទខ់ ង្នាះបន្រាប់ជាសុចរតិទង្ទ ង្ដ្ឋយារង្សចកដីង្ព្បសង្លាះ ប្ៃលង្ៅកនុខ
ព្ពះព្គិសដង្យស ូ ។ 

មនុ្សសបន្ង្ធវើបប ង្ហ្ើយធាល ក់ចុះង្ដ្ឋយង្ៃើរតាមាតំាខ ។ ៃូង្ចនះ មនុ្សសបន្បំពាន្
ង្លើង្សចកាីសុចរតិរបស់ព្ពះ ។ ព្គប់ទំខអស់ប្ៃលព្ពះម្ចន្ព្ពះហ្ឫទ័យចខ់ង្ធវើ សព្ម្ចប់
មនុ្សស តព្មូវឱ្យព្ពះជាម្ចា ស់ង្ព្បសង្លាះមនុ្សសម្ចន្បប នំាព្ត ប់មកប្ផនកផលូវចាប់ ឱ្យ
ស្រសបតាមង្សចកាីទមទរៃ៏សុចរតិរបស់ព្ទខ់ ។ 

ខលឹមា: 

រ ៉មូ ៣:២៣        ពីង្ព្ពាះព្គប់គ្នន បន្ង្ធវើបប ង្ហ្ើយខវះមិន្ៃល់សិរលីែនន្ព្ពះ ។  

          ២៤      ប្តង្ដ្ឋយពឹខៃល់ព្ពះគុណ្ព្ទខ់ ង្នាះបន្រាប់ជាសុចរតិទង្ទ ង្ដ្ឋយារង្សចកដី
ង្ព្បសង្លាះ ប្ៃលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសដង្យស ូ ។  

   ៥:១០    ៃបតិកាលណាង្យើខជាខាម ំខសព្តូវ ង្បើង្យើខបន្ជាង្មព្តីនឹ្ខព្ពះវញិង្ៅង្ហ្ើយ 
ង្ដ្ឋយព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់សុគត ។  

I. ការង្ព្បសង្លាះប្ផនកផលូវចាប់ គឺជានី្តិវធីិនន្ង្សចកដីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ តាមរយៈ
ការង្ព្បសង្លាះរបស់ព្ពះព្គិសា សព្ម្ចប់ង្សចកដីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ ង្ៃើមបីបំង្ពញ      
ង្សចកាីទមទរៃ៏សុចរតិនន្ចាប់របស់ព្ទខ់ទំខស្រសខុ—រ ៉មូ ៣:២៤ក: 
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A. ការង្ព្បសង្លាះរបស់ព្ពះ គឺជាព្បង្ភទនន្ការទិញ ។ ព្ពះបន្ទិញង្យើខប្ៃលជា
មនុ្សសម្ចន្បបតាមផលូវចាប់ ង្ដ្ឋយបខ់នថលព្ពះង្លាហិ្តរបស់ព្ពះព្គិសដ ជានថលង្ៅង្លើ
ង្ឈើឆ្កក ខ—រ ៉មូ ៣:២៣-២៤ ។ 

B. ព្គិាទ ន្ៃ៏ព្តឹមព្តូវទំខអស់ ទទួលាគ ល់ថ្វ ពួកង្គព្តូវបន្ង្ព្បសង្លាះ ង្ដ្ឋយការ
បខ់នថលរបស់ព្ពះព្គិសាចំង្ពាះពួកង្គ—ខ ២៤ ។ 

II. ង្យើខមិន្ព្តូវបន្សង្រ គ្ ះ ឬបន្សង្រ គ្ ះជាង្រៀខរហូ្ត—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:១២; វវិរណ្ៈ ៥:
៦ : 

A. ព្បសិន្ង្បើង្យើខពិតជាបន្ទទួលយកយញ្ាបូជារបស់ព្ពះអម្ចា ស់សព្ម្ចប់អំង្ពើបបមួយ
ៃខ ង្ហ្ើយព្បសិន្ង្បើង្យើខពិតជាបន្ង្ជឿទុកចិតាង្លើគុណ្សមបតាិនន្ង្ឈើឆ្កក ខរបស់ព្ទខ់
មួយៃខ ង្នាះង្ឈើឆ្កក ខរបស់ព្ទខ់នឹ្ខនិ្ោយសព្ម្ចប់ង្យើខជាង្រៀខរហូ្ត—១ង្ពព្តុស ២:
២៤ក ។ 

B. កនុខង្ពលអនាគត ង្ៅង្ពលង្យើខង្មើលង្ ើញង្ឈើឆ្កក ខង្ៅឋាន្សួគ៌ ង្នាះវានឹ្ខមិន្ចាស់
ង្ៅតាមសម័យកាលង្ ើយ ។ ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្ន្ះ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះប្ៃលង្យើខបន្ទទួល 
នឹ្ខមិន្កាល យជារបូសំណាកតាមង្ពលង្វលាង្នាះង្ទ—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:១៩-២០; វវិរណ្ៈ ៥: 
៦ ។ 

C. ង្ៅង្ពលអស់កលបជានិ្ចា ង្យើខនឹ្ខង្មើលង្ ើញព្ពះង្ដ្ឋយការលាតព្តដ្ឋខសិរលីែនន្
ង្ឈើឆ្កក ខចំង្ពាះង្យើខបន្ាិចមាខៗ ។ ឱ្ព្ពះអម្ចា ស់ង្អើយ សូមបង្ព្ខៀន្ង្យើខរាល់គ្នន  អំពី
ភាពស្រសស់ថមីៃ៏អស់កលបនន្ង្ឈើឆ្កក ខ!—កាឡាទី ៦:១៤ ។  

III. “ព្ទខ់បន្ង្ព្បះង្លាះខ្ុំ ទិញខ្ុំង្ដ្ឋយព្ពះង្លាហិ្ត ង្ទះង្យើខជាមនុ្សសម្ចន្បប ង្បើង្ជឿ
កនុខព្ទខ់ពិត ង្ន្ះជាការសន្ាប្ៃលង្យើខអាចង្ជឿទុកចិតា នឹ្ខបន្ព្ពះគុណ្ អត់ង្ទសពី
ព្ពះៃ៏វសិិៃា”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៣៤,បទអខ់ង្គលសង្លខ ៣៩)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៥២    ង្សចកាីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ៥:១០ ៃបតិកាលង្យើខជាខាម ំខសព្តូវ ង្បើង្យើខបន្ជាង្មព្តីនឹ្ខព្ពះវញិង្ៅង្ហ្ើយ 
ង្ដ្ឋយព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់សុគត ៃូង្ចនះ ប្ៃលង្យើខបន្ជាង្មព្តីង្ហ្ើយ ង្នាះព្បកៃជាង្យើខនឹ្ខ
បន្សង្រ គ្ ះជាមិន្ខាន្ង្លើសង្ៅង្ទៀត ង្ដ្ឋយព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះជន្មរស់ង្ ើខវញិ ។ 

ង្ៃើមបបីន្ជាសររីាខគ ម្ចន្ន័្យថ្វ ព្តូវម្ចន្ជីវតិ ។ ង្សចកដីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិ គឺជាការ
បំង្ពញសង្ព្មចង្សចកដីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះ ង្ៃើមបីឱ្យពួកអនកង្ជឿបន្ផ្ទល ស់ប្ព្ប និ្ខចង្ព្មើន្ធំ
ង្ពញវយ័ង្ៅកនុខជីវតិរបស់ព្ពះ ។ ង្ៅង្ពលង្យើខអំពាវនាវៃល់ព្ទខ់ ង្យើខទទួលអំណ្រជីវតិនន្
ការជួយសង្រ គ្ ះ ។ 

ខលឹមារ :  

រ ៉មូ ៥:១០   ៃបិតកាលង្យើខជាខាម ំខសព្តវូ ង្បើង្យើខបន្ជាង្មព្តីនឹ្ខព្ពះវញិង្ៅង្ហ្ើយ ង្ដ្ឋយ
ព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់សុគត ៃូង្ចនះ ប្ៃលង្យើខបន្ជាង្មព្តីង្ហ្ើយ ង្នាះព្បកៃជា
ង្យើខនឹ្ខបន្សង្រ គ្ ះជាមិន្ខាន្ង្លើសង្ៅង្ទៀត ង្ដ្ឋយព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះជន្មរស់
ង្ ើខវញិ ។ 

  ១០:១៣   ង្ហ្ើយព្គប់គ្នន  គឺអស់អនកណា ប្ៃលអំពាវនាវៃល់ព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះនឹ្ខ
បន្សង្រ គ្ ះ ។ 

I. ង្សចកដីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិ គឺជាការបំង្ពញសង្ព្មចង្សចកដីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះ  ង្ៃើមបឱី្យពួក
អនកង្ជឿបន្ផ្ទល ស់ប្ព្ប និ្ខចង្ព្មើន្ធំង្ពញវយ័ង្ៅកនុខជីវតិរបស់ព្ពះ—រ ៉មូ ៥:១០:  
A. ង្យើខព្តូវការជីវតិបប្ន្ថមង្ទៀត ។ ង្យើខព្តូវការជីវតិោ៉ខបរបូិរ ។ ង្យើខព្តូវប្តបន្

សង្រ គ្ ះតាមរង្បៀបៃ៏សមបូរប្បបង្ន្ះ—យូ៉ហាន្ ១០:១០ខ ។  
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B. ការសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិរបស់ព្ពះ បន្បំង្ពញសង្ព្មចតាមរយៈជីវតិរបស់ព្ពះព្គិសា រមួ
ម្ចន្ ការង្កើតជាថមី ការប្ញកង្ចញជាបរសុិទធ ការប្កជាថមី ការផ្ទល ស់ប្ព្ប ការថតចមលខ 
ការទទួលសិរលីែ ប្ៃលជាង្គ្នលបំណ្ខនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះ—រ ៉មូ ៥:១០; ២កូ
រនិ្ថូស ៣:១៨; រ ៉មូ ៨:២៩-៣០ ។ 

II. ង្យើខព្តវូប្តបន្សង្រ គ្ ះពីទុកេង្វទនា និ្ខបញ្ញហ បរាិថ ន្ព្គប់ប្បបោ៉ខ—៥:៣; ៨:
៣៥-៣៩ : 

A. ង្យើខព្តូវការម្ចន្លុយង្ៃើមបីម្ចន្ជីវតិរស់ង្ៅ បុ៉ប្ន្ាលុយព្ត ប់ជាបញ្ញហ ៃល់ង្យើខ ។ 
អវីក៏ង្ដ្ឋយប្ៃលអនកម្ចន្ គឺជាបញ្ញហ  ។ បញ្ញហ ង្កើតម្ចន្ៃល់ង្យើខពីព្គប់ទិសទី ៃូង្ចនះ
ង្ហ្ើយ ង្ទើបង្យើខព្តូវការង្សចកដីសង្រ គ្ ះរបស់ព្ពះ—៥:៣; ៨:៣៥-៣៩។ 

B. ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខអំពាវនាវៃល់ព្ទខ់ ង្យើខទទួលអំណ្រនូ្វជីវតិនន្ការជួយសង្រ គ្ ះ 
។ សូមង្អាយព្ពះអម្ចា ស់ម្ចន្ព្ពះហ្ឫទ័យង្មតាា ៃល់ង្យើខ ព្បង្ោជន៏្ឱ្យង្យើខអាច
ទទួលអំណ្រនូ្វជីវតិនន្ការជួយសង្រ គ្ ះរបស់ព្ទខ់ ៃល់កព្មិតង្ពញង្លញបំផុតពី
មួយនថៃង្ៅមួយនថៃ—១០:១៣ ។ 

III. “ង្ព្ពាះព្ពះបិតាង្យើខម្ចន្ជីវតិ ជាកូន្ព្ពះបិតាពិត ម្ចន្ចំប្ណ្កកនុខនិ្សសយ័ជីវតិ ទទួល
អំណ្រៃ៏ពិត ។ ព្ទខ់បន្ព្បទន្វញិ្ញា ណ្ព្ពះអខគ ង្បះព្តាកនុខវញិ្ញា ណ្ខ្ុំឲ្យង្កើតជាថមីង្ៅ
ព្ពះនាមព្ទខ់ អ័បព្ពះវរបិតា”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ២៥,បទអខ់ង្គលសង្លខ៣០)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 
វាកយសពទទី ៥៣ ព្ពះព្តីឯកប្ៃលជាជីវតិព្ជលួព្ជាបមនុ្សសប្ៃលម្ចន្បីប្ផនក 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

១ប្ថសា ូនី្ច ៥:២៣ សូមឱ្យព្ពះនន្ង្សចកដីសុខាន្ដ ប្ញកអនករាល់គ្នន ង្ចញជាបរសុិទធ
សពវព្គប់ ង្ហ្ើយឱ្យទំខវញិ្ញា ណ្និ្ខព្ពលឹខ ង្ហ្ើយរបូកាយទំខមូលបន្បព្មុខទុកឥត
ង្ៅហ្មខ ៃរាបៃល់ព្ពះង្យស ូព្គិសដ ជាព្ពះអម្ចា ស់នន្ង្យើខ ព្ទខ់ោខមក ។ 

ព្ពះព្តីឯក គឺព្ពះវរបិតា ព្ពះបុព្តា និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្ ប្ៃលជាជីវតិព្ជតួព្ជាបមនុ្សសប្ៃល
ម្ចន្បីប្ផនក ។ ព្ទខ់ប្ចកចាយអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ចូលង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ង្ហ្ើយបនាទ ប់មកព្ទខ់
ពព្ខីកង្ចញពីគំនិ្ត ង្ហ្ើយចុខង្ព្កាយពព្ខីកៃល់របូកាយប្ៃលប្តខប្តពុករលួយរបស់ង្យើខ ។  

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ៨:២  ៃបិតចាប់របស់ព្ពះវញិ្ញា ណ្នន្ជីវតិ ប្ៃលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសដង្យស ូ ង្នាះបន្ង្ព្បស
ឱ្យខ្ុំរចួពីចាប់របស់អំង្ពើបប និ្ខង្សចកដីាល ប់ង្ហ្ើយ ។ 

   ៨:១០ ង្ហ្ើយង្បើសិន្ជាព្ពះព្គិសដសណ្ាិ តកនុខអនករាល់គ្នន  ង្នាះរបូាច់បន្ាល ប់ង្ដ្ឋយ
ង្ព្ពាះអំង្ពើបបប្មន្ ប្តវញិ្ញា ណ្ម្ចន្ជីវតិវញិ ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះង្សចកដីសុចរតិ ។ 

     ៨:៦  គំនិ្តខាខវញិ្ញា ណ្ ង្នាះង្ទើបជាជីវតិ និ្ខង្សចកដីសុខាន្ដវញិ ។ 

  ៨:១១ មួយង្ទៀត ង្បើព្ពះវញិ្ញា ណ្នន្ព្ពះអខគ ប្ៃលបន្ង្ព្បសឱ្យព្ពះង្យស ូរស់ពីាល ប់ង្ ើខ
វញិ ព្ទខ់សណ្ាិ តកនុខខលួន្អនករាល់គ្នន  ង្នាះព្ពះអខគង្នាះឯខ ប្ៃលបន្ង្ព្បសឱ្យព្ពះ
ព្គិសដរស់ពីាល ប់ង្ ើខ ព្ទខ់នឹ្ខង្ព្បសរបូកាយនន្អនករាល់គ្នន ប្ៃលង្ទៀខប្តាល ប់ ឱ្យ
ម្ចន្ជីវតិង្ ើខប្ៃរ ង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្ព្ទខ់ ប្ៃលសណ្ាិ តង្ៅកនុខខលួន្អនករាល់គ្នន  ។  

I. ម៉្ចថ្វយ ២៨:១៩ និ្ោយពី “ព្ជមុជទឹកឱ្យ ង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះនាមព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ខ
ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ...”  ។ ង្ទះបីព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្ ជាបីក៏ង្ដ្ឋយ 
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ក៏បុ៉ប្ន្ដម្ចន្ព្ពះនាមប្តមួយ ។ ព្ពះនាមមួយសព្ម្ចប់បី ព្បប់ង្យើខថ្វ ព្ពះគឺជាព្ពះព្តីឯក 
។ ង្យើខម្ចន្ព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្ គឺជាជីវតិសព្ម្ចប់ង្យើខ : 
A. ព្ពះគឺជាព្តីឯក ង្ទះបីជាព្ពះម្ចន្ប្តមួយអខគគត់ ប្តម្ចន្ភាពបី គឺព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជ

បុព្តា និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្—ខ៩ ។  
B. ជីវតិប្ៃលបន្ប្ចកចាយចូលង្ៅកនុខបីប្ផនករបស់មនុ្សស ង្នាះគឺជាជីវតិរបស់ព្ពះព្តី

ឯក—យូ៉ហាន្ ១:៤, ៣:៣៦, ៦:៦៣ ។  
II. មនុ្សសម្ចន្បីប្ផនក គឺវញិ្ញា ណ្ ព្ពលឹខ និ្ខរបូកាយ ។ ១ប្ថសា ូនី្ច ៥:២៣ និ្ោយថ្វ 

“សូមឱ្យព្ពះនន្ង្សចកដីសុខាន្ដ ប្ញកអនករាល់គ្នន ង្ចញជាបរសុិទធសពវព្គប់” ។ 
III. ជីវតិរបស់ព្ពះព្តីឯក គឺព្តវូបន្ប្ចកចាយចូលង្ៅកនុខមនុ្សសប្ៃលម្ចន្បីប្ផនក—រ ៉មូ.៨:

២,១០, ៦, ១១ : 
A. រ ៉មូ ៨:២ និ្ោយពីជីវតិរបស់ព្ពះព្តីឯក ។  
B. ខ១០ ង្បើកសប្មដខថ្វ ជីវតិង្ន្ះព្តូវបន្ប្ចកចាយចូលកនុខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ង្ហ្ើយ

ង្ធវើឱ្យវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខកាល យជាជីវតិ ។ 
C. ង្លើសពីង្ន្ះ ង្ោខតាម ខ៦ ជីវតិង្ន្ះអាចព្តូវបន្ប្ចកចាយចូលង្ៅកនុខគំនិ្តរបស់

ង្យើខ ង្ហ្ើយង្ធវើឱ្យគំនិ្តរបស់ង្យើខកាល យជាជីវតិផខប្ៃរ ។ 
D. ជាចុខង្ព្កាយ ខ១១ ប ហ្ ញថ្វ សូមបីប្តជីវតិរបស់ព្ពះក៏អាចប្ចករបំ្លកចូលង្ៅរបូ

កាយប្ៃលប្តខប្តពុករលួយផខប្ៃរ ។  
IV. “ឱ្ប្សន្ព្ជាលង្ព្ៅ ង្ាម ះព្តខ់បំផុត ព្ពះង្ៅកនុខជាជីវតិ រមួជាប្តមួយព្ទខ់គខ់កនុខចិតា រមួ

បញ្ាូ លង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ សរង្សើរតង្មកើខ ហាង្លលូោ៉! ព្ពះជាជីវតិង្យើខរាល់គ្នន ”—( បទ
ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៤៤៣,បទអខ់ង្គលសង្លខ ៦០២)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 
វាកយសពទទី៥៤ ការង្កើតជាថមី 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

យូ៉ហាន្ ៣:៦ របស់អវីប្ៃលង្កើតពីាច់ ង្នាះជាាច់ង្ទ ង្ហ្ើយប្ៃលង្កើតពីព្ពះ វញិ្ញា ណ្ 
ង្នាះជាវញិ្ញា ណ្វញិ ។ 

ការង្កើតជាថមី ម្ចន្ន័្យថ្វ ការបន្ង្កើតង្ចញពីព្ពះ ង្នាះគឺ ការទទួលបន្ជីវតិរបស់ព្ពះ
បប្ន្ថមង្លើជីវតិរបស់មនុ្សសង្យើខ ។ ង្យើខបន្ង្កើតពីព្ពះ ង្ហ្ើយឥ ូវង្យើខ គឺជាកូន្របស់ព្ពះ
ង្ដ្ឋយការង្ជឿកនុខព្ទខ់ ។ 

ខលឹមារ : 

យូ៉ហាន្ ៣:៦   របស់អវីប្ៃលង្កើតពីាច់ ង្នាះជាាច់ង្ទ ង្ហ្ើយប្ៃលង្កើតពីព្ពះ វញិ្ញា ណ្ 
ង្នាះជាវញិ្ញា ណ្វញិ ។ 

        ១:១២ខ    គឺអស់អនកប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះ នាមព្ទខ់ ង្នាះព្ទខ់បន្ព្បទន្អំណាច ឱ្យបន្ព្ត
 ប់ជាកូន្ព្ពះ ។ 

I. ការង្កើតជាថមី ម្ចន្ន័្យថ្វ ការបន្ង្កើតង្ចញពីព្ពះ ង្នាះគឺ ទទួលបន្ជីវតិរបស់ព្ពះ
បប្ន្ថមង្លើជីវតិរបស់មនុ្សសង្យើខ—យូ៉ហាន្ ៣:៣, ១៦ ។ 

II. ការង្កើតជាថមីការ គឺថ្វ ង្យើខទទួលបន្ជីវតិរបស់ព្ពះពីព្ពះវញិាណ្របស់ព្ពះ ។ ព្ពះវ ិ
ញាណ្របស់ព្ពះោខចូលមកកនុខង្យើខ ង្ហ្ើយព្បទន្ជីវតិព្ទខ់មកឱ្យង្យើខ—ខ ៦ខ : 

A. យូ៉ហាន្ ៣:៦ និ្ោយថ្វ "ង្ហ្ើយប្ៃលង្កើតពីព្ពះ វញិ្ញា ណ្ ង្នាះជាវញិ្ញា ណ្វញិ" ។ 
ង្ៅកនុខខង្ន្ះ ព្ពះវញិាណ្របស់ព្ពះ សំង្ៅង្លើព្ពះវញិាណ្របស់ព្ពះ រឯីវញិាណ្
សំង្ៅង្លើវញិាណ្របស់ង្យើខ ។ ព្ពះវញិាណ្ព្ពះបង្ខកើតវញិាណ្មនុ្សស ង្ហ្ើយ        វ ិ
ញាណ្មនុ្សសង្កើតពីព្ពះវញិាណ្ព្ពះ ។ 
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B. ព្ពះគឺជាព្ពះវញិាណ្ ង្ហ្ើយង្យើខគឺម្ចន្វញិាណ្ ។ វញិាណ្របស់ង្យើខព្តូវបន្    ង្កើត
ជាថមីង្ដ្ឋយព្ពះវញិាណ្របស់ព្ពះ  ង្ហ្ើយព្ពះព្តូវការឱ្យង្យើខថ្វវ យបខគំព្ទខ់ង្ដ្ឋយវញិាណ្ 
។ ង្ពលប្ៃលព្ពះវញិាណ្បង្ខកើតវញិាណ្របស់ង្យើខ វញិាណ្របស់ង្យើខអាចថ្វវ យបខគំ
ព្ទខ់ ប្ៃលជាព្ពះវញិាណ្—៤:២៤ ។ 

C. ង្យើខព្តូវប្តង្កើតពីព្ពះមាខង្ទៀត ព្បង្ោជន៍្ឱ្យង្យើខអាចទទួលបន្ជីវតិខាខឯវញិ្ញា ណ្
របស់ព្ពះ—៣:៣, ៥, ១៦ ។ 

III. ការង្កើតជាថមីង្ធវើឱ្យង្យើខកាល យជាកូន្ព្ពះ ។  "គឺអស់អនកប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះ នាមព្ទខ់ ង្នាះ
ព្ទខ់បន្ព្បទន្អំណាច ឱ្យបន្ព្ត ប់ជាកូន្ព្ពះ"—១:១២ខ : 

A. ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូបន្ជាប់ឆ្កក ខ និ្ខបន្បំង្ពញសង្ព្មចការង្ព្បសង្លាះ ង្ហ្ើយព្ពះ
អខគកំពុខរខ់ចំាឱ្យង្យើខង្ជឿង្លើព្ទខ់ ។ 

B. ព្បសិន្ង្បើង្យើខង្ជឿកនុខព្ទខ់ង្ដ្ឋយការង្ៅព្ពះនាមរបស់ព្ទខ់ ង្នាះង្យើខបន្ង្កើតពី
ព្ពះ ង្ហ្ើយឥ ូវង្ន្ះង្យើខគឺជាកូន្របស់ព្ពះ ង្ដ្ឋយារប្តបន្ទទួលព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ
តាមរយៈការង្ជឿកនុខព្ទខ់ ។ 

IV. ខ្ុំៃឹខជាក់ចាស់ង្ហ្ើយព្ពះព្ទខ់ង្ព្បសខ្ុំ / ឱ្សបាយណាស់ណាង្ៅឋាន្ឧតាម / ព្ទខ់
ង្លាះខ្ុំមកង្ធវើជាកូន្ព្ពះអខគ / ក៏លាខឱ្យាែ តង្ដ្ឋយព្ពះង្លាហិ្តព្ទខ់ / ង្ន្ះជាង្រឿខខ្ុ ំ
ប្ថលខង្ន្ះបទខ្ុ ំង្ព្ចៀខ / នឹ្ខង្លើកព្ពះង្យស ូៃ៏ជាឧតាម / ង្ន្ះជាង្រឿខខ្ុ ំប្ថលខង្ន្ះបទខ្ុ ំង្ព្ចៀខ / 
សរង្សើរព្ពះង្យស ូប្ៃលសង្រ គ្ ះខ្ុ ំ (បទចង្ព្មៀខជាភាាប្ខមរង្លខ ២៦៥, អខ់ង្គលសង្លខ 
៣០៨) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៥៥ ការប្ញកង្ចញជាបរសុិទធ 

 
ៃកស្រសខ់ពី:  

២ង្ពព្តសុ ១:៤  ប្ៃលង្ដ្ឋយារង្សចកដីទំខង្នាះ ព្ទខ់បន្ព្បទន្ង្សចកដីសន្ាៃ៏ធំ
បំផុត ង្ហ្ើយវងិ្សសផខ មកង្យើខរាល់គ្នន  ង្ៃើមបឱី្យអនករាល់គ្នន បន្ចំប្ណ្កជានិ្សស័យនន្ព្ពះ 
។   

ភាពបរសុិទធ គឺជានិ្សស័យរបស់ព្ពះ ។ ព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់មិន្ព្តឹមប្តជាព្ពះៃ៏វសុិទធ
បុ៉ង្ណាណ ះង្ទ ប្តព្ទខ់ក៏ចខ់ង្ធវើឱ្យង្យើខបរសុិទធផខប្ៃរ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខអំពាវនាវៃល់ព្ពះ  
អម្ចា ស់ង្យស ូព្គិសា ង្នាះង្យើខកំពុខប្តម្ចន្ចំប្ណ្កង្ៅកនុខជីវតិ និ្ខនិ្សស័យព្ពះរបស់ព្ទខ់ ។ 
ៃូង្ចនះ ង្យើខព្តូវបន្ប្ញកង្ចញជាបរសុិទធ ។ 
ខលឹមារ: 

២ង្ពព្តសុ ១:៤         ប្ៃលង្ដ្ឋយារង្សចកដីទំខង្នាះ ព្ទខ់បន្ព្បទន្ង្សចកដីសន្ាៃ៏ធំ
បំផុត ង្ហ្ើយវងិ្សសផខ មកង្យើខរាល់គ្នន  ង្ៃើមបីឱ្យអនករាល់គ្នន បន្
ចំប្ណ្កជានិ្សសយ័នន្ព្ពះ ។   

១កូរនិ្ថូស ៦:១១ក       ក៏បន្ប្ញកជាបរសុិទធ…..ង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ និ្ខព្ពះ
វញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះនន្ង្យើខរាល់គ្នន  ។ 

I. ព្ពះបន្ប្ញកង្យើខង្ចញជាបរសុិទធ ង្ៃើមបឱី្យង្យើខម្ចន្និ្សស័យបរសុិទធរបស់ព្ទខ់ ។ ង្ន្ះគឺ
ជាការបង្ខកើតនន្ង្សចកដីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិរបស់ព្ពះ—១កូរនិ្ថូស ៦:១១ក : 
A. ង្ៅកនុខសកលង្លាក ព្ពះគឺបរសុិទធ ។ ង្ពលណាមនុ្សសប៉ះពាល់ព្ពះ ពួកង្គប៉ះពាល់

ភាពបរសុិទធ—១ង្ពព្តុស ១:១៦ ។ 
B. ព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់មិន្ព្តឹមប្តជាព្ពះៃ៏វសុិទធបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ ប្តព្ទខ់ក៏ចខ់ង្ធវើឱ្យង្យើខ

ង្ៅជាបវសុិទធផខប្ៃរ ។ ការប្ៃលព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ប្ញកង្យើខង្ចញជាបរសុិទធ គឺជា
ព្បការសំខាន់្ និ្ខពិង្សសមួយង្ៅកនុខង្សចកដីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិរបស់ព្ពះ ។ 
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II. ព្ពះប្ចករបំ្លកនិ្សស័យរបស់ព្ទខ់ចូលមកកនុខង្យើខ ង្ៃើមបីឱ្យង្យើខអាចបន្ចំប្ណ្កនន្  
និ្សសយ័ព្ពះរបស់ព្ទខ់—២ង្ពព្តសុ ១:៤: 
A. ភាពបរសុិទធ គឺជានិ្សស័យរបស់ព្ពះ រឯីការបន្ទទួលចំប្ណ្កនន្ភាពបរសុិទធរបស់

ព្ពះ គឺជាការទទួលចំប្ណ្កនន្និ្សសយ័របស់ព្ទខ់ ។ សពវនថៃង្ន្ះ ង្យើខមិន្ព្តូវការបទ
បញ្ញា ប្ផនកខាខង្ព្ៅង្នាះង្ ើយ ។ ង្យើខព្តូវការប្តនិ្សសយ័បរសុិទធរបស់ព្ពះ ប្ៃល
អាចង្ធវើឱ្យង្យើខបរសុិទធបុ៉ង្ណាណ ះ ។ 

B. ង្យើខចំាបច់ព្តូវប្តបន្ព្ជាបចូល និ្ខព្ជតួព្ជាបង្ៅង្ដ្ឋយនិ្សស័យៃ៏បរសុិទធរបស់
ព្ទខ់ ។ ការង្ន្ះង្ធវើឱ្យខលួន្ង្យើខបរសុិទធៃូចជាព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់ង្ៅកនុខនិ្សស័យ
និ្ខគុណ្លកេណ្ៈរបស់ព្ទខ់ ។ 

C. ១កូរនិ្ថូស ៦:១១ ព្បប់ថ្វ “ក៏បន្ប្ញកជាបរសុិទធ…..ង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះនាមព្ពះអម្ចា ស់
ង្យស ូ និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះនន្ង្យើខរាល់គ្នន ” ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខអំពាវនាវ
ៃល់ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ង្យើខគឺង្ៅកនុខព្ពះនាមរបស់ព្ទខ់ ង្ៅកនុខបុគគលៃ៏រស់របស់
ព្ពះព្គិសា ង្នាះង្យើខម្ចន្ការរមួគ្នន មួយជាមួយព្ទខ់ ង្ដ្ឋយរមួម្ចន្ចំប្ណ្កង្ៅកនុខ
ជីវតិ និ្ខនិ្សស័យព្ពះរបស់ព្ទខ់ ។ ៃូង្ចនះង្ហ្ើយង្ទើបង្យើខព្តូវបន្ប្ញកង្ចញជា
បរសុិទធ ។ 

III.  “ព្ពះព្គិសដជាជី_វតិ ខ្ុំ  ព្ទខ់រស់ង្ៅខាខកនុខ នំាភាពង្ពារង្ពញនន្ព្ទខ់   បំង្ពញខ្ុំ ឥត
ឈប់ ង្ដ្ឋយនិ្សស័យព្ពះវ_ិសុទធ ប្ញកខ្ុំជាបរ_ិសុទធ   ង្ច_ាា រស់ង្ ើខនន្ព្ពះ   ខ្ុំបន្
ជ័យ_ជ_មនះ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ៣៨១,បទអខ់ង្គលសង្លខ៨៤១)  ។ 

  



115 

 

ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 
វាកយសពទទី ៥៦ ការប្កជាថមី 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ១២:២  កំុឱ្យព្តាប់តាមសម័យង្ន្ះង្ ើយ ចូរឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ផ្ទល ស់ប្ព្បវញិ ង្ដ្ឋយគំនិ្ត
បន្ប្កជាថមីង្ ើខ ។ 

ការប្កជាថមី គឺជាគំនិ្តនន្ការប្កជាថមី ។ វធីិនន្ការប្កជាថមី អាស្រស័យង្លើ ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ 
និ្ខការអាន្ព្ពះគមពីរ ។ ង្ពលប្ៃលព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធមកបំភលឺង្យើខ ខណ្ៈង្ពលប្ៃលង្យើខ 
អធិដ្ឋា ន្ និ្ខអាន្ព្ពះគមពីរពីមួយនថៃង្ៅមួយនថៃ ង្នាះគំនិ្តង្ៅខាខកនុខង្យើខនឹ្ខបន្ផ្ទល ស់បាូរពី
ចាស់ង្ៅថមី ។  

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ១២:២ កំុឱ្យព្តាប់តាមសម័យង្ន្ះង្ ើយ ចូរឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ផ្ទល ស់ប្ព្បវញិ ង្ដ្ឋយគំនិ្ត
បន្ប្កជាថមីង្ ើខ ។ 

ទីតុស ៣:៥ ង្នាះព្ទខ់បន្ជួយសង្រ គ្ ះង្យើខបន្ព្បព្ពឹតាង្ដ្ឋយសុចរតិង្នាះង្ទ គឺង្ដ្ឋយង្សចកាី
ង្មតាា ករណុារបស់ព្ទខ់វញិ ង្ដ្ឋយារការសម្ចែ តនន្ង្សចកាីង្កើតជាថមី ង្ហ្ើយការ
ង្ព្បសជាថមីង្ ើខវញិ នន្ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ។   

I. រ ៉មូ ១២:២ និ្ោយថ្វ “ កំុឱ្យព្តាប់តាមសម័យង្ន្ះង្ ើយ ចូរឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ផ្ទល ស់ប្ព្ប
វញិ ង្ដ្ឋយគំនិ្តបន្ប្កជាថមីង្ ើខ” ការប្កជាថមី បន្បង្ព្ខៀន្ង្ដ្ឋយព្ពះគមពីរ គឺជាគំនិ្ត
បន្ប្កជាថមី ទំខអស់ង្ន្ះ គឺទក់ទខង្ៅនឹ្ខគំនិ្ត : 
A. គំនិ្ត គឺជាចិតាគំនិ្តរបស់ង្យើខ ជាទសសន្វជិាា  ជាគំនិ្តប្បបាសនា ការង្មើលង្ ើញ

របស់ង្យើខចំង្ពាះមនុ្សស និ្ខរបស់ង្ផសខៗ ។ល។—១ង្ពព្តុស ១:១៦ ។ 
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B. ង្យើខមិន្គួរព្តាប់តាមសម័យង្ន្ះង្ ើយ ។ ការង្ន្ះម្ចន្ន័្យថ្វ ង្យើខមិន្គួរព្តាប់
តាមសម័យង្ន្ះង្ ើយ ផទុយង្ៅវញិ ង្យើខគួរប្តបន្ផ្ទល ស់ប្ព្ប ង្ដ្ឋយគំនិ្តបន្ប្កជា
ថមី—ខ២ក ។ 

C. ង្យើខព្តូវការបន្ប្កជាថមីង្ៅកនុខគំនិ្តរបស់ង្យើខជាចមបខ ង្ដ្ឋយឱ្យគំនិ្តង្ៅកនុខ
ង្យើខបន្ៃូចជាព្ពះព្គិសាង្យស ូ ង្នាះគឺង្សមើនិ្ខការយកគំនិ្តរបស់ព្ពះព្គិសាង្យស ូ 
ង្ធវើជាគំនិ្តរបស់ង្យើខ—ភីលីព ២:៥ ។ 

II. ទីតុស ៣:៥ និ្ោយថ្វ គឺង្ដ្ឋយង្សចកាីង្មតាា ករណុារបស់ព្ទខ់វញិ ង្ដ្ឋយារការសម្ចែ ត
នន្ង្សចកាីង្កើតជាថមី ង្ហ្ើយការង្ព្បសជាថមីង្ ើខវញិ នន្ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ :  
A. ង្ៃើមបីឱ្យង្យើខបន្ប្កជាថមីង្ៅកនុខគំនិ្តរបស់ង្យើខ គឺង្ៃើមបីឱ្យង្យើខលុបង្ចាលអស់

ទំខទសសន្ៈចាស់ៗ ប្ៃលទក់ទខនឹ្ខង្រឿខរ៉ាវនន្ជីវតិមនុ្សស និ្ខង្ធវើឱ្យថមីមាខង្ទៀត
ង្ដ្ឋយការបង្ព្ខៀន្របស់ព្ពះគមពីរបរសុិទធ ង្ហ្ើយនិ្ខការបំភលឺង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ។  

B. វធីិនន្ការប្កជាថមី អាស្រស័យង្លើ ង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្ និ្ខការអាន្ព្ពះគមពីរ ។ ង្ៅង្ពល
ប្ៃលអនកអាន្ព្ពះគមពីរ ង្ហ្ើយព្ត ប់ជាម្ចន្ភាពជិតសនិទធជាខមុន្ ង្នាះព្ពះវញិ្ញា ណ្
បរសុិទធនឹ្ខបំភលឺអនក ង្ហ្ើយនឹ្ខនំាផលូវអនក ។ ង្ពលប្ៃលព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធមកបំភលឺអនក 
ខណ្ៈង្ពលប្ៃលអនក អធិដ្ឋា ន្ និ្ខអាន្ព្ពះគមពីរពីមួយនថៃង្ៅមួយនថៃង្នាះគំនិ្តង្ៅ
ខាខកនុខអនកនឹ្ខបន្ផ្ទល ស់បាូរពីចាស់ង្ៅថមី—ទំនុ្កតង្មកើខ ១១៩:១៣០, ទីតុស ៣:៥ ។ 

III. វញិ្ញា ណ្ខ្ុំពព្ខីកពព្ខឹខ សង្ព្មចព្គប់ប្ផនកនុខព្ពលឹខ ព្គប់ប្ផនកខាខកនុខព្ពះអខគាែ ខថមី ាា ប់
បន្ទូលព្ជតួព្ជាបកនុខរាខកាយ ។ សូមព្ពះអខគង្ព្បសព្ពលឹខព្គប់ប្ផនក ប្ព្បៃូចរបូអខគព្ទខ់
សពវព្គប់ ង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្ ព្ជតួព្ជាប់កនុខខ្ុំ សមបូរៃូចរបូភាព ព្ពះអខគ—(បទចង្ព្មៀខ
ង្លខ៥៤៦ , អខ់ង្គលសង្លខ ៧៥០) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 
វាកយសពទទី ៥៧     ការផ្ទល ស់ប្ព្ប 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

២កូរនិ្ថូស ៣:១៨ ង្ហ្ើយង្យើខរាល់គ្នន ទំខអស់...... ង្យើខកំពុខប្តផ្ទល ស់ប្ព្បង្ៅ ឱ្យៃូច
ជារបូ្លុះង្នាះឯខ ពីសិរលីែង្ៅៃល់សិរលីែ គឺង្ដ្ឋយារព្ពះអម្ចា ស់ៃ៏ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ 

ការផ្ទល ស់ប្ព្ប គឺមិន្ប្មន្ជាការផ្ទល ស់បាូរ ឬការប្កតព្មូវប្ផនកខាខង្ព្ៅង្នាះង្ទ ប្តជាមុខ្រ
ង្មតាបូ៉លីសនន្ជីវតិរបស់ព្ពះង្ៅកនុខពួកអនកង្ជឿ ។ ង្យើខកំពុខព្តូវបន្ផ្ទល ស់ប្ព្បពីព្ពះ
វញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះអម្ចា ស់ ។ ង្យើខព្តូវការង្បើកគំនិ្ត ចិតា និ្ខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ។ 

ខលឹមារ:  

២កូរនិ្ថូស ៣:១៨ ង្ហ្ើយង្យើខរាល់គ្នន ទំខអស់......ង្យើខកំពុខប្តផ្ទល ស់ប្ព្បង្ៅ ឱ្យៃូចជារបូ
្លុះង្នាះឯខ ពីសិរលីែង្ៅៃល់សិរលីែ គឺង្ដ្ឋយារព្ពះអម្ចា ស់ៃ៏ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ 
។ 

រ ៉មូ ១២:២        កំុឱ្យព្តាប់តាមសម័យង្ន្ះង្ ើយ ចូរឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ផ្ទល ស់ប្ព្បវញិ ង្ដ្ឋយ
គំនិ្តបន្ប្កជាថមីង្ ើខ ។  

I. ការផ្ទល ស់ប្ព្ប មិន្ប្មន្ជាការផ្ទល ស់បាូរ ឬការប្កតព្មវូប្ផនកខាខង្ព្ៅង្នាះង្ទ ប្តជាមុខ្រ     
ង្មតាបូ៉លីសនន្ជីវតិរបស់ព្ពះង្ៅកនុខពួកអនកង្ជឿ—២កូរនិ្ថូស ៣:១៨; រ ៉មូ ១២:២ក :  
A. ការង្ន្ះមិន្ប្មន្ជាការបណ្ាុ ះបណាា លខាខសីលធម៌ ង្ដ្ឋយការពិនិ្តយង្មើលខលួន្ឯខ 

និ្ខជាវធីិប្កលមែមួយ ៃូចប្ៃលង្លាកខុខជឺបន្បង្ព្ខៀន្ង្ៅព្បង្ទសចិន្ង្នាះង្ ើយ  
ៃបិតង្នាះគឺជាការបណ្ាុ ះបណាា លខាខសីលធម៌ផ្ទទ ល់ខលួន្របស់មនុ្សសប្តបុ៉ង្ណាណ ះ   ។  

B. ព្បសិន្ង្បើពួកអនកង្ជឿម្ចន្្ន្ទៈចខ់ចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិព្ពះ  ង្នាះអខគធាតុនន្ជីវតិព្ពះ 
នឹ្ខង្កើន្ង្ ើខង្ៅកនុខពួកង្គ ង្ហ្ើយនិ្ខនំាមកនូ្វការផ្ទល ស់បាូរង្មតាបូ៉លីស ។ ៃូង្ចនះ         
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អតាចរតិខាខកនុខរបស់ពួកង្គ នឹ្ខព្តូវបន្ផ្ទល ស់ប្ព្ប ង្ហ្ើយរបូភាពខាខង្ព្ៅរបស់ពួកង្គ 
ក៏នឹ្ខព្តូវបន្ផ្ទល ស់ប្ព្បឱ្យៃូចជារបូភាពរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ប្ៃរ—២កូរនិ្ថូស ៣:១៨ ។ 

II. ២កូរនិ្ថូស ៣:១៨ ប្ចខថ្វ “ង្ហ្ើយង្យើខរាល់គ្នន ទំខអស់.....ង្យើខកំពុខប្តផ្ទល ស់ប្ព្បង្ៅ 
ឱ្យៃូចជារបូ្លុះង្នាះឯខ...... គឺង្ដ្ឋយារព្ពះអម្ចា ស់ៃ៏ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្”  ព្ពះវញិ្ញា ណ្ង្ន្ះ 
ផទុកនូ្វការផគត់ផគខ់ៃ៏បរបូិរណ៍្ ង្ៃើមបកីាល យជាអខគធាតុថមីរបស់ង្យើខ—ភីលីព ១:១៩: 

III. ង្យើខព្តវូការង្បើកគំនិ្ត ចិតា វញិ្ញា ណ្ ព្ពមទំខខលួន្របស់ង្យើខទំខមូល ង្ៃើមបផីាល់ឱ្កាស
ឱ្យព្ទខ់ហូ្រង្ៅកនុខង្យើខ និ្ខសង្ព្មចការ្រផ្ទល ស់ប្ព្បរបស់ព្ទខ់ ។ 

