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ននឹងដវកដញកថា សហេតវផលគគសនកស្នាក្នុងលកក្ខណេណននិងខេឆនឹមសររបសស់វ។ វបរាជគ័យកស្នាក្នុង
ការសធព្វឲ
ឡើ ឲមនវសសយកងពនជមាម្ចាសស់ជធសំសនកស្នាក្នុងគសំននិតរបសស់ពមួកសគ សហេឡើយននិងការសកាត
ខាឆចសនកស្នាក្នុងចនិតរន បសស់ពមួកសគ

ពពសងពនដតការសននមនិនដមនជការសសំខានស់ដដលវ

ពព្យាយមចងស់សធព្វឡើ។ ការខេវសគោស្នាមមួយរបសស់វ ននិងដសំណេង
នឹ លលចាសស់គគ វមានការងពង្រួយ

បារមម្ភចសំសពន “អតសងបសយជនណ” ដលស់មនវសស ដអូចជការនាសំមកនអូវសសចកកពសខេ
វ សនក
ការកសំសននចនិតន សវភមងងល ការសងបច
ស់ ត
និ ន សហេឡើយងពង្រួយបារមម្ភដតបនននិចបននច
ង្រួ កស្នាក្នុងការ
ថាព្វយសនិរ វីលដ
ល លស់ងពន។ រវីឯដសំណេនឹងលលពនិតកដមាន “អតសងបសយជនណ” ដលស់មនវសសដដរ
ដតសងចឡើនជងដសំណេង
នឹ លលថឈពឆថយណោសស់ សហេឡើយការងពង្រួយបារមម្ភរបសស់វសទសៀតសសត គគ
ដតងដតងពង្រួយបារមម្ភពពការថាព្វយសនិរ វីលដ
ល លស់ងពនជមាម្ចាសស់ជទពមមួយ។
សសចកកពងបកាសមមួយដនរាជអសំណោចងគបស់ងគងរបសស់ងពន

វដតងដតជ

សដោយសសចកកពសមតានករវណោ

ននិងសសចកកពជសំនជ
វសំ ងមន សហេឡើយវជការសកានសហមមួយ សដឡើមលពឲឲមនវសសបានមកងកាប
ថាព្វយបងងសំដលស់ងពនដដមានងគបស់អសំណោចងពនសចសក
សងមាបស់ងគបស់ទង
សំ សសចកកពលល

ដដលងទងស់ជទពពនឹងដលស់មនវសស

ទសំងននិសសគ័យននិងងពនគវណេ។

ចសំណេវចសសំខានស់របសស់វគគ

យកងពនជទពមមួយ។ បយ៉ាវដននសនកស្នាក្នុងដសំណេង
នឹ លលថឈព វ វ៉ិញ ចសំណេវចសសំខានស់គគយកមនវសសជទព
មមួយ។ សននមាននគ័យថាដសំណេនឹងលលចាសស់ជលកក្ខណេណជសំសននឿដលស់ងពន ដតដសំណេនឹងលលថឈព វ ញ
វ៉ិ
មនិនដមនសទ។ សគោលបសំណេងសសំខានស់ដនដសំណេង
នឹ លលចាសស់ គគសដឡើមលពបសងងផ្ទៀនមនវសសឲឲសចន
ថាព្វយបងងសំដលស់ងពន រវីឯការងពង្រួយបារមម្ភដនដសំណេនឹងលលថឈព វ ញ
វ៉ិ
ហាកស់ដច
អូ ជមានកសំណេតស់កស្នាក្នុង

ការសធព្វឲ
ឡើ ឲពមួកសគមានអារមឈណេល
ណ ងល បសសឡើរ។ ងបធានបទដនដសំណេនឹងលលចាសស់ គគអសំពពងពន
ននិងផឆវត្រូ របសស់ងទងស់ជមមួយននឹងមនវសស រវីឯងបធានបទដនដសំណេនឹងលលថឈព វ ញ
វ៉ិ
គគអសំពពមនវសស
ននិងជសំនមួយដដលងពនងបទនឲឲមនវសស។

វមានលកក្ខណេណខេវសគោស្នា ទសំងងសក្នុង។

គសំនត
និ

ននិងការសផាកតយកចនិតទ
ន ក
វ ដោកស់ដនការងបកាសដសំណេង
នឹ លល បានផាឆសស់បរកត្រូ សហេឡើយ។
សដោយសរដតការផាឆសស់បកត្រូរការចាបស់អារមឈណេសណ នន

សធព្វឡើឲឲសលចសឡឡើងនអូវការផាឆសស់បរកត្រូ

មមួយដនខេឆនឹមសរដសំណេង
នឹ លលចាសស់

ដលនិតដសំណេង
នឹ លលថឈពបានសរសៀបចសំបទគមមរព ជថឈពសឡឡើង វវ៉ិញ

ននិងដោកស់ឲឲសងបឡើងបាសស់ជធរមាន

សដោយការចាបស់អារមឈណេសណ លឡើ

ដដលសគសឈន។

ដអូសចស្នាន

សគមនិនបានងបកាសពពងបធានបទដអូចជ

សមតសភាពកស្នាក្នុងការសជនឿសលឡើងពនជមាម្ចាសស់
សពញទពរបសស់ងពន

“អតសងបសយជនណ”
អសំពពមនវសសគោឈន

អសំពពការសងជឡើសសរវីសសដោយសសរវីភាពយយ៉ាង

ដដលងទងស់ជបវពព្វសហេតវដតមមួយដនសសចកកពសសងងាងន

សហេឡើយននិង

ងពនងគពសផបានសវគតជពនិសសសសងមាបស់សចសៀមរបសស់ងទងស់សទ។

សគននឹងអាចននិយយ

ថា សគោលលទនទ
និ ង
សំ សននមនិនមាន “អតសងបសយជនណ” សទ សហេឡើយពមួកសគននឹងជសំរញ
វ ឲឲ
មនវសសមានបាបសទៅកានស់ភាពអសស់សងងនឹម

សនសពលដដលពមួកសគងតត្រូវបានងបាបស់ថា

មនិនដមនជអសំណោចរបសស់ពមួកសគផាផលស់សទ សដឡើមលពឲឲសគបានសសងងាងនតាមរយណងពនងគពសផ
សនាន (សគមនិនបានពនិចារណោថា ភាពអសស់សងងនឹមសនាន អាចជលទនភាពជសំរញ
វ ឲឲបាន

ងបសសឡើរសឡឡើងសទ សហេឡើយសគសឈនថា វមនិនអាចជយយ៉ាងដអូសចស្នានបាន ពពសងពនវជការ
ភាភ្ញាកស់សផលល
ឡើ ននិងអាកស់អនស់ងសពនស់ចត
និ នដលស់ទសំនក
វ ចនិតនននិងតដមឆរបសស់ខេន
ឆង្រួ សគ)។ សទនបពជការ
សននអាចសទៅរមួចកដសដោយ

(សយឡើងននឹងននិយយសរនឿងសននសនសពលសងកាយសទសៀត)

លទនផលដនការលបស់សចាលទសំងសនន
គមមរព

គគជការលបស់សចាលដផស្នាកដនដសំណេនឹងលលតាមងពន

សហេឡើយដសំណេនឹងលលដដលសគលបស់សចាលដផស្នាកដនដសំណេង
នឹ លលតាមងពនគមមពរសនន

ងតត្រូវ

បានសគងបកាសសងបផ្ទៀបបពដច
អូ ជងបកាសដផស្នាកទសំងងសក្នុងដនដសំណេង
នឹ លលតាមងពនគមមពរ
អញម្ចានឹង។

សហេឡើយសសចកកពពនិតដតពកស់កណោកលដដលសធព្វឡើសពឡើជសសចកកពពនិតទសំងងសក្នុងសនន

កាឆយសទៅជសសចកកពមន
និ ពនិតទសំងងសក្នុង វវ៉ិញ។

ដអូសចស្នានសយឡើងសលឡើកដសំសកឡើងដលស់មនវសស

សងបផ្ទៀបបពដអូចជពមួកសគមានសមតសភាពកស្នាក្នុងការទទមួលងពនងគពសផសនសពលណោកដបាន

អញម្ចានឹង សហេឡើយសយឡើងននិយយពពការងារសងបាសសលនរបសស់ងទងស់ សងបផ្ទៀបបពដអូចជងទងស់
មនិនបានសធព្វអ
ឡើ ព្វពសទសៀតសដោយការសវគត សងក្រៅពពសធព្វឲ
ឡើ ឲមានលទនភាពសងមាបស់សយឡើងសដឡើមលពឲឲ
បានសសងងាងនតាមរយណការសជនឿ

សហេឡើយសយឡើងននិយយពពសសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពន

សងបផ្ទៀបបពដអូចវជការសឈងគ័ គចនិតទ
ន សអូ ទៅមមួយ

សដឡើមលពទទមួលអសស់អស្នាកដដលដបរមក

ននិង

ទវកចនិតនដលស់ងទងស់ សហេឡើយសយឡើងពនិពណេណ៌នាងពនវរបនិតា ននិងងពនរាជបវងតាថាងទងស់មន
និ មាន
សកមឈភាពងគបស់ងគងទសំងងសក្នុង

សនកស្នាក្នុងកនិចម្ចាការទញមនវសសមានបាបមកឯងទងស់សទ

ដតងទងស់ងគោនស់ដតរងស់ចាសំសយឡើងសដោយសសថផ្ទៀមសថតសស់ នឯ “ទព្វចនិតរន បសស់សយឡើង” សដឡើមលពឲឲ
សយឡើងសបឡើកទព្វចនិតសន នានឲឲងទងស់ចអូលបយ៉ាវសណោណន។ ជការពនិតណោសស់ រសបសៀបសននសហេឡើយគគជ
រសបសៀបដដលសយឡើងងបកាសដសំណេនឹងលល សហេឡើយរសបសៀបសននសទសៀតសសត ងបដហេលជអព្វព
ដដលសយឡើងសជនឿ ផងមនិនដនឹង។ បយ៉ាវដននសយឡើងងតត្រូវដតននិយយសដោយមវគងមាយ៉ាតស់ថា សសចកកព

ពនិតដតពកស់កណោកលដដលងតត្រូវបានសគបសំដភឆសនន គគជអព្វពមព្យាយ៉ាងដដលខេវសពពដសំណេង
នឹ លលតាម
ងពនគមមពរ។ ងពនគមមពរងបឆសំងននឹងសយឡើង សនសពលដដលសយឡើងងបកាសដសំណេង
នឹ លលតាម
រសបសៀបសនន

សហេឡើយ

ការងបកាសដសំណេនឹងលលដដលបានកាឆយសសផរឡើ ដតជខាស្នាតអនវវតន

សងមាបស់សយឡើងរាលស់គោស្នាសនន បងាង្ហាញបានដតភាពចាសំបាចស់បនាផនស់ ដដលសយឡើងរាលស់គោស្នាងតត្រូវ
ពនិននិតឲសលឡើបញង្ហាសននសឡឡើង វវ៉ិញបយ៉ាវសណោណន។

ការឲឲបានងតឡបស់សទៅជដសំណេង
នឹ លលចាសស់

ដដលជដសំណេនឹងលលដដពនិតងបាកដតាមបទគមមពរ វវ៉ិញសហេឡើយននិងការនាសំការបសងងផ្ទៀន

ននិង

ការអនវវតននរណ បសស់សយឡើងងតឡបស់សទៅតាមដសំណេង
នឹ លលចាសស់ វ ញ
វ៉ិ គគងបដហេលជតងមត្រូវការដដ
ចាសំបាចស់បសំផត
វ របសស់សយឡើងសនសពលសនន។ សដោយសហេតវសននសហេឡើយបានជសសំសណេររបសស់
សលក អអូវ ន
វវ៉ិ អសំពពការសងបាសសលន អាចននឹងជមួយសយឡើងបាន។

បសុពព្វកថ

បវពព្វសហេតវដដលសរសសរសសសៀវសភសននសឡឡើង
ខេភ្ញាក្នុសំសម
អូ ពនឲលស់ពម
ព ល
អូ សហេតវដដលខេភ្ញាក្នុសំសរសសរសសសៀវសភសននសឡឡើង។ ខេភ្ញាជ
ក្នុសំ មនវសសមនិនចអូល
ចនិតនននឹងការដវកដញកសទ! បយ៉ាវដននងពនគមមរព ដចងថា សយឡើងងតត្រូវ “ខេសំតយវទន សដឡើមលពការពរ
សសចកកពជសំសននឿដដលបានងបគលស់មកពមួកបរវ៉ិសទ
វ ន” (យអូដោស ១:៣)។ ថឈៗ
ព សនន ខេភ្ញាក្នុសំបាន
ពនិសងគោនគោស្នាជញនឹកញាបស់អសំពពងបធានបទដនសសសៀវសភសនន។ សហេឡើយខេភ្ញាក្នុសំឮថា បញង្ហាទសំងសនន
កសំពវងដតងតត្រូវបានសគសធព្វឡើការដវកដញកសនងគបស់ទពកដនឆងទអូទង
សំ ងបសទស។ ដអូសចស្នាន ខេភ្ញាក្នុសំកដមាន
ការសជនឿជកស់កស្នាក្នុងការសរសសរសសសៀវសភមមួយកល្បាលសននសឡឡើង។

ខេភ្ញាគ
ក្នុសំ រមួ ដតទវកការងារសនន

ដលស់មាស្នាកស់សផសងសទសៀតជអស្នាកសធព្វឡើ បយ៉ាវដននខេភ្ញាក្នុសំមានអារមឈណេថា
ណ
ខេភ្ញាក្នុសំគរមួ ដតសធព្វកា
ឡើ រងារសននវវ៉ិញ
ងបសសឡើរជងអតស់សធព្វឡើអព្វពសសន!

ខេភ្ញាក្នុសំមន
និ បានងបកាសថាខេឆង្រួនខេភ្ញាក្នុសំជអស្នាកលលជងសគ កស្នាក្នុងការសរសសរសសសៀវសភដបបសននសនាន
សទ។ អស្នាកដដទសទសៀតកដបានសរសសរសឡឡើងយយ៉ាងលលសលឡើងបធានបទដអូចគោស្នាសននដដរ បយ៉ាវដនន
ខេភ្ញាក្នុសំបានសមាងលស់សឃឡើញថា

ពមួកសគបានដោកស់កងមនិតខេឆង្រួនឯងចសំសពនចសំណេវចខេឆនដនការដវក

ដញកសនាន។ សហេឡើយខេភ្ញាក្នុសំបានគនិតថា ខេភ្ញាក្នុសំនង
នឹ មនិនងគោនស់ដតននិយយពពអព្វពដដលងពនងគពសផមនិន
បានសធព្វឡើសដោយការសវគតរបសស់ងទងស់បយ៉ាវសណោណនសទ បយ៉ាវដននងតត្រូវពនឲលស់ឲឲបានសពញសលញនអូវ
អព្វពដដលងទងស់បានសធព្វឡើផងដដរ។
រយណសពល៧ឆស្នាសំដដលខេភ្ញាក្នុសំបានសនិកកងបធានបទសនន គគសនិកកទសំងសនកស្នាក្នុងងពនគមមពរ ននិង
សនកស្នាក្នុងសសសៀវសភសផសងៗដដទសទសៀតដដរ។ ដអូសចស្នាន សតឡើខេភ្ញាក្នុសំអាចសសស្នាឡើសវសំ សអូមឲឲបងបលត្រូនអាន
សសសៀវសភសននសដោយងបក្នុងងបយគ័តស្នាផងបានសទ?

ងបសនិនសបឡើអស្នាកណោមាស្នាកស់

ចសំណេវចននិមមួយៗសនកស្នាក្នុងបរវ៉ិបទដនសសសៀវសភសននថាមនិនងតនឹមងតត្រូវ
អស្នាកសនានសធព្វឡើ

ចងស់បងាង្ហាញ

សនានខេភ្ញាក្នុសំអនវញញ្ញាតដលស់

សដឡើមលពបសំសពញភាពសជគជគ័យដដងសសមឡើងសដមរបសស់ពមួកសគចវន។

ងបសនិនសបឡើនរណោមាស្នាកស់សនិកកសសសៀវសភសននទសំងមអូលសដោយយកចនិតនទវកដោកស់

បយ៉ាវដនន

សនានខេភ្ញាក្នុសំ

គនិតថា សសសៀវសភសននននឹងសធព្វឲ
ឡើ ឲពមួកសគមានការសជនឿជកស់ជមនិនខាន។
ខេភ្ញាក្នុសំសងងនឹមថា សសសៀវសភសននននឹងផកលភា
ស់ ពសពញចនិតសន ពញសថឆឡើមដលស់អសស់អស្នាកដដលសងលស់
សសចកកពពនិតទសំងសនន

ដដលជកសំលសំងដលស់អសស់អស្នាកដដលសខេកយសនកស្នាក្នុងចសំសណោម

សនាន។ សលឡើសពពសនានសទសៀតគគសដឡើមលពថាព្វយសនិរ វីលលដលស់ងពនអមាម្ចាសដស់ ដលការទសំងសនានជ
សសចកកពពនិតរបសស់ងទងស់ សទនបពខេភ្ញាក្នុសំជបាវបសងមឡើដដតអូចទបបសំផត
វ របសស់ងទងស់កដសដោយ។
ចន អអូវ ន
វវ៉ិ ១៦៤៨

ដសចកកជដផកផម

សតឡើសសសៀវសភសននននិយយអសំពពអព្វព ?
ងពនគមមពរដចងថា ការសវគតរបសស់ងពនសយសបវអូ ងគពសផ គគសងបផ្ទៀបដអូចជការសងដថឆមមួយ
សដឡើមលពសដោនដលងមនវសសឲឲរមួចពពអសំសពឡើបាប។ សនានមនិនមានបញង្ហាអព្វពសទ បយ៉ាដវ ននដដលជ
បញង្ហាសនានគគថា

សតឡើការសវគតរបសស់ងពនងគពសផបានសដោនដលងមនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗ

រអូបឲឲរមួចពពអសំសពឡើបាបឬសទ? ឬកដសដោនដលងដតមនវសសមមួយចសំនមួន? ពមួកងគពសផបរវ៉ិសទ
គ័ កដ
មានទសសនណរបសស់ពមួកសគសរសៀងៗខេឆន
ង្រួ ដដរ។

អស្នាកខេឆនននិយយអសញម្ចាន

អស្នាកខេឆនននិយយ

អញម្ចាក្នុន។ ដអូសចស្នាន សតឡើងពនគមមពរននិយយថាយយ៉ាងដអូចសមកច? សនានគគជអព្វពដដលសយឡើងងតត្រូវការ
ដសព្វងយលស់។
ងបសនិនសបឡើសយឡើងននិយយថា

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់មនវសស

ទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប សនានមាននគ័យថា កស្នាក្នុងសពលដដដលសននសយឡើងមនិនអាចននិយយថា
ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់អសស់អស្នាកដដលងពនបានសងជឡើសសរវីសដតបយ៉ាវសណោណន

សទ។ ងបសនិនសបឡើងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ សនានងពនងបដហេលជ
ងទងស់មនិនងតត្រូវការសងជឡើសសរវីសមនវសសពនិសសសមមួយងកក្នុមសទ ដមនសទ? មព្យាយ៉ាង វវ៉ិញសទសៀត
សបឡើសយឡើងននិយយថា ងពនបានសងជឡើសសរវីសមនវសសពនិសសសមមួយងកក្នុម (ដអូចដដលងពន
គមមរព បានបសងងផ្ទៀន)

សនានវននឹងសទៅជឥតនគ័យ

មនវសសទសំងអសស់ ដមនសទ?
ងបសនិនសបឡើនយ
និ យថា

ដដលងពនងគពសងផ តត្រូវសវគតសងមាបស់

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គជដថឆសលន

ឬការសងដថឆមមួយ

សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ សនានមាននគ័យថា៖
១.

មនវសសទសំងអសស់ចល្បាសស់ជមានអសំណោចកស្នាក្នុងការទទមួល

សងមាបស់ខេន
ឆង្រួ របសស់ពមួកសគ។

ឬបដនិសសធដថឆសលន

២. មនវសសទសំងអសស់ងតត្រូវបានសលនសដោយសរងពនងគពសផ មនិនថាពមួកសគសងលដស់ ថឆសលន
សនាន ឬកដអតស់។

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសស
ផ ងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗគោស្នា អាចជការពនិត ងបសនិន
សបឡើការសលឡើកសឡឡើងណោមមួយខាងសលឡើសននពនិត។

បយ៉ាវដននការសលឡើកសឡឡើងទពមមួយ

បដនិសសធននឹងការបសងងផ្ទៀនរបសស់ងពនគមមរព សហេឡើយ
សងងនឹមសនកស្នាក្នុងអសំសពឡើបាប

បាន

ដលនិតមនវសសដដលសឆបស់សដោយគោឈន

មនិនមានអសំណោចកស្នាក្នុងការចអូលមកឯងពនងគពសផសទ។

រវីឯការ

សលឡើកសឡឡើងទពពពរ កដបានបដនិសសធននឹងការបសងងផ្ទៀនរបសស់ងពនគមមពរដដរ ដលនិតមនវសសខេឆន

ននឹងបាតស់បងស់ជសរសៀងរហេអូត។ ជកស់ដសកង មានការលសំបាកធថនស់ធថរអសំពពការដដលសគសលឡើក
សឡឡើងថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗគោស្នា។
អញម្ចានឹងចវនសហេតវអព្វពបានជមនវសសមមួយចសំនន
មួ ននិយយថា
ងពនងគពសផគគសងមាបស់មនវសសងគបស់ទសំងអសស់សទៅវវ៉ិញ?
ដដលអាចសទៅរមួចងបាសំ៖

ការសវគតរបសស់

វហាកស់ដអូចជមានសហេតវផល

១. វហាកស់ដអូចជសធព្វឲ
ឡើ ឲងពនជមាម្ចាសស់ងតត្រូវបានសគ “ចាបស់អារមឈណេណ” កានស់ដតខាឆសំងសឡឡើង
ងបសនិនសបឡើសគននិយយថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗ
គោស្នា។

២. វហាកស់ដច
អូ ជសធព្វឡើឲឲសសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពនកានស់ដត “ធសំជងមវន” ងបសនិនសបឡើ
ពមួកសគននិយយថា ងទងស់ងសឡាញស់មនវសសទសំងអសស់សសឈឡើៗគោស្នា។
៣. វហាកស់ដអូចជសធព្វឲ
ឡើ ឲការសវគតរបសស់ងពនងគពសកា
ផ នស់ដត “មានតដមឆ” ងបសនិនសបឡើ ពមួក
សគអាចននិយយថា

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផជការសងដថឆមមួយសងមាបស់អសំសពឡើបាប

របសស់មនវសសទសំងអសស់។
៤. ងពនគមមពរហាកស់ដអូចជសងបឡើពកឲ “ទសំងអសស់” ននិង “សលកនិយ” សសំសដសលឡើ “មនវសស
ទសំងអសស់”។

៥. អស្នាកខេឆនអាចននឹងងគោនស់ដតននិយយថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់មនវសស
ទសំងអសស់ ដអូសចស្នានសគអាចរមួមបញម្ចាល
ត្រូ ទសំងពមួកសគដដរ សទនបពជពមួកសគមនិនចងស់ផាឆសស់ដងប
រសបសៀប ទមនិឡសលឈឡើស ដដលពមួកសគកសំពវងដតរសស់សនកដសដោយ។
សនកស្នាក្នុងសសសៀវសភសនន៖
សយឡើងននឹងសឃឡើញពពមអូលសហេតវខេស
វ ឆងងទសំងងបាសំសនន

សហេឡើយននិងអព្វពដដលងពន

គមមរព បសងងផ្ទៀនអសំពពសគោលបសំណេងដនការសវគតរបសស់ងពនសយសបវអូ ងគពស។
ផ

ពផកកទ្រជ ១

សគោលបសំណេងរបសស់ងពនជមាម្ចាសស់កស្នាក្នុងការចាតស់ងពនសយសបវអូ ឲឲមកសវគត

ជសំពក
អូ
១. ការដណេនាសំបញង្ហា
២. អស្នាកណោ? រសបសៀបណោ? សហេឡើយការសនានគគជអព្វព?
៣. ងពនវរបនិតា ជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង
៤. ងពនរាជបវងតា ជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង
៥. ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេ ជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង
៦. កនិចម្ចាការរបសស់ងពនងគពសផ គគជមសធព្យាបាយដដលសងបឡើសដឡើមលពឲឲសយឡើងទទមួល

បាន

សសចកនពសសងងាងន
៧. ការថាព្វយដងាព្វយដនរអូបអងងងពនងគពសផ ននិងការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងទងស់ គគ
មសធព្យាបាយដតមមួយគតស់ សដឡើមលពឲឲសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើងបាន

ជ

សសងមច

(ដផស្នាកទព២ សនិកកលសំអនិតនអូវអព្វពដដលងពនងគពសផទទមួលបានយយ៉ាងពនិតងបាកដ សដោយការ
សវគតរបសស់ងទងស់)

ជសំពក
អូ ១

ការដណេនាសំបញង្ហា
ងពនងគពសផផាផលស់បានមានបនផល
ត្រូ ដលស់សយឡើង
សលកនិយសនន។

ងទងស់បានមានបនផល
ត្រូ ថា

ពពមល
អូ សហេតវដដលងទងស់បានយងមកកស្នាក្នុង
“ដលនិតកអូនមនវសសបានមក

សដឡើមលពនង
នឹ រក

សហេឡើយជមួយសសងងាងនដលស់មនវសសបាតស់បងស់” (លអូកា ១៩:១០)។ សហេឡើយងទងស់កដមាន
បនផល
ត្រូ ដដរថា

កអូនមនវសសបានមក

“ននឹងឲឲជព វ ត
វ៉ិ ខេឆន
ង្រួ ទវកជដថឆសលនដលស់មនវសសជ

សងចឡើន” (មាយ៉ាកវស ១០:៤៥)។
សវវ័ក បយ៉ាល
វ កដបានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ ពពមល
អូ សហេតវដដលងទងស់យងមកកស្នាក្នុង

សលកនិយសននផងដដរថា “ដដលងទងស់បានងបគលស់ងពនអងងងទងស់សទៅ សដោយសងពនបាប
សយឡើងរាលស់គោស្នាសដឡើមលពនង
នឹ សងបាស

ឲឲសយឡើងបានរមួចពពសលកនិយដដអាងកកស់សពព្វដថថសនន”

(កាឡាទព ១:៤)។ “ងពនសយសបវអូ ងគពសផងទងស់បានយងមកកស្នាក្នុងសលកនិយ សដឡើមលពនង
នឹ ជមួយ

សសងងាងនមនវសសមានបាប” (១ធពមយ៉ាអូសថ ១:១៥)។ “ដដលងទងស់បានថាព្វយងពនអងងងទងស់
ជសំនមួសសយឡើងរាលស់គោស្នា

សដឡើមលពននឹងសលនសយឡើងឲឲរមួចពពងគបស់ទង
សំ សសចកកពទទនឹងចល្បាបស់

សហេឡើយននិងសមាលតមនវសសមមួយពមួក ទវកដោចស់ជរាងសករបសស់ផងងទងស់ ដដលឧសកហេណសធព្វឡើ
ការលល” (ទពតស
វ ២:១៤)។

តាមរយណងពនបនផល
ត្រូ ខាងសលឡើសនន វបានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា សគោលបសំណេងដនការ
សវគតរបសស់ងទងស់គគ៖
· សដឡើមលពសសងងាងនមនវសសឲឲរមួចពពបាប
· សដឡើមលពសងបាសមនវសសឲឲរមួចពពសលកនិយដដអាងកកស់សនន
· សដឡើមលពសធព្វឲ
ឡើ ឲមនវសសបានបរវ៉ិសវទន
· សដឡើមលពបសងងឡើតមនវសសដដលសធព្វកា
ឡើ រលល

បទគមមពរសផសងសទសៀតពនឲលស់ពពអព្វពដដលងពនសយសបវអូ ងគពសផ

បានសធព្វសឡើ នកស្នាក្នុងការសវគត

របសស់ងទងស់។ មានការងបាសំយយ៉ាងដដលសយឡើងសធព្វឡើការកតស់សមាងលស់ដច
អូ ខាង សងកាម៖
១. មនវសសបានជសមងតពនង
នឹ ងពន សដោយសរការសវគតរបសស់ងទងស់ (ររម
អូ ៥:១)

២. មនវសសទទមួលការអតស់សទស ននិងការរាបស់ជសវចរវ៉ិត សដោយសរការសវគតរបសស់
ងទងស់ (ររម
អូ ៣:២៤)
៣.

មនវសសងតត្រូវបានសធព្វឲ
ឡើ ឲសលត

(សហេសងពឡើរ ៩:១៤)

សហេឡើយបរវ៉ិសទ
វ ន

សដោយសរការសវគតរបសស់ងទងស់

៤. មនវសសងតត្រូវបានយកមកចនិញម្ចានឹមជកអូនរបសស់ងពន សដោយសរការសវគតរបសស់ងទងស់
(កាឡាទព ៤:៤-៥)
៥. មនវសសបានទទមួលសនិរ វីរវងសរនឿង ននិងជព វ ត
វ៉ិ អសស់កលលជននិចម្ចា សដោយសរការសវគត
របសស់ងទងស់ (សហេសងពឡើរ ៩:១៥)

សយងតាមភសនក្នុតាងខាងសលឡើ ការបសងងផ្ទៀនរបសស់ងពនគមមពរបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ការ
សវគតរបសស់ងពនងគពសផគគសដឡើមលពនាសំឲឲមនវសសបានទទមួលនអូវការអតស់សទសសពលបចម្ចាក្នុបលនស្នា
សនន

ននិងសនិរ វីរង
វ សរនឿងដដលននឹងងតត្រូវមក។

ដអូសចស្នានងបសនិនសបឡើងពនងគពសផបានសវគត

សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗគោស្នា សនានមាននគ័យថាឥឡត្រូវសននមនវសសទសំងអសស់សទ
វ ន
ដតបានរមួចពពបាប សហេឡើយបានទទមួលការអតស់សទសបាប ងពមទសំងងតត្រូវបានដសំសកឡើងសឡឡើង
សហេឡើយ ឬមមួយកដងពនងគពសផបានបរាជគ័យកស្នាក្នុងសគោលបសំណេងរបសស់ងទងស់។
តាមរយណបទពនិសសធនណងបចាសំដថថរបសស់មនវសស

សយឡើងដនឹងថា

ចសំណេច
វ ទពមមួយមនិនពនិត

សទ។ រវីឯការសលឡើកសឡឡើងទពពរព ដដលថាងពនងគពសផបានទទមួលបរាជគ័យ សនានគគជការ
តឈនតនិនសដសៀលដលស់ងពនជមាម្ចាសស់សទៅវវ៉ិញ។
សដឡើមលពឲឲរមួចផវតពពការទទមួលយកបញង្ហាណោមមួយ

ដនគសំននិតទសំងពពរខាងសលឡើសននពមួកអស្នាក

ដដលននិយយថាងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ បានននិយយថា វ

មនិនដមនជសគោលបសំណេងរបសស់ងពនជមាម្ចាសសស់ ទ
អតសងបសយជនណសនាន។

ពមួកសគននិយយថា

ដដលមនវសសទសំងអសស់បានទទមួល

អតសងបសយជនណសនានគគសងមាបស់ដតអសស់

អស្នាកណោដដលបសងងឡើតសសចកនពជសំសននឿមមួយ សដឡើមលពសជនឿដលស់ងពនងគពសផបយ៉ាវសណោណន។ កនិចម្ចាការដន
សសចកនពជសំសននឿសនន

គគជអព្វពមមួយដដលមនវសសទសំងសនានសធព្វឡើសដោយខេឆង្រួនឯង

ដដលសធព្វឲ
ឡើ ឲពមួកសគមានលកក្ខណេណខេវសពពមនវសសដដទសទសៀត។

សនានសហេឡើយ

(ងបសនិនសបឡើសសចកនពជសំសននឿ

ងតត្រូវបានទទមួលមកសដោយសរការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ សហេឡើយងបសនិនសបឡើងទងស់សវគត
សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ដមន
សសចកកពជសំសននឿសហេឡើយ!)។

សនានមាននគ័យថា

ចសំសពនខេភ្ញាក្នុសំ

មនវសសទសំងអសស់សទ
វ នដតមាន

ការសលឡើកសឡឡើងសននហាកស់ដច
អូ ជ

ងពនងគពសផបានទទមួលមកសដោយសរការសវគតរបសស់ងទងស់
ដអូសចស្នានខេភ្ញាក្នុសំសអូមជសំទសស់នង
នឹ ការសលឡើកសឡឡើងសនន

សធព្វឡើឲឲអព្វពដដល

មនិនសអូវមានតដមឆសទៅវវ៉ិញ

សដោយបងាង្ហាញថាអព្វពដដលងពនគមមពរ

បសងងផ្ទៀនគគខេស
វ ពពការសលឡើកសឡឡើងសនាន។

ជសំពក
អូ ២

អស្នាកណោ? រសបសៀបណោ? សហេឡើយការសនានគគជអព្វព?
មានពកឲបពដដលសយឡើងននឹងសងបឡើសងចឡើនដងសនកស្នាក្នុងសសសៀវសភសនន។ សហេឡើយសសសៀវសភសនន
ននឹងជមួយដណេនាសំពព
ព កឲទសំងសននសដោយងតង្រួសៗ

ដអូចតសទៅសនន៖

សនសពលដដល

សកមឈភាពណោមមួយសកឡើតសឡឡើង គគមានអស្នាកសផកឡើមសកមឈភាពមាស្នាកស់(អស្នាកសធព្វឡើអសំសពឡើ) សហេឡើយ

ននិងមានការសងបឡើងបាសស់មសធព្យាបាយ(រសបសៀបឲឲវបានសសងមច) ងពមទសំងមានសគោល
បសំណេងមមួយ (អព្វពមមួយដដលជលទនផលចវងសងកាយ)។
សយឡើងសងជឡើសសរវីស វវ៉ិធក
ព ស្នាក្នុងការសធព្វអ
ឡើ ព្វពមមួយ (មសធព្យាបាយ) សដោយសយងសទៅតាមអព្វពមមួយ

ដដលសយឡើងចងស់បាន
សគោលបសំណេង

(សគោលបសំណេង)។

ដអូសចស្នានសយឡើងអាចននិយយបានថា

គគជសហេតវផលសងមាបស់មសធព្យាបាយ។

សរវីសមសធព្យាបាយងតនឹមងតត្រូវ
ននិយយបានថា

ងបសនិនសបឡើសយឡើងបានសងជឡើស

សនានសគោលបសំណេងគគជកស់លកស់ ។

មសធព្យាបាយគគជបវពព្វសហេតវដនសគោលបសំណេង។

ដអូសចស្នានសយឡើងអាច

ជការពនិតណោសស់

ងបសនិនសបឡើអស្នាកសផកឡើម បានសងជឡើសសរវីសមសធព្យាបាយដដងតនឹមងតត្រូវកស្នាក្នុងការសធព្វអ
ឡើ ព្វពមមួយ សនាន
គោតស់នង
នឹ មនិនអាចបរាជគ័យសឡឡើយ!

ឥឡត្រូវសនន សយឡើងអាចសងបឡើងបាសស់សគោលការណេណសននសទៅសលឡើការពនិភាកករបសស់សយឡើងសន
កស្នាក្នុងសសសៀវសភសនន។ ជដសំបអូងសយឡើងគមួរដនឹងថា អស្នាកសផកឡើមដដលចងស់សងបាសសលនសយឡើង

ជនរណោសនិន។ បនាផបស់មកសយឡើងននឹងសឃឡើញអព្វពដដលជមសធព្យាបាយសងមាបស់សងបាស
សលនសយឡើង។

សហេឡើយសនចវងបញម្ចាបស់

(សនដផស្នាកទពពពរ)

លទនផលដនមសធព្យាបាយ ដដលបានសងបឡើងបាសស់សនាន។

សយឡើងននឹងសឃឡើញថា

អព្វពជ

សយងតាមងពនគមមរព អស្នាកសផកឡើមដដលចងស់សសងងាងនសយឡើងគគជងពនដងតឯក។ សហេឡើយងគបស់
ទសំងបវពព្វសហេតវដដទសទសៀត សនានងគោនស់ដតជឧបករណេណដដលសនកស្នាក្នុងងពនហេសនរបសស់ងទងស់
បយ៉ាវសណោណន (កនិចម្ចាការ ៤:២៨)។ អស្នាកសផកឡើមដដចមលងសនានគគជងពនដងតឯក។ ចអូរសយឡើងសនិកក
ការសននកស្នាក្នុងសសចកកពលមលត
និ បដនសមសទសៀត...។

ជសំពក
អូ ៣

ងពនវរបនិតា ជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង
ចសំសពនសសំណេរមួ ដដលសមួរថា
សដោយរសបសៀបណោ?

សតឡើងពនវរបនិតាជអស្នាកសផកឡើមសសចកនពសសងងាងន

ខេភ្ញាក្នុសំសអូមសឆឆឡើយថា

មានពពររសបសៀបគគ៖

របសស់សយឡើង

ងពនវរបនិតាជអស្នាកចាតស់

ងពនរាជបវងតាឲឲមកសវគត សហេឡើយងពនវរបនិតាបានដោកស់សទសងពនងគពសផ សដោយសងពន
បាបរបសស់សយឡើងរាលស់គោស្នា។ សយឡើងអាចពនិននិតឲសមឡើល ការទសំងពពរសនន ឲឲកានស់ដតលមលនិត
សនខាងសងកាម៖
១.

មានបទគមមរព ជសងចឡើនបានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ងពនវរបនិតាបានចាតស់

ងពនរាជបវងតាឲឲមកកស្នាក្នុងសលកនិយសនន។ ឧទហេរណេណ៖ “ដតលវនសវលកសំណេតស់បានមក
ដលស់ សនានងពនងទងស់បានចាតស់ងពនរាជបវងតាងទងស់ឲឲមកងបសអូតពពងសនមា
ព ស្នាកស់សងកាមអសំណោច
ដនងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យ សដឡើមលពឲឲសយឡើងបានទទមួលសគវណេទវកជកអូនចនិញម្ចានឹម” (កាឡាទព ៤:៤៥)។ ការចាតស់ងពនរាជបវងតាឲឲមក បានពកស់ពគ័នន
ន ង
នឹ ងពនវរបនិតាកស្នាក្នុងការបពយយ៉ាងគគ៖
ក. ងទងស់មានសគោលបសំណេងតាសំងពពសដឡើមសរសៀងមក សនកស្នាក្នុងគសំនត
និ របសស់

(១សពងតក្នុស ១: ២០)។

ងទងស់

ខេ. ងទងស់បានងបទនងគបស់ទង
សំ សមតសភាពដលស់ងពនរាជបវងតា ដដលងទងស់
បានចាតស់ឲឲសទៅសធព្វឡើការ (យយ៉ាអូហាន ៣: ៣៤-៣៥)*។
គ. ងទងស់បានសនព្យាជមមួយងពនរាជបវងតាងទងស់ថា ងបទនងគបស់ទសំង

ដដលងតត្រូវការ សដឡើមលពឲឲការងារសននបានសសងមចសជគជគ័យ

ជសំនមួយ

(កនិចម្ចាការ ៤: ១០-១១)។

២. មានបទងពនគមមរព ជសងចឡើន បានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនវរបនិតា បានដោកស់សទស
ងពនសយសបវអូ ងគពសផ សដោយសងពនអសំសពឡើបាបរបសស់សយឡើង។ ឧទហេរណេណ “ដលនិតឯងពនអងង
ដដលមនិនបានសងលបា
ស់ បសសន
សយឡើងរាលស់គោស្នា វ វ៉ិញ

សនានងពនងទងស់បានសធព្វឡើឲឲងតឡបស់ជតមួបាប

ជសំនមួស

សដឡើមលពឲឲសយឡើងរាលស់គោបា
ស្នា នងតឡបស់សទៅជសសចកនពសច
វ រវ៉ិតរបសស់ងពន

សដោយនអូវងពនអមាម្ចាសស់សនានឯង” (២កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ៥: ២១)។ សគអាចននិយយបានថា
ងពនងគពសផបានរងទវកក្ខសហេឡើយសវគតជសំនមួសសយឡើងរាលស់គោស្នា។ អញម្ចានឹង សតឡើជការចសំដឡកឬសទ
ដដលងពនសយសបវអូ គមួររងទវកក្ខជន
សំ មួសអសស់អស្នាកដដលននឹងងតត្រូវរងទវកក្ខសដោយសរអសំសពឡើបាប
របសស់ពមួកសគផាផលស់ខេឆង្រួនសនាន?

សយឡើងអាចដោកស់បញង្ហាបានយយ៉ាងដអូសចស្នានថា ងពនងគពសបា
ផ នរងទវកក្ខសងមាបស់៖
· ងគបស់ទសំងអសំសពឡើបាបរបសស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប ឬកដ
· ងគបស់ទសំងអសំសពឡើបាបរបសស់មនវសសមមួយចសំនមួន ឬកដ
· អសំសពឡើបាបខេឆនដនមនវសសទសំងអសស់។

*កស្នាក្នុងនាមជងពនរាជបវងតាដនងពន ងទងស់បានងគបស់លកក្ខណេជ
ណ ងពនរមួចសងសចសទៅ
សហេឡើយ បយ៉ាវដនន កស្នាក្នុងនាមជកអូនមនវសស ងពនជមាម្ចាសស់ងតត្រូវងបទនអសំសណោយទន
នានាដដលងទងស់ងតត្រូវការជចាសំបាចស់។

ងបសនិនសបឡើឃឆចវងសងកាយខាងសលឡើសននជការពនិត សនានមាននគ័យថា មនវសសទសំងអសស់
សនមានបាបខេឆនសនសឡឡើយ

សហេឡើយយយ៉ាងសនានគោឈននរណោមាស្នាកស់អាចទទមួលបានការ

សងបាសសលនសទ។
ងបសនិនឃឆទពមមួយជការពនិត ចវនសហេតវអបា
ព្វព នជមនវសសទសំងអសស់មនិនរមួចពពអសំសពឡើបាប?

សយឡើងអាចននិយយថា សដោយសងពនដតការមនិនសជនឿរបសស់ពមួកសគ។ បយ៉ាវដននខេភ្ញាក្នុសំសរមួ ថា សតឡើការ
មនិនសជនឿជអសំសពឡើបាបឬ?

ងបសនិនសបឡើវមនិនដមនជអសំសពឡើបាបសទ

មនវសសងតត្រូវទទមួលសទសសដោយសងពនវសទៅវវ៉ិញ?
អសំសពឡើបាបដមន

ចវនសហេតវអបា
ព្វព នជ

សហេឡើយងបសនិនសបឡើការមនិនសជនឿជ

សនានវងតត្រូវដតសសត
និ សនកស្នាក្នុងចសំសណោមអសំសពឡើបាប

ដដលងពនងគពសផបាន

សវគតជសំនស
មួ សនានសហេឡើយ។ ដអូសចស្នានឃឆទពមមួយ គគមនិនអាចពនិតបានសទ!

