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អារមភកថ្ន 

ការទមនទញឱ្យចំន្ដលចត់ទុកជារទឹស្ដីទនការទូន្ទម នមួយរតូវ
 នមររាប់ជារទឹស្ដីដ៏លំ កបំផុត។  

ប ុន្នតបទរមពីរបមរងៀនមយើងោ ងចាស់្ថា មយើងមិនរតូវន្ត 
“នឹកចំអស់្ោំងោកយរតឹមរតូវ” (២ធីម ូមថ ១:១៣) ប ុម ណ្ ោះមទ ន្តរឺ
រតូវចងចំបទរមពីរផង តបិតរពោះ ទោវឌី នស្រមស្រទុកថា “ទូល
បងគំ នកំណត់ចំរពោះបនទូលរទង់ទុកមៅកនុងចិតត របមោេន៍កំុឱ្យ
ទូលបងគំមធវើ បនឹងរទង់ម ើយ”(ទំនុកដមមកើង ១១៩:១១)។  

ជាងមនោះមៅមទៀតបទពិមសាធន៍របស់្មយើង បមរងៀនមយើងថា 
កិចាការន្ដលមយើងមបដជាា ថាទមនទញឱ្យចំកាលពីមៅកុមារភាព រឺជា 
ការចងចំន្ដលមៅជាប់យូរជាងមរកនុងេីវតិរបស់្មយើង រហូតដល់ 
ទថងសាល ប់។ 

មោយមហតុមនោះមហើយ នជាថាន ក់មរៀនពីមរលេំមនឿមៅ
ឯរពោះវហិារPilgrim Convenant Church (PCC)។ 

 ក៏ដូចជាពួកេំនំុន្ករទរមង់ន្ដលលអជាងមរ ស្ងកត់ធងន់មៅមលើ 
ការសិ្កាមោយទមនទញឱ្យចំ។ ពិត្ស់្មយើងចង់ធាន្ទ ឱ្យ ន
ថា កូនមៅរបស់្មយើងយល់ពីអវីន្ដលមរទមនទញ ដរាប្ មយើង
មៅន្តអាចមធវើ ន។ 

 ប ុន្នតកតាសត សំ្ន់ន់រឺថា ស្មតថភាពចងចំរបស់្មកមង រឺមរចើនន្ត
មលើស្ពីស្មតថភាពទនការយល់ដឹងរបស់្វា (រឺដូចជាស្មតថភាពទន
ការអានរបស់្វាធមមតាសមរចើន មៅមុនស្មតថភាពទនការយល់ របស់្
វា)។ ដូមចនោះមយើងនឹងពាោមឱ្យមលើកទឹកចិតត និងបង្វា ត់ពួក មរឱ្យ
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ចងចំឱ្យ នឆ្ប់ មៅតាសមស្មតថភាពរបស់្ពួកមរោំងដឹង ោ ង
ចាស់្ថា មរលេំមនឿ និងែរមពីរន្ដលមរទមនទញចំមពល មៅមកមង
នឹងមៅជាប់ន្តនឹងស្មបកមរៅទនចិតតពួកមរប ុម ណ្ ោះ។ មយើងក៏មេឿ
ន្ដថា មពលន្ដលរពោះជាមាា ស់្ចប់មផដើមមធវើការមោយរពោះ រុណមៅ
កនុងចិតតរបស់្ពួកមរ (ន្ដលអាចមកើតមានតំាសងពីមៅមកមង) ោកយោំង
មន្ទោះមៅជាប់កនុងការចងចំរបស់្ពួកមរ មហើយោកយ មនោះនឹងលិច
ចុោះមៅោ ងមរៅដូចជាថមន្ដលជាប់មលើទផទបឹងទឹកកក ន្ដលលិចចុោះ
មៅកនុងទឹក ែណៈមពលន្ដលពនលឺទថងរោះន្ទន្ទទិឃរដូវ មោយរោំយ
ទផទទឹកកកន់ងមលើ។ 

 មតើរពោះមយស្ ូវមិន នបមរងៀនមយើងថា តួន្ទទីមួយទនរពោះ 
វញិ្ញា ណ រឺរតូវរឮំកររប់មស្ចកដីន្ដលមយើង នមរៀនមទឬអី 
(យ ូហាន ១៤:២៦)?  

កូនមស្ៀវមៅថមីន្ដលមានចំណងមេើងថា ការកសាងចរកិលកខ
ណៈមនោះ រតូវ នមរៀបមរៀងម ើងស្រមាប់ការមរបើរ ស់្ កនុងថាន ក់
បឋមទី៣ និងទី៤ (មរកាយពីមរ នបញ្ា ប់ការសិ្កា មស្ៀវមៅ
មរលេំមនឿស្ដីពីរបវតតិរពោះរមពីរ ោំងពីរករមិតរចួ)។ 

 ធមមតាសការកសាងចរកិលកខណៈមិនន្មនអាចបមរងៀន ោ ង
ស្ស្ួលតាសមការទមនទញចំមន្ទោះមទ។ 

ប ុន្នតែរមពីរោំងមនោះនឹងផដល់នូវររឹោះោ ងលអ ដល់កូនៗរបស់្
មយើងែណៈ ន្ដលពួកមរមធវើការកសាងចរកិលកខណៈរបស់្ពួកមរ 
តាសមរយៈបទពិមសាធន៍ និងការអនុវតតរពោះបនទូលរពោះ។ មយើងសូ្ម 
ន្ណនំ្ទឱ្យមកមងៗ ោ ងមហាច្ស់្ទមនទញឱ្យចំនូវចមមលើយរបស់្
សំ្នួរ (អតថបទន្ដលមៅន់ងមុែស្ញ្ញា មរត) មហើយមបើសិ្ន ជាមរ
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អាចទមនទញែរមពីរោំងមន្ទោះ នមទៀត រឺរតឹន្តលអន្តវាអាស្ស័្យមលើ
ការស្មរមចិតតរបស់្ឪពុកមាដ យមរ។ 

ឪពុកមាដ យ (ជាពិមស្ស្ឪពុក) ចូរពាោមចំ្យមពល
មវោពនយល់ែរមពីរ ក៏ដូចជាន្ចកចយបទពិមសាធន៍ោក់ទងែលោះ 
មដើមបីជារបមោេន៍ដល់កូនៗឱ្យមរយល់ រពមោំងអនុវតតែរមពីរ 
មន្ទោះកនុងេីវតិរបស់្មរផ្ទទ ល់ ។ 