IV. ព្ពះទ័យព្ពះអខគបន្ផាល់ឱ្យខ្ុំ ៃូចរបូភាពនន្ព្ពះរាជបុព្តា /ៃូង្ចនះការរផ្ទល ស់ប្ព្បនន្វញិ្ញា ណ្ 
ឱ្យសង្ព្មចកនុខខ្ុំព្គប់ោ៉ខ / សូមព្ពះអខគង្ព្បសព្ពលឹខព្គប់ប្ផនក / ប្ព្បៃូចរបូអខគព្ទខ់
សពវព្គប់ /ង្ដ្ឋយព្ពះវញិ្ញា ណ្ព្ជតួព្ជាបកនុខខ្ុំ / សមបួរៃូចរបូភាពព្ពះអខគ (បទចង្ព្មៀខជា
ភាាប្ខមរង្លខ ៥៤៦ អខ់ង្គលសង្លខ ៧៥០)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 
វាកយសពទទី ៥៨ ការថតចមលខ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ៨:២៩ “ង្នាះព្ទខ់ក៏តព្មូវទុកជាមុន្ ឱ្យបន្ព្ត ប់ៃូចជារបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់ 
ង្ៃើមបឱី្យព្ពះរាជបុព្តាបន្ង្ធវើជាបខចបខង្គកនុខពួកបខបែូន្ជាង្ព្ចើន្” ។  

ការថតចមលខគឺជាលទធផលចុខង្ព្កាយបខែស់នន្ការផ្ទល ស់ប្ព្ប ។ វាម្ចន្រមួបញ្ាូ លទំខការ
ផ្ទល ស់បាូរអខគធាតុ និ្ខនិ្សស័យ ង្ហ្ើយនឹ្ខការផ្ទល ស់បាូរទព្មខ់ប្ផនកខាខង្ព្ៅរបស់ង្យើខ ។ កូន្ជា
ង្ព្ចើន្នឹ្ខព្តូវបន្នំាចូលង្ៅកនុខសិរលីែ ។ “ ង្ន្ះជាង្គ្នលបំណ្ខៃ៏អស់កលបរបស់ព្ពះ ប្ៃល
ង្យើខនឹ្ខព្តលប់ង្ៅៃូចរបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តា ង្នាះង្យើខនឹ្ខព្តូវបន្ថតចមលខទំខស្រសុខ” ។ 

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ៨:២៩ ង្នាះព្ទខ់ក៏តព្មូវទុកជាមុន្ ឱ្យបន្ព្ត ប់ៃូចជារបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តា 
ព្ទខ់ ។ 

    ២៨ ប្តង្យើខៃឹខថ្វ ព្គប់ការទំខអស់ផសគំ្នន  សំរាប់ង្សចកដីលែៃល់ពួកអនកប្ៃល
ស្រសឡាញ់ព្ពះ ។  

១យូ៉ហាន្ ៣:២ បុ៉ប្ន្ា ង្យើខៃឹខថ្វ កាលណាព្ទខ់ង្លចមក ង្នាះង្យើខនឹ្ខបន្ៃូចជាព្ទខ់ ។ 

I. រ ៉មូ ៨:២៩ បន្ព្បប់ង្យើខថ្វ “ង្នាះព្ទខ់ក៏តព្មវូទុកជាមុន្ ឱ្យបន្ព្ត ប់ៃូចជារបូអខគនន្
ព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់” : 
A. ព្ពះព្គិសាប្ៃលជាព្ពះរាជបុព្តារបស់ព្ពះ គឺជាគំរពុូមព ង្ហ្ើយព្ពះជាម្ចា ស់បន្ដ្ឋក់

ង្យើខចូលង្ៅកនុខព្ទខ់ ង្ៃើមបីឱ្យង្យើខបន្ព្តលប់ង្ៅៃូចរបូអខគព្ទខ់—១កូរនិ្ថូស ១:
៣០ ។ 

B. បន្ព្តលប់ង្ៅៃូចរបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តានន្ព្ពះ ម្ចន្ន័្យថ្វង្យើខម្ចន្និ្សស័យនិ្ខ
អខគធាតុៃូចជាព្ពះរាជបុព្តានន្ព្ពះង្ៅប្ផនកខាខកនុខ និ្ខៃូចជារបូអខគព្ទខ់ង្ៅប្ផនក
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ខាខង្ព្ៅ ទំខង្ន្ះគឺព្តូវការឱ្យង្យើខផ្ទល ស់ប្ព្បង្ៅប្ផនកខាខកនុខ និ្ខថតចមលខង្ៅប្ផនក
ខាខង្ព្ៅ—រ ៉មូ.៨:២៩; ២កូរនិ្ថូស ៣:១៨ ។ 

II. “ប្តង្យើខៃឹខថ្វ ព្គប់ការទំខអស់ផសគំ្នន  សំរាប់ង្សចកដីលែៃល់ពួកអនកប្ៃលស្រសឡាញ់ព្ពះ  
។ ការថតចមលខ គឺអាចបំង្ពញសង្ព្មចបន្តាមរយៈ ព្គប់មនុ្សស បញ្ញហ  និ្ខព្គប់ការទំខ
អស់”—រ ៉មូ ៨:២៨-២៩ : 
A. ង្យើខព្តូវការដ្ឋក់ខលូន្ង្យើខចូលង្ៅកនុខគំរពុូមពនន្របូអខគព្ពះរាជបុព្តាព្ពះ ង្ៃើមបឱី្យង្យើខ

បន្ព្ត ប់ង្ៅៃូចជារបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់ ង្ដ្ឋយារ “ “—ខ២៨ ។ 
B. ព្ពះជាម្ចា ស់បន្ង្ព្បើរបូអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ជាអខគធាតុ ង្ៃើមបផី្ទល ស់ប្ព្បង្យើខ ង្ហ្ើយព្ទខ់ក៏

ង្ព្បើព្គប់ការទំខអស់ជាឧបករណ៍្ង្ៃើមបឱី្យង្យើខបន្ថតចមលខ ៃូង្ចនះង្ហ្ើយតាមរយៈ
ការ្ រប្ផនកខាខកនុខ និ្ខប្ផនកខាខង្ព្ៅ ង្យើខព្ត ប់ង្ៅៃូចជារបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តា
ព្ទខ់—៣:៨; យូ៉ហាន្ ៣:១៦ ។ 

C. ព្ពះជាម្ចា ស់បន្ព្បទន្អខគធាតុរបស់ព្ទខ់ង្ៅប្ផនកខាខកនុខ ង្ៃើមបីកាល យជាធាតុង្ៃើម
របស់ង្យើខ ង្ហ្ើយព្ទខ់ក៏ង្ព្បើព្គប់ង្រឿខរ៉ាវ និ្ខព្គប់ការទំខអស់ ង្ៃើមបជួីយង្យើខឱ្យ
បន្ព្ត ប់ង្ៅៃូចជារបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់ ។ ង្តើង្យើខគួរប្តភ័យខាល ចអវី ? ព្គប់
ការទំខអស់គឺសព្ម្ចប់ង្យើខ និ្ខជាង្សចកាីលែៃល់ង្យើខ ។ 

III. “ង្យើខនឹ្ខថតចមលខ ផគត់ផគខ់កនុខវញិ្ញា ណ្ផខ ទទួលជីវតិង្ចាា  ព្ទខ់ព្ជាបរាល់តព្មវូការ    
ហាង្លលូោ៉ង្សចកាីសង្រ គ្ ះ ហាង្លលូោ៉រ វ្ ន់្ ហាង្លលូោ៉បរបូិរព្គប់ព្គ្នន់្ សព្ម្ចប់
ជីវតិង្យើខ” បទចង្ព្មៀខង្លខ ៩៤៥ ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៦ ង្សចកាីសង្រ គ្ ះៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះ 
វាកយសពទទី ៥៩ ការទទួលសិរលីែ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ៨:៣០ខ  ង្ហ្ើយពួកអនកប្ៃលព្ទខ់បន្រាប់ជាសុចរតិ ង្នាះព្ទខ់ក៏បន្តង្មកើខង្ ើខ
ប្ៃរ ។ 

ការទទួលសិរលីែ គឺថ្វ ពួកអនកង្ជឿប្ៃលបន្ង្ពញវយ័ចាស់ទំុ នឹ្ខសប្មាខង្ចញភាពង្ពញ 
វយ័ង្ៅកនុខជីវតិរបស់ពួកង្គពីខាខកនុខពួកង្គ ។ ពួកអនកង្ជឿនឹ្ខមិន្បន្ង្លើកតង្មកើខ (ទទួល
សិរលីែ) ង្ ើយ ទល់ប្តពួកង្គ្ន្ៃល់ភាពង្ពញវយ័ចាស់ទំុង្ៅកនុខជីវតិ ។ 

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ៨:៣០ខ        ង្ហ្ើយពួកអនកប្ៃលព្ទខ់បន្រាប់ជាសុចរតិ ង្នាះព្ទខ់ក៏បន្តង្មកើខង្ ើខ
ប្ៃរ ។ 

១ង្ពព្តុស ២:២            ង្នាះព្តូវឱ្យស វ្ តរកទឹកង្ដ្ឋះសុទធ ខាខឯព្ពលឹខវញិ្ញា ណ្វញិ ៃូចជា
ទរ-កប្ៃលង្ទើបនឹ្ខង្កើត ង្ៃើមបីឱ្យអនករាល់គ្នន បន្ចង្ព្មើន្ធំង្ ើខ ៃរាប
ៃល់បន្សង្រ គ្ ះ ។ 

I. ការទទួលសិរលីែ គឺថ្វ ពួកអនកង្ជឿប្ៃលបន្ង្ពញវយ័ចាស់ទំុ នឹ្ខង្លចង្ចញភាពង្ពញវយ័
ង្ៅកនុខជីវតិរបស់ពួកង្គពីខាខកនុខពួកង្គ—រ ៉មូ ៨:៣០ខ : 
A. ការបន្ង្លើកតង្មកើខ(ទទួលសិរលីែ) គឺការបន្ៃូចព្ពះទំខស្រសខុ ពីង្ព្ពាះសិរលីែ គឺជា

ព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ។ 
B. ព្ពះ គឺជាព្ពះនន្សិរលីែ ។ ង្យើខម្ចន្របូភាពរបស់ព្ពះ ង្ហ្ើយង្យើខគួរសប្មាខង្ចញសិរ ី

លែរបស់ព្ពះ—កិចាការ ៧:២ ។ 
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C. សពវនថៃង្ន្ះ ព្បសិន្ង្បើបខបែូន្ស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយបខបែូន្រស់ង្ចញសិរលីែ
របស់ព្ពះអម្ចា ស់ពីខាខកនុខបខបែូន្ បនាទ ប់មកង្ៅង្ពលព្ពះអម្ចា ស់ោខមកង្នាះព្ទខ់
នឹ្ខដ្ឋក់បខបែូន្ង្ៅកនុខសិរលីែកព្មិតៃ៏ខពខ់ខពស់បំផុត ។ 

II. ពួកអនកង្ជឿនឹ្ខមិន្បន្ង្លើកតង្មកើខ (ទទួលសិរលីែ) ប្ៃលជាការបន្នំាចូលង្ៅកនុខការ       
សប្មាខង្ចញង្ពញង្លញនន្ព្ពះព្តីឯកង្ ើយ ទល់ប្តពួកង្គ្ន្ៃល់ភាពង្ពញវយ័
ចាស់ទំុង្ៅកនុខជីវតិ—១ង្ពព្តសុ ២:២; រ ៉មូ ៨:៣០ : 
A. ៃូចជា ផ្ទក របស់ផ្ទក កុលាប គឺង្ចញមកពីការលូតលាស់បន្ាិចមាខៗនន្រកុេជាតិង្ៃើម

កុលាប ។ ផ្ទក កុលាប មិន្ង្ចញផ្ទក ង្ទ ទល់ប្តវាបន្្ន្ៃល់ភាពង្ពញវយ័ ។ 
B. ព្ពះព្គិសា ប្ៃលជាសិរលីែនន្កាីសខឃមឹ ព្តូវបន្ង្ព្ពាះចូលង្ៅកនុខង្យើខជាព្គ្នប់ពូជនន្

សិរលីែ ង្ហ្ើយព្គ្នប់ពូជង្ន្ះនឹ្ខរកីលូតលាស់ រហូ្តៃល់្ន្ៃល់ៃំណាក់កាលនន្
ការង្ចញផ្ទក  ង្ៅង្ពលង្នាះង្ហ្ើយ សិរលីែនឹ្ខង្លចង្ចញមក—កូលុ៉ស ១:២៧ ។ 

III. អាថ៌កំបំខង្ព្ចើន្សម័យ សប្មាខៃល់ /ខ្ុំចាស់ ព្ពះព្គិសា គឺជាសភាពពិតនន្ព្ពះ/ ព្ទខ់ប្ព្ប
សភាពជាមនុ្សស កាល យជាជីវតិខ្ុំ / ព្ទខ់ជាសិរនីន្កាីសខឃមឹខ្ុំ  /សិរសិីរពី្ពះព្គិសាជីវតិខ្ុ ំ/ 
សិរពី្ទខ់ជាកាីសខឃមឹៃ៏ធំ /ព្ទខ់គឺជាអាថ៌កំបំខង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ខ្ុ ំ/ សិរពី្ទខ់ៃល់ខ្ុ ំព្បង្សើរ
ឧតាម (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៧៦៤ , អខ់ង្គលសង្លខ ៩៤៨) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី ៦០ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

ៃកស្រសខ់ពី:  

         ១ធីមូ៉ង្ថ ១:៤ ឬាា ប់តាមង្រឿខង្ព្ពខ និ្ខពខាវតារ ប្ៃលមិន្ង្ចះអស់មិន្ង្ចះង្ហ្ើយ
ង្នាះង្ ើយ ប្ៃលង្រឿខទំខង្នាះប្តខបង្ខកើតឱ្យម្ចន្ ង្សចកដីង្ៃញង្ដ្ឋល ជាជាខចង្ព្មើន្ការនន្
ព្ពះកនុខង្សចកដីជំង្ន្ឿ ។ 

        ពាកយ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខ សំង្ៅង្លើ ការចាត់ប្ចខកនុខផទះ ការព្គប់ព្គខ និ្ខការកាន់្កាប់
ព្តួតព្តាកនុខផទះ ។ ពិតណាស់ ព្ពះវរបិតានន្ង្យើខ ម្ចន្ផទះធំណាស់ ង្ហ្ើយព្តវូការ ការ
ព្គប់ព្គខ និ្ខការកាន់្កាប់ព្តតួព្តា ង្ៃើមបចីាត់ប្ចខ និ្ខប្ចកចាយ នូ្វភាពបរបូិរៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្
បន្នន្ព្ពះព្គិសដៃល់ព្បជារាស្តសដរបស់ព្ពះ ។ 

ខលឹមារ: 

ង្អង្ភសូរ ៣:៩ ង្ហ្ើយឱ្យខ្ុំបន្បំភលឺៃល់ព្គប់មនុ្សសទំខអស់ ពីង្សចកដីព្បកបកនុខការអាថ៌ 
កំបំខ ប្ៃលលាក់ទុកកនុខព្ពះ តំាខពីអស់កលបង្រៀខមក ជាព្ពះប្ៃលព្ទខ់
បង្ខកើតរបស់សពវារង្ពើ ង្ដ្ឋយ ារព្ពះ ង្យស ូព្គិសា ។ 

១ធីមូ៉ង្ថ ១:៤    ឬាា ប់តាមង្រឿខង្ព្ពខ និ្ខពខាវតារ ប្ៃលមិន្ង្ចះអស់មិន្ង្ចះង្ហ្ើយង្នាះ
ង្ ើយ ប្ៃលង្រឿខទំខង្នាះប្តខបង្ខកើតឱ្យម្ចន្ ង្សចកដីង្ៃញង្ដ្ឋល ជាជាខ
ចង្ព្មើន្ការនន្ព្ពះកនុខង្សចកដីជំង្ន្ឿ ។ 

ង្អង្ភសូរ ១:១០    សព្ម្ចប់ការកាន់្កាប់ព្តួត ព្តាកនុខកាលប្ៃលង្ពលង្ពញកំណ្ត់បន្មក
ៃល់ ង្ៃើមបនឹី្ខបំព្ពមួព្គប់ទំខអស់   កនុខព្ពះ ព្គិសា ទំខរបស់ង្ៅឋាន្ សួគ៌ 
និ្ខរបស់ង្ៅប្ផន្ៃីផខ ។ 

I. “ង្ហ្ើយឱ្យខ្ុំបន្បំភលឺៃល់ព្គប់មនុ្សសទំខអស់ ពីង្សចកដីព្បកបកនុខការអាថ៌ កំបំខ ប្ៃល
លាក់ទុកកនុខព្ពះ តំាខពីអស់កលបង្រៀខមក ជាព្ពះប្ៃលព្ទខ់បង្ខកើតរបស់សពវារង្ពើ  
ង្ដ្ឋយារព្ពះព្គិសា—ង្អង្ភសូរ ៣:៩ :  
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A. ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ គឺពិតជាខពខ់ខពស់ណាស់ ។ ម្ចន្ជាខបីរយឃ្លល  ង្ៅកនុខ
ព្ពះគមពីរ ប្ៃលនិ្ោយទក់ទខង្ៅនឹ្ខប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ ទំខនិ្ោយចំៗ 
និ្ខង្ដ្ឋយព្បង្ោល—ខ៩, ១:១០ ។  

B. ង្សចកដីអាថ៌ កំបំខង្ន្ះ បន្លាក់ទុកកនុខព្ពះ ចាប់តំាខពីមនុ្សសជាង្ព្ចើន្ជំនាន់្  (តំាខ
ពីអស់កលបង្រៀខមក)   និ្ខពីពួកមនុ្សសពីសម័យមុន្ៗ ប្តឥ ូវង្ន្ះព្តូវបន្នំាចូល
មកឯពន្លឺ បន្មកៃល់ពួកអនកង្ជឿកនុខសញ្ញា ថមី—៣:៩ ។ 

II. “ ឬាា ប់តាមង្រឿខង្ព្ពខ និ្ខពខាវតារ ប្ៃលមិន្ង្ចះអស់មិន្ង្ចះង្ហ្ើយង្នាះង្ ើយ ប្ៃល
ង្រឿខ  ទំខង្នាះប្តខបង្ខកើតឱ្យម្ចន្ ង្សចកដីង្ៃញង្ដ្ឋល ជាជាខចង្ព្មើន្ការនន្ព្ពះកនុខ
ង្សចកដីជំង្ន្ឿ។”—១ធីមូ៉ង្ថ ១:៤ ។ 
A. ពាកយ ប្ផន្ការព្គប់ព្គប សំង្ៅង្លើ ការចាត់ប្ចខកនុខផទះ ការព្គប់ព្គខ និ្ខប្បខប្ចក 

កនុខផទះ  គឺជា ចាត់ប្ចខ និ្ខប្បខប្ចក ព្ទពយសមបតាិៃ៏សដុកសដមកនុខផទះ—ខ៤ ។ 
B. ពិតណាស់ ព្ពះវរបិតានន្ង្យើខ ម្ចន្ផទះធំណាស់ ជាមួយនិ្ខឃ្លល ខំនន្ភាពបរបូិរៃ៏

ព្បម្ចណ្មិន្បន្នន្ព្ពះព្គិសា ។ ផទះៃ៏ធំង្ន្ះ ព្តូវការ ការកាន់្កាប់ព្តតួព្តា និ្ខការ
ព្គប់ព្គខ ព្ពមទំខរចនាសមព័ន្ធ ក៏ព្តូវការម្ចន្ប្ផន្ការ កនុខការចាត់ប្ចខ និ្ខប្ចក
ចាយ នូ្វភាពបរបូិរៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្បន្នន្ព្ពះព្គិសដៃល់ព្បជារាស្តសដរបស់ព្ពះ—៣:៨, 
យូ៉ហាន្ ៣:១៦ ។ 

III. "សព្ម្ចប់ការកាន់្កាប់ព្តតួ ព្តា កនុខកាលប្ៃលង្ពលង្ពញកំណ្ត់បន្មកៃល់ ង្ៃើមបនឹី្ខ
បំព្ពមួព្គប់ទំខអស់   កនុខព្ពះ ព្គិសា ទំខរបស់ង្ៅឋាន្សួគ៌ និ្ខរបស់ង្ៅប្ផន្ៃីផខ"—     
ង្អង្ភសូរ ១:១០ ។ 

IV. ព្ពះអខគព្តាស់ង្ៅង្ៅទីង្ន្ះ / ង្ៃើមបបី្ផន្ការអស់កលបនន្ព្ពះ/ង្ន្ះជាង្គ្នលង្ៅនន្ជីវតិ
ង្យើខ /ព្ពះព្តីឯកព្ទខ់កាល យមកជាមនុ្សស / ង្ៃើមបមីនុ្សសផ្ទល ស់ប្ព្បកាល យជាព្ពះ / ជាប់ឆ្កក ខ
រស់ង្ ើខជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ / ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ជាចំប្ណ្កង្យើខ។បន្ារ៖និ្មិតាប្ផន្ការៃ៏អស់
កលបរបស់ព្ពះ / កំណ្ត់ទិសង្ៅព្គប់ប្ផនករបស់ង្យើខ / បំភលឺង្យើខ និ្ខវញិ្ញា ណ្ង្យើខភលឺចំាខ 
/ រខឹមំ្ចង្ ើខ / ចមលខៃូចរបូភាពរបស់ព្ពះព្គិសា / ជាង្សដចង្ៅកនុខជីវតិ/ង្យរាូ ិមថមី / ហា
ង្លលូោ៉—ព្ពះអខគព្តាស់ង្ៅង្ៅទីង្ន្ះ (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្ៅទំព័រង្លខ ៤៤១, អខ់ង្គលស
ង្លខ ១៣៤៩) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៦១ ការប្ចកចាយរបស់ព្ពះ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ង្អង្ភសូរ ៣:៨ ព្ទខ់បន្ព្បទន្ព្ពះគុណ្ង្ន្ះជាសមបតដិរបស់ព្ពះព្គិសាៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្
បន្មកខ្ុំប្ៃលជាអនកតូចជាខបំផុត កនុខពួកបរសុិទធទំខអស់ ឱ្យខ្ុំបន្ផាយៃំណឹ្ខលែកនុខ
ពួកាសន៍្ៃនទ  ។ 

ការប្ចកចាយរបស់ព្ពះ គឺជាការប្ចកចាយភាពបរបូិរៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្បន្របស់ព្ពះ ចូល
ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ។ ង្យើខហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខង្ដ្ឋយការអធិដ្ឋា ន្ង្ៅកាន់្
ព្ទខ់ ។ ង្ពលង្យើខសរង្សើរតង្មកើខព្ពះអខគ ខាខង្យើខ គឺព្តូវទទួលបន្ការប្ចកចាយរបស់ព្ទខ់ 
ឯខាខព្ទខ់ គឺព្តូវប្ចកចាយ ។ 

ខលឹមារ: 

ង្អង្ភសូរ  ៣:៨      ព្ទខ់បន្ព្បទន្ព្ពះគុណ្ង្ន្ះជាសមបតដិរបស់ព្ពះព្គិសាៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្
បន្មកខ្ុំប្ៃលជាអនកតូចជាខបំផុត កនុខពួកបរសុិទធទំខអស់ ឱ្យខ្ុំបន្
ផាយៃំណឹ្ខលែកនុខពួកាសន៍្ៃនទ ។ 

២ធីមូ៉ង្ថ ១:៦         ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះបន្ជាខ្ុំរឭំកៃល់អនក ឱ្យដ្ឋស់ង្តឿន្អំង្ណាយទន្របស់
ព្ពះ ប្ៃលង្ៅកនុខអនកង្ដ្ឋយខ្ុំដ្ឋក់នៃង្លើ ។ 

I. ការប្ចកចាយរបស់ព្ពះ គឺជាការប្ចកចាយសភាពព្តីឯក ព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ខព្ពះ
វញិ្ញា ណ្ ចូលង្ៅកនុខង្យើខ ។ សភាពព្តីឯក គឺជាភាពបរបូិរៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្បន្របស់ព្ពះ—
ង្អង្ភសូរ ៣:៨ : 
A. ង្ៅកនុខង្អង្ភសូរ ៣:៨ ប្ចខថ្វ “ព្ទខ់បន្ព្បទន្ព្ពះគុណ្ង្ន្ះជាសមបតដិរបស់ព្ពះ

ព្គិសាៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្បន្មកខ្ុំប្ៃលជាអនកតូចជាខបំផុត កនុខពួកបរសុិទធទំខអស់ឱ្យ
ខ្ុំបន្ផាយៃំណឹ្ខលែកនុខពួកាសន៍្ៃនទ ។” 



127 

 

B. ព្ពះសពវព្ពះហ្ឫទ័យប្ចកចាយភាពបរបូិរៃ៏ព្បម្ចណ្មិន្បន្របស់ព្ពះព្គិសា ទុកជា
ព្ពះគុណ្ចូលង្ៅកនុខង្យើខ—ខ៨  ។ 

II. វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ មិន្ព្តឹមប្តជាសររីាខគនន្ការទទួលបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាក៏ជាសររីាខគនន្ការ
ង្បើកចំង្ពាះការប្ចកចាយរបស់ព្ពះផខប្ៃរ ។ ព្ទខ់ប្ចកចាយអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ចូលង្ៅកនុខ
វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ—២ធីមូ៉ង្ថ ៤:២២ ។ 

III. ការប្ចកចាយរបស់ព្ពះ គឺអាស្រស័យង្លើការរមួសហ្ការរបស់ង្យើខ ឯការរមួសហ្ការរបស់
ង្យើខ គឺការហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ—១:៦ : 
A. ង្ៅង្ពលប្ៃលវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខង្បើកធំទូលាយ ខលួន្ទំខមូលរបស់ង្យើខ ព្តវូបន្ង្បើក 

។  បនាទ ប់មក ព្ពះម្ចន្ផលូវង្ៃើមបីប្ចកចាយអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ចូលង្ៅកនុខង្យើខ—រ ៉មូ ១២:១១ ។  
B. ម្ចន្ប្តង្សចកាីអធិដ្ឋា ន្បុ៉ង្ណាណ ះ ហ្វឹកហាត់វញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃល

ង្យើខអធិដ្ឋា ន្ទក់ទខនឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ និ្ខង្ៅង្ពលង្យើខសរង្សើរតង្មកើខព្ទខ់ ខាខង្យើខ 
គឺព្តូវទទួលបន្ការប្ចកចាយរបស់ព្ទខ់ ឯខាខព្ទខ់ គឺព្តូវប្ចកចាយ—២ធីមូ៉ង្ថ ១:៦ ។ 

IV. “ព្ពះគុណ្ខពខ់_ខពស់ ប្ៃលព្ទខ់បន្ង្ព្បសង្ម_តាា    គឺព្ប_ទន្ព្ពះអខគផ្ទទ ល់កនុខព្ពះបុ_
ព្តា ព្គប់ោ៉ខមិន្ព្តឹម ស_ព្ម្ចប់ ឱ្យង្យើខអំ_ណ្រ ប្តព្ទខ់ជាចំ_ប្ណ្ក ៃ៏ម្ចន្សិ_រ_ីលែ”—
(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ៣៧៦,បទអខ់ង្គលសង្លខ៤៩៧)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៦២    ការលាយបញ្ាូ លគ្នន រវាខព្ពះជាមួយមនុ្សស 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

យូ៉ហាន្ ១:១៤ក     ព្ពះបន្ទូលក៏ព្ត ប់ជាាច់្ម ង្ហ្ើយបន្ាន ក់ង្ៅជាមួយនឹ្ខ
ង្យើខរាល់គ្នន  ម្ចន្ង្ពញជាព្ពះគុណ្ និ្ខង្សចកដីពិត ។  

ព្ពះបន្លាយបញ្ាូ លជាមួយមនុ្សស គឺជាការលាយបញ្ាូ លគ្នន រវាខព្ពះជាមួយមនុ្សស
ង្នាះឯខ ។ ង្យើខអាចង្ព្បៀបង្ធៀបខលួន្ង្យើខង្ៅនឹ្ខប្កវដ្ឋក់ទឹកមួយ ។ ព្បសិន្ង្បើប្តព្តូវបន្
ដ្ឋក់បប្ន្ថមចូលង្ៅកនុខប្កវដ្ឋក់ទឹកង្ន្ះ ង្ព្កាយមក ទឹកនិ្ខប្ត ប្តនិ្ខទឹកព្តវូបន្លាយ
បញ្ាូ លគ្នន  ។ ង្យើខទំខអស់គ្នន ព្តូវម្ចន្ង្សចកាីជំង្ន្ឿមួយថ្វ ង្យើខព្តូវបន្លាយបញ្ាូ ល
ជាមួយព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ។ 

ខលឹមារ :  

យូ៉ហាន្ ១:១៤ក ព្ពះបន្ទូលក៏ព្ត ប់ជាាច់្ម ង្ហ្ើយបន្ាន ក់ង្ៅជាមួយនឹ្ខង្យើខ
រាល់គ្នន  ម្ចន្ង្ពញជាព្ពះគុណ្ និ្ខង្សចកដីពិត ។  

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ៤:២    ៃបិតៃំណឹ្ខលែបន្ផាយមកង្យើខរាល់គ្នន ៃូចជាៃល់ង្គប្ៃរ បុ៉ប្ន្ា ព្ពះបន្ទូល
ប្ៃលង្គឮ ង្នាះគ្នម ន្ព្បង្ោជន៍្ៃល់ង្គង្ាះ ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះមិន្បន្លាយនឹ្ខ
ង្សចកដីជំង្ន្ឿ កនុខចិតានន្ពួកអនកប្ៃលឮង្នាះ ។ 

I. អាថ៌កំបំខប្ៃលព្តវូបន្ង្បើកសប្មាខមកៃល់ង្យើខតាមរយៈព្ពះគមពីរទំខមូលង្ន្ះ គឺការ
លាយបញ្ាូ លលាយគ្នន រវាខព្ពះជាមួយមនុ្សស—យូ៉ហាន្១:១៤ ។  

II. ង្យើខអាចង្ព្បៀបង្ធៀបខលួន្ង្យើខង្ៅនឹ្ខប្កវដ្ឋក់ទឹកមួយ ។ ព្បសិន្ង្បើប្តព្តវូបន្ដ្ឋក់
បប្ន្ថមចូលង្ៅកនុខប្កវដ្ឋក់ទឹកង្ន្ះ  អខគធាតុមួយង្ផសខង្ទៀតព្តវូបន្ដ្ឋក់ចូលង្ៅកនុខទឹក 
ង្ព្កាយមក ារធាតុទំខពីរ ទឹកនិ្ខប្ត ប្តនិ្ខទឹកព្តវូបន្លាយបញ្ាូ លគ្នន —១កូរនិ្ថូស ៦:
១៧ ។ 
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III. “ៃបតិៃំណឹ្ខលែបន្ផាយមកង្យើខរាល់គ្នន ៃូចជាៃល់ង្គប្ៃរ បុ៉ប្ន្ា ព្ពះបន្ទូលប្ៃលង្គឮ 
ង្នាះគ្នម ន្ព្បង្ោជន៍្ៃល់ង្គង្ាះ ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះមិន្បន្លាយនឹ្ខង្សចកដីជំង្ន្ឿ កនុខចិតានន្
ពួកអនកប្ៃលឮង្នាះ”—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ៤:២ : 
A. ង្សចកាីជំង្ន្ឿៃ៏ពិត គឺជាអនកប្ៃលង្ជឿប្តកនុខព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះបុ៉ង្ណាណ ះ ង្ហ្ើយមិន្

សថិតង្ៅកនុខបទពិង្ាធន៍្ អារមមណ៍្ ឬបរោិកាសៃ៏ង្មម ខខឹតរបស់ខលួន្ឯខង្ ើយ ។ 
B. ង្យើខទំខអស់គ្នន ព្តូវប្តម្ចន្ង្សចកាីជំង្ន្ឿមួយថ្វ ង្យើខព្តូវបន្លាយបញ្ាូ លជាមួយ

ព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះ ។ ចំង្ពាះង្សចកាីជំង្ន្ឿៃ៏ពិតព្បកៃ គឺម្ចន្ង្សចកាីសបាយ
រកីរាយ និ្ខង្សចកាីអំណ្រ—៣:៩ ។  

IV. ខ្ុំស្រសឡាញ់ព្ពះអខគ ស្រសឡាញ់ព្ទខ់ឥតង្ព្បៀបបន្ / ខវះព្ពះអខគរស់ង្ៅ ឥតម្ចន្ន័្យ ព្ពះ
អខគព្ទខ់ទញចិតាខ្ុំ / ឱ្យខ្ុំលខ់ៃួខហ្ឫទ័យ ព្ទខ់បរបូិរឥតអវីង្ព្បៀបបន្ / នាមព្ពះអខគប្ផែម
ជាប់ចិតា ង្ៅព្ពះនាមង្ន្ះសកប់ចិតា / ព្ទខ់ជារបស់ខ្ុំ ខ្ុំរបស់ព្ទខ់ ព្ទខ់គខ់ជាមួយមនុ្សស / 
ព្ពះនិ្ខខ្ុំរមួប្តមួយ ភលក់រសជាតិង្យរាូ ិមថមី (បទជាភាាប្ខមរង្ៅទំព័រង្លខ ៤៦០ ) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី ៦៣ ព័ន្ធកិចានន្យុគសម័យ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ង្អង្ភសូរ ៤:១២ ព្បង្ោជន៍្នឹ្ខនំាឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ សព្ម្ចប់ង្ធវើ
ការ្រនន្ព័ន្ធកិចា ង្ហ្ើយនិ្ខាែ ខរបូកាយព្ពះព្គិសដង្ ើខ ។ 

ង្ៅព្គប់យុគសម័យ ព្ពះអម្ចា ស់ម្ចន្ការពិង្សសប្ៃលព្ទខ់ចខ់បំង្ពញសង្ព្មច ង្នាះគឺ
ព័ន្ធកិចានន្យុគសម័យង្នាះ ។ ង្យើខទំខអស់គ្នន ង្ៅកនុខនិ្មិតានន្យុគសម័យង្ន្ះ ង្យើខព្តូវង្ៃើរ
តាមនិ្មិតាង្ន្ះជានិ្ចា ។ 

ខលឹមារ : 

ង្អង្ភសូរ ៤:១២  ព្បង្ោជន៍្នឹ្ខនំាឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ សព្ម្ចប់ង្ធវើការ្រ
ព័ន្ធកិចា ង្ហ្ើយនិ្ខកាខរបូកាយព្ពះព្គិសដង្ ើខ ។ 

១ធីមូ៉ង្ថ ៤:៦     ព្ពះបន្ទូលនន្ង្សចកដីជំង្ន្ឿ និ្ខ ង្សចកដីបង្ព្ខៀន្ៃ៏លែបន្ចិញ្ា ឹមអនក ង្ដ្ឋយអនក
បន្កាន់្តាមង្ាម ះចំង្ពាះប្មន្ ។ 

I. ង្ៅព្គប់យុគសម័យ ព្ពះអម្ចា ស់ប្តម្ចន្ការពិង្សសប្ៃលព្ទខ់ចខ់បំង្ពញសង្ព្មច ។ ព្ទខ់
ម្ចន្ការាដ រង្ ើខវញិនិ្ខការ្ររបស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ង្ហ្ើយការាដ រង្ ើខវញិ និ្ខការ្រៃ៏
ពិង្សសប្ៃលព្ទខ់ង្ធវើង្ៅកនុខយុគសម័យនី្មួយៗ ង្នាះគឺជាព័ន្ធកិចានន្យុគសម័យង្នាះ—
ង្ព្បៀបង្ធៀបនឹ្ខ ង្លាកុបបតាិ ៦:១៣-១៤; ២ពខាវតារកសព្ត ២:២-១៥ :  
A. ង្ៅកនុខសញ្ញា ចាស់ ម្ចន្ព័ន្ធកិចានន្យុគសម័យរបស់ណូ្ង្អ គឺកាខទូក ង្ហ្ើយព័ន្ធ

កិចានន្យុគសម័យរបស់មូ៉ង្ស គឺព្តូវកាខង្រាខឱ្ង្បសថ ង្ហ្ើយនិ្ខព័ន្ធកិចានន្យុគ
សម័យរបស់ដ្ឋវឌិ និ្ខា ូមូ៉ន្ គឺព្តូវកាខព្ពះវហិារ—ង្លាកុបបតាិ ៦:១៤-១៦ ។ 

B. ង្ៅកនុខសញ្ញា ថមី ម្ចន្ព័ន្ធកិចារបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺព្តូវកាខរបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសដ 
ង្ ើខ—ម៉្ចថ្វយ ១៦:១៨ ។  
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II. និ្មិតាប្ៃលព្តវូនឹ្ខយុគសម័យ ព្តវូប្តពព្ខីកចាប់ពីនិ្មិតាទីមួយរបស់អ័ដ្ឋមង្ៅកនុខង្លាកបបតាិ 
រហូ្តៃល់និ្មិតាចុខង្ព្កាយបំផុតរបស់យូ៉ហាន្ង្ៅកនុខវវិរណ្ៈ ប្ៃលជាព្កខុង្យរាូ ិមថមី 
ង្ហ្ើយង្ៅខាខកនុខនន្ការបំង្ពញសង្ព្មចចុខង្ព្កាយង្ន្ះ គឺព្តវូបន្រមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់—       
ង្លាកុបបតាិ ២:៩, វវិរណ្ៈ ២១:២, ៩-១០ ។ 

III. ចំង្ណ្ះៃឹខ និ្ខការរកង្ ើញការង្បើកសប្មដខរបស់ព្ពះ ព្តវូអភិវឌឍន្និ្ខង្ជឿន្ង្ៅមុខង្ៅ
តាមយុគសម័យនី្មួយៗ—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១:១-២ :  
A. ង្ៅឆ្កន ំ ១៥២០ លូធឺ (Luther)ព្តូវបន្ង្ព្ជើសតំាខង្ ើខឱ្យម្ចន្ការប្កប្ព្ប ង្ហ្ើយង្ៅ

សតវតសទី ១៧ ម៉្ចដ្ឋម ហ្គូយ៉ន្ (Madam Guyon) បន្ាដ រង្ ើខនូ្វចំង្ណ្ះៃឹខអំពី
ជីវតិ ង្ហ្ើយបនាទ ប់មកង្ៅសតសតសទី ១៨ ង្ខាន្ថ៍ ហ្សិុន្ង្ហ្សន្ៃហ្វ (Count Zinzendorf)  
ម្ចន្ការាដ រង្ ើខវញិនូ្វការចាកង្ចញពីអខគការ និ្ខនិ្កាយនានា ង្ហ្ើយង្ព្កាយមកង្ទៀត
ង្ៅកនុខសតវតសទី ១៩ ង្ជ ង្អន្ ដ្ឋប ី (J. N. Darby) បន្ាដ រង្ ើខវញិនូ្វង្សចកដីពិត 
ង្ហ្ើយង្ៅកនុខសតវតសទី ២០ និ្មិតាបន្មកៃល់ង្យើខរាល់គ្នន —ខ១-២ ។ 

B. បខបែូន្ នី្ បន្ស្រសខ់យកខលឹមារង្ៃើមនន្ការង្បើកសប្មដខរបស់ព្ពះ ពីព្គប់ទំព័រព្បវតាិ
ាស្តសដ ង្ហ្ើយបន្ង្ជឿន្ង្ៅង្ទៀត ព្ពមទំខបន្តំាខមូលដ្ឋា ន្ព្គឹះៃ៏អាា រយ សព្ម្ចប់
ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់កនុខង្ពលសពវនថៃង្ន្ះ ។ រចួបខបែូន្ លី បន្បន្ដព័ន្ធ
កិចាង្ន្ះ ព្ពមទំខកាខង្លើការង្បើកសប្មដខរបស់ព្ពះប្ថមង្ទៀត ង្ឆ្កព ះង្ៅរកការង្បើក
សប្មដខៃ៏ខពខ់ខពស់បំផុតរបស់ព្ពះ—ង្អង្ភសូរ ១:១៧, ៣:៩ ។ 

IV. ង្ន្ះគឺជាព្ពះង្មតាដ របស់ព្ពះ ប្ៃលមនុ្សសអាចង្មើលង្ ើញ ង្ហ្ើយម្ចន្ទំនាក់ទំន្ខជាមួយ
នឹ្ខព័ន្ធកិចានន្យុគសម័យង្នាះ ។ ង្យើខព្គប់គ្នន ង្ៅកនុខយុគសម័យង្ន្ះ ទទួលព្គខនិ្មិតា
ទំខអស់ ង្យើខព្តវូង្ៃើរតាមនិ្មិតាង្ន្ះជានិ្ចា—ង្ព្បៀបង្ធៀប ១ពខាវតារកសព្ត ១៤:១-៤៦; 
២ពខាវតារកសព្ត ៦:១៦ ។  

V. ព្ពះនឹ្ខមនុ្សសរស់ង្ៅរមួគ្នន      ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្រមួបញ្ាូ លគ្នន  / ង្យើខរមួសហ្ការនឹ្ខព្ទខ់
ពិត   កាល យជារបូកាយម្ចន្ជីវតិ / ង្ន្ះជានិ្មិតានន្យុគសម័យ       ព្គប់ព្គខជីវតិរស់ង្ៅ
រាល់នថៃ / ព្ពះអម្ចា ស់នឹ្ខម្ចន្របូកាយព្ទខ់ ពន្លឺបរសុិទធបំភលឺទីព្កខុ   ។— (បទចង្ព្មៀខប្ខមរ 
ទំព័រ ៤៤១ ,អខ់ង្គលស ១៣៤៩) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៦៤  ព្ពះព្តីឯកប្ៃលបន្្លខកាត់ៃំណាក់កាល 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

១ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៦ ពិតព្បកៃជាង្សចកដីអាថ៌ កំបំខរបស់ាសនានន្ង្យើខ ង្នាះព្ជាលង្ព្ៅ
ណាស់ គឺប្ៃលព្ពះបន្ង្លចមកកនុខាច់្ម បន្រាប់ជាសុចរតិង្ដ្ឋយព្ពះ វញិ្ញា ណ្ ពួកង្ទវតា
បន្ង្ ើញព្ទខ់ មនុ្សសបន្ព្បកាសព្បប់ពីព្ទខ់ៃល់ពួកាសន៍្ៃនទ ម្ចន្ង្គង្ជឿៃល់ព្ទខ់កនុខ
ង្លាកិយង្ន្ះ រចួព្ពះបន្ង្លើកព្ទខ់ង្ ើខង្ៅកនុខសិរ ីលែវញិ ។ 

ព្ពះនាមរបស់ព្ពះព្តីឯកគឺ ព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ ង្ៅកនុខៃំណាក់
កាលរបស់ ព្ទខ់បន្្លខកាត់ការកាល យជាាច់្ម ៃំង្ណ្ើ រជីវតិជាមនុ្សស បន្ោខចូល
ង្ៅកនុខង្សចកាីាល ប់ ព្ពះព្គិសាបន្រស់ង្ ើខវញិ ។ ង្យើខបទពិង្ាធព្ពះព្តីឯកប្ៃលបន្្លខ់
កាត់ៃំណាក់កាល ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខង្ៅ "អូ ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ" ។ 

ខលឹមារៈ 

យូហាន្ ១:១៤ក  ព្ពះ បន្ទូលក៏ព្ត ប់ជាាច់្ម ង្ហ្ើយបន្ាន ក់ង្ៅជាមួយនឹ្ខង្យើខ
រាល់គ្នន  ម្ចន្ង្ពញជាព្ពះ គុណ្ និ្ខង្សចកដីពិត ។ 