ដអូសចស្នានវបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ឃឆដដលសនសលស់ដតមមួយបយ៉ាវសណោណន ដដលអាចសទៅរមួច
គគថាងពនងគពសផបានទទមួលអសំសពឡើបាបទសំងអសស់របសស់មនវសសមមួយចសំនមួន
ងទងស់បានសងជឡើសសរវីសបយ៉ាវសណោណន។

អព្វពដដលខេភ្ញាក្នុសំសជនឿសនន

គគជពមួកដដល

គគជសសចកនពបសងងផ្ទៀនរបសស់

ងពនគមមពរ។
(ដផស្នាកទពបន
មួ ដនសសសៀវសភសនន

ននឹងមានការទកស់ទងជមមួយបទគមមរព ដដលសងបឡើពកឲ

“សលកនិយ” ននិង “ទសំងអសស់”)។

ជសំពក
អូ ៤

ងពនរាជបវងតា ជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង
សដោយសងពនងពនរាជបវងតា យលស់ងពមសដោយសឈងគ័ គងពនហេឫទគ័យសធព្វឡើតាមដផនការរបសស់
ងពនវរបនិតា

សនានសយឡើងអាចននិយយបានថា

ងទងស់កដជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងន

របសស់សយឡើងដដរ។ ងពនសយសបវអូ បានមានបនផល
ត្រូ ថា “ឯអាហារខេភ្ញាក្នុសំ គគងតងស់ដដលខេភ្ញាក្នុសំសធព្វឡើតាម
ងពនហេឫទគ័យដនងពនដដលចាតស់ឲឲខេភ្ញាក្នុសំមក

ងពមទសំងបសងង្ហាឡើយការរបសស់ងទងស់សនានឯង”

(យយ៉ាអូហាន ៤:៣៤)។ មានរសបសៀបបពយយ៉ាង ដដលងពនងគពសផ បានបងាង្ហាញពពការសឈងគ័ គ
ងពនហេឫទគ័យរបសស់ងទងស់ សដឡើមលពសធព្វជ
ឡើ អស្នាកសផកឡើមគគ៖
១. ងទងស់សងឈគ័ គងពនហេឫទគ័យ លនសចាលសនិរ វីលដល នននិសសគ័យជងពនរបសស់ងទងស់ មកយក
កសំសណេឡើតជមនវសសមាស្នាកស់។ “ដអូសចស្នាន ដដលកអូនសចបានងបកបសដោយសចស់ឈមងពមគោស្នា
សនានងទងស់កដទទមួលចសំដណេកជសចស់ឈមដអូសចាស្នានដដរ” (សហេសងពឡើរ ២:១៤)។ ចអូរចងចាសំ
ថា ការដដលងទងស់សធព្វដ
ឡើ អូសចស្នាន គគមនិនដមនសដោយសងពនមនវសសជតនិទង
សំ មអូល ដដលសកឡើតពព

សចស់ឈមសនានសទ បយ៉ាវដននសដោយសងពនមនវសសដដលជ “ពមួកកអូនសច ដដលងពនបាន
ងបទនមកទអូលបងងសំ”(សហេសងពឡើរ ២: ១៣) ដដលជមនវសសវវ៉ិញ។ ការសពព្វងពនហេឫទគ័យ

របសស់ងទងស់ គគទកស់ទងសទៅននឹងកអូនទសំងសនានវវ៉ិញ គគមនិនដមនទកស់ទងសទៅននឹងមនវសសជតនិ
ទសំងអសស់សទ។
២. ងទងស់សឈគ័ងគងពនហេឫទគ័យ ថាព្វយអងងងទងស់ទវកជដងាព្វយមមួយ។ ពនិតដមនសហេឡើយ ងទងស់
បានរងទវកក្ខជសងចឡើនយយ៉ាងអសកមឈ។ បយ៉ាវដនន ជការពនិតផងដដរ ដដលងទងស់បានថាព្វយ

អងងងទងស់ សងមាបស់ការឈគចាបស់ទសំងសនានយយ៉ាងសកមឈ ននិងសដោយសឈគ័ងគងពនហេឫទគ័យ។
ងបសនិនសបឡើគោឈនការសឈគ័ងគងពនហេឫទគ័យសនានសទ

ការទទមួលរងទវកក្ខទង
សំ សនានកដឥតមាន

តដមឆដដរ។ ដអូសចស្នានងទងស់អាចននឹងមានបនផល
ត្រូ សដោយពនិតងតងស់ថា “ងពនវរបនិតាងសឡាញស់ខេភ្ញាក្នុសំ
ពពសងពនខេភ្ញាក្នុសំដោកស់ជព វ ត
វ៉ិ ចវន...គោឈនអស្នាកណោដកយកជព វ ត
វ៉ិ ពពខេភ្ញាក្នុសំបានសទ គគខេភ្ញាក្នុសំដោកស់ជព វ ត
វ៉ិ ចវនសដោយ
ខេឆន
ង្រួ ខេភ្ញាក្នុសំ” (យយ៉ាអូហាន ១០: ១៧-១៨)។
៣.

សសចកនពអធនិសស្ឋានរបសស់ងទងស់សងមាបស់កអូនងទងស់

ងពនហេឫទគ័យ

បានបងាង្ហាញពពការសឈងគ័ គ

សដឡើមលពសធព្វជ
ឡើ អស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់ពមួកសគ។

ឥឡត្រូវសនន

ងពនងគពសផបានចអូលសទៅកស្នាក្នុងកដនឆងបរវ៉ិសទ
វ នដននគរសសនសមួគណ៌(សហេសងពឡើរ ៩: ១១-១២)។

កនិចម្ចាការរបសស់ងទងស់សនទពសនាន គគជការទអូលអងព្វរជសំនមួសសយឡើង (សសចកនពអធនិសស្ឋាន)។ ចអូរ
ចងចាសំថា ងទងស់មន
និ ដមនអធនិសស្ឋានឲឲសលកនិយសទ (យយ៉ាអូហាន ១៧:៩) បយ៉ាវដននសងមាបស់

អសស់អស្នាកដដលងទងស់បានសវគតជសំនស
មួ វវ៉ិញ (ររម
អូ ៨: ៣៤)។ ងទងស់សម
អូ ឲឲអសស់អស្នាកដដល
ងពនបានងបទនមកងទងស់

បានមកឯកដនឆងងទងស់ដដរ សដឡើមលពឲឲសគបានសឃឡើញសនិរ វីលល

របសស់ងទងស់ (យយ៉ាអូហាន ១៧:២៤)។ ដអូសចស្នានវបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងទងស់មនិនសវគត
សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ!

ជសំពក
អូ ៥

ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេ ជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង
ងពនគមមពរបានដចងអសំពពការបពយយ៉ាង ដដលងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ នសធព្វកា
ឡើ រជមមួយងពនវរបនិតា
ននិងងពនរាជបវងតា កស្នាក្នុងការសងបាសសលនសយឡើងរាលស់គោស្នា។ សកមឈភាពទសំងសននបងាង្ហាញថា
ងទងស់កដជអស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើងរាលស់គោដស្នា ដរ គគ៖

១. រអូបកាយជមនវសសរបសស់ងពនរាជបវងតា គគងតត្រូវបានបសងងឡើតសឡឡើងសដោយងពនវវ៉ិញញ្ញាណេ
បរវ៉ិសទ
វ នសនកស្នាក្នុងនាងមាយ៉ារា។

“នាងមានគភណ៌សដោយងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសវទន”(មាយ៉ាថាយ

១:១៨)។
២. ងពនគមមពរដចងថា សនសពលដដលងពនរាជបវងតាបានថាព្វយអងងងទងស់ជយញញ្ញាបអូជ គគ

ងទងស់សធព្វតា
ឡើ មរយណងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ន “ងពនងគពសផ ដដលងទងស់ថាព្វយងពនអងងងទងស់ ឥត
សសៅហេឈងដលស់ងពន

សដោយសរងពនវវ៉ិញញ្ញាណេដដគងស់សនអសស់កលលជននិចម្ចា” (សហេសងពឡើរ

៩:១៤)។ តាមបទគមមពរសនន បានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេជឧបករណេណ
ដដលសធព្វឲ
ឡើ ឲដងាព្វយសនានអាចសកឡើតសឡឡើងបាន។

៣. មានសសចកនពដចងទវកយយ៉ាងចល្បាសស់សនកស្នាក្នុងងពនគមមរព ដដលបងាង្ហាញថា កនិចម្ចាការដនការ
សងបាសងពនងគពសឲ
ផ ឲរសស់ពស
ព គ
វ តសឡឡើង វវ៉ិញ

គគជកនិចម្ចាការរបសស់ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ន។

“ងទងស់ងតត្រូវសគសធព្វគ
ឡើ វតខាងសចស់ឈម

ដតបានងពនវវ៉ិញញ្ញាណេសងបាសឲឲរសស់ វ វ៉ិញ”

(១សពងតក្នុស ៣:១៨)។

ជការពនិតណោសស់ ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ មា
ន នការសសំខានស់ៗជសងចឡើនកស្នាក្នុងការចអូលរមួមសធព្វឡើការ
ជមមួយងពនវរបនិតា ននិងងពនរាជបវងតា កស្នាក្នុងសគោលបសំណេងសងបាសសលនដលស់សយឡើងរាលស់
គោស្នា។

សយឡើងបានសឃឡើញមកសហេឡើយថា អងងនម
និ មួយៗដនងពនដងតឯក អាចសហថា ជអស្នាកសផកឡើម
ដនសសចកនពសងបាសសលនរបសស់សយឡើង។

សគោលបសំណេងដនការសនិកករបសស់សយឡើងមាន

សរណសសំខានស់ណោសស់ដដលសយឡើងចងចាសំថា
រវងកនិចម្ចាការដនអងងននិមមួយៗកដសដោយ

សទនបពជសយឡើងបានសឃឡើញពពភាពខេវសគោស្នា

បយ៉ាវដននមន
និ មាននគ័យថា

អស្នាកសផកឡើមដនសសចកនព

សសងងាងនរបសស់សយឡើងមានរហេអូតដលស់សទៅបពអងងសនានសទ។ មានដតមមួយបយ៉ាវសណោណន តលនិតងពន
មានដតមមួយបយ៉ាវសណោណន។ ដអូសចស្នានសយឡើងអាចននិយយបានថា ងពនដងតឯកទសំងមអូល គគជ
អស្នាកសផកឡើមដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង។

ជសំពក
អូ ៦

កនិចម្ចាការរបសស់ងពនងគពសផ គគជមសធព្យាបាយ ដដលសងបឡើសដឡើមលពឲឲបានសសចកនពសសងងាងន
របសស់សយឡើង

ដអូចជសយឡើងបានសឃឡើញសនជសំពអូក២សហេឡើយ
មសធព្យាបាយ

អស្នាកសផកឡើមសធព្វឡើអព្វពមមួយ

សដឡើមលពឲឲបានទទមួលលទនផលជកស់លកស់មមួយ

ននិមឈនិតរបសស់គោតស់។

ដតងដតសងបឡើងបាសស់

ដដលគោតស់មានសនកស្នាក្នុង

សហេឡើយសនកស្នាក្នុងកនិចម្ចាការជកស់ដសនងដនសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង

មានសកមឈភាពពពរដដលងពនងគពសបា
ផ នសធព្វឡើ។
ដផនការអសស់កលល

(ងតងស់កដនឆងសនន

ខេភ្ញាក្នុសំមនិនកសំពវងដតគនិតពព

ដដលសធព្វឲ
ឡើ ឲសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើងអាចសកឡើតសឡឡើងសនានសទ

បយ៉ាវដននខេភ្ញាក្នុសំកសំពវងដតគនិតពពការបងងបសងងឡើតរបសស់វ សនកស្នាក្នុងសមគ័យកាលងបវតនស
និ ងសន វ ញ
វ៉ិ )។
កនិចម្ចាការខាងងបវតននិសងសនទសំងពពរសននគគ៖
១. ដងាព្វយអងងងទងស់សនកស្នាក្នុងអតពតកាល ននិង
២. ការអងព្វរជសំនមួសរបសស់ងទងស់សងមាបស់សយឡើង សនបចម្ចាក្នុបលនស្នាសនន
សនកស្នាក្នុងដងាព្វយអងងរបសស់ងពនងគពសផ ខេភ្ញាន
ក្នុសំ យ
និ យបញម្ចាល
ត្រូ ទសំងការសឈងគ័ គងពនទគ័យ
របសស់ងទងស់

សដឡើមលពរងទវកក្ខកស្នាក្នុងងគបស់ការទសំងឡាយដដលពកស់ពគ័ននសនកស្នាក្នុងការយងមក

សវគតរបសស់ងទងស់ ដអូចជ ការលនសចាលសនិរ វីលរល បសស់ងទងស់ ការមកចាបស់កសំសណេឡើតននឹងងសនព
មាស្នាកស់

កនិចម្ចាការនានាដនការបនាផបខេឆង្រួនននិងការសនបប
ស់ ងាងបស់របសស់ងទងស់ចសំសពនបសំណេង

ងពនហេឫទគ័យងពនវរបនិតាតាមរយណងពនជនឈ

សហេឡើយននិងការសវគតសនសលឡើសឈឡើឆងង

របសស់ងទងស់។
រវីឯសនកស្នាក្នុងការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងពនងគពសផសងមាបស់សយឡើង ខេភ្ញាក្នុសំកដបញម្ចាល
ត្រូ ទសំងការ

រសស់សឡឡើង វវ៉ិញ

ននិងការយងសទៅសសនសមួគណ៌របសស់ងទងស់ផងដដរ

មអូលដោស្ឋានងគនឹនដនការអងព្វរជសំនមួសរបសស់ងទងស់។

ដលនិតទសំងសននជ

សបឡើគោឈនការទសំងពពរសននសទ

កដគោឈនការ

អងព្វរជសំនស
មួ ដដរ។
សយឡើងននឹងសមឡើលសសចកនពលមលត
និ បដនសមសទសៀតដនការទសំងពពរសនន

សងកាយសទសៀត

បយ៉ាវដននឥឡត្រូវសននខេភ្ញាក្នុសំចងស់បងាង្ហាញសយបលស់ខេឆនសនិន។

សនជសំពអូក

កនិចម្ចាការទសំងពពរសនន

មានបសំណេងដតមមួយ។ ដងាព្វយ ននិងការអងព្វរជសំនស
មួ
គគសត
សនិ សនកស្នាក្នុងលសំដោបស់លសសំ ដោយ

ននិមមួយៗសដឡើមលពឲឲ “កអូនជសងចឡើនមកកស្នាក្នុងសនិរ វីលល” (សហេសងពឡើរ២:១០)។ អតសងបសយជនណ
នានាតាមរយណកនិចម្ចាការទសំងពពរសនន គគមានបសំណេងសងមាបស់ពមួករាងសកដដដលសនានឯង គគ
ងទងស់អធនិសស្ឋានសងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលងទងស់សវគតជសំនមួស (យយ៉ាអូហាន ១៧:៩) ។ សយឡើង
ដនឹងថា ការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងទងស់ ងតត្រូវដតបានទទមួលសជគជគ័យ “ងទងស់បានអនវញញ្ញាត

តាមទអូលបងងសំ”(យយ៉ាអូហាន ១១:៤១)។ ដអូសចស្នានអសស់អស្នាកដដលងទងស់បានសវគតជសំនមួស ងតត្រូវ
ដតទទមួលបានងគបស់ទសំងការលល ដដលបានមកសដោយការសវគតរបសស់ងទងស់ ។ ការសនាន
បសំផាឆញអសស់រលពង នអូវការបសងងផ្ទៀនថា ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់!

ជសំពក
អូ ៧

ការថាព្វយដងាព្វយដនរអូបអងងងពនងគពសផ ននិងការអងព្វរជសំនមួសរបសស់ងទងស់ គគជ

មសធព្យាបាយដតមមួយគតស់ សដឡើមលពឲឲសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើងបានសសងមច
មានសរណសសំខានស់ណោសស់

កស្នាក្នុងការកតស់សមាងលសស់ នកស្នាក្នុងងពនគមមរព

អសំពពរសបសៀប

ដដលការថាព្វយដងាព្វយដនរអូបអងងងពនងគពសផ ននិងការអងព្វរជសំនមួសរបសស់ងទងស់ បានផក
ភាជបស់គោសស្នា ទៅវវ៉ិញសទៅមក។ ឧទហេរណេណ៖

ងពនងគពសរា
ផ បស់ជសវចរវ៉ិត ដលស់អសស់អស្នាកដដលងទងស់បានទទមួលរងសទសចសំសពន

អសំសពឡើទវចម្ចារ ត
វ៉ិ របសស់ពមួកសគ (សអសយ ៥៣:១១)។

ងពនងគពសអ
ផ ងព្វរជសំនស
មួ ដលស់អសស់អស្នាក

អសំសពឡើបាបរបសស់សគ (សអសយ ៥៣:១២)។

ដដលងទងស់បានទទមួលរងសទសចសំសពន

ងពនងគពសបា
ផ នរសស់ពស
ព គ
វ តសឡឡើង វវ៉ិញ

សដឡើមលពរាបស់ជសវចរវ៉ិតដលស់អសស់អស្នាក

ដដលងទងស់បានសវគតជសំនស
មួ (ររម
អូ ៤: ២៥)។
ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់រាងសនសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពន សហេឡើយសពព្វដថថសនន

ងទងស់អធនិសស្ឋានសងមាបស់ពមួកសគ (ររម
អូ ៨:៣៣-៣៤)។
ការទសំងសននបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ងពនងគពសផមនិនបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំង

អសស់សទ ងបសនិនសបឡើងទងស់បានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ដមន សនានមនវសសងគបស់

រអូបននឹងបានរាបស់ជសវចរវ៉ិត ដតសយឡើងដនឹងយយ៉ាងចល្បាសស់សហេឡើយថា មនិនដមនមនវសសទសំង
អសស់សវទដន តបានរាបស់ជសវចរវ៉ិតសនានសទ។
ការថាព្វយយញញ្ញាបអូជ

ននិងការអធនិសស្ឋាន

គគជកាតពព្វកនិចដម្ចា ដលតងមត្រូវឲឲសងង

មាស្នាកស់។ ងបសនិនសបឡើសងងសនានបរាជគ័យកស្នាក្នុងដផស្នាកណោមមួយ គោតស់កដបរាជគ័យកស្នាក្នុងការសធព្វឡើជ

សងងសសឈនងតងស់មាស្នាកស់សងមាបស់ងបជជនរបសស់គោតស់ដដរ។ ងពនសយសបវអូ ងគពសជ
ផ ដងាព្វយ
(ដងាព្វយសលនបាប) ននិងជអស្នាកននិយយជសំនមួស (អស្នាកតសំណោង) របសស់សយឡើងរាលស់គោស្នា

(១យយ៉ាអូហាន ២:១-២)។ ងទងស់បានថាព្វយងពនសលហេនិត (សហេសងពឡើរ ៩:១១-១៤) សហេឡើយ
អងព្វរជសំនស
មួ សងមាបស់សយឡើងរាលស់គោស្នា (សហេសងពឡើរ ៧:២៥)។ សដោយសងពនងទងស់ជសងង
សសឈនងតងស់មមួយអងង

ងទងស់ងតត្រូវដតបសំសពញកាតពព្វកនិចទ
ម្ចា ង
សំ ពពរសននសដោយងគបស់លកក្ខណេ។
ណ

ដលនិតងពនជមាម្ចាសដស់ តងសណោកបស់សសចកនពអធនិសស្ឋានរបសស់ងទងស់ជននិចម្ចា យយ៉ាងសនានងទងស់មនិន
អាចកសំពវងដតអងព្វរជសំនមួសមនវសសទសំងអសស់បានសឡឡើយ ដលនិតមនវសសទសំងអសស់មនិនសវទន

ដតបានសសងងាងនសនានសទ។ ដអូសចស្នានការសននបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនងគពសផកដមន
និ អាច
សវគតជសំនស
មួ មនវសសទសំងអសស់បានដដរ។
សយឡើងកដគមួរចងចាសំពពរសបសៀប ដដលងពនងគពសផកសំពវងដតអងព្វរជសំនមួសសងមាបស់សយឡើងនាសពល

បចម្ចាក្នុបលនស្នាសននដដរ។

ងពនគមមពរបានដចងពពរសបសៀបសនានថា

សលហេនិតរបសស់ងទងស់សនកស្នាក្នុងនគរសសនសមួគណ៌ (សហេសងពឡើរ
ននិយយឲឲចសំសទៅ

គគសដោយសរការថាព្វយងពន
៩:១១-១២

ននិង

២៤)។

ងទងស់អងព្វរជសំនស
មួ សដោយការថាព្វយការរងទវកក្ខរបសស់ងទងស់ដលស់

ងពនវរបនិតា។ កនិចម្ចាការពពរយយ៉ាង ការរងទវកក្ខ ននិងការអងព្វរជសំនស
មួ
ងតត្រូវដតទកស់ទងសទៅននឹង
បវគងលដដដល សបឡើមនិនដអូសចស្នានសទ វននឹងសទៅជឥតងបសយជនណ កស្នាក្នុងការដដលសងបឡើកនិចម្ចាការ
មមួយទវកជមអូលដោស្ឋានសងមាបស់កនិចម្ចាការមមួយសទសៀត។

ងពនងគពសផផាផលស់បានភាជបកា
ស់ រសវគត

ននិងការអងព្វរជសំនមួសរបសស់ងទងស់បញម្ចាល
ត្រូ គោស្នា ទវកជមសធព្យាបាយមមួយដនការសងបាសសលន
របសស់សយឡើង ដអូចជសនកស្នាក្នុងសសចកនពអធនិសស្ឋានរបសស់ងទងស់កស្នាក្នុងគមមរព យយ៉ាអូហានជសំពអូក៧។ សន
កស្នាក្នុងសសចកនពអធនិសស្ឋានសនន

ងទងស់សសំសដសទៅសលឡើការថាព្វយអងងងទងស់សទៅកស្នាក្នុងការសវគត

សហេឡើយននិងសទៅកស្នាក្នុងសសចកនពអធនិសស្ឋាន សងមាបស់រាងសនដដលងពនវរបនិតាបានងបទនមកឲឲ
ងទងស់។

សយឡើងមនិនអាចបសំដបកកនិចម្ចាការទសំងពពរសននបានសទ

បានចងភាជបស់សហេឡើយសនាន។

ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផផាផលស់

ងបសនិនសបឡើមានមមួយគោឈនមមួយ

សនានននឹងសទៅជ

ឥតងបសយជនណ ដអូចជសវវ័កបយ៉ាវលបានដវកដញកសហេឡើយថា “សបឡើងពនងគពសផមនិនបានរសស់
សឡឡើង វវ៉ិញដមនសនាន (កដងទងស់មន
និ កសំពវងអងព្វរជសំនមួសសនសពលបចម្ចាក្នុបលនស្នាសននដដរ) សសចកនព
ជសំសននឿរបសស់អស្នាករាលស់គោស្នា

(១កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ១៥:១៧)។

កដជការឥតអសំសពឡើ

អស្នាករាលស់គោសស្នា នកស្នាក្នុងអសំសពឡើបាបសនសឡឡើយ”

ដអូសចស្នានគោឈនការដនឹងងបាកដដនសសចកនពសសងងាងនសងមាបស់សយឡើងសទ

ងបសនិនសបឡើ

សយឡើងបសំដបកការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ សចញពពការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងទងស់។ សតឡើវជ
ការលលយយ៉ាងដអូចសមកចបាន
កស្នាក្នុងអតពតកាល
សនាន?

ដដលសយឡើងននិយយថាងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសសយឡើង

សហេឡើយងទងស់មនិនអងព្វរជសំនស
មួ សងមាបស់សយឡើងសនសពលបចម្ចាក្នុបលនស្នាសននសទ

មានដតងទងស់រាបស់សយឡើងជសវចរវ៉ិតសនបចម្ចាក្នុបលនស្នាសននបយ៉ាវសណោណន

សវវតសនិភាពពពការផកនាផសទសដនអសំសពឡើបាបរបសស់សយឡើងបាន។
ផកនាផសទស

ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផមនិនអងព្វរជសំនស
មួ ខេភ្ញាក្នុសំសទសនាន។

សទឡើបសយឡើងមាន

ខេភ្ញាក្នុសំអាចសនដតទទមួលការ
ដអូសចស្នានការសននបញជកស់

យយ៉ាងចល្បាសស់ថា ការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងទងស់ងតត្រូវដតសងមាបស់មនវសសដដដល ដដលងទងស់
បានសវគតជសំនស
មួ សហេឡើយដអូសចស្នានងទងស់មន
និ អាចសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់បានសទ!

ពផកកទ្រជ ២

សគោលបសំណេងពនិតដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ
សហេឡើយននិងអព្វពដដលងទងស់សសងមចបាន
ជសំពក
អូ
១. ននិយមនគ័យមមួយចសំនមួន
២. សតឡើការសវគតរបសស់ងពនងគពសផសងមាបស់ជសសចកកពលលរបសស់នរណោ?
៣. សតឡើអព្វពសទៅជសគោលបសំណេងដនការសវគតរបសស់ងពនងគពស?ផ
៤. សតឡើការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ សធព្វឡើឲឲសសចកនពសសងងាងន ជលទនភាពមមួយ ឬកដ ភាព
ងបាកដចល្បាសស់មមួយ?

៥. សហេតវផលពមួកអស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសទសំងអសស់ ងតត្រូវដត
ទទមួលសសចកកពសសងងាងនជងបាកដ

បាន

ជសំពក
អូ ១

ននិយមនគ័យមមួយចសំនន
មួ
សនកស្នាក្នុងដផស្នាកទព១

ជសំពអូក២

សយឡើងបានសឃឡើញពពរសបសៀបដនការមមួយសសងមចសទៅបាន

ងគបស់ងគងសលឡើលទនផលដដលននឹងសកឡើតមាន។

សដឡើមលពឲឲមានភាពងបាកដចល្បាសស់ថា

លទនផលដដលអស្នាកចងស់បានពនិតជសកឡើតសឡឡើងសនាន

គគងតត្រូវដតសងបឡើមសធព្យាបាយសដឡើមលពសធព្វឡើ

ការអព្វពមមួយ

តាមរសបសៀបដដលងតនឹមងតត្រូវសដឡើមលពសធព្វឲ
ឡើ ឲមានភាពងបាកដចល្បាសស់ពសព គោល

បសំណេងដដលននឹងសសងមចបាន។

ងពនគមមពរសធព្វឡើឲឲមានភាពងបាកដចល្បាសស់ថាងពន (ងពន

វរបនិតា ងពនរាជបវងតា ននិងងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ន) មានបសំណេងសងបាសសលនមនវសស
ងបក្នុស ននិងមនវសសងសព។ កនិចម្ចាការរបសស់ងពនងគពសផគគជមសធព្យាបាយ ដដលកសំពវងងតត្រូវបាន

សងបឡើងបាសស់សដឡើមលពសធព្វឡើការងារសនាន។ សដោយសងពន ងពនដតងដតសធព្វកា
ឡើ រ តាមរសបសៀបដដល
ងតនឹមងតត្រូវជននិចម្ចា សនានសយឡើងងតត្រូវដតននិយយថា អសស់អស្នាកដដលបានទទមួលការសងបាស
សលនពនិតងបាកដ

គគជអសស់អស្នាកដដលងទងស់មានបសំណេងននឹងសងបាសសលន

ឬងពនននឹង

ទទមួលបរាជគ័យកស្នាក្នុងការសធព្វឡើឲឲសសងមចនអូវសគោលបសំណេងរបសស់ងទងស់ ជមនិនខាន។
ឥឡត្រូវសនន សគអាចននិយយថា មានសគោលបសំណេងពពរសនកស្នាក្នុងការសវគតរបសស់

ងពនងគពសផ

គគសគោលបសំណេងចមលងសសំខានស់ទពមមួយ

ននិងសគោលបសំណេងចមលងសសំខានស់ទព

ពពរ។ សគោលបសំណេងចមលងទពមមួយដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគសដឡើមលពថាព្វយសនិរ ល
វី ល
ដលស់ងពន។ សនកស្នាក្នុងអព្វពៗដដលងទងស់សធព្វឡើ ងពនមានបសំណេងជមវន សដឡើមលពសដមកងសនិរ វីលល
របសស់ងទងស់ផាផល។
ស់ អព្វពៗងគបស់យយ៉ាង ដដលសកឡើតមានសឡឡើង គគសដឡើមលពនាសំសរនិ វីលម
ល កឯងពនជ
ចមលងជននិចម្ចា (សអសភសអូរ ១:១២ ភពលព
ព ២:១១ ររម
អូ ១១:៣៦)។
បយ៉ាវដននការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ

កដមានសគោលបសំណេងចមលងទពពពរដដរគគសដឡើមលព

សសងងាងនមនវសសងបក្នុសងសពឲឲរមួចពពអសំសពឡើបាបរបសស់ពមួកសគ សហេឡើយនាសំពមួកសគសទៅឯងពន។
ដអូសចស្នានខេភ្ញាក្នុសំចងស់បងាង្ហាញបងបលន
ត្រូ ថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផបានទនិញអសស់អស្នាកដដលងទងស់

បានសវគតជសំនស
មួ រមួចសហេឡើយ។

ការសននពនិតជចាសំបាចស់ណោសស់

សបល្បាយរវីករាយននឹងសសចកកពសសងងាងនមមួយដដលគោឈនការខេកចនិតន។

សដឡើមលពឲឲពមួកសគបាន

ជសំពក
អូ ២

សតឡើការសវគតរបសស់ងពនងគពសផសងមាបស់ជសសចកកពលលរបសស់នរណោ?
ជការពនិតណោសស់

សយឡើងចាសំបាចស់ងតត្រូវដនឹងយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

សតឡើនរណោទទមួល

អតសងបសយជនណពពការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ។ មានលទនភាពដដលអាចសកឡើតមាន៣គគ៖
ក. វអាចននឹងផនលអ
ស់ តសងបសយជនណដលស់ងពនវរបនិតា ឬកដ
ខេ. វអាចននឹងផនលស់អតសងបសយជនណដលស់ងទងស់ផាផលស់ ឬកដ
គ. វអាចននឹងជអតសងបសយជនណរបសស់សយឡើង
ចអូរចងចាសំថា សនសពលសននខេភ្ញាក្នុសំកសំពវងដតននិយយពពសគោលបសំណេងចមលងទពពពរដនការសវគត
របសស់ងពនងគពសផ

សហេឡើយសនកស្នាក្នុងគសំនត
និ សននសយឡើងអាចបងាង្ហាញថា

ការសវគតរបសស់

ងពនងគពសផគគមន
និ ដមនសដឡើមលពផនលស់អតសងបសយជនណដលស់ងពនវរបនិតាសនានសទ។
ជមួនកាលសគដវកដញកថា

ងពនងគពសផបានសវគតសដឡើមលពបសងងឡើតឲឲមានលទនភាព

មមួយសដឡើមលពឲឲងពនបានអតស់សទសដលស់អស្នាកមានបាប
អតស់សទសឲឲសយឡើងបានសទ។

សនានមាននគ័យថា

ការដវកដញកដបបសននចងស់សសសំ ដថា

ងពនមនិនអាច

សគោលបសំណេង

ចមលងទពពរព ដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគសដឡើមលពផនលស់អតសងបសយជនណដលស់ងពនវរបនិតា។
ទសសនណសននមនិនពនិតសហេឡើយលថសព លថឡើសទសៀត សដោយសងពនមានសហេតវផលដអូចខាងសងកាម៖
១. វមាននគ័យថា ងពនងគពសផបានសវគតសដឡើមលពកវសំឲឲងពនវរបនិតារារាសំងងទងស់កស្នាក្នុងការសធព្វឡើអព្វព

ដដលងទងស់ (ងពនងគពសផ) សពព្វងពនហេឫទគ័យចងស់សធព្វឡើ (ឧទហេរណេណ៖ ការអតស់សទសដលស់
អស្នាកមានបាប) ជជងសវគតសដឡើមលពឲឲសយឡើងរមួចពពបាប។ បយ៉ាវដននងគបស់កដនឆងសនកស្នាក្នុងងពន
គមមរព ននិយយយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនងគពសផសវគតសដឡើមលពសដោនសយឡើងឲឲរមួចពពបាប។
២. វមាននគ័យថា គោឈនអស្នាកណោមាស្នាកស់អាចននឹងទទមួលបានសសចកនពសសងងាងនពពអសំសពឡើបាប
បានសទ។ ងបសនិនសបឡើ ងពនងគពសផងគោនស់ដតបានទទមួលសសរវីភាពពពងពនវរបនិតា សដឡើមលពអតស់

សទសដលស់អសស់អស្នាកមានបាប សនានមាននគ័យថាងពនវរបនិតាកដអាច ឬកដមន
និ អាចសងបឡើ
ងបាសស់សសរវីភាពសនានបានដដរ! ដអូសចស្នានការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ សនដតមនិនអាចទទមួល
បាននអូវសសចកនពសសងងាងនសងមាបស់សយឡើងដដដល។

បយ៉ាវដននងពនគមមរព ននិយយយយ៉ាងចល្បាសស់

តសទៅសនន

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផគគមន
និ ដមន

ថា ងពនងគពសផបានមកសដឡើមលពនង
នឹ សសងងាងនមនវសសបាតស់បងស់។
សយឡើងអាចបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

សដឡើមលពជអតសងបសយជនណសងមាបស់ងទងស់ផាផលស់សនានសទ។
១. សដោយសងពនងពនងគពសផជងពន ងទងស់មានងគបស់ទង
សំ សនិរ វីលល ននិងអសំណោចដដលងទងស់

អាចមានរមួចសទៅសហេឡើយ។ ដអូសចស្នានសនជនិតចវងបញម្ចាបស់ដនងពនជនឈរបសស់ងទងស់សនសលឡើដផនដព
សនន

ងទងស់មនិនបានសអូមសនិរ វីលណោ
ល
សផសងសទសៀត

សងក្រៅពពសរនិ វីលដល ដលងទងស់មានងសបស់

កាលពពមវនសនានសទ (យយ៉ាអូហាន ១៧:៥)។ សហេតវសននងទងស់មន
និ ចាសំបាចស់មកសវគត សដឡើមលពឲឲ
បានទទមួលអតសងបសយជនណថឈពណោសផសងសទសៀត សងមាបស់ងទងស់ផាផលស់សនានសទ។

២. ជមួនកាលសគដវកដញកយយ៉ាងដអូសចស្នានថា សដោយការសវគតរបសស់ងទងស់ ងពនងគពសបា
ផ ន
ទទមួលបានសនិទននិ សធព្វឡើជសចងកមសលឡើមនវសសទសំងអសស់។ បយ៉ាវដននងបសនិនសបឡើ សគោលបសំណេង

ដនការសវគតរបសស់ងទងស់ សដឡើមលពទទមួលអសំណោចសដឡើមលពជសំនជ
វសំ ងមនមនវសសមមួយចសំនន
មួ សនាន
ងទងស់មនិនអាចសវគតសដឡើមលពសសងងាងនពមួកសគបានសឡឡើយ!

ដអូសចស្នានងបសនិនសបឡើសយឡើងទទមួល

យកនអូវការដវកដញកសនន សយឡើងមនិនអាចសងបឡើងបាសស់វសដឡើមលពបងាង្ហាញថា ងពនងគពសផបាន
សវគតសដឡើមលពសសងងាងនអស្នាកសជនឿទសំងអសស់បានសឡឡើយ។

ដអូសចស្នានសយឡើងសនស្នានិដោស្ឋានថា

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសងផ តត្រូវដតមានសគោលបសំណេងសដឡើមលព

ផនលស់អតសងបសយជនណដលស់សយឡើង។

ការសវគតរបសស់ងទងស់មន
និ ដមនជលទនភាពមមួយ

សដឡើមលពឲឲងពនវរបនិតាអាចសសងងាងនសយឡើងសនានសទ។

សហេឡើយវកដមន
និ ដមនសដឡើមលពឲឲបាន

ទទមួលអតសងបសយជនណថឈពដថមសទសៀត សងមាបស់ងពនងគពសផផាផលស់សនានដដរ។ សរវបសសចកនព
មក

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ

គគសដឡើមលពទទមួលការលលងគបស់យយ៉ាងដដលបានសនព្យា

សដោយការងពមសងពផ្ទៀងជមមួយងពនវរបនិតាងទងស់ សដឡើមលពឲឲអសស់អស្នាកដដលងទងស់បានសវគត
ជសំនមួស បានទទមួលអតសងបសយជនណ។ ដអូសចស្នាន ងទងស់សវគតសងមាបស់អសស់អស្នាកណោដដល
ទទមួលអតសងបសយជនណទសំងសនានដតបយ៉ាវសណោណន។

សយឡើងងតត្រូវពនិននិតឲសមឡើលអព្វពខេឆនដដលងពន

គមមរព ននិយយអសំពពការលលទសំងសនាន។ សហេឡើយឥឡត្រូវសនន ចអូរសយឡើងសមឡើលពពអតសងបសយជនណ
ទសំងសននសនកស្នាក្នុងបទគមមពរ។

ជសំពក
អូ ៣

សតឡើអព្វពជសគោលបសំណេងដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ ?
សយឡើងបានននិយយងតង្រួសៗរមួចមកសហេឡើយនអូវអព្វពដដលងពនគមមពរបានបសងងផ្ទៀន

អសំពពមអូល

សហេតវដដលងពនងគពសស
ផ គ
វ ត(ដផស្នាកទព១ ជសំពអូក១)។ ឥឡត្រូវសននកស្នាក្នុងខេណេណដដលសយឡើងរវករក
ងបធានបទទសំងមអូលជទអូសទៅ

សយឡើងងតត្រូវដតពនិននិតឲសមឡើលឲឲបានលមលនិតសលឡើបទគមមពរ

ដដលននិយយពពសគោលបសំណេងដដលងតត្រូវសសងមច សដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ។ ខេភ្ញាក្នុសំ
ននឹងសធព្វឡើការសននសដោយការពនិននិតឲសទៅសលឡើខេគមមរព បពងកក្នុម។

ទពមមួយ មានខេគមមពរនានា ដដលបងាង្ហាញពពអព្វពដដលងពនមានបសំណេងសធព្វឡើ តាមរយណការ
សវគតរបសស់ងពនងគពសផ។ ខេភ្ញាក្នុសំបានសងជឡើសសរវីសបទគមមរព ៨ខេ សងមាបស់សយឡើងពនិននិតឲសមឡើល

ដតកដមានខេគមមរព ជសងចឡើនសទសៀតដដលសយឡើងអាចសងបឡើបានដដរ។
១. លអូកា ១៩:១០ “ដលនិតកអូនមនវសស បានមកសដឡើមលពរកសហេឡើយជមួយសសងងាងនដលស់

មនវសសបាតស់បងស់”។ ដអូសចស្នាន ខេសននបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនពនិតជមានបសំណេងសដឡើមលព
សសងងាងនអស្នាកមានបាបដដលបាតស់បងស់ សដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផងបាកដដមន។
២. មាយ៉ាថាយ ១:២១ “...អស្នាកងតត្រូវថាព្វយងពននាមថា សយសបអូវ សងពនបវងតសនានននឹងជមួយ

សសងងាងនរាងសនងទងស់ ឲឲរមួចពពបាប”។ ដអូសចស្នាន អព្វពកដសដោយដដលចាសំបាចស់សដឡើមលពសសងងាងន
មនវសសមានបាប ងតត្រូវដតបានសសងមចសឡឡើងសដោយងពនងគពសផ។
៣. ១ធពមយ៉ាអូសថ ១:១៥ “ងពនងគពសផសយសបវអូ ងទងស់បានយងមកកស្នាក្នុងសលកនិយ សដឡើមលពនង
នឹ

ជមួយសសងងាងនមនវសសមានបាប”។ ការសននមនិនឲឲសយឡើងសឈនថា ងពនងគពសផ បានមក
សដឡើមលពងគោនស់ដតសធព្វឡើឲឲសសចកនពសសងងាងនសងមាបស់មនវសសមានបាបអាចសទៅរមួចសនានសទ ដត
ងទងស់យងមកសដឡើមលពសសងងាងនពមួកសគដតមនង។

៤. សហេសងពឡើរ ២:១៤-១៥ “...សដឡើមលពឲឲបានបសំផាឆញអាសនាន ដដលមានអសំណោចសលឡើ
សសចកនពសឆបស់ គគជអារកស សដោយងទងស់សវគត សហេឡើយឲឲបានសងបាសដលស់ពមួកអស្នាកសនាន

ដដលជបស់ជបាវបសងមឡើ...” ។ សតឡើមានអព្វពដដលចល្បាសស់ជងសននសទសៀត? ជការពនិតណោសស់
ងពនងគពសផបានយងមកសដឡើមលពសងបាសដលស់មនវសសមានបាប។
៥. សអសភសអូរ ៥:២៥-២៧ “ងពនងគពសបា
ផ នងសឡាញស់ដលស់ពមួកជសំនវសំ សហេឡើយបានងបគលស់

ងពនអងងជន
សំ មួសផង សដឡើមលពឲឲងទងស់បានដញកពមួកជសំនជ
វសំ បរវ៉ិសទ
វ .ន ..ងបសយជនណននឹងថាព្វយ
ពមួកជសំនវសំសនន ដលស់ងពនអងងងទងស់ទវកជពមួកជសំនវសំដឧ
ដ តនម...”។ ខេភ្ញាគ
ក្នុសំ និតថា វមនិនអាចសទៅរមួច
សទដដលននិយយថា ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ នបានសធព្វកា
ឡើ រសនងតងស់បទគមមពរសនន។ ងពនងគពសផ
បានសវគត សដឡើមលពសធព្វឡើឲឲបានបរវ៉ិសទ
វ ន ដញកជបរវ៉ិសទ
វ ន ននិងដសំសកឡើងដលស់ពមួកជសំន។
វសំ
៦. យយ៉ាអូហាន ១៧:១៩ “ឯទអូលបងងសំកដបានដញកខេឆន
ង្រួ ជបរវ៉ិសទ
វ ន...សដឡើមលពឲឲសគបានដញក

សចញជបរវ៉ិសទ
វ ន សដោយសរសសចកនពពនិតដដរ” ។ ពនិតដមនសហេឡើយ សតឡើអស្នាកឮងពនអងង

សសងងាងនកសំពវងដតងបកាសសដោយផាផលស់ ពពសគោលបសំណេងដនការសវគតរបសស់ងទងស់ដដរឬ
សទ? ងទងស់បានសវគត គគសដឡើមលពឲឲមនវសសមមួយចសំនន
មួ (មនិនដមនមនវសសទសំងអសស់សទ ដលនិត
ងទងស់មនិនបានអធនិសស្ឋានសងមាបស់ការយយ៉ាងដអូសចស្នានសទ-សនខេ៩)បានដញកជបរវ៉ិសទ
វ នពនិត
ងបាកដ (ឬសធព្វឲ
ឡើ ឲបានបរវ៉ិសទ
វ ន)។

៧. កាឡាទព ១:៤ “...ដដលងទងស់បានងបគលស់ងពនអងងងទងស់សទៅ សដោយសងពនបាបសយឡើង
រាលស់គោស្នា

សដឡើមលពននឹងសងបាសសយឡើង”។

ននិយយពពសគោលបសំណេង

ងតងស់សននជថឈពមនងសទសៀតសហេឡើយ

ដដលបទគមមពរ

ដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសដ
ផ ដពនិតងបាកដ

គគសដឡើមលពសលន

សយឡើងរាលស់គោស្នា។
៨. ២កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ៥:២១ “ដលនិតឯងទងស់ដដលមនិនបានសងលបា
ស់ បសសន សនានងពនងទងស់
បានសធព្វឡើឲឲងតឡបស់ជតមួបាប

ជសំនមួសសយឡើងរាលស់គោស្នា វ វ៉ិញ

ងតឡបស់សទៅជសសចកនពសវចរវ៉ិតរបសស់ងពន

សដឡើមលពឲឲសយឡើងរាលស់គោបា
ស្នា ន

សដោយនអូវងពននាមសនានឯង”។

ដនឹងថា ងពនងគពសបា
ផ នយងមកសដឡើមលពឲឲអស្នាកមានបាបបានសវចរវ៉ិត។
សយងតាមខេទសំងអសស់សនន

វបងាង្ហាញឲឲសឃឡើញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ដអូសចស្នានសយឡើង

ការសវគតរបសស់

ងពនងគពសផមានសគោលបសំណេងសដឡើមលពសសងងាងន សងបាស ដញកជបរវ៉ិសទ
វ ន ននិងសធព្វឡើឲឲបាន
សវចរវ៉ិត សងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលងទងស់សគ
វ តជសំនស
មួ ។ ខេភ្ញាក្នុសំសអូមសមួរថា សតឡើមនវសសទអូសទៅ

ទសំងអសស់សវទដន តបានទទមួលសសចកកពសសងងាងន ទទមួលការដញកជបរវ៉ិសទ
វ ន សហេឡើយបាន
ទទមួលការរាបស់ជសវចរវ៉ិតដដរឬសទ?