 ជាងមនោះមទៀត ែាុំសូ្មន្ណនំ្ទឱ្យរូស្បង្វា ញែរមពីរមន្ទោះមៅ 
មលើរពោះរមពីររបស់្មកមងមន្ទោះផ្ទទ ល់។ មដើមបីការោរមពល្មបើមកមង
មន្ទោះមភលចែមោងស្រមាប់មមមរៀនន្ដលមរ នសិ្កាមហើយ មោយ
យថាមហតុ មរនឹងអាចរកមឃើញែមន្ទោះពីកនុងរពោះរមពីររបស់្មរផ្ទទ ល់
មោយមិនពិ ក។ 

ររូបមរងៀនថាន ក់មរលេំមនឿ អំពីទថងឈប់ស្រមាក រួររតូវ ន 
មរមមើលមឃើញថាជាការបន្នថមការកំសានដ ដល់កុមារមៅមលើការ 
ផដល់ដំបូន្ទម នដល់មកមងៗ។ ពួករត់រ កដជានឹងពាោម ពរងឹង
មមមរៀនមួយចំនួន ន្តមរក៏រតូវឱ្យមកមងៗចំ្យមពលពី ភារាអវី
ន្ដលមរ នមរៀនន្ដរ។ ពួករត់ក៏នឹងរឭំកែរមពីរោំងអស់្មនោះជា
មួយនឹងកូនៗរបស់្អនកមោយឱ្យម ើងសូ្រតមដងមាន ក់ៗ។ ែាុំក៏សូ្ម
ន្ណនំ្ទឱ្យមកមងៗស្រមស្រ (មោយមានការមមើលែុស្រតូវ ពីឪពុក
មាដ យ) មរឿងន្ដលមានរតឹមមួយរយោកយ មោយមោងតាសមរបធាន
បទទនមមមរៀនស្រមាប់ស្ ដ ហ៍បន្ទទ ប់ទុកជាលំហាត់បន្នថម។  

ប ុន្នត ររបូមរងៀនរតូវមរៀនរបងុរបយ័តនកនុងការោក់លំហាត់ 
ការង្វរដទទៗមទៀត។ ពិត្ស់្ឪពុកមាដ យ និងររូបមរងៀន រតូវ
 នមលើកទឹកចិតតឱ្យមរៀន ស្មរមចចិតតមលើបទោា នមួយន្ដល ន
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មរៀបចំស្រមាប់មកមងមាន ក់ៗ។ ែណៈមពលន្ដលមកមងមន្ទោះ ចមរមើនវ ័
យម ើងមៅករមិតមួយមផេង ការោមោរឱ្យទមនទញឱ្យចំនូវែរមពីរ
មពញមួយទំព័រ អាចជាការពិ កស្រមាប់មកមងមួយចំនួន។ របសិ្ន
មបើមានករណីមនោះមកើតម ើងចំមោោះកូនរបស់្អនក ចូរបង្វា ញរ ប់ររូ
បមរងៀនថា ែរមពីរ្ែលោះន្ដលមរចំ មដើមបីឱ្យររមូន្ទោះរឭំកន្តែរមពី
ន្ដលកូនរបស់្អនកចំ នមហើយ។  

ដូចរន ន្ដរ ការស្រមស្រមរឿងក៏របន្ហលជាការលំ កស្រមាប់ 
មកមងែលោះន្ដរ។ មិនថាមានករណីអវីមកើតម ើងមទមយើងរតូវស្វោះន្ស្វង 
បមងកើតនូវបទពិមសាធន៍មរៀន និងមធវើឱ្យមមមរៀនមន្ទោះមានែលឹមសារ 
មិនរតូវមរចមចញមទ។ សូ្មរពោះអមាា ស់្របោនពរដល់កិចាែិតែំ 
របឹងន្របងរបស់្មយើង មហើយមោយមរោោះរពោះវញិ្ញា ណបរសុិ្ទធ សូ្ម
ឱ្យរពោះបនទូលន្ដល នចងចំ និង នទទួលយក នរមួរន  ជា
មួយនឹងមស្ចកដីេំមនឿមៅកនុងចិតតរបស់្កូនៗ មដើមបីឱ្យមរអាចបមងកើត
ផលន្ផល ស្រមាប់ថាវ យសិ្រលីអដល់រពោះររីស្ទដ៏ជារពោះអមាា ស់្។ 
 

លោកគ្រូរង្វា ល លេ. លេ. លមិ 
ទថងទី១៥ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០២; ទថងទី២៧ ន្ែឧស្ភា ឆ្ន ំ២០០៥ 
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មមមរៀនទី ១ 
មេចក្ដីស្េឡាញ ់

១.១. តត្ើបញ្ញដ ត្តិណាមួយដដលសំខាន់ជាងតគ? 
 រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់រពះទំងស្សងុ “ឯបញ្ញដ ត្តិទីមួយត ះគឺថាចូរ 
ស្ដឋ ប់ចុះអីុស្ស្ដដអលតអើយ រពះអម្ចច ស់ជារពះននតយើងខញុំ រទង់ 
ជារពះអម្ចច ស់ដត្មួយរពះអងគរទង់ ត ើយឯងរត្វូស្សឡាញ់
ដល់រពះអម្ចច ស់ជារពះននឯង ឱ្យអស់ពីចិត្ត អស់ពីរពលឹង 
អស់ពីគំនិត្និងអស់ពីកម្ចល ំងឯង” ត ះត ើយជាបញ្ញដ ត្តិទី១។ 
(ម៉្ចកុស ១២:២៩-៣០) 

១.២. ចុះបញ្ញដ ត្តិសំខាន់ជាងតគទីពីរ? 
 រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់អនកដនទដូចខលួនឯង“ឯបញ្ញដ ត្តិទីពីរក៏ដបបដូច
គ្នន គឺ “រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់អនកជិត្ខាងដូចខលួនឯង” គ្នម នបញ្ញដ ត្តិ 
ណាតទៀត្ធំជាងបទទំងពីរតនះតទ (ម៉្ចកុស ១២:២៩-៣១)។ 