                    ២៩   លុះប្សែកង្ ើខ យូ៉ហាន្ង្ ើញព្ពះ ង្យស ូ ប្ៃលព្ទខ់កំពុខប្តោខមកឯ
គ្នត់ ង្នាះក៏ង្ពាលថ្វ នុ្ ះន៍្ កូន្ង្ចៀមនន្ព្ពះ ប្ៃលង្ដ្ឋះបបមនុ្សសង្លាក 
។ 

កិចាការ ៣:១៥        អនករាល់គ្នន បន្សម្ចល ប់ព្ពះ អម្ចា ស់ជីវតិង្នាះង្ៅ ប្តព្ពះបន្ង្ព្បសឱ្យព្ទខ់
ម្ចន្ព្ពះ ជន្មរស់ពីាល ប់ង្ ើខវញិ ង្យើខខ្ុំង្ន្ះជាទីបនាទ ល់ពីការង្នាះឯខ ។ 

I. ព្ពះគឺប្តមួយ បុ៉ប្ន្ាបី គឺ ព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ ព្ពះព្តីឯក គឺជា
ការហូ្រនន្ព្ពះជាមួយនឹ្ខព្ពះវរបិតាជាកាលទឹក ព្ពះរាជបុព្តាជារន្ធទឹក និ្ខព្ពះ
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វញិ្ញា ណ្ជាទង្ន្ល សព្ម្ចប់ការបទពិង្ាធន៍្ និ្ខង្សចកាីអំណ្ររបស់ង្យើខ—យូ៉ហាន្ ៤:
១៤; ២កូរថូិស ១៣:១៤ ខអធិបាយ១ : 

A. ង្ៅកនុខការកាល យជាាច់្មរបស់ព្ទខ់ ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូបន្ចាប់នផទង្ដ្ឋយព្ពះ   
វញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ។ "ង្មើលនាខព្ពហ្មចារនឹី្ខម្ចន្គភ៌ព្បសូតបន្បុព្តា១ ង្ហ្ើយព្ពះ នាម
បុព្តង្នាះព្តូវង្ៅថ្វ ង្អម៉្ច ញូ ប្អល" ។ ង្អម៉្ច ញូ ប្អល ម្ចន្ន័្យថ្វ ព្ពះគខ់ជាមួយ
ង្យើខ—ម៉្ចថ្វយ ១:២៣; យូ៉ហាន្ ១:១៤ ។ 

B. ង្ៅកនុខការៃំង្ណ្ើ រជីវតិជាមនុ្សសរបស់ព្ទខ់ ព្ទខ់គឺជា "ង្ ើញព្ទខ់ម្ចន្ភាពជាមនុ្សស
ៃូង្ចាន ះ" កនុខរបូជាមនុ្សសផខ ង្នាះក៏បនាទ បព្ពះ អខគព្ទខ់—ភីលីព ២:៦-៨ ។ 

C. ង្ៅកនុខង្សចកាីាល ប់របស់ព្ពះព្គិសា ព្ទខ់បន្ង្ដ្ឋះស្រាយបប ាតំាខ ង្លាកិយ... 
ក៏បន្បង្ញ្ាញជីវតិព្ពះផខប្ៃរ ។ ង្ពលប្ៃលព្ទខ់ព្តូវបន្ជាប់ឆ្កក ខ ព្ពះង្លាហិ្ត 
និ្ខទឹកបន្ហូ្រង្ចញ ។ ព្ពះង្លាហិ្ត គឺសព្ម្ចប់ការព្បសង្លាះ រឯីទឹកគឺសព្ម្ចប់
ការប្ចករបំ្លកជីវតិ—យូ៉ហាន្ ១:២៩; ង្ហ្ង្ព្ពើរ ២:១៤ខ ។ 

D. បនាទ ប់ពីង្សចកាីាល ប់របស់ព្ទខ់ ព្ពះព្គិសាព្តូវបន្រស់ង្ ើខវញិ ង្ហ្ើយបន្ប្ចករបំ្លក
ជីវតិព្ពះចូលង្ៅកនុខង្យើខង្ៅកនុខង្សចកាីរស់ង្ ើខវញិ ង្ៃើមបីឱ្យង្យើខអាចកាល យជាកូន្
ព្ពះ និ្ខពួកបខបែូន្របស់ព្ទខ់ជាង្ព្ចើន្—១ង្ពព្តសុ ១:៣; កិចាការ ២:៣២ ។ 

II. ង្យើខបទពិង្ាធព្ពះព្តីឯកប្ៃលបន្្លខ់កាត់ៃំណាក់កាល ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខង្ៅ "អូ 
ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ" ។ ព្ពះព្តីឯកប្ៃលបន្្លខកាត់ៃំណាក់កាលទំខមូល គឺព្តវូបន្ប្ព្ប
សភាពង្ៅកនុខព្ពះនាមង្ន្ះ ។ ង្ពលប្ៃលង្យើខប៉ះពាល់ព្ពះនាមង្ន្ះ ង្ៅព្ពះនាមង្ន្ះ 
ង្នាះអខគៃ៏អាា រយនឹ្ខោខមក—រ ៉មូ ១០:១២ ។ 

III. “សរ_ង្សើរ បិ_តា ព្ប_ភព ព្ពះពរ   សរ_ង្សើរ បុ_ព្តា ស_ង្ព្មចង្ព្បសង្លាះ សរ_ង្សើរ 
ព្ពះវ_ិញ្ញា ណ្ ៃំ_ង្ណ្ើ រ_ការ សរ_ង្សើរ បិ_តា  បុ_ព្តា វ_ិញ្ញា ណ្ ។ សរង្សើរបិតាជាព្បភព
ទឹក សរង្សើរបុព្តាជាប្ខសទឹកហូ្រ     សរង្សើរព្ពះវញិ្ញា ណ្ចូលខាខកនុខ  ព្ពះអខគព្តីឯកជា
ចំប្ណ្កខ្ុំ។”—( បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ៥,អខ់ង្គលសង្លខ៨)  ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៦៥ ព្ពះព្គិសារមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ 

 
ៃកស្រសខ់ពី:  

កូលុ៉ស ១:១២ ព្ពមទំខអរព្ពះគុណ្ ៃល់ព្ពះវរបិតាប្ៃលព្ទខ់បន្ង្ព្បស ឱ្យង្យើខបន្    
គួរនឹ្ខទទួលចំប្ណ្កង្ករ ាិ៍អាករ កនុខពួកបរសុិទធង្ៅទីភលឺផខ ។  

សពវនថៃង្ន្ះ ចំប្ណ្ករបស់ង្យើខ គឺជាព្ពះព្គិសាប្ៃលរមួបញ្ាូ លទំខអស់ ។ ទឹកៃីលែបន្ 
ផាល់នូ្វអវីប្ៃលង្យើខព្តូវការ ៃូចជាទឹកង្ដ្ឋះ ទឹក មុំ ង្គ្នព្កបី ធញ្ាជាតិ ប្រ ៉។ ង្យើខពិតជាព្តូវអរ
ព្ពះគុណ្ៃល់ព្ពះវរបិតា សព្ម្ចប់ការព្បទន្ព្ពះព្គិសាៃល់ង្យើខ ទុកជាចំប្ណ្កង្ករ ាិ៍អាករព្ពះ
របស់ង្យើខ! 

ខលឹមារ: 

កូលុ៉ស ១:១២          ព្ពមទំខអរព្ពះគុណ្ ៃល់ព្ពះវរបិតាប្ៃលព្ទខ់បន្ង្ព្បស ឱ្យង្យើខ
បន្គួរនឹ្ខទទួលចំប្ណ្កង្ករ ាិ៍អាករ កនុខពួកបរសុិទធង្ៅទីភលឺផខ ។  

ង្ចាទិយកថ្វ ៨:៧-៩  ៃបតិព្ពះង្យហូ្វ៉ាជាព្ពះនន្ឯខ ព្ទខ់នំាឯខចូលង្ៅកនុខស្រសុកៃ៏លែ ជា
ស្រសុក ប្ៃលម្ចន្សទឹខ ម្ចន្រន្ធទឹក ង្ហ្ើយនឹ្ខកាលទឹកហូ្រង្ចញង្ៅកនុខ
ព្ចក ង្ហ្ើយកនុខភនំផខ ។ ជាស្រសុកប្ៃលម្ចន្ស្រសូវាលី នឹ្ខស្រសវូឱ្ក ក៏ម្ចន្
ទំពំាខបយជូម្ចន្លាវ  នឹ្ខទទឹម ង្ហ្ើយម្ចន្ង្ៃើមអូលីវ និ្ខទឹក មុំផខ ។ 
ជាស្រសកុប្ៃលឯខនឹ្ខបរងិ្ភាគអាហារ មិន្ប្មន្ង្ដ្ឋយរតិតបតិង្ទ ឯខនឹ្ខមិន្ខវះ
ខាតអវីង្ៅស្រសកុង្នាះង្ ើយ ឯថមង្ៅស្រសកុង្នាះសុទធប្តជាប្ៃក ង្ហ្ើយង្ៅកនុខភនំ
ង្នាះនឹ្ខជីករកបន្ទខ់ប្ៃខ ។ 

I. កូលុ៉ស ១:១២ ប្ចខថ្វ ព្ពះព្គិសាប្ៃលរមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ ជាចំប្ណ្កង្ករ ាិ៍អាករព្ពះ 
ង្ៃើមបកីាល យជាង្សចកាីអំណ្រៃល់ពួកអនកង្ជឿរបស់ព្ទខ់: 
A. ពាកយជាភាាព្កិកបន្បកប្ព្ប ចំប្ណ្ក ថ្វ ចំប្ណ្ក និ្ខង្ករ ាិ៍អាកររបស់ង្យើខ ប្ៃល

សពវនថៃង្ន្ះ គឺជាព្ពះព្គិសាប្ៃលរមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ ។ 
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B. ពាកយ ចំប្ណ្ក ចខែុលប ហ្ ញពីង្សចកាីអំណ្រ ។ ព្ពះព្គិសា គឺជាង្សចកាីអំណ្រប្តមួយ
គត់សព្ម្ចប់ពួកបរសុិទធទំខអស់ ។ គ្នម ន្អវីគួរអនុ្ញ្ញា តឱ្យមកជំនួ្សព្ទខ់ជាចំប្ណ្ក
របស់ង្យើខង្ ើយ ។ 

II. ង្ចាទិយកថ្វ ៨:៧-៩ និ្ោយថ្វ “ៃបតិព្ពះង្យហូ្វ៉ាជាព្ពះនន្ឯខ ព្ទខ់នំាឯខចូលង្ៅកនុខ
ស្រសកុៃ៏លែ ជាស្រសកុប្ៃលម្ចន្សទឹខ ម្ចន្រន្ធទឹក ង្ហ្ើយនិ្ខកាលទឹកហូ្រង្ចញង្ៅកនុខព្ចក 
ង្ហ្ើយកនុខភនំផខ ។ ជាស្រសកុប្ៃលម្ចន្ស្រសវូាលី និ្ខស្រសវូឱ្ក ក៏ម្ចន្ទំពំាខបយជូរ ម្ចន្
លាវ  និ្ខទទឹម ង្ហ្ើយម្ចន្ង្ៃើមអូលីវ និ្ខទឹក មុំផខ ។ ជាស្រសកុប្ៃលឯខនឹ្ខបរងិ្ភាគ
អាហារ មិន្ប្មន្ង្ដ្ឋយរតិតបតិង្ទ ឯខនឹ្ខមិន្ខវះខាតអវីង្ៅស្រសកុង្នាះង្ ើយ ឯថមង្ៅស្រសកុ
ង្នាះសុទធប្តជាប្ៃក ង្ហ្ើយង្ៅកនុខភនំង្នាះនឹ្ខជីករកបន្ទខ់ប្ៃខ” : 
A. បុ៉លបន្ង្ព្បើវាកយសពទង្ន្ះជាមួយកំណ្ត់ព្តាគមពីរសញ្ញា ចាស់ អំពីស្រសកុទុកជាាវតារ 

។ ព្ពះបន្ព្បទន្ទឹកៃីលែៃល់កូន្ង្ៅអីុស្រាប្អល ជាព្បជារាស្តសាប្ៃលព្ទខ់បន្ង្ព្ជើស
ង្រ ើស សព្ម្ចប់ទុកជាមរតក និ្ខជាង្សចកាីអំណ្ររបស់ពួកង្គ ។  

B. ស្រសុកគឺជារបស់ព្គប់ោ៉ខសព្ម្ចប់ពួកង្យើខ ង្ព្ពាះស្រសកុបន្ផគត់ផគខ់អវីៗប្ៃលកូន្ង្ៅ
អីុស្រាប្អលព្តូវការ ៃូចជាទឹកង្ដ្ឋះ ទឹក មុំ ង្គ្នព្កបី ធញ្ាជាតិ និ្ខប្រ ៉ ។ ង្យើខពិតជា
ព្តូវអរព្ពះគុណ្ៃល់ព្ពះវរបិតា សព្ម្ចប់ការព្បទន្ព្ពះព្គិសាៃល់ង្យើខ ទុកជាចំប្ណ្កង្ករ ាិ៍
អាករព្ពះរបស់ង្យើខ! 

III. “ព្ពះអខគជាបុ_ព្តាសៃួន្_ភាៃ    ជារបូភាពរ_បស់ព្ពះ   ព្ទខ់ជាចំ_ប្ណ្កពួកបរ_ិសុទធ   ង្យើខ
ព្តវូអំ_ណ្រ ឥតឈប់   ព្ទខ់បន្កាល យមកជាបខចបខព្ប_មុខ ង្លើព្គប់ទំខពួខព្គប់រ_បស់
ព្ទខ់ប_ង្ខកើត ផខ   ង្ៅង្ព្កាមព្ពះៃ៏ម្ចន្ជ័យ”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ១៦៣,អខ់ង្គលស
ង្លខ១៨៩)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី ៦៦ ព្ពះវញិ្ញា ណ្សង្ព្មចចុខង្ព្កាយបខែស់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

យូ៉ហាន្ ៧:៣៩  ប្តង្សចកាីង្ន្ះ គឺព្ទខ់ម្ចន្បន្ទូល ពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ ប្ៃលអស់អនកង្ជឿ
ៃល់ព្ទខ់នឹ្ខព្តូវទទួល ៃបិតព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ មិន្ទន់្ោខមក ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះព្ពះង្យស ូមិន្
ទន់្បន្តង្មកើខង្ ើខង្ៅង្ ើយ ។  

វញិ្ញា ណ្លាយបញ្ាូ ល បន្្លខកាត់ព្គប់ៃំណាក់កាល—ការកាល យជាាច់្ម ការ
ៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់ជាមនុ្សស ង្សចកាីាល ប់ប្ៃលរមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ ការបង្ញ្ាញជីវតិរស់
ង្ ើខវញិប្ៃលម្ចន្ព្គប់ទំខអស់—ព្ពះព្តីឯកកាល យជាព្ពះវញិ្ញា ណ្សង្ព្មចចុខង្ព្កាយបខែស់
ជា មួយនឹ្ខវញិ្ញា ណ្របស់មនុ្សស ។ “ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខង្ៅ ‘ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ’ ង្តើវញិ្ញា ណ្
របស់ង្យើខនឹ្ខផុសង្ ើខោ៉ខណាង្ៅ ។ ចំង្ពាះការង្ន្ះ ព្ពះវញិ្ញា ណ្ផាល់ជីវតិគខ់ង្ៅខាខ
កនុខង្យើខ!”  

ខលឹមារ: 

យូ៉ហាន្ ៧:៣៩ខ ៃបិតព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ មិន្ទន់្ោខមក ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះព្ពះង្យស ូមិន្ទន់្
បន្តង្មកើខង្ ើខង្ៅង្ ើយ ។  

១កូរនិ្ថូស ៦:១៧    ឯអនកប្ៃលង្ៅជាប់នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ង្នាះក៏ជា វញិ្ញា ណ្ប្ត១នឹ្ខព្ទខ់ប្ៃរ 
។ 

I. សពវនថៃង្ន្ះព្ពះព្គិសាលាយបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ បន្កាល យជា ព្ពះវញិ្ញា ណ្សង្ព្មចចុខ
ង្ព្កាយបខែស់—យូ៉ហាន្ ៧:៣៩: 
A. ព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ៃលង្យើខម្ចន្សពវនថៃង្ន្ះ គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្សង្ព្មចចុខង្ព្កាយបខែស់ ។ 

ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ មិន្ទន់្ោខមក ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះព្ពះង្យស ូមិន្ទន់្បន្តង្មកើខ
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ង្ ើខង្ៅង្ ើយ ។ ង្ៅង្ពលប្ៃលព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះជន្មរស់ង្ ើខវញិ ង្នាះព្ពះង្យស ូបន្
តង្មកើខង្ ើខ—លូកា ២៤:២៦ ។ 

B. ឥ ូវង្ន្ះព្ពះវញិ្ញា ណ្ រមួម្ចន្ សភាពព្ពះ សភាពមនុ្សស ព្បសិទធភាពនន្ការសុគត
របស់ព្ពះព្គិសា និ្ខអំណាចនន្ការរស់ង្ ើខវញិរបស់ព្ទខ់ ។ ង្យើខម្ចន្ព្ពះវញិ្ញា ណ្
សង្ព្មចចុខង្ព្កាយបខែស់ប្ៃលម្ចន្ង្ព្ចើន្ង្លើសលុបខាល ំខណាស់ ! 

II. ព្ទខ់បន្មកៃល់ង្យើខ ង្ហ្ើយចូលមកខាខកនុខង្យើខជា ព្ពះវញិ្ញា ណ្សង្ព្មចចុខង្ព្កាយ
បខែស់ ជាព្ពះវញិ្ញា ណ្គខ់ង្ៅខាខកនុខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ កាល យជា ប្ត១ជាមួយវញិ្ញា ណ្
របស់ង្យើខ—១កូរនិ្ថូស ៦:១៧: 
A. ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខង្ជឿង្លើព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ព្ពះព្តីឯកប្ៃលសព្មចចុខង្ព្កាយបខែស់ 

ប៉ះពាល់ ង្ៅៃល់ ង្ហ្ើយប្ថមទំខចូលង្ៅខាខកនុខខលួន្ង្យើខ ង្ៃើមបីង្ធវើឱ្យវញិ្ញា ណ្របស់
ង្យើខបន្ង្កើតជាថមីជាមួយនឹ្ខជីវតិរបស់ព្ពះ—ខ៤ ។ 

B. បនាទ ប់ពីង្ន្ះ ព្ពះវញិ្ញា ណ្បរសុិទធ ឋិតង្ៅ និ្ខគខ់ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្របស់ង្យើខ ។ ការ
ង្ន្ះបង្ខកើតឱ្យម្ចន្ការរមួគ្នន  ឬ ការលាយបញ្ាូ លគ្នន  ។ វញិ្ញា ណ្ប្ៃលបន្ង្កើតជាថមី
របស់ពួកអនកង្ជឿ ង្ហ្ើយនិ្ខព្ពះវញិ្ញា ណ្សង្ព្មចចុខង្ព្កាយបខែស់របស់ព្ពះព្តូវបន្
លាយបញ្ាូ លគ្នន ជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ—ខ.១៧; រ ៉មូ.៨:១៦ ។ 

III. “ព្ពះវញិ្ញា ណ្ចាក់ង្ព្បខលាប ឱ្យខ្ុំបន្ព្ជតួព្ជាប     ទំខព្ពលឹខនិ្ខវញិ្ញា ណ្ ង្ពារង្ពញ
ង្ដ្ឋយព្ពះអខគ      ឱ្យខ្ុំបន្ផ្ទល ស់ប្ព្បង្ៅ ប្ថមទំខថតចមលខ    រហូ្តចង្ព្មើន្ង្ ើខធំ ង្ពញវ ័
យជាចាស់ទំុ។—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ៣៨១,អខ់ង្គលសង្លខ៨៤១)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី ៦៧     ព្ពះជាជីវតិអស់កលប 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

១យូ៉ហាន្ ១:២ ៃបតិព្ពះៃ៏ជាជីវតិ ព្ទខ់បន្ង្លចមកង្ហ្ើយ ង្យើខខ្ុំបន្ង្ ើញព្ទខ់ ក៏ង្ធវើ
ជាទីបនាទ ល់ព្បប់ៃល់អនករាល់គ្នន  ពីជីវតិង្នាះៃ៏រស់ង្ៅអស់កលបជានិ្ចាប្ៃលពីង្ៃើម សថិតង្ៅ
នឹ្ខព្ពះវរបិតា ង្ហ្ើយបន្ង្លចមកឱ្យង្យើខខ្ុំង្ ើញ  ។ 

ជីវតិអស់កលប គឺជាជីវតិព្ពះ ឬជាជីវតិរបស់ព្ពះ ។ ការផឹកទឹកៃ៏រស់ គឺជាការផឹកជីវតិៃ៏
អស់កលប ។ ង្យើខព្តូវការផឹកទឹកៃ៏រស់  ង្ហ្ើយង្យើខក៏ព្តូវការ “ការហូ្រតាមង្យើខ ព្ទខ់អាច
ង្ព្បើការង្យើខបន្ ព្គប់ង្ម៉្ចខព្គប់ទីកប្ន្លខ” (ៃកស្រសខ់ពីបទអខ់ង្គលសង្លខ ២៦៨) ។  

ខលឹមារ :  

១យូ៉ហាន្ ១:២     ៃបិតព្ពះៃ៏ជាជីវតិ ព្ទខ់បន្ង្លចមកង្ហ្ើយ ង្យើខខ្ុំបន្ង្ ើញព្ទខ់ ក៏ង្ធវើ
ជា     ទីបនាទ ល់ ព្បប់ៃល់អនករាល់គ្នន  ពីជីវតិង្នាះៃ៏រស់ង្ៅអស់កលបជានិ្ចា
ប្ៃលពីង្ៃើមសថិតង្ៅនឹ្ខព្ពះវរបិតា ង្ហ្ើយបន្ង្លចមកឱ្យង្យើខខ្ុំង្ ើញ  ។ 

៥:១៣      ខ្ុំបន្សរង្សរង្សចកាីទំខង្ន្ះ ង្ផ្ើមកអនករាល់គ្នន  ប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះនាមព្ពះរាជ
បុព្តានន្ព្ពះ ង្ៃើមបឱី្យអនករាល់គ្នន បន្ៃឹខថ្វ អនករាល់គ្នន ម្ចន្ជីវតិអស់កលប    ជា
និ្ចាង្ហ្ើយ ។ 

យូ៉ហាន្ ៤:១៤     ប្តអនកណាប្ៃលផឹកទឹកខ្ុំឱ្យ ង្នាះនឹ្ខមិន្ង្ស្រសកង្ទៀតង្ ើយ ទឹកប្ៃលខ្ុំឱ្យ នឹ្ខ
ព្ត ប់ជារន្ធទឹកង្ៅកនុខអនកង្នាះ     ប្ៃលផុសង្ ើខៃល់ង្ៅបន្ជីវតិអស់កលប  
ជានិ្ចាម្ចន្ប្តជីវតិរបស់ព្ពះង្ទ គឺជាជីវតិ ។  

I. ម្ចន្ប្តជីវតិរបស់ព្ពះង្ទ ប្ៃលជាជីវតិ និ្ខជាព្ពះ ។ បទគមពីរប្ចខពី ជីវតិរបស់ព្ពះថ្វ ជា
ជីវតិអស់កលប—១យូ៉ហាន្ ៥:១២-១៣ : 
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A. ម្ចន្ប្តអស់អនកប្ៃលម្ចន្ង្សចកាីព្តូវការខាខកនុខខាល ំខ ង្ហ្ើយនិ្ខអនកប្ៃលង្បាជ្ាចិតា
ង្ៃើមបជួីបព្ពះបុ៉ង្ណាណ ះ ង្ទើបនឹ្ខទទួលបន្ព្ពះពររបស់ព្ទខ់—១:២  ។  

B. ជីវតិអស់កលប គឺជាជីវតិប្ៃលម្ចន្ង្ៅកនុខព្ពះរាជបុព្តានន្ព្ពះ ។ ង្ៅង្ពលង្យើខ
ទទួលព្ពះរាជបុព្តាង្ដ្ឋយការង្ជឿង្លើព្ទខ់ ង្នាះង្យើខម្ចន្ជីវតិអស់កលប ។ 

II. កនុខនាមជាពួកអនកង្ជឿព្ពះព្គិសា ង្យើខបន្ទទួលជីវតិអស់កលបតាមរយៈង្សចកាីជំង្ន្ឿ—   
យូ៉ហាន្ ៦:៤៧ ។ 

III. “ប្តអនកណាប្ៃលផឹកទឹកប្ៃលខ្ុំឱ្យ ង្នាះនឹ្ខមិន្ង្ស្រសកង្ទៀតង្ ើយ ទឹកប្ៃលខ្ុំឱ្យនឹ្ខព្ត ប់
ជារន្ធង្ៅកនុខអនកង្នាះ ប្ៃលផុសង្ ើខរហូ្តៃល់ង្ៅជីវតិអស់កលបជានិ្ចា”—៤:១៤: 
A. បនាទ ប់ពីង្យើខបន្ង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា ង្នាះព្ពះព្តីឯកប្ៃលជាជីវតិអស់កលបបន្

ចូលង្ៅកនុខង្យើខ—៦:៤៧ ។ 
B. ការផឹកទឹកៃ៏រស់ គឺជាការផឹកជីវតិអស់កលបជានិ្ចា ។ ខណ្ៈង្ពលង្យើខផឹកទឹកៃ៏រស់ 

ង្នាះព្ទខ់បញ់ង្ចញង្ ើខង្ៅកនុខង្យើខ ង្ហ្ើយង្យើខព្តូវបន្នំាចូលង្ៅៃល់ជីវតិអស់
កលបជានិ្ចា ង្ៃើមបីបំបត់ការង្ស្រសករបស់ង្យើខ—៤:១៤ ។  

C. ង្ដ្ឋយការកាល យជាទរបខហូរ ង្យើខព្តូវប្ចកចាយជីវតិង្ន្ះ ង្ៃើមបីឱ្យជីវតិអស់កលបអាច
ហូ្រង្ៅៃល់អវយវៈនន្របូកាយៃនទង្ទៀត ។  

IV. ជីវតិអស់កលបនំាង្យើខខ្ុំឱ្យម្ចន្ការព្បកប / រមួប្ចកចាយរមួចំប្ណ្ក រចួផុតការបក់ប្បក / 
ង្យើខបន្កាល យជាប្តមួយ ង្ៅកនុខការព្បកប / ជីវតិប្ៃលព្ទខ់ព្បទន្ គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ 
(បទចង្ព្មៀខជាភាា ៥៣៣, អខ់ង្គលសង្លខ ៧៣៧) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទ ៦៨ របូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ង្អង្ភសូរ ១:២២-២៣ …ទំខព្បទន្ព្ទខ់មកង្ធវើជាសិរាង្លើព្គប់ទំខអស់ ៃល់ពួក
ជំនំុ្ ប្ៃលជារបូកាយព្ទខ់ គឺជាង្សចកដីង្ពារង្ពញរបស់ព្ពះអខគ ប្ៃលបំង្ពញព្គប់ទំខអស់ កនុខ
ទំខអស់ ។ 

ង្អង្ភសូរ ១:២២ និ្ខ២៣ ង្បើកសប្មាខពីព្កុមជំនំុ្គឺជារបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា ។ ង្ៅកនុខ
សកលង្លាកង្ន្ះ ម្ចន្របូកាយព្ពះព្គិសាប្តមួយបុ៉ង្ណាណ ះ ។  ង្ៅកនុខព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ ង្យើខ
ព្គប់គ្នន ក៏បន្ព្តូវព្ជមុជចូលកនុខរបូកាយប្ត១ ផឹកពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ប្ៃរ ។ 

ខលឹមារ : 

ង្អង្ភសូរ ១:២២-២៣ ង្ហ្ើយព្ទខ់បន្បរ ក្ បព្គប់ទំខអស់ ង្ៅង្ព្កាមព្ពះបទនន្ព្ពះរាជ
បុព្តា ទំខព្បទន្ព្ទខ់មកង្ធវើជាសិរាង្លើព្គប់ទំខអស់ ៃល់ពួកជំនំុ្ 
ប្ៃលជារបូកាយព្ទខ់ គឺជាង្សចកដីង្ពារង្ពញរបស់ព្ពះអខគ ប្ៃលបំង្ពញ
ព្គប់ទំខអស់ កនុខទំខអស់  ។ 

១កូរនិ្ថូស ១២:១៣ ៃបិតង្យើខទំខអស់គ្នន ង្ទះង្បើជាាសន៍្យូដ្ឋ ឬាសន៍្ង្ព្កក បវ
បង្ព្មើ ឬអនកជាកដី ង្យើខបន្ទទួលពិធីព្ជមុជទឹក ចូលកនុខរបូកាយប្ត១ 
ង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ ង្ហ្ើយព្គប់គ្នន ក៏បន្ព្តូវផឹកពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត
១ប្ៃរ ។  

I. ការង្បើកសប្មាខៃ៏ខពខ់ខពស់បំផុតង្ៅកនុខព្ពះគមពី គឺជារបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា—ង្អង្ភសូរ ១:
២២-២៣ ។ 

II. ង្ៅកនុខសកលង្លាកង្ន្ះ ម្ចន្របូកាយព្ពះព្គិសាប្តមួយបុ៉ង្ណាណ ះ—៤:៤ : 
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A. របូកាយព្ពះព្គិសាគឺម្ចន្ប្តមួយបុ៉ង្ណាណ ះង្ៅកនុខសកលង្លាកង្ន្ះ មិន្ម្ចន្របូកាយ
ព្ពះព្គិសាង្ៅអាង្មរចិ ង្ហ្ើយរបូកាយមួយង្ទៀតង្ៅជបុ៉ន្ង្នាះង្ទ ។ ង្ៅកនុខព្គប់ទី
កប្ន្លខ របូកាយព្ពះព្គិសាគឺម្ចន្ប្តមួយ ប្ៃលម្ចន្ព្ពះព្តីឯកជាចំណុ្ះ—ខ៤-៦ ។ 

B. ភាពប្តមួយនន្របូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា គឺព្តូវបន្រកា និ្ខសប្មាខង្ចញតាមរយៈព្កមុ
ជំនំុ្តំបន់្ប្ៃលង្ៅកនុខតំបន់្ង្នាះ—កិចាការ ៨:១; វវិរណ្ៈ ១:១១ ។  

III. “ប្តអវយវៈទំខង្នាះ ង្ទះម្ចន្ង្ព្ចើន្ក៏ពិត គខ់ប្តរមួគ្នន មកជារបូប្ត១ង្ទ ង្នាះព្ពះព្គិសាក៏
ៃូង្ចាន ះប្ៃរ ៃបតិង្យើខទំខអស់គ្នន ង្ទះង្បើជាាសន៍្យូដ្ឋ ឬាសន៍្ង្ព្កក បវបង្ព្មើ ឬអនក
ជាកដី ង្យើខបន្ទទួលពិធីព្ជមុជទឹក ចូលកនុខរបូកាយប្ត១ ង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ 
ង្ហ្ើយព្គប់គ្នន ក៏បន្ព្តវូផឹកពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ប្ៃរ”—១កូរនិ្ថូស ១២:១២-១៣ : 
A. របូកាយព្ពះព្គិសាព្តវូបន្ផសំង្ ើខពីពួកអនកង្ជឿទំខអស់ ប្ៃលជាអវយវៈនន្របូកាយ   ។ 
B. ១កូរនិ្ថូស ១២:១៣ និ្ោយថ្វ ង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ង្ន្ះ  ង្យើខទំខអស់

បន្ព្ជមុជទឹកចូលកនុខរបូកាយៃ៏រស់ប្ត១ង្ន្ះ ប្ៃលង្យើខអាចសប្មាខព្ពះព្គិសា ៃូង្ចនះ
ង្ហ្ើយង្យើខទំខអស់គ្នន  មិន្គួរគិតពី ពូជាសន៍្ សញ្ញា តិ និ្ខឋាន្ៈង្ៅកនុខសខគម
ង្នាះង្ទ ង្យើខជារបូកាយប្តមួយ ។ 

C. ១កូរនិ្ថូស ១២:១៣ បញ្ញា ក់ថ្វ ង្យើខផឹកពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្តមួយង្ៅកនុខរបូកាយ ។ 
ង្យើខបន្ទទួលព្ជមុជទឹក ចូលកនុខរបូកាយប្ត១ ង្ដ្ឋយារព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ ង្ហ្ើយ
ព្គប់គ្នន ក៏បន្ព្តូវផឹកពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ប្ត១ប្ៃរ ។ ព្ពះវញិ្ញា ណ្គឺង្ៅកនុខរបូកាយ ៃរាប
ណាង្យើខង្ៅកនុខរបូកាយ ង្នាះង្យើខអាចផឹកពីព្ពះវញិ្ញា ណ្បន្ ។ 

IV. “ពួកង្យើខរាល់គ្នន ជារបូកាយរមួនន្ព្កមុជន្ ម្ចន្ចំនួ្ន្ង្ព្ចើន្ប្តង្យើខរមួមកប្តមួយ 
ង្ដ្ឋយជីវតិព្ទខ់ ង្យើខទំខអស់គ្នន រមួជារបូកាយ កនុខជីវតិព្ទខ់ង្យើខរមួមកជាប្តមួយ 
។ កនុខពិភពង្លាកម្ចន្របូកាយមួយបុ៉ង្ណាណ ះ ង្យើខទំខអស់គ្នន ទំខអស់គ្នន  សប្មាខ
ង្ចញមក ជំហ្រប្តមួយង្ៅង្លើទីព្គឹះតំបន់្ ម្ចន្បណាា ជន្ង្ព្ចៀខង្សៃើចសរង្សើរ”—(បទ
ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៨២៩, អខ់ង្គលសង្លខ ១១០៧) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី ៦៩ ព្កមុជំនំុ្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ម៉្ចថ្វយ ១៦:១៨ ខ្ុំព្បប់អនកថ្វ អនកង្ ម្ ះង្ពព្តុស ខ្ុំនឹ្ខតំាខពួកជំនំុ្ខ្ុំង្ៅង្លើថមដ្ឋង្ន្ះ 
ង្ហ្ើយទវ រឋាន្ ំុព្ពលឹខមនុ្សសាល ប់នឹ្ខមិន្ប្ៃលឈនះពួកជំនំុ្ង្ ើយ ។ 

ព្កុមជំនំុ្ ម្ចន្ន័្យថ្វ ពួកជំនំុ្ប្ៃលព្តូវបន្ព្តាស់ង្ៅង្ចញមក ។ ព្កមុជំនំុ្មិន្ប្មន្ជា
អខគការង្ទ បុ៉ប្ន្ាជារបូកាយៃ៏ម្ចន្ជីវតិ ប្ៃលង្ពារង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយជីវតិង្ៅខាខកនុខ ។ “អូ ផទះ
ង្ពារង្ពញង្ដ្ឋយកាីស្រសឡាញ់ និ្ខការយកចិតាទុកដ្ឋក់! ង្យើខប្ចករបំ្លកទឹកទង្ន្លជីវតិរបស់ព្ពះ 
។ ខ្ុំព្តូវបន្ចង្ព្មើន្កម្ចល ំខរាល់នថៃ និ្ខបន្ៃឹកនំាព្គប់វធីិ” (ៃកស្រសខ់ពីបទចង្ព្មៀខភាា
អខ់ង្គលសង្លខ ៦៧០៥) ។ 

ខលឹមារ : 

ម៉្ចថ្វយ ១៦:១៨   ខ្ុំព្បប់អនកថ្វ អនកង្ ម្ ះង្ពព្តសុ ខ្ុំនឹ្ខតំាខពួកជំនំុ្ខ្ុំង្ៅង្លើថមដ្ឋង្ន្ះ 
ង្ហ្ើយទវ រឋាន្ ំុព្ពលឹខមនុ្សសាល ប់នឹ្ខមិន្ប្ៃលឈនះពួកជំនំុ្ង្ ើយ ។ 

ង្អង្ភសូរ ១:២៣         គឺជាង្សចកដីង្ពារង្ពញរបស់ព្ពះអខគ ប្ៃលបំង្ពញព្គប់ទំខអស់ កនុខ
ទំខអស់ ។ 

I. ព្កុមជំនំុ្ ម្ចន្ន័្យថ្វ ពួកជំនំុ្ប្ៃលព្តូវបន្ព្តាស់ង្ៅង្ចញមក—ម៉្ចថ្វយ ១៦:១៨ : 
A. ព្កុមជំនំុ្ គឺជាបណាា ជន្ប្ៃលព្ពះបន្ព្តាស់ង្ៅង្ចញមក ។ ង្ៅកប្ន្លខណាក៏ង្ដ្ឋយ

ឱ្យប្តម្ចន្ពួកអនកង្ជឿៃូចបខបែូន្ និ្ខខ្ុំ ង្នាះង្ហ្ើយគឺជាបណាា ជន្ប្ៃលព្ពះបន្
ព្តាស់ង្ៅង្ចញមក ។ 

B. ព្កុមជំនំុ្ គឺផសំង្ ើខពីព្គប់អស់អនកប្ៃលបន្ង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា ង្ហ្ើយនិ្ខអនក
ប្ៃលម្ចន្ជីវតិរបស់ព្ទខ់ ។ បុគគលណាប្ៃលមិន្ង្ជឿចូលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា និ្ខមិន្
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ទន់្បន្សង្រ គ្ ះ មិន្អាចកាល យជាសម្ចសធាតុរបស់ព្កមុជំនំុ្បន្ង្ ើយ—១កូរនិ្ថូស 
១:២; ង្ហ្ង្ព្ពើរ ២:១២ ។  

II. ព្កុមជំនំុ្ គឺជារបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា—ង្អង្ភសូរ ១:២៣ :    
A. ព្កុមជំនំុ្ គឺជារបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា ។ មនុ្សសព្គប់របូម្ចន្របូកាយ ៃូចជារបូកាយ

មនុ្សសរបស់ង្យើខ ។ ព្កុមជំនំុ្ប្ៃលជារបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសាៃ៏ម្ចន្ជីវតិ គឺង្ពារ
ង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយជីវតិង្ៅខាខកនុខ  ៃបិតជីវតិនន្របូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា គឺជាជីវតិរបស់
ព្ពះ ។ 

B. ម៉ាខង្ទៀត របូកាយរបស់បុគគលម្ចន ក់ គឺម្ចន្សព្ម្ចប់ការសប្មាខង្ចញឱ្យគ្នត់ ។ ព្បសិន្ 
ង្បើបុគគលម្ចន ក់ម្ចន្ប្តកាល បុ៉ប្ន្ាមិន្ម្ចន្របូកាយ ង្នាះគ្នត់គ្នម ន្ការ    សប្មាខង្ចញ
ង្ ើយ ។ ព្កមុជំនំុ្ គឺជាការសប្មាខរបស់ព្ពះព្គិសា—កូលុ៉ស ១:១៨ ។   

III. ព្កមុជំនំុ្ជាផទះទីឈប់ សព្ម្ចកោ៉ខចាស់រាល់នថៃ / ពួកបខបែូន្អំណ្រ ខាល ំខណាស់ ព្ពះ
ព្គិសាជាជីវតិធាល ប់ជួប / ប្តការព្បឹខប្ព្បខឥ ូវ  ង្យើខហាង្លលូោ៉ង្ៅផទះ /ព្កមុជំនំុ្ជាផទះ 
ទីង្ន្ះ ព្គប់ោ៉ខឈប់សព្ម្ចក / ោ៉ខចាស់អស់មួយជីវតិង្យើខឱ្យព្ទខ់ /បន្ង្លើកតង្មកើខ
ហាង្លលូោ៉ ព្ពះព្គិសាព្កមុជំនំុ្—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៨២៦ , អខ់ង្គលសង្លខ ១២៣៣) 
។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី ៧០ ន្គរ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

ម៉្ចកុស ៤:២៦ ព្ទខ់ក៏ម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលថ្វ ន្គរព្ពះង្ធៀបៃូចជាមនុ្សសម្ចន ក់ ប្ៃលង្ព្ពាះពូជ
ង្ៅៃី ។ 

ន្គរ គឺជាព្ពះព្គិសាៃ៏អាា រយ ប្ៃលបន្ាបង្ព្ពាះចូលមកកនុខង្យើខ និ្ខចង្ព្មើន្ធំង្ៅ
ខាខកនុខង្យើខ រហូ្តៃល់ង្យើខ្ន្ៃល់ភាពង្ពញវយ័ជាចាស់ទំុ ។ ន្គរព្ពះសពវនថៃ គឺជាការ
ហ្វឹកហ្វឺន្ៃ៏ពិត  ប្តង្ៅង្ពលព្ពះព្គិសាោខមកង្ាយរាជយ ន្គរនឹ្ខកាល យជារ វ្ ន់្ៃ៏ធំ ។ 

ខលឹមារ : 

ម៉្ចកុស ៤:២៦  ព្ទខ់ក៏ម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលថ្វ ន្គរព្ពះង្ធៀបៃូចជាមនុ្សសម្ចន ក់ ប្ៃលង្ព្ពាះពូជង្ៅៃី 
។ 

រ ៉មូ ៥:១៧  ៃបតិង្បើសិន្ជាង្សចកដីាល ប់បន្ង្ាយរាជយ ង្ដ្ឋយ ារមនុ្សសប្តម្ចន ក់ ង្ដ្ឋយ
ង្ព្ពាះម្ចន ក់ង្នាះឯខបន្ព្បព្ពឹតាង្សចកដីរលំខ ៃូង្ចនះ ព្បកៃជាពួកអនកប្ៃល
ទទួលព្ពះ គុណ្ៃ៏បរបូិរ និ្ខអំង្ណាយទន្ជាង្សចកដីសុចរតិ ង្នាះនឹ្ខបន្
ង្ាយរាជយកនុខជីវតិង្លើសង្ៅង្ទៀត ង្ដ្ឋយ ារប្តម្ចន ក់ប្ៃរ គឺជាព្ពះ ង្យស ូព្គិសា 
។ 

VI. ន្គរ គឺជាព្ពះព្គិសដៃ៏អាា រយ ប្ៃលង្ព្បៀបៃូចជាព្គ្នប់ពូជមួយព្គ្នប់ប្ៃលបន្ាបង្ព្ពាះ
ចូលង្ៅកនុខមនុ្សសង្ៅង្លើប្ផន្ៃី   ង្ហ្ើយព្គ្នប់ពូជង្ន្ះ ចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខចិតារបស់ង្យើខ 
ង្ៃើមបកីាល យជាន្គរ—ម៉្ចកុស ៤:២ ។ 
C. ន្គរព្ពះ គឺជាង្រឿខរាវនន្ជីវតិ ។  ង្ពលប្ៃលព្គ្នប់ពូជចង្ព្មើន្ធំង្ៅខាខកនុខពួកង្គ 

ង្នាះង្ហ្ើយគឺជាការចង្ព្មើន្ធំនន្ន្គរ ។  



145 

 

D. អាថ៌កំបំខកនុខការចូលង្ៅកនុខន្គរ គឺការចង្ព្មើន្ធំកនុខជីវតិ ។ ង្យើខចូលង្ៅកនុខន្គរ
រាល់នថៃ ង្ដ្ឋយការចង្ព្មើន្ធំនន្ជីវតិប្ផនកខាខកនុខ—ខ២៦-២៧ ។ 

VII. សព្ម្ចប់ង្យើខ សពវនថៃង្ន្ះ ន្គរ គឺជាការហ្វឹកហ្វឺន្ ។ ង្យើខព្តវូប្តង្រៀន្ពីរង្បៀបការបន្
ហ្វឹកហ្វឺន្ ង្ៃើមបកីាល យជាង្សដច—រ ៉មូ៥:១៧ ។ 
C. ព្គួាររាជវខសង្ៅចព្កភពអខ់ង្គលស ព្តូវប្តបខវឹកប ហ្ ត់ព្ពះរាជា ឬមហាកសព្តី តំាខពី