ឬមមួយកដងពនងគពសផបរាជគ័យកស្នាក្នុងការសសងមច

សគោលបសំណេងរបសស់ងទងស់? សអូមបងបលន
ត្រូ វវ៉ិននិចចគ័យសដោយខេឆន
ង្រួ ឯងចវន ថាសតឡើងពនងគពសផបាន

សវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ ឬកដ សងមាបស់ដតអសស់អស្នាកដដលទទមួលបានសសចកនព
សសងងាងន ននិងសសចកនពសវចរវ៉ិតបយ៉ាវសណោណនសទ!
ទពពពរ

មានខេគមមពរជសងចឡើន

ងពនងគពសផបយ៉ាវសណោណនសទ

មនិនននិយយងតនឹមដតពពសគោលបសំណេងដនការសវគតរបសស់

បយ៉ាវដននដថមទសំងអព្វពៗដដលបានទទមួលមកសដោយសរការសវគត

សនានផងដដរ។ ខាងសងកាមសននខេភ្ញាក្នុសំបានសងជឡើសសរវីសបទគមមរព ចសំនន
មួ ៦៖

១. សហេសងពឡើរ ៩: ១២-១៤ “សដោយយកងពនសលហេនិតដនអងងងទងស់...ទសំងបានសសចកនព
សងបាសសលន

សនអសស់កលលជននិចម្ចា...ននិង...សមាលតទសំងបញញ្ញាចនិតអ
ន ស្នាករាលស់គោព
ស្នា ពអសស់

ទសំងការសឆបផ
ស់ ង” ។ ងតងស់សននមានលទនផលភាឆមៗពពរដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគ

សសចកនពសងបាសសលនអសស់កលល ននិង បញញ្ញាចត
និ នឥតសសៅហេឈង។ អសស់អស្នាកណោដដលមាន
លទនផលទសំងសនន គគជអស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសសហេឡើយ។
២. សហេសងពឡើរ ១:៣ សនសពល “ដដលបានសមាលតអសំសពឡើបាប របសស់សយឡើងរាលស់គោទ
ស្នា ង
សំ

បយ៉ាវនាឈន សនានកដគងស់សនខាងសនសំដនឫទននវភាពសនសលឡើសសនដដខេមសស់”។ ដអូសចស្នានពមួកអស្នាកដដល
ងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស ទទមួលបាននអូវការសមាលតខាងឯវវ៉ិញញ្ញាណេមមួយ ។
៣. ១សពងតក្នុស ២:២៤ “ងទងស់បានផផក្នុកអសំសពឡើបាបរបសស់សយឡើងរាលស់គោស្នា សនសលឡើរប
អូ អងង
ងទងស់”។ សនទពសននសយឡើងបានការងបកាសពពអព្វពដដលងពនងគពសបា
ផ នសធព្វឡើ គគងទងស់បានផផក្នុក
អសំសពឡើបាបរបសស់សយឡើងសនសលឡើសឈឡើឆងង។
៤. កអូលយ៉ាវស ១:២១-២២ “ឥឡត្រូវសននវវ៉ិញ ងទងស់បានផសនផកកស្នាក្នុងរអូបសចស់ងទងស់...”។
ដអូសចស្នានសណោស្ឋានពនិតងបាកដដនសសចកនពសមងតព ងតត្រូវបានទទមួល រវងអសស់អស្នាកដដលងទងស់
បានសវគតជសំនស
មួ ននិង ងពនវរបនិតា។
៥. វវ៉ិវរណេណ ៥:៩-១០ “យកងកាសំងសនន សហេឡើយននិងបកងតាផង ដលនិតងទងស់បានងតត្រូវសគសធព្វឡើ

គវត សហេឡើយងទងស់បានសលនសយឡើងរាលស់គោស្នា សដោយងពនសលហេនិតងទងស់សចញពពងគបស់ទសំង
ពអូជ...ងគបស់សសនណ ថាព្វយដលស់ងពនដនសយឡើងរាលស់គោសស្នា ឡឡើងជនគរសហេឡើយជពមួកសងង”។
ងតងស់សននបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

មនិនដមន

ជការពនិតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ

បយ៉ាវដននវពនិពណេណ៌នាពពការពនិតចសំសពនអសស់អស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស វវ៉ិញ។
៦. យយ៉ាអូហាន ១០:២៨ “ខេភ្ញាឲ
ក្នុសំ ឲជព វ ត
វ៉ិ អសស់កលលសរសៀងសទៅដលស់វ...”។ ងពនផាផលស់បាន
ពនឲលស់ថា ងបទនជព វ ត
វ៉ិ ដលស់ “សចសៀមរបសស់ងទងស់” (ខេ ២៧)។ ជព វ ត
វ៉ិ ខាងងពលនឹង វវ៉ិញញ្ញាណេ
ដដលពមួកអស្នាកសជនឿសពញចនិតន

គគជជព វ ត
វ៉ិ ដដលបានមកសដោយសរការសវគតរបសស់

ងពនងគពសផ ។
សយងតាមខេគមមពរទសំង៦សនន

(សហេឡើយននិងខេដដលអាចយកមកសងបឡើជសងចឡើនសទសៀត)

សយឡើងអាចននិយយបានដអូចខាងសងកាមថា ងបសនិនសបឡើ ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ ពនិត
ជបានទទមួលនអូវសសចកនពសងបាសសលន ការសមាលត ការសធព្វឡើឲឲបរវ៉ិសទ
វ ន ការទទមួលរង
អសំសពឡើបាប ការផសនផក ជព វ ត
វ៉ិ អសស់កលល ននិងភាពជពលរដស្ឋាសនកស្នាក្នុងនគរមមួយ សនានងទងស់
ចល្បាសស់ជសវគតសងមាបស់អសស់អស្នាកដដលបានទទមួលសសចកនពទង
សំ សនានដតបយ៉ាវសណោណន។ ដអូច
ជបានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់សហេឡើយថា
សសចកនពទង
សំ សនាន។

វមនិនពនិតសទដដល

មនវសសទសំងអសស់មាន

ដអូសចស្នានសសចកនពសសងងាងនសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

សគោលបសំណេងដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសបា
ផ នសឡឡើយ។

មនិនអាចជ

ទពបព មានខេគមមរព មមួយចសំនន
មួ ផងដដរ ដដលពនិពណេណ៌នាអសំពពអសស់អស្នាកដដលងពនងគពសបា
ផ ន
សវគតជសំនស
មួ ។ ជញនឹកញាបស់ខេគមមរព ទសំងសនានពនិពណេណ៌នាថា “មនវសសជសងចឡើន” ដអូចជ
សនគមមរព សអសយ ៥៣:១១ មាយ៉ាកវស ១០:៤៥ សហេសងពឡើរ ២:១០។ បយ៉ាវដននសនកដនឆង
សផសងសទសៀត ពកឲថា “មនវសសជសងចឡើន” ងតត្រូវបានពនិពណេណ៌នាថាជ៖
សចសៀមរបសស់ងពនងគពសផ

យយ៉ាអូហាន ១០:១៥

កអូនដនងពន

យយ៉ាអូហាន ១១:៥២

កអូនដដលងពនបានងបទនដលស់ងទងស់

យយ៉ាអូហាន ១៧:១១
សហេសងពឡើរ ២:១៣

រាងសនសងជឡើសសរវីសរបសស់ងទងស់

ររម
អូ ៨: ៣៣

មនវសសដដលងទងស់សងលជ
ស់ មវន

ររម
អូ ១១: ២

ពមួកជសំនរវសំ បសស់ងទងស់

កនិចម្ចាការ ២០: ២៨

អសស់អស្នាកដដលងទងស់បានទទមួលបាបជសំនមួស សហេសងពឡើរ ៩:២៨

ជការពនិតណោសស់ ការពនិពណេណ៌នាទសំងអសស់សនន គគមនិនពនិតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សនាន
សទ។

ដអូសចស្នានសយឡើងសឃឡើញពពសគោលបសំណេងដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ

ននិយយសនកស្នាក្នុងងពនគមមពរសហេឡើយថា
ទសំងអសស់បានសទ។

ដអូចជបាន

វមនិនអាចជសសចកនពសសងងាងនសងមាបស់មនវសស

ជសំពក
អូ ៤

សតឡើការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ សធព្វឡើឲឲសសចកនពសសងងាងន ជលទនភាពមមួយ ឬ ភាពជកស់
ចល្បាសស់មមួយ?

មនវសសមមួយចសំនន
មួ បានដវកដញកថា

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផបានទទមួលសសចកនព

សងបាសសលនងគបស់ងគោនស់សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ ងបសនិនសបឡើពមួកសគងគោនស់ដតសជនឿ។ ដត
សទនជយយ៉ាងណោកដសដោយ
បយ៉ាវសណោណន

អតសងបសយជនណសននបានផនលស់ឲឲមនវសសដតមមួយចសំនមួន

ពពសងពនមានមនវសសដតមមួយចសំនន
មួ បយ៉ាវសណោណនដដលសជនឿ។

សគននិយយថា

ងពនងគពសផទទមួលបានសសចកកពសសងងាងនមមួយដដលងគបស់ងគោនស់សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់
បយ៉ាវដននការសសងងាងនសនាន សសងងាងនបានដតមនវសសមមួយចសំនន
មួ បយ៉ាវសណោណន។

ជការពនិតណោសស់ ការបងស់ដថឆសដឡើមលពសលនទសករមាស្នាកស់ គគមនិនដអូចគោស្នាសទៅននឹងការ
សដោនដលងទសករមាស្នាកស់ឲឲមានសសរវីភាពសនានសទ។ ការទទមួលសសចកនពសសងងាងន ននិង
ការផនលសស់ សចកនពសសងងាងន

កដមន
និ ងបាកដថាដអូចគោស្នាសនានដដរ។

បយ៉ាវដននមានការជសងចឡើន

ដដលសគងតត្រូវដតយលស់ផងដដរថា៖
១.

ការទទមួលសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើងពពងពនងគពសផ

សហេឡើយននិងការដដលងទងស់

ងបទនសសចកនពសសងងាងនសនានមកសយឡើង អាចជកនិចម្ចាការពពរសផសងគោស្នា ដអូសចស្នានសគមនិនអាច
ដវកដញកថា

វទកស់ទងសទៅននឹងមនវសសពពរងកក្នុមសផសងគោស្នាបានសឡឡើយ។

មានសគោលបសំណេងពពរសនកស្នាក្នុងការសវគតរបសស់ងទងស់សឡឡើយ!
២.

បសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពនជមាម្ចាសស់

ងពនងគពសផមន
និ

ដដលងពនងគពសគ
ផ រមួ ទទមួលបានសសចកកព

សសងងាងនសងមាបស់មនវសសមានបាប សនានមនិនដផលកសទៅសលឡើលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណដដលមនវសសមាន
បាបបានសជនឿសនានសទ។ បសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពន គោឈនលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណ ចសំសពនសសចកនព
សសងងាងនគមួរបានទទមួល ននិងសសចកនពសសងងាងនគមួរផនលស់ឲឲសឡឡើយ ។
៣.

ការទទមួលសសចកនពសសងងាងនរបសស់សយឡើង

គគមានលគ័កក្ខខេគ័ណេដណ នសសចកនពជសំសននឿរបសស់

សយឡើង។ បយ៉ាដវ ននសសចកនពជសំសននឿសនាន គគជអព្វពដដលងពនជមាម្ចាសស់បានងបទនមកសយឡើងសដោយ
គោឈនលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណ វ វ៉ិញ។ សននគគជអព្វពដដលខេភ្ញាក្នុសំននឹងបងាង្ហាញសនសពលខាងមវខេសនន។
៤.

អសស់អស្នាកណោដដលងពនងគពសផរកបានអតសងបសយជនណឲឲ

សដោយការសវគតរបសស់

ងទងស់សហេឡើយ ពមួកសគចល្បាសស់ជទទមួលបាននអូវអតសងបសយជនណសនានជមនិនខាន។ ការទសំង
សននពពសងពនដត៖
ក. ងបសនិនសបឡើ ងពនងគពសងផ គោនស់ដតរកបានអតសងបសយជនណទសំងសនាន

ជមនិនអាចផកលឲ
ស់ ឲពមួកសគវវ៉ិញសនាន សនានមាននគ័យថាការសវគត

ដតដបរ

របសស់ងទងស់

ងបដហេលជមនិនអាចននឹងសសងងាងននរណោមាស្នាកស់បានសឡឡើយ!
ខេ.

សតឡើងពនបានតាសំងងពនអងងសសងងាងនមមួយអងងមក

សសងមចងពនហេឫទគ័យថា

គមួរដតសសងងាងននរណោឬអព?

សដោយគោឈនការ

សតឡើងទងស់បានតាសំង

មសធព្យាបាយមមួយមក សដោយគោឈនសគោលបសំណេងពនិតងបាកដសទឬអព ? សទ ការ

ទសំងសនានផផក្នុយសទៅននឹងការបសងងផ្ទៀនរបសស់ងពនគមមរព សហេឡើយ!

គ.

ងបសនិនសបឡើការមមួយ

ងទងស់រកបានមកសងមាបស់ខេភ្ញាក្នុសំ

ជការពនិតវងតត្រូវដត

ជរបសស់ខេភ្ញាក្នុសំសដោយសពញសនិទននិ សហេឡើយអព្វពកដសដោយដដលជរបសស់ផងខេភ្ញាក្នុសំ

សដោយ

សពញសនិទននិ សនានវងតត្រូវដតជរបសស់ផងខេភ្ញាក្នុសំជងបាកដដមន ។ ដអូសចស្នាន

សសចកនព

ឲឲ។ សគននិយយថា “ដមនសហេឡើយ បយ៉ាដវ ននវជរបសស់ពមួកសគ

សបឡើកស្នាក្នុងលគ័កក្ខខេគ័ណេណ

សសងងាងនដដលងពនងគពសរផ កបាន ងតត្រូវដតជរបសស់

អសស់អស្នាកដដល
ដមន

ងទងស់បានរក

ដដលពមួកសគសជនឿ”។ ខេភ្ញាក្នុសំកដសឆឆឡើយតបមនងសទសៀត ថា “បយ៉ាវដននសសចកនពជសំសននឿដដលបានមក កដ
សដោយសរងពន ដដរ”។
ឃ. បទគមមរព ដតងដតផកភាជបជ
ស់ មមួយពមួកអស្នាកដដលងពនងគពសបា
ផ នរក សសចកនព

សងបាសសលនឲឲ សហេឡើយននិង ជមមួយពមួកអស្នាកដដលងទងស់សងបឡើ ងបាសស់សសចកនពសងបាស
សលនសនាន ។
១. សអសយ ៥៣:៥ ដចងថា ងពនងគពសសផ ងបាសឲឲជ ដលស់

អសស់អស្នាក

២.

ដដលងទងស់បានរងរបមួសជសំនស
មួ ។

សអសយ

៥៣:១១

ងពនងគពសផរាបស់ជសវចរវ៉ិតដលស់អសស់អស្នាក

ដដលងទងស់បានផផក្នុកអសំសពឡើបាបជសំនមួស ។
៣. ររម
អូ ៤:២៥ ងពនងគពសរា
ផ បស់ជសវចរវ៉ិតដលស់អសស់អស្នាក ដដល

ងទងស់បានសងបាស។

៤. ររម
អូ ៨:៣២-៣៤. ងពនងបទនអព្វពៗងគបស់ទសំងអសស់ ដលស់អស្នាក
ដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស។
ឥឡត្រូវសនន អសស់អស្នាកណោដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគត

ជសំនស
មួ សហេឡើយ មនិនអាចទទមួលការផកនាសផ ទសសទ។

បចម្ចាក្នុបលនស្នាសនន ងពនងគពសផអធនិសស្ឋានសងមាបស់អសស់អស្នាក
ដដលងទងស់បានសវគតជសំនមួស។

ឆឆងតាមការដវកដញកទសំងសនន សយឡើងដនឹងយយ៉ាងចល្បាសស់ថា អសស់អស្នាកដដលងពនងគពសផរក
សសចកនពសងបាសសលនឲឲ

ងទងស់ពនិតជងបទនវមកពមួកសគដមន។

សសចកនពសសងងាងន

សដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគមន
និ ងតត្រូវបានសធព្វឲ
ឡើ ឲអាចសកឡើតសឡឡើងសងមាបស់មនវសស
ទសំងអសស់សនានសទ តាមពនិតសទៅ គគសងមាបស់អសស់អស្នាកដដលងទងស់ងបទនវមកបយ៉ាវសណោណន។

ឥឡត្រូវសនន សអូមឲឲខេភ្ញាក្នុសំសលឡើកការបមួនចសំណេច
វ ដដលននិយយពពបញង្ហាសនន ។ អសំពព
ចសំណេវចននិមមួយៗខាងសលឡើសនន
សសសៀវសភសនន។
១.

ខេភ្ញាក្នុសំននឹងននិយយបដនសមសទសៀត

ងពនបានចាតស់ងពនងគពសម
ផ កសវគត

សនសពលសងកាយកស្នាក្នុង

សដោយសងពនដតសសចកនពងសឡាញស់ដដសនអសស់

កលលជននិចរម្ចា បសស់ងទងស់ចសំសពនរាងសនសងជឡើសសរវីសរបសស់ងទងស់ ។
២. តដមឆដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគមន
និ អាចវសស់ដវងបានសទ សហេឡើយវងគបស់ងគោនស់
សងមាបស់អព្វពៗងគបស់យយ៉ាង ដដលងទងស់សពព្វងពនហេឫទគ័យចងស់សសងមច។

៣. សគោលបសំណេងរបសស់ងពនវរបនិតា គគសដឡើមលពយកកអូនៗពពសសនណជសងចឡើន មកថាព្វយសនិរ វី
លលដលស់ងទងស់ ននិយយឲឲចសំសទៅគគ ងទងស់បានសសងមចងពនហេឫទគ័យបសងងឡើតសសចកនពសញញ្ញា
ថឈពមមួយជមមួយពមួកសរវីសតាសំងរបសស់ងទងស់។
៤.

អព្វពងគបស់យយ៉ាងដដលបានទនិញមកសដោយការសវគតរបសស់ងពនសយសបវអូ សងមាបស់

មនវសសទសំងឡាយ

ននឹងពនិតជកាឆយមកជរបសស់ពមួកសគសនសពលកសំណេតស់មមួយជមនិន

ខាន។ សដោយសងពនងទងស់រកវបានមកសងមាបស់ពមួកសគ សនានមាននគ័យថា ងពនងគពសមា
ផ ន
សហេតវផលងតនឹមងតត្រូវ ដដលការសនានគមួរសកឡើតសឡឡើងយយ៉ាងដអូសចស្នាន ។

កសំណេតស់ចសំណោសំបដនសម
ងបសនិនសបឡើសយឡើងងបកានស់ទសសនណថា

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផអាចសទៅរមួចសងមាបស់

មនវសសទសំងអសស់ ដតតាមពនិតអាចសសងងាងនបានពមួកអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណន សនានសយឡើងចល្បាសស់

ជននិយយថា៖
១. ងពនជមាម្ចាសគ
ស់ រមួ ដតសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់។ សយឡើងសអូមបដនិសសធការសននសងពន
ថាងពនងទងស់ងតត្រូវការអព្វពដដលងទងស់សពព្វងពនហេឫទគ័យចងស់សធព្វឡើបយ៉ាវសណោណន។

២. ងពនជមាម្ចាសម
ស់ ន
និ អាចសធព្វឡើអព្វពដដលងទងស់សពព្វងពនទគ័យបានសទ ងបសនិនសបឡើមនវសសមនិន
បានបសំសពញលគ័កក្ខខេគ័ណេណ។ សយឡើងសអូមបដនិសសធការសនន សងពនថា វសធព្វឡើឲឲខេអូចសនិរ ល
វី លដន
ងពន។
៣.

សសចកនពងសឡាញស់របសស់ងពនជមាម្ចាសស់

ងបសសឡើរជង

អាចននឹងសដមកងមកឲឲសឃឡើញកានស់ដត

សបឡើងទងស់ងសឡាញស់ដលស់មនវសសទសំងអសស់ជជងងសឡាញស់ដលស់មនវសស

ដតមមួយចសំនមួន។ សយឡើងសអូមបដនិសសធការសនន សហេឡើយសយឡើងននឹងដវកដញកការសននឲឲកានស់
ដតសពញសលញដថមសទសៀត សនដផស្នាកទព៤ ជសំពអូក២ ននិងជសំពអូក៤។
៤. ងទងស់បានចាតស់ងពនរាជបវងតាឲឲមកសវគត ពពសងពនងទងស់ងសឡាញស់មនវសសទសំងអសស់
សសឈឡើៗគោស្នា។ សយឡើងសអូមបដនិសសធការសនន ទវកជការមមួយដដលខេវសពពបទគមមពរ។ មាន
បទគមមពរជសងចឡើន

ពនិពណេណ៌នាមនវសសដដលមនិនដមនជកមឈបទដនសសចកនពងសឡាញស់

ដដលងទងស់ចាតស់ងពនងគពសឲ
ផ ឲមកសវគត។ ឧទហេរណេណ៖ សវភាសនិត ១៦:៤ កនិចម្ចាការ
១:២៥ ររម
អូ ៩:១១-១៣; ១ដថសកឡត្រូននិច ៥:៩; ២សពងតក្នុស ២:១២ យអូដោស ៤។

៥. សយឡើងកសំពវងដតននិយយថា សសចកនពជសំសននឿដដលជលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណដនការទទមួលសសចកនព

សសងងាងន មនិនងតត្រូវបានទទមួលមកសងមាបស់សយឡើងសដោយសរការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ
សទ។

ងពនគមមរព បសងងផ្ទៀនថា

សសចកនពជសំសននឿសននគគជអតសងបសយជនណមមួយដន

អតសងបសយជនណនានា ដដលងពនងគពសរផ កបានមកសងមាបស់សយឡើងរាលស់គោស្នា។

៦. សយឡើងកសំពវងដតននិយយថា ការសវគតរបសស់ងទងស់ ងពនងគពសជ
ផ អស្នាកជសំនស
មួ សងមាបស់
មនវសសទសំងអសស់សហេឡើយ។ សយឡើងសអូមបដនិសសធការសនន ដលនិតងបសនិនសបឡើ ងពនងគពសជ
ផ

អស្នាកជសំនស
មួ សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ សនានមាននគ័យថា មនវសសទសំងអសស់សវទដន តបាន

ទទមួលសសចកកពសសងងាងនងគបស់ៗគោស្នាសហេឡើយ។
៧.

សយឡើងកសំពវងដតននិយយថា

ងពនវរបនិតាបានសងលស់

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសស
ផ ងមាបស់ពមួកអស្នាកដដល

ននឹងមនិនអាចបានទទមួលសសចកកពសសងងាងន។

ងពនវរបនិតាបាន

ងជបអព្វពៗងគបស់យយ៉ាងជមវន។ ខេភ្ញាក្នុសំសឃឡើញថាគោឈនអព្វពដដលសយឡើងបានទទមួលពពការដវកដញក
សននសសន!

ជសំពក
អូ ៥

សហេតវផល ដដលពអូកអស្នាកងពនងគពសបា
ផ នសវគតជសំនស
មួ
ងតត្រូវដតបានសសងងាងនជពនិតងបាកដ
ខេភ្ញាក្នុសំនង
នឹ ផនលស់ឲឲមមួយជសំពអូកសទសៀតសដឡើមលពបងាង្ហាញថា

កសំហេស
វ ដនគសំននិតដដលថាការសវគត

របសស់ងពនងគពសគ
ផ គជការងគបស់ងគោនស់សងមាបស់ការសសងងាងនដលស់មនវសសទសំងអសស់

តាមពនិតសសងងាងនបានដតមនវសសមមួយចសំនមួន(“ងគបស់ងគោនស់សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

បយ៉ាវដនន

មានងបសនិទនភាពសងមាបស់មនវសសមមួយចសំនមួន”)។ ការរកបាន ការផនលឲ
ស់ ឲ ននិងសសចកកព
សងបាសសលន គគមានភាពសផសងពពគោស្នា បយ៉ាដវ ននពមួកវមនិនអាចដោចស់សចញពពគោបា
ស្នា នសឡឡើយ។
ខេភ្ញាក្នុសំសអូមដវកដញកថា

ងបសនិនសបឡើអព្វពណោមមួយ

ដដលងទងស់រកបានមកសងមាបស់

នរណោមាស្នាកស់សហេឡើយ សនានវមនិនអាចននឹងមនិនងបាកដថា វមនិនដមនជរបសស់ងទងស់សនាន
សទ។ ងទងស់នង
នឹ មនិនមានបនផល
ត្រូ ថា “វងបដហេលជរបសស់ខេភ្ញាក្នុសំ” សនានសឡឡើយ ។ ដអូសចស្នាន អព្វពកដ
សដោយ

ដដលងពនងគពសបា
ផ នរកបានសដោយការសវគតរបសស់ងទងស់

របសស់ពមួកអស្នាកដដលងទងស់បានងបទនឲឲ។

ងតត្រូវដតជកមឈសទ
និ ននិ

វអាចននឹងងបឆសំងននឹងសហេតវផលដដលសគមានជញនឹកញយ ដដលដតងដតដវក

ដញកថា ងពនមានបសំណេងងពនហេឫទគ័យឲឲងពនងគពសផសវគតសងមាបស់នរណោមាស្នាកស់ បយ៉ាដវ នន
បវគងលសនានមនិនបានទទមួលអតសងបសយជនណសនានសទៅវវ៉ិញ។

វអាចននឹងមនិនសមសហេតវផលសទ ដដលដថឆសលនមមួយងតត្រូវបានសង សងមាបស់
សលនពមួកទសករសហេឡើយ
សនាន!

សហេឡើយសយឡើងដនឹងថា

ដតដបរជទសករទសំងសនានមនិនបានទទមួលការសដោនដលង
ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ

គគជដថឆសលន

(មាយ៉ាថាយ

២០:២៨)។
ឥឡត្រូវសននអស្នាកខេឆនបានដវកដញកថា វពនិតងបាកដដមនសហេឡើយដដលថា អព្វដព ដល

ងទងស់ងបទនមកនរណោមាស្នាកស់ គគជរបសស់ងទងស់សដោយងសបចល្បាបស់ បយ៉ាវដននងបដហេលជអាច
ននឹងងបទនមកសងមាបស់អស្នាកសនាន សដោយលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណជកស់លកស់សផសងៗ។ សហេឡើយពអូកសគ
ននិយយសទសៀតថា

លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណដដលសយឡើងអាចទទមួលបាននអូវអតសងបសយជនណដដល

ងពនងគពសផរកបានមកសនាន

គគជការដដលសយឡើងមនិនបដនិសសធននឹងការសងបាសសលន

ដដលងពនបានងបទនមក ឬកដសយឡើងបានដងសកសហសទៅកានស់ការអសញជឡើញរបសស់ដសំណេង
នឹ
លល ឬកដជការដដលសយឡើងមានជសំសននឿ ។ ខេភ្ញាក្នុសំសអូមងបឆសំងការដវកដញកសនន សហេឡើយខេភ្ញាក្នុសំសអូម
មានសយបលស់ដអូចខាងសងកាមសននវវ៉ិញ៖
១.

ងបសនិនសបឡើសគោលបសំណេងរបសស់ងពន

គគសដឡើមលពសងបាសសលននរណោមាស្នាកស់

សហេឡើយសនានងទងស់នង
នឹ សធព្វឡើសឡឡើងសដោយសសឈនងតងស់ ។

សហេឡើយងបសនិនសបឡើ

ងពនងគពសបា
ផ ន

សនានមាននគ័យថា

ងតត្រូវដតសងលព
ស់ ពលគ័កក្ខខេគ័ណេទ
ណ ង
សំ សនាន

សវគត សដឡើមលពសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់ សដោយមានលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណជកស់លកស់ណោមមួយដមន
មនវសសទសំងអសស់ងគបស់រប
អូ

សហេឡើយ។ សគោលបសំណេងសដឡើមលពសសងងាងនសននមនិនអាចសសឈនងតងស់បានសទ ងបសនិនសបឡើអស្នាក
ខេឆនមនិនបានដនឹងពពលគ័កក្ខខេគ័ណេទ
ណ ង
សំ សនាន។
សនានននឹងយយ៉ាងសមយ៉ាច វវ៉ិញ?

ចវនចសំដណេកអសស់អស្នាកដដលមនិនដដលឮសសន

២. លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណដដលតងមត្រូវ សដឡើមលពឲឲរកបានអតសងបសយជនណដនការសវគតរបសស់
ងពនងគពសផ

ងតត្រូវដតសសត
និ សនកស្នាក្នុងងកបខេគ័ណេណអសំណោចដនការងបងពនឹតននិរបសស់សយឡើង

ឬកដមនិន

ដមនដអូសចាស្នានសទ ។

ងបសនិនសបឡើវពនិតដមន

សនានមាននគ័យថាមនវសសទសំងអសស់មាន

អសំណោចសដឡើមលពសជនឿ ដតសនានមនិនងតនឹមងតត្រូវសទ។ ងបសនិនសបឡើមន
និ ដមនវវ៉ិញ មាននគ័យថា

ចល្បាសស់ជងពនសងបាសងបទនអសំណោចសនានមក ឬកដមន
និ ដមនដអូសចាស្នានសទ។ ងបសនិនសបឡើងទងស់

សងបាសងបទនអសំណោចសនានមកដមន សហេតវអព្វពបានជមនវសសទសំងអសស់មន
និ បានទទមួល
សសចកកពសសងងាងន? សហេឡើយងបសនិនសបឡើងទងស់មន
និ បានសងបាសងបទនវមកសទ ងទងស់មនិន
អាចសសស្នាឡើលគ័កក្ខខេគ័ណេបា
ណ នសឡឡើយ ឬកដងទងស់មន
និ សសឈនងតងស់កស្នាក្នុងការទមទរអព្វពមមួយពពសយឡើង

ដលនិតការសនានមានដតងទងស់បយ៉ាវសណោណនដដលអាចងបទនវមកសយឡើងបាន។ វសងបផ្ទៀបដអូចជ
មនវសសមាស្នាកស់ដដលសនព្យាថា

ននឹងឲឲលវយចសំនន
មួ ១០០០ដវលឆរដលស់បវរសពនិការដភស្នាក

មាស្នាកស់ ងបសនិនសបឡើគោតស់អាចសមឡើលសឃឡើញបាន។
៣. សសចកនពជសំសននឿ (លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណដនសសចកកពសសងងាងនដដសពរសពញសដោយសសចកកព

អសំណេររបសស់សយឡើង) គគងតត្រូវរកបានមកសងមាបស់សយឡើង សដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ
ឬកដមនិនដមនសទ ។

ងបសនិនសបឡើវពនិតជរកបានសដោយការសនានដមន

មនវសសទសំងអសស់។

ដតងបសនិនសបឡើងពនងគពសផមនិនរកបានសសចកកពជសំសននឿសសំរាបស់សយឡើងសទ

មនវសសទសំងអសស់សទ
វ នដតមានវ

ដលនិតពមួកសគននិយយថា

មាននគ័យថា

ងពនងគពសផសវគតសងមាបស់

សនានមាននគ័យថា ដផស្នាកដដសខា
សំ នស់បសំផត
វ ដនសសចកកពសសងងាងនរបសស់សយឡើង មនិនពនឹងដផលកសលឡើ
ងពនងគពសផទលស់ដតសសន! ការសននវសធព្វឡើឲឲបាតស់បងស់សរនិ ល
វី លរបសស់ងពនងគពសផ។ សហេឡើយការ
សននផផក្នុយសទៅននឹងអព្វពដដលបទគមមរព បសងងផ្ទៀនថា

សសចកនជ
ព សំសននឿគគជអសំសណោយទនរបសស់

ងពន (ភពលពព ១:២៩ សអសភសអូរ ២:៨)។
៤. ដដលសគអនអាងថា ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ បយ៉ាវដនន

មានដតអសស់អស្នាកដដលបានបសំសពញលគ័កក្ខខេគ័ណេជ
ណ កស់លកស់បយ៉ាវសណោណន ដដលអាចបានទទមួល
សសចកកពសសងងាងន សនានសធព្វឡើឲឲងទងស់កាឆយសទៅជអស្នាកសងងង្រួបសងងង្រួមងតនឹមដតពកស់កណោកល
បយ៉ាវសណោណន។

សគននិយយថា

ងទងស់បានរកបានសសចកនពសសងងាងនសងមាបស់មនវសសទសំង

អសស់។ បយ៉ាវដននខេភ្ញាក្នុសំននិយយថា សតឡើវមានងបសយជនណអព្វព ងបសនិនសបឡើងទងស់មន
និ បានបសំសពញ

លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណទសំងសនាន!
ដអូសចស្នានសអូមឲឲខេភ្ញាក្នុសំសរវបសសចកនពចវន ។ អព្វពដដលងពនងគពសបា
ផ នទទមួល មនិនអាចបសំដបកសចញ
ពពអសស់អស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសបានសឡឡើយ។

ងពនងគពសផបានសវគត

មនិនដមនមាននគ័យថា មនវសសសនានសគ័កស
កនិ មទទមួលបានសសចកកពសសងងាងន សបឡើគោតស់សជនឿ
សនានសទ

បយ៉ាវដននងទងស់បានសវគតសងមាបស់អសស់អស្នាកដដលជរាងសនសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពន

វវ៉ិញ។ សននសហេឡើយជមអូលសហេតវដដលពមួកសគគមួរទទមួលសជនឿ។ គោឈនកដនឆងណោមមួយដដល

បានដចងសនកស្នាក្នុងងពនគមមរព

សហេឡើយវកដមនិនអាចបងាង្ហាញឲឲសមសហេតវផលបានដដរថា

ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់សយឡើង

ងបសនិនសបឡើសយឡើងសជនឿ។

ការសនានអាចននឹងសធព្វឲ
ឡើ ឲ

សសចកនពជសំសននឿរបសស់សយឡើង ជបវពព្វសហេតវដនអព្វពមមួយដដលមនិនពនិតសទៅវវ៉ិញ។ សតឡើការងបងពនឹតននិ
របសស់សយឡើងអាចននឹងសធព្វឡើឲឲការសវគតរបសស់ងទងស់កាឆយជការមមួយសងមាបស់សយឡើងឬ!
បយ៉ាវដននងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់សយឡើង

យយ៉ាងសនានបានជសយឡើងអាចននឹងសជនឿងទងស់

បាន។
ឥឡត្រូវសនន សដោយសងពនសយឡើងបានពនិននិតឲសមឡើលយយ៉ាងសពញសលញសនកស្នាក្នុងដផស្នាក

ទពមមួយននិងទពពរព សហេឡើយ

សនានសយឡើងអាចដសំសណេឡើរការសនិកកពពភសនក្នុតាងមមួយចសំនមួនសទសៀត

ដដលគោសំងទសសចកនពពនិតអសំពពអព្វពដដលខេភ្ញាក្នុសំននិយយ។

ការដដលសយឡើងសធព្វឡើដអូសចស្នាន

សលកអស្នាកចងចាសំកស្នាក្នុងចនិតកនវអូ ចសំណេវចដដសសំខានស់ៗ

ដដលសយឡើងបានសធព្វឡើរហេអូតដលស់សពល

សនន។

ខេភ្ញាច
ក្នុសំ ងស់ឲឲ

ពផកកទ្រជ ៣

ការដវកដញកទសំង ១៦ចសំណេវច ដដលបងាង្ហាញថាងពនងគពសម
ផ ន
និ បានសវគតសដឡើមលពឲឲបាន
ការសសងងាងនសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

ជសំពក
អូ
១. ការដវកដញកពពរដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើននិសសគ័យដនសញញ្ញាថឈព

២. ការដវកដញកបពដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើការពនិពណេណ៌នារបសស់ងពនគមមពរ អសំពព សសចកនព
សសងងាងន

៣. ការដវកដញកពពរដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើននិសសគ័យដនកនិចម្ចាការរបសស់ងពនងគពសផ
៤. ការដវកដញកបព ដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើ ភាពបរវ៉ិសទ
វ ន ននិងសសចកនពជសំសននឿ
៥.
៦.

ការដវកដញកមមួយដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើអតសនយ
គ័ ដនពកឲថា

សងបាសសលន”

ការដវកដញកមមួយដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើអតសនយ
គ័ ដនពកឲថា

“សងងង្រួបសងងង្រួម”

៧. ការដវកដញកមមួយដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើអតសនយ
គ័ ដនពកឲថា “ការដញក ជ
បរវ៉ិសទ
វ ន”

៨. ការដវកដញកពពរដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើតដមឆដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ
៩. ការដវកដញកទអូសទៅមមួយអសំពពបទគមមរព នានា

“ការ

ជសំពក
អូ ១

ការដវកដញកពពរចសំណេវច ដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើននិសសគ័យដនសញញ្ញាថឈព
ការដវកដញកទព១- សនងពនគមមរព មាយ៉ាថាយ២៦:២៨ ងពនអមាម្ចាសងស់ ពនសយសបវអូ ងគពសបា
ផ ន

មានបនផល
ត្រូ ថា “ឈមរបសស់ខេភ្ញាក្នុសំ គគជឈមដនសញញ្ញាថឈព”។ “សញញ្ញា” ថឈពសនន គគជកនិចម្ចា
ងពមសងពផ្ទៀងថឈពឬកនិចម្ចាសនព្យាថឈព ដដលងពនបានសធព្វឡើសឡឡើង សដឡើមលពសសងងាងនមនវសស។ សដោយ
ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ

ងពនសលហេនិតងទងស់ដដលបានហេអូរ

គគជតដមឆដនកនិចម្ចាងពម

សងពផ្ទៀងសនាន។ សហេឡើយការសនានទកស់ទងចសំសពនដតអសស់អស្នាកណោដដលជបស់កនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀង
សនានបយ៉ាវសណោណន។

កនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀងថឈពសនន គគខេវសពពកនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀងចាសស់ដដលងពនបានសធព្វឡើជមមួយ
មនវសស ។ តាមរយណកនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀងចាសស់ (ឬសសចកនពសញញ្ញា) ងពនបានសនព្យាថាននឹង
សសងងាងនអសស់អស្នាកដដលកានស់តាមងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យរបសស់ងទងស់៖

“មនវសសណោដដលបាន

ងបងពនឹតននិតាម សសចកនពទសំងសនាន ននឹងរសស់សនសដោយសរការខេឆង្រួនងបងពនឹតននិសនានឯង” (ររម
អូ
១០:៣

សលវវីវ វ៉ិនយ
គ័

១៨:៥)។

បយ៉ាវដននពពសងពនមនវសសជអស្នាកមានបាប

មនិនអាចកានស់តាមងកគតឲវវ៉ិនយ
គ័ របសស់ងពនបានសឡឡើយ។
មានងបសយជនណសទសៀតសទ ។

សនានពមួកសគ

ដអូសចស្នានកនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀងចាសស់មនិន

សនកស្នាក្នុងកនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀងថឈព ងពនបានសនព្យាថា ដោកស់ងកនឹតឲវវ៉ិនយ
គ័ សននសនកស្នាក្នុងគសំនត
និ
របសស់ពមួកសគ ដដលងទងស់បានសរសសរងកនឹតឲវវ៉ិនយ
គ័ ទសំងសនាន សនកស្នាក្នុងចនិតរន បសស់ពមួកសគ
(សហេសងពឡើរ ៨:១០)។ អញម្ចានឹងសហេឡើយបានជវបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា កនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀង
សននអាចទកស់ទងចសំសពនដតអសស់អស្នាកដដលងពនបានសធព្វកា
ឡើ រសនន សនកស្នាក្នុងចនិតនរបសស់ពមួកសគ

បយ៉ាវសណោណន។ ពនិតដមនសហេឡើយ ងពនមនិនសធព្វឡើការសនន សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សនានសទ។
មនវសសទសំងអសស់មន
និ អាចរាបស់បញម្ចាត្រូលសនកស្នាក្នុងកនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀងដដលងពនងគពសបា
ផ ន
សវគតបានសទ ។

មនវសសមមួយចសំនមួនបានដវកដញកថា

ងពនននឹងសរសសរងកនឹតឲវវ៉ិនយ
គ័ របសស់ងទងស់

សនកស្នាក្នុងចនិតនរបសស់សយឡើង ងបសនិនសបឡើសយឡើងងគោនស់ដតសជនឿបយ៉ាវសណោណន។ បយ៉ាវដនន សសចកនជ
ព សំសននឿ
ននិងងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យដដលងពនបានកតស់ទវកសនកស្នាក្នុងចនិតរន បសស់ពមួកសយឡើង គគដច
អូ ដតគោស្នាសទ! សគ
ននិយយថា៖

(ឧទហេរណេណ៖

“ងបសនិនសបឡើងកនឹតឲវវ៉ិនយ
គ័ របសស់ងទងស់សនកស្នាក្នុងចនិតនរបសស់សយឡើង

សនកស្នាក្នុងងគបស់អស្នាកសជនឿទសំងអសស់)

សនានងពនសនព្យាថាននឹងសរសសរ

ងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យរបសស់ងទងស់សនកស្នាក្នុងចនិតរន បសស់សយឡើង” សនានមនិនសមសហេតវផលទលស់ដតសសន
!
ននិសសគ័យដនសញញ្ញាថឈពសធព្វឡើឲឲដនឹងចល្បាសស់ថា
មនវសសទសំងអសស់សទ។

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ

គគមនិនសងមាបស់

ការដវកដញកទព២- ដសំណេង
នឹ លល- មាននគ័យថា គគជដសំណេង
នឹ លលអសំពពសញញ្ញាថឈព ដដលវមាន

សនកស្នាក្នុងសលកនិយសននចាបស់តាសំងពពសមគ័យងពនងគពសម
ផ ក។ បយ៉ាវដនន មនិនដមនងគបស់ងបជជតនិ
ដដលបានរសស់សនកស្នាក្នុងដផនដពសនន សវទនដតបានយលស់ដនឹងពពវសនានសទ។ ងបសនិនសបឡើ ងពន
មានបសំណេងចងស់ឲឲការសវគតរបសស់ងពនងគពសផគមួរសសងងាងនដលស់មនវសសទសំងអសស់កស្នាក្នុង

លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណដដលពមួកសគសជនឿ សនានងទងស់គមួរដតសធព្វឡើឲឲមនវសសទសំងអសស់បានដនឹងពពដណេ
សំ នឹងលល
សនន។
ងបសនិនសបឡើ ងពនមនិនបានសរសៀបចសំឲឲមនវសសទសំងអសស់បានឮពពដណេ
សំ នឹងលលសនានវ

ចល្បាសស់ជអាចសទៅរមួច

ដដលមនវសសបានទទមួលសសចកកពសសងងាងនសដោយមនិនបាចស់មាន

ជសំសននឿ ននិងការយលស់ដនឹងពពដណេ
សំ នឹងលល ឬមមួយកដសគោលបសំណេងសដឡើមលពសសងងាងនមនវសសទសំង
អសស់បានទទមួលបរាជគ័យ

សងពនមនវសសទសំងអសស់មន
និ បានឮពពដសំណេង
នឹ លល។

ដសំបអូងសនានមនិនអាចជការពនិតបានសទ

ចសំណេវច

ដលនិតសសចកនពជសំសននឿគគជដផស្នាកមមួយដនសសចកនព

សសងងាងន (សអូមសមឡើលសនដផស្នាកទព២ ជសំពអូក៥)។ សហេឡើយចសំណេវចបនាផបស់កដមន
និ អាចជការ
ពនិតបានដដរ

សតឡើសនានជននិសសគ័យដនងបាជភ្ញាញាណេរបសស់ងពនឬ?

សតឡើងពនបានចាតស់

ងពនងគពសផមកសវគត សដឡើមលពឲឲមនវសសទសំងអសស់បានសសងងាងន ដតមនិនបានសធព្វឡើឲឲមនវសស

ទសំងអសស់ឮពពវឬអព?
ដអូសចស្នានឬអព?

សតឡើសសចកនពលដល នងពនបានបងាង្ហាញមកកស្នាក្នុងអាកបលកនិរ វ៉ិយយយ៉ាង

វសងបផ្ទៀបបពដច
អូ ជងគត្រូសពទឲមាស្នាកស់នយ
និ យថា
ជសំងគរបសស់មនវសសទសំងអសស់បាន

គោតស់មានថាស្នាសំដដលអាចពព្យាបាល

បយ៉ាវដននគោតស់មានសគោលបសំណេងលកស់សលសៀមមនិនឲឲ

មនវសសជសងចឡើនបានដនឹង។ សនកស្នាក្នុងករណេពសនន សតឡើអស្នាកអាចដវកដញកបានឬសទថា សតឡើងគត្រូ
សពទឲសនានពនិតជមានបសំណេងពព្យាបាលជសំងគមនវសសទសំងអសស់ពនិតងបាកដដមនឬសទ?
មានបទគមមពរជសងចឡើនបានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា មនវសសរាបស់លននាកស់មនិន

ដដលឮសអូមលពដតមមួយមាយ៉ាតស់ពងព ពនងគពសផ។
សផសងសទសៀត

សហេឡើយសយឡើងមនិនអាចផនលស់សហេតវផលណោ

ជជងសហេតវផលដដលងពនងគពសបា
ផ នផនលស់មកសដោយផាផលស់សនានសទ។

“ហេស្នានឹងសហេឡើយងពនវរបនិតាសអឡើយ

ដលនិតងទងស់បានសពព្វងពនហេឫទគ័យយយ៉ាងដអូសចាស្នាន”

(មាយ៉ាថាយ ១១:២៦)។ បទគមមរព នានាដអូចជ ទសំនវកដសំសកឡើង ១៤៧:១៩-២០; កនិចម្ចាការ

១៤:១៦; កនិចម្ចាការ ១៦:៦-៧ បានបញជកស់ពកា
ព រពនិតដនបទពនិសសធនណដដលសយឡើងមាន
ដអូចៗគោស្នាគគថា ងពនជមាម្ចាសស់មនិនបានបសងងឡើតឲឲមានការសរសៀបចសំណោមមួយ សដឡើមលពធានាឲឲ
មនវសសទសំងអសស់បានឮពពដណេ
សំ នឹងលលសទ។

សយឡើងងតត្រូវដតសនស្នានិដោស្ឋានថា

ងពនមនិនមាន

សគោលបសំណេងសដឡើមលពសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់សទ។

ជសំពក
អូ ២

ការដវកដញកបព ចសំណេវចដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើការពនិពណេណ៌នារបសស់ងពនគមមពរ
អសំពពសសចកនពសសងងាងន
ការដវកដញកទព៣-

បទគមមពរពនិពណេណ៌នាពពអព្វពដដលងពនងគពសផរកបាន

សដោយការសវគត

របសស់ងទងស់គគជ “ការសងបាសសលនដដអសស់កលលជននិចម្ចា”។ (សននគគជការសងបាសពពអសំសពឡើ
បាប ពពសសចកនពសឆបស់ ននិងពពសសននរករបសស់សយឡើងជសរសៀងរហេអូត)។ អញម្ចានឹង ងបសនិនសបឡើ
ងពនពរសនន ងតត្រូវបានទនិញមកសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ សនានមាននគ័យថា មនវសស
ទសំងអសស់បានទទមួលការសងបាសសលនដដសនអសស់កលលសននសដោយសព្វយ
គ័ ងបវតននិ
វងតត្រូវបានរកមកសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់
ជកស់លកស់នានា។

សនកស្នាក្នុងបទពនិសសធរបសស់សយឡើង

ឬកដ

សដោយការបសំសពញតាមលគ័កក្ខខេគ័ណេណ
វមនិនពនិតសទ

ទសំងអសស់មានសសចកកពសងបាសសលនអសស់កលលជននិចសម្ចា នាន។

ដអូសចស្នាន

ដដលមនវសស

សតឡើការសងបាស

សលនអសស់កលលជននិចម្ចាសនន អាចរកបានសដោយការបសំសពញលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណជកស់លកស់នានាឬ
?
ខេភ្ញាក្នុសំសរមួ ថា

សតឡើងពនងគពសផបានបសំសពញងគបស់លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណទសំងអសស់សនានសងមាបស់

សយឡើង ឬកដការបសំសពញលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណទសំងសននជរបសស់ផងសយឡើង ងបសនិនសបឡើសយឡើងងគោនស់ដត
បសំសពញលគ័កក្ខខេគ័ណេប
ណ ដនសមសនាន?
ចសំណេវចទពមមួយខាងសលឡើ

ដដលននិយយថាងពនងគពសផពនិតជបសំសពញងគបស់លគ័កក្ខខេគ័ណេទ
ណ ង
សំ

អសស់សងមាបស់ការសងបាសសលនអសស់កលលដដលងតត្រូវងបទនមក
នគ័យថា

សនានអាចននឹងមាន

មនវសសទសំងអសស់ពនិតជមានសសចកកពសងបាសសលនសននងគបស់ៗគោស្នា។

ដអូចជ

សយឡើងបានដនឹងសហេឡើយថា ការសនានវមនិនឯកភាពគោស្នាសទៅននឹងបទពនិសសធនណរបសស់មនវសស
សទ! សយឡើងងតត្រូវដតននិយយថា ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផមនិនបានបសំសពញលគ័កក្ខខេគ័ណេណ សងមាបស់
មនវសសទសំងអសស់ឲឲបានសសចកនពសងបាសសលនសទ
លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណទសំងសនាន

សនានមាននគ័យថាងទងស់ងតត្រូវបសំសពញ

សងមាបស់ដតអស្នាកដដលបសំសពញលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណបដនសមសនានបយ៉ាវសណោណនឬ

យយ៉ាងសមយ៉ាច។ ដអូសចស្នាន សយឡើងរកងចកសចញមនិនបាន គគកសំពវងដតសធព្វឡើឲឲលគ័កក្ខខេគ័ណេដណ ដលងតត្រូវ

បសំសពញទសំងអសស់សនាន ដផលកសទៅសលឡើលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណសផសងសទសៀតដដលកសំពវងដតបសំសពញសទៅវវ៉ិញ
!