១.៣. តត្ើបញ្ញដ ត្តិថ្មីគឺជាអវី? 
 រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់បងបអូនរមួជំតនឿ ដូចរពះរគីសទស្សឡាញ់

តយើង “ខញុំឱ្យតសចកឋីបញ្ញដ ត្តិមួយថ្មីដល់អនករាល់គ្នន  គឺរត្ូវឱ្យ
អនករាល់គ្នន ស្សឡាញ់គ្នន តៅវញិតៅមកដដរ រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់
គ្នន ដូចជាខញុំស្សឡាញ់អនករាល់គ្នន ដដរ តគនឹងដឹងថាអនករាល់គ្នន
ជាសិសសរបស់ខញុំ តោយស្ដរតសចកឋីតនះឯងគឺតោយអនករាល់
គ្នន ម្ចន តសចកឋីស្សឡាញ់ដល់គ្នន តៅវញិតៅមក”។ 
(យូ៉ហាន ១៣:៣៤-៣៥) 
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១.៤. តត្ើតសចកឋីស្សឡាញ់ជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់ដមនតទ? 
 ដមន តបើគ្នម នការស្សឡាញ់តទ ត ះខញុំក៏មិនដមនជាអវីទំងអស់ 
“តបើខញុំម្ចនរគប់ទំងតសចកឋីជំតនឿលមមនឹងឱ្យភនំតរ ើតចញបាន ដត្
គ្នម នតសចកឋីស្សឡាញ់តទ ត ះខញុំមិនជាអវីតទតបើខញុំដចកអស់
ទំងរទពយសមបត្តិ ខញុំជាអាហារដល់តគ ត ើយតបើខញុំរបគល់
របូកាយខញុំតៅឱ្យតគដុត្ដត្គ្នម នតសចកឋីស្សឡាញ់ ត ះគ្នម ន
របតោជន៍ដល់ខញុំតស្ដះ។ ”(១កូរនិថូ្ស ១៣:២-៣) 

១.៥. តត្ើអនករតូ្វស្សឡាញ់អនកណាខលះ? 
 រត្ូវស្សឡាញ់មនុសសរគប់គ្នន  និងសរត្ូវរបស់ខលួនផង “បុ៉ដនត
ខញុំរបាប់ថារត្ូវស្សឡាញ់ខាម ំងសរត្ូវ រត្ូវឱ្យពរដល់អនកណា
ដដលរបតទចផ្ដឋ ស្ដអនក រត្ូវរបរពឹត្តលអនឹងអនកណាដដលសអប់
អនករាល់គ្នន  ត ើយរត្ូវអធិស្ដឌ នឱ្យអនកដដលតធវើទុកខតបៀត្តបៀន
ដល់អនករាល់គ្នន វញិ”។ (ម៉្ចថាយ ៥:៤៤) 

១.៦. តត្ើអនករតូ្វតរៀនពីវធីិស្សឡាញ់តាមអនកណា? 
 តាមរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ ដដលជាគំរដ៏ូអស្ដច រយននតសចកឋី
ស្សឡាញ់ “តោយស្ដរតសចកឋីតនះ តយើងរាល់គ្នន បានស្ដគ ល់
តសចកឋីស្សឡាញ់ គឺតោយរទង់បានសូ៊បឋូរបង់រពះជនមជំនួស
តយើង ដូតចនះគួរឱ្យតយើងបឋូរជីវតិ្តយើងជំនួសបងបអូនផងដដរ”។ 
(១យូ៉ហាន ៣:១៦) 
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១.៧. តត្ើអនករតូ្វស្សឡាញ់តោយរតបៀបណា? 
 តោយពាកយសមឋី និងការរបរពឹត្ត “តបើអនកណាម្ចនតោគ

សមបត្តិរបស់តោកិយតនះ ត ើយតឃើញបងបអូនណាដដលខវះ
ខាត្ដត្មិនតចះអាណិត្តមតាត តស្ដះ ត ះតធវើោ៉ងតម៉ចតទើបឱ្យ
តសចកឋីស្សឡាញ់ននរពះបានសថិត្តសថរកនុងអនកត ះបាន”។ 

 (១យូ៉ហាន ៣:១៧-១៨)។ 

១.៨. របដ លមកពីអនកមិនចូលចិត្តបងបអូនណាម្ចន ក់តៅកនុងពួក
ជំនំុត ើយតមើលតៅ? 

 មិនដមនតទ ខញុំរត្ូវស្សឡាញ់បងបអូនរគប់ៗគ្នន  “តបើអនកណាថា
ខលួនស្សឡាញ់រពះ ដត្សអប់ដល់បងបអូនវញិ អនកត ះជាអនក
កុ ក ត្បិត្អនកណាដដលមិនស្សឡាញ់បងបអូន ដដលបាន
តមើលតឃើញតៅត ើយ ត ះតធវើតមឋចត ើយឱ្យស្សឡាញ់ដល់
រពះដដលតមើលមិនតឃើញតៅបាន។ (១យូ៉ហាន ៤:២០) 

១.៩. ចុះតបើម្ចនបងបអូនណាម្ចន ក់តធវើឱ្យអនកតដឋ រកហាយ  តត្ើអនកតៅ
ដត្រតូ្វស្សឡាញ់តគឬ? 

 ពិត្ដមនត ើយ តសចកឋីស្សឡាញ់រគបបំាងអំតពើបាបជាអតនក
អននត  “ដត្មុនបងអស់ រត្ូវឱ្យអនករាល់គ្នន ម្ចនតសចកឋីស្សឡាញ់
គ្នន ឱ្យអស់ពីចិត្ត ត្បិត្តសចកឋីស្សឡាញ់នឹងរគបបំាងអំតពើបាប
ជាអតនកអននត។ (១តពរត្សុ ៤:៨) 
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១.១០.ដូតចនះ ម្ចនន័យថាតសចកឋីស្សឡាញ់ងងឹត្ងងុលដមនតទ? 
 មិនដមនតទ “(តសចកឋីស្សឡាញ់) មិនដដលអរសបាយនឹង

តសចកឋីទុចចរតិ្ត ើយ គឺអរសបាយដត្នឹងតសចកឋីតស្ដម ះរត្ង់
វញិ”។ (១កូរនិថូ្ស ១៣:៦, តលវវីន័ិយ ១៩:១៧) 
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មមមរៀនទី ២ 
មេចក្ដអីំណរ 