ជំនាន់្យុវវយ័មកង្ម៉លះ ។  ៃូង្ចនះ ង្យើខព្តូវប្តហ្វឹកហ្វឺន្ និ្ខព្តូវបន្ព្គប់ព្គខ ង្ៃើមបី
ម្ចន្គុណ្សមបតដិព្គប់ព្គ្នន់្ កនុខការង្ធវើជាង្សដចង្ៅឋាន្សួគ៌ ។ 

D. ង្យើខព្តូវង្ាយរាជយជាង្សដច ង្លើអំង្ពើបប ង្សចកដីាល ប់ និ្ខាតំាខ ។  ង្ៃើមប ី
ង្ាយរាជយបន្  គឺព្តូវង្ធវើជាង្សាច ។  សពវនថៃង្ន្ះ ជីវតិព្គិាទ ន្របស់ង្យើខ គួរប្តជា
ជីវតិកនុខភាពជាង្សាច និ្ខជាជីវតិប្ៃលង្ាយរាជយ ។    

VIII. ង្យើខនឹ្ខម្ចន្ភាពជាង្សដចជារមួគ្នន  និ្ខទទួលង្សចកដីអំណ្របំផុតនន្ជីវតិព្ពះជាមួយ
ព្ទខ់ ង្ៅកនុខន្គរមួយពាន់្ឆ្កន ំ—២០:៤, ៦ ។ 

IX. នថៃង្ន្ះន្គរព្ពះជាការហ្វឹកហ្វឺន្ៃល់ខ្ុំ / ប្តង្ពលព្ពះព្គិសដង្ាយរាជយនឹ្ខកាល យជារ វ្ ន់្ធំ 
/ ង្ៃើមបបំីង្ពញសង្ព្មចប្ផន្ការរបស់ព្ពះអខគ / ង្ៃើមបបំីង្ពញសង្ព្មចប្ផន្ការរបស់ព្ពះអខគ 
។ ង្យើខបន្ង្កើតជាថមីជាង្សដចនិ្ខជាកូន្ព្ពះ / ង្ទើបព្តវូហ្វឹកហ្វឺន្ឱ្យកាល យជាអនកម្ចន្ជ័យ
ជមនះ / ឱ្យៃឹខពីការព្គប់ព្គខជាង្សដចកនុខន្គរព្ពះ / អំណាចជាង្សដចព្តវូបន្សប្មដខង្ដ្ឋយ
ឫទធិង្តជះ—(ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៧៥១ បទអខ់ង្គលសង្លខ ៩៤៧) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៧ ប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ 

វាកយសពទទី៧១ ការោខមកជាង្លើកទីពីររបស់ព្ពះព្គិសា 

ៃកស្រសខ់ពី : 

កិចាការ ១:១១ខ ព្ពះង្យស ូង្ន្ះឯខ ប្ៃលព្ពះបន្ង្លើកពីអនករាល់គ្នន  ង្ ើខង្ៅង្លើឋាន្
សួគ៌ ព្ទខ់នឹ្ខោខមកវញិ តាមប្បបៃប្ៃលៃូចជាអនករាល់គ្នន បន្ង្ ើញព្ទខ់ង្ៅង្នាះប្ៃរ ។ 

ការោខមកជាង្លើកទីពីររបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាប់ទក់ទខនឹ្ខទិៃាភាពពីរ ។ ម្ចន្ប្តពួក
អនកង្ជឿប្ៃលម្ចន្ជ័យជមនះបុ៉ង្ណាណ ះ ប្ៃលនឹ្ខរមួម្ចន្ចំប្ណ្កង្ៅកនុខទិៃាភាពលាក់កំបំខ ។  
ពិភពង្លាកនឹ្ខង្មើលង្ ើញទិៃាភាពង្បើកចំហ្ ។ ព្បសិន្ង្បើ  ង្យើខចខ់រមួម្ចន្ចំប្ណ្កង្ៅកនុខ
ទិៃាភាពលាក់កំបំខនន្ការោខមកជាង្លើកទី២របស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្យើខព្តូវប្តកាល យជាអនក
ម្ចន្ជ័យជមនះ ប្ៃលចំាោម និ្ខង្ព្តៀមខលួន្រចួជាង្ស្រសច សព្ម្ចប់ការោខមករបស់ព្ពះ
អម្ចា ស់ ។ 

ខលឹមារ : 

កិចាការ  ១:១១ខ     ព្ពះង្យស ូង្ន្ះឯខ ប្ៃលព្ពះបន្ង្លើកពីអនករាល់គ្នន  ង្ ើខង្ៅង្លើឋាន្
សួគ៌ ព្ទខ់នឹ្ខោខមកវញិ តាមប្បបៃប្ៃលៃូចជាអនករាល់គ្នន បន្ង្ ើញ
ព្ទខ់ង្ៅង្នាះប្ៃរ ។ 

វវិរណ្ៈ  ១:៧ក        ង្មើល ព្ទខ់ោខមកតាមពពក ង្នាះព្គប់ទំខប្ភនកនឹ្ខង្ ើញព្ទខ់ ។ 

            ៣:៣ខ    ង្បើឯខមិន្ចំាោមង្ទ ង្នាះអញនឹ្ខមកឯឯខៃូចជាង្ចារ ង្ហ្ើយឯខនឹ្ខមិន្
ៃឹខជាង្វលាណា ប្ៃលអញមកឯឯខង្ ើយ ។ 

I. “ព្ពះង្យស ូង្ន្ះឯខ ប្ៃលព្ពះបន្ង្លើកពីអនករាល់គ្នន  ង្ ើខង្ៅង្លើឋាន្សួគ៌ ព្ទខ់នឹ្ខោខ
មកវញិ តាមប្បបៃប្ៃលៃូចជាអនករាល់គ្នន បន្ង្ ើញព្ទខ់ង្ៅង្នាះប្ៃរ”—កិចាការ ១:១១ខ : 
A. ការោខមកជាង្លើកទីពីររបស់ព្ពះអម្ចា ស់ នឹ្ខកាល យជាការោខមកៃ៏ពិតព្បកៃ 

ង្ហ្ើយនឹ្ខកាល យជាពិតៃូចការោខង្ ើខរបស់ព្ទខ់ ។ 
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B. ព្ទខ់នឹ្ខោខមកវញិតាមប្បបៃប្ៃល ៃូចជាព្ទខ់បន្ោខង្ ើខង្ៅឋាន្សួគ៌ង្នាះ
ប្ៃរ ។ ព្ទខ់បន្ោខង្ៅឋាន្សួគ៌ង្ៅកនុខពពក ង្ហ្ើយព្ទខ់នឹ្ខោខមកវញិង្លើពពក 
។ 

II. ការោខព្ត ប់មកវញិរបស់ព្ពះព្គិសា ម្ចន្ទិៃាភាពអាថ៌កំបំខ និ្ខទិៃាភាពង្បើកចំហ្—        
វវិរណ្ៈ ៣:៣; ១:៧ : 
A. ង្ៅកនុខទិៃាភាពអាថ៌កំបំខនន្ការោខព្ត ប់មកវញិរបស់ព្ទខ់ ព្ពះព្គិសានឹ្ខមកៃូច

ជាង្ចារៃល់អស់អនកប្ៃលស្រសឡាញ់ព្ទខ់ ង្ហ្ើយនឹ្ខៃកយកពួកង្គទុកជាព្ទពយវងិ្សស
របស់ព្ទខ់ ។ ការោខមកៃ៏អាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះព្គិសា នឹ្ខកាល យជារ វ្ ន់្ៃល់ពួកអនក
ង្ជឿប្ៃលកំពុខប្តចំាោម—២:២៨; ម៉្ចថ្វយ ២៤:៤២-៤៤ ។ 

B. ង្ៅកនុខទិៃាភាពង្បើកចំហ្នន្ការព្ត ប់មកវញិរបស់ព្ទខ់ ព្ពះព្គិសានឹ្ខោខមកង្ដ្ឋយ
អំណាច និ្ខសិររីខុង្រឿខៃ៏អាា រយ ង្ៃើមបីឱ្យព្គប់អមបូរនន្ទឹកៃីទំខអស់បន្ង្មើលង្ ើញ 
។  ង្ៅង្វលានន្ទិៃាភាពង្បើកចំហ្ង្ន្ះ នឹ្ខកាល យជាប្ព្តចុខង្ព្កាយ  គឺង្ៅចុខបញ្ា ប់នន្
ព្គ្នទុកេង្វទនាៃ៏ធំ—វវិរណ្ៈ ១៨:១; ១:៧ ។ 

III. អាកបបកិរោិរបស់ពួកអនកង្ជឿចំង្ពាះការោខមករបស់ព្ពះព្គិសា —២ធីមូ៉ង្ថ ៤:៨ : 
A. ង្ៅបុ៉នាម ន្នថៃង្ទៀតប្ៃលង្សសសល់ង្ៅ ង្យើខគួរប្តង្ព្តៀមខលួន្រចួជាង្ស្រសច ។ សូមឱ្យ

ង្យើខកាល យជាពួកអនកប្ៃលស្រសឡាញ់ និ្ខបង្ព្មើព្ពះអម្ចា ស់ ប្ៃលបន្រស់ង្ ើខ និ្ខ
កំពុខប្តម្ចន្ជ័យជមនះរាល់នថៃ ង្ហ្ើយនិ្ខអនកប្ៃលអនុ្ញ្ញា តឱ្យពិភពង្លាកង្ន្ះកន្លខង្ៅ 
ង្ហ្ើយកំពុខរខ់ចំាង្ដ្ឋយអស់ពីចិតា ចំង្ពាះការោខមករបស់ព្ពះអម្ចា ស់—ខ៨ ។  

B. ៃូង្ចនះ ៃរាបណាង្យើខម្ចន្ង្ៅនថៃង្ន្ះ ៃរាបណាង្យើខង្ៅប្តម្ចន្ៃង្ខហើម ង្យើខគួរប្ត
ស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ និ្ខការង្លចមករបស់ព្ទខ់ ង្ដ្ឋយរខ់ចំាការោខមករបស់ព្ពះ
អម្ចា ស់ ង្ហ្ើយនិ្ខប្តខប្តយកការោខមករបស់ព្ទខ់ ង្ធវើជាការង្លើកទឹកចិតដ—ភីលីព 
៣:២០ ។ 

IV. “ព្ពះព្គិសដនឹ្ខោខមកឱ្យបវបន្រ វ្ ន់្  បង្ព្មើស្រសឡាញ់ព្ទខ់បន្មកុៃង្នាះ       ង្ព្កាក
ង្ ើខៗង្យើខកំុអាល័យង្លាកា  បង្ព្មើព្ពះបុព្តាង្ាម ះអស់ពីចិតា”—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ
៧៥៥,អខ់ង្គលសង្លខ៩៥៦)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៨ ង្សចកាីង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ 

វាកយសពទទី៧២    ព្ពះបន្កាល យជាមនុ្សស ង្ៃើមបឱី្យមនុ្សសអាចកាល យជាព្ពះ 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ៨:៣០ ឯពួកអនកប្ៃលព្ទខ់បន្តព្មូវទុកជាមុន្ ង្នាះព្ទខ់ក៏ង្ៅ ង្ហ្ើយពួកអនកប្ៃល
ព្ទខ់បន្ង្ៅ ង្នាះព្ទខ់ក៏រាប់ទុកជាសុចរតិ ង្ហ្ើយពួកអនកប្ៃលព្ទខ់បន្រាប់ជាសុចរតិ ង្នាះ
ព្ទខ់ក៏បន្តង្មកើខង្ ើខប្ៃរ ។ 

“ព្ពះបន្កាល យជាមនុ្សស ង្ៃើមបីឱ្យមនុ្សសអាចកាល យជាព្ពះ” គឺជាធាតុង្ៃើមរបស់ព្ពះគមពីរ
ទំខមូល ។ ព្ពះបន្កាល យជាមនុ្សសតាមរយៈការកាល យជាាច់្ម រឯីមនុ្សសកាល យជាព្ពះ
តាមរយៈការផ្ទល ស់ប្ព្ប ។ 

ខលឹមារ :  

យូ៉ហាន្ ១២:២៤  ព្បកៃប្មន្ ខ្ុំព្បប់អនករាល់គ្នន ជាព្បកៃថ្វ ង្បើព្គ្នប់ស្រសូវប្ៃលធាល ក់ចុះង្ៅ
ៃីមិន្្ប់ង្ទ ង្នាះក៏ង្ៅប្ត១ៃប្ៃល ប្តង្បើ្ប់វញិ ង្នាះក៏បង្ខកើតផលជា
ង្ព្ចើន្ង្ ើខ ។  

រ ៉មូ ៨:២៩-៣០     ៃបិតអនកណាប្ៃលព្ទខ់បន្ាគ ល់ជាមុន្ ង្នាះព្ទខ់ក៏តព្មូវទុកជាមុន្ ឱ្យបន្
ព្ត ប់ៃូចជារបូអខគនន្ព្ពះរាជបុព្តាព្ទខ់ ង្ៃើមបឱី្យព្ពះរាជបុព្តាបន្ង្ធវើជា
បខចបខង្គកនុខពួកបខបែូន្ជាង្ព្ចើន្ ។ ឯពួកអនកប្ៃលព្ទខ់បន្តព្មូវទុកជា
មុន្ ង្នាះព្ទខ់ក៏ង្ៅ ង្ហ្ើយពួកអនកប្ៃលព្ទខ់បន្ង្ៅ ង្នាះព្ទខ់ក៏រាប់ទុកជា
សុចរតិ ង្ហ្ើយពួកអនកប្ៃលព្ទខ់បន្រាប់ជាសុចរតិ ង្នាះព្ទខ់ក៏បន្តង្មកើខ
ង្ ើខប្ៃរ ។  

I. កនុខនាមជាព្គ្នប់ស្រសវូាលីមួយព្គ្នប់ប្ៃលធាល ក់ចុះង្ៅៃីង្ហ្ើយ្ប់ និ្ខង្ព្កាយមក ៃុះ
ង្ ើខង្ៃើមបបីង្ខកើតផលជាង្ព្ចើន្ ព្ពះអម្ចា ស់បន្ោខមក ង្ៃើមបឱី្យបន្ចង្ព្មើន្ផលប្ផលជា
ង្ព្ចើន្ង្ទវង្ ើខ ។  
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II. ព្ពះជាម្ចា ស់កាល យជាមនុ្សស ង្ដ្ឋយ្លខកាត់ការបខកបង្ខកើតមនុ្សស ង្ហ្ើយការោខមក
របស់ព្ពះអខគផ្ទទ ល់ គឺង្ៃើមបកីាល យជាមនុ្សសង្នាះឯខ—ង្លាកុបបតិា ១:២៦, យូ៉ហាន្ ១:១៤: 
A. ចំង្ពាះព្ពះ ង្ៃើមបីកាល យជាមនុ្សស ព្ទខ់ព្តវូប្តបង្ខកើតមនុ្សសជាមុន្សិន្ ។ ព្ពះជាម្ចា ស់

បន្បង្ខកើតមនុ្សសតាមរបូនិ្ខភាពៃូចរបស់ព្ទខ់ ។ ង្ន្ះគឺជាសំបក ។ 
B. ង្ៅៃំណាក់កាលបនាទ ប់ ព្ពះព្ទខ់ផ្ទទ ល់បន្ោខមកង្ៃើមបីបន្កាល យជាមនុ្សស ។ 

ព្ពះអម្ចា ស់ បន្ៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់ និ្ខង្ធវើការង្ៅង្លើប្ផន្ៃីអស់រយៈង្ពលាមសិបបី
ឆ្កន ំកន្លះ ង្ហ្ើយចុខង្ព្កាយ ព្ទខ់បន្សុគតង្ៅង្លើង្ឈើឆ្កក ខ ង្ៃើមបបំីង្ពញសង្ព្មចការ
ង្ព្បសង្លាះ ។ បនាទ ប់មក ព្ទខ់បន្រស់ពីការសុគតង្ ើខវញិ ង្ៃើមបីកាល យជាព្ពះ
វញិ្ញា ណ្ផដល់ជីវតិ ។ ង្ន្ះគឺអខគប្ៃលបន្្លខកាត់ៃំង្ណ្ើ រការទំខអស់ង្ន្ះង្ៃើមបីបំង្ពញ
សង្ព្មចៃំណាក់កាល សព្ម្ចប់ឱ្យព្ទខ់កាល យជាមនុ្សសព្បង្ោជន៍្ឱ្យព្ទខ់អាចង្ធវើឱ្យ
មនុ្សសកាល យជាព្ពះ ។ 

III. មនុ្សសកាល យជាព្ពះ ង្ដ្ឋយ្លខកាត់ការង្កើតជាថមី ការប្ញកជាបរសុិទធ ការប្កជាថមី ការផ្ទល ស់
ប្ព្ប ការថតចមលខ និ្ខការទទួលសិរលីែ—រ ៉មូ ៨:២៩-៣០ : 
A. ព្ពះបន្កាល យជាមនុ្សសតាមរយៈការកាល យជាាច់្ម រឯីមនុ្សសកាល យជាព្ពះតាមរ

យៈការផ្ទល ស់ប្ព្ប ។ 
B. ការទទួលសិរលីែ គឺជាលទធផលនន្ការផ្ទល ស់ប្ព្ប ។ ព្ពះព្គិសាព្តូវបន្ង្ព្ពាះចូលង្ៅ

កនុខង្យើខៃូចជាព្គ្នប់ពូជនន្សិរលីែ ង្ហ្ើយព្គ្នប់ពូជង្ន្ះនឹ្ខលូតលាស់រហូ្តៃល់វា
្ន្ៃល់ៃំណាក់កាលង្ចញផ្ទក  ង្ៅង្ពលង្នាះង្ហ្ើយប្ៃលសិរលីែនឹ្ខង្លចង្ចញមក ។ 

IV. ព្ពះអខគព្ទខ់ង្កើតមកជាមនុ្សស ពាក់ជីវតិនិ្សស័យមនុ្សស / ង្ៃើមបឱី្យមនុ្សសកាល យជាព្ពះ 
ង្ន្ះជាង្រឿខប្ៃលខ្ុំព្បថ្វន  / ង្ៃើមបីប្ផន្ការព្គប់ព្គខអស់កលប របស់ព្ទខ់នឹ្ខបន្សង្ព្មច / 
ព្ពះអខគបន្ង្ព្ជើសង្រ ើស និ្ខប្ចកចាយ របូអខគព្ទខ់ចូលកនុខខលួន្ខ្ុំ / ង្យើខព្តូវបន្បង្ខកើត ពី
ព្ពះអខគកាល យជាកូន្ព្ពះអខគ / ៃូចព្ពះអខគកនុខជីវតិនិ្សស័យ ប្តមិន្ម្ចន្ឋាន្ៈៃូចព្ទខ់ / ជា
ព្កុមជន្សប្មាខ ឱ្យព្ពះអខគង្លចមកកនុខាច់្ម / ជាៃំណាក់នន្ព្ពះអខគៃ៏រស់ និ្ខជា
កូន្ព្កមំុព្ពះអខគ / ព្ពះអខគព្ទខ់កាល យជាមនុ្សស ង្ដ្ឋយម្ចន្ព្ពះហ្ឫទ័យ / ឱ្យមនុ្សសបន្
កាល យជាព្ពះង្ៅកនុខជីវតិ និ្សស័យប្តមិន្ម្ចន្ / ង្ៅកនុខឋាន្ៈរបស់ព្ទខ់ សូមសង្ព្មចង្គ្នល
ង្ៅង្ន្ះកនុខខលួន្ខ្ុំ—(បទជាភាាប្ខមរង្ៅទំព័រង្លខ ៤៧២, New Song #១៥១) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៨ ង្សចកាីង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ 

វាកយសពទទី ៧៣ ព័ន្ធកិចាៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះព្គិសដង្ៅកនុខបីៃំណាក់កាល 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

វវិរណ្ៈ ៥:៦ ម្ចន្ទំខប្សនខ ៧ និ្ខ ប្ភនក ៧ ...គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ទំខព្បំពីររបស់ព្ពះ 
ប្ៃលព្ទខ់ចាត់ង្ៅង្ពញង្លើប្ផន្ៃី ។ 

ព័ន្ធកិចាៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះព្គិសដ គឺរមួបញ្ាូ លព្គប់ការទំខអស់ប្ៃលព្ពះព្គិសដបន្
បំង្ពញសង្ព្មច ។ បីៃំណាក់កាលរបស់ព្ពះព្គិសដ គឺៃំណាក់កាលនន្ការកាល យជាាច់្ម 
ៃំណាក់កាលនន្ការរមួបញ្ាូ ល ៃំណាក់កាលនន្ការចង្ព្មើន្កម្ចល ំខ ។ បចាុបបន្នព្ពះវញិ្ញា ណ្ទំខ
ព្បំពីរ គឺកំពុខង្្ះ ង្យើខព្តូវទទួលាវ គមន៍្ឱ្យព្ទខ់បន្សុទធ វនិិ្ចឆ័យ និ្ខជព្មះង្យើខ ។ 

ខលឹមារ : 

យូ៉ហាន្ ១:១៤     ព្ពះបន្ទួលក៏ព្ត ប់ជាាច់្ម ង្ហ្ើយបន្ាន ក់ង្ៅជាមួយនឹ្ខង្យើខ
រាល់គ្នន ង្យើខរាល់គ្នន បន្ង្ ើញសិរលីែព្ទខ់ គឺជាសិរលីែនន្ព្ពះរាជបុព្តាប្ត
មួយប្ៃលមកពីព្ពះវរបិតា ម្ចន្ង្ពញជាព្ពះគុណ្ និ្ខង្សចកដីពិត ។ 

១កូរនិ្ថូស ១៥:៤៥    អ័ដ្ឋមង្ព្កាយបខែស់កាល យជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ផដល់ជីវតិ ។ 

វវិរណ្ៈ ៥:៦      ខ្ុំព្កង្ កង្ៅង្ ើញម្ចន្កូន្ង្ចៀមមួយ ប្ៃលង្មើលង្ៅៃូចជាបន្សម្ចល ប់
ង្ហ្ើយ ម្ចន្ទំខប្សនខព្បំពីរ និ្ខ ប្ភនកព្បំពីរ កំពុខប្តឈរង្ៅកណាដ លប
លល័ខក និ្ខតួម្ចន្ជីវតិទំខបួន្ ង្ហ្ើយង្ៅកណាដ លពួកចាស់ទំុទំខបុ៉នាម ន្ ឯ
ប្ភនកទំខង្នាះ គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ទំខព្បំពីររបស់ព្ពះ ប្ៃលព្ទខ់ចាត់ង្ៅ
ង្ពញង្លើប្ផន្ៃី ។ 

I. ព័ន្ធកិចាៃ៏ង្ពញង្លញរបស់ព្ពះព្គិសដ គឺរមួបញ្ាូ លព្គប់ការទំខអស់ប្ៃលព្ទខ់បន្បំង្ពញ
សង្ព្មច—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ២:១៤; យូ៉ហាន្  ២០:២២; វវិរណ្ៈ ៤:៥ ។  
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II. បីៃំណាក់កាលរបស់ព្ពះព្គិសដ—យូ៉ហាន្  ១:១៤; ១កូរនិ្ថូស ១៥:៤៥; វវិរណ្ៈ ៥:៦ : 
A. ៃំណាក់កាលនន្ការកាល យជាាច់្ម គឺព្ពះព្គិសដបន្កាល យជាមនុ្សស ង្ហ្ើយរស់

ង្ៅប្ផន្ៃីអស់ាមសិបបីឆ្កន ំកន្លះ បនាទ ប់មកព្ទខ់បន្សុគតង្ៅង្លើង្ឈើឆ្កក ខ ង្ហ្ើយ
ការសុគតង្ៅង្លើជាប់ឆ្កក ខ បន្បញ្ា ប់ៃំណាក់កាលនន្ការកាល យជាាច់្មរបស់
ព្ទខ់—យូ៉ហាន្  ១:១៤ ។ 

B. ៃំណាក់កាលនន្ការរមួបញ្ាូ ល គឺង្ៅបនាទ ប់ពីការសុគត រស់ង្ ើខវញិចូលង្ៅកនុខ
ៃំណាក់កាលនន្ការមួបញ្ាូ ល ។ ង្ៅកនុខៃំណាក់កាលង្ន្ះ ព្ពះព្គិសដ គឺជាព្ពះ
វញិ្ញា ណ្រមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់—១កូរនិ្ថូស ១៥:៤៥ ។  

C. ៃំណាក់កាលនន្ការចង្ព្មើន្កម្ចល ំខ គឺព្ពះព្គិសដបន្កាល យជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ចង្ព្មើន្កម្ចល ំខ
ទំខព្បំពីរៃខ ង្ៃើមបីចង្ព្មើន្កម្ចល ំខង្សចកដីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិរបស់ព្ទខ់ និ្ខ ង្ៃើមបី
បង្ខកើតពួកអនកម្ចន្ជ័យជមនះ សព្ម្ចប់ការសង្ព្មចចុខង្ព្កាយនន្ព្កខុង្យរាូ ិមថមី—
វវិរណ្ៈ ៥:៦ ។  

III. បចាុបបន្នង្ន្ះ គឺជាព្គ្ននន្ព្ពះវញិ្ញា ណ្ទំខព្បំពីរ ង្ហ្ើយព្ពះវញិ្ញា ណ្ទំខព្បំពីរកំពុខប្ត
ង្្ះ ង្ៃើមបវីនិិ្ចឆ័យ ជព្មះ និ្ខ បន្សុទធ ង្ដ្ឋយម្ចន្ង្គ្នលបំណ្ខ—៤:៥ : 
A. ង្យើខរតឹប្តឱ្យព្ពះវញិ្ញា ណ្ជព្មះនិ្ខបន្សុទធង្យើខោ៉ខណា ព្ទខ់រតឹប្តចំាខពន្លឺតាម    

រយៈង្យើខ ង្ហ្ើយពន្លឺង្ន្ះ គឺជាង្សចកដីបនាទ ល់របស់ព្កមុជំនំុ្ ។ 
B. ង្ហ្តុៃូង្ចនះង្ហ្ើយ ង្យើខព្តូវង្បើកខលួន្របស់ង្យើខទទួលាវ គមន៍្ព្ទខ់ ឱ្យព្ទខ់បន្សុទធ 

វនិិ្ច័ឆយ កម្ចា ត់ និ្ខ ជព្មះង្យើខង្រៀខរាល់នថៃ ។  
IV.  នថៃង្ន្ះវញិ្ញា ណ្របស់ព្ពះ    ជាវញិ្ញា ណ្ព្ពះង្យស ូព្គិសា  ព្ទខ់សុគតង្ហ្ើយរស់ង្ ើខវញិ 

ោខង្ៅគខ់ង្ៅឋាន្ឧតាម—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ១៩៦, អខ់ង្គលស ២៤២) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៨ ង្សចកាីង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ 

វាកយសពទទី៧៤ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិជាមនុ្សសព្ពះ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

យូហាន្ ១២:២៤ ព្បកៃប្មន្ ខ្ុំព្បប់អនករាល់គ្នន ជាព្បកៃថ្វ ង្បើព្គ្នប់ស្រសូវប្ៃលធាល ក់ចុះ
ង្ៅៃីមិន្្ប់ង្ទ ង្នាះក៏ង្ៅប្ត១ៃប្ៃល ប្តង្បើ្ប់វញិ ង្នាះក៏បង្ខកើតផលជាង្ព្ចើន្ង្ ើខ ។ 

ព្ពះង្យស ូ គឺជាពុមពគំរមូនុ្សស-ព្ពះ ជាគំរងូ្ៃើមសព្ម្ចប់បង្ខកើតមនុ្សស-ព្ពះជាង្ព្ចើន្ ។ កនុខ
នាមជាមនុ្សស-ព្ពះ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរបស់ង្យើខ ព្តូវប្តសកាិសមនឹ្ខឋាន្ៈជាមនុ្សស-ព្ពះរបស់
ង្យើខ ។ 

ខលឹមារៈ 

យូហាន្ ១២:២៤    ព្បកៃប្មន្ ខ្ុំព្បប់អនករាល់គ្នន ជាព្បកៃថ្វ ង្បើព្គ្នប់ស្រសូវប្ៃលធាល ក់ចុះង្ៅ
ៃីមិន្្ប់ង្ទ ង្នាះក៏ង្ៅប្ត១ៃប្ៃល ប្តង្បើ្ប់វញិ ង្នាះក៏បង្ខកើតផលជា
ង្ព្ចើន្ង្ ើខ ។ 

             ១:១២  បុ៉ប្ន្ា អស់អនកណាប្ៃលទទួលព្ទខ់ គឺអស់អនកប្ៃលង្ជឿៃល់ព្ពះ នាមព្ទខ់ 
ង្នាះព្ទខ់បន្ព្បទន្អំណាច ឱ្យបន្ព្ត ប់ជាកូន្ព្ពះ ។ 

កាឡាទី ២:២០ក    ខ្ុំបន្ជាប់ឆ្កក ខជាមួយនឹ្ខព្ពះ ព្គិសា បុ៉ប្ន្ា ខ្ុំរស់ង្ៅ មិន្ប្មន្ជាខ្ុំង្ទៀត គឺ
ជាព្ពះ ព្គិសាព្ទខ់រស់កនុខខ្ុំវញិ ។ 

I. ព្ពះព្គិសា គឺជាមនុ្សស-ព្ពះៃំបូខង្គ ។ ព្ទខ់ក៏ជាពុមពគំរមូនុ្សស-ព្ពះ ជាគំរងូ្ៃើមសព្ម្ចប់
បង្ខកើតមនុ្សស-ព្ពះជាង្ព្ចើន្ផខប្ៃរ—យូហាន្ ១២:២៤ ។ 

II. ង្យើខប្ៃលជាពួកអនកង្ជឿកនុខព្ពះព្គិសា ង្យើខបន្ង្កើតពីព្ពះ ង្ៃើមបកីាល យជាកូន្ជាង្ព្ចើន្
របស់ព្ទខ់ ។ កនុខនាមជាកូន្ៗរបស់ព្ពះ ព្បកៃណាស់ង្យើខគឺជាមនុ្សស-ព្ពះ—១:១២-១៣: 
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A. មិន្ខវល់ថ្វង្យើខម្ចន្សញ្ញា តិអវី និ្ខមិន្ថ្វង្យើខជាព្បុសឬស្រសី ង្កមខ ឬចាស់ក៏ង្ដ្ឋយ 
ង្យើខទំខអស់គ្នន ព្តូវប្តង្ជឿថ្វ ង្យើខជាមនុ្សស-ព្ពះ ។ 

B. ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខៃឹខថ្វ ង្យើខគឺជាមនុ្សស-ព្ពះ ង្យើខនឹ្ខនិ្ោយថ្វ "ព្ពះ      អ
ម្ចា ស់ង្អើយ ព្ទខ់គឺជាមនុ្សស-ព្ពះៃំបូខង្គ ង្ហ្ើយង្យើខគឺជាមនុ្សស-ព្ពះជាង្ព្ចើន្ង្ៅ
បនាទ ប់ពីព្ទខ់" ។  

III. កនុខនាមជាមនុ្សស-ព្ពះ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរបស់ង្យើខ ព្តវូប្តសកាិសមនឹ្ខឋាន្ៈជាមនុ្សស-
ព្ពះរបស់ង្យើខ—កូលុ៉ស ១:១០; កាឡាទី ២:២០: 
A. ង្យើខព្តូវប្តង្រៀន្ពីរង្បៀបរស់ង្ៅ ង្ដ្ឋយការលាយបញ្ាូ លជីវតិរបស់ព្ពះជាមួយនឹ្ខជីវតិ

មនុ្សសរបស់ង្យើខ ង្ៃើមបីង្ធវើឱ្យង្យើខកាល យជាព្ពះ ។ ការង្ន្ះមិន្ព្គ្នន់្ប្តង្ធវើឱ្យង្យើខ
កាល យជាព្គិាទ ន្បុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាជាមនុ្សស-ព្ពះ ជាព្បង្ភទប្តមួយនឹ្ខព្ពះ—ខ២០ ។ 

B. កនុខនាមជាមនុ្សស-ព្ពះ ង្យើខព្តូវការរស់ជាជីវតិមួយ ប្ៃលមិន្រស់ង្ដ្ឋយខលួន្ឯខ បុ៉ប្ន្ា
រស់ង្ដ្ឋយជីវតិរបស់ព្ទខ់ មិន្រស់សប្មាខង្ចញខលួន្ឯខ បុ៉ប្ន្ារស់សប្មាខង្ចញគុណ្លកេ
ណ្ៈរបស់ព្ទខ់ ប្ៃលកាល យជាគុណ្ធម៌របស់មនុ្សសង្យើខ ។ 

IV. “មិន្ប្មន្ខលួន្ខ្ុំរស់ប្តម្ចន ក់ឯខ   ព្ពះអខគនិ្ខខ្ុំរស់ជាមួយគ្នន         ជាព្កមុជន្ប្ៃលសប្មាខ
ព្ពះអខគ  សខ់ផទះព្តីឯកប្ផនកសកលង្លាក        កាល យជារបូកាយៃ៏ម្ចន្ជីវតិ  សប្មាខព្ពះ
អខគជាព្កមុជន្ពិត          កាល យជារបូកាយៃ៏ម្ចន្ជីវតិ  សប្មាខព្ពះអខគជាព្កមុជន្ពិត។”—
(បទចង្ព្មៀខប្ខមរទំព័រ៤៤០,អខ់ង្គលសង្លខ១៣៤៩)  ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៨ ង្សចកាីង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ 

វាកយសពទទី៧៥ ពួកអនកម្ចន្ជ័យជមនះ 

 
ៃកស្រសខ់ពី :  

វវិរណ្ៈ ១២:១១   ង្គបន្ឈនះវា  ង្ដ្ឋយារ្មនន្កូន្ង្ចៀម ង្ហ្ើយង្ដ្ឋយារ
ង្សចកដី បនាទ ល់របស់ង្គ ក៏មិន្បន្ាដ យជីវតិខលួន្ៃរាបៃល់ាល ប់ ។ 

អស់អនកព្បព្កតីកនុខកំ ុខង្ពលប្ៃលមិន្ព្បព្កតី គឺជាពួកអនកម្ចន្ជ័យជមនះ ។ ង្គបន្
ឈនះវា (១) ង្ដ្ឋយារ្មនន្កូន្ង្ចៀម (២) ង្ដ្ឋយារង្សចកាីបនាទ ល់របស់ង្គ ។ ពួកអនក
ម្ចន្ជ័យជមនះ ព្តូវប្តព្បកាសនូ្វជ័យជមនះរបស់ព្ពះព្គិសាជាង្រឿយៗ ។ 

ខលឹមារ: 

វវិរណ្ៈ ២:២៦ ឯអនកណាប្ៃលឈនះ ង្ហ្ើយកាន់្តាមការអញ ៃរាបៃល់ចុខបំផុត ង្នាះអញ
នឹ្ខ ឱ្យម្ចន្អំណាចង្លើពួកាសន៍្ៃនទ ។ 

    ១២:១១  ង្គបន្ឈនះវា ង្ដ្ឋយារ្មនន្កូន្ង្ចៀម ង្ហ្ើយង្ដ្ឋយារង្សចកដីបនាទ ល់
របស់ង្គ ក៏មិន្បន្ាដ យជីវតិខលួន្ៃរាបៃល់ាល ប់ ។ 

I. ង្ដ្ឋយារប្តការធាល ក់ចុះរបស់ព្កមុជំនំុ្ ព្ពះអម្ចា ស់បន្ោខមក ង្ៃើមបីព្តាស់ង្ៅពួកអនក
ម្ចន្ជ័យជមនះជំនួ្សឱ្យព្កមុជំនំុ្ ង្ៅកនុខការបំង្ពញសង្ព្មចប្ផន្ការព្គប់ព្គខរបស់ព្ពះ—    
វវិរណ្ៈ ២:២៦: 
A. ពួកអនកម្ចន្ជ័យជមនះ គឺ ធមមតា ាមញ្ា ៃបិតពួកអនកប្ៃលព្បព្កតីកនុខអំ ុខង្ពល

ប្ៃលមិន្ព្បព្កតី គឺជាពួកអនកម្ចន្ជ័យជមនះ ។ 
B. ម្ចន្ប្តមនុ្សសមួយព្កុមបុ៉ង្ណាណ ះ ប្ៃលបន្ចាកង្ចញង្ៅ ង្ៃើមបីង្ធវើការ្រសព្ម្ចប់

ព្កុមជំនំុ្ និ្ខទទួលយកទំនួ្លខុសព្តូវរបស់ព្កុមជំនំុ្ ។ ព្កមុង្ន្ះង្ហ្ើយ គឺជាពួកអនក
ម្ចន្ជ័យជមនះ ។ 
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II. “ង្គបន្ឈនះវា ង្ដ្ឋយារ្មនន្កូន្ង្ចៀម ង្ហ្ើយង្ដ្ឋយារង្សចកដីបនាទ ល់របស់ង្គ ក៏
មិន្បន្ាដ យជីវតិខលួន្ៃរាបៃល់ាល ប់”—១២:១១ : 
A. ង្គបន្ឈនះវា (១) ង្ដ្ឋយារ្មនន្កូន្ង្ចៀម (២) ង្ដ្ឋយារង្សចកាីបនាទ ល់របស់

ង្គ—១២:១១ ។ 
B. ្ម គឺជាមូលដ្ឋា ន្នន្ជ័យជមនះ និ្ខជាឧបករណ៍្ង្ៃើមបីយកឈនះាតំាខ ។ ាតំាខ

អាចង្ចាទព្បកាន់្ង្យើខ បុ៉ប្ន្ាង្យើខអាចង្្លើយតបថ្វ ព្ពះង្លាហិ្តនន្ព្ពះង្យស ូព្គិសា 
ជាព្ពះរាជបុព្តានន្ព្ពះ សម្ចែ តង្យើខរាល់គ្នន ពីព្គប់អំង្ពើបបទំខអស់—១យូ៉ហាន្ ១:
៧ ។  

C. ង្សចកាីបនាទ ល់ គឺជាអវីប្ៃលព្តូវបន្និ្ោយង្ចញ រឯីពួកអនកម្ចន្ជ័យជមនះ ព្តូវប្ត
ព្បកាសនូ្វជ័យជមនះរបស់ព្ពះព្គិសាជាង្រឿយៗ ៃបតិាតំាខខាល ចខាល ំខបំផុតង្ៅង្ពល
ប្ៃលង្ហ្តុការណ៍្ង្ន្ះង្កើតង្ ើខមាខង្ហ្ើយមាខង្ទៀត ។ 

III. “អនកចខ់កាល យជាអនកឈនះឬង្ទ / ព្ពះព្គិសាព្តាស់ង្ៅអនក / ព្តវូង្ៃើរតាមព្ទខ់ឥតង្ពលទំង្ន្រ 
/ លំបកក៏មិន្ង្រ  / អនកចខ់កាល យជាអនកឈនះឬង្ទ / ឱ្យព្ទខ់សពវព្ពះទ័យ  / ព្ពះព្គិសាព្តាស់
ង្ៅអនកមកជាថមី  / ឱ្យបន្មកុៃសិរ”ី—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៦៤៧, អខ់ង្គលសង្លខ ៨៩៤) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៨ ង្សចកាីង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ 

វាកយសពទទី ៧៦ សភាពពិតនន្របូកាយព្ពះព្គិសា 

ៃកស្រសខ់ពី: 

យូ៉ហាន្ ១៦:១៣ក កាលណាព្ពះអខគង្នាះ គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្នន្ង្សចកាីពិត បន្មកៃល់
ង្នាះព្ទខ់នឹ្ខនំាអនករាល់គ្នន  ចូលកនុខព្គប់ទំខង្សចកាីពិត។ 

សភាពពិតនន្របូកាយព្ពះព្គិសា គឺជាព្បង្ភទការរស់ង្ៅជាព្កមុជន្ ។ ការរស់ង្ៅជាព្កមុ
ជន្ង្ន្ះ គឺជាការព្បមូលផាុំគ្នន នន្ពួកបរសុិទធ ប្ៃលជាមនុ្សសៃ៏ជាក់លាក់ បុ៉ប្ន្ាពួកង្គមិន្រស់ង្ៅ
តាមជីវតិរបស់ខលួន្ឯខង្នាះង្ទ ប្តរស់ង្ដ្ឋយជីវតិរបស់ព្ពះប្ៃលបន្្លខកាត់ៃំណាក់កាល ។  

ខលឹមារ: 

យូ៉ហាន្ ១៦:១៣ក កាលណាព្ពះអខគង្នាះ គឺជាព្ពះវញិ្ញា ណ្នន្ង្សចកាីពិត បន្មកៃល់ង្នាះ
ព្ទខ់នឹ្ខនំាអនករាល់គ្នន  ចូលកនុខព្គប់ទំខង្សចកាីពិត ។ 

កាឡាទី ២:២០ក ខ្ុំបន្ជាប់ឆ្កក ខជាមួយនឹ្ខព្ពះព្គិសា បុ៉ប្ន្ាខ្ុំរស់ង្ៅ មិន្ប្មន្ជាខ្ុំង្ទៀត គឺ
ជាព្ពះព្គិសាព្ទខ់រស់កនុខខ្ុំវញិ ។  

ភីលីព ៣:១០ ង្ៃើមបីឱ្យខ្ុំាគ ល់ព្ទខ់ និ្ខ ព្ពះង្ចាា នន្ៃំង្ណ្ើ រ ប្ៃលព្ទខ់រស់ង្ ើខវញិ 
ង្ហ្ើយនិ្ខង្សចកាីព្បកប កនុខការរខទុកេរបស់ព្ទខ់ ព្ពមទំខព្ត ប់ ង្ៅៃូច
ជាព្ទខ់កនុខង្សចកាីាល ប់ផខ ។ 

I. សភាពពិតនន្របូកាយព្ពះព្គិសា គឺជាការរស់ង្ៅជាព្កមុជន្ តាមរយៈមនុ្សសព្ពះប្ៃលឥត
ង្ខាា ះ—យូ៉ហាន្ ១៦:១៣, កាឡាទី ២:២០: 
A. អនកប្ៃលជាមនុ្សសៃ៏ជាក់លាក់ គឺមិន្រស់ង្ៅតាមជីវតិរបស់ខលួន្ឯខង្ ើយ ប្តរស់តាម

ជីវតិរបស់ព្ពះប្ៃលបន្្លខកាត់ៃំណាក់កាល ប្ៃលព្គប់គុណ្លកេណ្ៈរបស់ព្ទខ់ 
ព្តូវបន្សប្មាខង្ចញតាមរយៈគុណ្ធម៌របស់ពួកង្គ ។  

B. ខ្ុំបន្ជាប់ឆ្កក ខជាមួយនឹ្ខព្ពះព្គិសា បុ៉ប្ន្ាខ្ុំរស់ង្ៅ មិន្ប្មន្ជាខ្ុំង្ទៀត គឺជាព្ពះព្គិសា
ព្ទខ់រស់កនុខខ្ុំវញិ—ខ២០ ។ 
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II. សភាពពិតនន្របូកាយព្ពះព្គិសា គឺជាការរស់ង្ៅជាព្កមុជន្នន្ការព្ត ប់ង្ៅៃូចជាព្ពះ
ព្គិសាកនុខង្សចកដីាល ប់ តាមរយៈព្ពះង្ចាា នន្ៃំង្ណ្ើ រប្ៃលព្ពះព្គិសារស់ង្ ើខវញិ—ភីលីព 
៣:១០ : 
A. បុ៉ល បន្រស់ង្ៅកនុខជីវតិប្ៃលព្ត ប់ង្ៅៃូចជាព្ពះព្គិសាកនុខង្សចកាីាល ប់ ។ ជីវតិចាស់

របស់គ្នត់ បន្ព្ត ប់ៃូចជារបូភាពរបស់ព្ពះព្គិសាកនុខង្សចកាីាល ប់ តាមរយៈព្ពះង្ចាា  
ប្ៃលព្ពះព្គិសារស់ង្ ើខវញិ ។ ព្ពះង្ចាា នន្ការរស់ង្ ើខវញិបន្ចង្ព្មើន្កម្ចល ំខគ្នត់
ឱ្យរស់ង្ៅង្ដ្ឋយជីវតិមនុ្សសព្ពះ ។  

B. ខលួន្ង្យើខបន្ជាប់ឆ្កក ខ គឺមិន្ប្មន្ង្ដ្ឋយជីវតិធមមជាតិ ឬ កម្ចល ំខធមមជាតិ បុ៉ប្ន្ាង្ដ្ឋយ
ព្ពះង្ចាា នន្ៃំង្ណ្ើ រប្ៃលព្ពះព្គិសារស់ង្ ើខវញិ ។ 

III. ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខរស់ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ប្ៃលបន្លាយបញ្ាូ ល ង្យើខនឹ្ខអាចរស់សប្មាខ
ង្ចញរបូកាយព្ពះព្គិសា និ្ខកាល យជាការសប្មាខង្ចញជាព្កមុជន្របស់ព្ទខ់—១កូរនិ្ថូស 
៦:១៧ ។ 

IV. “សូមកំុទុកឱ្យខ្ុំឯកា_នំាខ្ុំកាខជាមួយគ្នន _ ព្គប់ោ៉ខសូមតាមគង្ព្ម្ចខការ_ព្បកបរមួ
គ្នន ោ៉ខរខឹមំ្ច_កនុខបទពិង្ាធន៍្ប្ផនកវញិ្ញា ណ្_មិន្អំនួ្តង្ព្ពាះអំង្ណាយទន្_ព្គប់ោ៉ខ
ម្ចន្ង្ៃើមបកីាខ_សប្មាខសិរពី្ទខ់ង្ព្ចើន្ង្ ើខ”—( បទចង្ព្មៀខ ៦០៤,អខ់ង្គលស ៨៣៩ ) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៨ ង្សចកាីង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ 

វាកយសពទទី ៧៧    ង្យរាូ ិមថមី 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

វវិរណ្ៈ ២១:២    ង្ហ្ើយយូ៉ហាន្ខ្ុំ ក៏ង្ ើញទីព្កខុៃ៏បរសុិទធ គឺជាព្កខុង្យរាូ ិមថមី ចុះ
ពីឋាន្ សួគ៌មកអំពីព្ពះ តាក់ប្តខៃូចជាព្បពន្ធង្ថ្វម ខថមីប្តខខលួន្ទទួលបាី ។  

ង្យរាូ ិមថមី មិន្ប្មន្ជាទីព្កខុខាខប្ផនកសម្ចភ រៈង្នាះង្ទ ប្តជាគូាវ មីភរោិង្ៅកនុខ
សកលង្លាក ។ ការបំង្ពញសង្ព្មចនន្ង្សចកាីសង្រ គ្ ះប្ផនកជីវតិរបស់ព្ពះ គឺជាង្យរាូ ិម
ថមី ។ ង្យើខព្តូវការបន្សង្រ គ្ ះខាខប្ផនកជីវតិ ង្ៃើមបីកាល យជាង្យរាូ ិមថមី ។ 

ខលឹមារ : 

វវិរណ្ៈ ២១:២   ង្ហ្ើយយូ៉ហាន្ខ្ុំ ក៏ង្ ើញទីព្កុខៃ៏បរសុិទធ គឺជាព្កខុង្យរាូ ិមថមី ចុះពីឋាន្
សួគ៌មកអំពីព្ពះ តាក់ប្តខៃូចជាព្បពន្ធង្ថ្វម ខថមីប្តខខលួន្ទទួលបាី ។ 

               ៩       ខ្ុំនឹ្ខប ហ្ ញឱ្យអនកង្ ើញព្បពន្ធង្ថ្វម ខថមី ជាភរោិរបស់កូន្ង្ចៀម ។ 

      ២២:១៧       ព្ពះវញិ្ញា ណ្ នឹ្ខព្បពន្ធង្ថ្វម ខថមីង្ពាលថ្វ អង្ញ្ា ើញមក ង្ហ្ើយអនកណាប្ៃលឮ 
ក៏ថ្វ អង្ញ្ា ើញមកប្ៃរ អនកណាប្ៃលង្ស្រសក  ង្នាះម្ចន្ប្តមក ។ 

I. ព្កខុង្យរាូ ិមថមី មិន្ប្មន្ជាទីព្កខុខាខប្ផនកសម្ចភ រង្នាះង្ទ—វវិរណ្ៈ ២១:២:  
A. ង្សៀវង្ៅវវិរណ្ៈ គឺជាង្សៀវង្ៅនន្ទីសម្ចគ ល់ ។ ព្គប់ង្លខទំខអស់ង្ៅកនុខង្សៀវង្ៅ      

វវិរណ្ៈ គឺជាទីសម្ចគ ល់ ។ ង្ជើខចង្ខកៀខ គឺជាទីសម្ចគ ល់ ។ កូន្ង្ចៀមប្ៃលព្តូវបន្
សម្ចល ប់ គឺជាទីសម្ចគ ល់ ។ 

B. ព្កុខង្យរាូ ិមថមី ប្ៃលជាទីព្កខុបរសុិទធ គឺម្ចន្ ២៤០០គី ូប្ម៉ត កនុខ៣ខាន ត ប្ៃល
ម្ចន្ចម្ចៃ យព្បប្ហ្ល១៣៥០ ម៉្ចយល៍ ។ ព្បសិន្ង្បើព្កខុង្យរាូ ិមថមីង្ន្ះ គឺជាទី
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ព្កុខពិតង្ៃើមបីាន ក់ង្ៅប្មន្ ង្តើព្គប់ទំខអស់ប្ៃលព្ពះបន្ង្ព្បសង្លាះទូទំខព្គប់
សតវតសរ ៍ នឹ្ខអាចាន ក់ង្ៅកនុខទីព្កខុមួយ ប្ៃលម្ចន្ព្តឹមប្តផលូវវខ់រាខគូថខយខធំមួយ
ង្ន្ះបន្ង្ដ្ឋយរង្បៀបណាង្ៅ?  