ការដវកដញកខាងសលឡើសននបងាង្ហាញថា

វមនិនសមសហេតវផលសទដដលសគសឈនថា

ងពនងគពសផបានសវគត សដឡើមលពឲឲបានទទមួលសសចកនពសសងងាងនអសស់កលលសងមាបស់មនវសស
ទសំងអសស់សនាន។ ងបសនិនសបឡើសគសនដតទមទរថា ការសងបាសសលនអសស់កលល អាចរក

បានសដោយការបសំសពញលគ័កក្ខខេគ័ណេជ
ណ កស់លកស់នានា

ដអូសចស្នាន

សតឡើមនវសសទសំងអសស់គរមួ ដត

យលស់ដនឹងពពលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណទសំងសនានងគបស់ៗគោស្នាឬសទ? បយ៉ាវដននមនវសសជសងចឡើន បានទទមួលការ
រារាសំងមនិនឲឲមានចសំសណេនដនឹងពពការបសំសពញលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណទសំងសនន ដអូចជសយឡើងបានសឃឡើញ
សនដផស្នាកទព៣ ជសំពអូក១ងសបស់សហេឡើយ។

សលឡើសពពសននសទៅសទសៀត ងបសនិនសបឡើ ការរកឲឲបានការសងបាសសលនអសស់កលល
សនាន ដផលកសទៅសលឡើការបសំសពញលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណរបសស់មនវសស
មានអសំណោច

ឬមនិនមានអសំណោចសដឡើមលពសធព្វកា
ឡើ រសនាន។

សនានអាចមាននគ័យថាពមួកសគ
ងបសនិនសបឡើពមួកសគអាចបសំសពញ

លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណចាសំបាចស់ទសំងសនានបាន សនានសយឡើងងតត្រូវដតននិយយថា មនវសសទសំងអសស់អាច
សជនឿដសំណេនឹងលលបានសដោយសមតសភាពផាផលស់ខេឆង្រួនរបសស់ពមួកសគ។

បយ៉ាវដននសននគគជអព្វពដដល

ផផក្នុយសទៅននឹងបទគមមពរ ដលនិតបទគមមរព បងាង្ហាញថា មនវសសបានសឆបស់កស្នាក្នុងអសំសពឡើបាបសហេឡើយ
ដអូចសននពមួកសគមនិនអាចបសំសពញតាមលគ័កក្ខខេគ័ណេណោ
ណ
មមួយបានសឡឡើយ។
ងបសនិនសបឡើសគយលស់ងពមថា

មនវសសមនិនមានសមតសភាពផាផលស់សដឡើមលពបសំសពញលគ័កក្ខខេគ័ណេណ

ឲឲបានទទមួលការសងបាសសលនអសស់កលល

អញម្ចានឹងមានដតងពនជមាម្ចាសស់មានដផនការ

ងបសនិនសបឡើងទងស់សធព្វដឡើ ផនការអញម្ចានឹងដមន

ចវនសហេតវអព្វពបានជងទងស់មនិនសធព្វឡើឲឲមនវសស

ងបទនសមតសភាពសននដលស់ពមួកសគ

ឬកដងទងស់មន
និ មានគសំសរាងសធព្វយ
ឡើ យ៉ាងដអូសចាស្នានសទ។

ទសំងអសស់បានទទមួលសសចកកពសសងងាងនងគបស់ៗគោស្នាដដរសទៅ?
ងបសនិនសបឡើ

ងពនជមាម្ចាសស់មនិនមានបសំណេងងពនហេឫទគ័យងបទនសមតសភាពឲឲមនវសស

ទសំងអសស់បានសជនឿសទ បយ៉ាវដននដបរជងពនងគពសបា
ផ នសវគត សដឡើមលពឲឲមនវសសទសំងអសស់បាន
ទទមួលនអូវការសងបាសសលនអសស់កលលជននិចម្ចា វ ញ
វ៉ិ

សនានមាននគ័យថា

ងពនទមទរឲឲ

មនវសស ហេព្វនឹកហាតស់សមតសភាពដដលងទងស់បដនិសសធមនិនងបទនមក។ សតឡើការសននជភាព
លថសព លថឡើណោសស់ដមនសទ? សគននិយយសននសងបផ្ទៀបដអូចជ ងពនបានសនព្យាថាននឹងងបទន

អសំណោចឲឲមនវសសសឆបមា
ស់ ស្នាកស់ សដឡើមលពឲឲគោតស់សធព្វឲ
ឡើ ឲខេឆន
ង្រួ គោតស់បានរសស់សឡឡើង វវ៉ិញ សនខេណេណ
សពលដដលងទងស់មន
និ មានបសំណេងននឹងងបទនអសំណោចដដលបានសនព្យាសនានមក

យយ៉ាង

ដអូសចស្នានដដរ។

ការដវកដញកទព៤- ងពនគមមរព បានពនិពណេណ៌នាពពពមួកអស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស

យយ៉ាងងបក្នុងងបយគ័ត។
ស្នា ងពនគមមពរងបាបស់សយឡើងថា មនវសសជតនិអាចដចកសចញជពពរងកក្នុម
សហេឡើយសនកស្នាក្នុងសនានមានដតមមួយងកក្នុមបយ៉ាវសណោណន ដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគតជសំនស
មួ ។
បទគមមពរខាងសងកាមបងាង្ហាញថា ងពនបានដបងដចកមនវសសជតនិជពពរដផស្នាក៖
មាយ៉ាថាយ ២៥:១២ ននិង ៣២
យយ៉ាអូហាន ១០:១៤ ននិង ២៦
យយ៉ាអូហាន ១៧:៩
ររម
អូ ៩:១១-២៣
១ដថសកឡត្រូនពច ៥:៩
សយឡើងដនឹងថា មានមនវសសដដលងពនងសឡាញស់ សហេឡើយននិងមានមនវសសដដលងទងស់សលបស់
មានមនវសសដដលងទងស់សងលស់ សហេឡើយននិងមានមនវសសដដលងទងស់មន
និ សងល។
ស់

បទគមមរព សផសងសទសៀតបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ដត
មនវសសមមួយងកក្នុមបយ៉ាវសណោណនកស្នាក្នុងចសំសណោមងកក្នុមទសំងពពរសនន។
ងទងស់សវគតសងមាបស់៖
រាងសករបសស់ងទងស់

មាយ៉ាថាយ ១:២១

សចសៀមរបសស់ងទងស់

យយ៉ាអូហាន ១០:១១ ននិង ១៤

ពមួកជសំនរវសំ បសស់ងទងស់

កនិចម្ចាការ ២០:២៨

ពមួកសងជឡើសសរវីសរបសស់ងទងស់

ររម
អូ ៨:៣២-៣៤

កអូនរបសស់ងទងស់

សហេសងពឡើរ ២:១៣

បទគមមរព ងបាបស់សយឡើងថា

ជការពនិតណោសស់ សតឡើសននសយឡើងមនិនអាចសរវបសសចកនពមកថា ងពនងគពសម
ផ និនបានសវគត

សងមាបស់មនវសសដដលមនិនដមនជរាងសករបសស់ងទងស់ ឬសចសៀមរបសស់ងទងស់ ឬកដ ពមួកជសំនវសំ
របសស់ងទងស់សទឬអព? ដអូសចស្នានងទងស់មនិនអាចសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់បានសទ។

ការដវកដញកទព៥- សយឡើងមនិនគមួរពនិពណេណ៌នាពពសសចកនពសសងងាងនសនកស្នាក្នុងរសបសៀបមមួយដដល
សផសងពពងពនគមមរព សឡឡើយ។ សហេឡើយសនកស្នាក្នុងងពនគមមពរ គោឈនកដនឆងណោមមួយដដលននិយយ
ថា

ងពនងគពសផបានសវគត

“សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់”

សទ។

ងពនគមមរព ដចងថា

ងពនងគពសផងបទនងពនជនឈរបសស់ងទងស់ទវកជ “ដថឆសលនសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់” បយ៉ាវដនន
វមនិនអាចបងាង្ហាញថា សលឡើសពពចសំនន
មួ “សចសៀមទសំងអសស់របសស់ងទងស់” ឬ“ពមួកសងជឡើសសរវីស
ទសំងអសស់របសស់ងពន”

បានសឡឡើយ។

បទគមមពរណោមមួយដដលសងបឡើពកឲថា

ងបសនិនបងបលត្រូនពនិននិតឲសមឡើលសដោយងបក្នុងងបយគ័តស្នា
“ទសំងអសស់”

សហេឡើយងតង្រួតពនិននិតឲសមឡើលសនកស្នាក្នុង

បរវ៉ិបទរបសស់វ ភាឆមសនានបងបលន
ត្រូ ននឹងដនឹងចល្បាសស់ថា គោឈនកដនឆងណោមមួយសនកស្នាក្នុងងពន
គមមរព ននិយយថាងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សនានសទ។
(សនកស្នាក្នុងដផស្នាកទព៤ ជសំពអូក៣ននិង៤ សយឡើងននឹងពនិចារណោលសំអត
និ សលឡើបទគមមរព ជសងចឡើន ដដល

សងបឡើពកឲថា “សលកនិយ” ននិង “ទសំងអសស់” ដដលទកស់ទងជមមួយននឹងការសវគតរបសស់
ងពនងគពសផ)។
ជសំពក
អូ ៣

ការដវកដញកពពរ ចសំណេច
វ ដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើននិសសគ័យ
ដនកនិចម្ចាការរបសស់ងពនងគពសផ
ការដវកដញកទព៦- មានបទគមមពរជសងចឡើន ននិយយពពងពនអមាម្ចាសងស់ ពនសយសបវអូ ងគពសផថា
ងទងស់បានសធព្វឲ
ឡើ ឲអងងងទងស់ផាផលស់ទទមួលខេវសជសំនមួសអស្នាកដដទសទសៀតសនសពលដដលងទងស់បាន
សវគត។ ឧទហេរណេណ៖

ងទងស់បានសវគតជសំនស
មួ សយឡើង

ររម
អូ ៥:៨

ងទងស់ងតត្រូវបណោកសជសំនមួសសយឡើង

កាឡាទព ៣:១៣

ងទងស់បានងតឡបស់ជតមួបាបជសំនមួសសយឡើង

២កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ៥:២១

ឃឆខាងសលឡើទសំងអសស់សននបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា
អស្នាកទទមួលជសំនមួសអស្នាកដដទ។

ងពនងគពសបា
ផ នសធព្វឡើការងារ

ជ

ឥឡត្រូវសនន ងបសនិនសបឡើងទងស់បានសវគតជសំនស
មួ អស្នាកដដទសហេឡើយ សនានមាននគ័យថា
ពមួកអស្នាកដដលងទងស់បានទទមួលជសំនមួស ងតត្រូវដតរមួចពពសសចកនពសងកាធ ននិងការជសំនជ
វសំ ងមនរបសស់

ងពនជមាម្ចាសស់។ (ងពនជមាម្ចាសម
ស់ ន
និ អាចដោកស់ទណេណកមឈដលស់ងពនងគពសផផង សហេឡើយននិងដលស់
អសស់អស្នាកដដលងទងស់បានទទមួលជសំនស
មួ ផងសនានសទ!)

បយ៉ាវដននវបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

មនវសសទសំងអសស់មន
និ បានរមួចពពសសចកកពសងកាធរបសស់ងពនសទ

(សអូមសមឡើល

យយ៉ាអូហាន

៣:៣៦)។ ដអូសចស្នានងពនងគពសម
ផ ន
និ អាចជអស្នាកជសំនមួសសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់បានសទ។
ងបសនិនសបឡើសយឡើងសនដតទមទរថាងពនងគពសផពនិតជបានសវគត

សដឡើមលពសធព្វឡើជ

អស្នាកជសំនស
មួ សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ដមន សនានសយឡើងចល្បាសស់ជសនស្នាដោ
និ ស្ឋានថាការសវគត
របសស់ងទងស់មន
និ ដមនជដងាព្វយលលងគបស់ងគោនស់សទ

ទទមួលការសសងងាងនឲឲរមួចពពបាប ននិងការជសំនជ
វសំ ងមន។
ពនិតដមនសហេឡើយ

ពពសងពនមនវសសទសំងអសស់មនិនបាន

ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផពនិតជបានសវគតជសំនស
មួ មនវសសទសំង

អសស់ដមន សនានមាននគ័យថា ងទងស់បានថាព្វយអងងងទងស់ទវកជដងាព្វយសងមាបស់អសំសពឡើបាប
ទសំងអសស់របសស់ពមួកសគ (កស្នាក្នុងករណេពមនវសសទសំងអសស់បានទទមួលសសចកនពសសងងាងន) ឬកដ
វជដងាព្វយមមួយសងមាបស់អសំសពឡើបាបខេឆនរបសស់ពមួកសគបយ៉ាវសណោណន
មាស្នាកស់បានទទមួលការសសងងាងន

(កស្នាក្នុងករណេពគោឈនអស្នាកណោ

សដោយសងពនសនសសសសលស់អសំសពឡើបាបខេឆនសទសៀត)។

ងបសយគទសំងពពរខាងសលឡើសននមនិនពនិតទសំងអសស់

ដអូចជសយឡើងបានសឃឡើញសនកស្នាក្នុង

សសសៀវសភសននងសបស់សហេឡើយ (ដផស្នាកទព១ ជសំពអូក៣)។ វបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ណោសស់ថា

វមនិនអាចសទៅរមួចសទ
ទសំងអសស់សនាន។

ដដលសយឡើងននិយយថាងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសស

ការដវកដញកទព៧- ងពនគមមពរពនិពណេណ៌នាពពននិសសគ័យដនការងារដដលងពនសយសបវអូ ងគពសបា
ផ ន
សធព្វឡើ

គគការងារជអស្នាកសងងង្រួបសងងង្រួម

ននិងការងារជសងង“ងទងស់ជអស្នាកកណោកលដន

សញញ្ញាថឈព” (សហេសងពឡើរ ៩:១៥)។ ងទងស់សធព្វក
ឡើ និចម្ចាការជអស្នាកសងងង្រួបសងងង្រួមមាស្នាកស់ សដោយ
ងទងស់ជសងងរបសស់ពមួកអស្នាកដដលងទងស់នាសំមកឯងពនជមាម្ចាស។
ស់
ពពបទពនិសសធននិងពពងពន
គមមរព បងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនសយសបវអូ ងគពសម
ផ និនដមនជសងងរបសស់មនវសសទសំង
អសស់សទ។ សយឡើងបានពនិភាកកសរនឿងសននសនកស្នាក្នុងដផស្នាកទព២ ជសំពអូក២រមួចមកសហេឡើយ។

ជសំពក
អូ ៤

ការដវកដញកបព ចសំណេវចដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើ
ភាពបរវ៉ិសទ
វ ន ននិង សសចកនជ
ព សំសននឿ
ការដវកដញកទព៨-

ងបសនិនសបឡើការសវគតរបសស់ងពនងគពសផជមសធព្យាបាយដដលពមួកអស្នាក

ដដលងទងស់បានសវគតជសំនស
មួ

បានសលតពពអសំសពឡើបាបននិងបានបរវ៉ិសទ
វ ដន មន

នគ័យថាងទងស់ងតត្រូវដតបានសវគតសងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលបានសលត

សនានមាន

ននិងបានបរវ៉ិសទ
វ ទ
ន ង
សំ

សនានបយ៉ាវសណោណន។ ជការពនិតដដលមនវសសទសំងអសស់មន
និ បានបរវ៉ិសទ
វ ន។ ដអូសចស្នានងពនងគពសផ
មនិនបានសវគតជសំនមួសមនវសសទសំងអសស់សទ។

ងបដហេលខេភ្ញាក្នុសំគរមួ បងាង្ហាញថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគពនិតជមសធព្យាបាយដន

ការរកឲឲបាននអូវ
រសបសៀប៖

ការសមាលត

ននិងសសចកនពបរវ៉ិសទ
វ ន។

ខេភ្ញាក្នុសំសម
អូ បងាង្ហាញការសននជពពរ

ទពមមួយ គសំរដអូ នការថាព្វយបងងសំសមគ័យសញញ្ញាចាសស់ងតត្រូវបានសរសៀបចសំសឡឡើង សដឡើមលព

បសងងផ្ទៀនសសចកនពពនិតអសំពពការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ ។

ដងាព្វយជឈមសនសមគ័យ

សញញ្ញាចាសស់ ពនិតជសធព្វឡើឲឲវសទៅរមួច សងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលឈមសនានបានហេអូរជសំនស
មួ

សដឡើមលពឲឲពមួកសគដដលជអស្នាកថាព្វយបងងសំងពន អាចចអូលមកឯងពនបាន។ ដអូសចស្នាន សតឡើងពន
សលហេនិតរបសស់ងពនងគពសផពនិតជបានសមាលតពមួកអស្នាកដដលងទងស់បានសវគតជសំនមួសពពអសំសពឡើ
បាបជងអមល្បាលមាយ៉ានសទៅសទសៀត? (សហេសងពឡើរ ៩:១៣-១៤)។
ទពពរព

មានខេគមមរព ជសងចឡើនបានននិយយយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ងពនងគពសផពនិតជសសងមចអព្វពៗដដលងពនសពព្វងពនហេឫទគ័យចងស់សធព្វ។
ឡើ

ការសវគតរបសស់
រអូបកាយដនអសំសពឡើ

បាបងតត្រូវបានបសំផាឆញសចាល យយ៉ាងសនានបានជសយឡើងមនិនគមួរបសងមឡើអសំសពឡើបាបសទសៀត (ររម
អូ
៦:៦)។ សយឡើងបានទទមួលការសងបាសសលនតាមរយណងពនសលហេនិតរបសស់ងទងស់(កអូលយ៉ាវស
១:១៤)។

ងទងស់បានថាព្វយអងងងទងស់សដឡើមលពសលនសយឡើង

ននិងសដឡើមលពសធព្វឡើឲឲសយឡើងបាន

បរវ៉ិសទ
វ ន (ទពតស
វ ២:១៤)។ ខេគមមរព ទសំងសនន ននិងខេគមមពរជសងចឡើនសទសៀត សវទនដតទមទរ
ថា

ភាពបរវ៉ិសទ
វ នគគជលទនផលជកស់លកស់សនកស្នាក្នុងជព វ ត
វ៉ិ ដនពមួកអស្នាកដដលងពនងគពសបា
ផ ន

សវគតជសំនស
មួ ។

មនវសសទសំងអសស់មនិនបានបរវ៉ិសទ
វ ន

សវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។

អស្នាកខេឆនបានសលឡើកសឡឡើងសដោយអសំនត
មួ ថា

សដោយសងពនងពនងគពសផមនិនបាន

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផមនិនដមន

ងគោនស់ដតសដោយសងពនភាពបរវ៉ិសទ
វ នបយ៉ាវសណោណនសទ។ សគននិយយថា ភាពបរវ៉ិសទ
វ សន នានកាឆយ
ជភាពបរវ៉ិសទ
វ ព
ន និតងបាកដ សនសពលដដលងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ននាសំវមក ឬកដបានទទមួល
វមកសនសពលណោដដលមានជសំសននឿវវ៉ិញ។

បយ៉ាវដននការងារដនងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ន

ននិង

អសំសណោយទនដនសសចកកពជសំសននឿ កដជលទនផល ឬផលដផឆដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ
ផងដដរ! ដអូសចស្នាន ការសលឡើកសឡឡើងសនន មនិនអាចបសំផាឆសស់ការពនិតបានសទ ដដលថា ភាព

បរវ៉ិសទ
វ នពនិតងបាកដ គគជលទនផលជកស់លកស់ ដដលមានដតសនកស្នាក្នុងជព វ ត
វ៉ិ របសស់ពមួកអស្នាក
ដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគតជសំនស
មួ បយ៉ាវសណោណន។

ការពនិតដដលសចងកមផកលស់ការអនវញញ្ញាត

សហេឡើយឆឈសំគវកចាកស់សសសបឡើកទព្វរគវក

សនានកសំពវងដតងតត្រូវបានសដោនដលងសទ

សនានមនិនដមនសដោយសរដតអស្នាកជសំពកស់បណេ
សំ វល

គគសដោយសរមានមាស្នាកស់បានសងបសំណេវលជសំនមួស

គោតស់ វ ញ
វ៉ិ ។

ការដវកដញកទព៩- សសចកកពជសំសននឿមានសរណសសំខានស់ណោសស់ចសំសពនសសចកកពសសងងាងន។ ការ

សននបានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ពងព ពនគមមពរ (សហេសងពឡើរ ១១:៦) សហេឡើយមនវសសជសងចឡើន
ទទមួលយកការពនិតសនាន។

បយ៉ាវដននដច
អូ ជសយឡើងបានសឃឡើញងសបស់សហេឡើយថា

ទសំងអសស់ដដលចាសំបាចស់សងមាបស់សសចកកពសសងងាងន

ងគបស់ការ

គគជងពនងគពសផដដលងទងស់រកវបាន

មកសងមាបស់សយឡើងរាលស់គោស្នា ។
ឥឡត្រូវសនន

ងបសនិនសបឡើសសចកកពជសំសននឿដដមានសរណសសំខានស់សនន

ងតត្រូវរកបានមក

សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សដោយងពនងគពសផ សនានមាននគ័យថា វជសសចកកពជសំសននឿដដល
មានលគ័កក្ខខេគ័ណេខេ
ណ ឆន
លគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណ

ឬវជសសចកកពជសំសននឿដដលគោឈនលគ័កក្ខខេគ័ណេណ។

សនានមនវសសទសំងអសស់សវទដន តមានវ។

ងបសនិនសបឡើវមនិនមាន

បយ៉ាវដននសនានជអព្វពដដលផផក្នុយននឹងបទ

ពនិសសធ សហេឡើយខេវសននឹងបទគមមពរ (២ដថសកឡត្រូនពច ៣:២)។ ងបសនិនសបឡើសសចកកពជសំសននឿ
ដដលបានងបទនមកសនានមានលគ័កក្ខខេគ័ណេខេ
ណ ឆន អញម្ចានឹងខេភ្ញាក្នុសំសអូមសមួរថា សតឡើមានលគ័កក្ខខេគ័ណេអ
ណ ព្វព
?
អស្នាកខេឆនននិយយថា សសចកកពជសំសននឿបានងបទនមកសដោយមានលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណ គគជការដដល
សយឡើងមនិនងបដកកននឹងងពនគវណេរបសស់ងពនជមាម្ចាសហេ
ស់ ស្នានឹងឯង។ បយ៉ាវដននការដដលមនិនងបដកក

សនានមាននគ័យថា សកបប
ស់ ងាងបស់ វ ញ
វ៉ិ សទសតឡើ។ សហេឡើយការសនបស់បងាងបស់មាននគ័យថា សជនឿ។

ដអូសចស្នានសមាឆញទ
ស់ ង
សំ សននពនិតជចងស់ននិយយថា “សសចកកពជសំសននឿបានងបទនមកដលស់អសស់
អស្នាកណោដដលសជនឿ”។ (ឧទហេរណេណ៖ ដអូចជពមួកអស្នាកដដលមានជសំសននឿ!)។ សននគគជការ
ដដលលថពសលថណោ
ឡើ
សស់!
មព្យាយ៉ាង វវ៉ិញសទសៀត អស្នាកខេឆនដវកដញកថា សសចកនពជសំសននឿគគមនិនងតត្រូវបានរកមកសងមាបស់សយឡើង
សដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផសទ។ អញម្ចានឹង សតឡើសសចកនពជសំសននឿគគជសកមឈភាពមមួយដន

បសំណេងចនិតនរបសស់សយឡើងឬ?

បយ៉ាវដននការសនាន

វផផក្នុយននឹងអព្វពដដលខេគមមរព ជសងចឡើនបាន

បសងងផ្ទៀនសទៅវវ៉ិញ មនិនដតបយ៉ាវសណោណន វដថមទសំងមនិនយកចនិតនទវកដោកស់នង
នឹ ការពនិតដដលថា

អស្នាកមនិនសជនឿសឆបស់សនកស្នាក្នុងអសំសពឡើបាប ងពមទសំងមនិនអាចសធព្វឡើកនិចម្ចាការខាងងពលនឹង វវ៉ិញញ្ញាណេ
បានផង (១កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស២:១៤)។

ដអូសចស្នានខេភ្ញាក្នុសំនង
នឹ ងតលបស់សទៅឯសគោលជសំហេរដដលថា

សសចកនពជសំសននឿគគរកបានមកសដោយសរងពនងគពសផ វ វ៉ិញ។
សសចកកពជសំសននឿគគជដផស្នាកដដសសំខានស់មមួយដនភាពបរវ៉ិសទ
វ ន។
បានបងាង្ហាញសហេឡើយថា

សនកស្នាក្នុងការដវកដញកទព៨

ខេភ្ញាក្នុសំ

ភាពបរវ៉ិសទ
វ គ
ន គងតត្រូវរកបានមកសងមាបស់សយឡើងសដោយសរការ

សវគតរបសស់ងពនងគពសផ។
សដឡើមលពបដនិសសធការសនន

ដអូសចស្នានងទងស់កដរកបានសសចកកពជសំសននឿសងមាបស់សយឡើងផងដដរ។
គគងតត្រូវននិយយថាងទងស់រកបានដតភាពបរវ៉ិសទ
វ ខេ
ន ឆនបយ៉ាវសណោណន

ឧទហេរណេណ៖ ការខេព្វនជសំសននឿ។ ដតគោឈននរណោមាស្នាកស់សលឡើកសឡឡើងសរនឿងសននមកននិយយឲឲ
មយ៉ាតស់ចតស់សទ។

សលឡើសពពសនានសទៅសទសៀត ងពនបានសងជឡើសសរវីសរាងសនរបសស់ងទងស់។ សយឡើងដនឹងថា សដឡើមលពឲឲ
ពមួកសគអាចននឹងបានបរវ៉ិសទ
វ ន ងពនជមាម្ចាសស់ “បានសងជឡើសសរវីសសយឡើង...ងបសយជនណឲឲ
សយឡើងរាលស់គោស្នាបានបរវ៉ិសវទន” (សអសភសអូរ ១:៤)។ សននជថឈពមកងសទសៀតសហេឡើយ ដដលងពន

គមមរព ននិយយថា សសចកកពជសំសននឿគគជដផស្នាកដដសសំខានស់ដនភាពបរវ៉ិសទ
វ ន។ សនកស្នាក្នុងការសងជឡើស
សរវីសរាងសនរបសស់ងទងស់ឲឲបានបរវ៉ិសទ
វ ន

ងពនជមាម្ចាសងស់ តត្រូវដតសងជឡើសសរវីសពមួកសគឲឲមាន

សសចកកពជសំសននឿ។
វគគជដផស្នាកដនកនិចម្ចាងពមសងពផ្ទៀងរវងងពនវរបនិតា ននិងងពនរាជបវងតា ថាឲឲពមួកអស្នាកដដល
ងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស

ននឹងបានទទមួលងពនពរដដលងពនវរបនិតាសពព្វងពនហេឫទគ័យ

ងបទនឲឲពមួកសគ។

សសចកកពជសំសននឿគគជងពនពរមមួយដដលងពនវរបនិតាងបទនមក

(សហេសងពឡើរ ៨:១០-១១)។
បទគមមពរននិយយយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

សសចកកពជសំសននឿងតត្រូវរកបានមកសងមាបស់សយឡើង

សដោយសរងពនសយសបវអូ ងគពសផ ដដលងទងស់ជ “សមសផកឡើម សហេឡើយជសមសសងមចសសចកកព

ជសំសននឿរបសស់សយឡើង” (សហេសងពឡើរ ១២:២)។ ដអូចជសយឡើងបានអាន ពពការសរសៀបរាបស់សនន
ននិងការសរសៀបរាបស់សនកស្នាក្នុងកថាខេណេណទង
សំ បពខាងសលឡើរច
មួ មកសហេឡើយ សយឡើងសឃឡើញថា ទសំង
អសស់សននសវទដន តបញជកស់ថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផរកបានសសចកកពជសំសននឿមកសងមាបស់
រាងសនរបសស់ផងងទងស់។ សដោយសងពនដតមនវសសទសំងអសស់មនិនសវទនដតមានសសចកនពជសំសននឿ
សនានមាននគ័យថាងពនងគពសផមនិនបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សឡឡើយ។

ការដវកដញកទព១០- តាមរសបសៀបជសងចឡើន រាងសកអវពងសដអលគគជការឆឆក្នុនបញម្ចាង
សំ មមួយ
ដនពមួកជសំនវសំសមគ័យសញញ្ញាថឈពរបសស់ងពនជមាម្ចាសស់ (១កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ១០:១១)។ ពមួកសងង ននិង
យញញ្ញាបអូជរបសស់ពមួកសគ

គគជគសំរអូពអ
ព ព្វពដដលងពនសយសបវអូ ងគពសន
ផ នឹងងតត្រូវយងមកសធព្វឡើ

សងមាបស់ពមួកជសំនវសំរបសស់ងពន។ ទពងកក្នុងសយរអូសឡនឹមរបសស់ពមួកសគ ងតត្រូវបានសងបឡើងបាសស់ជ
រអូបភាពមមួយដននគរសសនសមួគណ៌របសស់ពមួកអស្នាកសជនឿ

(សហេសងពឡើរ

១២:២២)។

ជនជតនិ

អវពងសដអលពនិតងបាកដ គគជអស្នាកសជនឿ(យយ៉ាអូហាន១:៤៧) សហេឡើយអស្នាកសជនឿពនិត គគរាងសក
អវពងសដអល (កាឡាទព ៣:២៩)។ ដអូសចស្នានខេភ្ញាក្នុសំសម
អូ ដវកដញកតាមរសបសៀបសននថា៖
ងបសនិនសបឡើ

ងពនជមាម្ចាសបា
ស់ នសងជឡើសសរវីសងបសទសយអូដោសចញពពងបសទសនានាសលឡើ

សលកនិយមកសនន គគសដឡើមលពបងាង្ហាញពពការទកស់ទងជមមួយពមួកជសំនវសំ សនានបញជកស់ឲឲសឃឡើញ

យយ៉ាងចល្បាសស់ថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់ដតពមួកជសំនប
វសំ យ៉ាវសណោណន មនិនសងមាបស់
សលកនិយទសំងមអូលសទ។

រសបសៀបដដលងពនបានសធព្វឡើចសំសពនរាងសនដដលងទងស់សងជឡើសសរវីស

សនកស្នាក្នុងសមគ័យសញញ្ញាចាសស់

គគជកតានមមួយដដលបងាង្ហាញថា

សសចកកពសសងងាងនដដល

ងពនងគពសផរកបាន គគមន
និ សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ គគសងមាបស់ដតរាងសនសងជឡើសសរវីស
របសស់ងទងស់បយ៉ាវសណោណន។

ជសំពក
អូ ៥

ការដវកដញកដផលកសលឡើអតសនយ
គ័ ដនពកឲថា “ការសងបាសសលន”
ការដវកដញកទព១១-

រសបសៀបដដលងពនគមមរព ពនិពណេណ៌នាពពសគោលលទននិ

(សសចកកព

បសងងផ្ទៀន)មមួយ ងតត្រូវដតជមួយសយឡើងឲឲយលស់ពពសគោលលទនសនិ នានសហេឡើយ។ មានពកឲមមួយ
ដដលងពនគមមរព

ធាឆបស់ពនិពណេណ៌នាពពសសចកកពសសងងាងនដដលងពនងគពសរផ កបាន

សសចកកពសងបាសសលន។

ឧទហេរណេណ

គគពកឲថា

“សយឡើងរាលស់គោមា
ស្នា នសសចកកពសងបាសសលនកស្នាក្នុង

ងពនរាជបវងតាសនាន គគជសសចកកពផាកចស់បាប សដោយសរងពនសលហេនិតងទងស់” (កអូលយ៉ាវស

១:១៤)។ ពកឲសនានមាននគ័យថា “ដលងមនវសសមាស្នាកស់ឲឲមានសសរវីភាពរមួចពពការចាបស់
ខេឆន
ង្រួ សដោយសងដថឆ”។ បវគងលសនានមនិនបានទទមួលការសងបាសសលនសទ លវនងតាដតសគ

សដោនដលងគោតស់។ ដអូសចស្នានពកឲសននបសងងផ្ទៀនសយឡើងថា ងពនងគពសម
ផ ន
និ អាចរកបានសសចកកព
សងបាសសលនសងមាបស់អសស់អស្នាកដដលមនិនងតត្រូវបានសដោនដលងសនានសឡឡើយ។
សងបាសសលនជសកល

(ងគោនស់ដតជសឈឈនដដលសគសហ)

សសចកកព

ដដលទពបសំផត
វ ទវកឲឲ

មនវសសមមួយចសំនន
មួ ជបស់សនកស្នាក្នុងការចាបស់ខេឆង្រួនដដដលសនាន គគវផផក្នុយងសឡនសទៅននឹងពកឲ
ថា សសចកកពសងបាសសលនជសកល។

ជការពនិតណោសស់ សនកស្នាក្នុងខេគមមរព ខេឆនសគសហងពនសលហេនិតរបសស់ងពនងគពសផថាតដមឆ ននិង
ដថឆសលន (ឧទហេរណេណ៖ មាយ៉ាថាយ ២០:២៨)។ សគោលបសំណេងដនដថឆសលនមមួយ គគ
សដឡើមលពរកឲឲបាននអូវសសចកកពសងបាសសលន

សងមាបស់អសស់អស្នាកដដលងតត្រូវសងដថឆសលន

សនាន។ ជការដដលមនិនសមសហេតវផល ដដលសគបានបងស់ដថឆសលនរមួចសហេឡើយ ដតបវគងល

សនានសនដតជពនិរទ
វ នជនសទសៀត។ ដអូសចស្នាន សតឡើសគអាចដវកដញកថា ងពនងគពសផបានសវគត
ជសំនមួសមនវសសទសំងអសស់សសងមចបានឬសទ

សបឡើមនវសសទសំងអសស់មនិនបានទទមួលការ

សសងងាងនផងសនាន ? តាមពនិតសទៅមានដតអសស់អស្នាកដដលងតត្រូវបានសដោនដលងពពអសំសពឡើបាប

បយ៉ាវសណោណន ដដលជពមួកអស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស។ “សសចកកពសងបាសសលន”
មនិនអាច “ជសកលទអូសទៅ” សលឡើសពព “ពមួកររម
អូ ” ដដលអាចជ “ពមួកកាតអូលនិក” សនានសទ

! (ពកឲថា “កាតអូលនិក” ជភាសងកនិក មាននគ័យថា សកល)។ សសចកកពសងបាសសលន
ងតត្រូវដតជកស់លកស់ សងពនមានដតមនវសសមមួយចសំនន
មួ បយ៉ាវសណោណនងតត្រូវបានសងបាសសលន។

ជសំពក
អូ ៦

ការដវកដញកមមួយដដលដផលកសលឡើអតសនយ
គ័ ដនពកឲ “ការផសនផក”
ការដវកដញកទព ១២- មានពកឲមមួយសទសៀតដដលងពនគមមរព សងបឡើសដឡើមលពពនិពណេណ៌នាពពអព្វពដដល
ងពនងគពសផរកបានសដោយការសវគតរបសស់ងទងស់គគពកឲថា

ការផសនផក

“ខាឈសំង

សងតត្រូវ...ងទងស់បានផសនផក...” (កអូលស
យ៉ាវ
១:២១-២២)។ ការផសនផកគគជការសករមនិតន
ភាពសឡឡើង វវ៉ិញរវងពពរភាគពដដលពពមន
វ ជខាឈសំងសងតត្រូវននឹងគោស្នា។
ននិយយសនកស្នាក្នុងងពនគមមពរ

គគមាននគ័យថា

ការសសងងាងនដដល

ងពនបានជនាជមមួយននឹងសយឡើង

សហេឡើយ

សយឡើងបានជនាជមមួយននឹងងពន។ ការទសំងពពរសននងតត្រូវដតពនិត។ ការផសនផកដនភាគពមមួយ

ននិងការផសនផកដនភាគពមមួយសទសៀត គគជការងារពពរដោចស់សដោយដឡកពពគោស្នា បយ៉ាដវ ននការងារ
ទសំងពពរសននងតត្រូវបានតងមត្រូវឲឲមាន សដឡើមលពបសងងឡើតឲឲមានការផសនផកសពញសលញមមួយ។
ជសរនឿងលថសព លថឡើណោសស់
អសស់

ដដលសគននិយយថា

ងពនបានជនាជមមួយននឹងមនវសសទសំង

តាមរយណការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ។

បយ៉ាវដននមានដតមនវសសមមួយចសំនមួនបយ៉ាវសណោណន

ដដលបានជនាជមមួយននឹងងទងស់។ ខេភ្ញាក្នុសំសងងនឹមថា គោឈននរណោមាស្នាកស់ននឹងននិយយថា ងពន
បានជនាជមមួយមនវសសតាមរសបសៀបហេស្នានឹងសទ។

ការផសនផកដបបសននគគជការផសនផក

មមួយ ដដលសលតសជឡើងដតមាក្ខង! មនិនមានការផសនផកងតនឹមងតត្រូវសទ លវនងតាណោភាគពទង
សំ
ពពរបានជនាននឹងគោស្នា។

លទនផលដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ បានផសនផកងពនននឹងមនវសស សហេឡើយ

មនវសសននឹងងពន។

“សយឡើងបានជសមងតពននឹងងពនវវ៉ិញសទៅសហេឡើយ

សដោយងពនរាជបវងតា

ងទងស់សវគត” (ររម
អូ ៥:១០) សហេឡើយ “ងពនអមាម្ចាសដស់ នសយឡើងរាលស់គោស្នា ដដលឥឡត្រូវសនន

សយឡើងបានជសមងតពសដោយសរងទងស់សហេឡើយ” (ររម
អូ ៥:១១)។ ការផសនផកទសំងពពរសននកដ
បានននិយយផងដដរសនកស្នាក្នុង ២កអូរ វ៉ិនថអូស ៥:១៩-២០ “ងពន...កសំពវងផសនផក...ននឹងអងង
ងទងស់” សហេឡើយ“សយឡើង...បានជសមងតពននឹងងពន”។

ឥឡត្រូវសនន សតឡើការផសនផកសទព្វភាគពសននអាច “បានជសមងតព” សដោយគនិតថាការ
សវគតរបសស់ងពនងគពសផគគសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សមកចបាន!
ទលស់ដតសសន!

ដលនិត

ខេភ្ញាក្នុសំមនិនអាចយលស់បាន

ងបសនិនសបឡើមនវសសទសំងអសស់បានជសមងតពនង
នឹ ងទងស់សដោយការ

សវគតរបសស់ងពនងគពសផដមន សនានននឹងបានជសមងតពននឹងគោស្នាទង
សំ សទព្វភាគពសហេឡើយ ចវនសហេតវ
អព្វពបានជសសចកកពសងកាធរបសស់ងពនដតងសនជបស់ននឹងមនវសសខេឆនសទៅវវ៉ិញ?

(យយ៉ាអូហាន

៣:៣៦)។ ជការពនិតណោសស់ ងពនងគពសអា
ផ ចសវគតសងមាបស់ដតអសស់អស្នាកណោដដលបាន
ជសមងតពបយ៉ាវសណោណន។

ជសំពក
អូ ៧

ការដវកដញកមមួយដដលមានមអូលដោស្ឋាន
សលឡើអតសនយ
គ័ ដនពកឲថា “ការសធព្វឲ
ឡើ ឲសងបស់ចនិតន”
ការដវកដញកទព ១៣- ជការពនិតដដលពកឲថា ការសធព្វឡើឲឲសងបច
ស់ ត
និ ន មនិនងតត្រូវបានសងបឡើ

ងបាសស់កស្នាក្នុងងពនគមមរព ភាសអងស់សគឆស សដោយសសំសដសទៅសលឡើការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ។
បយ៉ាវដននអព្វពដដលពកឲសននចងស់ននិយយ គគដអូចជ “ការសងដថឆសពញសលញមមួយនអូវអព្វពដដល
សគ័កស
កនិ មមមួយដលស់មាម្ចាសប
ស់ ណេ
សំ វល សដោយកអូនបសំណេវល”។ សននគគជគសំននិតមមួយ ដដលងតត្រូវ

បានសងបឡើងបាសស់ជញនឹកញាបស់សនកស្នាក្នុងងពនគមមរព សញញ្ញាថឈព សនសពលដដលននិយយអសំពពការ
សវគតរបសស់ងពនងគពសផ។

កស្នាក្នុងករណេពសនន មនវសសជកអូនបសំណេល
វ របសស់ងពន ពពសងពនពមួកសគមនិនបានកានស់
តាមបញញ្ញាតរន បសស់ងទងស់។
របសស់សយឡើង

ការសធព្វឡើឲឲសងបច
ស់ ត
និ នសនន

គគជសសចកកពសឆបសស់ នានឯង

គគតងមត្រូវឲឲសងសងមាបស់អសំសពឡើបាប

“ឈស្នាល
ង្រួ របសស់អសំសពឡើបាប

សនានជសសចកកព

សឆបស់” (ររម
អូ
៦:២៣)។ ងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យរបសស់ងពន គគជសដឡើមសចាទរបសស់សយឡើង ដដល
បងាង្ហាញពពសសចកកពយវតននិធមណ៌ ននិងសសចកកពពនិតរបសស់ងពន។ សយឡើងជបស់សទសជអស្នាកសលឈស
ឡើ
ចល្បាបស់ ដអូសចស្នានសយឡើងសមដតសឆប។
ស់ សសចកកពសសងងាងនអាចសកឡើតសឡឡើងបាន ងបសនិនសបឡើ

ងពនងគពសផសងបសំណេល
វ របសស់សយឡើង សហេឡើយសសចកកពយវតធ
ននិ មណ៌របសស់ងពនកដបានសងបស
ស់ ងលស់
ដដរ។ សគសហការសវគតរបសស់ងទងស់ថាជ “ដងាព្វយ” (សអសភសអូរ ៥:២) សហេឡើយជ
“ដងាព្វយធមួនននឹងបាប” (១យយ៉ាអូហាន ២:២)។ ពកឲថាដងាព្វយមាននគ័យថា យញញ្ញាបអូជ
ដនការសងដថឆមមួយ

ដងាព្វយឲឲធមួនននឹងបាប

ឬកដយញញ្ញាបអូជមមួយសដឡើមលពដកតងមត្រូវសងមាបស់អសំសពឡើបាបមមួយ។

មាននគ័យថា

ជដងាព្វយមមួយសដឡើមលពសធព្វឡើឲឲសងបស
ស់ ងលដ
ស់ លស់

សសចកកពយវតធ
ននិ មណ៌ដដលសគបានសធព្វខេ
ឡើ ស
វ ។ ដអូសចស្នានសយឡើងអាចននឹងសងបឡើងបាសស់ពកឲថា ការ
សធព្វឡើឲឲសងបច
ស់ ត
និ ន សដឡើមលពពនឲលស់ពងព ពនគមមពរទសំងមអូលថា វជអតសនយ
គ័ ដនការសវគតរបសស់

ងពនងគពសផ។
ឥឡត្រូវសនន

ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផបានបសងងឡើតឲឲមាន

ការសធព្វឲ
ឡើ ឲសងបស់ចនិតន

សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សដោយការសវគតរបសស់ងទងស់ សនានមាននគ័យថា ងពនបានសងបស់

ងពនហេឫទគ័យសពញសលញជមមួយននឹងពមួកសគសហេឡើយ។ ងពនមនិនអាចទមទរការសងដថឆ
ទពពពរសដោយរសបសៀបណោមមួយបានសឡឡើយ។ អញម្ចានឹង សតឡើវអាចសកឡើតសឡឡើងយយ៉ាងដអូចសមកច
បាន ដដលថាងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសមនវសសទសំងអសស់ បយ៉ាវដននដបរជមានមនវសស
ខេឆនរសស់សន

សហេឡើយមនវសសខេឆនសឆបជ
ស់ មនវសសមានបាបសងកាមការផកនាផសទសដន

ងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យរបសស់ងពនសទៅវវ៉ិញសនាន?
ននិយយថា

សណេង្ហាឡើយសគថាអញម្ចានឹងកដថាសទៅចវន!