២.១.  តត្ើអនកណាខលះដដលរតូ្វម្ចនអំណរ? 
 រគីសទបរស័ិទរគប់គ្នន  រត្ូវដត្ម្ចនអំណរ  “ឱ្មនុសសសុចរតិ្

រាល់គ្នន តអើយ ចូរម្ចនចិត្តសបាយ ត ើយរកីរាយត ើងកនុង
រពះតយ ូវ៉ចុះ អស់អនកដដលម្ចនចិត្តតទៀងរត្ង់តអើយ ចូរ ំ
គ្នន ដស្សកត ើងតោយអំណរចុះ (ទំនុកដតមកើង ៣២:១១)។ 

២.២. តត្ើតយើងរតូ្វម្ចនអំណរតៅតពលណា? 
 រាល់តពលរាល់តវោ “ចូរអរសបាយកនុងរពះអម្ចច ស់ជានិចច 

ខញុំរបាប់មឋងតទៀត្ថា ចូរអរសបាយត ើង” (ភីលីព៤:៤)។ 

២.៣. តត្ើតសចកឋីអំណរពិត្អាចរកបានតៅកដនលងណា? 
 តៅកនុងរពះវត្តម្ចនរបស់រពះជាម្ចច ស់ “រទង់នឹងបង្ហា ញឱ្យទូល

បងគំតឃើញផលូវជីវតិ្វញិ តៅចំតពាះរទង់ ទូលបងគំម្ចនតសចកឋី
អំណរដ៏តពារតពញ តៅរពះ សថស្ដឋ ំរទង់ដដលម្ចនតសចកឋីអរ
សបាយជាដរាបត្តៅ” (ទំនុកដតមកើង ១៦:១១)។ 

២.៤. ត តុ្អវីបានអនករតូ្វម្ចនតសចកឋីអំណរ? 
 ខញុំរត្ូវម្ចនតសចកឋីអំណរ ពីតរពាះដត្ខញុំដឹងថារពះជាម្ចច ស់បាន

សតគង្ហគ ះតយើង  “ខញុំនឹងអរសបាយចំតពាះរពះតយ ូវ៉ រពលឹង
ខញុំនឹងរកីរាយចំតពាះរពះននខញុំ ពីតរពាះរទង់បានរបោប់ខលួនខញុំ
តោយសតមលៀកបំពាក់ននតសចកឋីសុចរតិ្...”។ 

 (តអស្ដយ ៦១:១០, រ ៉មូ ៥:១១) 
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២.៥. តត្ើអនករតូ្វម្ចនឥរោិបទដបបណាតដើមបឱី្យម្ចនតសចកឋីអំណរ? 
 ខញុំរត្ូវម្ចនចិត្តរាបស្ដរ និងរត្ូវប ទ បខលួន “មនុសសរាបស្ដ

នឹងម្ចនតសចកឋីអំណរ ចតរមើនត ើងកនុងរពះតយ ូវ៉ ត ើយ
ពួកអនករកីរកកនុងបណាឋ មនុសស តគនឹងរកីរាយតោយស្ដរដត្
រពះដ៏បរសុិទធ តគនឹងរកីរាយតោយស្ដររពះដ៏បរសុិទធរបស់
អីុស្ស្ដដអល”។ (តអស្ដយ ២៩:១៩) 

២.៦. ចុះតបើអនករតូ្វឆលងកាត់្ការលំបាកតត្ើអនកអាចម្ចនអំណរតទ? 
 ដមនត ើយ ត្បតិ្រពះជាម្ចច ស់កំពុងតធវើការតោយរពះគុណតៅ

កនុងអនក “បងបអូនតអើយកាលណាអនករាល់គ្នន ម្ចនតសចកឋីលបូង
តផសងៗ ត ះរត្ូវរាប់ជាតសចកឋីអំណរសពវរគប់វញិ តោយ
ដឹងថាការលបងលតមើល តសចកឋីជំតនឿននអនករាល់គ្នន ត ះ ំ
បតងកើត្ឱ្យម្ចនតសចកឋីខាជ ប់ខជួន”។ 

 (ោ៉កុប ១:២-៤, ១តពរត្ុស ១:៦)។ 

២.៧. អនកជិត្ខាងរបស់អនករកតឃើញការអរសបាយតៅកនុងកិចចការ
តោកិយ តត្ើអនកគួរចូលរមួនឹងតគដដរដមនតទ? 

 តទ! របសិនតបើពួកតគតធវើកិចចការណា មិនគ្នប់ដល់រពះ
 ឫទ័យរពះជាម្ចច ស់ “ឱ្មនុសសកតម្ចល ះតអើយ ចូរឱ្យម្ចនចិត្ត
រកីរាយកនុងវយ័កតម្ចល ះរបស់ឯងចុះ ត ើយឱ្យចិត្តឯងបណាឋ ល
ឱ្យអរសបាយកនុងជំ ន់ដដលឯងតៅកនុងផង ចូរតដើរតាមផលូវ
ននចិត្តឯង ត ើយតាមដត្ដភនកឯងតមើលតឃើញដដរ បុ៉ដនតរត្ូវ
ឱ្យដឹងថា រពះរទង់នឹងតៅឯងមកជំនំុជរមះ តោយតរពាះ
អំតពើទំងតនះជាមិនខាន”។ (ស្ដស្ដឋ  ១១:៩) 
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២.៨. តត្ើពាកយអរសបាយម្ចនន័យថា និោយតរឿងកំដបលងតលង
តសើចដមនតទ? 