II. ង្យរាូ ិមថមី គឺជាគូាវ មីភរោិង្ៅកនុខសកលង្លាក ជា “គូង្សនហ៍្មួយគូៃ៏អស់កលប    
ជានិ្ចា”  ប្ៃលជាការបំង្ពញសង្ព្មចនន្កាីង្សនហ៍្ៃ៏ស័កាិសិទិធ(ង្សនហារបស់ព្ពះ)—២២:១៧:  
A. វវិរណ្ៈ ២១:២ ព្បប់ង្យើខថ្វ ព្កខុង្យរាូ ិមថមី ព្តូវបន្តាក់ប្តខៃូចជាព្បពន្ធ

ង្ថ្វម ខថមីប្តខខលួន្ទទួលបដី ។  
B. ២១:១៧ ព្បប់ង្យើខថ្វ ព្ពះព្គិសដ និ្ខភរោិរបស់ព្ទខ់នឹ្ខរមួគ្នន កាល យជាព្កខុង្យរូ-

ា ិមថមី សព្ម្ចប់ការសប្មាខង្ចញរបស់ព្ពះ ។  
III. ង្យើខព្តវូបន្សង្រ គ្ ះខាខប្ផនកជីវតិ ង្ៃើមបកីាល យជាព្កខុង្យរាូ ិមថមី—២១:២: 

A. ង្យើខព្តូវបន្ប្ញកង្ចញជាបរសុិទធ ង្ដ្ឋយការរមួចំប្ណ្កង្ៅកនុខនិ្សស័យរបស់ព្ពះ 
ង្ៃើមបកីាល យជាបរសុិទធ ឱ្យៃូចជាទីព្កខុបរសុិទធ ។ 

B. ង្យើខព្តូវបន្ប្កជាថមីង្ដ្ឋយការរមួចំប្ណ្កង្ៅកនុខគំនិ្តរបស់ព្ពះ ង្ៃើមបកីាល យជាភាព
ស្រសស់ថមី ឱ្យៃូចជាព្កខុង្យរាូ ិមថមី ។ 

C. ង្យើខព្តូវបន្តង្មកើខង្ ើខង្ដ្ឋយការរមួចំប្ណ្កង្ៅកនុខសិរលីែរបស់ព្ពះ ង្ៃើមបីបន្ 
ព្ជាបចូលទំខស្រសខុង្ដ្ឋយសិរលីែនន្ព្កខុង្យរាូ ិមថមី—រ ៉មូ ៨:២១ ។ 

IV. ព្ពះអខគព្តាស់ង្ៅង្យើខង្ៅទីង្ន្ះ ង្ៃើមបបី្ផន្ការអស់កលបនន្ព្ពះ / ង្ន្ះជាង្គ្នលង្ៅនន្
ជីវតិង្យើខ គឺជាប្ៃន្នន្ជីវតិង្យើខ/ ព្ពះព្តីឯកព្ទខ់កាល យមកជាមនុ្សស ង្ៃើមបមីនុ្សសផ្ទល ស់
ប្ព្បកាល យជាព្ពះ/ ជាប់ឆ្កក ខរស់ង្ ើខជាព្ពះវញិ្ញា ណ្ ង្ៅកនុខវញិ្ញា ណ្ជាចំប្ណ្កង្យើខ /   
និ្មិតាប្ផន្ការអស់កលបរបស់ព្ពះ កំណ្ត់ទិសង្ៅព្គប់ប្ផនករបស់ង្យើខ បំភលឺ ង្យើខ និ្ខ
វញិ្ញា ណ្ង្យើខភលឺចំាខ រខឹមំ្ចង្ ើខ ចមលខៃូចរបូភាពរបស់ព្ពះព្គិសា ជាង្សាចង្ៅកនុខជីវតិ ង្យ
រាូ ិមថមី ហាង្លលូោ៉ ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទ ៧៨ ង្សចកាីអាថ៌កំបំខអាា រយ ព្ពះព្គិសា និ្ខព្កមុជំនំុ្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

ង្អង្ភសូរ ៥:៣១-៣២ ង្ដ្ឋយង្ហ្តុង្នាះបន្ជាមនុ្សសព្បុស នឹ្ខលាង្ចញពីឪពុក
ម្ចដ យ ង្ៅង្ៅជាប់នឹ្ខព្បពន្ធ ង្ហ្ើយអនកទំខ២ង្នាះនឹ្ខព្ត ប់ជាាច់ប្ត១វញិ  ង្សចកដីអាថ៌
កំបំខង្ន្ះង្ព្ៅណាស់ ប្តខ្ុំនិ្ោយខាខឯព្ពះព្គិសានឹ្ខពួកជំនំុ្វញិ ។ 

ព្ពះព្គិសា គឺជាង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះ ង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះព្គិសា គឺជាព្កុម
ជំនំុ្ ។ ការពិតព្ពះព្គិសាង្ហ្ើយនិ្ខព្កមុជំនំុ្ គឺជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ និ្មិតារបូពីបាី ឯព្បពន្ធប្ៃល
បន្ព្ត ប់ជាាច់ប្តមួយង្ន្ះ ជាង្សចកាីអាថ៌កំបំខៃ៏អាា រយ ។ 

ខលឹមារ: 

ង្អង្ភសូរ ៥:៣២ ង្សចកដីអាថ៌កំបំខង្ន្ះង្ព្ៅណាស់ ប្តខ្ុំនិ្ោយខាខឯព្ពះព្គិសា នឹ្ខពួក
ជំនំុ្វញិ ។  

កូលុ៉ស ២:២         ង្ៃើមបឱី្យបន្ាគ ល់ង្សចកដីអាថ៌កំបំខនន្ព្ពះោ៉ខង្ពញង្លញ គឺជាព្ពះ
ព្គិសា ។ 

ង្អង្ភសូរ ៣:៤-៦    កាលណាអនករាល់គ្នន ង្មើលសំបុព្តង្នាះ ង្នាះនឹ្ខអាចយល់ពីចំង្ណ្ះខ្ុំ 
ខាខឯការអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះព្គិសាបន្ …គឺប្ៃលពួកាសន៍្ៃនទបន្ព្ត
 ប់ជាអនកព្គខមរៃកជាមួយគ្នន នឹ្ខជារបូកាយជាមួយគ្នន  …ជាមួយគ្នន កនុខ
ព្ពះព្គិសាប្ៃរ ។ 

I. ង្ៅកនុខង្អង្ភសូរ ៥:៣២ ាវកបុ៉លបន្និ្ោយថ្វ “ង្សចកដីអាថ៌កំបំខង្ន្ះង្ព្ៅណាស់ 
ប្តខ្ុំនិ្ោយខាខឯព្ពះព្គិសា និ្ខពួកជំនំុ្វញិ” ាវ មីនិ្ខភរោិៃំបូខង្គង្ៅកនុខព្ពះគមពី គឺ អ័
ដ្ឋមនិ្ខង្អវ៉ា ជានិ្មិតារបូោ៉ខង្ពញង្លញប ហ្ ញពី ព្ពះព្គិសា និ្ខព្កមុជំនំុ្ ។  
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A. ង្លាកុបបតាិ ២:២៤ បន្ប ហ្ ញថ្វ បុរសនិ្ខព្បពន្ធរបស់គ្នត់បន្ព្ត ប់ជាាច់ប្ត
មួយ ។ 

B. អ័ដ្ឋម និ្ខង្អវ៉ា បន្ព្ត ប់ជាាច់ប្តមួយ បុ៉ប្ន្ាព្ពះព្គិសានិ្ខព្កមុជំនំុ្បន្ព្ត ប់
ជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ—១កូរនិ្ថូស ៦:១៧ ។  

C. ការពិតព្ពះព្គិសា និ្ខព្កមុជំនំុ្ជាវញិ្ញា ណ្ប្តមួយ ជានិ្មិតារបូពី បាីនិ្ខព្បពន្ធប្ៃលបន្
ព្ត ប់ជាាច់ប្តមួយ ង្ន្ះជាង្សចកាីអាថ៌កំបំខអាា រយ—ខ១៧; ង្អង្ភសូរ ៥:៣១-
៣២ ។ 

II. ង្ៅកនុខ កូលុ៉ស ២:២ ាវកបុ៉លបន្និ្ោយថ្វ ង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះង្នាះ គឺ
ជាព្ពះព្គិសា ង្ហ្ើយង្ៅ ង្អង្ភសូរ៣:៤ ព្បប់ថ្វ ង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះព្គិសា គឺ
ជាព្កមុជំនំុ្ :  

A. ព្ពះព្គិសា គឺជាង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះ កនុខព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់ គឺអាថ៌កំបំខ 
ង្ហ្ើយង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះង្ន្ះ គឺជាការប្ព្បសភាពង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា ៃូង្ចនះ
ង្ហ្ើយ ព្ពះព្គិសាគឺជាង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះ—កូលុ៉ស ២:២-៣ ។  

B. ព្ពះព្គិសាប្ៃលជាង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះ កំពុខបង្ខកើតព្កុមជំនំុ្ង្ចញមក ប្ៃលជា
ង្សចកាីអាថ៌កំបំខរបស់ព្ពះព្គិសា ។ ព្កមុជំនំុ្ គឺអាថ៌កំបំខ ពីង្ព្ពាះប្តព្ពះព្គិសាង្ៅ
កនុខង្យើខគឺអាថ៌កំបំខ ជារបូកាយព្ពះព្គិសា ព្កុមជំនំុ្គឺជាការសប្មាខង្ចញនន្ព្ពះ
ព្គិសា—ង្អង្ភសូរ ១:២៣; ៣:៣-៦ ។ 

III. “ព្កមុជំនំុ្ព្ពះព្គិសាម្ចន្សិរ ី ង្យើខក៏រមួម្ចន្ចំប្ណ្កប្ៃរ ង្យើខរកីរាយកាល យជាប្តមួយ ព្តវូ
បន្ផ្ទល ស់ប្ព្បម្ចន្របូកាយមួយង្លើសកលង្លាក ង្ហ្ើយង្យើខម្ចន្ជារបស់របូកាយ ហា
ង្លលូោ៉ព្ទខ់ឱ្យង្យើខកាល យជាប្តមួយ ហាង្លលូោ៉សព្ម្ចប់របូកាយ ង្យើខជាអវយវៈរបូ
កាយ ង្យើខរាល់គ្នន រស់សព្ម្ចប់របូកាយ ហាង្លលូោ៉ព្ទខ់ឱ្យង្យើខកាល យជាប្តមួយ”—(បទ
ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៩៩៨ , អខ់ង្គលសង្លខ ១២១៦) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី ៧៩ ព្បំពីរៃំណាក់កាលរបស់ព្កមុជំនំុ្ 

ៃកស្រសខ់ពី : 

វវិរណ្ៈ ១:៤ក សំបុព្តយូ៉ហាន្ខ្ុំ ង្ផ្ើមកពួកជំនំុ្ទំខ៧ ង្ៅស្រសកុអាសីុ ។ 

ព្កុមជំនំុ្ទំខ៧ង្ៅស្រសកុអាសីុ ជានិ្មិតារបូពីព្កមុជំនំុ្៧ព្បង្ភទ ប្ៃលម្ចន្ង្ៅកនុខព្បវតាិា
ស្តសា ព្កមុជំនំុ្ ៃូចជា ព្កុមជំនំុ្ង្ៃើមៃំបូខ ព្កុមជំនំុ្ប្ៃលរខទុកេង្វទនា ព្កមុជំនំុ្ខាខង្លាកិយ 
ព្កុមជំនំុ្ប្ៃលរាថយ ព្កុមជំនំុ្ប្ៃលបន្ង្ធវើកំប្ណ្ទព្មខ់  ព្កុមជំនំុ្ប្ៃលបន្ាា រង្ ើយវញិ 
និ្ខព្កមុជំនំុ្ប្ៃលបន្ាា រង្ ើខវញិព្តូវបន្ធាល ក់ចុះ ។ 
ខលឹមារ : 
វវិរណ្ៈ ១:៤   សំបុព្តយូ៉ហាន្ខ្ុំ ង្ផ្ើមកពួកជំនំុ្ទំខ៧ ង្ៅស្រសកុអាសីុ សូមឱ្យអនករាល់គ្នន បន្

ព្បកបង្ដ្ឋយព្ពះគុណ្ និ្ខង្សចកដីសុខាន្ា អំពីព្ពះៃ៏គខ់ង្ៅ ក៏គខ់ង្ៅតំាខ
ប្តពីង្ៃើម ង្ហ្ើយព្តូវោខមកង្ទៀត និ្ខអំពីព្ពះវញិ្ញា ណ្ទំខ៧ ប្ៃលង្ៅចំង្ពាះ
បលល័ខកព្ទខ់ ។  

I. ព្កុមជំនំុ្ទំខព្បំពីរង្ៅស្រសកុអាសីុ តាមពិតង្ៅជាព្កុមជំនំុ្តំបន់្ ជានិ្មិតារបូប្ៃលបន្
ទយទុកង្ៅកនុខៃំណាក់កាលទំខព្បំពីរ ប្ៃលព្កមុជំនំុ្បន្្លខកាត់ ង្ហ្ើយនឹ្ខព្តូវ្លខ
កាត់រហូ្តៃល់ការោខព្ត ប់មកវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—វវិរណ្ៈ ១:៤; ២:១, ៨, ១២, ១៨; 
៣:១, ៧, ១៤: 
A. សំបុព្តទី១ ប្ៃលសរង្សរង្ផ្ើង្ៅកាន់្ព្កមុជំនំុ្ង្ៅព្កខុង្អង្ភសូរ ប ហ្ ញពីរបូភាពរបស់

ព្កុមជំនំុ្ប្ៃលង្ៅចុខបំផុតនន្ៃំណាក់កាលទីមួយ កនុខអំ ុខប្ផនកចុខង្ព្កាយនន្សត
វតសរទី៍១—២:១-៧ ។ 

B. សំបុព្តទី២ ប្ៃលសរង្សរង្ផ្ើង្ៅកាន់្ព្កុមជំនំុ្ង្ៅព្កុខសមឺណា ជានិ្មិតារបូពីព្កុមជំនំុ្
ប្ៃលរខទុកេង្វទនាង្ៅង្ព្កាមការង្ធវើទុកេបុកង្មនញពីចព្កភពរ ៉មំុូ្ចខ ង្ដ្ឋយចាប់តំាខពី
ប្ផនកចុខង្ព្កាយនន្សតវតសរទី៍១ រហូ្តៃល់ង្ៃើមប្ផនកនន្សតវតសរទី៍៤ ង្ៅង្ពលប្ៃល
អធិរាជខន្ប្សទន្ធីន្ទីន្ៃ៏អាា រយ (Constantine the Great) បន្នំាយកាសនា
ព្គិាទ ន្ង្ធវើជាាសនាព្បចំាជាតិ—ខ៨-១១ ។ 
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C. សំបុព្តទី៣ ប្ៃលសរង្សរង្ផ្ើង្ៅកាន់្ព្កុមជំនំុ្ង្ៅព្កុខង្ពើកាមុ៉ស ជានិ្មិតារបូពីព្កុម
ជំនំុ្ខាខង្លាកិយ ព្កុមជំនំុ្ប្ៃលបន្ង្រៀបការនឹ្ខង្លាកិយ ង្ដ្ឋយចាប់តំាខពីង្ពល
ប្ៃលអធិរាជខន្ប្សទន្ធីន្ទីន្ (Constantine) បន្ទទួលយកាសនាព្គិាទ ន្ រហូ្ត
ៃល់ព្គ្នប្ៃលព្បព័ន្ធសន្ាប៉ប៉ (papal) ព្តូវបន្តំាខង្ ើខង្ៅចុខង្ព្កាយនន្សតវតសរ ៍
ទី៦—ខ១២-១៧ ។ 

D. សំបុព្តទី៤ ប្ៃលសរង្សរង្ផ្ើង្ៅកាន់្ព្កុមជំនំុ្ង្ៅព្កុខធាង្ទរ៉ា ពិពណ៌្នាពីព្កុមជំនំុ្
ប្ៃលរាថយ ង្ដ្ឋយចាប់ង្ផាើមតំាខពីង្ៅចុខង្ព្កាយនន្សតវតសរទី៍៦ រហូ្តៃល់ព្បព័ន្ធស
ន្ាប៉ប៉ (papal) បន្ប្តខតំាខង្ ើខ ៃល់ទីបញ្ា ប់នន្យុគសម័យង្ន្ះ ង្ៅង្ពលប្ៃល
ព្ពះព្គិសាព្ទខ់ោខព្ត ប់មកវញិ—ខ១៨-២៩ ។ 

E. សំបុព្តទី៥ ប្ៃលសរង្សរង្ផ្ើង្ៅកាន់្ព្កមុជំនំុ្ង្ៅព្កខុង្សើង្ៃស និ្មិតារបូពីព្កមុជំនំុ្ ព្បូ
ង្តសាខ់ ង្ដ្ឋយចាប់ពីការង្កើតកំប្ណ្ទព្មខ់ង្ៅង្ៃើមសតវតសរទី៍១៦ រហូ្តៃល់ការោខ
ព្ត ប់មកវញិរបស់ព្ពះព្គិសា—៣:១-៦ ។ 

F. សំបុព្តទី៦ ប្ៃលសរង្សរង្ផ្ើង្ៅកាន់្ព្កុមជំនំុ្ង្ៅព្កខុភិឡាៃិលភា បន្ទយពីព្កមុ
ជំនំុ្ប្ៃលម្ចន្បខបែូន្ស្រសឡាញ់គ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ប្ៃលជាការាា រង្ ើខវញិនន្ជីវតិ
ព្កុមជំនំុ្ៃ៏ព្តឹមព្តូវ ង្ដ្ឋយចាប់ពីង្ៃើមសតវតសរទី៍១៩ ង្ៅង្ពលប្ៃលពួកបខបែូន្ទំខ 
ឡាយង្ៅកនុខព្បង្ទសអខ់ង្គលសបន្ង្ព្កាកឈរង្ ើខ រហូ្តៃល់ការង្លចង្ចញជាង្លើក
ទីពីររបស់ព្ពះអម្ចា ស់—ខ៧-១៣ ។ 

G. សំបុព្តទី៧ ប្ៃលសរង្សរង្ផ្ើង្ៅកាន់្ព្កុមជំនំុ្ង្ៅព្កុខង្ៅឌីង្ស ប ហ្ ញពីជីវតិព្កុម
ជំនំុ្ង្ៅបនាទ ប់ពីពួកបខបែូន្បន្ធាល ក់ចុះ ង្ៅកនុខសតវតសទី១៩ ង្ដ្ឋយចាប់ពីប្ផនកចុខ
ង្ព្កាយនន្សតវតសទី១៩ រហូ្តៃល់ព្ពះអម្ចា ស់ោខព្ត ប់មកវញិ—ខ១៤-២២ ។ 

II. “ព្ពះអខគខ្ុំស្រសឡាញ់ៃំណាក់ព្ទខ់_គឺព្កមុជំនំុ្ឧតាម_ព្ពះទ័យព្ពះស្រសឡាញ់ោ៉ខខាល ំខ_ខ្ុំ
បន្ទីពឹខពំនាក់”—(បទចង្ព្មៀខ៦១៦, អខ់ង្គលស៨៥២) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី ៨០ ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

ម៉្ចថ្វយ ១៩:៨ ព្ទខ់ក៏ម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលតបថ្វ បន្ជាង្លាកមូ៉ង្សអនុ្ញ្ញា តឱ្យអនករាល់គ្នន
ប្លខព្បពន្ធង្ៅ គឺង្ដ្ឋយង្ព្ពាះប្តចិតាអនករាល់គ្នន រខឹរបឹខបុ៉ង្ណាណ ះ ប្តពីង្ៃើមមកមិន្ប្មន្ៃូង្ចាន ះ
ង្ទ ។ 

ការាដ រង្ ើខវញិ ម្ចន្ន័្យថ្វ ការាដ រអវីមួយប្ៃលបន្បត់បខ់ ឱ្យម្ចន្ង្ៅៃូចង្ៃើម ។  
ឥ ូវង្ន្ះវាព្តូវបន្ាដ រង្ ើខវញិ ។  ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាការាា រង្ ើខ
វញិនូ្វង្រឿខរាវសំខាន់្ៗបីោ៉ខ: ព្ពះព្គិសាជាព្គប់ទំខអស់កនុខទំខអស់ៃល់ង្យើខ  ភាពប្ត
មួយនន្របូកាយព្ពះព្គិសា  មុខ្រង្ព្បើការរបស់អវយវ:ទំខអស់នន្របូកាយព្ពះព្គិសា ។   

ខលឹមារ:  

ម៉្ចថ្វយ ១៩:៨  ព្ទខ់ក៏ម្ចន្ព្ពះ បន្ទូលតបថ្វ បន្ជាង្លាកមូ៉ង្សអនុ្ញ្ញា តឱ្យអនករាល់គ្នន ប្លខ
ព្បពន្ធង្ៅ គឺង្ដ្ឋយង្ព្ពាះប្តចិតាអនករាល់គ្នន រខឹរបឹខបុ៉ង្ណាណ ះ ប្តពីង្ៃើមមកមិន្
ប្មន្ៃូង្ចាន ះង្ទ។ 

I. ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាការាដ រង្ ើខវញិនូ្វង្សចកដីពិតរបស់ព្ពះ ៃូចបន្
ង្បើកសប្មដខង្ៅកនុខបទគមពីរបរសុិទធ—ម៉្ចថ្វយ ១៩:៨ : 
A. ការាដ រង្ ើខវញិ ម្ចន្ន័្យថ្វ ការាដ រអវីមួយប្ៃលធាល ប់ម្ចន្ស្រាប់តំាខពីង្ៃើម  ប្តវា

បន្បត់បខ់ ។  ឥ ូវង្ន្ះវាព្តូវបន្ាដ រង្ ើខវញិ—ខ៨ ។ 
B. ព្ពះគមពីរ គឺជាង្សៀវង្ៅមួយកាលកនុខចំង្ណាមង្សៀវង្ៅជាង្ព្ចើន្ ពីង្ព្ពាះព្ពះគមពីរ

ម្ចន្ង្ៅកនុខង្សៀវង្ៅង្ន្ះង្ហ្ើយ ង្ទើបង្យើខអាចង្មើលង្ ើញរាល់អស់ទំខង្សចកដីពិត
របស់ព្ពះ ។  ង្សចកដីពិត ព្តូវបន្ង្បើកសប្មដខង្ៅកនុខបទគមពីរ ប្ៃលបន្បត់បខ់ ខវះ
ចង្នាល ះ  ម្ចន្ការយល់ព្ច ំម្ចន្ការបកស្រាយខុស និ្ខព្តូវបន្បង្ព្ខៀន្ខុសទូរទំខ
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ព្គប់ជំនាន់្ ។  ៃូង្ចនះង្ហ្ើយង្ទើបព្តូវការការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—ខ៨; ១
យូ៉ហាន្ ១:១ ។  

II. ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាការាា រង្ ើខវញិនូ្វង្រឿខរាវសំខាន់្ៗបីោ៉ខ—       
កូលុ៉ស ៣:១១; រ ៉មូ ១២:៤-៥: 
A. ការាដ រង្ ើខវញិ គឺជាការាដ រង្ ើខវញិនូ្វព្ពះព្គិសាជាព្គប់ទំខអស់កនុខទំខអស់

ៃល់ង្យើខ ។ ព្ទខ់ គឺជាចំណុ្ចកណាដ ល ង្ហ្ើយព្ទខ់ក៏ជាបរងិ្វណ្ខាខង្ព្ៅប្ៃលព័ទធជំុ 
វញិផខប្ៃរ  ។ ង្យើខយកចិតដទុកដ្ឋក់ចំង្ពាះប្តព្ពះព្គិសដបុ៉ង្ណាណ ះ—កូលុ៉ស ៣:១១ ។ 

B. ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាការាដ រង្ ើខវញិនូ្វភាពប្តមួយ នន្របូកាយ
ព្ពះព្គិសា ។ ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ កំពុខប្តង្ធវើបនាទ ល់ ង្ដ្ឋយមិន្គិតពី 
ពូជាសន៍្ វបបធម៌ ឬកព្មិតនន្ការអប់រងំ្ផសខគ្នន ង្ ើយ  គឺព្គិាទ ន្ព្គប់របូគួរប្តជាប្ត
មួយ ។  ង្ន្ះព្តូវបន្ង្បើកសប្មដខ ោ៉ខចាស់ង្ៅកនុខគមពីរសញ្ញា ថមី—រ ៉មូ  ១២:៥ ។ 

C. ទីបី ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ គឺការាដ រង្ ើខវញិនូ្វមុខ្រង្ព្បើការរបស់  អ
វយវៈទំខអស់នន្របូកាយព្ពះព្គិសា ។  ព្ពះអម្ចា ស់សពវព្ពះហ្ឫទ័យឱ្យព្គប់អវយវៈនន្
របូកាយរបស់ព្ទខ់ កាល យជាអវយវៈប្ៃលម្ចន្មុខ្រង្ព្បើការ—ខ៤ ។ 

III. “ង្យើខង្ៅមុខង្ៃើមបពី្កមុជំនំុ្ / ព្ពះព្គិសាាដ រង្ ើខវញិ / ង្រៀន្ង្ព្បើវញិ្ញា ណ្ង្ដ្ឋយមិន្រញួរា / 
និ្មិតាព្បកៃចាស់ / បប ី ូន្នឹ្ខព្តវូបន្បំផ្ទល ញ / ាតំាខព្តវូវនិាស / ង្យរាូ ិមចុះ
ពីសួគ៌្ន / ង្ពញង្ដ្ឋយសិរលីែ ។” / ង្យើខង្ៃើមបពី្ពះព្គិសា / ង្យើខង្ៃើមបពី្ពះព្គិសា / ង្ៃើមបពី្កមុ
ជំនំុ្ាដ រង្ ើខវញិ (២ៃខ) (ចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ១០០២, អខ់ង្គលសង្លខ ១២៥៥) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី៨១ ង្យើខជាអវី 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

២ង្ពព្តសុ ១:១២ ៃូង្ចនះ ខ្ុំព្បខុង្ព្បៀបនឹ្ខរមលឹក ៃល់អនករាល់គ្នន  អំពីង្សចកដីទំខង្ន្ះជានិ្ចា
ង្ទះបីអនករាល់គ្នន ាគ ល់ និ្ខបន្តំាខខាា ប់ខាួន្កនុខង្សចកដីពិតប្ៃលម្ចន្ង្ហ្ើយក៏ង្ដ្ឋយ ។  

កនុខនាមជាព្កុមជំនំុ្ ង្យើខង្ៅទីង្ន្ះមិន្ង្ធវើអវីទំខអស់ ប្តប្ចកចាយព្ពះព្គិសាៃល់អនកៃនទ 
។ ការ្ររបស់ង្យើខ គឺការបន្លឺសង្មលខអំពាវនាវង្ៅកូន្ៗរបស់ព្ពះ ឱ្យព្ត ប់មករកង្គ្នល
បំណ្ខសំខាន់្របស់ព្ពះវញិ ង្ៃើមបីយកព្ពះព្គិសាង្ធវើជាចំណុ្ចកណាា លនន្អវីៗទំខអស់ ង្ហ្ើយ
យកការសុគត ការរស់ង្ ើខវញិ និ្ខការោខង្ៅឋាន្ៃ៏ខពស់របស់ព្ទខ់ង្ធវើជាមូលដ្ឋា ន្នន្ព្គប់
អវីៗទំខអស់ ។  

ខលឹមារ:  

២ង្ពព្តសុ ១:១២         ៃូង្ចនះ ខ្ុំព្បខុង្ព្បៀបនឹ្ខរមលឹក ៃល់អនករាល់គ្នន  អំពីង្សចកដីទំខង្ន្ះជា
និ្ចាង្ទះបីអនករាល់គ្នន ាគ ល់ និ្ខបន្តំាខខាា ប់ខាួន្កនុខង្សចកដីពិតប្ៃល
ម្ចន្ង្ហ្ើយក៏ង្ដ្ឋយ ។  

កូលុ៉ស ១:១៨        ព្ទខ់ជាសិរារបស់របូកាយគឺជាពួកជំនំុ្  ព្ពះអខគជាង្ៃើម ក៏បន្រស់ពី
ាល ប់ង្ ើខវញិមុន្ង្គបខែស់ ង្ៃើមបីឱ្យព្ទខ់បន្ជាព្បធាន្កនុខព្គប់ទំខ
អស់ ។  

I. ង្ៅជំនាន់្មុន្ ព្ពះបន្ប ហ្ ញង្សចកដីពិតខុសៗគ្នន  ។ ង្សចកាីពិតង្ន្ះបន្កាល យជា     “ង្សច
កាីពិតបចាុបបន្ន”  ង្ៅកនុខយុគសម័យង្នាះ—២ង្ពព្តសុ ១:១២: 
A. រាល់ង្សចកាីពិតរបស់ព្ពះពីមុន្ បន្បង្ខកើតជាព្គឹះនន្ង្សចកាីពិតកនុខង្ពលសពវនថៃង្ន្ះ ។ អវី

ប្ៃលង្យើខង្មើលង្ ើញសពវនថៃង្ន្ះ គឺជាការង្បើកសប្មាខប្ថមង្ទៀតរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់  ។ 
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B. ព្ពះម្ចន្ព្ពះទ័យចខ់ង្ ើញព្ពះព្គិសាជាទីមួយង្ៅកនុខព្គប់ការទំខអស់ ។ មូលដ្ឋា ន្
នន្ព្គប់ទំខអស់ គឺការសុគត ការរស់ង្ ើខវញិ និ្ខការោខង្ៅឋាន្ៃ៏ខពស់របស់ព្ពះ
ព្គិសា ។ ង្ព្ៅពីព្ពះព្គិសា គ្នម ន្សភាពពិតខាខវញិ្ញា ណ្ង្ទ ។ ង្ន្ះគឺជា « ង្សចកដីពិត
បចាុបបន្ន»   របស់ព្ពះ—កូលុ៉ស ១:១៨ ។  

II. កនុខនាមជាព្កមុជំនំុ្ ង្យើខង្ៅទីង្ន្ះមិន្ង្ធវើអវីង្ផសខង្ព្ៅពីប្ចកចាយព្ពះព្គិសាៃល់អនកៃនទ
ង្នាះង្ទ ។ ការ្ររបស់ង្យើខ គឺការបន្លឺសង្មលខអំពាវនាវង្ៅកូន្ៗរបស់ព្ពះឱ្យព្ត ប់
មករកង្គ្នលបំណ្ខសំខាន់្របស់ព្ពះវញិ ង្ៃើមបយីកព្ពះព្គិសាង្ធវើជាចំណុ្ចកណាា លនន្
ព្គប់ទំខអស់ ង្ហ្ើយយកការសុគត ការរស់ង្ ើខវញិ និ្ខការោខង្ៅឋាន្ៃ៏ខពស់របស់
ព្ទខ់ង្ធវើជាមូលដ្ឋា ន្នន្ព្គប់ទំខអស់—១ធីមូ៉ង្ថ ៣:១៥; កូលុ៉ស ១:១៨:  
A. ង្យើខគួរប្តង្ធវើអវីៗព្គប់ោ៉ខ ប្ៃលង្យើខអាចង្ធវើង្ៃើមបបី ហ្ ញមនុ្សសថ្វ ព្ពះអម្ចា ស់គឺ

ជាព្ពះង្មៃឹកនំាង្លើព្គប់ទំខអស់ ។ សូមឱ្យព្ពះជាម្ចា ស់ផាល់ព្ពះគុណ្ៃល់ង្យើខ 
ង្ៃើមបកំុីឱ្យង្យើខកាល យជាលុខង្ចញពី "ង្សចកាីពិតបចាុបបន្ន" ង្ន្ះ—រ ៉មូ ៩:៥ ។ 

B. សពវនថៃង្ន្ះ ង្យើខម្ចន្ទំនួ្លខុសព្តូវបួន្ោ៉ខ  គឺទក់ទខនឹ្ខមនុ្សសម្ចន្បបង្យើខ
ព្តូវប្តព្បកាសៃំណឹ្ខលែ ។ ទក់ទខនឹ្ខាតំាខ ង្យើខព្តូវប្តៃឹខថ្វ ម្ចន្  សរ គ្ ម
ខាខឯវញិ្ញា ណ្ ។ ទក់ទខនឹ្ខព្កុមជំនំុ្ ង្យើខព្តូវប្តព្បកាន់្ខាា ប់នូ្វអវីប្ៃលង្យើខង្មើល
ង្ ើញកនុខង្ពលសពវនថៃង្ន្ះ ។ ទក់ទខនឹ្ខព្ពះព្គិសា ង្យើខគួរប្តប្ថលខទីបនាទ ល់ពីការ
ពិតនន្ភាពង្លចង្ធាល របស់ព្ទខ់កនុខព្គប់ការទំខអស់—១កូរនិ្ថូស ៩:១៦; ង្អង្ភសូរ 
៦:១២; ១:២៣; កូលុ៉ស ១:១៨ ។ 

III. “ព្កមុជំនំុ្របូកាយព្ពះព្គិសា_ ព្ពះព្ទខ់គខ់ង្ៅទីង្ន្ះ_ជាទីជំនំុ្ពួកបរសុិទធ មនុ្សសរមួនឹ្ខព្ពះ
វសុិទធ_ង្ព្ជើសង្រ ើសមុន្កំង្ណ្ើ តង្លាកិយ _សុគតង្ព្បសង្លាះបខ់នថល_ធាតុពិតឋាន្ៈង្ៅ
សួគ៌្ន                       មិន្ប្មន្ង្ៅឯង្លាកា”—(បទចង្ព្មៀខ៥៩៨, អខ់ង្គលស ៨២៤ ) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី៨២    មូលដ្ឋា ន្នន្ព្កមុជំនំុ្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

វវិរណ្ៈ ១:១១ ការអវីប្ៃលឯខង្ ើញ ង្នាះចូរកត់ទុកកនុខង្សៀវង្ៅចុះ រចួង្ផ្ើរង្ៅពួកជំនំុ្
ទំខ៧ ប្ៃលង្ៅស្រសកុអាសីុផខ គឺង្ៅព្កខុង្អង្ភសូរ ព្កុខសមឺន៉ា ព្កខុង្ពើកាមុ៉ស ព្កុខធាង្ទរ៉ា 
ព្កុខង្សើង្ៃស ព្កខុភីឡាៃិលភា ង្ហ្ើយង្ៅព្កខុង្ៅឌីង្សប្ៃរ ។ 

ទីព្កខុនី្មួយៗង្ៅកនុខតំបន់្អាសីុនម៉នឺ្រ ៍ ម្ចន្ព្កុមជំនំុ្ប្តមួយបុ៉ង្ណាណ ះ ។ សព្ម្ចប់តំបន់្
មួយ ម្ចន្ព្កមុជំនំុ្មួយសព្ម្ចប់ទីព្កខុមួយ ។ តព្មូវការង្ៃើមបីព្បជំុង្ៅង្លើមូលដ្ឋា ន្នន្ភាពប្ត
មួយរបស់ង្យើខ គឺថ្វ ព្តូវង្ៅកនុខទីព្កខុប្ៃលង្យើខរស់ង្ៅ ។ របូភាពង្ន្ះពិតជាស្រសស់លែ 
ង្ហ្ើយសមគួរោ៉ខណាង្ៅ! 