ដតខេភ្ញាក្នុសំ វ ញ
វ៉ិ

មានដតអស្នាកដដលងតត្រូវបានសដោនឲឲរមួចពពបណេ
សំ វលសនកស្នាក្នុងជព វ ត
វ៉ិ សននបយ៉ាវសណោណន

ដដលអាចជអស្នាកដដលងពនងគពសបា
ផ នសធព្វឡើឲឲមានការសងបច
ស់ ត
និ នជសំនស
មួ បាន។

ជសំពក
អូ ៨

ការដវកដញកពពរចសំណេច
វ ដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើតដមឆដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ
ការដវកដញកទព១៤-

ងពនគមមរព សញញ្ញាថឈពបានននិយយជញនឹកញាបស់ពត
ព ដមឆដនការសវគត

របសស់ងពនងគពស។
ផ សដោយតដមឆសនាន ងទងស់អាចទនិញសហេឡើយរកបានការជកស់លកស់នានា។
ឧទហេរណេណដច
អូ ជ មានសសចកកពដចងទវកមកថា សសចកកពសងបាសសលនអសស់កលល “គគ
សដោយយកងពនសលហេនិតរបសស់ងទងស់ វ វ៉ិញ” (សហេសងពឡើរ ៩:១២) សហេឡើយដចងសទសៀតថា ពមួក

ជសំនវសំរបសស់ងពនជអស្នាក “ដដលងទងស់បានទនិញសដោយងពនសលហេនិតងពនអងងងទងស់” (កនិចម្ចាការ
២០:២៨) សហេឡើយសគសហពមួកងគពសផនថា “រាងសនដជ
ដ សករអាករ” (១សពងតក្នុស ២:៩
English A.V.margin)។ សដោយការសវគតរបសស់ងទងស់ ងពនងគពសផបានទនិញការទសំង

អសស់សនានមក សងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលងទងស់បានសវគតជសំនស
មួ ។ ការទសំងអសស់ដដលងពន

គមមរព បានដចង គគជលទនផលដនការសវគតរបសស់ងទងស់។ តដមឆដនការសវគតរបសស់ងទងស់
បានទនិញការសងបាសសលនឲឲរមួចពព

អសំណោចដនអសំសពឡើបាប

សសចកកពសងកាធរបសស់

ងពនជមាម្ចាសស់ សសចកកពសឆបស់ អសំណោចដនសសចកកពអាងកកស់ បណោកសងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យ ននិង
សទសដនអសំសពឡើបាប។ តដមឆដនការសវគតរបសស់ងទងស់រកបាននអូវ ការផសនផកជមមួយននឹង
ងពន សសចកកពសមងតព ននិងការសងបាសសលនដដសនអសស់កលលជននិចម្ចា។ ឥឡត្រូវសនន ការទសំង
អសស់សននគគជអសំសណោយទនដដឥតគនិតដថឆរបសស់ងពន
ទសំងអសស់សនានមក។

ពពសងពនងពនងគពសបា
ផ នទនិញការ

ងបសនិនសបឡើងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

សហេតវអព្វពបានជមនវសសទសំងអសស់មនិនបានទទមួលការទសំងអសស់សនន?

ចវន

សតឡើតដមឆដនការ

សវគតរបសស់ងទងស់មនិនងគបស់ងគោនស់ឬ? សតឡើងពនជមាម្ចាសអ
ស់ យវតធ
ននិ មណ៌ឬ ដដលងទងស់មន
និ បាន
ងបទននអូវអព្វពដដលងពនងគពសផបានទនិញមកសងមាបស់សយឡើងសនាន។

សននបងាង្ហាញយយ៉ាង

ចល្បាសស់ណោសស់ថា ងពនងគពសម
ផ និនអាចសវគតសដឡើមលពទនិញការទសំងសននសងមាបស់មនវសសទសំង
អសស់បានសទ បយ៉ាវដននតាមពនិតសទៅ
បយ៉ាវសណោណន។

សងមាបស់ដតពមួកអស្នាកដដលសពញចនិតនននឹងការទសំងសនាន

ការដវកដញកទព១៥- មានឃឆជសងចឡើនដដលបានសងបឡើងបាសស់ជញនឹកញាបស់អសំពពការសវគត

របសស់ងពនងគពសដ
ផ ច
អូ ជ៖ សវគតសងមាបស់សយឡើង ផផក្នុកអសំសពឡើបាបរបសស់សយឡើង ជការធានា
របសស់សយឡើង។ ឃឆទសំងសននមាននគ័យយយ៉ាងចល្បាសស់ណោសស់ថា គគជងពនងគពសផ។ សនកស្នាក្នុង
ការសវគតរបសស់ងទងស់
សសរវីភាព។

ងពនងគពសជ
ផ អស្នាកជសំនមួសសងមាបស់អស្នាកដដទ

សនកស្នាក្នុងការសវគតរបសស់ងទងស់

សដឡើមលពឲឲពមួកសគមាន

ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផជអស្នាកជសំនស
មួ សងមាបស់អស្នាក

ដដទ សតឡើចវនសហេតវដអូចសមកចបានជពមួកសគសនដតសឆបសស់ ដោយការផផក្នុកអសំសពឡើបាបរបសស់ខេឆង្រួន
ឯងសទៅវវ៉ិញ?

ងពនងគពសគ
ផ រមួ ដតមនិនដមនជអស្នាកជសំនមួសសងមាបស់ពមួកសគសទ។

ងតងស់សនន

សហេឡើយដដលសបញជកស់ឲឲសឃឡើញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងទងស់មន
និ អាចសវគតសងមាបស់មនវសស

ទសំងអសស់បានសទ។
ជការពនិតណោសស់ ដដលននិយយថាងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសមនវសសទសំងអសស់ គគជ
មសធព្យាបាយសលនឿនបសំផត
វ សដឡើមលពបងាង្ហាញថា

ងទងស់មន
និ បានសវគតសងមាបស់អស្នាកណោទសំង

អសស់។ ដលនិតងបសនិនសបឡើងទងស់បានសវគតជសំនមួសមនវសសទសំងអសស់ ដតមនវសសទសំងអសស់
ដបរជមនិនបានទទមួលសសចកកពសសងងាងន

សនានមាននគ័យថា

ងទងស់បរាជគ័យកស្នាក្នុងការ

សសងមចសគោលបសំណេងរបសស់ងទងស់។

ជសំពក
អូ ៩

ការដវកដញកទអូសទៅពពខេគមមរព នានាដនបទគមមពរ
ការដវកដញកទព

១៦-

មានខេគមមរព ជសងចឡើនដដលខេភ្ញាក្នុសំអាចននឹងសងបឡើសដឡើមលពដវកដញកថា

ងពនងគពសផមនិនបានសវគតសងមាបស់អសំសពឡើបាបរបសស់មនវសសទសំងអសស់។
សរវីសដត៩ចសំណេច
វ បយ៉ាវសណោណន
កស្នាក្នុងដផស្នាកសននដតមកង។

ខេភ្ញាក្នុសំនង
នឹ សងជឡើស

សហេឡើយបនាផបស់មកននឹងបញម្ចាបស់ការដវកដញករបសស់សយឡើងសន

១. សលកវបលតកនិ ៣:១៥ សននជខេគមមរព ដសំបអូងដដលងពនបងាង្ហាញថា មានភាពខេវសគោស្នារវង
រាងសករបសស់ងពន

ងពនសយសបវអូ ងគពសផ

ននិងខាឈសំងសងតត្រូវរបសស់ពមួកសគ។

សដោយ

“ពអូជងសនព”

គគសសំសដសលឡើ

សហេឡើយបនាផបម
ស់ កសសំសដសលឡើអស្នាកសជនឿងពនងគពសទ
ផ ង
សំ អសស់។

(សនន

បងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ពអ
ព ព្វពដដលទសំនាយពពពអូជងសនបា
ព នសសងមចសនកស្នាក្នុងងពនងគពសផ ននិងសន
កស្នាក្នុងរាងសករបសស់ងទងស់)។ សដោយ “ពអូជពសស់” សសំសដសលឡើពមួកអស្នាកមនិនសជនឿទសំងអសស់ដន

សលកនិយសនន (ចអូរសងបផ្ទៀបសធសៀប យយ៉ាអូហាន ៨:៤៤)។ ដលនិតងពនបានសនព្យាថា រវងពអូជ
ងសនព ននិងពអូជពសស់មានដតសសចកកពខាឈសំងននឹងគោស្នាបយ៉ាវសណោណន។ ការសននបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ងពនងគពសផដដលជពអូជងសនព មនិនបានសវគតសងមាបស់ពអូជពសស់សទ!
២. មាយ៉ាថាយ ៧:២៣ ងទងស់មានបនផល
ត្រូ ថា មានមនវសសដដលងទងស់មន
និ ដដលសងលស់
សសន។ បយ៉ាដវ ននសនកដនឆងមមួយសទសៀត (យយ៉ាអូហាន ១០:១៤-១៧) ងទងស់មានបនផល
ត្រូ ថា ងទងស់
សងលរា
ស់ ងសនរបសស់ងទងស់ទសំងអសស់ ។ ងទងស់ងជបយយ៉ាងចល្បាសស់ពពពមួកអស្នាកដដលងទងស់បាន
សវគតជសំនស
មួ ។

ងបសនិនសបឡើមានមនវសសខេឆនងទងស់មនិនបានសងលស់

សនានងទងស់មន
និ អាច

សវគតសងមាបស់ពមួកសគបានសទ។
៣. មាយ៉ាថាយ ១១:២៥-២៧ ងពនបនផល
ត្រូ ងតងស់កដនឆងសនន បញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា មាន

មនវសសខេឆន ងពនលកស់មន
និ ឲឲឮដសំណេនឹងលល។ ងបសនិនសបឡើ បសំណេងងពនហេឫទគ័យងពនវរបនិតា
ននឹងមនិនសបឡើកសដមកងដសំណេង
នឹ លលដលស់ពមួកសគ

សនានងពនងគពសផមនិនអាចសវគតសងមាបស់ពមួក

សគបានសឡឡើយ។ សហេឡើយសយឡើងគមួរចសំណោសំថា សនងតងស់សននងពនងគពសថា
ផ ព្វយការអរងពនគវណេ
ដលស់ងពនវរបនិតា

សងមាបស់ការដដលងទងស់សធព្វឲ
ឡើ ឲមានភាពខេវសគោស្នាសននសនកស្នាក្នុងចសំសណោម

មនវសស គគជភាពខេវសគោស្នាមមួយដដលមនវសសខេឆនសនដតបដនិសសធមនិនងពមសជនឿ!
៤. យយ៉ាអូហាន ១០:១១, ១៥-១៦ ២៧-២៨ បញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា៖
ក. មនវសសទសំងអសស់មន
និ ដមនសវទដន តជសចសៀមរបសស់ងពនងគពសសផ ទ។

ខេ. ភាពខេវសគោស្នារវងមនវសសននឹងបានសឃឡើញជងបាកដសនដថថមមួយ។
គ.

សចសៀមរបសស់ងពនងគពសផមានលកក្ខណេណសមាងលជ
ស់

សសំសឡងរបសស់ងពនងគពសផ”
ងទងស់សឡឡើយ។
ឃ.

សចសៀមសងជឡើសសរវីស

ដតអស្នាកដដទវវ៉ិញ

“អស្នាកសនបតា
ស់ ម

មនិនសនបស់តាមសសំសឡងរបសស់

ដដលមនិនទនស់មានលកក្ខណេណសមាងលសស់ នសឡឡើយ

ននឹងងតត្រូវបានសងលថា
ស់ ជ (“សចសៀមសផសងសទសៀត”)។
ង.

ងពនងគពសម
ផ ន
និ បានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ

សងមាបស់សចសៀមរបសស់ងទងស់ជពនិសសសវវ៉ិញ។

បយ៉ាដវ នន

ច.

អសស់អស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស

គគជពមួកអស្នាកដដល

ងពនវរបនិតាបានងបទនមកងទងស់។ ដអូសចស្នានងទងស់មនិនអាចសវគតសងមាបស់ អសស់
អស្នាកណោដដលងពនវរបនិតា មនិនបានងបទនមកងទងស់សនានសទ។

៥. ររម
អូ
៨:៣២-៣៤ បងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផជកមឈសនិទននិ
របសស់ពមួកសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពនបយ៉ាវសណោណន

សហេឡើយការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងពនងគពសផកដ

សងមាបស់ដតពមួកទសំងសនានដដរ។
៦.

សអសភសអូរ

១:៧

ខេសននសយឡើងងតត្រូវដតននិយយថា

ងពនងគពសផបានហេអូរសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

ងបសនិនងពនសលហេនិតរបសស់

សនានមនវសសទសំងអសស់នង
នឹ មានការ

សងបាសសលន ននិងការអតស់សទស។ បយ៉ាវដនន វបានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់សហេឡើយថា មនវសស
ទសំងអសស់មនិនមានការទសំងសននសទ។

៧. ២កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ៥:២១ ដអូសចស្នាន កស្នាក្នុងការសវគតរបសស់ងទងស់ ងពនងគពសបា
ផ នងតឡបស់ជតមួ
បាប សងមាបស់អស្នាកដដលបានងតឡបស់សទៅជសសចកកពសច
វ រវ៉ិតដនងពន សដោយនអូវងពនអងង
សនានឯង។

ងបសនិនសបឡើងទងស់ជតមួបាបសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

ចវនសហេតវអព្វពបានជ

មនវសសទសំងអសស់មន
និ បានងតលបស់សទៅជសវចរវ៉ិត?
៨. យយ៉ាអូហាន ១៧:៩ ការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងពនងគពសផមនិនសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ
រវីឯការសវគតរបសស់ងទងស់កដដអូសចាស្នានដដរ។ (សអូមសមឡើល ដផស្នាកទព ២ ជសំពអូក ៤ ននិង ៥)។

៩. សអសភសអូរ ៥:២៥ ងពនងគពសផងសឡាញស់ពមួកជសំនវសំ សហេឡើយសនានជគសំរអូមមួយដដលបវរស
គមួរងសឡាញស់ងបពននខេឆង្រួន។ បយ៉ាវដននងបសនិនសបឡើងពនងគពសផងសឡាញស់អស្នាកដដទសទសៀតដអូចជពមួក

ជសំនវសំរបសស់ងទងស់ សដោយសវគតសងមាបស់ពមួកសគផងសនាន មាននគ័យថា បវរសៗពនិតជអាច
ងសឡាញស់អស្នាកដដទសទសៀតសងក្រៅពពងបពននខេន
ឆង្រួ បានយយ៉ាងដអូសចាស្នានដដរ!
ខេភ្ញាក្នុសំគនិតថា ខេភ្ញាអា
ក្នុសំ ចបដនសមការដវកដញកសផសងៗសទសៀតបាន បយ៉ាវដននសបឡើពនិននិតឲសមឡើលសទៅសលឡើអព្វព
ដដលខេភ្ញាក្នុសំបានននិយយខាងសដឡើមសនន ខេភ្ញាក្នុសំទវកចនិតថា
ក អព្វពៗដដលបានដវកដញកសនាន បានងគបស់

ងគោនស់សដឡើមលពឲឲសគសងបស់ចនិតបា
ន នសហេឡើយ

បយ៉ាដវ ននអស្នាកដដលររឹងចសចសននឹងមនិនសងបស់ចនិតសន ទ

សទនជខេភ្ញាក្នុសំខេសំបដនសមការដវកដញកសទសៀតកដសដោយ។
របសស់ខេភ្ញាក្នុសំដតងតនឹមសននចវន។

អញម្ចានឹងខេភ្ញាក្នុសំសម
អូ បញម្ចាបស់ការដវកដញក

ពផកកទ្រជ ៤

ការដវកដញកដដលសឆឆឡើយតបសទៅននឹងការសងបាសសលនជសកល
ជសំពក
អូ
១. ចសមឆឡើយចសំសពនសហេតវផលទអូសទៅបមួន ដដលសគផនលឲ
ស់ ឲជញនឹកញាបស់សងមាបស់ ការ
សងបាសសលនជសកល

២. ការពនឲលស់សសចកកពសផកឡើមដនខេគមមរព នានាដដលសងបឡើងបាសស់ពកឲ ថា សលកនិយ
៣. ការសនិកកលមលត
និ ដនខេគមមពរយយ៉ាអូហាន ៣:១៦
៤. ការសនិកកលមលត
និ ដនខេគមមពរយយ៉ាអូហាន ២:១-២
៥. ការពនឲលស់ងតង្រួសៗដនអតសបទគមមរព ចសំនន
មួ ៦
៦. ការពនឲលស់ដនខេគមមរព នានាដដលសងបឡើពកឲថា មនវសសទសំងអសស់ ឬកដ មនវសសងគបស់
គោស្នា
៧. ការពនឲលស់ដនខេគមមរព នានាដដលហាកស់ដច
អូ ជដវកដញកថា អសស់អស្នាកដដលងពនងគពសផ
បានសវគតជសំនស
មួ សនដតអាចវវ៉ិនាសបាន

៨. ការបងាង្ហាញពពការងតនិន រវ៉ិនដដលនាសំឲឲភានស់ងចឡសំមមួយចសំនមួន

ជសំពក
អូ ១

ចសមឆឡើយសទៅកានស់សហេតវផលទអូសទៅបមួន ដដលសគផកលស់ឲឲញនឹកញាបស់
សងមាបស់ការសងបាសសលនសកលមមួយ
សហេតវផលទព១-

មានអតសបទគមមរព ជសងចឡើនដដលបានដចងពពអព្វពដដលងពនងគពសបា
ផ ន

ទទមួលសដោយការសវគត សនកស្នាក្នុងនគ័យទអូសទៅ ននិងមនិនជកស់លកស់។ ដអូសចស្នាន សគបានដវក
ដញកថា

កសំណេតស់សទ។

ការសវគតរបសស់ងទងស់មនិនអាចសងមាបស់សគោលបសំណេងជកស់លកស់

ឬកដមាន

ឧទហេរណេណ៖ បទគមមពរដចងពពតដមឆមន
និ អាចកសំណេតស់បានដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ។
ងពនគមមពរដចងពពការបងង្ហាត្រូរ “ងពនសលហេនិតងពនអងងងទងស់” (កនិចម្ចាការ ២០:២៨)។ ងពនគមមរព
ដចងថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គជដងាព្វយ “ឥតសសៅហេឈង” ដដលងតត្រូវបានថាព្វយ
តាមរយណ

“ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេដដគងស់សនអសស់កលលជននិចម្ចា”

(សហេសងពឡើរ

៩:១៤)។

ងពន

សលហេនិតរបសស់ងពនងគពសផងតត្រូវបានពនិពណេណ៌នាថាជ “តដមឆ” ដដលមានតដមឆសលឡើសជ
ជងងបាកស់ ឬមាស
រាជបវងតាដនងពន

(១សពងតក្នុស

១:១៨)។ ឥឡត្រូវ

ពនិតជមានតដមឆឥតកាតស់ដថឆបានដអូសចស្នាន

ងបសនិនសបឡើការសវគតដនងពន
សតឡើវសនដតមនិនងគបស់ងគោនស់

សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ឬ?
សយឡើងមនិនបដនិសសធថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសជ
ផ តដមឆងគបស់ងគោនស់សដឡើមលពសងបាសសលន

មនវសសទសំងអសស់សនានសទ។ ដតសយឡើងចងស់ននិយយថា បទគមមរព បានដចងកានស់ដតចល្បាសស់
ថា

ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គមនិនសដឡើមលពទវកជដថឆសលនសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

សទ។ ការដវកដញកសនន ននឹងពនឲលស់សកល្បានកល្បាយសនជសំពអូកទព ២ ៣ ៤ ៥ ននិង៦។ អស្នាកខេឆន

អាចននឹងបដនិសសធយយ៉ាងដអូសចស្នានថា ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផមនិនបានសវគតសងមាបស់មនវសស
ទសំងអសស់សទ អញម្ចានឹងមាននគ័យថា ការងបកាសដសំណេង
នឹ លលដលស់មនវសសទសំងអសស់ដដល
ងពនបានបងាងបស់មកសយឡើងសនាន គគជការឥតងបសយជនណ (មាយ៉ាថាយ ២៨:១៩)។ ខេភ្ញាក្នុសំសអូម

សឆឆឡើយតបននឹងចសំណេច
វ សននថា៖
ក. មានមនវសសខេឆនសនកស្នាក្នុងងគបស់ជតនិសសនណបានទទមួលការសសងងាងន ដតការ

សនានមនិនអាចសសងមចបានសទ លវនងតាដតសគផកយដសំណេនឹងលល សទៅដលស់ងគបស់ងបជជតនិ។
ខេ. បចម្ចាក្នុបលនស្នាសនន សដោយសរដតមនិនមានអភគ័យឯកសនិទននិពនិសសសណោ សទសៀត
សងមាបស់ជនជតនិយអូដោ សនានដសំណេនឹងលលងតត្រូវបានងបកាសដលស់ មនវសសទសំងអសស់ សដោយ
មនិនមានការដបងដចកជតនិសសនណ។

គ. ការងតាសស់សហឲឲមនវសសបានសជនឿ មនិនដមនជការងតាសស់សហមមួយ សន
សពលដសំបអូង សដឡើមលពឲឲសជនឿថាងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ពមួកសគ

ជពនិសសសសនាន

សទ បយ៉ាវដននជការងតាសស់សហមមួយសដឡើមលពឲឲសជនឿថា មនិន មានអស្នាកណោសផសងសទសៀតសងក្រៅពព
ងពនងគពសផ ដដលសសចកកពសសងងាងនងតត្រូវ
ឃ.

អស្នាកងបកាសដសំណេង
នឹ លល

បានងបកាសមក តាមរយណងទងស់។
មនិនអាចដនឹងថានរណោមមួយសនកស្នាក្នុងកដនឆង

ងបជវរសំ បសស់ពមួកសគ ជរាងសនសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពនបានសឡឡើយ។ ដអូសចស្នាន ពមួកសគ
ងតត្រូវដតដងសកសហមនវសសទសំងអសស់ឲឲបានសជនឿ សហេឡើយសនព្យាថា
ណោដដលសជនឿននឹងបានទទមួលការសសងងាងន ដលនិតមានភាព
សវគតរបសស់ងពនងគពសផ សដឡើមលពសសងងាងនអស្នាកដដល

អសស់

ងគបស់ងគោនស់សន

អស្នាក

កស្នាក្នុងការ

សជនឿ។

គសំនត
និ ទសំងសននគមួរបានងគបស់ងគោនស់ សដឡើមលពសធព្វឲ
ឡើ ឲសយឡើងដនឹងចល្បាសស់ថា សគងតត្រូវផកយដសំណេង
នឹ
លលដលស់មនវសសទសំងអសស់

សទនបពជមនវសសទសំងអសស់មន
និ បានទទមួលការសសងងាងនកដ

សដោយ។
(សនសសំសណេរសដឡើម ងតងស់ចសំណេច
វ សនន សលក ចន អអូវ ន
វវ៉ិ មានដផស្នាកដដដវងមមួយដដល

ននិយយអសំពពការសងបឡើងបាសស់ពកឲថា “សលកនិយ” ននិង “មនវសសទសំងអសស់” ដតសយឡើង
បានយកសទៅដោកស់កស្នាក្នុងជសំពអូក ២ “សលកនិយ” ននិង សនជសំពអូក ៦ “មនវសសទសំងអសស់”
វវ៉ិញ)។

សហេតវផលទព២- ជមួនកាលងពនគមមពរហាកស់ដអូចជដវកដញកថា មនវសសមមួយចសំនន
មួ ដដល
ងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសសនាន

មនិនបានទទមួលការសសងងាងនពនិតងបាកដសទ។

ងតងស់

ចសំណេវចសនន សគបានដវកដញកថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ បយ៉ាវដនន
មានដតមមួយចសំនន
មួ បយ៉ាវសណោណនដដលបានសសងមចនអូវលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណងតនឹមងតត្រូវ។
សយឡើងងតត្រូវដតយលស់ថា

ជញនឹកញាបស់បទគមមរព ពនិពណេណ៌នាពពមនវសសសដោយ

លកក្ខណេណរអូបរាងខាងសងក្រៅ

មនិនសដោយសភាពពនិតខាងកស្នាក្នុងរបសស់ពមួកសគសទ។

ឧទហេរណេណ៖ ងកក្នុងសយរអូសឡនឹម សគសហថា “ទពងកក្នុងបរវ៉ិសទ
វ ន” (មាយ៉ាថាយ ២៧:៥៣)។
ដតសយឡើងដនឹងថា ទពងកក្នុងសយរអូសឡនឹម មនិនពនិតជទពងកក្នុងបរវ៉ិសទ
វ នសនានសទ។
ងសសដសៀងគោស្នាសននដដរ

ជញនឹកញាបស់បទគមមរព បានពនិពណេណ៌នាពពមនវសស

ដអូចជ

ពកឲថា “បរវ៉ិសទ
វ ន” ឬ “អស្នាកបរវ៉ិសទ
វ ន” ឬកដពកឲថា “អស្នាកសរវីសតាសំង” ពពសងពនពកឲទសំង

សននទកស់ទងជមមួយននឹងសហេគមនណដនពមួកអស្នាកសជនឿ។ សវវ័ក បយ៉ាល
វ បានននិយយអសំពពអស្នាក
សជនឿសនទពងកក្នុងភពលពពថា “គមួរគបលពឲឲខេភ្ញាក្នុសំគនិតពពអស្នាករាលស់គោស្នាដអូសចស្នានដដរ” (ភពលព
ព ១:៧)។
សយឡើងមនិនអាចសនស្នាដោ
និ ស្ឋានចសំណេច
វ សននថា

មនវសសទសំងអសស់ដដលសវវ័ក

បយ៉ាល
វ

បាន

សរសសរសទៅកានស់សនាន សវទដន តជពមួកអស្នាកសជនឿសនានសទ។ សវវ័ក បយ៉ាល
វ
បានវវ៉ិននិចចគ័យពមួក
សគសចញពពការយលស់ដនឹងរបសស់គោតស់អសំពពពមួកសគដតបយ៉ាវសណោណន។

ដអូសចស្នាន

ងបសនិនសបឡើមាន

មនវសសខេឆនបានដោចស់សចញ សនានសយឡើងមនិនអាចននិយយថា ងពនមានងពនហេឫទគ័យចងស់
សសងងាងនមនវសសទសំងអសស់ ដតសតាងចាបស់ដតមនវសសមមួយចសំនន
មួ បានសទ។ អសស់អស្នាកណោ

ដដលដោចស់សចញ សនានមនិនដមនជអស្នាកសជនឿពនិតងបាកដសទ សទនបពជលកក្ខណេណខាងសងក្រៅជ
អស្នាកសជនឿកដសដោយ។
៧)។

(ការដវកដញកសនន

គគមានងបសនិទនភាពសពញសលញជងសនជសំពអូក

សហេតវផលទព ៣- ជមួនកាល បទគមមរព បានដវកដញកថា សសចកកពសសងងាងនងតត្រូវបានផនលស់ឲឲ
ជទអូសទៅដលស់មនវសសទសំងអសស់

ងបសនិនសបឡើពមួកសគសជនឿ។

ងតងស់ចណេ
សំ វចសនន

សនស្នាដោ
និ ស្ឋានថា ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។

សគបាន

ជការពនិតដដលបទគមមរព បានដចងថា សសចកកពជសំសននឿ ននិងសសចកកពសសងងាងនងតត្រូវសនជបស់
គោស្នាជននិចម្ចា។ អសស់អស្នាកដដលសជនឿននឹងបានសសងងាងន។ បយ៉ាវដននការសននមនិនមាននគ័យសលឡើសពព

ពកឲថា អស្នាកសជនឿទសំងអសស់ពនិតជបានទទមួលការសសងងាងនពនិតងបាកដ សនានសទ។ ដតវ
មនិនអាចមាននគ័យថា ងពនចងស់សសងងាងនមនវសសទសំងអសស់ ងបសនិនសបឡើពមួកសគសជនឿសនានសទ
ពពសងពន
ក. តាមពនិតសទៅ ងពនមនិនបានងបទនជព វ ត
វ៉ិ អសស់កលលដលស់មនវសសទសំង អសស់

សទដលនិតមនវសសជតនិមមួយពមួកធសំមនិនដដលបានឮពពដសំណេង
នឹ លលសសន។

ខេ. ការបងាងបស់ជទអូសទៅរបសស់ងពន មនិនបានងបាបស់សយឡើងពពសគោលបសំណេង ជកស់
លកស់របសស់ងទងស់ថាជអព្វពសនានសទ។ ជទអូសទៅ វជងពនរាជបញជ

របសស់ងទងស់

ពនិសសស អសំពសព សកចផាសរារន សគោលបសំណេង របសស់ងពនគគសផសងគោស្នាពព

ការបងាងបស់

ដដលមនវសសងតត្រូវដតសកបស់បងាងបស់តាមងទងស់។ បយ៉ាវដនន

ឧទហេរណេណសន កស្នាក្នុងករណេព

របសស់ងទងស់ ដលនិតងទងស់បានសធព្វឲ
ឡើ ឲចនិតនរបសស់សសកចផាសរារន ររឹងរអូស
ងទងស់បានបងាងបស់ឲឲគោតស់

សនសពលដដល

សកបប
ស់ ងាងបស់ (ននិកក្ខមនសំ ៤:២១)។

គ. សសចកកពសនព្យាដនដសំណេង
នឹ លល បានបសងងផ្ទៀនពពចណេ
សំ ងដដលមនិនអាច ផាកចស់ពព

គោស្នាបាន រវងសសចកកពជសំសននឿ ននិងសសចកកពសសងងាងន។ បយ៉ាវដនន សននមនិន
ងពនមានបសំណេងឲឲមនវសសទសំងអសស់បានដងបចនិតក ននិងសជនឿ

មាននគ័យថា

សនានសទ អញម្ចានឹងសតឡើអព្វពសទៅ

ជសគោលបសំណេងដនការសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពន?

ងបសនិនសបឡើ

សដឡើមលពសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់ ចវនសហេតវ អព្វព

បានជសងជឡើសសរវីសដតមនវសស

មមួយចសំនមួន? មមួយ វវ៉ិញសទសៀត សបឡើ
ទសំងអសស់ ចវនសហេតវអព្វព
គោឈន

ងទងស់មាន

ងទងស់មានបសំណេង

បសំណេងសដឡើមលពសសងងាងនមនវសស

បានជងទងស់សសងមចសគោលបសំណេងរបសស់ងទងស់មនិនបាន? (វ

ងបសយជនណសទ ដដលសគដវកដញកថា ងទងស់សសងមចសគោលបសំណេង

ងទងស់មនិនបានសនាន ពពសងពនពមួកសគមនិនសជនឿ។ ងទងស់ចល្បាសស់ជ
ថា ពមួកសគននឹងមនិនសជនឿ។ អញម្ចានឹងចវនសហេតវអព្វពបាន

របសស់

បានងជបជមវនសហេឡើយ

ជសគោលបសំណេងដដលងទងស់បាន

ងជបសហេឡើយ ងទងស់មន
និ អាចសសងមចបានសទៅវវ៉ិញ?)
ការពនិតសលឡើសពពសនានសទៅសទសៀត អស្នាកសជនឿ ននិងអស្នាកមនិនសជនឿបានរសស់សនលយឡសំជមមួយ

គោស្នា សហេឡើយអស្នាកងបកាសដសំណេនឹងលលមន
និ អាចងបាបស់ជងបាកដថា នរណោជរាងសកសងជឡើស
សរវីស សហេឡើយនរណោមនិនដមនជរាងសកសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពនបានសទ សននមាននគ័យថា
អស្នាកងបកាសដសំណេនឹងលលងតត្រូវដតងបកាសជទអូសទៅដលស់មនវសសទសំងអសស់។

ការសននមនិន

មាននគ័យថា សសចកកពសនព្យាដនដសំណេង
នឹ លល ងតត្រូវបានសធព្វឡើសឡឡើងជទអូសទៅដលស់មនវសសទសំង
អសស់សទ បយ៉ាដវ ននងគោនស់ដតងតត្រូវបានងបកាសដលស់មនវសសទសំងអសស់បយ៉ាវសណោណន។ សដោយសងពន
សគងតត្រូវទទមួលងពនងគពសសផ ដោយសសចកកពជសំសននឿ

ននិងសដោយសងពនសសចកកពជសំសននឿ

គគជ

អសំសណោយទនរបសស់ងពនចសំសពនអសស់អស្នាកដដលងទងស់សពព្វងពនហេឫទគ័យ សនានបងាង្ហាញឲឲ

សឃឡើញចល្បាសស់ថា ងទងស់មនិនអាចមានសគោលបសំណេងងបទនសសចកកពសសងងាងន ដលស់អសស់
អស្នាកណោដដលងទងស់មន
និ បានងបទនជសំសននឿឲឲសនានសឡឡើយ។

សហេតវផលទព៤- ងបសនិនសបឡើងពនងគពសម
ផ ន
និ បានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ សនាន
បទគមមពរចល្បាសស់ជបានពព្យាយមងបាបស់ថា មនវសសទសំងអសស់គមួរដតសជនឿសហេឡើយដមនសទ?

សគងតត្រូវដតយលស់ថា សសចកកពជសំសននឿដដលងពនគមមរព បានដចង មានដសំណោកស់កាល

សផសងៗដនការលអូតលសស់

ននិងលសំដោបស់លសំសដោយងតនឹមងតត្រូវមមួយដនការសងបឡើងបាសស់។

សយឡើងមនិនងតត្រូវគនិតថា ងពនគមមពរពព្យាយមបញម្ចាក្នុនបញម្ចាត្រូលឲឲសជនឿ សដោយតងមត្រូវឲឲមនវសស

ទសំងអសស់សជនឿថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ខេន
ឆង្រួ ជពនិសសសសនានសទ។ សនមានការ
ជសងចឡើនសផសងសទសៀតដដលសគសជនឿថា មនវសសទសំងអសស់អាចទទមួលបាន។ គោឈននរណោ
មាស្នាកស់ងតត្រូវបានបងាងបស់ឲឲសជនឿសលឡើអព្វពមមួយ ដដលគោឈនភសនក្នុតាងងគបស់ងគោនស់សងមាបស់ការសនាន
បានសទ។ ឧទហេរណេណ៖
ក. ការដសំបអូងដដលមនវសសងតត្រូវសជនឿ គគពមួកសគមនិនអាចសសងងាងនខេឆង្រួន

បាន សដោយសងពនពមួកសគជមនវសសមានបាប។ មនវសសងគបស់រប
អូ

ភសនក្នុតាងសងមាបស់ការសននសនកស្នាក្នុងខេឆន
ង្រួ មាស្នាកស់ៗ ដអូចជសវវ័ក

មាន
បយ៉ាល
វ

ឯង
បាន

បងាង្ហាញសនកស្នាក្នុងគមមរព ររម
អូ ជសំពអូក ១, ២ ននិង ៣ រមួចសហេឡើយ។ ដត មានមនវសស
សងចឡើនពវបា
សំ នសជនឿការសននសទ សទនបពជពមួកសគមាន

ជ

ភសនក្នុតាងជសងចឡើនសងមាបស់ការ

សននកដសដោយ!
ខេ.

មមួយ

ដសំណេង
នឹ លលសហអស្នាកមានបាបឲឲសជនឿថា
សដោយងពនសយសបវអូ ងគពសផ។

ងពនបានងបទនផឆត្រូវសសងងាងន

មនវសសរាបស់លននាកស់បានឮពពដណេ
សំ នឹង

លល ដតសគបដនិសសធមនិនងពមទទមួលយក សទនបពជមានភសនក្នុតាងជ

សងមាបស់ការសននកដសដោយ។

សងចឡើន

គ. ដសំណេនឹងលលសហអស្នាកមានបាបឲឲសជនឿថា មនិនមានងពនអងងសសងងាងន ណោ
សផសងសទសៀតសងក្រៅពពងពនសយសបវអូ ងគពសផសឡឡើយ។ ងតងស់សននគគជសរនឿង
យអូដោបដនិសសធមនិនងពមសជនឿ ដតពមួកសគដបរជសហងទងស់

មមួយដដលពមួក

ថា ជខាឈសំងសងតត្រូវរបសស់

ងពនជសំនស
មួ វវ៉ិញ!
ការងតាសស់សហជទអូសទៅទសំងសននមនិនងតត្រូវបានសធព្វឡើសឡឡើង
សវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ

សដោយសងពនងពនងគពសបា
ផ ន

បយ៉ាវដននសដោយសងពនសសចកកពពនិតទសំងសនន

ជ

ភសនក្នុតាងបងាង្ហាញដលស់មនវសសទសំងអសស់ វ ញ
វ៉ិ ។ សហេឡើយទលស់ដតកនិចម្ចាការដនសសចកកពជសំសននឿ
ទសំងសននបានសសងមច សទឡើបសគបានទទមួលការងតាសស់សហឲឲសជនឿថា ងពនសយសបអូវបាន
សវគតសងមាបស់ខេឆង្រួនសគជពនិសសសបាន។ មនវសសមមួយចសំនមួនបានកតស់សមាងលស់សឃឡើញថា
បទជសំសននឿរបសស់ពមួកសវវ័ក (បទជសំសននឿសសងក្ខបរបសស់ពមួកងគពសផនសមគ័យបវរាណេ) បាន
ដោកស់ងតងស់ចណេ
សំ វចចវងសងកាយថា

“ការអតស់សទសដនអសំសពឡើបាប

ននិងជព វ ត
វ៉ិ អសស់កលល

ជននិចម្ចា” មាននគ័យថា មវនសពលដដលសយឡើងអាចមកដលស់ងតងស់សនន មានការសផសងសទសៀត

ដដលសយឡើងងតត្រូវសជនឿ សហេឡើយមានភសនក្នុតាងជសងចឡើនសងមាបស់ការទសំងអសស់សនន។ សយឡើង
ងតឡបស់សទៅឯការដវកដញកសននមកងសទសៀតសនជសំពអូក៨។

ជសំពក
អូ ២

ការពនឲលស់សសចកកពសផកឡើមដនខេគមមរព ដដលសងបឡើពកឲថា “សលកនិយ”
ខេភ្ញាក្នុសំមានការសផកស់សសផរឡើ កស្នាក្នុងការននិយយពពបទគមមពរដដលងតត្រូវសងបឡើ

សដឡើមលពគោងសំ ទដលស់គសំននិត

ដដលថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។ សននមនិនដមនសដោយសងពនខេ

គមមរព ទសំងសននសធព្វឲ
ឡើ ឲខេភ្ញាក្នុសំពនិបាកពនឲលស់សនានសទ បយ៉ាវដននសដោយសងពនខេភ្ញាក្នុសំមនិនចងស់នយ
និ យពពការ
មនិនពនិត។ បយ៉ាដវ ននខេភ្ញាក្នុសំគនិតថា ងបដហេលជអស្នាកដដលងបកានស់ការខេវសឆងងសរនឿងសនន បាននាសំ

យកខេគមមពរភាគសងចឡើនដនខេគមមពរទសំងសនន សទៅកស្នាក្នុងការកតស់សមាងលស់របសស់អស្នាកអានរបសស់
ខេភ្ញាក្នុសំរច
មួ សទៅសហេឡើយ។ ដអូសចស្នាន ឥឡត្រូវសននខេភ្ញាក្នុសំងតត្រូវដតផកលច
ស់ សមឆឡើយឲឲដលស់បងបលត្រូន សដឡើមលពសឆឆឡើយ
តបសទៅកានស់ពមួកសគ។
មនិនងតត្រូវទទមួលការបកស់ផាតស់សដោយងគោនស់ដតសសំសឡងដនពកឲសឡឡើយ។ ចអូរចងចាសំជននិចព
ម្ចា ព
រសបសៀបទអូសទៅដនការបសងងផ្ទៀនរបសស់ងពនគមមពរ សហេឡើយមនិនងតត្រូវបកងសយខេគមមពរ ឲឲផផក្នុយ
សទៅននឹងរសបសៀបទអូសទៅដនបទគមមរព ទសំងមអូលសឡឡើយ។ ឧទហេរណេណ៖ សយឡើងអាចបងាង្ហាញថា
ពកឲ “សលកនិយ” ងតត្រូវដតមាននគ័យសសំសដសទៅសលឡើអព្វពដដលសនជវវសំ វ៉ិញបរវ៉ិបទខេគមមពរសនាន
ចងស់នយ
និ យ ។ ពកឲ “សលកនិយ” មានការសងបឡើងបាសស់អតសនយ
គ័ ងបាសំសផសងគោស្នាគគ៖
១. សកលសលក ឬកដ
ដផនដពដដលមានមនវសសរសស់សនសនន

យយ៉ាអូប ៣៤:១៣
មាយ៉ាថាយ ១៣:៣៨
កនិចម្ចាការ ១៧:២៤
សអសភសអូរ ១:៤
ននិងកដនឆងជសងចឡើនសទសៀត

២. មនវសសដដលសនកស្នាក្នុងពនិភពសលកសននដអូចជ៖

មនវសសទសំងអសស់ គោឈនការសលឡើកដលង

ររម
អូ ៣:៦

មនវសសទសំងអសស់ គោឈនការដបងដចក

យយ៉ាអូហាន ៧:៤

មនវសសជសងចឡើន

មាយ៉ាថាយ ១៨:៧

មនវសសភាគសងចឡើន

ររម
អូ ១:៨

ចងកភពររអូម

លអូកា ២:១

មនវសសលល

យយ៉ាអូហាន ៦:៣៣

មនវសសអាងកកស់

យយ៉ាអូហាន ១៤:១៧
ននិងកដនឆងជសងចឡើនសទសៀត

៣. សលកនិយ ជងបពគ័ននខេអូចអាងកកស់មមួយ

កាឡាទព ៦:១៤
ននិងកដនឆងជសងចឡើនសទសៀត

៤. សសនមនវសស

យយ៉ាអូហាន ១៨:៣៦
ននិងកដនឆងជសងចឡើនសទសៀត

៥. នគររបសស់សតាសំង

យយ៉ាអូហាន ១៤:៣០
ននិងកដនឆងជសងចឡើនសទសៀត

អស្នាកខេឆនអាចននឹងបដនិសសធថា សទ ពកឲសននងតត្រូវដតមាននគ័យដតមមួយដអូចគោស្នា សទនជវ
សកឡើតសឡឡើងសនកដនឆងណោកស្នាក្នុងងពនគមមរព កដសដោយ។ ខេភ្ញាក្នុសំសឆឆឡើយថា ការសនានមនិនងតនឹមងតត្រូវសទ
ដលនិតមានកដនឆងខេឆនងពនគមមរព បានសងបឡើងបាសស់នយ
គ័ សផសងគោស្នាសងមាបស់ពកឲដដដលសនាន

សនកស្នាក្នុងងបសយគដតមមួយ។ សនកស្នាក្នុងគមមរព មាយ៉ាថាយ ៨:២២ “សឆបស់” មាននគ័យថា ទពមមួយ
សឆបស់ខាងងពលនឹង វវ៉ិញញ្ញាណេ សហេឡើយទពពរព សឆបខា
ស់ ងរអូបកាយ។ សនកស្នាក្នុងគមមពរ យយ៉ាអូហាន

១:១០ ពកឲថា “សលកនិយ” ទពមមួយមាននគ័យថា ដផនដពសងមាបស់មនវសសរសស់សន ទពពរព

សសំសដសលឡើភពដផនដព សហេឡើយទពបពសសំសដសលឡើមនវសសមមួយចសំនន
មួ ដដលរសស់សនសលឡើដផនដព
សនន។

ដអូចគោស្នាសននផងដដរ ងបសនិនសបឡើជន
មួ កាលសគសងបឡើពកឲថា “សលកនិយ” សសំសដ
មនវសសដដលតនិចជងមនវសសទសំងអសស់ដដរ សនានសគមនិនអាចដវកដញកបានថា ពកឲ