 ការតសើចសបាយនឹងតរឿងកំដបលង មិនដមនជាការខុសឆគងតទ 
បុ៉ដនត តសចកឋីអំណរពិត្រត្ូវបានរកតឃើញតៅកនុងការដឹងគុណ
ចំតពាះរពះអម្ចច ស់ សរម្ចប់រគប់កិចចការទំងអស់ “ត្បិត្
សំតណើ ចរបស់មនុសសលងីតលងើ ត ះឮដូចជាសូរគុកគឹកពីប ល
ដដលតឆះតរកាមឆ្ន ំង តនះក៏ជាការឥត្របតោជន៍ទតទ”។ 

 (ស្ដស្ដឋ  ៧:៦)។ 

២.៩. តត្ើអនកអាចអរសបាយតពលតលងតសើចបានដដរឬតទ? 
 របាកដណាស់ខញុំរត្ូវដឹងគុណដល់រពះអម្ចច ស់ ចំតពាះោព

រកីរាយដ៏លអ ត ើយសមរមយ “ចិត្តដដលសបាយជាថាន ំោ៉ង
វតិសស ដត្វញិ្ញដ ណបាក់ដបករដមងឱ្យឆអឹងរងីសងួត្តៅ”។ 

 (សុោសិត្ ១៧:២២)។ 

២.១០.តត្ើតធវើដូចតមឋចឱ្យអនកម្ចនតសចកឋីអំណរបានតៅតពលណា 
ដដលអនកមិនតលងតសើច? 

 តោយ“តធវើរគប់ការទំងអស់ តោយឥត្ត្អូញដត្អរ ឥត្របដកក”។ 
(ភីលីព ២:១៤) 
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មមមរៀនទី ៣ 
ភាពមេងៀមស្ងង ត ់

៣.១.តត្ើរពះជាម្ចច ស់ឱ្យតយើងម្ចនោពតសងៀមស្ដង ត់្ដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ រទង់ជារពះននតសចកឋីសុខស្ដនឋ ដូតចនះរទង់

របាកដជាចង់ឱ្យតយើងម្ចនោពតសងៀមស្ដង ត់្ “ត តុ្ដូតចនះរត្ូវ
ឱ្យតយើងតដញតាមអស់ទំងតសចកឋីដដល ំឱ្យតមរតី្គ្នន  និង
តសចកឋីទំងបុ៉ ម នជួយស្ដអ ងចិត្តគ្នន តៅវញិតៅមកវញិ”។ 

 (រ ៉មូ ១៤:១៩) 

៣.២.តត្ើោពតសងៀមស្ដង ត់្ម្ចនន័យោ៉ងដូចតមឋច? 
 គឺរត្ូវតគចតចញពីជតម្ចល ះជាមួយនឹងនរណាម្ចន ក់ “ដត្របាជាញ

ដដលមកពីស្ដថ នតលើ ត ះមុនដំបូងតៅថា បរសុិទធ រចួមក
ម្ចនតសចកឋីតមរតី្ចិត្ត តសចកឋីសមលូត្ ចិត្តទន់ ក៏តពញតោយ
តសចកឋីតមតាត ករណុា និងផលលអ ឥត្តរ ើសមុខ ត ើយឥត្ពុត្
ម្ចោផង រឯីផលននតសចកឋីសុចរតិ្ ត ះបានតរពាះចុះ 
តោយតសចកឋីតមរតី្ សរម្ចប់ពួកអនកដដលរកតសចកឋីតមរតី្
ត ះឯង”។ (ោ៉កុប ៣:១៧-១៨) 

៣.៣.តត្ើតធវើដូចតមឋចឱ្យអនកតសងៀមស្ដង ត់្បាន តបើមនុសសដដលតៅជំុ
វញិអនកសុទធដត្ជាមនុសសបងករជតម្ចល ះ? 

 ដរាបណាអនកតសងៀមស្ដង ត់្គឺបានត ើយ អនកមិនរត្ូវខវល់នឹង
អនកដនទត ើយ “ខាងឯពួកអនករាល់គ្នន  ត ះឱ្យខំតៅជាតមរតី្
នឹងមនុសសទំងអស់ចុះ តបើសិនជាបាន”។ (រ ៉មូ ១២:១៨) 
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៣.៤.តបើមិត្តអនកត ល្ ះគ្នន ជាមួយអនកដនទតត្ើអនកតធវើោ៉ងណា? 
 អនកអាចពាោមតធវើជាអនកផសះផា “ម្ចនពរត ើយអស់អនក

ដដលផសះផាតគ ត្បិត្អនកទំងត ះនឹងបានតៅជាកូនរពះ”។ 
(ម៉្ចថាយ ៥:៩)។ 

៣.៥.តត្ើអនករតូ្វអត់្ធមត់្ចំតពាះនឹងអស់មនុសសដដលរងឹទទឹងជាមួយ
អនកដូចតមឋចបាន? 

 តោយចិត្តប ទ បខលួន និងចិត្តរាបស្ដរ “រពមទំងម្ចនចិត្ត
សុោព ត ើយសលូត្បូត្រគប់ជំពូក ទំងអត់្ធមត់្ ត ើយរទំរទ
គ្នន តៅវញិតៅមកតោយស្សឡាញ់ ត ើយខំរបឹងរកាតសចកឋី
របួរមួគ្នន របស់រពះវញិ្ញដ ណ តោយតសចកឋីតមរតី្ទុកជាចំណង
ផង”។ (តអតភសូរ៤:២-៣, ២ធីមូ៉តថ្ ២:២៤-២៥) 

៣.៦.តត្ើវសំខាន់តទដដលអនករតូ្វដត្តសងៀមស្ដង ត់្តពលតៅផទះ? 
 ដមនត ើយ រគសួ្ដររគីសទបរស័ិទរត្ូវដត្តសៀមស្ដង ត់្ “តបើម្ចន

ដត្បាយតរកៀមមួយដំុ ដដលនឹងបរតិោគតោយតសចកឋីសុខ
ត ះវតិសសជាងម្ចនផទះតពញតោយការជប់តលៀង ដត្ម្ចន
តសចកឋីទស់ដទងគ្នន វញិ”។ (សុោសិត្ ១៧:១) 

៣.៧.តត្ើតសចកឋីតមរតី្តៅកនុងពួកជំនំុសំខាន់ដដរឬ? 
 ពិត្ណាស់ រពះជាម្ចច ស់ម្ចនរពះទ័យរកីរាយ តពលម្ចនកា

ររបួរមួនិងម្ចនតមរតី្ោពតៅកនុងពួកជំនំុ “តមើលដដលបងបអូន
តៅមូលជាមួយគ្នន តោយចិត្តរពមតរពៀង ត ះជាការលអ 
ត ើយសមគួរោ៉ងណាតៅ”។ (ទំនុកដតមកើង ១៣៣:១) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



មេមរៀនបន្នែេស្ដ ីអំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -15 

៣.៨.តត្ើអនកអាចផសពវផាយតសចកឋីតមរតី្តៅកនុងពួកជំនំុបានោ៉ង 
ដូចតមឋច? 