ខលឹមារ :  

វវិរណ្ៈ ១:១១ ការអវីប្ៃលឯខង្ ើញ ង្នាះចូរកត់ទុកកនុខង្សៀវង្ៅចុះ រចួង្ផ្ើរង្ៅពួកជំនំុ្ទំខ៧ 
ប្ៃលង្ៅស្រសកុអាសីុផខ គឺង្ៅព្កខុង្អង្ភសូរ ព្កុខសមឺន៉ា ព្កខុង្ពើកាមុ៉ស ព្កខុ ធា
ង្ទរ៉ា ព្កុខង្សើង្ៃស ព្កុខភីឡាៃិលភា ង្ហ្ើយង្ៅព្កខុង្ៅឌីង្សប្ៃរ ។ 

កិចាការ ១៣:១   រឯីកនុខពួកជំនំុ្ង្ៅព្កខុអាន់្ទីយូ៉ក ង្នាះម្ចន្ព្គូអធិបាយ និ្ខព្គបូង្ព្ខៀន្ ។  

I. ទីព្កខុនី្មួយៗង្ៅកនុខតំបន់្អាសីុនម៉នឺ្រ ៍ម្ចន្ព្កមុជំនំុ្ប្តមួយបុ៉ង្ណាណ ះ ។ សព្ម្ចប់តំបន់្មួយ 
ម្ចន្ព្កមុជំនំុ្មួយសព្ម្ចប់ទីព្កខុមួយ—វវិរណ្ៈ ១:១១; កិចាការ ១៣:១ :  
A. ង្ោខង្ៅតាមការង្បើកសប្មាខង្ៅកនុខគមពីរសញ្ញា ថមី ការប ហ្ ញពីព្កមុជំនំុ្ គឺថ្វ ព្កមុ

ជំនំុ្មួយសព្ម្ចប់ទីព្កខុមួយ—វវិរណ្ៈ ១:១១ ។  
B. ទីព្កខុមិន្ព្តឹមប្តកំណ្ត់ព្ពំប្ៃន្ឱ្យព្កមុជំនំុ្តំបន់្បុ៉ង្ណាណ ះង្ទ បុ៉ប្ន្ាទីព្កុខផ្ទទ ល់ គឺជា

មូលដ្ឋា ន្នន្ព្កុមជំនំុ្ ពីង្ព្ពាះម្ចន្ប្តព្កមុជំនំុ្មួយគត់ង្ៅកនុខសកលង្លាក ការង្នាះ
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គួរប្តម្ចន្ការសប្មាខង្ចញពីព្កមុជំនំុ្ប្តមួយគត់ ង្ៅតាមតំបន់្ណាមួយប្ៃលបន្  ផា
ល់ឱ្យ ។ 
1. ង្យើខអាចពន្យល់ប ហ្ ញពីង្រឿខរ៉ាវនន្ព្កមុជំនំុ្មួយសព្ម្ចប់ទីព្កុខមួយ ង្ដ្ឋយមក

ពិចារណាពីរង្បៀបប្ៃលជន្ជាតិអាង្ម៉រក័ិខ ង្ធវើកុខស ុលព្បតិបតាិការង្ៅបរង្ទស 
។ ង្ៅតាមទីព្កុខង្ផសខៗគ្នន ង្ៅទូទំខពិភពង្លាក អាចម្ចន្ជន្ជាតិអាង្ម៉រក័ិខ
ប្តម្ចន ក់គត់ ប្ៃលអាចង្ធវើកុខស ុលបន្ ង្ដ្ឋយមិន្គិតពីទំហំ្របស់ព្កុខង្ ើយ ។ 

2. ព្បសិន្ង្បើទីព្កុខជាក់លាក់មួយម្ចន្ទំហំ្ធំខាល ំខ ជន្ជាតិអាង្ម៉រក័ិខង្ធវើកុខស ុល
ង្ៅទីង្នាះ ព្បប្ហ្លជាព្តូវអនុ្វតាអាជីវកមមរបស់ខលួន្ង្ៅកនុខនមភព្បំបីការោិល័យ
ដ្ឋច់ង្ដ្ឋយប្ កពីគ្នន  បុ៉ប្ន្ានមភព្បំបីការោិល័យង្ៅប្តជាកមមសិទធិរបស់ាថ ន្
កុខស ុលជន្ជាតិអាង្ម៉រក័ិខម្ចន ក់ង្ៅកនុខទីព្កុខង្នាះ ។ 

3. ៃូចគ្នន ង្ន្ះប្ៃរ ទីព្កខុមួយអាចម្ចន្ាលព្បជំុ ឬស្រសកុជាង្ព្ចើន្  បុ៉ប្ន្ាង្ៅប្តម្ចន្
ព្កុមជំនំុ្ប្តមួយបុ៉ង្ណាណ ះ ។ ង្ៅតាមតំបន់្ធំៗ ព្កមុជំនំុ្អាចព្បជំុង្ៅកប្ន្លខង្ផស
ខៗគ្នន ជាង្ព្ចើន្ ង្ធវើៃូចព្កមុជំនំុ្ង្ៅព្កខុង្យរាូ ិមប្ៃរ ។ 

A. មូលដ្ឋា ន្នន្ព្កុមជំនំុ្ គឺជាមូលដ្ឋា ន្នន្ភាពប្តមួយង្ៅកនុខតំបន់្មួយ ។ តព្មូវការង្ៃើមបី
ព្បជំុង្ៅង្លើមូលដ្ឋា ន្នន្ភាពប្តមួយរបស់ង្យើខ គឺថ្វ ព្តូវង្ៅកនុខទីព្កខុប្ៃលង្យើខរស់
ង្ៅ ។ 

II. របូភាពង្ន្ះពិតជាស្រសស់លែ ង្ហ្ើយសមគួរោ៉ខណាង្ៅ ៃូចជាង្ៅ ទំនុ្កតង្មកើខ ១៣៣:១ 
និ្ោយថ្វ “ង្មើល ប្ៃលបខបែូន្ង្ៅមូលជាមួយគ្នន  ង្ដ្ឋយចិតាព្ពមង្ព្ពៀខ ង្នាះជាការលែ 
ង្ហ្ើយសមគួរោ៉ខណាង្ៅ!” 

III. ង្យើខង្ៅមុខង្ៃើមបពី្កមុជំនំុ្ ព្ពះព្គិសាាា រង្ ើខវញិ / ង្យើខង្ធវើឱ្យព្កមុជំនំុ្តំបន់្ ពព្ខីកព្គប់
ទិសទី រមួគ្នន ឈរង្លើទីព្គឹះតំបន់្ រកាភាពប្តមួយ / កាខព្ពះវហិាររបស់ព្ទខ់សង្ព្មច
តាមព្ពះទ័យ /ង្យើខង្ៃើមបពី្ពះព្គិសា / ង្យើខង្ៃើមបពី្ពះព្គិសា / ង្ៃើមបពី្កមុជំនំុ្ាា រង្ ើខវញិ/
ង្យើខង្ៃើមបពី្ពះព្គិសា  / ង្យើខង្ៃើមបពី្ពះព្គិសា  / ង្ៃើមបពី្កមុជំនំុ្ាា រង្ ើខវញិ (បទចង្ព្មៀខ
ភាាប្ខមរង្លខ , ១០០២ អខ់ង្គលសង្លខ ១២៥៥) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី ៨៣ វច៉ប្ម៉ន្ នី្ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

កិចាការ ២៦:១៩ ៃូង្ចនះ បពិព្តង្សដចអ័ព្គីប៉ង្អើយ ទូលបខគំមិន្បន្ចង្ចសនឹ្ខការង្បើក
សប្មដខពីឋាន្សួគ៌ង្នាះង្ទ ។  

បខបែូន្ នី្ ព្តូវបន្ចាត់ទុកថ្វ ជាអនកង្មើលង្ ើញនិ្មិតារបស់ព្ពះ ង្ៅកនុខយុគសម័យ
បចាុបបន្ន ។ គ្នត់បន្ង្ ើញនិ្មិតាោ៉ខចាស់អំពីព្ពះព្គិសដ ង្ហ្ើយក៏បន្ទទួលការង្បើកសប្មដខ
ៃ៏ង្ពញង្លញអំពីព្កមុជំនំុ្ ។ ង្សចកដីង្ាម ះព្តខ់របស់គ្នត់ចំង្ពាះង្បសកមមង្ន្ះ ង្ធវើឱ្យគ្នត់
លះបខ់ជីវតិ ។ សខឃឹមថ្វអនករាល់គ្នន  នឹ្ខង្ៃើរតាមនិ្មិតាង្ន្ះ ។  

ខលឹមារ: 

កិចាការ ២៦:១៩    ៃូង្ចនះ បពិព្តង្សដចអ័ព្គីប៉ង្អើយ ទូលបខគំមិន្បន្ចង្ចសនឹ្ខការង្បើក
សប្មដខពីឋាន្សួគ៌ង្នាះង្ទ ។ 

កូលុ៉ស ៣:១១       ...ព្ពះព្គិសដព្ទខ់ជាព្គប់ទំខអស់ ង្ហ្ើយព្ទខ់ក៏គខ់ង្ៅកនុខព្គប់ទំខអស់ផ
ខ។ 

ង្អង្ភសូរ ៥:៣២    ង្សចកដីអាថ៌កំបំខង្ន្ះង្ព្ៅណាស់  ប្តខ្ុំនិ្ោយខាខឯព្ពះព្គិសដ  និ្ខ  
ព្កុមជំនំុ្វញិ ។  

I. បខបែូន្ នី្ ជាអំង្ណាយទន្ប្តមួយគត់ប្ៃលព្ពះអម្ចា ស់បន្ព្បទន្ៃល់របូកាយ សព្ម្ចប់
ចលនានន្ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ទខ់ង្ៅង្លើប្ផន្ៃី ង្ហ្ើយគ្នត់ព្តវូបន្ចាត់ទុកថ្វ ជាអនក
ង្មើលង្ ើញនិ្មិតារបស់ព្ពះ ង្ៅកនុខយុគសម័យបចាុបបន្នង្ន្ះ—ង្អង្ភសូរ  ៣:៣; ២កូរនិ្ថូស 
៩:១៥ ។  
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II. ព័ន្ធកិចារបស់គ្នត់ គឺម្ចន្ពីរទិៃាភាពោ៉ខចាស់ ទីមួយអំពីព្ពះព្គិសដ និ្ខ ទីពីរអំពីព្កមុ
ជំនំុ្—កូលុ៉ស ៣:១១; ង្អង្ភសូរ  ៥:៣២ : 
A. ទីមួយ គ្នត់ផ្ទទ ល់ ង្រៀន្ាគ ល់ព្ពះអម្ចា ស់ោ៉ខព្ជាលង្ព្ៅ ង្ដ្ឋយបទពិង្ាធន៍្ការ

សុគតរមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ និ្ខ ង្សចកដីរស់ង្ ើខវញិរបស់ព្ពះព្គិសដ— រ ៉មូ ៦:៤ : 
1. កូលុ៉ស ៣:១១ គឺព្ពះព្គិសដព្ទខ់ជាព្គប់ទំខអស់ ង្ហ្ើយព្ទខ់ក៏គខ់ង្ៅកនុខព្គប់

ទំខអស់ផខ ។ 
2. ង្ដ្ឋយារបទពិង្ាធន៍្របស់គ្នត់ផ្ទទ ល់ស្រសបនឹ្ខការង្ន្ះ ង្ទើបគ្នត់ម្ចន្បន្ទុក

ោ៉ខចាស់ ង្ហ្ើយព្ពះអម្ចា ស់ង្ធវើឱ្យគ្នត់ជាសមរបនាទ ល់នូ្វង្សចកដីពិត ។ 
B. ទីពីរ   បន្ទុកចុខង្ព្កាយរបស់បខបែូន្ វច៉ប្ម៉ន្ នី្ គឺព្តូវតំាខ និ្ខកាខព្កមុជំនំុ្តំបន់្

ង្ ើខ សព្ម្ចប់ជាទីសកប់បំណ្ខព្ពះទ័យរបស់ព្ពះ ។ ង្ន្ះជាង្បសកកមមចុខង្ព្កាយ
បខែស់របស់គ្នត់ពីព្ពះអម្ចា ស់ ង្ដ្ឋយពឹខប្ផែកង្លើការប្ៃលគ្នត់បន្ង្ ើញនិ្ខបទ
ពិង្ាធន៍្ព្ពះ—វវិរណ្ៈ ១:១១ ។ 

C. “ង្សចកាីអាថ៌កំបំខង្ន្ះអាា រយណាស់ ប្តខ្ុំនិ្ោយខាខឯព្ពះព្គិសដ និ្ខ ព្កុមជំនំុ្វញិ
” កនុខង្ពញមួយជីវតិរបស់គ្នត់ ព័ន្ធកិចារបស់គ្នត់ គឺសព្ម្ចប់ព្ពះព្គិសដ និ្ខ ព្កុមជំនំុ្ 
មិន្ព្តឹមព្ពះព្គិសដង្ទ ប្តព្ពះព្គិសដ និ្ខព្កមុជំនំុ្—ង្អង្ភសូរ  ៥:៣២ ។  

D. បខបែូន្ វច៉ប្ម៉ន្ នី្ គឺៃូចជាាវកបុ៉ល ម្ចន្បន្ទក់ និ្ខម្ចន្ង្បសកកមមង្ដ្ឋយការង្បើក
សប្មដខង្ន្ះ ។ ភាពង្ាម ះព្តខ់របស់គ្នត់ចំង្ពាះង្បសកកមមង្ន្ះ ង្ធវើឱ្យគ្នត់លះបខ់
ជីវតិ—២កូរនិ្ថូស  ៤:១ ។ 

III. ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់បន្មកៃល់ង្យើខតាមរយៈបខបែូន្ នី្ជាទីស្រសឡាញ់ ។ 
ខ្ុំបន្ព្បប់បខបែូន្ នី្ ថ្វ “ព្បសិន្ង្បើនថៃណាមួយ អនកមិន្ង្ព្ជើសយកផលូវង្ន្ះង្ទ ខ្ុំនឹ្ខង្ៅ
ប្តង្ព្ជើសយកផលូវង្ន្ះ ។ ខ្ុំបន្ង្ ើញថ្វ ង្ន្ះគឺជាផលូវរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ។ ខ្ុំបន្ង្មើល
ង្ ើញនិ្មិតា” ។ ង្ហ្ើយខ្ុំសខឃមឹថ្វ អនករាល់គ្នន នឹ្ខង្មើលង្ ើញោ៉ខចាស់លាស់អំពីនិ្មិតា
នន្ការាដ រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយនឹ្ខង្ៃើរតាមនិ្មិតាង្ន្ះផខប្ៃរ ។ 

IV. ព្ពះអខគបន្ខ្ុំមួយជីវតិ        ឱ្យខ្ុំថ្វវ យខលួន្ៃល់ព្ពះព្គិសា / ថ្វវ យង្វលាខ្ុំរាល់នថៃយប់    
បង្ព្មើព្ពះមួយជីវតិ / ង្ព្ពាះខ្ុំព្ពះអខគព្ពមលះបខ់ជីវតិ  ង្ព្ពាះខ្ុំព្ពះអខគព្ពមរខទុកេៃល់
ាល ប់ / ខ្ុំរកីរាយថ្វវ យកាីស្រសឡាញ់ និ្ខជីវតិ បង្ព្មើៃល់ព្ពះអខគមួយជីវតិ ។ (បទចង្ព្មៀខ
ប្ខមរ ៣៣៩ )  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី៨៤  វថិង្ន្សលី 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

១កូរនិ្ថូស ៤:១ ៃូង្ចនះ មនុ្សសព្តូវរាប់ង្យើខខ្ុំ ទុកៃូចជាអនកជំនួ្យនន្ព្ពះ ព្គិសា ង្ហ្ើយជា
អនករ៉ាប់រខចំង្ពាះង្សចកដីអាថ៌ កំបំខនន្ព្ពះវញិ ។ 

បខបែូន្វថិង្ន្សលី ជាបវបង្ព្មើរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ប្ៃលជាអនកសនខមរតកនន្ការ
ង្បើកសប្មាខរបស់ព្ពះ ។ បខបែូន្លីបន្បន្ាព័ន្ធកិចារបស់បខបែូន្នី្ ង្ហ្ើយង្ឆ្កព ះង្ៅរកការង្បើក 
សប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់ ។ ខ្ុំទូនាម ន្ឱ្យបខបែូន្ង្ៃើរតាមនិ្មិតាង្ន្ះ ។ 

ខលឹមារៈ 

១កូរនិ្ថូស ៤:១     ៃូង្ចនះ មនុ្សសព្តូវរាប់ង្យើខខ្ុំ ទុកៃូចជាអនកជំនួ្យនន្ព្ពះព្គិសា ង្ហ្ើយជាអនក
រ៉ាប់រខចំង្ពាះង្សចកដីអាថ៌កំបំខនន្ព្ពះវញិ ។ 

កូលុ៉ស ១:២៥        ខ្ុំបន្ព្ត ប់ជាអនកបង្ព្មើៃល់ពួកជំនំុ្ង្នាះ តាមការកាន់្កាប់ព្តតួព្តារបស់
ព្ពះ ប្ៃលបន្ព្បគល់មកខ្ុំសព្ម្ចប់អនករាល់គ្នន  ង្ៃើមបនឹី្ខបំង្ពញព្ពះ បន្ទូល 
។ 

I. បខបែូន្វថិង្ន្សលី ជាបវបង្ព្មើរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ប្ៃលជាអនកសនខមរតកនន្ការង្បើក
សប្មាខរបស់ព្ពះ និ្ខជាអនកបង្ព្មើៃ៏ង្ាម ះព្តខ់ង្ៅកនុខព្កមុជំនំុ្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះ       
អម្ចា ស់ង្ៅសម័យបចាុបបន្នង្ន្ះ—កូលុ៉ស ១:២៥-២៦ ។ 

II. បខបែូន្លីបន្បន្ាព័ន្ធកិចារបស់បខបែូន្នី្ និ្ខកាខង្លើការង្បើកសប្មាខរបស់ព្ពះបប្ន្ថម
ង្ទៀត ង្ដ្ឋយង្ឆ្កព ះង្ៅរកការង្បើកសប្មាខព្ពះៃ៏ខពខ់ខពស់—កូលុ៉ស ១:២៥-២៦: 
A. បខបែូន្នី្ បន្ជាប់គុកកនុខឆ្កន ំខ១៩៥២ ឯបខបែូន្លី បន្បន្ាព័ន្ធកិចារបស់គ្នត់ ង្ដ្ឋយ

ង្មង្រៀន្ៃំបូខរបស់គ្នត់ បន្ង្ផ្ទា តង្ៅង្លើព្ពះព្គិសា ព្ពះវញិាណ្ ជីវតិ ព្កមុជំនំុ្ និ្ខ
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របូកាយព្ពះព្គិសា និ្ខបន្ង្ជឿន្ង្ៅមុខពីមូលដ្ឋា ន្ព្គឹះង្ន្ះ—១កូរថូិស ១៥:៤៥; កូលុ៉
ស ៣:៤, ង្អង្ភសូរ ១:២៣ ។ 

B. ង្ៅង្ៃើមទសវតសរឆ៍្កន ំ ១៩៨០ ព្ពះអម្ចា ស់បន្ង្បើកសប្មាខនូ្វការប្ចកចាយរបស់ព្ពះ
ព្តីឯក តាមរយៈបខបែូន្លី ង្ដ្ឋយបន្ង្បើកសប្មដខប្ផន្ការព្គប់ព្គខសញ្ញា ណ្ថមីរបស់
ព្ពះ  ង្នាះគឺព្ពះជាម្ចា ស់ចខ់ប្ចកចាយរបូអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់ចូលង្ៅកនុខព្បជារាស្តសា ប្ៃលព្ទខ់
បន្ង្ព្ជើសង្រ ើស ង្ៃើមបីបំង្ពញសង្ព្មចប្ផន្ការព្គប់ព្គខព្ពះរបស់ព្ទខ់—៣:៩ ។ 

C. ង្ៅរៃូវសលឹកង្ឈើព្ជុះ ឆ្កន ំ១៩៩៤ បខបែូន្លីបន្ង្មើលង្ ើញង្សចកាីពិតៃ៏ខពខ់ខពស់
របស់ព្ពះង្ៅកនុខព្ពះគមពីរ ង្ដ្ឋយចាប់ពីព្ពះអម្ចា ស់ម្ចន្បន្ទូលថ្វ "ព្ពះបន្កាល យជា
មនុ្សស ង្ៃើមបីមនុ្សសបន្កាល យជាព្ពះ" បុ៉ប្ន្ា មិន្ង្ៅកនុខឋាន្ៈជាព្ពះង្នាះង្ទ—យូហាន្ 
១:១, ១៤; ១យូហាន្ ៣:២ ។  

III. ង្ន្ះគឺជាង្សចកាីង្មតាា របស់ព្ពះ ប្ៃលព្ទខ់បន្ង្បើកសប្មាខនូ្វនិ្មិតាមកៃល់ខ្ុំ ។ ង្ន្ះគឺជា
និ្មិតាប្ៃលលាតសន្ធឹខពីព្ពឹតាិការណ៍្ៃំបូខរបស់អ័ដ្ឋម រហូ្តៃល់ព្ពឹតាិការណ៍្ចុខង្ព្កាយ
នន្ព្កខុង្យរាូ ិម ។ ខ្ុំទូនាម ន្ឱ្យបខបែូន្ង្ៃើរតាមនិ្មិតាង្ន្ះ ។ 

IV. ង្រឿខៃ៏អាា រយ ង្រឿខអាថ៌កំបំខ ព្ពះនិ្ខមនុ្សសរមួមកប្តមួយ / ព្ទខ់គឺជាព្ពះកាល យជា
មនុ្សស ង្ៃើមបមីនុ្សសកាល យជាព្ពះអខគ / ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះង្សចកាីស្រសឡាញ់នន្ព្ទខ់ ប្ៃលម្ចន្
ង្ៅកនុខព្ពះ ទ័យឧតាម / ង្ដ្ឋយង្ព្ពាះង្សចកាីស្រសឡាញ់នន្ព្ទខ់ ប្ៃលម្ចន្ង្ៅកនុខព្ពះទ័យ
ឧតាម (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្ៅទំព័រង្លខ ៤៤០ , អខ់ង្គលសង្លខ ១៣៤៩) ។ 

 

  



174 

 

ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី៨៥ ការាគ ល់បកសពួកនិ្កាយ 

ៃកស្រសខ់ពី:  
កាឡាទី ៥:១៩-២០ រឯីកិចាការខាខាច់្ម ង្នាះព្បកៃចាស់ង្ហ្ើយ គឺជាង្សចកដី

កំផិត សហាយសមន់្ ង្ាម កង្ព្គ្នក អាសអាភាស ថ្វវ យបខគំរបូព្ពះ មន្ាអាគម សមែប់គ្នន  ង្ ល្ ះ
ព្បប្កក ន្ នី្ស កំហឹ្ខ ទស់ប្ទខគ្នន  បក់ប្បក បកសពួក ។  

បកសពួកនិ្កាយ គឺជាព្កមុមនុ្សស ។ ព្ពះព្គិសាមិន្ព្តូវបន្ប្បកបក់ង្ ើយ ង្យើខង្ជឿង្លើ
ព្ពះអម្ចា ស់ប្តមួយ ។ ព្កមុជំនំុ្ គឺជារបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា ។ ៃូង្ចនះ គ្នម ន្មូលដ្ឋា ន្ ង្ហ្ើយង្ៅ
ទីង្នាះគួរប្តគ្នម ន្មូលដ្ឋា ន្សព្ម្ចប់ការបក់ប្បកង្ ើយ ។ ពួកង្យើខគួរប្តបៃិង្សធវាទំខស្រសខុ    
។ 

ខលឹមារ: 

កាឡាទី ៥:១៩-២០ រឯីកិចាការខាខាច់្ម ង្នាះព្បកៃចាស់ង្ហ្ើយ គឺជាង្សចកដីកំផិត     
សហាយសមន់្ ង្ាម កង្ព្គ្នក អាសអាភាស ថ្វវ យបខគំរបូព្ពះ មន្ាអាគម 
សមែប់គ្នន  ង្ ល្ ះព្បប្កក ន្ នី្ស កំហឹ្ខ ទស់ប្ទខគ្នន  បក់ប្បក បកសពួក 
។  

១កូរនិ្ថូស ១:១៣    ៃូង្ចនះ ង្តើព្ពះព្គិសាបន្បក់ប្បកឬអី ង្តើបុ៉លព្តូវឆ្កក ខជំនួ្សអនករាល់គ្នន ឬ
អី ង្តើអនករាល់គ្នន បន្ទទួលព្ជមុជ ង្ដ្ឋយនូ្វង្ ម្ ះបុ៉លឬអី ? 

ង្អង្ភសូរ ៤:៤-៦      ម្ចន្របូកាយប្ត១…..ម្ចន្ព្ពះអម្ចា ស់ប្ត១….ម្ចន្ព្ពះប្ត១ គឺជាព្ពះវរ
បិតានន្ទំខអស់ …..។ 

I. បកសពួកនិ្កាយ គឺជាព្កុមមនុ្សសប្ៃលព្តូវបន្កង្កើតង្ ើខង្ៅជាការបក់ប្បកគ្នន —៥:៩-
២០ : 
A. សពវនថៃង្ន្ះ មនុ្សសមួយចំនួ្ន្ប្ៃលបន្ព្ជមុជទឹកចូលង្ៅកនុខព្ពះព្គិសា និ្ោយថ្វ 

ពួកង្គជារបស់លូសធឺរ Luther (ព្កុមនិ្កាយលូសធឺរនឹ្ Lutheran) ឬជារបស់ង្វស៉លី 
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Wesley (ព្កមុនិ្កាយង្វស៉លីន្ Wesleyan) ឬជារបស់ព្កមុជំនំុ្បទីសទ (ព្កមុនិ្កាយ
បទីសទ) ឬជារបស់ព្កុមជំនំុ្ង្ព្ពស៍ប ីថឹង្រៀន្ Presbyterian (ព្កមុនិ្កាយង្ព្ពស៍ប ីថឹង្រៀន្ 
Presbyterian) ។ 

B. ម្ចន្ចំណុ្ចជាក់ប្សាខបីង្ៅកនុខនិ្កាយមួយ ។ ៃំបូខម្ចន្ង្គ្នលលទធិពិង្សសមួយ ។ 
ទីពីរម្ចន្ការព្បកបពិង្សស និ្ខទីបីម្ចន្ង្ ម្ ះពិង្សស ។ "ពិង្សសៗ" ទំខបីង្ន្ះ 
អាចព្តូវបន្រកង្ ើញង្សទើរប្តង្ៅកនុខព្កមុទំខអស់ ង្ៅកនុខាសនាព្គិាទ ន្សពវនថៃ
ង្ន្ះ ។ 

II. “ម្ចន្របូកាយប្ត១ …..ម្ចន្ព្ពះអម្ចា ស់ប្ត១….ម្ចន្ព្ពះប្ត១ គឺជាព្ពះវរបិតានន្ទំខអស់”—
ង្អង្ភសូរ ៤:៤-៦: 
A. ព្ពះព្គិសាមិន្ព្តូវបន្ប្បកបក់ង្ ើយ ។ ង្យើខង្ជឿង្លើព្ពះអម្ចា ស់ប្តមួយ ។ ព្ពះព្គិសា 

គឺជាអខគប្តមួយគត់ង្ៅកនុខសកលង្លាក ។ ព្ទខ់មិន្ព្តូវបន្ប្បកបក់ង្ ើយ ៃូង្ចនះ
ពួកង្យើខប្ៃលង្ជឿង្លើព្ទខ់ ក៏មិន្គួរប្បកបក់គ្នន ប្ៃរ—ខ៥ ។ 

B. ឯទីពីរ ព្កមុជំនំុ្ គឺជារបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា ។ ព្គប់គ្នន ម្ចន្របូកាយប្តមួយបុ៉ង្ណាណ ះ 
។ ៃូចគ្នន ផខប្ៃរ របូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា ក៏ម្ចន្ប្តមួយគត់ផខប្ៃរ ។ ៃូង្ចនះ គ្នម ន្មូល
ដ្ឋា ន្ ង្ហ្ើយង្ៅទីង្នាះគួរប្តគ្នម ន្មូលដ្ឋា ន្សព្ម្ចប់ការបក់ប្បកង្ ើយ—១:២៣ ។ 

C. ព្កុមជំនំុ្ គឺជាព្កខុង្យរាូ ិមៃ៏ពិតព្បកៃ ង្ហ្ើយព្កមុជំនំុ្ប្ផែកង្លើង្គ្នលការណ៍្នន្
ភាពប្តមួយង្ដ្ឋយគ្នម ន្ការភាន់្ព្ច ំ ។ ការកំណ្ត់ទុករបស់ព្ពះ គឺទក់ទខនឹ្ខព្កខុ
ង្យរាូ ិម បុ៉ប្ន្ាព្កុខង្យរាូ ិមម្ចន្បញ្ញហ ង្ដ្ឋយការប្បកបក់ និ្ខការភាន់្ព្ច ំ
នន្បប ី ូន្—វវិរណ្ៈ ១៨:២ ។  

III. “ង្យើខរមួប្តមួយគ្នម ន្អនកណាអាចបំប្បកបន្_កនុខភាពប្តមួយង្យើខជារបូកាយព្ពះព្គិសា_ 
កាយមួយប្ពខមួយង្យើខរាល់គ្នន រមួហូ្បផឹកព្ទខ់_ព្បកៃចាស់ថ្វពួកង្យើខគឺជាបនាទ ល់”—
(បទចង្ព្មៀខ ៨២៩, អខ់ង្គលស ១១០៧) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី ៨៦ ការៃូចគ្នន ង្ប៉ះបិទជាមួយនឹ្ខង្សចកាីខុស្គខ 

 

ៃកស្រសខ់ពី:   

២ង្ពព្តសុ ២:១ ប្តកាលពីង្ៃើម ម្ចន្ង្ហារាប្កលខកាល យ ង្ៅកនុខពួកជន្ ៃូចជានឹ្ខម្ចន្
ព្គូប្កលខកាល យកនុខពួកអនករាល់គ្នន ប្ៃរ ង្គនឹ្ខលួចនំាបញ្ាូ លបកសពួកប្ៃលបខេូចបំផ្ទល ញ ង្គមិន្
ព្ពមាគ ល់ព្ពះៃ៏ជាម្ចា ស់ ប្ៃលបន្ង្លាះង្គង្នាះង្ ើយ ក៏នំាង្សចកាីវនិាសក៏ឆ្កប់រហ័្ស
ឱ្យមកង្លើខលួន្ផខ ។ 

“ង្សចកាីបង្ព្ខៀន្ខុស្គខ” ម្ចន្ន័្យថ្វ “ការង្ព្ជើសង្រ ើសង្គ្នលលិទធិង្ដ្ឋយខលួន្ឯខ ង្ដ្ឋយ
ចាកង្ចញពីង្សចកាីពិត” ៃូង្ចនះបណាា លឱ្យម្ចន្ការប្បខប្ចក ឬ ប្បកបក់ និ្ខ បង្ខកើតង្ចញជា
និ្កាយនានា ។ ពួកង្យើខគួរប្តង្រៀន្ កំុប៉ះពាល់អវីប្ៃលជាង្សចកាីខុស្គខ និ្ខង្រៀន្រត់ង្គច 
ង្ចញពីពួកទំខង្នាះ ព្ពមទំខបៃិង្សធពួកង្គ ។  

ខលឹមារ: 

២ង្ពព្តសុ ២:១ ប្តកាលពីង្ៃើម ម្ចន្ង្ហារាប្កលខកាល យ ង្ៅកនុខពួកជន្ ៃូចជានឹ្ខម្ចន្ព្គូប្កលខ
កាល យកនុខពួកអនករាល់គ្នន ប្ៃរ ង្គនឹ្ខលួចនំាបញ្ាូ លបកសពួកប្ៃលបខេូច
បំផ្ទល ញ ង្គមិន្ព្ពមាគ ល់ព្ពះៃ៏ជាម្ចា ស់ ប្ៃលបន្ង្លាះង្គង្នាះង្ ើយ ក៏
នំាង្សចកាីវនិាសក៏ឆ្កប់រហ័្សឱ្យមកង្លើខលួន្ផខ ។ 

២យូ៉ហាន្ ១:១០ ង្បើអនកណាមកឯអនករាល់គ្នន  ប្តមិន្បង្ព្ខៀន្ចំង្ពាះង្សចកាីង្ន្ះ ង្នាះកំុឱ្យ
ទទួលអនកង្នាះង្ៅកនុខផទះង្ ើយ កំុឱ្យទំខជំរាបសួរៃល់អនកង្នាះផខ ។ 

I. ២ង្ពព្តសុ.២:១ និ្ោយថ្វ “ប្តកាលពីង្ៃើម ម្ចន្ង្ហារាប្កលខកាល យ ង្ៅកនុខពួកជន្ 
ៃូចជានឹ្ខម្ចន្ព្គបូ្កលខកាល យកនុខពួកអនករាល់គ្នន ប្ៃរ ង្គនឹ្ខលួចនំាបញ្ាូ លបកសពួកប្ៃល
បខេូចបំផ្ទល ញង្គមិន្ព្ពមាគ ល់ព្ពះៃ៏ជាម្ចា ស់ ប្ៃលបន្ង្លាះង្គង្នាះង្ ើយ ក៏នំាង្សចកាី
វនិាសក៏ឆ្កប់រហ័្សឱ្យមកង្លើខលួន្ផខ” : 
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A. “ង្សចកាីខុស្គខ” ប្ៃលម្ចន្ន័្យថ្វ ជង្ព្មើសនន្ទសសន្ៈ អំពីង្គ្នលលិទធិ ប្ៃលខុសគ្នន
ពីអវីប្ៃលបន្ទទួលយកជាធមមតា “ការង្ព្ជើសង្រ ើសង្គ្នលលិទធិង្ដ្ឋយខលួន្ឯខ ង្ដ្ឋយ
ចាកង្ចញពីង្សចកាីពិត” ៃូង្ចនះបណាា លឱ្យម្ចន្ការប្បខប្ចក ឬ បក់ប្បក និ្ខ បង្ខកើត
ង្ចញជានិ្កាយនានា ។ 

B. ពាកយង្ៅទីង្ន្ះ ចខែុលប ហ្ ញពីង្គ្នលលិទធិប្កលខកាល យ និ្ខ ខុស្គខ ប្ៃលនំាមកង្ដ្ឋយ
ព្គូប្កលខកាល យ ពួកង្គ្នលលិទធិនិ្យម ស្រសង្ៃៀខគ្នន ង្ៅនឹ្ខង្គ្នលលិទធិឯកនិ្យមសពវនថៃ 
ប្ៃលបៃិង្សធភាពជាព្ពះរបស់ព្ពះព្គិសា និ្ខការសុគតង្ព្បសង្លាះរបស់ព្ពះព្គិសា 
។ 

II. ២យូ៉ហាន្ ១:១០ និ្ោយថ្វ “ង្បើអនកណាមកឯអនករាល់គ្នន  ប្តមិន្បង្ព្ខៀន្ចំង្ពាះង្សច
កាីង្ន្ះ ង្នាះកំុឱ្យទទួលអនកង្នាះង្ៅកនុខផទះង្ ើយ កំុឱ្យទំខជំរាបសួរៃល់អនកង្នាះផខ!” : 
A. សពវនាម “គ្នត់ (អនកង្នាះ)” សំង្ៅង្លើពួកង្គ្នលលិទធិនិ្យម ពួកទស់ព្បឆំ្កខនឹ្ខព្ពះ

ព្គិសា និ្ខង្ហារាប្កលខកាល យ ។ កនុខចំង្ណាមពួកង្ន្ះ ង្យើខគួរប្តបៃិង្សធកំុឱ្យទទួល
អនកង្នាះង្ៅកនុខផទះង្ ើយ ក៏កំុឱ្យទំខជំរាបសួរៃល់អនកង្នាះផខ—ខ៧ ។ 

B. វាមិន្្យស្រសួលង្នាះង្ទ សព្ម្ចប់អនកង្ជឿង្កមខៗ ង្ៃើមបីៃឹខពីង្សចកាីខុស្គខទំខង្ន្ះ 
។ ពួកង្យើខគួរប្តង្រៀន្កំុប៉ះពាល់អវីប្ៃលជាង្សចកាីខុស្គខ និ្ខង្រៀន្រត់ង្គចង្ចញពី
ពួកទំខង្នាះ ព្ពមទំខបៃិង្សធពួកង្គ—ខ២០ ។ 

III. “ព្ពះអខគព្ទខ់ជាបន្ទូលជីវតិ_ង្ហ្ើយព្ទខ់ជាកូន្ព្ពះពិត _ព្ពះអខគម្ចន្របូភាពៃូចជាព្ពះ   _
ង្ហ្ើយម្ចន្ភាពៃូចជាព្ពះ”—( បទចង្ព្មៀខ៥៥, អខ់ង្គលស ៥៦ ) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី ៨៧    អាកបបកិរោិរបស់ង្យើខចំង្ពាះពួកអនកង្ជឿៃូចគ្នន  

 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

រ ៉មូ ១៤:២-៣   ៃបិតម្ចន ក់ង្ជឿថ្វ បរងិ្ភាគបន្ព្គប់មុខទំខអស់ ម្ចន ក់ង្ទៀតប្ៃលង្ខាយ 
បរងិ្ភាគប្តបប្ន្លង្ទ កំុឱ្យអនកប្ៃលបរងិ្ភាគង្មើល្យៃល់អនកប្ៃលមិន្បរងិ្ភាគង្ ើយ ក៏កំុឱ្យ
អនកប្ៃលមិន្បរងិ្ភាគនិ្នាទ ចំង្ពាះអនកប្ៃលបរងិ្ភាគប្ៃរ ៃបិតព្ពះព្ទខ់ទទួលអនកង្នាះៃូចគ្នន   ។  

ៃរាបណាមនុ្សសម្ចន ក់ង្ជឿកនុខព្ពះព្គិសាៃ៏ជាព្ពះអម្ចា ស់នន្ង្យើខ ង្យើខព្តូវប្តទទួលគ្នត់ 
។ ង្យើខព្តូវប្តង្រៀន្ង្បើកព្គប់ង្ពលង្វលាៃល់ព្គិាទ ន្ទំខអស់ ង្ដ្ឋយបង្ព្ខៀន្ង្សចកាីពិត និ្ខ
ប្ចកចាយនូ្វការផគត់ផគខ់ជីវតិៃល់ពួកង្គ ។  

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ១៤:២-៣    ៃបិតម្ចន ក់ង្ជឿថ្វ បរងិ្ភាគបន្ព្គប់មុខទំខអស់ ម្ចន ក់ង្ទៀតប្ៃលង្ខាយ 
បរងិ្ភាគប្តបប្ន្លង្ទ កំុឱ្យអនកប្ៃលបរងិ្ភាគ ង្មើល្យៃល់អនកប្ៃលមិន្
បរងិ្ភាគង្ ើយ ក៏កំុឱ្យអនកប្ៃលមិន្បរងិ្ភាគនិ្នាទ ចំង្ពាះអនកប្ៃលបរងិ្ភាគ     
ប្ៃរ ៃបតិព្ពះព្ទខ់ទទួលអនកង្នាះៃូចគ្នន  ។  

២កូរនិ្ថូស ៦:១១     ឱ្ពួកកូរនិ្ថូសង្អើយ ម្ចត់ង្យើខខ្ុំង្បើកចំង្ពាះអនករាល់គ្នន ង្ហ្ើយ ចិតាង្យើខ
ខ្ុំបន្ទូលាយង្ ើខ ។ 

I. ៃរាបណាមនុ្សសម្ចន ក់ង្ជឿកនុខព្ពះព្គិសាៃ៏ជាព្ពះអម្ចា ស់នន្ង្យើខ ៃរាបណាគ្នត់ទទួលយក
ព្ទខ់ង្ធវើជាព្ពះអខគសង្រ គ្ ះផ្ទទ ល់ខលួន្របស់គ្នត់ ង្នាះង្យើខព្តវូប្តទទួលគ្នត់ង្ដ្ឋយមិន្
ចំាបច់ទមទរអវីទំខអស់—រ ៉មូ ១៤:២-៣ : 
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A. អាកបបកិរោិរបស់ាវកបុ៉ល ប្ៃលទក់ទខនឹ្ខការម្ចន្គំនិ្តង្ផសខគ្នន នន្ការបរងិ្ភាគ 
និ្ខការកាន់្រកានថៃទំខឡាយ គឺជាង្រឿខរ៉ាវង្ដ្ឋយង្សរ ី និ្ខទូង្ៅជាទីបំផុត ។ តាមរ
យៈការង្ន្ះ ង្យើខព្តូវបន្ព្បប់ោ៉ខចាស់ថ្វ ង្យើខព្តូវប្តទទួលពួកបរសុិទធប្ៃល
ខុសពីង្យើខង្ៅកនុខង្រឿខទំខង្ន្ះ ។ អាកបបកិរោិរបស់ង្យើខ គឺថ្វ ង្យើខង្បើកៃល់ពួក
បរសុិទធទំខអស់—ខ២-៣ ។ 

B. ៃរាបណាពួកបរសុិទធស្រសឡាញ់ព្ពះអម្ចា ស់ និ្ខមកជាមួយគ្នន ង្ៅង្លើមូលដ្ឋា ន្ព្គឹះៃ៏
ព្តឹមព្តូវនន្ភាពប្តមួយ ង្ៃើមបីប្ចកចាយព្ពះព្គិសាៃល់គ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ង្នាះគឺព្គប់
ព្គ្នន់្ង្ហ្ើយ ។ ង្យើខមិន្ព្តូវយកចិតដទុកដ្ឋក់នឹ្ខអវីង្ផសខង្ទៀតង្ទ—១ង្ពព្តសុ ៤:១០ ។ 

II. ឥ ូវង្ន្ះ ង្យើខជាមនុ្សសប្ៃលម្ចន្ទីបនាទ ល់របស់ព្ពះង្ៅកនុខង្សចកាីពិតរបស់ព្ទខ់ និ្ខ
ង្ៅកនុខជីវតិរបស់ព្ទខ់ ង្ម្ចល ះង្ហ្ើយង្យើខព្តវូប្តង្រៀន្ង្បើកង្ៅចំង្ពាះព្គិាទ ន្ព្គប់របូង្ដ្ឋយ
ការបង្ព្ខៀន្ង្សចកាីពិត និ្ខការប្ចកចាយនូ្វការផគត់ផគខ់ជីវតិៃល់ពួកង្គ—ខ១០ : 
A. ព្ពះអម្ចា ស់ស្រសឡាញ់មនុ្សសង្លាក រឯីង្យើខក៏ព្តូវស្រសឡាញ់មនុ្សសង្លាកៃូចគ្នន  ង្ដ្ឋយ

ការព្បកាសៃំណឹ្ខលែៃល់ពួកង្គ—យូ៉ហាន្ ៣:១៦ ។ 
B. ង្យើខស្រសឡាញ់ពួកព្គិាទ ន្គ្នន ង្យើខ ង្ទះបីជាពួកង្គមិន្ង្ៅជាមួយង្យើខក៏ង្ដ្ឋយ ក៏

ព្តូវបង្ព្ខៀន្ង្សចកាីពិត និ្ខប្ចកចាយជីវតិៃល់ពួកង្គប្ៃរ—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ៦:១០ ។ 
C. ចុខង្ព្កាយ ង្យើខព្តវូផាល់ង្សរភីាពឱ្យអនកៃនទកនុខការង្ធវើសកមមភាព និ្ខអនុ្ញ្ញា តឱ្យ

ពួកព្គិាទ ន្ឯង្ទៀត ម្ចន្ជង្ព្មើសផ្ទទ ល់ខលួន្របស់ពួកង្គទក់ទខនឹ្ខង្រឿខរ៉ាវព្កមុជំនំុ្—
១ង្ពព្តុស ៥:៣ ។ 

III. ង្ៅង្លើផលូវរត់ព្បណំាខង្ពញង្ដ្ឋយព្ពះគុណ្ / ពួកអនកបន្ចិញ្ា ឹមង្ដ្ឋយឧតាមង្ពកពន់្ /ពួក
អនក ស្រសឡាញ់ព្ទខ់ជំរញុខ្ុំង្ឆ្កព ះង្ៅ / បន្ង្ព្បើកាី ស្រសឡាញ់ ស្រសឡាញ់ព្ជាលង្ព្ៅ ។ ទន់្
ង្ខាយរមួប្ស្រសកយំចំង្ពាះព្ពះភ័រកាា  / ង្ទះចាញ់ក៏សូមៃួលកនុខបខបែូន្សៃួន្ភាៃ  / ចិតាខ្ុំម្ចន្
ប្តអរគុណ្ព្គប់ង្ពលង្វលា   / ខ្ុំចង្ព្មើន្ធំង្ ើខ ង្ព្ពាះពួកអនករាល់គ្នន  ។  /ង្ដ្ឋយារអនកខ្ុ ំ
សង្សើរព្ទខ់ពិត  /  បខបែូន្គួរឱ្យស្រសឡាញ់ាន លសនិទធ/ ទំខវញិ្ញា ណ្ខ្ុ ំព្ពលឹខខ្ុ ំនឹ្ខកាយ
ចិតា / រកីរាយនឹ្ខថ្វវ យខលួន្ៃល់ពួកអនកពិត / ពួកង្យើខជាយញ្ាបូជាជីវតិសិរ ី/ បង្ព្មើមុខព្ពះ
ភ័រកាឱ្យព្ទខ់សពវព្ពះទ័យ / ង្ទះង្ៅទីណាកាល ហាន្ង្ម្ចះមុតឥតបី / ផលូ វនន្ជីវតិង្ព្ពាះម្ចន្
បខបែូន្ព្បសុស្រសី ។     
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ៩ ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