សននដតងដតមាននគ័យសសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់បានសទ។ សហេឡើយមានកដនឆងជសងចឡើន
ដដលបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា
អសស់។

ពកឲសននសសំសដសលឡើមនវសសដដលតនិចជងមនវសសទសំង

លអូកា ២:១ “មនវសសទសំងអសស់សនដផនដព” បងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា វសសំសដ
សលឡើចងកភពររម
អូ
សឡឡើយ។

មនិនដមនសសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ដដលរសស់សនសលឡើដផនដពសនន

យយ៉ាអូហាន ១:១០ “សលកនិយ...មនិនសងលងស់ ទងស់សទ”។ បយ៉ាវដនន មានមនវសសមមួយ
ចសំនមួនបានសជនឿងទងស់។ ដអូសចស្នានពកឲថា “សលកនិយ” មនិនអាចសសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់
បានសឡឡើយ។

យយ៉ាអូហាន ៨:២៦ “ខេភ្ញាក្នុសំកដងបាបស់ដលស់មនវសសសលកដដរ”។ បយ៉ាវដននមានដតពមួកយអូដោ
បយ៉ាវសណោណន ដដលឮគោតស់ននិយយ។ ដអូសចស្នានពកឲថា “សលកនិយ (មនវសសសលក)” មនិនអាច
សសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់បានសឡឡើយ។

យយ៉ាអូហាន ១២:១៩ “សលកនិយទសំងងសក្នុងសទៅតាមអស្នាកសនានសហេឡើយ”។ ងតងស់សនន
សសំសដដតពមួកយអូដោភាគសងចឡើនដដលបានសដឡើរតាមងទងស់បយ៉ាវសណោណន។
មនវសសទសំងអសស់សឡឡើយ។

វមនិនសសំសដសលឡើ

១យយ៉ាអូហាន ៥:១៩ “សលកនិយទសំងមអូល”។ បយ៉ាវដននមានអស្នាកសជនឿពនិតងបាកដជ
សងចឡើនសនកស្នាក្នុងសលកនិយសនន ដដលពមួកសគមនិនសសត
និ កស្នាក្នុងអសំណោចរបសស់សមកសំណោច។ ដអូសចស្នាន
ពកឲថា “សលកនិយ” មនិនអាចសសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់បានសឡឡើយ។

ដអូសចស្នានពកឲថា

“សលកនិយ”

ជទអូសទៅសសំសដសលឡើមនវសសមមួយចសំនន
មួ ដដលសនកស្នាក្នុង

សលកនិយសនន។ សនកស្នាក្នុងកដនឆងទសំងអសស់សនាន សគសងបឡើវឲឲទកស់ទងននឹងសសចកកពសសងងាងន
ងតងស់សននខេភ្ញាក្នុសំយលស់សឃឡើញថា
សផសងសទសៀតសនានសឡឡើយ ។

គោឈនសហេតវផលណោមមួយដដលពកឲសននគមួរសសំសដសលឡើអព្វព

បនាផបស់ពកា
ព រពនិននិតឲសសងងតជទអូសទៅទសំងអសស់សននសហេឡើយ ចអូរសយឡើងមកសមឡើលបទគមមរព ខេឆន
ដដលសងបឡើពកឲថា “សលកនិយ” ដអូចជ យយ៉ាអូហាន ១:២៩; ៣:១៦; ៤:៤២; ៦:៥១; ២
កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ៥:១៩ សហេឡើយ ១ យយ៉ាអូហាន ២:២។ កស្នាក្នុងការសងបឡើងបាសស់ខេគមមរព ទសំងអសស់សនន
អស្នាកខេឆនបានដវកដញកថា៖
១. សលកនិយមានមនវសសងគបស់ទង
សំ អសស់ងគបស់រប
អូ ។
២. សគថាងពនងគពសផងតត្រូវសវគតសងមាបស់សលកនិយ។
៣. ដអូសចស្នាន ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់រប
អូ ។
ការសលឡើកសហេតវផលសននមនិនងតនឹមងតត្រូវសទ ពពសងពនពកឲថា “សលកនិយ” កសំពវងដតងតត្រូវ

បានសងបឡើសនកស្នាក្នុងគសំនត
និ ពពរសផសងគោស្នា។ សនកស្នាក្នុងគសំននិតទពមមួយ “សលកនិយ” សសំសដសលឡើភព
ដផនដព។ សនកស្នាក្នុងគសំនត
និ ទពពរព ពកឲសននសសំសដសលឡើមនវសសដដលសនកស្នាក្នុងសលកនិយសនន។

មនិនមានអតសនយ
គ័ ដអូចគោស្នាណោរវងគសំនត
និ ទសំងពពរសននសឡឡើយ។ ដអូសចស្នាន ការសនស្នាដោ
និ ស្ឋានសនានជ
ការមនិនពនិតសទ (លវនងតាដតចងស់បងាង្ហាញថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ភពដផនដព)។

ថា៖

អស្នាកខេឆនបានពព្យាយមសរសសរការដវកដញកសននជថឈពមនងសទសៀត

យយ៉ាងដអូសចស្នាន

១. កដនឆងខេឆនសនកស្នាក្នុងបទគមមពរ ពកឲថា “សលកនិយ” សសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ងគបស់
រអូប។
២. សគថាងពនងគពសផងតត្រូវសវគតសងមាបស់សលកនិយ។

៣. ដអូសចស្នាន ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់រប
អូ ។
ការដវកដញកសននកដមានកសំហេវសដដរ

ពពសងពនសយឡើងមនិនអាចទញជសសចកកពសនស្នានិដោស្ឋាន

សកលទអូសទៅមមួយបានសឡឡើយ សនសពលដដលឃឆទពមមួយងគោនស់ដតសសំសដថា “កដនឆង
ខេឆន” សនាន។ សលឡើសពពសនានសទៅសទសៀត ខេភ្ញាក្នុសំងតត្រូវដតននិយយដដដលៗសនកស្នាក្នុងកដនឆងជសងចឡើន

ថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសមា
ផ នការទកស់ទងសទៅននឹង “សចសៀមរបសស់ងទងស់” ឬ “ពមួកជសំនវសំ
របសស់ងទងស់” ដតបយ៉ាវសណោណន។
ដអូសចស្នាន សគចល្បាសស់ជសរសសរការដវកដញកសននជថឈពមនងសទសៀតថា៖
១. កដនឆងខេឆនសនកស្នាក្នុងបទគមមពរ ពកឲថា “សលកនិយ” សសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ងគបស់
រអូប។

២. កដនឆងខេឆនសនកស្នាក្នុងបទគមមរព បានដចងថា ងពនងគពសផងតត្រូវសវគតសងមាបស់សលកនិយទសំង
មអូល។
៣. ដអូសចស្នាន ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់រប
អូ ។
សយឡើងទសំងអសស់គោអា
ស្នា ចសឃឡើញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ការដវកដញកទសំងសនន

ពនិតជគមួរឲឲ

អសស់សសំសណេឡើចដមន! វងតត្រូវដតបងាង្ហាញថា “កដនឆងខេឆន” ដនឃឆទម
ព មួយដអូចគោស្នាសទៅននឹង
“កដនឆងខេឆន” ដនឃឆទព
ព រព ដដរ។ សដោយវមនិនអាចសទៅរមួចបាន ការដវកដញកសននមនិនបាន

បងាង្ហាញភសនក្នុតាងអព្វពទលស់ដតសសន។ សហេឡើយសនកស្នាក្នុងករណេពណោកដសដោយ សយឡើងមនិនអាច
ទញយកការសនស្នាដោ
និ ស្ឋានសកលមមួយ

ពពការសលឡើកសឡឡើងដដលមានកសំណេតស់ទម
ព មួយបាន

សឡឡើយ ដអូចជសយឡើងបានសឃឡើញខាងសដឡើមអញម្ចានឹង។

ដអូសចស្នានសនកស្នាក្នុងសសចកកពសផកឡើមសនន ខេភ្ញាក្នុសំគនិតថា ខេភ្ញាក្នុសំបានបសំផស
វ ពពកសំហេវសនានាដនការ
ដវកដញកដដលមានមអូលដោស្ឋានសលឡើការសងបឡើងបាសស់ពកឲថា “សលកនិយ”សហេឡើយ។ ខេភ្ញាក្នុសំហាបន
ននិយយថា

ការដវកដញកដដលសខេកយសននគគបណោកលមកពពសគសធព្វឡើសឡឡើងសដោយមនិន

មានការពនិននិតឲពនិចារណោយយ៉ាងមយ៉ាតស់ចតស់! បយ៉ាវដននសម
អូ ទវកការដវកដញកសននមមួយអសនឆឡើសន
និ

សហេឡើយសយឡើងសទៅសមឡើលបទគមមរព សដោយផាផលស់ វ ញ
វ៉ិ មកង។

ជសំពក
អូ ៣

ការសនិកកលមលនិតមមួយដនបទគមមពរយយ៉ាអូហាន ៣:១៦
ជញនឹកញាបស់សគយកខេសននសដឡើមលពបសងងផ្ទៀនថា៖
“ងសឡាញស់”

= ១. ងពនមានអារមឈណេខា
ណ ងឯធមឈជតនិសននសងមាបស់ការលល
ដន

“មនវសសសលក” = ២. មនវសសជតនិទង
សំ មអូលងគបស់វយ
វ័ ងគបស់សមគ័យកាល
ដដល
“បានងបទន”

= ៣. ងទងស់បានងបទនងពនរាជបវងតាងទងស់ឲឲមកសវគត មនិន
សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ បយ៉ាវដនន

“អសស់អស្នាកណោ” = ៤. អសស់អស្នាកណោដដលមានននិសសគ័យចងស់សជនឿ
“មាន”

= ៥. អាចទទមួលជព វ ត
វ៉ិ អសស់កលលជននិចម្ចា វ វ៉ិញ។

ផផក្នុយពពការសនន សយឡើងខេភ្ញាក្នុសំយលស់សឃឡើញថា ខេសននបសងងផ្ទៀនដអូចខាងសងកាមវវ៉ិញ៖
“ងសឡាញស់”

= ១. ងពនមានសសចកកពងសឡាញស់ពនិសសសអសម្ចារឲមមួយ

ដដលងទងស់បានសពព្វងពនហេឫទគ័យឲឲ
“មនវសសសលក”= ២. មនវសសងគបស់ជតនិសសនណ គគជរាងសនទង
សំ អសស់របសស់

ងទងស់បានទទមួលសសចកកពសសងងាងន
=

“បានងបទន”

៣.

សដោយតាសំងងពនរាជបវងតារបសស់ងទងស់

ជងពនអងង

សសងងាងន
“អសស់អស្នាកណោ” = ៤. អសស់អស្នាកណោដដលសជនឿ សហេឡើយមានដតពមួកសគបយ៉ាវសណោណន
ដដល

= ៥. មានងគបស់ទសំងសនិរ វីរង
វ សរនឿង ដដលងទងស់មានបសំណេង

“មាន”

ងពនហេឫទគ័យសងមាបស់ ពមួកសគ។
មានការបពយយ៉ាងដដលងតត្រូវសនិកកសដោយងបក្នុងងបយគ័តស្នាសនទពសនន។

ទពមមួយសសចកកព

ងសឡាញស់របសស់ងពន។ ទពពរព កមឈបទដនសសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពនដដលងតងស់សននសគ
សហថា “សលកនិយ” (មនវសសសលក) ។ ទពបព សគោលបសំណេងដនសសចកកពងសឡាញស់របសស់
ងពន ដដលអស្នាកសជនឿ “មនិនងតត្រូវ វវ៉ិនាស”។
១.

វមានសរណសសំខានស់ណោសស់ថា

គោឈនអព្វពដដលសគអាចននិយយថា

ងពនមនិនងគបស់

លកក្ខណេណបានសទ។ កនិចម្ចាការរបសស់ងទងស់សវទនដតងគបស់លកក្ខណេ។
ណ បយ៉ាវដននងបសនិនសគដវកដញកថា

ងទងស់មានសគោលបសំណេងមមួយសងមាបស់សសចកកពសសងងាងនដលស់មនវសសទសំងអសស់ ដតបនាផបស់
មកងទងស់កដបានបរាជគ័យកស្នាក្នុងការសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់ សនានមាននគ័យថា សគោល
បសំណេងរបសស់ងទងស់សខេកយ សហេឡើយសវភមងងលរបសស់ងទងស់កដមន
និ សពញសលញដដរ។
គោឈនបទគមមពរណោមមួយដដលបញជកស់ថា
អសស់សទ។

ផផក្នុយសទៅវវ៉ិញ

សមតានករវណោសពញទព

ងពនបរាជគ័យចសំសពនសសចកកពលលដនមនវសសទសំង

បទគមមរព បានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ងពនមានសសចកនព

សលឡើអសស់អស្នាកណោដដលងទងស់សពព្វងពនទគ័យផកលស់ឲឲ។

សសចកកព

ងសឡាញស់របសស់ងទងស់ គគជកនិចម្ចាការដដមានសសរវីភាពសពញទពមមួយដនបសំណេងងពនហេឫទគ័យ

របសស់ងទងស់ គគមន
និ ដមនជអារមឈណេដណ ដលងទងស់មាន សដោយសរភាពកសំសតស់របសស់សយឡើង

សនានសទ។ (ងបសនិនសបឡើ ភាពកសំសតស់សធព្វឡើឲឲទកស់ទញបសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងទងស់សដឡើមលព
ឲឲងទងស់ជមួយ សនានងទងស់គមួរដតមានសសចកកពសមតានករវណោចសំសពនអារកស ននិងអស្នាកដដលងតត្រូវ
វវ៉ិនាសដដរ!)

សសចកកពងសឡាញស់ដដលសគបានពនិពណេណ៌នាសនទពសនន

គគជកនិចម្ចាការដដពនិសសស

ននិងដដ

កសំពអូលមមួយដនបសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពន ចសំសពនអស្នាកសជនឿ។ ពកឲថា “ដលស់សមឆយ៉ាន”
ននិង “សដឡើមលព” សងងតធ
ស់ ថនស់សទៅសលឡើលកក្ខណេណពនិសសសដនសសចកកពងសឡាញស់សនន សហេឡើយ
សផាកតសទៅសលឡើសគោលបសំណេងដដជកស់ចល្បាសស់ដនសសចកកពងសឡាញស់សនន សដឡើមលពសសងងាងនដលស់
អស្នាកសជនឿពពសសចកកព វ នា
វ៉ិ ស។ មាននគ័យថា សសចកកពងសឡាញស់សនន មនិនអាចជសសចកកព
ងសឡាញស់ធមឈតាមមួយចសំសពនមនវសសទសំងអសស់បានសទ
ននឹង វវ៉ិនាសជមនិនខាន។

ដលនិតអស្នាកខេឆនកស្នាក្នុងចសំសណោមសនាន

បទគមមពរសផសងសទសៀតកដបានឯកភាពថា សសចកកពងសឡាញស់ដនងពន គគជកនិចម្ចាការដដកសំពអូល
មមួយ សហេឡើយជពនិសសសសងមាបស់អស្នាកសជនឿ ឧទហេរណេណដអូចជ គមមពរររម
អូ
៥:៨ ឬ

១យយ៉ាអូហាន ៤:៩-១០។ សគននឹងមនិនអាចននិយយតាមអារមឈណេអ
ណ សំពពសសចកកពលស
ល ងមាបស់
មនវសសទសំងអសស់ ដអូចសនកស្នាក្នុងរសបសៀបទសំងបយ៉ាវនាឈនខាងសលឡើសននបានសទ។
ជការជកស់ចល្បាសស់ណោសស់ថា

ងពនសពព្វងពនហេឫទគ័យននឹងសសចកកពលលសងមាបស់ពមួកអស្នាក

ដដលងទងស់ងសឡាញស់។ អញម្ចានឹង សយឡើងងតត្រូវដតងពមថា ងទងស់ងសឡាញស់ដតអសស់អស្នាកណោ
ដដលបានទទមួលសសចកកពលលសនានបយ៉ាវសណោណន។ សសចកកងព សឡាញស់ដដដលសនន បានសធព្វឲ
ឡើ ឲ
ងទងស់ងបទនងពនងគពសម
ផ ក

សហេឡើយសធព្វឲ
ឡើ ឲងទងស់ងបទនងគបស់ទសំងសសចកកពងតត្រូវការសផសង

ៗសទសៀតដដរ។ “ឯងពនអងង ដដលមនិនបានសសំដចទវកនអូវងពនរាជបវងតាងទងស់បសងងឡើតគគបាន

បញជន
ត្រូ ងទងស់សទៅជសំនមួសសយឡើងរាលស់គោស្នា សនានសតឡើមានទសំនងអព្វព ឲឲងទងស់មន
និ ងបទនងគបស់ទសំង
អសស់មកសយឡើង ជមមួយងពនរាជបវងតាងទងស់សនានផង” (ររម
អូ ៨:៣២)។ ដអូសចស្នាន សសចកកព
ងសឡាញស់ពនិសសសរបសស់ងពនសនន

អាចបានដតដលស់អស្នាកណោ

ដដលងពនបានងបទន

ងពនគវណេ ននិងសនិរ វីរង
វ សរនឿងមកបយ៉ាវសណោណន។
ឥឡត្រូវសននបងបលត្រូនសអឡើយ សអូមបងបលត្រូន វវ៉ិននិចចគ័យ ថាសតឡើសសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពនដដល
ងទងស់បានងបទនមករមួមទសំងងពនរាជបវងតារបសស់ងទងស់ផងសនាន

អាចជបសំណេង

ងពនហេឫទគ័យលលទអូសទៅសនកស្នាក្នុងងទងស់ ចសំសពនមនវសសទសំងអសស់បានដដរឬសទ? សតឡើសនានមនិន
ដមនជសសចកកពងសឡាញស់ពនិសសស ចសំសពនដតអស្នាកសជនឿដដលងពនបានសងជឡើសសរវីសសទឬអព
?
២. សយឡើងងតត្រូវដតពនិននិតឲសមឡើល ពពអព្វពដដលជកមឈបទដនសសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពន សន

ទពសននសគសហកមឈបទសនានថា “សលកនិយ”។ អស្នាកខេឆនននិយយថា ពកឲសននសសំសដថា
មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប។ ខេភ្ញាក្នុសំអាចសឃឡើញថា វមនិនមាននគ័យយយ៉ាងដអូសចស្នានសទ។ សយឡើង

បានបងាង្ហាញពពអតសនយ
គ័ សផសងៗដនពកឲថា “សលកនិយ” ដដលសគបានសងបឡើសនកស្នាក្នុងបទ
គមមរព រមួចមកសហេឡើយ។ សហេឡើយសនកស្នាក្នុងងពនគមមពរ យយ៉ាអូហាន ៣:១៦ ជសសចកកពងសឡាញស់
ដដលសគសលឡើកយកមកននិយយសនខាងសដឡើម

សហេឡើយសគោលបសំណេងសលឡើកយកមក

ននិយយសនខាងចវង មនិនអាចឯកភាពជមមួយននឹងអតសនយ
គ័ ដដលសសំសដសលឡើ “មនវសស

ទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប” ដដលអស្នាកខេឆនខេសំសធព្វឲ
ឡើ ឲវមានអតសនយ
គ័ ថា “សលកនិយ” សនកស្នាក្នុងពកស់
កណោកលខេបានសទ!
ចសំដណេកខាងសយឡើង វវ៉ិញ សយឡើងយលស់ថា
ងពន

ពកឲសននគគសសំសដសលឡើពមួកសងជឡើសសរវីសរបសស់

ដដលបានខាម្ចាតស់ខាម្ចាយសនកស្នាក្នុងសលកនិយកស្នាក្នុងចសំសណោមជតនិសសនណទង
សំ អសស់។

អតសងបសយជនណពនិសសសពពងពនសនាន មនិនដមនសងមាបស់ដតពមួកយអូដោបយ៉ាវសណោណនសទ។ កដនឆង
សននចងស់នយ
និ យថា
សលកនិយសនន

“ងពនជមាម្ចាសងស់ សឡាញស់ពមួកសងជឡើសសរវីសរបសស់ងទងស់សនកស្នាក្នុង

ដលស់សមឆយ៉ានបានជងទងស់បានងបទនងពនរាជបវងតារបសស់ងទងស់មកជមមួយ

បសំណេងដផនការសនន សដឡើមលពឲឲអស្នាកសជនឿបានទទមួលការសសងងាងនសដោយសរងទងស់”។ មាន

សហេតវផលជសងចឡើនដដលគោសំងទដលស់គសំនត
និ សនន។ ននិសសគ័យដនសសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពន
ដអូចដដលសយឡើងបានពនិននិតឲសមឡើលសហេឡើយសនាន

មនិនអាចននឹងសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

ងគបស់រប
អូ បានសទ។ ពកឲថា “សលកនិយ” ដដលសនកស្នាក្នុងខេសនន ងតត្រូវដតជមនវសសសលក
ដដលទទមួលបានជព វ ត
វ៉ិ អសស់កលលជននិចម្ចា។

ការសននងតត្រូវបានបញជកស់សដោយខេគមមពរ

សងកាយៗសទសៀតដអូចជ យយ៉ាអូហាន ៣:១៧ ដដលជកដនឆងទពបពដនពកឲថា “សលកនិយ”។

សគននិយយថា សគោលបសំណេងរបសស់ងពនកស្នាក្នុងការដដលចាតស់ងពនរាជបវងតាមកគគ “សដឡើមលពឲឲ
សលកនិយបានសសងងាងន”។ ងបសនិនសបឡើពកឲ “សលកនិយ ឬមនវសសសលក” សនទពសនន

ងតត្រូវសគយលស់ថា ជអស្នាកសផសងសទសៀតសងក្រៅពពពមួកអស្នាកសជនឿដដលងពនបានសងជឡើសសរវីស សនាន
មាននគ័យថា ងទងស់បានទទមួលបរាជគ័យសនកស្នាក្នុងសគោលបសំណេងរបសស់ងទងស់សហេឡើយ។ សយឡើង

មនិនហាបនននិយយយយ៉ាងដអូសចស្នានសទ។ តាមពនិតសទៅ វមនិនចសំដឡកសទ ដដលសគសហពមួកអស្នាក
សជនឿរបសស់ងពនថា “សលកនិយ ឬមនវសសសលក” “ងគបស់ទង
សំ សចស់ឈម” “ងគបស់ទសំង
ជតនិសសនណ” ននិង “ងគបស់ងគង្រួសរដដលសនសលឡើដផនដព” សនាន។ ឧទហេរណេណ៖ សនកស្នាក្នុង
គមមរព យយ៉ាអូហាន ៤:៤២ ដចងថា ងពនងគពសជ
ផ ងពនដដជមួយសសងងាងនមនវសសសលក។ អស្នាក

សសងងាងនមាស្នាកស់របសស់មនវសសដដលមនិនបានសសងងាងន អញម្ចានឹងអស្នាកសសងងាងនសនានននឹងមាន
ដតសឈឈនបយ៉ាវសណោណន។ ដអូសចស្នាន អសស់អស្នាកដដលសគសហថា “មនវសសសលក” សនទពសនន គគ
សសំសដដតអស្នាកដដលបានទទមួលសសចកកពសសងងាងនបយ៉ាវសណោណន។

មានមអូលសហេតវជសងចឡើនដដលសគសហអស្នាកសជនឿថា “សលកនិយ ឬមនវសសសលក” ពពសងពន
សដឡើមលពដបងដចកឲឲដោចស់ពពគោរស្នា វងមនវសស
យអូដោដដមានអសំនត
មួ

ដដលសគគនិតថា

ននិងពមួកសទវតា

សហេឡើយសដឡើមលពបដនិសសធពមួក

មានដតខេឆង្រួនសគបយ៉ាវសណោណនសទឡើបជរាងសនរបសស់ងពន

សហេឡើយននិងសដឡើមលពបសងងផ្ទៀនពពភាពសផសងគោស្នារវងសញញ្ញាចាសស់ដដលបានសធព្វសឡើ ឡឡើងជមមួយ

សសនណដតមមួយ ននិងសញញ្ញាថឈព សនសពលដដលងគបស់ទពកដនឆងសផសងសទសៀតកស្នាក្នុងពនិភពសលក
បានសកបស់បងាងបស់ដលស់ងពនងគពសផ។ មព្យាយ៉ាង វវ៉ិញសទសៀតគគសដឡើមលពបងាង្ហាញពពលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណធមឈជតនិ
របសស់អស្នាកសជនឿ កស្នាក្នុងនាមជមនវសសសលកសលឡើដផនដពសនន។

ងបសនិនសបឡើសគសនដតដវកដញកថាពកឲ “សលកនិយ” សនទពសនន សសំសដថា មនវសស
ងគបស់រប
អូ ទសំងអសស់ជកមឈបទដនសសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពន ចវនសហេតវអព្វពបានជងពនមនិន

បានសបឡើកសដមកងពពងពនសយសបវអូ ដលស់មនវសសទសំងអសស់ដដលងទងស់ងសឡាញស់យយ៉ាងខាឆសំង
សនានសទៅវវ៉ិញ?

ជការចសំដឡកដមនដទន ដដលសគននិយយថាងពនគមួរងបទនងពន

រាជបវងតារបសស់ងទងស់សងមាបស់ពមួកសគ

ដតដបរជមនិនបានងបាបស់សគពពសសចកកពងសឡាញស់

របសស់ងទងស់សទៅវវ៉ិញសនាន! មានមនវសសរាបស់លននាកស់មន
និ ដដលបានឮពពដណេ
សំ នឹងលលទលស់
ដតសសន!

សតឡើសគថាងពនងសឡាញស់មនវសសទសំងអសស់សដោយរសបសៀបណោ

ងបសនិនសបឡើ

មនវសសទសំងអសស់មន
និ បានសងលព
ស់ កា
ព រទសំនក
វ បងមក្នុងរបសស់ងពនចសំសពនសសចកកពងសឡាញស់
សននផងសនាន?

ជទពបញម្ចាបស់ពកឲ “សលកនិយ” មនិនអាចមាននគ័យសសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប
បានសទ លវនងតាដតសលកអស្នាកគនិតថា៖
សសចកកពងសឡាញស់របសស់ងពនចសំសពនមនវសសជសងចឡើន គគឥតបានការ សងពនពមួក
សគសនដតងតត្រូវវវ៉ិនាសដដដល។
ងពនងគពសងផ តត្រូវបានងបទនមក សងមាបស់មនវសសរាបស់លននាកស់ដដលមនិនដដល

សងលព
ស់ ពងទងស់សសន។

ងពនងគពសងផ តត្រូវបានងបទនមក

សងមាបស់មនវសសរាបស់លននាកស់ដដលមនិនអាច

សជនឿដលស់ងទងស់សសន។
ងពនផាឆសស់បរកត្រូ សសចកកពងសឡាញស់របសស់ងទងស់

សដឡើមលពសបានបងស់អសស់អស្នាកដដល

វវ៉ិនាស (ឬកដមាននគ័យមព្យាយ៉ាងសទសៀតថា ងទងស់សនដតបននងសឡាញស់ពមួកសគសនសសននរក
សទសៀត)។
ងពនខេកខានមនិនបានងបទនអព្វពៗទសំងអសស់ សងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលងទងស់បាន

ងបទនមកឯងពនងគពស។
ផ

ងពនមនិនបានសងលព
ស់ មួកអស្នាកដដលននឹងសជនឿ សហេឡើយននឹងបានទទមួលសសចកកព
សសងងាងនជមវនសទ។

គសំននិតដដលមនិនងតនឹមងតត្រូវខាងសលឡើសនន
“សលកនិយ”

សយឡើងមនិនងតត្រូវយកចនិតទ
ក ក
វ ដោកស់សទ។

សសំសដសលឡើដតពមួកអស្នាកសងជឡើសសរវីសដដលខាម្ចាតស់ខាម្ចាយសនសលឡើសលកនិយសនន

បយ៉ាវសណោណន។
៣. រសបសៀបពមួកសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពន មកទទមួលជព វ ត
វ៉ិ សនកស្នាក្នុងងពនរាជបវងតារបសស់ងទងស់ គគ

ងតត្រូវននិយយថា សដោយសរការសជនឿ។ ជការពនិតណោសស់ “ងគបស់អស្នាកសជនឿទសំងអសស់ននឹង
មនិន វវ៉ិនាសសឡឡើយ”។
ងបសនិនសបឡើ សគដវកដញកថា ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ កស្នាក្នុងខេណេណ
ដដលសយឡើងដនឹងថាមានដតអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណនននឹងបានសសងងាងន

អញម្ចានឹងសតឡើអព្វពខេឆនដដលសធព្វឡើ

ឲឲមានភាពសផសងគោស្នារវងអស្នាកសជនឿ ននិងអស្នាកមនិនសជនឿ? ពមួកសគមនិនបានសធព្វកា
ឡើ រសនានឲឲមាន
ភាពសផសងគោស្នាសដោយខេឆន
ង្រួ ឯងសនានសទ (សអូមសមឡើល ១កអូរ វ៉ិនថអូស ៤:៧)។ មាននគ័យថា

ងពនបានសធព្វឲ
ឡើ ឲពមួកសគមានភាពសផសងគោស្នា វ ញ
វ៉ិ ។ ងបសនិនសបឡើងពនបានសធព្វឡើឲឲពមួកសគមានភាព
សផសងគោស្នា

សតឡើងទងស់អាចងបទនងពនងគពសម
ផ កសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សដោយរសបសៀប

ណោ?
ខេគមមរព សននងបកាសពពបសំណេងដផនការរបសស់ងពនថា អស្នាកសជនឿននឹងបានសសងងាងន។ ដអូសចស្នាន
មាននគ័យថា ងពនមនិនបានងបទនងពនរាជបវងតារបសស់ងទងស់មកសងមាបស់អស្នាកមនិនសជនឿសទ។
សតឡើងទងស់អាចងបទនងពនរាជបវងតារបសស់ងទងស់មកសងមាបស់អសស់អស្នាកដដលងទងស់មន
និ បាន
ងបទនងពនគវណេឲឲសជនឿសដោយរសបសៀបណោ?

ឥឡត្រូវសនន សអូមអស្នាកអានពនិចារណោការទសំងអសស់សនន សហេឡើយជពនិសសសងតងស់ចសំណេច
វ ទព
មមួយ គគសសចកកពងសឡាញស់ដនងពន។ សហេឡើយសអូមសមួរសដោយមយ៉ាតស់ចតស់ថា សតឡើវអាចជ
សសចកកពងសឡាញស់ទអូសទៅមមួយ ដលស់មនវសសទសំងអសស់បានឬសទ ខេណេណដដលមនវសសជ
សងចឡើនដដលងទងស់ងសឡាញស់ជខាឆសំងងតត្រូវ វវ៉ិនាសសនាន? ឬកដ សតឡើសគមនិនគមួរយលស់ថាសសចកកព
ងសឡាញស់សនន

ជសសចកកពងសឡាញស់ពនិសសសដតមមួយរបសស់ងពនវរបនិតាចសំសពនកអូនៗ

របសស់ងទងស់ សដឡើមលពសធព្វឲ
ឡើ ឲអនាគតរបសស់ពមួកសគមានសវវតសនិភាពសទឬអព? សនានសលកអស្នាក

ននឹងមានចសមឆឡើយមមួយ ថាសតឡើងពនគមមរព បសងងផ្ទៀនថា ងពនងគពសផបានសវគតទវកជដថឆសលន

ទអូសទៅមមួយ ឬកដជការសងបាសសលនពនិសសសមមួយយយ៉ាងសគ័កកនិសនិទស
ននិ ងមាបស់អស្នាកសជនឿងគបស់
រអូប ? សហេឡើយចអូរចងចាសំថា ខេគមមរព យយ៉ាអូហាន ៣:១៦ ងតត្រូវបានសគសងបឡើញនឹកញាបស់ណោសស់

សដឡើមលពគោងសំ ទគសំនត
និ ដដលថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។ ដអូចជខេភ្ញាក្នុសំ
បានបងាង្ហាញរមួចមកសហេឡើយថា វជគសំនត
និ មមួយដដលខេវសងសឡន!

ជសំពក
អូ ៤

ការសនិកកលមលត
និ មមួយអសំពពគមមពរ ១យយ៉ាអូហាន ២:១-២
សននគគជខេមមួយសទសៀតដដលងតត្រូវបានសងបឡើជញនឹកញាបស់ សដោយពមួកអស្នាកដដលដវកដញកថា
ការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប។ សគននិយយថា ឃឆ

“សលកនិយទសំងមអូល” ងតត្រូវដតមាននគ័យថា “មនវសសទសំងអសស់ដដលសនកស្នាក្នុងសលកនិយ
សនន”

សហេឡើយឃឆដដលបងញម្ចាសពពសនានគគ

សងក្រៅពពពមួកអស្នាកសជនឿ

“មនិនដមនសងមាបស់ដតសយឡើងបយ៉ាវសណោណនសទ”

មនវសសទសំងអសស់កដជពមួកអស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស

ដដរ។

ខេភ្ញាក្នុសំអាចសឆឆឡើយការសននសដោយខេឆពៗបានសដោយននិយយថា

សនកស្នាក្នុងកដនឆងសផសង

សទសៀតពកឲថា “សលកនិយ” មាននគ័យសសំសដសលឡើ “មនវសសដដលរសស់សនកស្នាក្នុងសលកនិយ
សនន”។

ដអូសចស្នាន

ឃឆ

“សលកនិយទសំងមអូល”

មនិនសសំសដសលឡើមនវសសដដលសលឡើសពព

“មនវសសដដលរសស់សនកស្នាក្នុងសលកនិយទសំងមអូល” សននសទ គគជពមួកអស្នាកដដលទទមួលបាន

ការសងបាសសលនដអូចជមានដចងសនកស្នាក្នុង គមមរព វវ៉ិវរណេណ ៥:៩។ បយ៉ាវដននសដោយសងពនមាន

ការសងបឡើងបាសស់ខេសននសងចឡើនកស្នាក្នុងគមមពរ១យយ៉ាអូហាន ខេភ្ញាក្នុសំសអូមសលឡើកយកការសនិកកលមលនិតមមួយ
សផសងសទសៀត សដោយសងបឡើសណេ
សំ រមួ បមួន។

១. សតឡើសវវ័ក យយ៉ាអូហានកសំពវងសរសសរសផភ្ញាឡើសទៅនរណោ? ជការពនិតណោសស់ បទគមមពរទសំង
សនាន

គគសងមាបស់ពមួកជសំនវសំទសំងអសស់

បយ៉ាវដននដផស្នាកជសងចឡើនដនបទគមមពរសនាន

ងតត្រូវបាន

សរសសរសទៅកានស់មនវសសពនិសសស។ សគងតត្រូវដតយលស់បទគមមរព ទសំងសនន សនកស្នាក្នុងពនឆគដន
សសចកកពពនិតសនាន។ ដអូសចស្នាន សយឡើងសមាងលសស់ ឃឡើញថា៖
ក. សលក យយ៉ាអូហាន ជសវវ័កពនិសសសមាស្នាកស់ចសំសពនពមួកយអូដោ- កាឡាទព ២:៩។
ខេ.

គោតស់បានសរសសរសទៅកានស់ពមួកអស្នាក

ដដលបានឮងពនបនផល
ត្រូ របសស់ងពន

(១យយ៉ាអូហាន ២:៧) សហេឡើយសយឡើងដនឹងថា ងពនបនផល
ត្រូ របសស់ងពនបាន “សទៅកានស់ពមួកយអូដោ
មវនសគបងលសស់”។
គ. ភាពខេវសគោស្នាដដលសលក យយ៉ាអូហាន បានសធព្វឡើសឡឡើងរវង “សយឡើង” ននិង

“សលកនិយ” បានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា គោតស់បានសរសសរសទៅកានស់ពមួកយអូដោដដលជ
សសនណដច
អូ គោតស់។
ឃ. ជញនឹកញាបស់ សលកយយ៉ាអូហាន បានទអូនាឈនឲឲងបក្នុងងបយគ័តស្នានង
នឹ ងគត្រូដកឆង

កាឆយ។ ឧទហេរណេណ៖ បទគមមពរ ១យយ៉ាអូហាន ២:១៩។ តាមពនិតសទៅ

គោតស់បាន

សរសសរសទៅកានស់ពមួកយអូដោដអូចគោស្នា សងពនគោតស់បានសរសសរពពងគត្រូទង
សំ សនានថា ឲឲ “សគ
បានចាកសចញពពពមួកសយឡើងសទៅ”។

ចអូរចងចាសំថា ពមួកជនជតនិយអូដោសលបស់សសនណដដទណោសស់ សហេឡើយសគមានគសំនត
និ ថា មាន
ដតជនជតនិរបសស់ខេន
ឆង្រួ បយ៉ាវសណោណនដដលជរាងសករបសស់ងពន។

សតឡើអាចមានអព្វពសលឡើសពពការ

ដដលសលកយយ៉ាអូហានគមួរននិយយសទសៀត ដដលថា ងពនសយសបវអូ បានសវគត មនិនសងមាបស់
ដតពមួកអស្នាកសជនឿជនជតនិយអូដោបយ៉ាវសណោណនសទ បយ៉ាវដននកដសងមាបស់អស្នាកសជនឿទសំងអសស់ដដលសនកស្នាក្នុង
សលកនិយទសំងមអូលដដរ សនាន?

សយឡើងមានបទគមមរព មមួយសទសៀតដដលបងាង្ហាញនអូវការ

សងងតស់ធថនស់ដអូចគោស្នា សនកស្នាក្នុងគមមរព យយ៉ាអូហាន ១១:៥២។ សលក យយ៉ាអូហានបងាង្ហាញពពការងពង្រួយ
បារមម្ភយយ៉ាងចល្បាសស់

សដឡើមលពការពរងគពសផបរវ៉ិសទ
គ័ ជនជតនិយអូដោ

មនិនឲឲធាឆកស់សទៅកស្នាក្នុង

កសំហេវសចាសស់ដដលសគសឈនថា មានដតពមួកសគបយ៉ាវសណោណនដដលជងគពសផបរវ៉ិសទ
គ័ ។ សលក

យយ៉ាអូហានបានទទអូចថា កដមានងគពសផបរវ៉ិសទ
គ័ ដដលជសសនណដដទនានាទអូទសំងសលកនិយ
សននដដរ។ សនទពសននមនិនមានសសចកកពបសងងផ្ទៀនថាងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសស
ទសំងអសស់សទ។
២.

សហេតវអបា
ព្វព នជសលកយយ៉ាអូហានបានសរសសរមក?

គោតស់បានសរសសរមកសដឡើមលព

កសំសននចត
និ កដលស់ពមួកអស្នាកសជនឿដដលមានទវកក្ខលបា
សំ ក សដោយអសំសពឡើបាបរបសស់ពមួកសគ សដឡើមលព
កវសំឲឲពមួកសគអសស់សងងនឹម។

សយឡើងសធព្វកា
ឡើ រកតស់សមាងលឃ
ស់
ឆ

“ងបសនិនសបឡើអស្នាកណោសធព្វឡើ

បាប...”ដអូចខាងសងកាម៖
ក.

មានដតអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណនដដលននឹងអាចទទមួលការកសំសននចនិតន

ងពនងគពសជ
ផ អស្នាកគោសំងទពមួកសគ។

ដដល

ខេ. មានដតអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណនដដលននឹងអាចទទមួលការកសំសននចត
និ ន រវីឯ អស្នាក
មនិនសជនឿវវ៉ិញគគសនសងកាមសសចកកពសងកាធរបសស់ងពន។
គ. សលក យយ៉ាអូហានបានពនិពណេណ៌នាពពពមួកសគថា ជ “កអូនតអូចៗ...បាប

ពមួកសគបានទទមួលការអតស់សទស”។

របសស់

ននិយយឲឲងសង្រួលសកបសស់ ទៅ សគោលបសំណេងរបសស់សលក យយ៉ាអូហានបាញស់សឆមនសទៅកានស់ដត
ពមួកអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណន។
ណោ

សតឡើវអាចជសសចកកពកសំសននចនិតដ
ក លស់ពមួកអស្នាកសជនឿសដោយរសបសៀប

ដដលសគងបាបស់ថាងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប

មនវសសជសងចឡើនមនិនបានទទមួលការសសងងាងន វវ៉ិញសនាន?

ដត

ពកឲសននមនិនបានផកលស់នវអូ

សសចកកពកសំសននចត
និ នសទ លវនងតាដតសគយលស់ថា ងពនងគពសផគគជងពនអងងសសងងាងនរបសស់អស្នាក
សជនឿទសំងអសស់ ដដលសនងគបស់ទក
ព ដនឆងកស្នាក្នុងសលកនិយសនន។

៣. សតឡើពកឲថា “ដងាព្វយធមួនននឹងបាប” មាននគ័យយយ៉ាងដអូចសមកច? ជភាសងកនិកសគបក
ដងបពកឲ “ដងាព្វយធមួនននឹងបាប” សនន ទកស់ទងននឹងពកឲថា “ទពសសនាកសសងបាស” សន

នឹ មមួយ
កស្នាក្នុងគមមរព សហេសងពឡើរ ៩:៥។ ការសងបឡើងបាសស់សនន បានផកលស់ឲឲសយឡើងនអូវការយលស់ដង

អសំពពអតសនយ
គ័ ដនពកឲសនន។ “ទពសសនាកសសងបាស” គគជបនផនបមួនងជក្នុងសធព្វឡើពមា
ព សសងសប
សលឡើហេនឹបដនសសចកកពសញញ្ញា
២៥:១៧-២២)។

ដដលមានបនផនដនងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យសនកស្នាក្នុងសនាន

ងកនឹតឲវវ៉ិនយ
គ័ ដដលសចាទងបកានស់ថាមនវសសមានបាប

(ននិកក្ខមនសំ

ងតត្រូវបានងគប

បាសំងសដោយទពសសនាកសសងបាស។ សននគគជរអូបភាព អសំពពរសបសៀបដដលងពនសយសបវអូ ងគពសផ
បានងគបបាសំងងកនឹតឲវវ៉ិនយ
គ័ របសស់ងពន

សដោយការសវគតរបសស់ងទងស់

ងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យមនិនអាចសចាទងបកានស់អសស់អស្នាកដដលសជនឿងទងស់បានសទ។

យយ៉ាងសនាន

ងពនសយសបវអូ គគជ

ដងាព្វយធមួនននឹងបាប (ទពសសនាកសសងបាស) របសស់ពមួកអស្នាកសជនឿដលស់ងទងស់។ អញម្ចានឹង សតឡើសគ
ពនិតជអាចននិយយថា

មនវសសទសំងអសស់ងគបស់រប
អូ សនកស្នាក្នុងសលកនិយសននរមួចផវតពពការ

ផកនាផសទស កស្នាក្នុងនាមជមនវសសមានបាបបានដដរឬសទ? កស្នាក្នុងការយលស់ដបបសនន សតឡើសគ
ពនិតជអាចដវកដញកថា ងពនងគពសផជដងាព្វយឲឲធមួនននឹងបាបដនសលកនិយទសំងមអូលឬ?