 តោយតគចតចញពីជតម្ចល ះជាមួយនឹងមនុសសរគប់គ្នន  ទំង
អធិស្ដឌ នសំុោពសុខស្ដនឋ “ចូរថ្យតចញពីការអារកក់ត ើយ 
របរពឹត្តការលអវញិ ចូរដសវងរកតសចកឋីសុខ ត ើយតដញជាប់
តាមចុះ ”(ទំនុកដតមកើង ៣៤:១៤) “ចូរអធិស្ដឌ នឱ្យរកុង
តយរសូ្ដ ិមបានតសចកឋីសុខចុះ សូមឱ្យអស់អនកដដល
ស្សឡាញ់ឯងបានតសចកឋីចតរមើន” ។ (ទំនុកដតមកើង ១២២:៦) 
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មមមរៀនទី ៤ 
មេចក្ដជីំមនឿ 

 
៤.១. តត្ើអវីតៅជាតសចកឋីជំតនឿ? 
 តសចកឋីជំតនឿ គឺជាការតជឿ “រឯីតសចកឋីជំតនឿ ត ះគឺជាចិត្ត

ដដលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសងឃឹម ជាសម្ចគ ល់ពីការដដល
តមើលមិនតឃើញ” (ត តរពើរ ១១:១)។ 

៤.២. តត្ើតសចកឋីជំតនឿសំខាន់ដដរឬ? 
 ពិត្ដមនត ើយ តបើសិនជាគ្នម នជំតនឿតទ តយើងមិនផ្ដគ ប់រពះ

ទ័យរពះជាម្ចច ស់ត ើយ “ដត្តបើឥត្ម្ចនតសចកឋីជំតនឿតទ ត ះ
មិនអាចនឹងគ្នប់ដល់រពះ ឫទ័យរពះ បានត ើយត្បិត្អនក
ណាដដលចូលតៅឯរពះ ត ះរត្ូវតជឿថាម្ចនរពះដមន ត ើយ
ថារទង់របទនរង្ហវ ន់ដល់អស់អនកណាដដលដសវងរករទង់”។ 
(ត តរពើរ ១១:៦) 

៤.៣.តត្ើតសចកឋីជំតនឿគឺជាស្ដរជាតិ្ដដលមនុសសរគប់របូម្ចនតំាងពី
កំតនើត្ដមនតទ? 

 តទ! ធមមជាតិ្របស់មនុសសគ្នម នតសចកឋីជំតនឿតទ“ពីតដើមអនករាល់
គ្នន ស្ដល ប់កនុងការរលំង ត ើយកនុងអំតពើបាបដដរ... ត្បិត្គឺតោយ
រពះគុណ ដដលអនករាល់គ្នន បានសតគង្ហគ ះ តោយស្ដរតសចកឋី
ជំតនឿ ត ើយតសចកឋីតនះក៏មិនដមនតកើត្ពីអនករាល់គ្នន ដដរ គឺជា
អំតណាយទនរបស់រពះវញិ”(តអតភសូរ ២:១, ៨)។ 
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៤.៤. តត្ើរពះជាម្ចច ស់របទនតសចកឋីជំតនឿដល់អនកណាខលះ? 
 អស់អនកដដលរពះអងគតរជើសតរ ើស “ចំដណកអស់អនកដដលរត្ូវ

បានជីវតិ្អស់កលបជានិចច ត ះក៏បានតជឿ”  
 (កិចចការ ១៣:៤៨)។ 

៤.៥. តសចកឋីជំតនឿគឺជាការតជឿ បុ៉ដនតតត្ើអនកណាដដលតយើងរតូ្វតជឿ 
ជាពិតសសត ះ? 

 តយើងរត្ូវដត្តជឿតលើរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ សរម្ចប់តសចកតី
សតគង្ហគ ះ “តយើងដឹងថា មនុសសមិនបានរាប់ជាសុចរតិ្ តោយ
របរពឹត្តតាមរកឹត្យវន័ិយត ះត ើយ គឺតោយតសចកឋីជំតនឿតជឿ
ដល់រពះតយសូ៊វរគីសទវញិ ត តុ្ត ះបានជាតយើងតជឿដល់
រពះរគីសទតយសូ៊វ តដើមបឱី្យបានរាប់ជាសុចរតិ្ តោយស្ដរ
តសចកឋីជំតនឿតជឿដល់រពះរគីសទត ះ មិនដមនតោយរកឹត្យ
វន័ិយតទ ពីតរពាះគ្នម នមនុសសណាបានរាប់ជាសុចរតិ្តោយ
ស្ដររកិត្យវន័ិយត ើយ”។ (កាឡាទី ២:១៦) 

៤.៦. តត្ើអនកអាចលូត្ោស់តៅកនុងតសចកឋីជំតនឿោ៉ងដូចតមឋច? 
 តាមរយៈការស្ដឋ ប់រពះបនទូលរពះ និងការអធិស្ដឌ ន “ដូតចនះ

តសចកឋីជំតនឿតកើត្ត ើងតោយឭ ត ើយដដលឮត ះ គឺតោយ
ស្ដររពះបនទូលននរពះ” (រ ៉មូ ១០:១៧) “ខញុំតជឿត ើយតោក
ម្ចច ស់តអើយ សូមជួយចំតពាះតសចកឋីណាដដលខញុំមិនតជឿផង”។ 

 (ម៉្ចកុស៩:២៤) 
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៤.៧.តត្ើម្ចនអនកតជឿដកលងកាល យ ឬអនកដកលងតធវើជាតជឿដដរដមនតទ? 
 ពិត្ជាម្ចនតរចើន ក់ណាស់ តៅកនុងតោកតនះ “ឯពួកអនក

ដដលទទួលតៅតលើថ្ម គឺអស់អនកណាដដល កាលណាឮរពះ
បនទូលត ើយ ត ះក៏ទទួលតោយអំណរ ដត្គ្នម នចាក់ឬស
តស្ដះ តគតជឿតៅដត្មួយស្សបក់បុ៉តណាណ ះ លុះតកើត្ម្ចន
តសចកឋីលបូង ត ះតគរស្ដយចិត្តតៅវញិ”។ (លូកា៨:១៣, 
ម៉្ចថាយ ១៣:២០-២១, កិចចការ ៨:១៣, ២០-២៣, កិចចកា 
២៦:២៧-២៨) 