វាកយសពទទី ៨៨ ការចុះចូលចំង្ពាះអនកប្ៃលម្ចន្សិទធអំណាចព្គប់ព្គខង្លើង្យើខ 

 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

រ ៉មូ.១៣:១ ចូរឱ្យព្គប់ទំខមនុ្សសចុះចូលនឹ្ខរាជការ ៃបិតគ្នម ន្អំណាចណាង្ទ ង្លើក
ប្តមកពីព្ពះ គឺព្ពះព្ទខ់បន្តំាខពួកង្លាកទំខង្នាះឱ្យម្ចន្អំណាច ។ 

ង្ោខង្ៅតាមង្សចកាីបង្ព្ខៀន្ប្ៃលម្ចន្ផ្ទសុខភាពង្ៅកនុខសញ្ញា ថមី ង្យើខគួរប្តង្គ្នរព   
រដ្ឋា ភិបល ។ ការចុះចូលនឹ្ខរាជការ គឺជាការទទួលាគ ល់នូ្វសិទធអំណាចរបស់ព្ពះ ។ ង្យើខ
ព្តូវការចុះចូលចំង្ពាះ អនកព្គប់ព្គខ សិទធអំណាច ង្ហ្ើយព្តវូការាា ប់ប គ្ ប់ និ្ខព្បខុង្ព្បៀប
រហូ្តៃល់ព្គប់ទំខការលែ ។ 

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ១៣:១             ចូរឱ្យព្គប់ទំខមនុ្សសចុះចូលនឹ្ខរាជការ ៃបិតគ្នម ន្អំណាចណាង្ទ ង្លើកប្ត
មកពីព្ពះ គឺព្ពះព្ទខ់បន្តំាខពួកង្លាកទំខង្នាះឱ្យម្ចន្អំណាច ។ 

ទីតុស.៣:១ ចូររឭំកង្គ ឱ្យចុះចូលនឹ្ខពួកនាមឺុន្ ង្ហ្ើយនឹ្ខពួកម្ចន្អំណាចទំខអស់ 
ព្ពមទំខាដ ប់ប គ្ ប់ ង្ហ្ើយព្បខុង្ព្បៀបង្ធវើព្គប់ទំខការលែ ។ 

១ង្ពព្តុស ២:១៣ ចូរឱ្យចុះចូល នឹ្ខព្គប់ទំខចាប់ នន្មនុ្សសង្លាកង្ដ្ឋយយល់ៃល់ព្ពះ
អម្ចា ស់ ង្ទះង្បើនឹ្ខង្សដច ទុកជាធំបណាដ ច់ ។ 

I. រ ៉មូ ១៣:១ និ្ោយថ្វ “ ចរូឱ្យព្គប់ទំខមនុ្សសចុះចូលនឹ្ខរាជការ ៃបតិគ្នម ន្អំណាចណាង្ទ 
ង្លើកប្តមកពីព្ពះ គឺព្ពះព្ទខ់បន្តំាខពួកង្លាកទំខង្នាះឱ្យម្ចន្អំណាច” : 
A. ខ៤ និ្ោយថ្វ សិទធអំណាច “គឺជាអនកបង្ព្មើរបស់ព្ពះ សំរាប់ង្សចកដីលែៃល់អនក” 

តាមរយៈសិទធអំណាចទំខអស់ ព្ពះជាម្ចា ស់នឹ្ខអនុ្ញ្ញា តឱ្យង្យើខរស់ង្ៅង្លើប្ផន្ៃី
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ង្ន្ះ កនុខង្សចកាីសុខាន្ា កាល យជាទីបនាទ ល់របស់ព្ទខ់ ។ ង្ន្ះសព្ម្ចប់ជាង្សចកាីលែ
ៃល់ង្យើខ ។ 

B. ង្ៅកនុខ ១៣:៧ ាវកបុ៉លបន្ព្បប់ង្យើខថ្វ ព្តូវម្ចន្ង្សចកដីង្កាតខាល ច ចំង្ពាះ
ង្លាកណាប្ៃលគួរង្កាតខាល ច ង្ហ្ើយព្តូវង្គ្នរពព្បតិបតាិ ៃល់ង្លាកណាប្ៃលគួរ
ង្គ្នរពប្ៃរ ។ ព្គប់អនកង្ជឿទំខអស់ ព្តវូការង្រៀន្ដ្ឋក់ខលួន្ចុះចូលចំង្ពាះសិទធអំណាច
ទំខអស់ ង្ហ្ើយព្តូវង្គ្នរពនិ្ខង្កាតខាល ចៃល់ពួកង្គ ។ 

II. ១ ង្ពព្តសុ ២:១៣ និ្ោយថ្វ “ចូរឱ្យចុះចូល នឹ្ខព្គប់ទំខចាប់ នន្មនុ្សសង្លាកង្ដ្ឋយ
យល់ៃល់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្ទះង្បើនឹ្ខង្សដច ទុកជាធំបណាដ ច់” សព្ម្ចប់ផលព្បង្ោជន៍្របស់
ព្ពះ ការង្ន្ះគឺសព្ម្ចប់ជាការសប្មាខង្ចញនិ្ខថ្វវ យសិរលីែៃល់ព្ពះ ។ ង្យើខគូរប្តចុះចូល
ចំង្ពាះ  រដ្ឋា ភិបលមនុ្សស ង្ដ្ឋយង្ោខង្ៅតាមបំណ្ខព្ពះហ្ឫទ័យរបស់ព្ពះ ។ 

III. ទីតុស ៣:១ និ្ោយថ្វ “ចូររឭំកង្គ ឱ្យចុះចូលនឹ្ខពួកនាមឺុន្ ង្ហ្ើយនឹ្ខពួកម្ចន្អំណាច
ទំខអស់ ព្ពមទំខាដ ប់ប គ្ ប់ ង្ហ្ើយព្បខុង្ព្បៀបង្ធវើព្គប់ទំខការលែ” ព្បខុង្ព្បៀបង្ធវើការលែ 
ម្ចន្ន័្យថ្វ រស់ង្ៅង្ធវើជាទីបនាទ ល់របស់ព្ពះ ។ 

IV. “នថៃង្ន្ះង្យើខព្តវូង្រៀន្ចុះចូលអំណាចព្ពះអខគ រស់ង្ៅង្ព្កាមការព្គប់ព្គខរបស់ព្ទខ់ង្ដ្ឋយ
ង្ាម ះព្តខ់ ព្ទខ់នឹ្ខព្បទន្ឱ្យនូ្វរ វ្ ន់្សិទធអំណាចឫទិធង្ចាា  ព្គប់ព្គខ់ង្លើជាតិាសន៍្
រមួគ្នន ជាមួយព្ពះបុព្តា” បទ ចង្ព្មៀខង្លខ ៧៥១( អ ៩៤៧) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ៨៩ ការកាខព្កមុជំនំុ្ង្ ើខ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

ង្អង្ភសូរ ២:២១-២២ ប្ៃលង្ដ្ឋយារព្ទខ់ ៃំណាក់ទំខមូលង្នាះបន្ផគុំភាា ប់គ្នន  ទំខ
ចង្ព្មើន្ង្ ើខជាវហិារបរសុិទធកនុខព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយអនករាល់គ្នន ក៏បន្ាែ ខង្ ើខកនុខព្ទខ់ប្ៃរ 
សព្ម្ចប់ជាលំង្ៅនន្ព្ពះង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ 

ជីវតិ និ្ខ ការកាខ គឺជាគំនិ្តកណាា លនន្បទគមពីរ ។ ការកាខព្កុមជំនំុ្ង្ ើខ គឺ
អាស្រស័យង្លើការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិរបស់ង្យើខ ។ ការកាខព្កុមជំនំុ្ គឺជាង្រឿខរ៉ាវនន្ជីវតិ 
។ ង្យើខព្តូវការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខព្ពះអម្ចា ស់ និ្ខជួយអនកៃនទឱ្យចង្ព្មើន្ធំ សព្ម្ចប់ការកាខ
ព្កុមជំនំុ្ង្ ើខ ។ 
ខលឹមារ : 
ង្អង្ភសូរ ២:២១-២២   ប្ៃលង្ដ្ឋយារព្ទខ់ ៃំណាក់ទំខមូលង្នាះបន្ផគុំភាា ប់គ្នន  ទំខ

ចង្ព្មើន្ង្ ើខជាវហិារបរសុិទធកនុខព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយអនករាល់គ្នន ក៏បន្
ាែ ខង្ ើខកនុខព្ទខ់ប្ៃរ សព្ម្ចប់ជាលំង្ៅនន្ព្ពះង្ដ្ឋយនូ្វព្ពះវញិ្ញា ណ្ ។ 

ង្លាកុបបតាិ ២:២២   រឯី្ែឹខប្ៃលព្ពះង្យហូ្វ៉ាៃ៏ជាព្ពះបន្យកពីអ័ដ្ឋមមក ង្នាះព្ទខ់ជបឱ្យ
ង្កើតង្ ើខជាមនុ្សសស្រសី ក៏នំាង្ៅឯអ័ដ្ឋម ។ 

វវិរណ្ៈ ២១:២            ង្ហ្ើយយូ៉ហាន្ខ្ុំ ក៏ង្ ើញទីព្កខុៃ៏បរសុិទធ គឺជាព្កុខង្យរាូ ិមថមី ចុះ
ពីឋាន្សួគ៌មកអំពីព្ពះ តាក់ប្តខៃូចជាព្បពន្ធង្ថ្វម ខថមីប្តខខលួន្ទទួលបដី ។ 

I. ព្ពះគមពីរចាប់ង្ផាើមង្ដ្ឋយជីវតិ និ្ខការកាខ ។ ចាស់ណាស់ប្ៃលព្ពះគមពីរចប់ៃូចប្ៃល
ង្ពលចាប់ង្ផាើមង្ដ្ឋយជីវតិ និ្ខការកាខ  ៃបិតជីវតិ និ្ខការកាខ គឺជាគំនិ្តកណាា លនន្
បទគមពីរ—ង្លាកុបបតាិ ២:២២; វវិរណ្ៈ ២១:២: 
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A. ង្មើលពីខាខង្ព្ៅ ង្លាកុបបតាិជំពូក ១ និ្ខ ២ គឺជាកំណ្ត់ព្តានន្ការបខកបង្ខកើត ។ តាម
ពិត បំណ្ខព្បថ្វន របស់ព្ពះ គឺជាការង្បើកសប្មាខឱ្យង្ ើញពីជីវតិ និ្ខការ     កាខ
ង្ៅវញិង្ទ ។ 

B. ង្ៅង្លាកុបបតាិជំពូក ២ ង្យើខង្មើលង្ ើញពីជីវតិ ជាសម្ចភ រៈប្ៃលបន្ាង្ចញពីការហូ្រនន្
ជីវតិ និ្ខ “បន្ជបឱ្យង្កើតង្ ើខជាមនុ្សសស្រសី”—ខ ២២ ។  

C. ង្ៅកនុខជំពូកពីរចុខង្ព្កាយនន្វវិរណ្ៈ ប្ៃលជាជំពូកពីរចុខង្ព្កាយនន្ព្ពះគមពីរ ង្យើខង្មើល
ង្ ើញការកាខនន្ព្កខុង្យរាូ ិមថមី ។ “តាក់ប្តខៃូចជាព្បពន្ធង្ថ្វម ខថមីប្តខខលួន្ទទួល
បដី”—វវិរណ្ៈ ២១:២ ។ 

II. ការកាខព្កមុជំនំុ្ង្ ើខ គឺអាស្រស័យង្លើការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិរបស់ង្យើខ—ង្អង្ភសូរ២:
២១-២២ : 
A. ការកាខព្កុមជំនំុ្ គឺជាង្រឿខរ៉ាវនន្ជីវតិ ។ ង្យើខព្តូវការចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខព្ពះអម្ចា ស់ 

និ្ខជួយអនកៃនទឱ្យចង្ព្មើន្ធំ សព្ម្ចប់ការកាខព្កមុជំនំុ្ង្ ើខ ។ 
B. ជីវតិ គឺជាព្ពះអម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់ រឯីការកាខ គឺង្កើតមកពីការបទពិង្ាធន៍្ព្ពះ    អ

ម្ចា ស់ជាជីវតិ ។ 
III. ព្ពះទ័យស្រសឡាញ់និ្ខព្បថ្វន  ឱ្យកាល យជាតបូខៃ៏ភលឺថ្វល  / ង្ហ្ើយនំាមកកាខរមួគ្នន  ជា

ៃំណាក់ម្ចន្សិរលីែ / ព្ពះព្គិសាព្ទខ់ជាព្គប់ទំខអស់ ឱ្យព្កមុជំនំុ្បន្កាខ /  ង្នាះសិរ ី
និ្ខភាពបរបូិរណ៍្ បន្បំភលឺសប្មាខង្ចញមក (បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ , ៦០៤ អខ់ង្គលសង្លខ 
៨៣៩) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី៩០ ផលូវប្ៃលព្ពះជាម្ចា ស់បន្កំណ្ត់ទុក 

 

ៃកស្រសខពី: 

ង្អង្ភសូរ ៤:១១-១២ ង្ហ្ើយព្ទខ់បន្ព្បទន្ឱ្យអនកខលះបន្ង្ធវើជាាវក ខលះជាព្គូ
អធិបាយ ខលះជាព្គផូាយៃំណឹ្ខលែ ខលះជាព្គគូ វ្ ល ង្ហ្ើយខលះជាព្គបូង្ព្ខៀន្  ព្បង្ោជន៍្នឹ្ខ
នំាឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ សព្ម្ចប់ង្ធវើការជំនួ្យ ង្ហ្ើយនិ្ខាែ ខរបូ កាយព្ពះ
ព្គិសាង្ ើខ ។ 

ផលូវខាខព្ពះគមពីរង្ៃើមបីព្បជំុ និ្ខបង្ព្មើ ជាផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក ។ ង្ៅកនុខផលូវង្ន្ះ 
មនុ្សសព្គប់គ្នន  ព្តូវបន្ង្ធវើឱ្យព្គប់លកេណ៍្ង្ៃើមបីម្ចន្មុខ្រង្ព្បើការ ។   
ខលឹមារ:  

ង្អង្ភសូរ ៤:១១-១២  ង្ហ្ើយព្ទខ់បន្ព្បទន្ឱ្យអនកខលះបន្ង្ធវើជាាវក ខលះជាព្គអូធិបាយ ខលះ
ជាព្គផូាយៃំណឹ្ខលែ ខលះជាព្គគូ វ្ ល ង្ហ្ើយខលះជាព្គបូង្ព្ខៀន្  ព្បង្ោជន៍្
នឹ្ខនំាឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ សព្ម្ចប់ង្ធវើការជំនួ្យ ង្ហ្ើយនិ្ខ
ាែ ខរបូ កាយព្ពះព្គិសាង្ ើខ ។                                    

                ខ១៦      ប្ៃលរបូ កាយទំខមូលបន្ផគុំ ង្ហ្ើយភាា ប់គ្នន មកអំពីព្ទខ់ ង្ដ្ឋយ ារព្គប់
ទំខសនាល ក់ប្ៃលផគត់ ផគខ់ឱ្យ តាមខាន តការ ្ ររបស់អវយវៈនី្មួយៗ ង្នាះ
របូ កាយបន្បង្ខកើន្ង្ ើខ ង្ៃើមបនឹី្ខាែ ខខលួន្ កនុខង្សចកដីស្រសឡាញ់ ។ 

I. ផលូវប្ៃលព្ពះជាម្ចា ស់បន្កំណ្ត់ទុក គឺង្ធវើឱ្យព្គប់គ្នន បន្ព្គប់លកេណ៍្ ង្ៃើមបឱី្យម្ចន្មុខ
្រង្ព្បើការ កនុខការកាខរបូកាយព្ពះព្គិសា—ង្អង្ភសូរ ៤:១១-១២ ។ 
A. ផលូវប្ៃលព្ពះជាម្ចា ស់បន្កំណ្ត់ទុក គឺជាផលូវប្ៃលលែឥតង្ខាា ះបំផុត ផលូវខាខព្ពះគមពីរ 

និ្ខជាផលូវប្ៃលម្ចន្ព្បសិទធិភាពបំផុត—ខ១១-១២ ។ 



186 

 

B. ផលូវនន្ការព្បជំុ និ្ខការបង្ព្មើខាខបទគមពីរ  គឺអាចង្ធវើឱ្យអវយវៈរបស់ព្ពះព្គិសា ចង្ព្មើន្ធំកនុខ
ជីវតិ—ខ១៥ ។ 

C. ង្ៃើមបីព្បជំុ និ្ខបង្ព្មើ ផលូវខាខបទគមពីរ គឺអាចង្ធវើឱ្យម្ចន្ការង្កើន្ង្ ើខនូ្វមុខ រ្ង្ព្បើការប្ផនក
ជីវតិ និ្ខបង្ខកើន្នូ្វសមតថភាពៃល់ព្គប់អវយវៈរបស់ព្ពះព្គិសាទំខអស់ ង្ហ្ើយក៏អាច         
កាខរបូកាយព្ពះព្គិសាបន្ផខប្ៃរ—ខ១២, ១៦ ។ 

II. ជំហាន្ទំខ៤នន្ផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក—ខ១៦ : 
A. ការប្សវខរក ការសួរសុខទុកេ និ្ខការទក់ទខមនុ្សសម្ចន្បប  ។ 
B. ការចិញ្ា ឹម និ្ខការថ្វន ក់ថនមអនកថមីង្ៅកនុខការព្បជំុតាមផទះ ។ 
C. ការបង្ព្ខៀន្ង្ៅកនុខការព្បជំុតាមព្កមុ ។  
D. ការអធិបាយង្ៅកនុខការព្បជំុព្កមុជំនំុ្ ។  

III. ង្យើខមិន្ចំាបច់ង្ធវើអវីទំខអស់ ព្គ្នន់្ប្តថ្វវ យព្គប់ទំខអស់ប្ៃលង្យើខម្ចន្ ង្ៃើមបបីន្ា
ពាោមង្ៅកនុខការបំង្ពញសង្ព្មចតាមផលូវថមីប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខ
ថ្វវ យអស់ទំខកម្ចល ំខ ព្ពមទំខថវកិាតាមលទធភាពរបស់ង្យើខ ង្ហ្ើយព្គប់មនុ្សសង្ៅង្លើ
ប្ផន្ៃីទំខអស់ ង្ធវើចលនាង្ៅកនុខចិតាគំនិ្តប្តមួយ ង្នាះង្តើព្ពះអម្ចា ស់អាចព្បទន្ពរៃល់
ង្យើខង្ព្ចើន្ោ៉ខណាង្ៅ ! 

IV. “ព្ពះពរប្ៃលព្ទខ់ព្បទន្មកឱ្យ / គឺថមីឥតចាស់ង្ាះង្ ើយ / កដីសន្ាថមីឯផលូវក៏ថមី / ព្គប់
ោ៉ខថមីទំខអស់ង្ហ្ើយ ។ / ព្ទខ់គឺជាព្ពះប្ៃលង្ៅប្តថមី / មិន្ចាស់មិន្ផ្ទល ស់បដូរថមី / ង្ទះ
រាប់លាន្ឆ្កន ំកន្លខផុតង្ៅ / ព្ទខ់ង្ៅប្តថមីអស់កលប”—(ចង្ព្មៀខប្ខមរ ង្លខ១១, អខ់ង្គលស
ង្លខ ១៦) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី៩១  ជីពចរជីវតិង្ៅកនុខការអនុ្វតាផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក 

 

ៃកស្រសខពី: 

កិចាការ ៥:៤២ ង្ហ្ើយអនកទំខង្នាះង្ចះប្តបង្ព្ខៀន្ ព្ពមទំខព្បប់ៃំណឹ្ខលែរបស់ព្ពះ
ង្យស ូ  ព្គិសា ង្ៅកនុខព្ពះវហិារ ង្ហ្ើយង្ៅអស់ទំខផទះរាល់នថៃជានិ្ចា ។ 

កនុខអំ ុខង្ពលនន្ពួកាវក  ព្កុមជំនំុ្ព្តូវបន្កាខង្ ើខង្ៅកនុខផទះរបស់ពួកអនកង្ជឿ 
។ ង្ៅង្ពលង្យើខង្បើកផទះរបស់ង្យើខ ៃំណឹ្ខលែនឹ្ខម្ចន្ព្ចកង្ចញមួយ ។ ង្ន្ះជាង្ហ្តុផល
ប្ៃលង្យើខព្តូវប្តខំព្បឹខខនះប្ខនខឱ្យអស់ពីថ្វមពល កម្ចល ំខ និ្ខង្ពលង្វលាប្ៃលព្ពះអម្ចា ស់
បន្ព្បទន្ៃល់ង្យើខ ង្ៃើមបីាា របរោិកាសនន្ផទះោ៉ខព្តឹមព្តូវ ។  

ខទឹមារ:  

កិចាការ ៥:៤២    ង្ហ្ើយអនកទំខង្នាះង្ចះប្តបង្ព្ខៀន្   ព្ពមទំខព្បប់ៃំណឹ្ខលែរបស់ព្ពះ
ង្យស ូ ព្គិសា ង្ៅកនុខព្ពះវហិារ ង្ហ្ើយង្ៅអស់ទំខផទះរាល់នថៃជានិ្ចា ។         

លូកា ៥:២៩      ង្លវបីន្ង្រៀបចំជប់ង្លៀខជាធំថ្វវ យព្ទខ់ង្ៅផទះគ្នត់ ង្ហ្ើយម្ចន្អនកយកពន្ធទំខ
ហ្វូខ និ្ខមនុ្សសឯង្ទៀតមកអខគុយង្ៅតុជាមួយគ្នន ប្ៃរ ។  

I. កនុខអំ ុខង្ពលនន្ពួកាវក ព្កមុជំនំុ្ព្តវូបន្កាខង្ ើខង្ៅកនុខផទះរបស់ពួកអនកង្ជឿ—  
កិចាការ ៥:៤២  : 
A. ជីវតិព្កុមជំនំុ្ង្ៅកនុខព្គ្នពួកាវក ម្ចន្បរោិកាសោ៉ខខាល ំខខាល តាមផទះ ។ ង្ន្ះជា

ង្ហ្តុផលប្ៃលង្យើខព្តូវប្តខំព្បឹខខនះប្ខនខឱ្យអស់ពីថ្វមពល កម្ចល ំខ និ្ខង្ពលង្វលា
ប្ៃលព្ពះអម្ចា ស់បន្ព្បទន្ៃល់ង្យើខ ង្ៃើមបាីា របរោិកាសនន្ផទះោ៉ខព្តឹមព្តូវ   ។  

B. ង្យើខជាអនកនិ្ោយសព្ម្ចប់ព្បកាសៃំណឹ្ខលែ ផទះរបស់ង្យើខជាព្ចកង្ចញសព្ម្ចប់
ព្បកាសៃំណឹ្ខលែ ។ 
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II. កនុខអំ ុខង្ពលនន្ពួកាវក ព្កមុជំនំុ្ព្តវូបន្កាខង្ ើខង្ៅកនុខផទះរបស់ពួកអនកង្ជឿ—  
កិចាការ ៥:៤២  : 
A. លូកាជំពូក ៥ បន្ឱ្យឧទហ្រណ៍្ោ៉ខលែ ។ ង្ដ្ឋយការឮនន្ការព្តាស់ង្ៅរបស់ព្ពះ

អម្ចា ស់ ង្លវបីន្ង្បះបខ់ង្ចាលព្គប់ទំខអស់ ង្ហ្ើយង្ព្កាកង្ ើខង្ៃើរតាមព្ពះអម្ចា ស់ ។ 
តាមផលូវង្ន្ះគ្នត់បន្ទទួលង្សចកដីសង្រ គ្ ះ ។ ង្ពលគ្នត់បន្ទទួលង្សចកដីសង្រ គ្ ះ 
គ្នត់បន្ទទួលាវ គមន៍្ោ៉ខធំសព្ម្ចប់ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូង្ៅកនុខផទះរបស់គ្នត់—ខ៤៧-
៤៩ ។  

B. ង្ៅង្ពលប្ៃលង្យើខង្បើកផទះរបស់ង្យើខ ៃំណឹ្ខលែនឹ្ខម្ចន្ព្ចកង្ចញ ។  
III. តាមផលូវង្ន្ះ ព្ពះពរនឹ្ខមិន្ព្តឹមប្តម្ចន្ៃល់ង្យើខបុ៉ង្ណាណ ះង្ទ ប្តក៏ម្ចន្ៃល់កូន្ព្បសុ និ្ខ

កូន្ស្រសីរបស់ង្យើខ ពីមួយជំនាន់្ង្ៅមួយជំនាន់្ផខប្ៃរ—និ្កេមនំ្ ២០:៦ 
A. ខ្ុំសខឃឹមថ្វ ង្យើខទំខអស់គ្នន នឹ្ខង្បើកផទះរបស់អនក ង្ៃើមបទីទួលាវ គមន៍្ៃ៏ធំសព្ម្ចប់

ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ង្ដ្ឋយព្គ្នន់្ប្តអង្ញ្ា ើញ “មនុ្សសម្ចន្បប”  ជាង្ភ្ៀវរបស់អនក ង្ៃើមបី
ឱ្យអនកអាចព្បកាសៃំណឹ្ខលែៃល់ពួកង្គ—លូកា ៥:៤៧-៤៩  ។ 

B. ង្ៃើមបជីាព្បង្ោជន៍្នន្ភាពអស់កលបជានិ្ចា ង្យើខទំខអស់គ្នន គួរប្តង្បើកផទះរបស់ង្យើខ 
និ្ខផាល់ព្ចកង្ចញសព្ម្ចប់ៃំណឹ្ខលែរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ។ 

IV. “ព្ពះអខគខ្ុំសូមថ្វវ យខលួន្_កាខរបូកាយរបស់ព្ទខ់_ង្បើកផទះខ្ុំ បន្យុវជន្_ង្មើលប្ថ
មនុ្សសឱ្យព្គប់លកេ័_ចូលព្កមុជំនំុ្ម្ចន្សិរ_ីឆ្កប់ង្ ើខព្ពះអខគោខមក”—(កាខៃំណាក់
របស់ព្ពះ.) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ៩២ ការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់ប្តមួយគត់សព្ម្ចប់ៃំណឹ្ខលែ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

រ ៉មូ ១:១៦ខ “ៃំណឹ្ខលែ គឺជាព្ពះង្ចាដ នន្ព្ពះ សព្ម្ចប់នឹ្ខជួយសង្រ គ្ ះៃល់អស់អនក
ណាប្ៃលង្ជឿ ។” 

ៃំណឹ្ខលែ គឺជាៃំណឹ្ខៃ៏រកីរាយ និ្ខជាៃំណឹ្ខលែនន្ង្សចកាីអរសបាយៃ៏អាា រយ ប្ៃលព្ពះ
បន្សូមឱ្យពួកបវបង្ព្មើរបស់ព្ទខ់ព្បកាសៃល់មនុ្សសទំខឡាយ ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខង្ាម ះព្តខ់
នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ង្ដ្ឋយការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់ប្តមួយគត់សព្ម្ចប់ៃំណឹ្ខលែរបស់ព្ទខ់ ង្នាះព្ពះអ
ម្ចា ស់នឹ្ខព្បទន្ពរ ។ 

ខលឹមារ : 

រ ៉មូ ១:១៦ខ                     ៃំណឹ្ខលែ គឺជាព្ពះង្ចាដ នន្ព្ពះ សព្ម្ចប់នឹ្ខជួយសង្រ គ្ ះៃល់
អស់អនកណាប្ៃលង្ជឿ ។ 

យូ៉ហាន្ ១៥:១៦ក        មិន្ប្មន្អនករាល់គ្នន ប្ៃលបន្ង្រ ើសខ្ុំង្ទ គឺខ្ុំង្ទង្តើ ប្ៃលង្រ ើសអនករាល់
គ្នន វញិ ទំខតំាខអនករាល់គ្នន ឱ្យង្ៅបង្ខកើតផល ង្ហ្ើយឱ្យផលរបស់អនក
រាល់គ្នន បន្ង្ៅជាប់ផខ ។ 

១កូរនិ្ថូស ៩:១៦-១៧ ពីង្ព្ពាះង្បើខ្ុំផាយៃំណឹ្ខលែង្ៅ ង្នាះមិន្ប្មន្ជាង្ហ្តុឱ្យខ្ុំអួតខលួន្
ង្ទ…..ង្បើខ្ុំង្ធវើង្ដ្ឋយសម័ព្គពីចិតា ង្នាះខ្ុំបន្រ វ្ ន់្ ។  

I. “ៃំណឹ្ខលែ គឺជាព្ពះង្ចាដ នន្ព្ពះ សព្ម្ចប់នឹ្ខជួយសង្រ គ្ ះៃល់អស់អនកណាប្ៃលង្ជឿ”—រ ៉ូ
ម ១:១៦ខ :          
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A. ៃំណឹ្ខលែ គឺជាព្ពះព្តីឯកប្ៃលបន្កាល យជាព្ពះវញិ្ញា ណ្គខ់ង្ៅកនុខង្យើខ ង្ធវើជាង្សច
កាីសង្រ គ្ ះ ជីវតិ ជីវតិនន្ការផគត់ផគខ់ និ្ខជាង្សចកាីអំណ្ររមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់—
ខ៩; ១:១០ ។ 

B. ង្យើខព្តូវប្តង្ៅសួរសុខទុកេ (ង្ៅង្លខ) មនុ្សសង្ៃើមបីប្ចកចាយៃំណឹ្ខលែៃ៏ខពខ់ខពស់
ៃល់ពួកង្គ  ង្នាះគឺប្ចកចាយព្ពះព្តីឯកព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ង្ៃើមបីបន្កាល យជាជីវតិ និ្ខខលឹម
ារររបស់ង្យើខ ។        

II. “មិន្ប្មន្អនករាល់គ្នន ប្ៃលបន្ង្រ ើសខ្ុំង្ទ គឺខ្ុំង្ទង្តើ ប្ៃលង្រ ើសអនករាល់គ្នន វញិ ទំខតំាខអនក
រាល់គ្នន ឱ្យង្ៅបង្ខកើតផល ង្ហ្ើយឱ្យផលរបស់អនករាល់គ្នន បន្ង្ៅជាប់ផខ”—យូ៉ហាន្ ១៥:
១៦ក :     
A. ព្ពះអម្ចា ស់បន្ប គ្ ប់ឱ្យង្យើខរស់ង្ៅសព្ម្ចប់ៃំណឹ្ខលែង្ន្ះប្តមួយគត់ ។ 
B. ង្យើខម្ចន ក់ៗព្តូវភ្ាក់ខលួន្ឱ្យប្មន្ប្ទន្ ង្ៃើមបីៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់ប្តមួយគត់សព្ម្ចប់ៃំណឹ្ខ  

លែ ។ 
III. “ពីង្ព្ពាះង្បើខ្ុំផាយៃំណឹ្ខលែង្ៅ ង្នាះមិន្ប្មន្ជាង្ហ្តុឱ្យខ្ុំអួតខលួន្ង្ទ…..ង្បើខ្ុំង្ធវើង្ដ្ឋយ

សម័ព្គពីចិតា ង្នាះខ្ុំបន្រ វ្ ន់្”—១កូរនិ្ថូស ៩:១៦-១៧ :  
A. ព្បសិន្ង្បើង្យើខង្ាម ះព្តខ់នឹ្ខព្ពះអម្ចា ស់ ង្ដ្ឋយការៃំង្ណ្ើ រជីវតិរស់ប្តមួយគត់សព្ម្ចប់

ៃំណឹ្ខលែរបស់ព្ទខ់ ង្នាះព្ពះអម្ចា ស់នឹ្ខព្បទន្ពរ ។ 
B. ព្បសិន្ង្បើង្យើខប្សវខរកន្គរ និ្ខង្សចកាីសុចរតិរបស់ព្ពះអខគ ង្នាះព្ពះអខគនឹ្ខ

ព្បទន្ន្គរ និ្ខង្សចកដីសុចរតិរបស់ព្ទខ់មកៃល់ង្យើខ ព្ពមទំខបប្ន្ថមនូ្វរាល់តព្មូវ
ការចំាបច់ព្បចំានថៃរបស់ង្យើខប្ថមង្ទៀត ។ 

IV. ចូរស្រសខ់ពួកអនកលិចលខ់ និ្ខអនកប្ៃលជិតាល ប់ / ្ក់ង្ចញពីរង្តា បបង្ដ្ឋយអនុ្ង្ព្គ្នះ 
ចូរយំាា យអនកវង្ខវខ / ង្លើកអនកប្ៃលៃួលផ្ទក ប់ ទំខព្បប់ពីព្ពះង្យស ូប្ៃលជួយសង្រ គ្ ះ 
/ ចូរស្រសខ់ពួកអនកលិចលខ់ និ្ខអនកប្ៃលជិតាល ប់ / ព្ពះព្គិសាព្ទខ់សបបុរស និ្ខង្ព្បស
ឱ្យរចួ—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ៦៦៤ , អខ់ង្គលសង្លខ ៩២១) ។    
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ៩៣ ការឃ្លវ លហ្វូខង្ចៀមរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

យូ៉ហាន្ ២១:១៦ រចួព្ទខ់ម្ចន្បន្ទូលង្ៅគ្នត់មដខង្ទៀតថ្វ សីុមូ៉ន្ កូន្យូ៉ណាសង្អើយ ង្តើ 
ស្រសឡាញ់ខ្ុំឬអី គ្នត់ទូលង្្លើយថ្វ ព្ពះករណុាវងិ្សសព្ពះអម្ចា ស់ព្ទខ់ព្ជាបថ្វ ទូលបខគំង្ពញ 
ចិតានឹ្ខព្ទខ់ង្ហ្ើយ ព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះបន្ទូលង្ៅគ្នត់ថ្វចូរឃ្លវ លហ្វូខង្ចៀមរបស់ខ្ុំចុះ ។ 

ការឃ្លវ ល គឺសំង្ៅៃល់ការយកចិតាទុកដ្ឋក់រាល់តព្មូវការរបស់ង្ចៀម ការប្ថរកាៃ៏
ទន់្ភលន់្ប្ៃលរមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ចំង្ពាះហ្វូខង្ចៀម ។ ង្ហ្ើយកាលណាង្មគ វ្ លង្លចមក 
ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខទទួលមកុៃសិរបី្ៃលមិន្ង្ចះស្រសង្ពាន្ង្ ើយ ។ 

ខលឹមារ: 

យូ៉ហាន្ ១០:១១    ខ្ុំជាអនកគ វ្ លលែ ឯអនកគ វ្ លលែ ក៏ស ូប្តបដូរជីវតិជំនួ្សង្ចៀម ។  

            ២១:១៦  រចួព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះបន្ទូលង្ៅគ្នត់មដខង្ទៀតថ្វ សីុមូ៉ន្ កូន្យូ៉ណាសង្អើយ ង្តើ 
ស្រសឡាញ់ខ្ុំឬអី គ្នត់ទូលង្្លើយថ្វ ព្ពះករណុាវងិ្សសព្ពះអម្ចា ស់ ព្ទខ់ព្ជាប
ថ្វ ទូលបខគំង្ពញចិតានឹ្ខព្ទខ់ង្ហ្ើយ ព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះបន្ទូលង្ៅគ្នត់ថ្វ ចូរ
ឃ្លវ លហ្វូខង្ចៀមរបស់ខ្ុំ ។ 

១ង្ពព្តុស ៥:២-៤ ចូរឃ្លវ លហ្វូខង្ចៀមរបស់ព្ពះ ប្ៃលង្ៅជាមួយនឹ្ខអនករាល់គ្នន ចុះ... រចួកាល
ណាង្មពួកអនកគ វ្ លង្លចមក ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខទទួលមកុៃសិរបី្ៃលមិន្
ង្ចះស្រសង្ពាន្ង្ ើយ ។ 

I. “ខ្ុំជាអនកគ វ្ លលែ ឯអនកគ វ្ លលែ ក៏ស ូប្តបដូរជីវតិជំនួ្សង្ចៀម”—យូ៉ហាន្  ១០:១១ : 
A. ព្ពះព្គិសដ គឺជាង្មគ វ្ ល ជាអនកគ វ្ លៃ៏ធំ ជាអនកគ វ្ លលែ ។ 
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B. ព្ពះអម្ចា ស់នន្ង្យើខព្ទខ់ឃ្លវ លង្យើខរាល់គ្នន  ង្ដ្ឋយការប្ថរកាប្ៃលង្ធវើឱ្យចង្ព្មើន្
ង្ ើខង្ៅប្ផនកខាខកនុខរបស់ង្យើខ ។  

C. ១ង្ពព្តុស ២:២៥ ព្បប់ង្យើខថ្វ ង្មគ វ្ លគឺជាអនកគ វ្ លនន្ព្ពលឹខរបស់ង្យើខ ។ 
ព្ពលឹខរបស់ង្យើខគឺជាខលួន្ប្ផនកខាខកនុខរបស់ង្យើខ ជាបុគគលៃ៏ពិតរបស់ង្យើខ  ។  

II. “ព្ទខ់ម្ចន្ព្ពះបន្ទួលង្ៅគ្នត់ថ្វ ចូរឃ្លវ លហ្វូខង្ចៀមរបស់ខ្ុំចុះ”—យូ៉ហាន្  ២១:១៦ : 
A. ការឃ្លវ ល គឺសំង្ៅៃល់ការយកចិតាទុកដ្ឋក់រាល់តព្មូវការរបស់ហ្វូខង្ចៀម ការប្ថរកា

ៃ៏ទន់្ភលន់្ប្ៃលរមួបញ្ាូ លព្គប់ទំខអស់ចំង្ពាះហ្វូខង្ចៀម ។ 
B. ង្ៅកនុខយូ៉ហាន្ ២១:១៥ ព្ពះអម្ចា ស់បន្ប គ្ ប់ង្យើខរាល់គ្នន ឱ្យចំណី្កូន្ង្ចៀមរបស់

ព្ទខ់ ។ 
C. ង្យើខមិន្ព្គ្នន់្ប្តជាហ្វូខង្ចៀមង្ទ ប្តង្យើខក៏ជាហ្វូខអនកគ វ្ លផខប្ៃរ ។  

III. ចូរឃ្លវ លហ្វូខង្ចៀមរបស់ព្ពះ ប្ៃលង្ៅជាមួយនឹ្ខអនករាល់គ្នន ចុះ... រចួកាលណាង្មពួកអនក
គ វ្ លបន្ង្លចមក ង្នាះអនករាល់គ្នន នឹ្ខទទួលមកុៃសិរបី្ៃលមិន្ង្ចះស្រសង្ពាន្ង្ ើយ”—
១ង្ពព្តសុ ៥:២-៤ ។  

IV. ព្ពះអខគជាអនកគ វ្ លរបស់ខ្ុំ  ឱ្យខ្ុំឈប់សព្ម្ចកកនុខព្ទខ់ ព្ពះបន្នំាខ្ុំង្ៅប្កបរម្ចត់ទឹក
ហូ្រ ព្ទខ់សកប់ព្ពះទ័យព្ទខ់បរបូិរ ។ (បទចង្ព្មៀខប្ខមរ ទំពរ៤័៤៤, អខ់ង្គលសង្លខ ១១៧០) ។  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ៩៤ ព្កមុព្ទព្ទខ់ជីវតិ 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

កិចាការ ២:៤២ អនកទំខង្នាះក៏ង្ៅប្តពាោមកនុខង្សចកដីបង្ព្ខៀន្របស់ពួកាវក ង្ហ្ើយ
កនុខង្សចកដីព្បកបគ្នន  ព្ពមទំខការកាច់នំ្ប័ុខ និ្ខង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ផខ ។ 

ព្កុមព្ទព្ទខ់ជីវតិ គឺជាព្កមុព្គិាទ ន្ព្បព្កតី ។ ព្កុមព្ទព្ទខ់ជីវតិ អាចចូលមកបន្ប្ត 
ពួកបរសុិទធប្ៃលម្ចន្ចិតាអន្ទះា និ្ខដ្ឋច់ខាតចំង្ពាះការង្កើន្ង្ ើខនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់
ព្ពះអម្ចា ស់បុ៉ង្ណាណ ះ ។ ពួកង្យើខគួរប្តចង្ព្មើន្កម្ចល ំខព្កមុព្ទព្ទខ់ជីវតិ ង្ដ្ឋយង្ធវើឱ្យព្កុមព្ទព្ទខ់
ជីវតិ ស្រសស់ាែ ត ខពខ់ខពស់ និ្ខគួរឱ្យទក់ទញ ។ 

ខលឹមារ : 

កិចាការ ២:៤២  អនកទំខង្នាះក៏ង្ៅប្តពាោមកនុខង្សចកដីបង្ព្ខៀន្របស់ពួកាវក ង្ហ្ើយកនុខ
ង្សចកដីព្បកបគ្នន  ព្ពមទំខការកាច់នំ្ប័ុខ និ្ខង្សចកដីអធិដ្ឋា ន្ផខ ។ 

        ៤៦-៤៧  រាល់ប្តនថៃ ង្គង្ៅប្តពាោមកនុខព្ពះវហិារ ង្ដ្ឋយម្ចន្ចិតាព្ពមង្ព្ពៀខគ្នន  ឯ
កាលង្ៅផទះ ក៏កាច់នំ្ប័ុខ ង្ហ្ើយបរងិ្ភាគអាហារ ង្ដ្ឋយអំណ្រ និ្ខចិតាង្ាម ះ
ព្តខ់ ។ ព្ពមទំខសរង្សើរៃល់ព្ពះ ង្ហ្ើយបណាដ ជន្ទំខអស់គ្នន ក៏រាប់អាន្ង្គ 
ចំប្ណ្កព្ពះអម្ចា ស់ ព្ទខ់ក៏បប្ន្ថមនូ្វអស់អនក ប្ៃលកំពុខប្តបន្សង្រ គ្ ះរាល់
ប្តនថៃ ង្ៅកនុខពួកជំនំុ្ប្ថមង្ទៀត ។ 

I. ព្កុមព្ទព្ទខ់ជីវតិ គឺជាប្ខសជីវតិនន្ផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក—កិចាការ  ២:៤២, ៤៦-៤៧: 
A.  ព្កុមព្ទព្ទខ់ជីវតិ គឺជាព្កមុព្គិាទ ន្ព្បព្កតី ។ ព្កមុព្ទព្ទខ់ជីវតិ អាចចូលមកបន្ប្ត

ពួកបរសុិទធប្ៃលម្ចន្ចិតាអន្ទះា និ្ខដ្ឋច់ខាតចំង្ពាះការង្កើន្ង្ ើខនន្ការាា រង្ ើខ
វញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់បុ៉ង្ណាណ ះ ។ 
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B. បខបែូន្បរសុិទធប្ៃលប្ៃលម្ចន្ចិតាអន្ទះាប្បបង្ន្ះ នឹ្ខទក់ទខមនុ្សសៃនទង្ដ្ឋយ
សវ័យព្បវតា តាមរយៈការៃឹកនំារបស់ព្ពះអម្ចា ស់ និ្ខទទួលបន្នៃគូ រនឺៃគូមួយចំនួ្ន្ 
ង្ៃើមបីឱ្យគ្នត់ម្ចន្ព្កមុព្ទព្ទខ់ជីវតិ ។ 

II. ព្កុមព្ទព្ទខ់ជីវតិ គឺការរស់ង្ៅប្ៃលង្ពាង្ពញង្ៅង្ដ្ឋយសកមមភាព—ខ៤៦-៤៧: 
A. ង្ៃើមបីកាល យជាមនុ្សសរស់រង្វ ើក ជាៃំបូខ ង្យើខព្តូវប្តម្ចន្ការព្បកបោ៉ខហ្មត់ចត់

ជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ ។ 
B. ង្ៃើមបីបន្បណាា លង្ៅកនុខង្សចកាីស្រសឡាញ់ៃ៏លែបំផុតចំង្ពាះព្ពះអម្ចា ស់ តាមរយៈការ