៤. អញម្ចានឹង សតឡើអព្វពសទៅជអតសនយ
គ័ ដនពកឲ “សលកនិយទសំងមអូល”? ឃឆសននបានសកឡើត
សឡឡើងជសងចឡើនដងសនកស្នាក្នុងសមគ័យសញញ្ញាថឈព

សហេឡើយជញនឹកញាបស់វមនិនមាននគ័យថា

មនវសសងគបស់រប
អូ សនានសទ។ ឧទហេរណេណ៖
លអូកា ២:១ បយ៉ាវដនន មានដតមនវសសដដលសនកស្នាក្នុងចងកភពររម
អូ បយ៉ាវសណោណន ដដលងតត្រូវបានសគ
ទរពនន។

ររម
អូ ១:៨ បយ៉ាវដនន ដផស្នាកដដទសទសៀតដនសលកនិយសនន សគមនិនបានឮពពពមួកជសំនវសំសនកស្នាក្នុងទពងកក្នុង
ររម
អូ សទ សនសពលសនាន។
កអូលស
យ៉ាវ ១:៦

សនសពលសនាន។

បយ៉ាវដននដផស្នាកដដទសទសៀតដនសលកនិយសនន សគមនិនបានទទមួលដសំណេនឹងលលសទ

វវ៉ិវរណេណ ៣:១០ សលកនិយទសំងមអូលគគងតត្រូវរងទវកក្ខ

បយ៉ាវដននសននមនិនសសំសដសលឡើមនវសស

ងគបស់រប
អូ សទ ដលនិតមានមនវសសមមួយចសំនមួនបានរមួចផវតពពការរងទវកក្ខសនាន។

ពនិតដមនសហេឡើយ សនកស្នាក្នុងកដនឆងទសំងអសស់សនន ននិងកដនឆងដដទសទសៀត សលកនិយទសំងមអូល
មាននគ័យ មនិនសលឡើសពពមនវសសជសងចឡើនសទ។
ដអូចគោស្នាសននផងដដរ

សនកស្នាក្នុងបទគមមរព មមួយចសំនន
មួ មានឃឆខេឆនថា

“ងគបស់ទសំង

មនវសស” មាននគ័យមនិនសលឡើសពពមនវសសងគបស់ងបសភទសទ។ ឧទហេរណេណ៖ ទសំនក
វ ដសំសកឡើង
៩៨:៣ ននិង យយ៉ាអូដអល ២:២៨ (បានសសងមចសនកស្នាក្នុងគមមរព កនិចម្ចាការ ២:១៧)។
ជការពនិតណោសស់ ជមួនកាលសលកនិយទសំងមអូល សសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ សងក្រៅពព
ងគពសផបរវ៉ិសទ
គ័ អស្នាកសជនឿ ដអូចជសនកស្នាក្នុង ១យយ៉ាអូហាន ៥:១៩ ននិង វវ៉ិវរណេណ ១២:៩។

ឧទហេរណេណទង
សំ សននបានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា វមនិនមានសរណសសំខានស់កស្នាក្នុងការដដល
យលស់ឃឆ

“សលកនិយទសំងមអូល”

អតសនយ
គ័ សនន

ជរសបសៀប

“រមួមបញម្ចាល
ត្រូ អព្វពៗងគបស់យយ៉ាង”សនានសទ។

មនិនងតត្រូវការឲឲវមាននគ័យសលឡើសពពបរវ៉ិបទ

ដដលវគមួរមាននគ័យសនាន

សឡឡើយ។
ខេភ្ញាក្នុសំសនស្នាដោ
និ ស្ឋានថា

អតសបទដនបទគមមរព សននសសំសដសលឡើកនិចម្ចាការរបសស់ងពនងគពសផសងមាបស់អស្នាក

សជនឿទសំងអសស់ ទសំងសសនណយអូដោ ទសំងសសនណដដទគគដអូចដតគោស្នាសទ។ តាមពនិតសទៅបទ
គមមរព ដចងថា

ងទងស់គគជដងាព្វយធមួនននឹងបាបរបសស់ពមួកសគ។

ដញកសដោយមវនឹងមាយ៉ាតស់ថា

គោឈននរណោមាស្នាកស់បានដវក

មនវសសទសំងអសស់ដដលសនងគបស់ទក
ព ដនឆងបានទទមួលសសចកកព

សសងងាងនងគបស់ៗគោស្នាសដោយងពនងគពសសផ ឡឡើយ។

សហេឡើយកដគោឈនជសំនមួយណោមមួយសដឡើមលពសលឡើក

សឡឡើងថា ងពនងគពសគ
ផ គជដងាព្វយឲឲធមួនននឹងបាប សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ងគបស់ៗរអូប
ដដរ។ សលក យយ៉ាកវប មនិនបានទទមួលការកសំសននចនិតក សដោយងគោនស់ដតឮថា មានសពត

ងគបស់ងគោនស់សនងបសទសសអហេសក្នុពបសនានសទ។ តាមពនិតសទៅ គោតស់អាចននឹងឃឆនសឆបសស់ ដោយ
អតស់មានសពតយកមកសធព្វឡើជអាហារ។ ដអូសចស្នានងពនងគពសផគគជសសចកកពកសំសននចនិតដន តមមួយ

ចសំសពនអសស់អស្នាកណោដដលបានទទមួលសសចកកពសសងងាងនសនកស្នាក្នុងសលកនិយទសំងមអូល។

ជសំពក
អូ ៥

ការពនឲលស់សសងក្ខប ដនបទគមមរព ចសំនន
មួ ងបាសំមមួយ
ជមួនកាលកស្នាក្នុងចសំសណោមបទគមមពរសផសងៗសទសៀត

ងតត្រូវបានសគសងបឡើសដឡើមលពសលឡើកសឡឡើងថា

ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ ដអូចខាងសងកាមសនន
១. យយ៉ាអូហាន ១:៩ ខេសននអាចននឹងបកដងបឲឲបានងបសសឡើរបសំផត
វ ថា “សនានជពនឆគពនិត
ដដលបានមកកស្នាក្នុងសលកនិយសនន

យយ៉ាអូហាន ៣:១៩ ននិង ១២:៤៦)។

សដឡើមលពបសំភម
ឆគ នវសសទសំងអសស់”

(ចអូរសងបផ្ទៀបសធសៀប

មាននគ័យថា ងពនងគពសបា
ផ នយងមកកស្នាក្នុងសលកនិយសនន ជការមមួយដដលសធព្វឡើឲឲមនវសស
បានភឆគ ។ ដអូសចស្នានអសស់អស្នាកណោដដលមានពនឆគដនសសចកកពពនិត ពនឆសគ នានមកដតពពងពនងគពសផ
សទ។ ពនិតដមនសហេឡើយ សននជកដនឆងកសមកយមមួយដដលបសងងឡើតមអូលដោស្ឋានសលឡើការដវក
ដញកនានាសងមាបស់ការសងបាសសលនជសកល។
២. យយ៉ាអូហាន ១:២៩ ពនិតងបាកដណោសស់ មនវសសទសំងអសស់បានដនឹងជទអូសទៅថាងពនងគពសផ

បានសដោនបាប។ បយ៉ាវដននដដលងទងស់សដោន សហេឡើយដកបាបសចញពពមនវសសទសំងអសស់ងគបស់គោស្នា
សនានមនិនពនិតសទ សទនទសំងសនកស្នាក្នុងខេគមមពរកកព ននិងសទនទសំងសនកស្នាក្នុងបទពនិសសធនណរបសស់
សយឡើងកកព!

៣. យយ៉ាអូហាន ៣:១៧ ខេសនន សគមនិនអាចយលស់សសំសដថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់
មនវសសទសំងអសស់សទ ដលនិត៖

ក. មនវសសទសំងអសស់មនិនបានទទមួលសសចកកពសសងងាងនងគបស់ៗគោស្នា។
ខេ. មនវសសជសងចឡើនននឹងទទមួលការផកនាផសទស សនសពលងពនងគពសផ យងមក។
គ.

ឃ.

ងពនងគពសផងតត្រូវបានតាសំងសឡឡើង

សងមាបស់ការធាឆកស់ចវនដនមនវសសមមួយចសំនមួន

(លអូកា ២:៣៤)។

សគោលបសំណេងដនការយងមករបសស់ងពនងគពសផ

មនិនអាចខេវសគោស្នាពព

សគោលបសំណេងនានាដដសនអសស់កលលជននិចរម្ចា បសស់ងពនជមាម្ចាសបា
ស់ នសទ

គគ

ថាមនវសសមមួយចសំនមួនជបស់ការផកនាផសទសសដោយសងពនអសំសពឡើបាបរបសស់ពមួក
សគរមួចសងសចសទៅសហេឡើយ។

សសងងាងនមនវសសទសំងសនានឬអព?
សលកនិយដដលបានទទមួលសសចកកពសសងងាងន

សតឡើងពនបានចាតស់ងពនរាជបវងតាមកសដឡើមលព

សទៅតាមបសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងទងស់

គគជសលកនិយដនរាងសកទង
សំ អសស់របសស់ងពន។
៤. យយ៉ាអូហាន ៤:៤២ ននិង ១យយ៉ាអូហាន ៤:១៤ ដដលសគសហងពនងគពសផថា ជងពនអងង
សសងងាងនដនសលកនិយ សយឡើងយលស់ដច
អូ ខាងសងកាមថា៖

ក. មនិនមានអស្នាកសសងងាងនដដទណោសទសៀត សងមាបស់មនវសសណោសទសៀតសនកស្នាក្នុង
សលកនិយសននសឡឡើយ សហេឡើយ
ខេ.

ងទងស់ដតមមួយបយ៉ាវសណោណន

ដដលសសងងាងនមនវសសដដលទទមួលបានការ

សសងងាងនទសំងអសស់ សនងគបស់ទពកដនឆងកស្នាក្នុងសលកនិយសនន។
តាមពនិតសទៅ

សគមនិនអាចសហងទងស់ថា

ងពនអងងសសងងាងនដនសលកនិយបាន

សឡឡើយ សងពនងទងស់មន
និ បានសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់។
៥. យយ៉ាអូហាន ៦:៥១ ពកឲ “សលកនិយ” សនខេសននបានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ដច
អូ ពនឆគដថថ
អញម្ចានឹង ថាវមនិនបានសសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់សទ! ខេសននដចងថា ងពនងគពសបា
ផ ន

ងបទនងពនជនឈរបសស់ងទងស់ សដឡើមលពឲឲអស្នាកដដទមានជព វ ត
វ៉ិ ។ សតឡើសយឡើងពនិតជអាចសឈនថា

មនវសសទសំងអសស់សទ
វ នដតមានជព វ ត
វ៉ិ របសស់ងទងស់ឬ? សតឡើអស្នាកដដលងតត្រូវទទមួលទណេណកមឈធាឆកស់
សទៅកស្នាក្នុងសសននរកទសំងសនាន

មានងពនជនឈរបសស់ងទងស់ឬសទ?

សយឡើងអាចននិយយថា

“បាទ” បានចសំសពនសសំណេរមួ ទសំងពពរសនាន ងបសនិនសបឡើពកឲ “សលកនិយ” សសំសដសលឡើ
មនវសសងគបស់រប
អូ ទសំងអសស់។
៦. ២ កអូរ វ៉ិនថអូស ៥:១៩ សនងតងស់សននសទសៀត សយឡើងងតត្រូវដតទញអតសនយ
គ័ ដនពកឲ

“សលកនិយ” ពពបរវ៉ិបទរបសស់វ។ អសស់អស្នាកដដលសគសហថា “សលកនិយ” សនកស្នាក្នុងខេ១៩
គគសសំសដសលឡើ “សយឡើង” សនកស្នាក្នុងខេ១៨ សហេឡើយ “សយឡើង” សនកស្នាក្នុងខេ២១។ ការអព្វពៗដដលសគ

ននិយយអសំពព សនកស្នាក្នុងកដនឆងទសំងអសស់សនន គគជពមួកអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណន។ “សលកនិយ” សន
ទពសនន

បយ៉ាវសណោណន។

គគសសំសដសលឡើដតអសស់អស្នាកណោដដលអសំសពឡើរល
រំ ងរបសស់សគបានអតស់សទសឲឲ

ងបសនិនសបឡើ “សលកនិយ” សនទពសននសគទញឲឲមាននគ័យថា មនវសសងគបស់រប
អូ សនកស្នាក្នុង
សលកនិយសនន ចវនសហេតវអព្វពបានជមនវសសទសំងអសស់មនិនបានជនាជមមួយននឹងងពន? សគ
មនិនបានននិយយថា

ងពនននឹងផសនផកមនវសសទសំងអសស់កស្នាក្នុងលគ័កក្ខខេណេ
គ័ ណជកស់លកស់នានា

សទ។ ដតតាមពនិតសទៅ ងទងស់បានសធព្វឡើយយ៉ាងដអូសចាស្នានដមន!
សននគគជការការពរ ននិងជចសមឆឡើយរបសស់សយឡើង ចសំសពនអសស់អស្នាកដដលបសំដភឆ

អតសបទដនបទគមមពរទសំងសនន

សដឡើមលពគោសំងទគសំននិតរបសស់ពមួកសគដដលថា

ងពនងគពសបា
ផ ន

សវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។ កសំលសំងទសំងមអូលដនការដវកដញករបសស់ពមួកសគសន
កស្នាក្នុងកដនឆងទសំងអសស់សនន គគដផលកសលឡើពកឲដតមមួយមាយ៉ាតស់ “សលកនិយ” ជពកឲដដលមាន
នគ័យសលឡើសពពមមួយសទៅវវ៉ិញ! សអូមអស្នាកអាន “បងាង្ហាញភសនក្នុតាងងគបស់ទង
សំ អសស់ សហេឡើយ
សតាងឲឲជបស់នវអូ អព្វពដដលលល”។

ជសំពក
អូ ៦

ការពនឲលស់អសំពពខេគមមរព នានាដដលសងបឡើងបាសស់ពកឲ
“មនវសសទសំងអសស់” ឬ “មនវសសងគបស់រអូប”
មានការទអូសទៅខេឆន

ដដលងតត្រូវននិយយជមវន

អសំពពការសងបឡើងបាសស់ដនពកឲថា

“ទសំង

អសស់”។ វមានអតសនយ
គ័ ពពរសនកស្នាក្នុងការសងបឡើងបាសស់ធមឈតា។ វអាចមាននគ័យថា “ចសំនន
មួ
ទសំងអសស់” ឬកដ “មនវសសងគបស់ងបសភទ”។ ខេភ្ញាក្នុសំសងតផ្ទៀមជសងសចននឹងននិយយថា មនិនសងចឡើន

ជងមមួយដងសនកស្នាក្នុងដបស់ដងសនកស្នាក្នុងងពនគមមរព ដដលវមាននគ័យថា “ចសំនមួនទសំងអសស់”!
ការសងបឡើងបាសស់ដដសមញញ្ញាបសំផត
វ សនាន
ឧទហេរណេណ៖

គគសសសំ ដសលឡើ

“មនវសសងគបស់ងបសភទ”។

លអូកា ១១:៤២ ពកឲជកស់ដសកងសនទពសននគគ “ជពទសំងអសស់”។ បយ៉ាវដននអស្នាកបកដងបបានបក
ដងបថា “ជពងគបស់មវខេ” ។ សយឡើងសជនឿថាសនានងតនឹមងតត្រូវសហេឡើយ។
យយ៉ាអូហាន ១២:៣២ ជការពនិតណោសស់ មនវសសជតនិទសំងអសស់មន
និ ងតត្រូវបានទញមកឯ
ងពនងគពសផសទ។

“មនវសសទសំងអសស់”

សនកដនឆងសនន

អាចមាននគ័យថាមនវសសងគបស់

ងបសភទបយ៉ាវសណោណន។
កនិចម្ចាការ ២:១៧ ជបទពនិសសធ បងាង្ហាញឲឲសឃឡើញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ន
មនិនងតត្រូវបានចាកស់សលឡើមនវសសជតនិទសំងអសស់សទ។ “មនវសសទសំងអសស់” អាចសសំសដដត
មនវសសងគបស់ងបសភទបយ៉ាវសណោណន មនិនដមនដតជនជតនិយអូដោបយ៉ាវសណោណនសទ។
កនិចម្ចាការ ១០:១២ តាមពនិតពកឲជកស់ដសកងគគ “សតព្វទសំងអសស់”។ បយ៉ាវដននអស្នាកបកដងបបាន
សរសសរយយ៉ាងងតនឹមងតត្រូវថា “សតព្វងគបស់មវខេ”។

ពពឧទហេរណេណខាងសលឡើសនន (សហេឡើយមានជសងចឡើនសទសៀតដដលសយឡើងអាចសងបឡើបាន) សនាន
សយឡើងអាចទញជសសចកកពសនស្នាដោ
និ ស្ឋាន៣ដអូចខាងសងកាម៖

ក. ពកឲ “ទសំងអសស់” ជញនឹកញាបស់មាននគ័យថា “មមួយចសំនន
មួ ដនងបសភទ
ទសំងអសស់”។

ខេ. ពកឲ “ទសំងអសស់” អាចមាននគ័យថា “ទសំងអសស់ដនងបសភទជកស់

លកស់

ណោមមួយ”។ សនកស្នាក្នុងងពនគមមពរររម
អូ ៥:១៨ “មនវសសទសំងអសស់” ជកស់ដសកងសសំសដសលឡើ
“មនវសសទសំងអសស់ដដលបានរាបស់ជសវចរវ៉ិត” ឬ

កដ “អស្នាកសជនឿទសំងអសស់”។

គ. សនសពលដដលងពនគមមរព សញញ្ញាចាសស់បានទយថា “មនវសសងគបស់

ជតនិ

សសនណ” ននឹងបានផាឆសស់ដងប ដតងពនគមមពរសញញ្ញាថឈពបងាង្ហាញថា គគសសសំ ដសលឡើ
សងជឡើសសរវីសរបសស់ងពនជមាម្ចាសព
ស់ ពសសនណទសំងអសស់ វវ៉ិញ។

រាងសក

បនាផបស់ពកា
ព រពនិននិតឲសសងងតទសំងសនន ខេភ្ញាក្នុសំនង
នឹ សលឡើកយកបទគមមពរជកស់លកស់ជសងចឡើន ដដល
ងតត្រូវបានសងបឡើជញនឹកញាបស់

សដោយអសស់អស្នាកដដលដវកដញកថា

សងមាបស់មនវសសជតនិទសំងអសស់ងគបស់រប
អូ ។
១.

ងពនងគពសផបានសវគត

ងបដហេលជមានបទគមមរព ចមលងមមួយកស្នាក្នុងចសំសណោមបទគមមរព ទសំងសនានគគ១ធពមយ៉ាអូសថ

២:៤-៦។ តាមបទគមមពរសនន សគដវកដញកថា៖
ងបសនិនសបឡើងពនជមាម្ចាសន
ស់ ង
នឹ ផនលស់ឲឲមនវសសទសំងអសស់ទទមួលបានសសចកកព

សសងងាងន ងពនងគពសផចល្បាសស់ជសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សហេឡើយ។ បយ៉ាវដនន សន
ទពសននសគននិយយថា ងពនននឹងឲឲមនវសសទសំងអសស់បានទទមួលសសចកកពសសងងាងន។ ដអូសចស្នាន
ងពនងគពសផចល្បាសស់ជបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សហេឡើយ។
ចអូរសយឡើងសដោនងសយជមមួយននឹងពកឲ

“ទសំងអសស់”

ដដលមាននគ័យសលឡើសពពមមួយ

សនន។ ងបសនិនសបឡើពកឲសននមាននគ័យថា “មនវសសងគបស់ងបសភទ” សនានសយឡើងទទមួលយក

ថា វងតនឹមងតត្រូវសហេឡើយ។ ងបសនិនសបឡើពកឲសននមាននគ័យថា “មនវសសជតនិទង
សំ អសស់”
សនានសយឡើងសអូមបដនិសសធចសំសពនការដដលសគថា
សសងងាងន។

ងពនននឹងឲឲពមួកសគបានទទមួលសសចកកព

សគអាចគនិតពពបសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពនតាមរសបសៀបពពរយយ៉ាងគគ៖
ក.

បសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងទងស់សងមាបស់សយឡើង

សពព្វងពនហេឫទគ័យឲឲសយឡើងសធព្វឡើ។

គគជអព្វពៗដដលងទងស់

ខេ. បសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងទងស់ផាផលស់ គគជអព្វពៗដដលងទងស់ននឹងសធព្វឡើ។
ឥឡត្រូវសនន ងបសនិនសបឡើ បសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពនសនកស្នាក្នុងខេសនន ងតត្រូវបាន
សគទញឲឲមាននគ័យថា “ជអព្វពដដលងទងស់សពព្វងពនហេឫទគ័យឲឲមនវសសសធព្វឡើ” សនានមាន
នគ័យថា សវវ័កកសំពវងដតននិយយថា ងពនសពព្វងពនហេឫទគ័យឲឲមនវសសជតនិទង
សំ អសស់
សងបឡើមសធព្យាបាយសមងសបសដឡើមលពចល
អូ មកឯសសចកកពសសងងាងនសហេឡើយ។
ជតនិមមួយភាគធសំបានរសស់សន

សហេឡើយសឆបស់សទៅវវ៉ិញ

បយ៉ាវដននមនវសស

សដោយមនិនដនឹងពពសរនឿងសននសសន

ដលនិតការទសំនវកបងមក្នុងរបសស់ងពនមនិនបានផកលស់មសធព្យាបាយដនងពនគវណេសននមកពមួកសគ!

ដអូសចស្នាន “មនវសសទសំងអសស់” អាចមាននគ័យយយ៉ាងសងចឡើនងតនឹមដត “មនវសសទសំងអសស់ដដល
បានឮដសំណេង
នឹ លល”
បានសទ។

បយ៉ាវសណោណន។

វមនិនអាចមាននគ័យសសំសដសលឡើមនវសសជតនិទង
សំ អសស់

មព្យាយ៉ាង វវ៉ិញសទសៀត ងបសនិនសបឡើបណេ
សំ ងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពនជមាម្ចាសស់ ងតត្រូវបាន
សគទញឲឲមាននគ័យថា “ជអព្វពៗដដលងទងស់សពព្វងពនហេឫទគ័យចងស់សធព្វឡើ” សនានសយឡើងអាច
ននិយយថា វងតត្រូវដតសកឡើតសឡឡើងជមនិនខាន។ ងពនសធព្វអ
ឡើ ព្វពៗតាមដតងទងស់សពព្វងពនហេឫទគ័យ
(ទសំនវកដសំសកឡើង ១១៥:៣)។ ដអូសចស្នានងបសនិនសបឡើ “មនវសសទសំងអសស់” សសំសដសលឡើមនវសស
ជតនិទង
សំ អសស់

សនានមាននគ័យថា

មនវសសទសំងអសស់បានទទមួលសសចកកពសសងងាងន

សហេឡើយ។ (ងបសនិនសបឡើមន
និ បានសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់សទ សនានមាននគ័យថា ងពនបាន
បរាជគ័យសនកស្នាក្នុងសគោលបសំណេងរបសស់ងទងស់ ដដលរកគនិតមនិនដលស់)។

សនទពសនន សយឡើងឲឲអតសនយ
គ័
បសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពនជមាម្ចាសថា
ស់ “ជអព្វពៗដដល
ងទងស់សពព្វងពនហេឫទគ័យចងស់សធព្វឡើ” អញម្ចាង
នឹ សយឡើងដនឹងយយ៉ាងចល្បាសស់ថា វងតត្រូវដតសកឡើតសឡឡើង

ជមនិនខាន។ ដអូសចស្នានសយឡើងសមួរថា៖ អញម្ចាង
នឹ ពកឲថា “មនវសសទសំងអសស់” អាចមាននគ័យ
ថាយយ៉ាងដអូចសមកច សបឡើសយឡើងដនឹងយយ៉ាងចល្បាសស់ថា “មនវសសទសំងអសស់” មនិនបានទទមួល
សសចកកពសសងងាងនសហេឡើយសនាន? សវវ័ក បយ៉ាវលកដបានននិយយដដរថាពកឲ “មនវសសទសំង
អសស់”

សសំសដសលឡើ

“ងបសភទមនវសសទសំងអសស់ដដលកសំពវងរសស់សនកស្នាក្នុងសមគ័យដន

ការងបកាសដសំណេង
នឹ លលសនន”។ បចម្ចាក្នុបលនស្នាសនន មសធព្យាបាយដនងពនគវណេ ននិង វវ៉ិសលភាព
ដនពមួកជសំនវសំ

កសំពវងដតពងងពកសទៅងគបស់ទក
ព ដនឆងកស្នាក្នុងសលកនិយសនន។

ដអូសចស្នាន

សយឡើងគមួរ

អធនិសស្ឋានសងមាបស់មនវសសងគបស់ងបសភទ (ចអូរសងបផ្ទៀបសធសៀបខេ១ ននិងខេ២ “ទសំងពមួកសសកច
ននិងពមួកមងននព”) ដលនិតឥឡត្រូវសនន ងពនអមាម្ចាសស់ននឹងសសងងាងនមនវសសងគបស់ងបសភទ សហេឡើយ
មនិនដមនដតពមួកយអូដោបយ៉ាវសណោណនសទ។
ចអូរចសំណោសំការពពរយយ៉ាង៖
ក. ងពនសពព្វងពនហេឫទគ័យ ឲឲមនវសសមមួយចសំនន
មួ ងគបស់ងបសភទទសំងអសស់ គមួរ

ទទមួលបាននអូវ សសចកកពសសងងាងន ននិងការសងលព
ស់ សព សចកកពពនិត។

ខេ. សនានសបញជកស់ឲឲសឃឡើញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា វមនិនដមនជ
របសស់ងពនសទ ដដលមនវសសជតនិទសំងអសស់គរមួ សងលព
ស់ ព
សននបានងបាបស់យយ៉ាងចល្បាសស់សហេឡើយ ដអូចជសនកស្នាក្នុង
២០; មាយ៉ាថាយ ១១:២៥-២៦;
១៧:៣០។

សដោយសហេតវផលទសំងសនន
“មនវសសទសំងអសស់”
អសស់។

ងពនហេឫទគ័យ

សសចកកពពនិតសនាន។

បទគមមពរ ទសំនក
វ ដសំសកឡើង ១៤៧:១៩-

កនិចម្ចាការ ១៤:១៦;

កអូលស
យ៉ាវ

១:២៦;

សយឡើងសអូមបដនិសសធចសំសពនការដដលសគថា

ដដលសនកស្នាក្នុងងពនគមមពរ

ការ

កនិចម្ចាការ

ពកឲ

អាចមាននគ័យសសំសដសលឡើមនវសសទសំង

វមាននគ័យសសំសដសលឡើដតមនវសសមមួយចសំនន
មួ ងគបស់ងបសភទដដលងតត្រូវបានសលន

សដោយងពនងគពសដផ តបយ៉ាវសណោណន ដអូចជសនកស្នាក្នុងខេ៦។ ការសននងតត្រូវគោស្នាជមមួយអព្វពដដលបាន
ដចងសនកស្នាក្នុងបទគមមរព វវ៉ិវរណេណ ៥:៩។

២. ឥឡត្រូវសនន ចអូរសយឡើងមកឯបទគមមរព មមួយសទសៀតដដលសគសងបឡើជញនឹកញាបស់សដឡើមលពសលឡើក
សឡឡើងអសំពពការធមួនននឹងបាបជសកល -២សពងតក្នុស ៣:៩។ ពពខេគមមពរសនន សគននិយយថា៖
ក. ងពនមនិនមានងពនហេឫទគ័យឲឲអស្នាកណោមាស្នាកស់ វ នា
វ៉ិ សសឡឡើយ សហេឡើយ
ខេ. ងពនសពព្វងពនហេឫទគ័យឲឲមនវសសងគបស់គោបា
ស្នា នដងបចនិតក។
ដលនិតមានដត សដោយសរការសវគតរបសស់ងពនងគពសប
ផ យ៉ាវសណោណន ដដលមនវសសអាចមកឯ
ការដងបចនិតបា
ន ន
សហេឡើយ។

អញម្ចានឹងមាននគ័យថាងទងស់ចល្បាសស់ជសវគតសងមាបស់មនវសសងគបស់គោស្នា

សយឡើងមនិនងតត្រូវការននិយយពកឲសងចឡើន

កស្នាក្នុងការសឆឆឡើយននឹងការសលឡើកសឡឡើងសនន

សទ។ សនទពសនន សវវ័ក កសំពវងននិយយអសំពពពកឲថា “សយឡើង”។ សតឡើមនវសសទសំងសននជ
នរណោ? សបឡើសមឡើលពពបរវ៉ិបទដនសសំបវងត សយឡើងអាចសឆឆឡើយថា ពមួកសគជអស្នាកដដល៖
ក. ទទមួលបានសសចកកពសនព្យាដដធសំ វ សវ៉ិ សសបសំផត
វ ជសំពអូក ១:៤។
ខេ. សគសហថា “ពមួកសថន
ង្រួ ភាថ” ជសំពអូក ៣:១។
គ. ងតត្រូវបានដញកពពមនវសសចសំអក ជសំពអូក ៣:៣។
ឃ. សគសហសនកស្នាក្នុងសសំបវងតដសំបអូងរបសស់គោតស់ថា “ពមួកអស្នាកសរវីសតាសំង”

ជសំពអូក

១:២។

២:៩។

ង. សគសហសនកស្នាក្នុងសសំបងវ តដសំបអូងរបសស់គោតស់ថា “រាងសកដដជសករអាករ” ជសំពអូក

ឥឡត្រូវសបឡើសគដវកដញកថា ងពនអមាម្ចាសស់មនិនឲឲមនវសសងគបស់ងបសភទទសំងអសស់ខាងសលឡើសនន
វវ៉ិនាសសទ សនានមាននគ័យថា ងទងស់មានងពនហេឫទគ័យឲឲមនវសសទសំងអសស់បានដងបចនិតនឬ

? សនានពនិតជលថសព លថឡើណោសស់! ខេសននបានបញជកស់ចល្បាសស់ណោសស់ថា មានដតរាងសកសងជឡើស
សរវីសរបសស់ងពនបយ៉ាវសណោណនដដលមនិនងតត្រូវ វវ៉ិនាស។

៣. បទគមមពរបនាផបស់ដដលងតត្រូវពនិននិតឲគគ សហេសងពឡើរ ២:៩។ សនទពសនន បានដចងថា

ងពនងគពសផបានភឆកស់សសចកកពសឆបជ
ស់ ន
សំ មួសមនវសសទសំងអសស់។ ពកឲថា “មនវសសទសំងអសស់”
ជញនឹកញាបស់

ឧទហេរណេណ៖

ងតត្រូវបានសគសងបឡើសសសំ ដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ដនងបសភទជកស់លកស់មមួយ។

ក. ១កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ១២:៧ ជកស់ដសកង គគសសំសដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ដដលងពន
បានងបទនអសំសណោយទនមក។
ខេ. កអូលយ៉ាវស ១:២៨ ជកស់ដសកង គគសសសំ ដសលឡើមនវសសទសំងអសស់ដដលមនិនសលឡើស

ពពមនវសសដដលសវវ័ក បយ៉ាល
វ បានងបកាសងបាបស់។

ដអូសចស្នានសនងតងស់កដនឆងសនន បរវ៉ិបទរបសស់វចងលល
ក្នុ បងាង្ហាញពពអសស់អស្នាកដដលងពនងគពសបា
ផ ន
ភឆកស់សសចកកពសឆបស់ជសំនស
មួ ។ ពមួកសគជ (សហេសងពឡើរ ២)៖
ក. កអូនជសងចឡើន (ខេ ១០)
ខេ. ពមួកអស្នាកដដលងទងស់ដញកជបរវ៉ិសទ
វ ន (ខេ ១១)
គ. បងបលត្រូន (ខេ ១១)
ឃ. ពមួកកអូនសចដដលងពនបានងបទនមក (ខេ ១៣)
ង. ពមួកអស្នាកដដលងទងស់សងបាសឲឲរមួច (ខេ ១៥)
ពមួកទសំងអសស់ខាងសលឡើសននសហេឡើយ ដដលងពនងគពសផបានភឆកស់សសចកកពសឆបជ
ស់ ន
សំ មួស។ ដលនិត
គោឈនចសំណេវចណោមមួយដនការពនិពណេណ៌នាខាងសលឡើសនន អាចសសំសដសទៅអស្នាកដដលមនិនសជនឿសទ
សនានមាននគ័យថា “មនវសសទសំងអសស់” សនងតងស់សនន មនិនអាចសសំសដសលឡើមនវសសទសំង
អសស់បានសឡឡើយ។

៤. ២កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ៥:១៤-១៥ ងតងស់សននងតត្រូវបានសគទញឲឲមាននគ័យថា ងពនងគពសបា
ផ ន
សវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ដដលបានសឆបស់សទៅសហេឡើយ។ បយ៉ាវដនន សវវ័ក បយ៉ាល
វ ងគោនស់

ដតននិយយថា

មនវសសទសំងអសស់ដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួសបានសឆបស់សហេឡើយ

សហេឡើយឥឡត្រូវសនន ពមួកសគបានរសស់សងមាបស់ងទងស់។ មានដតពមួកអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណន ដដល
មានចនិតច
ន ងស់សធព្វឡើយយ៉ាងដអូសចាស្នាន។ ការដដលសគននិយយថាងពនងគពសងផ តត្រូវសវគត សហេឡើយននិង
រសស់សឡឡើង វវ៉ិញសងមាបស់ពមួកសគ គគជការពនិតរបសស់ពមួកអស្នាកសជនឿបយ៉ាវសណោណន។

សនសពលសវវ័ក បយ៉ាវល ននិយយថា “សនានទសំងអសស់សឈឈនថាសឆបសស់ ហេឡើយ”
សសចកកពសឆបស់សនន

មនវសសទសំងអសស់សទ

គោតស់មន
និ បានននិយយសសំសដពពសសចកកពសឆបក
ស់ ស្នាក្នុងអសំសពឡើបាបរបសស់

គគនយ
និ យពពសសចកកពសឆបខា
ស់ ងឯងពលនឹង វវ៉ិញញ្ញាណេវវ៉ិញ។

សគោល

បសំណេងរបសស់គោតស់ គគចងស់បងាង្ហាញថា អសស់អស្នាកដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគតជសំនស
មួ
ឥឡត្រូវ

សននបានសឆបស់ខាងអសំសពឡើបាបសហេឡើយ សហេឡើយរសស់សនខាងឯងពនវវ៉ិញ។ សនងតងស់សនន គោឈន
អព្វពដដលគោតស់ននិយយអសំពពការធមួនននឹងបាបជសកលមមួយសនានសទ

បយ៉ាវដននគោតស់បាន

ននិយយសងចឡើនអសំពពការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ ដដលមានលទនផលសនកស្នាក្នុងមនវសសដដល
កសំពវងរសស់សនជជព វ ត
វ៉ិ បរវ៉ិសទ
វ ម
ន មួយដតបយ៉ាវសណោណន!
៥. ១កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ១៥:២២ ដដលខេសននមនិនអាចសងបឡើសដឡើមលពបងាង្ហាញថា ងពនងគពសផបាន
សវគតជសំនស
មួ មនវសសទសំងអសស់ គគបានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ពសព សចកកពពនិតដដល សវវ័ក

បយ៉ាល
វ
សរសសរសនកស្នាក្នុងខេ២៣ អសំពពសសចកកពរសស់សឡឡើង វវ៉ិញដន “ពមួកអស្នាកដដលជរបសស់ផង
ងពនងគពសផ” សហេឡើយសនកស្នាក្នុងខេ២០ អសំពពការសងមាបស់ពមួកអស្នាកដដល “ងពនងគពសជ
ផ ផល

ដសំបអូង”។ ជការពនិតណោសស់ ការទសំងអសស់សននមនិនអាចននិយយអសំពពមនវសសទសំងអសស់
បានសទ។ សនងតងស់សនន សវវ័ក បយ៉ាល
វ
ននិយយអសំពពអស្នាកសជនឿ ជពមួកអស្នាកដដលបានសឆបស់
សនកស្នាក្នុងអគ័ដោម សហេឡើយជពមួកអស្នាកដដលងតត្រូវបានសធព្វឡើឲឲមានជព វ ត
វ៉ិ សនកស្នាក្នុងងពនងគពសផ។
៦. ររម
អូ
៥:១៨ សននគគជខេមមួយដដលងតត្រូវបានសងបឡើសងចឡើន សដោយមនវសសមមួយចសំនមួន

សដឡើមលពគោងសំ ទគសំនត
និ ដដលថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផនាសំឲឲមនវសសទសំងអសស់មានជព វ ត
វ៉ិ ។
សយឡើងអាចននិយយសដោយខេឆពៗថា “មនវសសទសំងអសស់” សនកស្នាក្នុងពកស់កណោកលទពពពរដនខេ
សនន សគអាចយលស់សសំសដសលឡើអសស់អស្នាកដដលទទមួលអសំសណោយទនដដឥតគនិតដថឆសនាន ដត

បយ៉ាវសណោណន។ ពមួកសគងតត្រូវបានពនិពណេណ៌នាសនកស្នាក្នុងខេ១៧ ថាជពមួកអស្នាកដដល “ពមួកអស្នាកដដល
ទទមួលងពនគវណេដដបរវ៉ិបអូរ”

ជអស្នាកដដល

សដោយសរដតមាស្នាកស់...គគងពនសយសបវអូ ងគពសផ”

“បានសសយរាជឲកស្នាក្នុងជព វ ត
វ៉ិ សលឡើសសទៅសទសៀត
សហេឡើយសនកស្នាក្នុងខេ១៩

ជពមួកអស្នាកដដល

“បានងតលបស់ជសវចរវ៉ិត”។ កស្នាក្នុងចសំណេច
វ ទសំងអសស់សនន មនិនមានចសំណេវចណោមមួយដដល
ននិយយសសំសដអសំពពមនវសសទសំងអសស់សទ។
បយ៉ាវដននសដោយសងពន សគយកខេដនបទគមមរព សននមកដវកដញកសងចឡើន ដអូសចស្នានសយឡើង

ននឹងសនិកកបទគមមរព ទសំងមអូលសនន ឲឲកានស់ដតសពញសលញសឡឡើងដថមសទសៀត។ សគននិយយ
ថា រវងងពនងគពសផ ននិងសលកអគ័ដោម មានភាពងសសដសៀងគោស្នាមមួយ (ខេ ១៤)។ មាន
កនិចម្ចាការខេឆនដដលងពនងគពសបា
ផ នសធព្វឡើ

ដអូចជកនិចម្ចាការខេឆនដដលសលកអគ័ដោមបានសធព្វឡើដដរ។

(សនសពលដសំណោលគោស្នាសនាន សវវ័ក បយ៉ាល
វ
បានចងលក្នុលបងាង្ហាញថា មានកនិចម្ចាការជសងចឡើន
ដដលខេវសគោស្នារវង សលក អគ័ដោម ននិងងពនងគពសផ ខេ១៥-១៦ ននិង១៧។ ពពការសនន

សយឡើងសឃឡើញថា សយឡើងមនិនអាចបងាង្ហាញថា សលកអគ័ដោម ននិងងពនងគពសផ មនិនមាន
លកក្ខណេណដអូចគោស្នាទសំងងសក្នុងបានសទ)។
ដដលទសងព្វឡើរបសស់អគ័ដោម
ផាផលស់ដដរ

ការសងបផ្ទៀបសធសៀបសនទពសនន

គគសសសំ ដពពរសបសៀប

សធព្វឡើឲឲមានឥទននិពលដលស់មនវសសដដទសទសៀត

សហេឡើយទសងព្វឡើរបសស់ងពនងគពសក
ផ ដដអូចគោស្នាដដរ

ដអូចជខេឆន
ង្រួ គោតស់

គគទសងព្វឡើរបសស់ងទងស់សធព្វឲ
ឡើ ឲមាន

ឥទននិពលដលស់មនវសសដដទសទសៀត។ សគមនិនបានដវកដញកថា “មនវសសទសំងអសស់” ដដល

បានទទមួលឥទនព
និ លពពសលកអគ័ដោម គគជ “មនវសសទសំងអសស់” ដដដល ដដលបាន
ទទមួលឥទនព
និ លពពងពនងគពសផសទ។
សងកាម៖

ក.

ការសននននឹងងតត្រូវបានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ដអូចខាង

បទគមមពរបានចាតស់ទវកងពនងគពសថា
ផ

ជពអូជរបសស់ងសនព

(សលកវបលតកនិ

៣:១៥)។ ដអូសចស្នាន មនិនមាននគ័យថា ងទងស់កដជអស្នាកតសំណោងដនពអូជរបសស់ សតព្វ
ពសស់ ជពអូជដដលងតត្រូវបានដញកសចញពពពអូជងសនផ
ព ងបានសទ។ ននិយយឲឲខេឆពសទៅ
ងពនងគពសផមនិនអាចតសំណោងឲឲពអូជ ឬកអូនសចទសំងអសស់

របសស់អគ័ដោមបានសទ។

ខេ. សនកស្នាក្នុង យយ៉ាអូហាន ១៧:៩ ងពនសយសបវអូ ផាផលស់បានបងាង្ហាញថា ងទងស់ មនិន

ដមនជអស្នាកតសំណោងរបសស់មនវសសទសំងអសស់ដដលសកឡើតមកពព អគ័ដោម សទ។
គ. សនកស្នាក្នុងសហេសងពឡើរ ៧:២២ សគសហងពនងគពសថា
ផ ជអស្នាកតសំណោង

របសស់

ពមួកអស្នាកដដលសសត
និ សនសងកាមសសចកកពសញញ្ញាថឈពមមួយ។ សសចកកពសញញ្ញា

ថឈពសនន

គគមនិនបានសធព្វឡើជមមួយពអូជ ឬកអូនសចអគ័ដោមទសំងអសស់សទ។

ឃ. សអសយ ៥៣:៥-៦ បានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់ថា ងពនងគពសផងតត្រូវ រងទវកក្ខ
ជសំនមួសអស្នាកដដទ។ បទគមមពរបានចងលល
ក្នុ បងាង្ហាញថា មនវសសមមួយ

ចសំនមួនននឹងរងទវកក្ខ

សងមាបស់ខេន
ឆង្រួ ឯង។ ដអូសចស្នានងពនងគពសផមនិនដមនជអស្នាក តសំណោងដនពអូជទសំងអសស់របសស់
អគ័ដោមសទ។
ង.