៤.៨. តត្ើតសចកឋីជំតនឿ ចំាបាច់តៅកនុងតសចកឋីអធិស្ដឌ នដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ ត្បិត្រពះជាម្ចច ស់មិនតឆលើយត្បចំតពាះតសចកឋី

អធិស្ដឌ នណា ដដលគ្នម នតសចកឋីជំតនឿត ះតទ-“ត ើយរគប់
ទំងតសចកឋីអវី ដដលអនករាល់គ្នន អធិស្ដឌ នសូម តោយម្ចន
ចិត្តតជឿ ត ះនឹងបានសតរមចទំងអស់”។ (ម៉្ចថាយ២១:២២) 

៤.៩. តត្ើតសចកឋីជំតនឿ ចំាបាច់សរម្ចប់ជីវតិ្រគីសទបរស័ិទដដរឬតទ? 
 ពិត្ជាចំាបាច់ ត្បិត្តបើគ្នម នតសចកឋីជំតនឿតទ តយើងនឹងរត្វូ

តោកិយតនះបំផ្ដល ញអស់ជាមិនខាន “ឯជ័យជំនះដដលឈនះ
តោកិយត ះគឺជាតសចកឋីជំតនឿរបស់តយើង តត្ើអនកណាជាអនក
ឈនះតោកិយ? តបើមិនដមនជាអនកដដលតជឿថា រពះតយសូ៊វ
ជារពះរាជបុរតាននរពះ”។ (១យូ៉ហាន៥:៤-៥) 
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មមមរៀនទី ៥ 
ការស្រុងស្ងដ រ ់

៥.១.  តត្ើតយើងរតូ្វតគបង្ហគ ប់ឱ្យរបុងស្ដឋ ប់ដមនតទ (របុងទំងដភនក 
របុងទំងរត្តចៀក និងរបុងទំងចិត្ត)? 

 ដមនត ើយ រពះបាទស្ដ ូមូ៉នបតរងៀនតយើង ឱ្យរបុងរបយ័ត្ន   
 “កូនតអើយ ចូររបុងស្ដឋ ប់អស់ទំងពាកយរបស់អញ ត ើយ

តផទៀងរត្តចៀកស្ដឋ ប់តសចកឋីដដលអញបានតពាល ទំងអំបាល
ម៉្ចន កំុឱ្យតសចកឋីទំងត ះឃ្លល ត្បាត់្ពីដភនកឯងត ើយ រត្ូវឱ្យ
រកាទុកកណាឋ លដួងចិត្តឯងវញិ”។ (សុោសិត្ ៤:២០-២១) 

៥.២. តត្ើអនកអាចតរៀនរបុងស្ដឋ ប់ពីអនកណា? 
 តរៀនពីរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ ដដលជាគំរនូនការរបុងស្ដឋ ប់

ដ៏លអបំផុត្ “លុះកនលងតរកាយមកបីនថ្ងត ះ តទើបតឃើញរទង់
គង់តៅកណាត លពួកអាចារយកនុងរពះវហិារ កំពុងដត្ស្ដឋ ប់ 
ត ើយនិងសួរតគ”។ (លូកា២:៤៦) 

៥.៣. តត្ើតយើងរតូ្វរបុងស្ដឋ ប់អនកណាជាពិតសស? 
 តយើងរត្ូវរបុងស្ដឋ ប់រពះអម្ចច ស់ ជាពិតសសរពះអម្ចច ស់ម្ចន

រពះ បនទូលថា “តចៀមខញុំទំងបុ៉ ម ន វស្ដឋ ប់ខញុំត ើយមកតាម 
ខញុំក៏ស្ដគ ល់វដដរ”។ (យូ៉ហាន១០:២៧, ៣-៤) 

៥.៤. តត្ើអនកអាចតរៀនរបុងស្ដឋ ប់រពះអម្ចច ស់តោយរតបៀបណា? 
 តោយស្ដឋ ប់ និងទទួលរពះបនទូលរពះជាម្ចច ស់តោយអំណរ 

“រឯីពួកស្សុកត ះ ម្ចនចិត្តលអជាងពួកអនកតៅដថ្សា ូនីច 
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តគរបុងតរបៀបសពវរគប់នឹងទទួលរពះបនទូល ក៏ពិចារណា
តមើលគមពីររាល់ដត្នថ្ង ឱ្យបានដឹងជាតសចកឋីទំងត ះ រត្ូវឬ
មិនរត្ូវ”។ (កិចចការ១៧:១១, ១ដថ្សា ូនីច ២:១៣) 

៥.៥. តត្ើសំខាន់ដដរតទ ដដលរតូ្វតចះតរត្ៀមមុនដថ្លងរពះបនទូល? 
 ពិត្ជាសំខាន់ ត្បិត្“តសចកឋីជំតនឿតកើត្ត ើងតោយឮ ត ើយ

ដដលឮត ះ គឺតោយស្ដររពះបនទូលននរពះ”។ (រ ៉មូ១០:១៧) 

៥.៦. ចុះតបើអនកបានដឹងមុននូវអវីដដលតគកំពុងអធិបាយ ឬកំពុង
បតរងៀន? 

 ខញុំក៏តៅដត្រត្ូវរបងុស្ដឋ ប់ ពីតរពាះជានិចចជាកាល វរដមងដត្ង
ម្ចនតរឿងរ៉ាវថ្មីៗជាតរចើន ដដលរត្ូវតរៀន ឬរឭំកឱ្យដឹង“បានជា
អនកណាដដលស្ដម នថាខលួនឈរ ត ះរត្ូវរបយ័ត្នដរកងតោ
ដួល”។ (១កូរនិថូ្ស ១០:១២) 

៥.៧. តត្ើអនករតូ្វតជឿតលើអវីរគប់ោ៉ងដដលអនកស្ដឋ ប់ឮដមនតទ? 
 តទ! ខញុំរត្ូវដត្តជឿតលើអវីដដលស្សបនឹងរពះគមពីរ ដត្បុ៉តណាណ ះ 

“ចូរលតមើលរគប់ទំងអស់ ត ើយកាន់ខាជ ប់តាមតសចកឋីដដល
រតឹ្មរត្ូវ”។ (១ដថ្សា ូនីច ៥:២១) 