ប្ព្បចិតាអធិដ្ឋា ន្ ។ 
C. ង្ៃើមបីង្ធវើឱ្យម្ចន្ការារភាពបបោ៉ខហ្មត់ចត់ចំង្ពាះព្ពះអម្ចា ស់ ។ 
D. ង្ៃើមបមី្ចន្ភាពសនិទធាន ល ជិតសនិទធ និ្ខព្បកបោ៉ខហ្មត់ចត់ជាមួយព្ពះអម្ចា ស់ ព្ពម

ទំខការប្សវខរកពួកបរសុិទធ ។ 
III. ង្យើខគួរប្តចំណាយរាល់ៃំណ្ក់្ម រាល់កម្ចល ំខបន្ាិចបន្ាួច និ្ខរាល់នាទីនន្ង្ពលង្វលា

របស់ង្យើខ ង្ៃើមបីចង្ព្មើន្កម្ចល ំខព្កមុព្ទព្ទខ់ជីវតិ ង្ដ្ឋយង្ធវើឱ្យព្កុមព្ទព្ទខ់ជីវតិ ស្រសស់ាែ ត 
ខពខ់ខពស់ និ្ខគួរឱ្យទក់ទញ—វវិរណ្: ៣:៨ ។ 

IV. “ព្គប់ទំខអស់ខ្ុំថ្វវ យព្ពះង្យស ូ ថ្វវ យសពវព្គប់ដ្ឋច់ៃល់ព្ពះអខគ_ខ្ុំម្ចន្ចិតាស្រសឡាញ់                 
ព្ទខ់ង្ាម ះព្តខ់_ទំខជីវតិក៏ថ្វវ យព្ទខ់ផខ ។ បន្ទរ. ព្គប់ទំខអស់ខ្ុំថ្វវ យ_ថ្វវ យដ្ឋច់ៃល់                  
ព្ពះអខគ_ថ្វវ យទំខខលួន្ជីវតិវញិ្ញា ណ្ផខ_ថ្វវ យដ្ឋច់ៃល់ព្ពះអខគ”—(បទចង្ព្មៀខ៣៣៧, 
អខ់ង្គលស ៤៤១ ) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី៩៥ ការព្បជំុព្កមុ 

 
 
ៃកស្រសខ់ពី :  

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៤-២៥ ង្ហ្ើយព្តូវឱ្យង្យើខពិចារណាង្មើលគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមកប្ៃរ ង្ៃើមបនឹី្ខ      
បណាដ លឱ្យម្ចន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់ ង្ហ្ើយឱ្យព្បព្ពឹតាការលែផខ ឥតប្លខព្បជំុគ្នន  ។ 

ការព្បជំុព្កមុ គឺជាការព្បជំុគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ប្ៃលម្ចន្ពួកបរសុិទធទំខអស់ចូលរមួ ។ 
ង្ៅង្ពលង្យើខមកជាមួយគ្នន ង្ៅកនុខការព្បជំុព្កមុ ង្យើខបណាា ល (ជំរញុ) និ្ខកម្ចល ចិតាគ្នន ង្ៅ
វញិង្ៅមក ។ ង្យើខគួរប្តប្ចករបំ្លកង្សចកាីអំណ្ររបស់ង្យើខ ក៏ៃូចជាការរខទុកេរបស់ង្យើខ
ប្ៃរ ។ 

ខលឹមារ: 

ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៤-២៥ ង្ហ្ើយព្តូវឱ្យង្យើខពិចារណាង្មើលគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមកប្ៃរ ង្ៃើមបនឹី្ខ           
បណាដ លឱ្យម្ចន្ង្សចកដីស្រសឡាញ់ ង្ហ្ើយឱ្យព្បព្ពឹតាការលែផខ ឥត
ប្លខព្បជំុគ្នន  ៃូចជាអនកខលះធាល ប់ង្នាះង្ ើយ ព្តូវឱ្យកម្ចល ចិតាគ្នន វញិ ។ 

កិចាការ  ២:៤៦               រាល់ប្តនថៃ ង្គង្ៅប្តពាោមកនុខព្ពះវហិារ ង្ដ្ឋយម្ចន្ចិតាព្ពមង្ព្ពៀខ
គ្នន  ឯកាលង្ៅផទះ ក៏កាច់នំ្ប័ុខ ង្ហ្ើយបរងិ្ភាគអាហារ ង្ដ្ឋយអំណ្រ 
នឹ្ខចិតាង្ាម ះព្តខ់ ។ 

I. ការព្បជំុព្កមុ គឺជាប្ខសជីវតិនន្ផលូវប្ៃលព្ពះបន្កំណ្ត់ទុក—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៥; កិចាការ ២:
៤៦: 
A. ការព្បជំុព្កមុ គឺជាការព្បជំុផ្ទទ ល់ខលួន្របស់ង្យើខ និ្ខជាប្ខសជីវតិនន្ផលូវប្ៃលព្ពះបន្

កំណ្ត់ទុក—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៤-២៥ ។ 
B. ៨០ភាគរយ ជីវតិព្កមុជំនំុ្ គឺពឹខប្ផែកង្លើការព្បជំុព្កមុ—ខ២៤-២៥; កិចាការ ២:៤៦ ។ 
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II. “ង្ហ្ើយព្តវូឱ្យង្យើខពិចារណាង្មើលគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមកប្ៃរ ង្ៃើមបនឹី្ខបណាដ លឱ្យម្ចន្ង្សចកដី
ស្រសឡាញ់ ង្ហ្ើយឱ្យព្បព្ពឹតាការលែផខ”—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៤; កិចាការ ២:៤៦ : 
A. ការព្បជំុព្កមុ គឺជាការព្បជំុគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមកប្ៃលម្ចន្ពួកបរសុិទធទំខអស់ចូលរមួ ។ 

មនុ្សសព្គប់គ្នន អាចព្បកប សូមអខវរ ផាល់នូ្វការយកចិតាទុកដ្ឋក់ និ្ខការប្ថរកា (ការ
ឃ្លវ ល) គ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ង្ហ្ើយង្ៅកនុខការព្បជំុព្កុម ទំខអស់គ្នន សុទធប្តជាព្គូ
បង្ព្ខៀន្—ង្ហ្ង្ព្ពើរ ១០:២៤ ។ 

B. ង្យើខបណាា ល (ជំរញុ) និ្ខកម្ចល ចិតាគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ។ បខបែូន្កម្ចល ចិតាខ្ុំ រឯីខ្ុំកម្ចល
ចិតាបខបែូន្ ។ បខបែូន្ង្រៀន្ ឯខ្ុំក៏ង្រៀន្ប្ៃរ—ខ២៤; កូលុ៉ស ៣:១៦ ។ 

C. ង្ពលង្យើខជួបជំុគ្នន ជាព្កមុតូចមួយ ង្យើខអាចព្បកបអំពីបញ្ញហ  និ្ខបន្ទុករបស់ង្យើខ 
ង្ដ្ឋយម្ចន្ការយកចិតាទុកដ្ឋក់សនិទធាន លចំង្ពាះគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក ។ ង្យើខគួរប្ត
ប្ចករបំ្លកង្សចកាីអំណ្ររបស់ង្យើខ ក៏ៃូចជាការរខទុកេរបស់ង្យើខប្ៃរ—ង្ហ្ង្ព្ពើរ 
១០: ២៤-២៥ ។ 

III. “ហ្វឹកហាត់ង្ព្បើព្បស់វញិ្ញា ណ្_បៃិសធគំនិ្ត_រាល់ង្ពលព្បជំុាន លសនិទធ_ង្ន្ះជា 
គន្លឹះពិត_ហ្វឹកហាត់ង្ព្បើព្បស់វញិ្ញា ណ្_បៃិង្សធាសនា_ព្បកបរមួម្ចន្ចំប្ណ្ក_
ព្ពះព្គិសាជាព្គប់ប្ផនក”—( បទចង្ព្មៀខ ៦២៨,អខ់ង្គលស ៨៦៦ ) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ៩៦ ការព្បជំុតុព្ពះអម្ចា ស់ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

១កូរនិ្ថូស ១១:២៣-២៥ ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ…បន្យកនំ្ប័ុខ…ក៏កាច់នំ្ប័ុខ ង្ដ្ឋយបន្ទូល
ថ្វ ចូរយកពិាចុះ ង្ន្ះជារបូកាយខ្ុំ…ង្នាះព្ទខ់ក៏យកប្ពខប្បបៃូង្ចាន ះប្ៃរ ង្ដ្ឋយបន្ទូលថ្វ 
ប្ពខង្ន្ះ ជាសញ្ញា ថមី ង្ដ្ឋយនូ្វ្មខ្ុំ…ចូរង្ធវើៃូង្ចនះរាល់ង្វលាណា ប្ៃលផឹក ទុកជាង្សចកាីរ ំ
ព្កៃល់ខ្ុំ ។  

ការព្បជំុប្ៃលសំខាន់្ជាខង្គបំផុត គឺការព្បជំុតុព្ពះអម្ចា ស់ ប្ៃលជាការព្បជំុប្តមួយគត់ 
ប្ៃលអាចឱ្យង្យើខថ្វវ យការរពំក្ៃល់ព្ទខ់ ។ ព្គប់ង្ពលប្ៃលង្យើខរពំ្កពីព្ទខ់ សូមឱ្យង្យើខ
បរងិ្ភាគ ផឹក និ្ខទទួលអំណ្រព្ទខ់ ។  

ខលឹមារ: 

១កូរនិ្ថូស ១១:២៣-២៥    ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ…បន្យកនំ្ប័ុខ…ក៏កាច់នំ្ប័ុខ ង្ដ្ឋយបន្ទូលថ្វ 
ចូរយកពិាចុះ ង្ន្ះជារបូកាយខ្ុំ…ង្នាះព្ទខ់ក៏យកប្ពខប្បបៃូង្ចាន ះ
ប្ៃរ ង្ដ្ឋយបន្ទូលថ្វ ប្ពខង្ន្ះ ជាសញ្ញា ថមី ង្ដ្ឋយនូ្វ្មខ្ុំ…ចូរង្ធវើ
ៃូង្ចនះរាល់ង្វលាណា ប្ៃលផឹក ទុកជាង្សចកាីរពំក្ៃល់ខ្ុំ ។  

I. ការព្បជំុប្ៃលសំខាន់្ជាខង្គបំផុត គឺការព្បជំុតុព្ពះអម្ចា ស់—១កូរនិ្ថូស ១១:២៣-២៥;    
កិចាការ ២:៤១-៤២ : 
A. ការព្បជំុតុព្ពះអម្ចា ស់ គឺជាការព្បជំុប្តមួយគត់ ប្ៃលអាចឱ្យង្យើខថ្វវ យការអរព្ពះ

គុណ្ ការសរង្សើរ ការថ្វវ យបខគំ និ្ខការរពំ្កពីព្ពះអម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់ ។ គ្នម ន្អវីប្ៃល
សំខាន់្ជាខការង្ន្ះង្ ើយ—១កូរនិ្ថូស ១១:២៣-២៥ ។ 

B. ព្គប់ង្ពលប្ៃលង្យើខរពំ្កពីព្ទខ់ សូមឱ្យង្យើខបរងិ្ភាគ ផឹក និ្ខទទួលអំណ្រព្ទខ់ង្ៅ
ប្ផនកខាខកនុខ បនាទ ប់មកសូមឱ្យង្យើខទទួលយកភាពបរបូិររបស់ព្ទខ់ព្ត ប់មកវញិ
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ជាមួយង្យើខ ង្ៃើមបឱី្យង្យើខម្ចន្ព្ទខ់ជាទីសកប់ចិតា ង្សចកាីរកីរាយ និ្ខការផគត់ផគខ់
របស់ង្យើខ—ខ២៣-២៥; យូ៉ហាន្ ៦:៣៥,៤៨ ។ 

II. “ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ…បន្យកនំ្ប័ុខ… ក៏កាច់នំ្ប័ុខ ង្ដ្ឋយបន្ទូលថ្វ ចូរយកពិាចុះ ង្ន្ះ
ជារបូកាយខ្ុំ…ង្នាះព្ទខ់ក៏យកប្ពខប្បបៃូង្ចាន ះប្ៃរ ង្ដ្ឋយបន្ទូលថ្វ ប្ពខង្ន្ះ ជាសញ្ញា ថមី 
ង្ដ្ឋយនូ្វ្មខ្ុំ…ចូរង្ធវើៃូង្ចនះរាល់ង្វលាណា ប្ៃលផឹក ទុកជាង្សចកាីរពំ្កៃល់ខ្ុំ ”—១      
កូរនិ្ថូស ១១:២៣-២៥ : 
A. ការព្បជំុកាច់នំ្ប័ុខ គ្នម ន្អវីង្ផសខង្ព្ៅពីការរពំ្កពីព្ពះអខគង្ ើយ ។ ង្លើសពីង្ន្ះ គឺ

ង្ៃើមបទីទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់ និ្ខព្គប់ការទំខអស់ប្ៃលព្ទខ់បន្បំង្ពញសង្ព្មច
សព្ម្ចប់ង្យើខ ។ 

B. ការព្បជំុង្ន្ះ គឺប្បខប្ចកជាពីរប្ផនក ប្ផនកទី១ សព្ម្ចប់ការរពំក្ពីព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយ
ប្ផនកចុខង្ព្កាយ គឺសព្ម្ចប់ថ្វវ យបខគំព្ពះវរបិតា—ខ២៣-២៥ ; ង្ហ្ង្ព្ពើរ ២:១២ ។ 

C. ង្ៃើមបទីទួលអំណ្រព្ពះអម្ចា ស់ជាការផគត់ផគខ់របស់ង្យើខ គឺង្ដ្ឋយការបរងិ្ភាគនំ្ប័ុខ 
ង្ហ្ើយង្ៃើមបទីទួលព្ពះពរមកពីព្ពះ គឺង្ដ្ឋយការផឹកប្ពខ—យូ៉ហាន្ ៦:៣៥, ៤៨ ។ 

III. ង្យើខហូ្បនំ្ប័ុខង្ហ្ើយផឹកប្ពខង្ន្ះ / ទទួលកាីសុខជីវតិព្ពះអខគ / វញិ្ញា ណ្ស្រសបូចូលទទួល
យកព្ទខ់ / ខ្ុំភលក់រស់ជាតិជីវតិអាា រយ ។/ ខ្ុំតំាខចិតាហូ្បង្ហ្ើយផឹកព្ពះអខគ / វញិ្ញា ណ្
ទទួលព្ទខ់ង្ ើខជាង្ទវ / រហូ្តង្ពារង្ពញង្ដ្ឋយព្ទខ់កនុខកាយ / ព្ទខ់ព្បទន្ឱ្យព្ពះពរ
ជីវតិ—(បទចង្ព្មៀខប្ខមរង្លខ ១៧៧ , អខ់ង្គលសង្លខ ២៣៣)  
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ៩៧   ការព្បជំុអធិបាយ 

 

ៃកស្រសខ់ពីៈ 

១កូរនិ្ថូស ១៤:៣១ ៃបិតអនករាល់គ្នន ម្ចន្ចាប់នឹ្ខអធិបាយបន្ទំខអស់គ្នន  ប្តព្តវូ   
សប្មាខម្ចន ក់មាខៗ ង្ៃើមបឱី្យព្គប់គ្នន បន្ង្រៀន្តាម ង្ហ្ើយឱ្យព្គប់គ្នន បន្ង្សចកាីទូនាម ន្ប្ៃរ ។ 

ការអធិបាយ គឺការនិ្ោយសព្ម្ចប់ព្ពះព្គិសា និ្ខជាការនិ្ោយព្ពះព្គិសាង្ចញ ង្ៃើមបី
ប្ចកចាយព្ពះព្គិសាង្ៅៃល់មនុ្សស ។ ពួកអនកង្ជឿទំខអស់ម្ចន្សមតថភាពអធិបាយ បនាទ ប់
មកអនកទំខអស់គ្នន  នឹ្ខង្រៀន្តាម ង្ហ្ើយឱ្យព្គប់គ្នន បន្ង្សចកាីទូនាម ន្ប្ៃរ ង្នាះលទធផលគឺថ្វ 
អនកទំខអស់គ្នន  នឹ្ខព្តូវបន្ផគត់ផគខ់ រឯីព្កមុជំនំុ្នឹ្ខព្តូវបន្កាខង្ ើខ ។  

ខលឹមារ :  

១កូរនិ្ថូស ១៤:៣១ ៃបិតអនករាល់គ្នន ម្ចន្ចាប់នឹ្ខអធិបាយបន្ទំខអស់គ្នន  ប្តព្តូវសប្មាខ
ម្ចន ក់មាខៗ ង្ៃើមបឱី្យព្គប់គ្នន បន្ង្រៀន្តាម ង្ហ្ើយឱ្យព្គប់គ្នន បន្ង្សចកាីទូ
នាម ន្ប្ៃរ ។ 

                 ២៦   កាលណាអនករាល់គ្នន ព្បជំុ ង្នាះព្គប់គ្នន ម្ចន្ទំនុ្កតង្មាើខ  ម្ចន្ង្សចកាី
បង្ព្ខៀន្ ម្ចន្ង្សចកាីង្បើកសប្មាខ ម្ចន្និ្ោយភាាៃនទ ម្ចន្ង្សចកាី
បកប្ព្បប្ៃរ ព្តូវឱ្យង្ធវើការទំខអស់សព្ម្ចប់នឹ្ខាែ ខចិតាង្ ើខ ។ 

I. ការអធិបាយ គឺជាការនិ្ោយសព្ម្ចប់ព្ពះព្គិសា និ្ខនិ្ោយព្ពះព្គិសដង្ចញ ង្ដ្ឋយការ
បង្ព្មើ និ្ខការប្ចកចាយព្ពះព្គិសាង្ៅៃល់មនុ្សស—១កូរនិ្ថូស ១៤:៣-៤ :  
A. មង្ធាបយៃ៏លែបំផុត ង្ៃើមបីការកាខព្កុមជំនំុ្ គឺការអធិបាយ ង្នាះគឺការនិ្ោយ

សព្ម្ចប់ព្ពះព្គិសា និ្ខការនិ្ោយព្ពះព្គិសាង្ចញ ង្ដ្ឋយការបង្ព្មើ និ្ខការប្ចកចាយ
ព្ពះព្គិសាង្ៅៃល់មនុ្សស ៃូចគ្នន នឹ្ខអនកបង្ព្មើប្ចកចាយមហូបអាហារប្ៃរ—ខ៣-៤ ។  
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B. មុខ្រៃ៏ខពស់បំផុតង្ៅកនុខការព្បជំុព្កមុជំនំុ្ គឺការអធិបាយ ៃបិតការអធិបាយ គឺជា
ការនិ្ោយព្ពះជាអខគធាតុចិញ្ា ឹមចូលង្ៅកាន់្អនកៃនទ—ខ១២ ។ 

II. “ៃបតិអនករាល់គ្នន ម្ចន្ចាប់នឹ្ខអធិបាយបន្ទំខអស់គ្នន  ប្តព្តវូសប្មាខម្ចន ក់មាខៗ ង្ៃើមបី
ឱ្យព្គប់គ្នន បន្ង្រៀន្តាម ង្ហ្ើយឱ្យព្គប់គ្នន បន្ង្សចកាីទូនាម ន្ប្ៃរ”—ខ៣១ :  
A. ពួកអនកង្ជឿទំខអស់ម្ចន្សមតថភាពអធិបាយ ។  ព្គប់ភាពបរបូិរណ៍្របស់ព្ពះព្គិសា

ទំខអស់ ព្តូវបន្បង្ញ្ាញមកតាមរយៈការអធិបាយរបស់អវយវៈរបស់ព្ពះព្គិសា
ទំខអស់ ង្នាះលទធផលគឺថ្វ អនកទំខអស់គ្នន  នឹ្ខព្តូវបន្ផគត់ផគខ់ រឯីព្កុមជំនំុ្នឹ្ខព្តវូ
បន្កាខង្ ើខ—ខ២៦, ៣១ ។ 

B. ឧបម្ចថ្វ បខបែូន្ព្បុសស្រសីទំខអស់គ្នន អាចអធិបាយ ឯអនកទំខអស់គ្នន អាចង្ធវើបទ
ប ហ្ ញពីភាពបរបូិរខលះៗ ការង្ន្ះនឹ្ខបន្ៃូចជាពិធីង្លៀខៃ៏ម្ចន្ង្សចកាីស្រសឡាញ់ង្ៅ
កនុខព្កមុជំនំុ្ ប្ៃលព្គប់គ្នន នំាយកមហូប ង្ពលប្ៃលព្គប់គ្នន នំាយកអវីមា៉ខ ង្នាះពិធី
ង្លៀខៃ៏ម្ចន្ង្សចកាីស្រសឡាញ់ ព្បកៃជានឹ្ខម្ចន្ភាពបរបូិរណ៍្—ខ២៦ ។ 

III. “ចូរង្ៃញតាមង្សចកាីស្រសឡាញ់ចុះ ង្ហ្ើយស វ្ តចខ់បន្ទំខអំង្ណាយទន្ខាខឯ
វញិ្ញា ណ្ប្ៃរ ប្តស ូឱ្យង្ចះអធិបាយជាង្ៃើម”—ខ១ ។ 

IV. នំ្ប័ុខង្ន្ះប្ថមទំខអធិបាយ / អាថ៌កំបំខនន្របូកាយ / ង្យើខជាចំប្ណ្កប្ៃលម្ចន្ជីវតិ / 
ជាប្តមួយនឹ្ខព្ទខ់ពិត / ង្យើខរបួរមួគ្នន ង្ដ្ឋយនំ្ប័ុខង្ន្ះ / ព្ទខ់សពវព្ពះទ័យៃូង្ចនះ / ពួក
បរសុិទធរមួព្បកបគ្នន  / សប្មាខភាពបរបូិរ ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ៩៨ ការថ្វវ យព្ទពយសមបតាិ 

ៃកស្រសខ់ពី: 

កិចាការ ២០:៣៥ ង្ហ្ើយនឹ្ខនឹ្កចំាពីព្ពះបន្ទូលនន្ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ប្ៃលព្ទខ់ម្ចន្បន្ទូល
ថ្វ ប្ៃលឱ្យ ង្នាះបន្ពរជាជាខទទួល ។  

វធីិប្ៃលៃ៏លែបំផុតង្ៃើមបីទទួលបន្ពរខាខសំភារៈបរបូិរពីព្ពះ ង្នាះគឺ ឱ្យ ។ ការឱ្យ គឺ
ម្ចន្ពរជាខទទួល ។ ព្បសិន្ង្បើង្យើខពិតជាថ្វវ យព្គប់ទំខអស់ង្ៅចំង្ពាះព្ពះ នូ្វអវីប្ៃលជា
របស់ព្ទខ់ ង្នាះព្ពះជាម្ចា ស់នឹ្ខចាក់ព្ពះពរៃល់ង្យើខជាមិន្ខាន្ ។ ព្ទខ់នឹ្ខវាល់មកឱ្យង្យើខ
វញិ ទំខញាត់ ទំខរលាក់ ង្ហ្ើយដ្ឋក់ឱ្យង្ហ្ៀរ នឹ្ខយកមកដ្ឋក់បំង្ពញចិតាង្យើខផខ ។ 

ខលឹមារ: 

លូកា ៦:៣៨       ចូរឱ្យង្ៅង្គ ង្នាះនឹ្ខបន្ឱ្យមកអនកប្ៃរ ង្គនឹ្ខវាល់ឱ្យអនកោ៉ខលែ ទំខ
ញាត់ ទំខរលាក់ ង្ហ្ើយដ្ឋក់ឱ្យង្ហ្ៀរ នឹ្ខយកមកដ្ឋក់បំង្ពញចិតាអនកផខ 
ៃបិតង្គនឹ្ខវាល់ឱ្យអនក តាមរ វ្ ល់ណាប្ៃលអនកវាល់ឱ្យង្គ ។ 

កិចាការ ២០:៣៥ ង្ហ្ើយនឹ្ខនឹ្កចំាពីព្ពះបន្ទូលនន្ព្ពះអម្ចា ស់ង្យស ូ ប្ៃលព្ទខ់ម្ចន្បន្ទូលថ្វ 
ប្ៃលឱ្យ ង្នាះបន្ពរជាជាខទទួល ។ 

I. “ចូរឱ្យង្ៅង្គ ង្នាះនឹ្ខបន្ឱ្យមកអនកប្ៃរ ង្គនឹ្ខវាល់ឱ្យអនកោ៉ខលែ ទំខញាត់ ទំខរលាក់ 
ង្ហ្ើយដ្ឋក់ឱ្យង្ហ្ៀរ នឹ្ខយកមកដ្ឋក់បំង្ពញចិតាអនកផខ ៃបតិង្គនឹ្ខវាល់ឱ្យអនក តាមរ វ្ ល់
ណាប្ៃលអនកវាល់ឱ្យង្គ”—លូកា ៦:៣៨ : 
A. ង្ន្ះជាង្សចកាីសន្ាប្ៃលបន្ម្ចន្បន្ទូលង្ចញពីព្ពះឱ្សាព្ពះមក ព្បសិន្ង្បើង្យើខ

សម័ព្គចិតាប្ចកព្ទពយសមបតាិរបស់ង្យើខ ចំង្ពាះតព្មូវការសព្ម្ចប់ជាផលព្បង្ោជន៍្
របស់ព្ពះ ង្នាះព្ទខ់នឹ្ខព្បទន្មកង្យើខវញិជាទីង្ពញចិតាផខ ។  
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B. ង្ន្ះជាអវីប្ៃលបរបូិរណ៍្ និ្ខហូ្រង្ហ្ៀរ គឺទំខញាត់ ទំខរលាក់ ង្ហ្ើយដ្ឋក់ឱ្យង្ហ្ៀរ 
ព្ទខ់នឹ្ខមិន្ព្បទន្មកកនុខនៃង្យើខវញិ នូ្វអវីប្ៃលបន្ាិចបន្ាួច និ្ខម្ចន្កំណ្ត់ង្នាះង្ទ 
។ អ ូ! ង្តើង្ន្ះជាការចំង្ណ្ញមកវញិោ៉ខណាង្ៅ!—ខ៣៨ ។ 

II. “ព្តវូចខចំាព្ពះបន្ទូលរបស់ព្ពះអខគម្ចា ស់ង្យស ូ ប្ៃលបន្ម្ចន្បន្ទូលង្ដ្ឋយអខគព្ទខ់ផ្ទទ ល់
ថ្វ ប្ៃលឱ្យ ង្នាះបន្ពរជាជាខទទួល”—កិចាការ ២០:៣៥ : 
A. ង្ៅកនុខព្ពះង្ន្តយរបស់ព្ពះ ៃូចជាៃ វ្ យ គឺជាព្បង្ភទនន្ការាបង្ព្ពាះ ប្ៃលនឹ្ខ

អាចទទួលផលង្ដ្ឋយការព្ចតូ ។ ន្ណារប្ៃលង្ព្ពាះតិច ង្នាះនឹ្ខព្ចូតបន្តិច 
ង្ហ្ើយអនកណាប្ៃលង្ព្ពាះង្ព្ចើន្ ង្នាះនឹ្ខព្ចូតបន្ង្ព្ចើន្ ។ 

B. វធីិៃ៏លែបំផុតង្ៃើមបីទទួលបន្ពរខាខសំភារៈបរបូិរពីព្ពះ ង្នាះគឺឱ្យ មិន្ប្មន្ទទួលង្ទ 
ៃូង្ចនះង្ហ្ើយព្ពះអម្ចា ស់ព្ទខ់ផ្ទទ ល់បន្សន្ាថ្វ ការប្ៃលឱ្យ គឺម្ចន្ពរជាខទទួល—
ខ៣៥ ។ 

III. “ចូរនំាយកៃ វ្ យ១ភាគកនុខ១០ទំខអស់ មកដ្ឋក់កនុខឃ្លល ខំចុះ ង្ៃើមបឱី្យម្ចន្ង្សបៀខ
អាហារង្ៅកនុខៃំណាក់នន្អញ ង្ហ្ើយលបខលអញឥ ូវ ង្បើអញមិន្ង្បើកទវ រឋាន្សួគ៌ 
ង្ៃើមបចីាក់ព្ពះពរមកង្លើឯខ ប្ៃលនឹ្ខគ្នម ន្កប្ន្លខលមមទុកបន្ង្ទ ង្ន្ះង្ហ្ើយជាព្ពះបន្ទូល
របស់ព្ពះង្យហូ្វ៉ានន្ពួកពលបរវិារ”—ម៉្ចឡាគី ៣:១០ ។ 

IV. “ព្គប់ទំខអស់ខ្ុំថ្វវ យព្ពះង្យស ូ ឥតសំនចទុកអវីមួយង្ាះ សូមព្ពះអខគោខមកង្មតាា
ង្ព្បស ង្ដ្ឋយព្ពះទ័យស្រសឡាញ់សង្នាា ស ព្គប់ទំខអស់ខ្ុំថ្វវ យ ថ្វវ យដ្ឋច់ៃល់ព្ពះអខគ 
ថ្វវ យទំខខលួន្ជីវតិវញិ្ញា ណ្ផខថ្វវ យដ្ឋច់ៃល់ព្ពះអខគ”—(បទចង្ព្មៀខង្លខ ៣៣៧, 
អខ់ង្គលសង្លខ ៤៤១) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី៩៩  ការចូលរមួង្ៅកនុខការព្បជំុធំៗ និ្ខការហ្វឹកហ្វឺន្ទំខឡាយ 

 

ៃកស្រសខ់ពី: 

ង្អង្ភសូរ ៤:១២ ព្បង្ោជន៍្នឹ្ខនំាឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ សព្ម្ចប់ង្ធវើការ
ជំនួ្យ ង្ហ្ើយនឹ្ខាែ ខរបូកាយព្ពះព្គិសាង្ ើខ ។ 

ង្យើខព្តូវការការព្បជំុធំៗតាមកាលកំណ្ត់ ង្ៃើមបជំីរញុ និ្ខង្លើកទឹកចិតាៃល់ពួកបរសុិទធ
ង្ហ្ើយនិ្ខង្ៃើមបីង្បើកប្ភនកពួកអនកប្ៃលម្ចន្ចិតាប្សវខរក ។ ង្យើខក៏ព្តូវប្តបន្ហ្វឹកហ្វឺន្ផខប្ៃរ
ព្បង្ោជន៍្ឱ្យង្យើខអាចចង្ព្មើន្ធំង្ៅកនុខជីវតិ ង្ៃើមបីកាល យជាមនុ្សសម្ចន្ជំនាញង្ៅកនុខមុខ្រ
ង្ព្បើការ និ្ខម្ចន្ព្បង្ោជន៍្កាន់្ប្តង្ព្ចើន្ង្ៅកនុខព្ពះហ្សារបស់ព្ពះអម្ចា ស់ ។  

ខលឹមារ :     

ង្អង្ភសូរ ៤:១១-១២        ង្ហ្ើយព្ទខ់បន្ព្បទន្ឱ្យអនកខលះបន្ង្ធវើជាាវក ខលះជាព្គអូធិបាយ 
ខលះជាព្គផូាយៃំណឹ្ខលែ ខលះជាព្គគូ វ្ ល ង្ហ្ើយខលះជាព្គបូង្ព្ខៀន្ ។ 
ព្បង្ោជន៍្នឹ្ខនំាឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ សព្ម្ចប់ង្ធវើការ
ជំនួ្យ ង្ហ្ើយនឹ្ខាែ ខរបូកាយព្ពះព្គិសាង្ ើខ ។ 

I. “ព្បង្ោជន៍្នឹ្ខនំាឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ សព្ម្ចប់ង្ធវើការជំនួ្យ ង្ហ្ើយនឹ្ខ
ាែ ខរបូកាយព្ពះព្គិសាង្ ើខ”—ង្អង្ភសូរ៤:១២ : 
A. ការង្ធវើឱ្យពួកបរសុិទធបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ គឺជាការង្ធវើឱ្យគ្នត់ង្ពញបរបូិរណ៌្ ង្ធវើឱ្យ

គ្នត់បន្ព្បដ្ឋប់ខលួន្ និ្ខង្ធវើឱ្យគ្នត់បន្ង្រៀបព្គប់ព្បដ្ឋប់ ។ 
B. ង្យើខប្ៃលជាពួកអនកង្ជឿ ព្តូវប្តបន្ព្គប់លកេណ៍្ង្ ើខ ង្ៃើមបីម្ចន្មុខ្រង្ព្បើការង្ៅ

កនុខរបូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា រហូ្តៃល់ការកាខង្ ើខនន្របូកាយរបស់ព្ពះព្គិសា—
ខ១២ ។ 
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II. ង្ៅកនុខចលនាថមីរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ង្ៅកនុខព្កមុជំនំុ្ ង្យើខព្តូវការការព្បជំុធំៗតាមកាល
កំណ្ត់ ៃបតិការជួបជំុព្បង្ភទង្ន្ះ ជំរញុ និ្ខង្លើកទឹកចិតាៃល់ពួកបរសុិទធ—កិចាការ ២:៤០-
៤១ : 
A. ការព្បជំុធំៗ ជំរញុ និ្ខង្លើកទឹកចិតាៃល់ពួកបរសុិទធ ។ ការង្ន្ះនឹ្ខង្បើកប្ភនកពួកអនក

ម្ចន្ចិតាប្សវខរកឱ្យង្មើលង្ ើញអវីមួយបប្ន្ថមង្ទៀត ។ 
B. ពួកង្គព្តូវបន្ព្បដ្ឋប់ខលួន្ ង្ៃើមបីព្ទបន្ទុកកាន់្ប្តង្ព្ចើន្ សព្ម្ចប់ព្ពះអម្ចា ស់ ង្ហ្ើយពួក

ង្គនឹ្ខទទួលបន្ទសសន្ៈនន្ចលនារបស់ព្ពះអម្ចា ស់កាន់្ប្តទូលំទូលាយ ។  
III. ង្យើខព្តូវប្តបន្ហ្វឹកហ្វឺន្ សព្ម្ចប់ការអនុ្វតាន៍្ជីវតិព្កមុជំនំុ្ ង្ៃើមបីឱ្យម្ចន្ព្បង្ោជន៍្

កាន់្ប្តង្ព្ចើន្ង្ៅកនុខព្ពះហ្សដរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—ង្អង្ភសូរ ៤:១១-១២ : 
A. ការបន្ហ្វឹកហ្វឺន្ គឺការម្ចន្ការផគត់ផគខ់ៃ៏បរបូិរណ៌្នន្ព្ពះព្គិសា បន្ប្ចកចាយៃល់

ង្យើខ ង្ៃើមបឱី្យង្យើខអាចចង្ព្មើន្ធំ—កូលុ៉ស ២:១៩ ។ 
B. ង្ហ្ើយក៏ព្តូវបន្ព្បដ្ឋប់ខលួន្ ង្ៃើមបីឱ្យង្យើខអាចម្ចន្ជំនាញកនុខមុខ រ្ង្ព្បើការ—ង្អង្ភសូរ 

៤:១៦ ។ 
IV. “ម្ចា ស់ខ្ុំមិន្ព្គ្នន់្ប្តជាខ_សមូន្ជាអនកកាខៃ៏វសិិរ_ីប្ថមទំខសមូន្ខ្ុំនឹ្ខប្កន្ន_តុបប្តខខ្ុំ

ឱ្យលែព្បនព_ខ្ុំមិន្ព្គ្នន់្ប្តជាមនុ្សសៃី_ប្តជាតបូខប្ៃលកាខថមី_មិន្ព្គ្នន់្ប្តជាភាជន្ៈៃី
ប្តជាព្ពះវហិារសកឹមនសក_មិន្ព្គ្នន់្ប្តជាភាជន្ៈៃីប្តជាព្ពះវហិារសកឹមនសក”—( បទចង្ព្មៀខ 
៦០៤, អខ់ង្គលស៨៤០) ។ 
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ការបកស្រាយពន្យល់សង្ខេបនន្ការាា រង្ ើខវញិរបស់ព្ពះអម្ចា ស់—១០០វាកយសពទ 

ភាគ១0 ការកាខព្កមុជំនំុ្ 

វាកយសពទទី ១០០ ការរមួបញ្ាូ លនន្របូកាយព្ពះព្គិសា 

 

ៃកស្រសខ់ពី : 

១កូរនិ្ថូស ១២:២៤ ប្តអវយវៈណារបស់ង្យើខប្ៃលលែង្មើល ង្នាះមិន្ព្តូវការអវីង្ទ ៃូង្ចនះ 
ព្ពះព្ទខ់បន្ផសរំបូកាយ ព្ពមទំខព្បទន្ឱ្យអវយវៈណាប្ៃលខវះ បន្ព្បង្សើរង្លើសជាខង្ៅ
ង្ទៀត ។ 

បន្រមួបញ្ាូ ល (បន្ផសំ) បខកប់ន័្យពីការបត់បខ់នន្ភាពខុសៗគ្នន  ព្ពះបន្រមួបញ្ាូ លពួក
អនកង្ជឿទំខអស់ ។ ៃូង្ចនះ ពួកអនកប្ៃលមិន្លែង្មើលប្ចករបំ្លកភាពសមសួន្ជាមួយពួកអនក
ប្ៃលលែង្មើល ង្ហ្ើយពួកអនកខាល ំខជាខចិញ្ា ឹម និ្ខផគត់ផគខ់ពួកអនកង្ខាយជាខ ។ បនាទ ប់មកង្ទើប
ង្យើខម្ចន្របូកាយ ។ 

ខលឹមារ:  

១កូរនិ្ថូស ១២:២៤   ប្តអវយវៈណារបស់ង្យើខប្ៃលលែង្មើល ង្នាះមិន្ព្តូវការអវីង្ទ ៃូង្ចនះ 
ព្ពះព្ទខ់បន្ផសរំបូកាយ ព្ពមទំខព្បទន្ឱ្យអវយវៈណាប្ៃលខវះ បន្
ព្បង្សើរង្លើសជាខង្ៅង្ទៀត ។ 

                ១០:១៧   ៃបិតប្ៃលម្ចន្នំ្ប័ុខប្ត១ៃំុង្នាះោ៉ខណា ចំប្ណ្កពួកង្យើខប្ៃលម្ចន្
គ្នន ង្ព្ចើន្ ក៏ជារបូកាយប្ត១ោ៉ខង្នាះប្ៃរ ពីង្ព្ពាះង្យើខទំខអស់គ្នន ទទួល
ទន្ពីៃំុនំ្ប័ុខប្តមួយង្នាះឯខ ។  

I. កនុខនាមជារបូកាយៃ៏រស់ ការកាខពួកបរសុិទធង្ ើខ គឺព្តវូបន្បំង្ពញសង្ព្មច ង្ដ្ឋយ
ព្គប់អវយរៈទំខអស់ បន្រមួបញ្ាូ លគ្នន ង្ៅវញិង្ៅមក—១កូរនិ្ថូស ១០:១៧ : 
A.  ព្គ្នប់ជាង្ព្ចើន្ ទំខអស់សុទធប្តកាល យជានំ្ប័ុខប្តមួយៃំុ តាមរយៈព្គ្នប់ទំខអស់បន្

បំប្បកង្ៅជាបំប្ណ្កតូចៗ កិន្ឱ្យង្ៅជាង្មៅម៉ត់ ង្ហ្ើយបនាទ ប់មករមួបញ្ាូ លជាមួយ
គ្នន  ង្ៃើមបីឱ្យបន្កាល យជានំ្ប័ុខប្តមួយៃំុ—យូ៉ហាន្ ១២:២៤ ។ 
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B. ព្កុមជំនំុ្ គឺជានំ្ប័ុខមួយៃំុ ជានំ្មួយៃំុ ប្ៃលង្ធវើពីង្មៅម៉ត់ ។ ង្មៅម៉ត់ង្ន្ះ បន្មកពី
ព្គ្នប់ស្រសូវាលី ពួកង្យើខគឺជាព្គ្នប់ជាង្ព្ចើន្ ង្ៃើមបឱី្យង្យើខអាចបន្កិន្ង្ៅជាង្មៅ
ម៉ត់ សព្ម្ចប់ង្ធវើនំ្ នំ្ប័ុខ នន្ព្កមុជំនំុ្—១កូរនិ្ថូស ១០:១៧ ។  

II. “ប្តអវយវៈណារបស់ង្យើខប្ៃលលែង្មើល ង្នាះមិន្ព្តវូការអវីង្ទ ៃូង្ចនះ ព្ពះព្ទខ់បន្ផសរំបូ
កាយ ព្ពមទំខព្បទន្ឱ្យអវយវៈណាប្ៃលខវះ បន្ព្បង្សើរង្លើសជាខង្ៅង្ទៀត” ។ បន្
រមួបញ្ាូ ល (បន្ផស)ំ ព្តខ់ង្ន្ះ បខកប់ន័្យពីការបត់បខ់នន្ភាពខុសគ្នន  ។  
A. ពួកអនកប្ៃលមិន្លែង្មើល ប្ចករបំ្លកភាពសមសួន្ជាមួយពួកអនកប្ៃលលែង្មើល ង្ហ្ើយ

ពួកអនកខាល ំខជាខចិញ្ា ឹម និ្ខផគត់ផគខ់ពួកអនកង្ខាយជាខ ។ បនាទ ប់មកង្ទើបង្យើខម្ចន្របូ
កាយ—ខ២៤ ។ 

B. ង្ៅកនុខជីវតិព្កុមជំនំុ្ ង្យើខម្ចន្ពណ៌្សមបុរ ពូជាសន៍្ សញ្ញា តិ និ្ខឋាន្ៈង្ៅកនុខ
សខគម  ។ បុ៉ប្ន្ា ព្ពះបន្រមួបញ្ាូ លពួកអនកង្ជឿនន្ពូជាសន៍្ និ្ខសមបុរង្ផសខៗគ្នន
ទំខអស់ ។  

C. ង្ៅកនុខព្កមុជំនំុ្តំបន់្ទំខឡាយ  ម្ចន្ពួកបរសុិទធង្ផសខៗគ្នន  ។ ភាពខុសគ្នន របស់បខ
បែូន្ម្ចន ក់ អាចជាភាពរហ័្សរហួ្ន្ ឯម្ចន ក់ង្ទៀតអាចជាភាពយឺតោ៉វ បុ៉ប្ន្ាង្ៅកនុខជីរតិរបូ
កាយ  ភាពយឺតោ៉វបត់សូន្យ ឯភាពរហ័្សរហួ្ន្ព្តូវបន្ៃកយកង្ចញ ។ ភាពខុសគ្នន
ទំខអស់ ព្តូវបន្បត់បខ់ង្ៅ  ។  

III. “រាល់ង្ពលព្បជំុនំាព្ពះព្គិសាមក    នំាភាពសមបូរប្ៃលព្ទខ់ព្បទន្       នំាគ្នន យកមកថ្វវវ យ
ជាត វ្ យ     ង្ៃើមបសីប្មាខព្ពះព្គិសា      ព្គប់ពាកយបនាទ ល់នឹ្ខអធិដ្ឋា ន្    ប្ចកចាយៃល់
គ្នន ង្ដ្ឋយង្ព្បើវញិ្ញា ណ្      ង្សចកាីបង្ព្ខៀន្និ្ខអំង្ណាយទន្     ង្ៃើមបសីប្មាខព្ពះព្គិសា       
បន្ទរ ង្យើខមកសប្មាខព្ពះព្គិសា        ង្យើខមកសប្មាខព្ពះព្គិសា       នំាគ្នន យកភាពសមបូរ
នន្ព្ពះ     ង្យើខមកសប្មាខព្ពះព្គិសា ។”—( បទចង្ព្មៀខ ៦២៤, អខ់ង្គលស ៨៦៤) ។ 
 

ម្ចតិកាតារាខ 

 