ងពនងគពសផមនិនអាចតសំណោងឲឲនរណោមាស្នាកស់

ជអសរឥតការសឡឡើយ។

បយ៉ាវដននងបសនិនសបឡើងទងស់ជអស្នាកតសំណោងមនវសសទសំងអសស់ សនានការងារ

របសស់

ងទងស់ សងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលងតត្រូវទទមួលសទសធាឆកស់សសននរក ននឹងសទៅជអសរឥតការ
មនិនខាន។

ច. ងបសនិនសបឡើ ងពនជមាម្ចាសស
ស់ ពព្វងពនហេឫទគ័យននឹងអព្វពដដលងពនរាជ

បវងតា

បានសធព្វឡើ ដអូចជងទងស់បានសពព្វងពនហេឫទគ័យសហេឡើយ សនានងទងស់ ចល្បាសស់ជសពព្វ
ងពនហេឫទគ័យននឹងពមួកអស្នាក ដដលងពនរាជបវងតាបានសធព្វឡើ
ងពនជមាម្ចាសស់មនិនសពព្វងពនហេឫទគ័យននឹងមនវសស

ជសំនស
មួ
ដដរ។

ទសំងអសស់សទ។

មនិនគមួរអាចននឹងតសំណោងឲឲមនវសស ទសំងអសស់បានដដរ។

ដអូសចស្នានងពនងគពសផ

ឆ. ដដលងពនងគពសម
ផ ន
និ អាចតសំណោងឲឲមនវសសទសំងអសស់ ដអូចជ
អគ័ដោមបាន

បយ៉ាវដនន

សលក

គគបានបងាង្ហាញយយ៉ាងចល្បាសស់តាមបទគមមពរដអូចជមាយ៉ាថាយ

២០:២៨; ២៦:២៨ យយ៉ាអូហាន ១០:១៥; ១៧:៩ កនិចម្ចាការ ២០:២៨ ននិង ររម
អូ
៨:៣៣។

ជសំពក
អូ ៧

ការពនឲលស់ពខេ
ព គមមរព ដដលហាកស់ដអូចជ សលឡើកសឡឡើងថា
អសស់អស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស សនដតអាចវវ៉ិនាសបាន
អស្នាកខេឆនបានដវកដញកសងមាបស់ការសងបាសសលនសកលមមួយ សដោយមវនឹងមាយ៉ាតស់ថា មាន
បទគមមពរខេឆនសលឡើកសឡឡើងថា មនវសសមមួយចសំនមួនដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគតជសំនស
មួ
សនដត
អាចវវ៉ិនាសបាន។

សនកស្នាក្នុងករណេពសនន

វមនិនដមនជបញង្ហាសទសៀតសទ

ងពនងគពសផគមួរសវគតជសំនស
មួ មនវសសទសំងអសស់

ដដលសគថា

ដតមនិនបានសសងងាងនមនវសសទសំងអសស់

សនាន។
ជដសំបអូង ខេភ្ញាក្នុសំសម
អូ ននិយយថា ងបសនិនសបឡើមនវសសខេឆនដដលងពនងគពសផបានសវគត

ជសំនមួសងតត្រូវបានបាតស់បងស់ សនានមនិនអាចបងាង្ហាញថា ងទងស់បានសវគតជសំនមួសមនវសសបាតស់

បងស់ទសំងអសស់សនានសឡឡើយ! សហេឡើយជការពនិតណោសស់ សយឡើងសអូមបដនិសសធថា គោឈនបទ
គមមរព ណោមមួយដដលសលឡើកសឡឡើងថា
បងស់សទៅបានសឡឡើយ។

រាងសកសរវីសតាសំងណោមមួយរបសស់ងពនអាចននឹងបាតស់

ដអូសចស្នានចអូរសយឡើងពនិននិតឲសមឡើលបទគមមរព នានាដដលងតត្រូវបានសងបឡើជ

ញនឹកញាបស់ សដោយអសស់អស្នាកដដលសយឡើងជសំទសស់។

១. ររម
អូ ១៤:១៥ សនងតងស់សនន សគបានននិយយថា សវវ័ក បយ៉ាល
វ បសងងផ្ទៀនថា អស្នាកដដល
ងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស អាចននឹង វវ៉ិនាសបាន។ សយឡើងសអូមសឆឆឡើយថា ខេសនានមនិន

បានននិយយយយ៉ាងដអូសចាស្នានសទ។ សវវ័ក បយ៉ាល
វ
មនិនបានននិយយអព្វព សងក្រៅពពងពមានដលស់
សយឡើងពពអព្វពដដលសយឡើងមនិនងតត្រូវសធព្វឡើ សនានសទ។ ការងពមានមនិនឲឲសធព្វអ
ឡើ ព្វពមមួយ មនិនបងាង្ហាញ
ថាសយឡើងអាចសធព្វឡើការសនានបានសទ។

សយឡើងងតត្រូវដតចងចាសំផងដដរថា បទគមមពរបានសងបឡើពកឲ “ពមួកបរវ៉ិសទ
វ ន” ននិង
“បងបលត្រូន” សដឡើមលពពនិពណេណ៌នាពពមនវសសទសំងអសស់ដដលននិយយថា ជសមាជនិកដនពមួក

ជសំនវសំរបសស់ងពនងគពសផ។ បទគមមពរសននមនិនបងាង្ហាញថា អស្នាកដដលងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស

អាចវវ៉ិនាសបាតស់បងស់សទ។ វអាចងតនឹមដតបងាង្ហាញថា ងបសនិនសបឡើអស្នាកខេឆនដដលសយឡើងបាន
គនិតថាជ “បងបលត្រូន” ដតតាមពនិតមនិនដមនជបងបលន
ត្រូ វវ៉ិញសនាន ពមួកសគននឹងងតត្រូវបានបាតស់
បងស់សនទពបសំផត
វ ជពវខា
សំ ន។

២. ១កអូរ ន
វ៉ិ ថអូស ៨:១១ សគបានននិយយមកងសទសៀតសនទពសននថា អស្នាកដដលងពនងគពសផ
បានសវគតជសំនស
មួ ននឹងងតត្រូវ វវ៉ិនាស។ សយឡើងសអូមសឆឆឡើយថា វមនិនចាសំបាចស់ទលស់ដតសសន

ដដលពកឲ “វវ៉ិនាស” សនកស្នាក្នុងកដនឆងសនន មាននគ័យសសំសដសទៅការធាឆកស់សសននរកអសស់
កលលជននិចម្ចា។ អសំសពឡើបាបដតងដតសធព្វឲ
ឡើ ឲមានការវវ៉ិនាសជននិចម្ចា ដតវកដអាចននឹងមនិននាសំសទៅ
រកសសចកកព វ វ៉ិនាសដតរហេអូតដដរ

ដលនិតមនវសសមានបាបខេឆនងតត្រូវបានទទមួលសសចកកព

សសងងាងនសដោយសរងពនងគពសផ។
សហេឡើយការដដលគោតស់សហអស្នាកសនានថា “បងបលត្រូន” គោតស់មនិនបានសសំសដអព្វពដដល
សលឡើសពពហេស្នានឹងសទ។

សនខេសនន

មនិនមានភសនក្នុតាងណោមមួយបងាង្ហាញថា

អស្នាកដដល

ងពនងគពសផបានសវគតជសំនមួស បាតស់បងស់រហេអូតដលស់អសស់កលលសទ។
៣. ២សពងតក្នុស២:១ មវនសពលសគអាចសងបឡើខេសននសដឡើមលពបងាង្ហាញថា ងពនងគពសបា
ផ នសវគត
ជសំនមួសមនវសសទសំងអសស់រម
មួ ទសំងពមួកអស្នាកដដលងតត្រូវ វវ៉ិនាសផងសនាន

ខេសននចល្បាសស់ជ

បងាង្ហាញថា៖
ក. ងពនអមាម្ចាសស់ងពនសយសបវអូ ងគពសផ ងតត្រូវបានសគឲឲមាននគ័យសសំសដសលឡើ ពកឲ

ថា “ងពនជមាម្ចាសស់ ឬងពនអមាម្ចាសស់” សហេឡើយ

ខេ. សសចកកពសងបាសសលនសដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ ងតត្រូវបានសគ ឲឲមាន
នគ័យសសំសដថា “ទនិញ”។

សទ។

គ. ងគត្រូទង
សំ សនានជពមួកអស្នាកសជនឿពនិត សហេឡើយមនិនងគោនស់ដតជងគត្រូបសងងផ្ទៀន សនាន

ឃ. ពមួកសងជឡើសសរវីសរបសស់ងពនអាចននឹង វវ៉ិនាសបានដដរ សហេឡើយ
ង. ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។
បយ៉ាវដនន ការទសំងសននសវទនដតមនិនជកស់លកស់ សហេឡើយកដមន
និ ដមនជមអូលដោស្ឋានសងមាបស់បសងងឡើត
គសំនត
និ អសំពពសសចកកពសងបាសសលនជសកលមមួយដដរ។ សយឡើងសអូមបងាង្ហាញថា៖

ក. ពកឲ “ងពនអមាម្ចាសស់” ដដលសគសងបឡើសនកស្នាក្នុងទពសនន ននិងកដនឆងសផសងសទសៀតសន
កស្នាក្នុងងពនគមមពរសញញ្ញាថឈព គគមន
និ ដមនជពកឲងកនិកដដលសគដតងសងបឡើជញនឹកញាបស់សសំសដសទៅ
ងពនសយសបវអូ ងគពសផសនានសទ។

ពកឲសននសសំសដសទៅងពនជមាម្ចាសស់សងចឡើនជង

ដដលមាន

នគ័យថា ងទងស់ជសចហាព្វយ ឬមាម្ចាសស់ដនមនវសសទសំងអសស់។
ខេ. ពកឲ “ទនិញ” ជធមឈតាងតត្រូវភាជបស់ជមមួយននឹងពកឲសផសងសទសៀត ដអូចជ

“សដោយងពនសលហេនិត” ឬ “សដោយការសវគត” ឬ “សដោយតដមឆមមួយ” សនសពល
ននិយយសសំសដពពការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ។ សនទពសនន សបឡើគោឈនពកឲទសំងសននសទ សនាន

ននឹងសធព្វឡើឲឲវមានលកក្ខណេណចសនាឆនងបសហាង ដអូសចស្នានវអាចននឹងមាននគ័យថា អព្វដព ដលងតត្រូវ
បានទនិញមកសនន គគងគោនស់ដតជការសងបាសទអូសទៅមមួយពពសសចកកពអាងកកស់ខេឆនៗដនជព វ ត
វ៉ិ សនន
បយ៉ាវសណោណន ដអូចជ សនកស្នាក្នុងខេ២០ដនបទគមមរព សនន។
ទសំងអសស់សនន

គគជបសំណេងងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពន

ដដលកស្នាក្នុងសសចកកពលលរបសស់ងទងស់

ងទងស់បានការពរមនវសសមមួយចសំនន
មួ ឲឲរមួចពពសសចកកពដដអាងកកស់ដនសលកនិយសនន។ បយ៉ាវដនន
សដោយសរងគត្រូដកឆងកាឆយរបសស់ពមួកសគ

ពមួកសគបានបដនិសសធមនិនឲឲងទងស់ការពរពមួកសគ

សឡឡើយ ដអូសចស្នានសហេឡើយ សនទពបញម្ចាបស់ពមួកសគសនកស្នាក្នុងសសចកកព វ នា
វ៉ិ ស។ សតឡើសគអាចបងាង្ហាញ
ភសនក្នុតាងថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់បានសដោយរសបសៀបណោ?

៤. សហេសងពឡើរ ១០:២៩ ជចវងសងកាយ សគដវកដញកពពខេសននថា ងបសនិនសបឡើ អស្នាកដដល
បានដញកជបរវ៉ិសទ
វ ន អាចជនស់ឈឆពងពនងគពសបា
ផ ន សនានចល្បាសស់ជមាននគ័យថា ងទងស់
បានសវគតជសំនស
មួ ពមួកសគ ដតងទងស់សសងងាងនមនិនបានសសងមច។ សយឡើងសអូមសឆឆឡើយថា៖

ក. អព្វពដដលជសគោលបសំណេងសនទពសនន គគចងស់បងាង្ហាញពពភាពធថនស់ធថរដន ការ

ដបកដបរពពជសំសននឿ។ វជការដដលធថនស់ធថរមមួយ ដដលបសំពនដលស់
របសស់សលក មយ៉ាអូសស។ សតឡើវធថនស់ជងអមល្បាលមាយ៉ានសទៅសទសៀត

ងកនឹតឲវវ៉ិនគ័យ

ដដលបសំពនដលស់ដសំណេង
នឹ

លលពងព ពនរាជបវងតាដនងពនសនាន!

ខេ. សនទពសនន សគននិយយសសំសដសទៅបវគងល ដដលអនអាងថាខេឆន
ង្រួ ជ

អស្នាកសជនឿ

ដតវមនិនដអូចជអព្វពដដលពមួកសគបានអនអាងសសន។
គ. អស្នាកននិពននកសំពវងសងបឡើការងពមានមមួយ សដឡើមលពការពរមនិនឲឲអស្នាកអាន ណោ

មាស្នាកស់របសស់គោតស់ បានងតត្រូវបាតស់បងស់សឡឡើយ។ គោតស់នយ
និ យថា

“ងបសនិនសបឡើ អស្នាកបននសធព្វឡើ

បាបតាមចនិតសក ទសៀត...”។ សននមនិនបានបងាង្ហាញ

ថា អស្នាកសជនឿពនិតសនដតអាចបននសធព្វឡើ

យយ៉ាងដអូសចាស្នានសទសៀតសទ។ សនកស្នាក្នុង

គោស្នាសនន

សលក យយ៉ាអូដសបឲឲ
សមាឆបស់បវងត
សងពន

លកក្ខណេណដអូច

សភសៀសខេឆង្រួនសទៅងបសទសសអហេសក្នុពប

តអូចសយសបអូវ។ ការដោសស់

ងពនបានដោសស់សតនឿនដលស់
ដងកងសលសសកចសហេររឌ
អូ

សតនឿនបានងបទនមក

មនិនដមនសដោយ

ងពនសយសបវអូ អាចននឹងងតត្រូវសគសមាឆបសស់ នានសទ បយ៉ាវដននសដឡើមលពធានាថាងទងស់ ននឹងមនិន

ងតត្រូវសគសមាឆបស់។
ឃ.

ការ“រាបស់ងពនសលហេនិតដនសសចកកពសញញ្ញាដដលបានដញកសគ

សចញជបរវ៉ិសទ
វ ន”

មនិនចាសំបាចស់បងាង្ហាញថា

ងពនងគពសបា
ផ នសវគតជសំនស
មួ សនានសទ។

ពមួកទសំងសននជពមួកអស្នាកដដល

១. ជញនឹកញាបស់ ពមួកសវវ័កសហពមួកជសំនវសំជរមួមថា
“ពមួកបរវ៉ិសទ
វ ន”។ សននមនិនបងាង្ហាញថា បវគងលមាស្នាកស់ៗសវទដន តដអូសចាស្នាន
សនានសទ។

២.

ជមួនកាល

សគននិយយអសំពពអសស់អស្នាកដដលបានទទមួលបវណេឲ

ងជមវជទនឹកសហេឡើយថាជ “អស្នាកដដលបានដញកជបរវ៉ិសទ
វ ន” សន

ទនឹក។

កស្នាក្នុងគសំននិតសននបងាង្ហាញថា ជអស្នាកដដលបានដញកពពពមួកអស្នាកមនិន

ងជមវជ

ង. ងបសនិនសបឡើសគទទអូចថា អសស់អស្នាកដដលជនស់ឈឆពងពនងគពសជ
ផ អស្នាកសជនឿពនិត
បយ៉ាវដននបានបាតស់បងស់ វ វ៉ិញ សនានមាននគ័យថាសយឡើងយលស់ងពមថា៖
១. សសចកកពជសំសននឿ ននិងភាពបរវ៉ិសទ
វ ន មនិនដមនជសញញ្ញាសដ

សសំគោលស់ដនពមួកសរវីសតាសំងរបសស់ងពនសទ។

២. សគអាចដញកអស្នាកសជនឿពនិត សចញពពងពនងគពសបា
ផ ន។សយឡើង
បានបងាង្ហាញពពភាពផផក្នុយគោស្នាដនចសំណេវចទសំងពពរសននរមួចសហេឡើយ។
កស្នាក្នុងបទគមមរព សននបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ ចសំសពនអសស់អស្នាកដដលងគោនស់ដតននិយយ

ថាខេឆង្រួនជងគពសផន
បានននិយយ។

សហេឡើយពមួកសគបានសធព្វឡើបាបដដអាងកកស់ដនការបសំពនសលឡើអព្វពដដលខេឆង្រួន

សហេឡើយសនសពលងពមគោស្នាសនាន

សដឡើមលពកវសំឲឲពមួកសគននឹងសធព្វឡើបាបអញម្ចានឹងសឡឡើយ។

វជការដោសស់សតនឿនដលស់អស្នាកសជនឿពនិត

សដោយមានជសំនមួយពពងពន ខេភ្ញាក្នុសំបានផកលជ
ស់ ន
អូ សលកអស្នាកនអូវការពនឲលស់យយ៉ាងចល្បាសស់
លសស់មមួយ

សហេឡើយពពបទគមមពរដដលសគដតងសងបឡើជញនឹកញាបស់

សដោយពមួកអស្នាកដដល

បងាង្ហាញថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ ដអូសចស្នានបានជខេភ្ញាក្នុសំបសងងឡើតឲឲ
មានជងបធានបទសននសឡឡើង
តាសំងរបសស់ងពនបយ៉ាវសណោណន។

គគថាការសវគតរបសស់ងពនងគពសគ
ផ គសងមាបស់ដតរាងសកសរវីស

ជសំពក
អូ ៨

ការលតងតដោងពពការងតនិនរវ៉ិនពនិចារណោមនិនងតនឹមងតត្រូវមមួយចសំនន
មួ
វហាកស់ដអូចជមានការដវកដញកលថពសលថខេ
ឡើ ឆន

ងតត្រូវបានសគសងបឡើងបាសស់សនបចម្ចាក្នុបលនស្នាសនន។

ឥឡត្រូវសនន ខេភ្ញាន
ក្នុសំ នឹងសឆឆឡើយសដោយងតង្រួសៗ សហេឡើយបនាផបស់មកសយឡើងននឹងបញម្ចាបស់សសសៀវសភសនន។
១. មានការដវកដញកមមួយដដលបានដវកដញកយយ៉ាងដអូចសននថា៖
អព្វពដដលមនវសសងគបស់គោស្នាមានអារមឈណេថា
ណ ងតត្រូវដតសជនឿ
មនវសសងគបស់គោងស្នា តត្រូវមានអារមឈណេសណ ជនឿថា

សនានវចល្បាសស់ជពនិតមនិនខាន។

ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំង

អសស់។ ដអូសចស្នានវជការពនិតដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ដមន។

ខេភ្ញាក្នុសំគនិតថា “មនវសសងគបស់គោស្នា” សនកស្នាក្នុងការដវកដញកសននគគសសំសដមនវសសទសំងអសស់ សហេឡើយ
“សជនឿ” មាននគ័យថា ជសំសននឿដដលបានសសងងាងនមមួយសនកស្នាក្នុងងពនងគពសផ។ ការមមួយដដល
សយឡើងបានដនឹងចល្បាសស់អសំពពមនវសសងគបស់រប
អូ តាមបទគមមពរ

គគថាពមួកសគសសត
និ សនកស្នាក្នុង

សណោស្ឋានដនសសចកកពសឆបខា
ស់ ងងពលនឹង វវ៉ិញញ្ញាណេមមួយ ននិងសនសងកាមសសចកកពសងកាធរបសស់
ងពនជមាម្ចាស។
ស់

ដអូសចស្នានការដវកដញកសននពនិតជកសំពវងដតសលឡើកសឡឡើងពពមនវសសទសំងអសស់

ដដលសនកស្នាក្នុងសណោស្ឋានដនសសចកកពសឆបស់ ននិងការផកនាសផ ទសឲឲងតត្រូវសជនឿថា វជបសំណេង
ងពនហេឫទគ័យរបសស់ងពន

ដដលងពនងគពសផគមួរដតសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ជ

ពនិសសស សហេឡើយ។
គោឈនបទគមមពរណោមមួយដដលននិយយថា ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់អស្នាកសនន ឬអស្នាក

សនានជកស់លកស់សនានសទ បយ៉ាវដននងគោនស់ដតននិយយថា ងទងស់បានសវគតសងមាបស់ “មនវសស
មានបាប” សដោយមនិនបងាង្ហាញពពបវគងលជកស់លកស់ណោមមួយ បយ៉ាវសណោណន។ សហេឡើយកដគោឈនការ
បងាងបស់ ឬសសចកកពសនព្យាដនងពនគមមរព សហអស្នាកណោមមួយឲឲមកសជនឿថា ងពនងគពសផបាន
សវគតសងមាបស់ខេឆង្រួនជពនិសសសសនានដដរ។

សលឡើសពពសនានសទសៀត វមនិនដមនជការពនិតសទ ដដលមនវសសទសំងអសស់ងតត្រូវចងស់សជនឿសដឡើមលព
ឲឲបានសសងងាងនសនកស្នាក្នុងងពនងគពសផសនាន
សធព្វឡើអញម្ចានឹង។

លវនងតាដតងពនគមមពរងបាបស់ឲឲមនវសសទសំងអសស់

វមនិនអាចជកាតពព្វកនិចដម្ចា នមនវសសរាបស់លននាកស់ដដលមនិនធាឆបស់ឮពព

ងពនងគពសផ ងតត្រូវមានសសចកកពជសំសននឿដដលបានសសងងាងនកស្នាក្នុងងទងស់សនានសទ។ សវវ័ក បយ៉ាវល
បានបងាង្ហាញសនកស្នាក្នុងគមមរព ររម
អូ
២:១២ថា មនវសសជសងចឡើនននឹងងតត្រូវផកនាផសទស សដោយ

ងគោនស់ដតអសំសពឡើបាបដដលងបឆសំងននឹងការបសំភឆគដនធមឈជតនិ។ សននជភសនក្នុតាងដដលបងាង្ហាញ
ថា សសចកកពជសំសននឿដដលបានសសងងាងនសនកស្នាក្នុងងពនងគពសផ គគមន
និ តងមត្រូវឲឲពមួកសគសធព្វអ
ឡើ ព្វពសនាន
សទ! ដអូសចស្នាន ការដវកដញកសននចល្បាសស់ជងតត្រូវសរសសរមកងសទសៀតថា៖

មនវសសទសំងអសស់ដដលបានសហមកសដោយដសំណេង
នឹ លលឲឲបានសជនឿ សនានងតត្រូវដត
ជការពនិត។មនវសសទសំងអសស់ដដលបានឮដសំណេង
នឹ លល

គគងតត្រូវដតមានចនិតនចងស់សជនឿ

ថា

ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ខេន
ឆង្រួ ជពនិសសស។
ដអូសចស្នានជការពនិត

ដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ដដលឮដសំណេង
នឹ

លល។ សតឡើអស្នាកណោសទៅដដលមនិនសឃឡើញថា ការដវកដញកសនន ជបវពព្វសហេតវឥតងបសយជនណ
ដដលវការពរសនាន !

ឥឡត្រូវសននសយឡើងកសំពវងដតសរភាពថា

ជសំសននឿសនានមនិនតងមត្រូវឲឲ

មនវសសទសំងអសស់សទ បយ៉ាវដននតងមត្រូវឲឲដតពមួកដដលឮដសំណេនឹងលលបយ៉ាវសណោណន។ ដអូសចស្នានការដវក
ដញកសងមាបស់សសចកកពសងបាសសលនជសកលទអូសទៅមមួយ គគងតត្រូវបានបសំផាឆញអសស់រលពង
សហេឡើយ។
ជថឈពមកងសទសៀត

សយឡើងសអូមបដនិសសធចសំសពនការដវកដញកទពពរព ។

សនសពល

ដដលដសំណេង
នឹ លលងតត្រូវបានងបកាស អព្វដព ដលសគអាចននិយយងតនឹមដតថា “អស្នាកណោដដល
សជនឿ សហេឡើយទទមួលបវណេឲងជមវជទនឹក សនានននឹងបានសសងងាងន ដតអស្នាកណោដដលមនិនងពម

សជនឿ សនានននឹងងតត្រូវសទសវវ៉ិញ” បយ៉ាវសណោណន (មាយ៉ាកវស ១៦:១៦) ឬកដនយ
និ យថា “គោឈន
សសចកកពសសងងាងន

សដោយសរអស្នាកណោសទសៀតសសន

សឈឈនណោសទសៀតបានងបទនមកមនវសសសលក

ដលនិតសនសងកាមសមឃ

គោឈននាម

ឲឲសយឡើងរាលស់គោបា
ស្នា នសសងងាងនសនាន

សឡឡើយ (កនិចម្ចាការ ៤:១២)។ ននិយយឲឲងសង្រួលសកបសស់ ទៅ កាតពព្វកនិចម្ចាដនអស្នាកឮដសំណេង
នឹ លល
គគងតត្រូវសជនឿថា

ចាសំបាចស់ងតត្រូវមានអស្នាកសសងងាងនមាស្នាកស់

សហេឡើយសជនឿថាងពនសយសបវអូ គគជអស្នាក

សសងងាងនសនានឯង ងពមទសំងសជនឿថា ងពនងគពសម
ផ និនបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់
ជពនិសសសសនានសទ។

មានលសំដោបស់លសំសដោយមមួយសនកស្នាក្នុងកនិចម្ចាការនានា

ដដលងពនតងមត្រូវឲឲសគបាន

សជនឿ។ ទលស់ដតពមួកសគសជនឿសលឡើកនិចម្ចាការខេឆនដនកនិចម្ចាការទសំងសនាន សទឡើបមានសសចកកពសងមាក
បាន។

សគមនិនបញជឲឲមនវសសមាស្នាកស់សនសលឡើកសំពអូលកាសំជសណេករឡើ

កាសំជសណេករឡើ ខាងសងកាមៗសនានសទ។

សដោយមនិនសឡឡើងតាម

ការសននវផផក្នុយពពចល្បាបស់ដនដសំណេង
នឹ លល កស្នាក្នុងការសហ

នរណោមាស្នាកស់ឲឲបានសជនឿថាងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់គោតស់ជពនិសសស។

ជដសំបអូង

អស្នាកសនានងតត្រូវសជនឿ៖
១. ពពសសចកកពពនិតដនដសំណេង
នឹ លលជទអូសទៅ
២. ថា សសចកកជ
ព សំសននឿគគជផឆត្រូវដតមមួយសងមាបស់សសចកកពសសងងាងន
៣. ថា សយឡើងងតត្រូវការអស្នាកសសងងាងនមាស្នាកស់ សហេឡើយ
៤. ថា ងពនងគពសផអាចសសងងាងនគោតស់បាន។
លសំដោបស់លសំសដោយដនកនិចម្ចាការនានារបសស់ងពនសនកស្នាក្នុងការសជនឿដលស់ដណេ
សំ នឹងលល

ដសំបអូងអស្នាក

ងពនសយសបវអូ បានសបឡើកសសំដដងពពរសបសៀបដនការសសងងាងនរបសស់ងពន។

ងតត្រូវសជនឿថា

សនានងតត្រូវដងបចនិតក សហេឡើយសជនឿថា ដសំណេនឹងលលគគជងពនបនផល
ត្រូ របសស់ងពន ងពមទសំងសជនឿថា
ទពពរព

មានទសំនាកស់ទន
សំ ងសសំខានស់មមួយរវង សសចកកពជសំសននឿ ននិងសសចកកពសសងងាងន។ ទពបព ងតត្រូវសជនឿ
ថា មានសសចកកពជសំសននឿពនិសសសមមួយ សដោយងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ន អសំពពភាពចាសំបាចស់ដនងពន
អងងសសងងាងនមមួយអងង សងមាបស់គោតស់ជពនិសសស សហេឡើយគោតស់បានមកសដោយ “សននឿយ

ងពង្រួយ សហេឡើយផផក្នុកធថនស់”។ ទពបមួន ងតត្រូវសជនឿថា មានការទវកចនិតនដម
ដ ត
យ៉ា ស់ចតស់មមួយខាងងពលនឹង
វវ៉ិញញ្ញាណេដលស់ងពនងគពសផ

កស្នាក្នុងការសឆឆឡើយតបចសំសពនសសចកកពសនព្យាដនដសំណេនឹងលល

សដឡើមលព

ទទមួលអសស់អស្នាកដដលមកឯងទងស់។
បនាផបស់ពកា
ព រទសំងអសស់សនន ននឹងមានការដនឹងចល្បាសស់ពសព សចកកពងសឡាញស់របសស់ងពន ននិង
ការសវគតរបសស់ងពនងគពសស
ផ ងមាបស់គោតស់ជពនិសសស

សដោយមានមអូលដោស្ឋានសលឡើសសចកកព

ពនិតសនាន ដដលវជមួយឲឲគោតស់អាចសធព្វឡើការទសំងបមួនដសំបអូងដនសសចកកពជសំសននឿបាន។ (ដលនិត
សបឡើគោឈនជសំនមួយដនងពនវវ៉ិញញ្ញាណេរបសស់ងពនសទ សនានសគមនិនអាចសធព្វឡើអបា
ព្វព នទសំងអសស់)។
ដអូសចស្នានការដវកដញករបសស់សយឡើងងតត្រូវសរសសរសឡឡើង វវ៉ិញមកងសទសៀត យយ៉ាងដអូសចស្នានថា៖
អសស់អស្នាកណោដដលសជនឿជកស់

ពពភាពចាសំបាចស់ដនអស្នាកសសងងាងនមាស្នាកស់

ននិងផឆវត្រូ ងតនឹមងតត្រូវដន

សសចកកពសសងងាងន ងពមទសំងសងសកឃឆនរកងពនងគពសផ ននឹងមានចនិតនចងស់សជនឿជមនិនខាន។
មនវសសទសំងអសស់សនានសជនឿថា ងពនងគពសផសគ
វ តសងមាបស់ខេឆង្រួនជពនិសសស។
ដអូសចស្នានដដលងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសដបបសនាន គគពនិតសហេឡើយ។
ឥឡត្រូវសនន វបានបញជកស់យយ៉ាងចល្បាសស់ថា អសស់អស្នាកដដលបានឮដសំណេនឹងលល មនិន

ងតនឹមដតសជនឿថា ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់ពមួកសគជពនិសសសសនានសទ បយ៉ាវដននពមួកសគ
ដថមទសំងងតត្រូវដតមានលកក្ខណេណសមលតននិដអូចដដលសយឡើងបានពនិពណេណ៌នាខាងសលឡើសទសៀត

ផង។ ការបរាជគ័យកស្នាក្នុងការសជនឿថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ខេឆង្រួនជពនិសសស សនាន
គគមនិនដមនជបវពព្វសហេតវ

ដដលនាសំឲឲមានការផកនាផសទសរបសស់មនវសសមានបាបសទ។

អស្នាកសនានងតត្រូវបានផកនាសផ ទសរមួចសងសចសទៅសហេឡើយ

សដោយសងពនគោតស់មន
និ បានសជនឿពព

សសចកកពពនិតដនងពនបនផល
ត្រូ របសស់ងពនជទអូសទៅ។
ដអូសចស្នានសដឡើមលពសរសសរការដវកដញកសនន តាមលកក្ខណេណសមសហេតវផល ននិងតាម

ងពនគមមពរ សយឡើងងតត្រូវដតសធព្វឡើឲឲឃឆថា “មនវសសទសំងអសស់” (សនកស្នាក្នុងការដវកដញកទពមមួយ)

ឲឲសទៅជ “មនវសសជសងចឡើនដដលបានងតាសស់សហ” (សនកស្នាក្នុងការសរសសរសឡឡើង វវ៉ិញទព
មមួយ) វវ៉ិញ សហេឡើយបនាផបម
ស់ កពព “មនវសសជសងចឡើនដដលបានងតាសស់សហ” ឲឲសទៅជ

“មនវសសមមួយចសំនន
មួ ដដលងតត្រូវបានសងជឡើសសរវីស” (សនកស្នាក្នុងការសរសសរសឡឡើង វវ៉ិញទពពពរដន

ការដវកដញកសនន)។ សនងតងស់សនន សតឡើមានកដនឆងណោមមួយដដលគោសំងទដលស់ការសងបាស
សលនជសកលទអូសទៅមមួយដដរឬសទ?
២. ការសលឡើកសឡឡើងមមួយសទសៀតងតត្រូវបានសគសងបឡើ សដឡើមលពងបឆសំងននឹងការបសងងផ្ទៀនដដលថា
ការសវគតរបសស់ងពនងគពសស
ផ ងមាបស់ដតពមួកសរវីសតាសំង

សដោយសចាទសមួរថា ងបសនិនសបឡើ

ងទងស់បានសវគតសងមាបស់ពមួកសគសដោយរសបសៀបណោ?

សគោលលទនសនិ នន

ងពនងគពសផមនិនបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ

សតឡើពមួកសគអាចដនឹងចល្បាសស់ថា
សធព្វឡើឲឲចនិតនគសំននិត

របសស់ពមួកអស្នាកសជនឿសពរសពញសទៅសដោយការសងសគ័យ ននិងសសចកកពភគ័យខាឆច។ ងបសនិនសបឡើ
ងពនងគពសផមនិនបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់សទ

សតឡើពមួកសគអាចដនឹងជងបាកដ

សដោយរសបសៀបណោ ដដលថា ងទងស់បានសវគតសងមាបស់ពមួកសគសនាន?
សយឡើងសអូមសឆឆឡើយថា

វមនិនដមនជការចាសំបាចស់សទ

ដដលអស្នាកមានបាបចអូលមកឯ

ងពនងគពសផ ងតត្រូវដនឹងថាងពនងគពសបា
ផ នសវគតជសំនស
មួ គោតស់ជពនិសសសសនាន ។ វងគបស់ងគោនស់
សហេឡើយ ងបសនិនសបឡើគោតស់ងគោនស់ដតដនឹងថា៖
ក. សសចកកពសសងងាងនតាមរយណការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគពនិតងបាកដ ចសំសពន
អស្នាកសជនឿងគបស់រប
អូ
ខេ. អស្នាកណោដដលសកបស់បងាងបស់តាមការងតាសស់សហរបសស់ងពនជមាម្ចាសស់ ងពន

ននឹងទទមួលសងលស់

គ. ងពនគវណេដដ វ សវ៉ិ សសឥតគនិតដថឆ គគមានសងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលមាន

សសចកកព

ទវកក្ខសវទនា ននិងអស្នាកដដលមានបញញ្ញាចត
និ កផផក្នុកធថនស់ ងពមទសំងសជនឿថា

ងទងស់។

ឃ. ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគងគបស់ងគោនស់សងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលមក រក

ការទសំងអសស់សននងតត្រូវបានសធព្វឡើឲឲដនឹងងបាកដចល្បាសស់

សដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ។

សតឡើងតត្រូវការអព្វពសទសៀត? សតឡើសគោលលទននិដបបសននសធព្វឡើឲឲមានការសងសគ័យសដោយរសបសៀបណោ?

មព្យាយ៉ាង វវ៉ិញសទសៀត

ងបសនិនសបឡើងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

ដតមនវសសមមួយចសំនន
មួ ដបរជបានបាតស់បងស់រហេអូតអសស់កលលជននិចម្ចា
បវពព្វសហេតវដដលសធព្វឲ
ឡើ ឲមានការសងសគ័យ!

សនានសទឡើបជ

ងបសនិនសបឡើអស្នាកណោមាស្នាកស់ដដលងពនងគពសបា
ផ ន

សវគតជសំនស
មួ រមួចសហេឡើយ ដតដបរជងតត្រូវផកនាផសទសឲឲធាឆកស់សសននរកវវ៉ិញ យយ៉ាងសនានមនិន
មានការដនឹងងបាកដចល្បាសស់ថា មនវសសទសំងអសស់នង
នឹ មនិនទទមួលការផកនាសផ ទសសនានសទ!
៣. បយ៉ាវដននមនវសសមមួយចសំនមួនននិយយថា ងពនគវណេរបសស់ងពនជមាម្ចាសស់មានសពរសពញសទៅ
សដោយសនិរ វីលខា
ល ឆសំងណោសស់

ងបសនិនសបឡើសយឡើងននិយយថា

ងពនបានចាតស់ងពនរាជបវងតា

របសស់ងទងស់មក សដឡើមលពជសសចកកពសសងងាងនដលស់មនវសសទសំងអសស់ សនានពមួកសគននឹងមាន
ងពនគវណេសនានងបសនិនសបឡើពមួកសគចងស់បាន។

សយឡើងសអូមសឆឆឡើយថា សតឡើងពនគវណេអព្វព ដដលងទងស់ងតត្រូវសធព្វឡើសឡឡើងសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់
ជសកល?
សនានមនិនអាចជងពនគវណេដនការសរវីសតាសំងបានសទ
មនវសសទសំងអសស់សទ (ររម
អូ ៩:១១-១៥)

ដលនិតងពនមនិនបានសងជឡើសសរវីស

សនានមនិនអាចជងពនគវណេដនការងតាសស់សហដដសគ័កកនិសទ
និ ននិបានសទ ដលនិតងទងស់ងតាសស់សហដត
អសស់អស្នាកដដលងទងស់បានសងជឡើសសរវីសបយ៉ាវសណោណន (ររអូម ៨:៣០)
សនានមនិនអាចជងពនគវណេដនការដញកជបរវ៉ិសទ
វ នបានសទ

ដលនិតមានដតពមួកជសំនវសំបយ៉ាវសណោណន

ដដលបានដញកជបរវ៉ិសទ
វ ន (សអសភសអូរ ៥:២៥-២៧)

សនានមនិនអាចជងពនគវណេដនការរាបស់ជសវចរវ៉ិតបានសទ ដលនិតគោឈនអស្នាកណោសងក្រៅពពអស្នាកសជនឿ
សទ ដដលងតត្រូវបានរាបស់ជសវចរវ៉ិត (ររម
អូ ៣:២២)
សនានមនិនអាចជងពនគវណេដនការសងបាសសលនបានសទ

ដលនិតពមួកអស្នាកដដលបានសងបាស

សលនងតត្រូវបានសរវីសសចញមកពពងគបស់ជតនិសសនណ (វវ៉ិវរណេណ ៥:៩)។
អញម្ចានឹង សតឡើងពនគវណេអព្វពសទៅ ដដលអាចជងពនគវណេសកល?

ងបសនិនសបឡើជការពនិតដដលថា

ងពនមានបសំណេងងពនហេឫទគ័យចងស់ឲឲមនវសសទសំងអសស់

បានទទមួលសសចកកពសសងងាងនសដោយលកក្ខខេណេ
គ័ ណដដលពមួកសគសជនឿ សតឡើងទងស់បានសរសៀបចសំលកក្ខ
ខេគ័ណេណដដលពមួកសគមនិនអាចបសំសពញបានឬ?
សរសៀលដលស់មនវសសខាព្វកស់មាស្នាកស់
យយ៉ាងអញម្ចានឹងដដរ។
រសបសៀបណោ?

(សងបផ្ទៀបដអូចជ

អស្នាកននឹងឲឲលវយ៥០មវគន

ងបសនិនសបឡើគោតស់សបឡើកដភស្នាកសមឡើលសឃឡើញលវយសនានបាន)

សតឡើការសននអាចបងាង្ហាញឲឲសឃឡើញពពងពនគវណេរបសស់ងពនសដោយ

សតឡើការសនន

វននឹងមនិនសធព្វឡើឲឲងទងស់កាឆយសទៅជអស្នាកកសំពវតសទៅសហេឡើយឬ?

ងបសនិនសបឡើអស្នាកចងស់ពងងពកងពនគវណេដនសសចកកពសសងងាងនសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ សនាន
ចអូរអស្នាកពងងពកវសងមាបស់ពមួកអស្នាកបាតស់បងស់ វ ញ
វ៉ិ សទៅ! ដអូសចស្នាន ងពនគវណេសកល ជសរនឿយៗ
មនិនមានភាពសគ័កកនិសទ
និ ននិសទ។ សតឡើអស្នាកពនិតជបានពងងពកងពនគវណេសនានឲឲធសំជងមវនឬ?
៤.

អស្នាកខេឆនកដបានននិយយដអូសចស្នានដដរថា

សសចកកពលដល នការសវគតរបសស់ងពនងគពសន
ផ ង
នឹ

កានស់ដតធសំសឡឡើង ងបសនិនសបឡើសសចកកពលសល នានងតត្រូវបានផកលស់ឲឲមនវសសទសំងអសស់។
សយឡើងសអូមសឆឆឡើយថា

សសចកកពលលដនការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ

សដោយចសំនន
មួ មនវសសដដលវងគបដណេកបសស់ នានសទ

មនិនបានវសស់

បយ៉ាដវ ននសដោយបសំណេងងពនហេឫទគ័យ

ដដលងទងស់សសងមចវវ៉ិញ។ មនិនថាអស្នាកទទមួលងបសយជនណជមនវសសសងចឡើន ឬមនវសសតនិច
សទ

ងពនមានបសំណេងងពនហេឫទគ័យងតនឹមណោ

សនានបានសឡឡើយ។

វមនិនអាចមានសសចកកពលដល ដលធសំជង

៥. អស្នាកខេឆនបានននិយយថា ននឹងមានសហេតវផលងបសសឡើរជងសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់
កស្នាក្នុងការទញយកសសចកកពកសំសននចត
និ កពកា
ព រសវគតរបសស់ងទងស់ ងបសនិនសបឡើងពនងគពសបា
ផ ន
សវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។

សយឡើងសអូមសឆឆឡើយននឹងការសលឡើកសឡឡើងសននថា

សសចកកពកសំសននចនិតជ
ន កមឈសទ
និ ននិ

របសស់អស្នាកសជនឿ (សហេសងពឡើរ ៦:១៧ ១៨) រវីឯអស្នាកមនិនសជនឿវវ៉ិញគគសនសងកាមសសចកកពសងកាធ
របសស់ងពន (យយ៉ាអូហាន ៣:៣៦)។ អស្នាកសជនឿមនិនអាចទទមួលសសចកកពកសំសននចត
និ ន សដោយសរ
ការពងងពកការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ សដឡើមលពបញម្ចាល
ត្រូ ពមួកអស្នាកដដលសនជបស់សងកាមសសចកកព

សងកាធរបសស់ងពន មកជមមួយផងបានសទ។
សនសពលណោមានការលលងល ននិងសសចកកពលលង្រួង សអូមឲឲសគពព្យាយមកសំសនន

ចនិតនខេឆង្រួនសគសដោយការដវកដញកខាងសងកាមសននចវន
ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់
ខេភ្ញាក្នុសំជមនវសសមាស្នាកស់

ដអូសចស្នាន ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ខេភ្ញាក្នុសំសហេឡើយ។
សតឡើចត
និ នរបសស់គោតស់ ននឹងមនិនងបាបស់គោតស់ថា សននគគជការគនិតខេវសសទឬអព? សតឡើមន
និ មានកអូន
មនវសសរាបស់លននាកស់ ដដលងពនមនិនបានសបឡើកសដមកងអងងងទងស់ឲឲពមួកសគសងលសស់ ទឬអព
? សតឡើមានការកសំសននចនិតអ
ន ព្វព សនកស្នាក្នុងការដដលគនិតយយ៉ាងដអូសចស្នាន?
ងបភពដដធម
សំ មួយដនសសចកកពកសំសននចត
និ នចសំសពនអស្នាកសជនឿ
ងពនងគពសផ

គគសសចកកពពនិតដដល

កសំពវងដតអងព្វរងពនជមាម្ចាសស់សងមាបស់ពមួកអស្នាកដដលងទងស់បានសវគតជសំនស
មួ ។

ការសននសយឡើងបានបងាង្ហាញពពមន
វ រមួចមកសហេឡើយ (ដផស្នាកទព១ ជសំពអូក ៧)។ ងបសនិនសបឡើការ

សវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ ដតការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងទងស់មនិន
សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ (យយ៉ាអូហាន ១៧:៩) សនានមនិនដមនជសសចកកពកសំសននចត
និ នសទ
ពពសងពនសគមនិនអាចដញកការសវគតរបសស់ងពនងគពសសផ ចញពពការអងព្វរជសំនស
មួ របសស់ងទងស់
បាន។

សយឡើងមនិនអាចបសងងឡើនសសចកកពកសំសននចនិតន

បាបដនការសវគតរបសស់ងទងស់

សដោយសរការពងងពកការធមួនននឹង

ឲឲធសំទល
អូ យជងការអងព្វរជសំនមួសរបសស់ងទងស់បាន

សឡឡើយ។

ងបសនិនសបឡើសសចកកពជសំសននឿ

ននិងភាពបរវ៉ិសទ
វ ដន នពមួកសរវីសតាសំង

មនិនរកបានមក

សងមាបស់ពមួកសគ សដោយការសវគតរបសស់ងពនងគពសផសទ អញម្ចានឹងសតឡើសសចកកពជសំសននឿ ននិងភាព
បរវ៉ិសទ
វ នសនានបានមកពពណោ?

អញម្ចានឹងមានដតមកពពខេន
ឆង្រួ ពមួកសគ?

កសំសននចត
និ នពងងពកដដលអស្នាកផកលស់ឲឲ

សតឡើសននគគជសសចកកព

សដឡើមលពបញជត្រូនសយឡើងសចញពពងពនគវណេដដ វ វ៉ិសសស

របសស់ងពន សទៅកានស់ឆនផណ “សសរវី” របសស់សយឡើង វវ៉ិញឬ? សតឡើអស្នាកននឹងបញជត្រូនងពលនឹងដដល

ចងស់បានសសចកកពជសំសននឿ ននិងភាពបរវ៉ិសទ
វ នសទៅឯណោ? សតឡើអស្នាកននឹងមនិនបញជន
ត្រូ សគសទៅឯងពន
ដដលបានងបទនងពនគវណេទសំងអសស់សនានមកសដោយឥតគនិតដថឆ
ងពនងគពសផរកបាន សទឬអព?

តាមរយណការដដល

បយ៉ាវដនន សគននិយយយយ៉ាងដអូសចស្នានថា គោឈននរណោមាស្នាកស់អាចងបាកដថា ងពនងគពសផបានសវគត
សងមាបស់ខេន
ឆង្រួ សនានសទ លវនងតាដតងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់។
សយឡើងសអូមសឆឆឡើយថា ការននិយយសននពនិតជខេវសសហេឡើយ ដលនិតអស្នាកសជនឿជសងចឡើនបានដនឹង
យយ៉ាងចល្បាសស់ថា

ងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់ពមួកសគ

បានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់កដសដោយ!

សទនជពមួកសគមនិនសជនឿថាងទងស់

មអូលដោស្ឋានដនការដនឹងជងបាកដចល្បាសស់

គគជសសចកកពពនិតដដលងពនងគពសបា
ផ នសវគតសងមាបស់អស្នាកសជនឿទសំងអសស់។
សវគតសងមាបស់ពមួកសគ

ងទងស់បាន

មនិនដមនសដោយសងពនពមួកសគសជនឿសទ ដតពមួកសគសជនឿសដោយសងពន

ងទងស់បានសវគតជសំនមួសពមួកសគវវ៉ិញ។ ងទងស់បានសវគតសងមាបស់ពមួកសរវីសតាសំង។ តាមរយណ
អតសងបសយជនណពពការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ ពមួកសគបានកាឆយជអស្នាកសជនឿ។
ពមួកសគដនឹង តាមរយណកនិចម្ចាការដនងពនវវ៉ិញញ្ញាណេបរវ៉ិសទ
វ ដន ដលសនកស្នាក្នុងពមួកសគមាស្នាកស់ៗ។ ពមួកសគ
បានមកឯងពនងគពសសផ ដោយសសឈនងតងស់សដឡើមលពទទមួលសសចកកពសមតានករវណោ។

ពមួកសគដនឹង

បទគមមពរងបកាសថា ការសវគតរបសស់ងពនងគពសផ គគងគបស់ងគោនស់សងមាបស់មនវសសទសំងអសស់

ដដលមកឯងទងស់។ សហេឡើយសដោយសងពនពមួកសគដនឹងថាពមួកសគជអស្នាកសជនឿ សនានពមួកសគអាច
ននឹងដនឹងថា ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់ពមួកសគសហេឡើយ។
ឥឡត្រូវសនន ចអូរបងបលត្រូនអស្នាកអានវវ៉ិននិចចគ័យសដោយខេឆង្រួនឯងចវន ថាសតឡើមអូលដោស្ឋានងគនឹនដនការដនឹង
ងបាកដចល្បាសស់ខាងសងកាមសនន ងបសសឡើរជងការដវកដញកខេវសឆងងឬសទ?
ងពនងគពសផបានសវគតសងមាបស់មនវសសទសំងអសស់ (រមួមទសំងអស្នាកបាតស់បងស់ដដរ)
ខេភ្ញាក្នុសំជមនវសសមាស្នាកស់

ដអូសចស្នាន សតឡើងទងស់បានសវគតសងមាបស់ខេភ្ញាក្នុសំឬ?
សងមាបស់ជការដវកដញកចវងសងកាយ

សអូមបងបលន
ត្រូ អស្នាកអាន

សនិកកងពនគមមរព ររម
អូ

៨:៣២-៣៤។ ខេភ្ញាក្នុសំមនិនសងសគ័យសទកស្នាក្នុងការដដលគោតស់បានននិយយថា រាលស់សសចកកពកសំសនន
ចនិតកខាងឯវវ៉ិញញ្ញាណេដដលរកបានមក

គគមានសនកស្នាក្នុងដតងពនសលហេនិតងពនសយសបវអូ ដដល

សងមាបស់ពមួកសរវីសតាសំងរបសស់ងពន

សដឡើមលពឲឲពមួកសគទទមួលបានមកវដដនសនិរ វីរវងសរនឿងដដ

បានហេអូរ

សហេឡើយសនកស្នាក្នុងការអងព្វរជសំនមួសរបសស់ងទងស់បយ៉ាវសណោណន។

អសស់កលលជននិចម្ចា ដដលមនិនសចនសបសអូនឲ។

ការទសំងពពរសននគគ