៥.៨. តត្ើម្ចនអវីតកើត្ត ើង តពលអនកមិនបានរបុងរបយ័ត្ន? 
 តពលខញុំមិនបានរបុងរបយ័ត្ន ត ះខញុំនឹងមិនបានទទួលរពះពរ

ពីរពះជាម្ចច ស់ទល់ដត្តស្ដះ “ដូតចនះ រត្ូវឱ្យរបយ័ត្នដដល
អនករាល់គ្នន ឮជាោ៉ងណា ត្បិត្អនកណាដដលម្ចន តគនឹងឱ្យ
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ដល់អនកត ះ បុ៉ដនតអនកណាដដលគ្នម ន ត ះនឹងដកយកទំង
របស់ដដលតមើលតៅដូចជាអនកត ះម្ចនតចញផង”។ 

 (លូកា ៨:១៨) 

៥.៩. តត្ើអនកអាចតរៀនរបុងស្ដឋ ប់អនកដនទបានតោយរតបៀបណា? 
 តោយឆ្ប់ស្ដឋ ប់ រកនឹងនិោយ “ដូតចនះ បងបអូនសងួនោង តអើយ 

ចូរឱ្យរគប់គ្នន ឆ្ប់នឹងស្ដឋ ប់ រកនឹងនិោយ ត ើយយឺត្នឹង
ខឹងដដរ”។ (ោ៉កុប ១:១៩) 
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  មមមរៀនទី ៦ 
ការស្ងដ រ់រង្គា រ់ស្ពះជាម្ចា េ ់

៦.១.  តត្ើការស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់រពះជាម្ចច ស់រតូ្វបានបង្ហគ ប់កនុងរពះគមពីរ
ដមនតទ? 

 ដមនត ើយ ការស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់រពះជាម្ចច ស់ រត្ូវបានបង្ហគ ប់រគប់
ពាកយកនុងរពះគមពីរឧទ រណ៍ “រត្ូវឱ្យតដើរតាមដត្រពះតយ ូវ៉
ជារពះននឯងវញិ ត ើយតកាត្ខាល ចដល់រទង់រពមទំងកាន់
តាមតសចកឋីបញ្ញដ ត្តិទំងបុ៉ ម នរបស់រទង់ និងស្ដឋ ប់តាមរពះ
បនទូលរទង់ ក៏រត្វូតគ្នរពរបតិ្បត្តិដល់រទង់ ត ើយតៅជាប់នឹង
រទង់ផង”។ (តចាទិយកថា ១៣:៤, ស្ដស្ដឋ  ១២:១៣) 

៦.២. តត្ើរគីសទបរស័ិទរតូ្វស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់រពះជាម្ចច ស់ តរចើនជាមនុសស
ដនទតទៀត្តៅតលើតោកិយដមនតទ? 

 ដមនត ើយ កនុង មជារបជារាស្តសតរបស់រពះ តយើងរត្ូវស្ដឋ ប់
តាមរពះអងគជាពិតសស “ដូតចនះតបើឯងរាល់គ្នន ស្ដឋ ប់តាមអញ
ឥ ូវ ត ើយកាន់តាមតសចកឋីសញ្ញដ របស់អញ ត ះឯងរាល់
គ្នន នឹងបានោច់ជារបស់ផងអញ តលើសជាអស់ទំងស្ដសន៍ 
ត្បិត្ដផនដីទំងមូលជារបស់ផងអញ”។ 

 (និកខមនំ ១៩:៥, តចាទិយកថា ៧:៩) 
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៦.៣. បុ៉ដនត ត តុ្អវីបានជារគីសទបរស័ិទរតូ្វស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់រពះជាម្ចច ស់
ជាពិតសស? 

 រគីសទបរស័ិទរត្ូវស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់រពះជាម្ចច ស់ជាពិតសស តោយ
តចញពីការដឹងគុណ និងតោយកឋីស្សឡាញ់ចំតពាះរពះអងគ
កនុងការដដលរពះអងគសតគង្ហគ ះតយើងកនុងរពះរគីសទ “ដត្អនករាល់
គ្នន ជាពូជតរជើសតរ ើស ជាពួកសងឃ លួង ជាស្ដសន៍បរសុិទធ ជា 
រាស្តសតដ៏ជាតករ តិ៍អាករននរពះតដើមបីឱ្យអនករាល់គ្នន បានសដមឋងតច
ញឱ្យតឃើញអស់ទំងលកខណៈរបស់រពះដដលរទង់បានតៅ
អនករាល់គ្នន តចញពីតសចកឋីងងឹត្ មកកនុងពនលឺដ៏អស្ដច រយរបស់
រទង់ ពីតដើមអនករាល់គ្នន មិនដមនជាស្ដសន៍ណាមួយតទ ដត្
ឥ ូវជាស្ដសន៍ររពះវញិ ពីតដើមមិនបានទទួលតសចកឋីតមតាត
ករណុាតទ ដត្ឥ ូវតនះបានទទួលត ើយ”។ 

 (១តពរត្ុស២:៩-១០,២:៥, ១កូរនិថូ្ស ៦:១៩-២០, រ ៉មូ ៦:១៣ 
និង១២:១-២) 

៦.៤. តត្ើអនករាល់គ្នន អាចតរៀនស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់ពីអនកណា? 
 រពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទជាពិតសស “ត ើយតទះតបើរទង់ជា

រពះរាជបុរតាក៏តោយ គង់ដត្រទង់បានតរៀនស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់ 
តោយស្ដរការដដលរទង់រងទុកខលំបាកទំងបុ៉ ម នត ះដដរ”។ 
(ត តរពើរ ៥:៨) 

៦.៥. តត្ើការស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់ពិត្ជាសំខាន់ដមនតទ? 
 ដមនត ើយ ការស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់សំខាន់ជាងអវីៗទំងអស់ កនុងការ

ថាវ យបងគំខាងស្ដស  “ស្ដយូ៉ំដអលទូលតឆលើយថា តត្ើរពះ
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តយ ូវ៉រទង់សពវរពះទ័យនឹងដង្ហវ យដុត្ ត ើយនិងយញ្ដ
បូជាឱ្យតសមើរនឹងការស្ដឋ ប់តាមរទង់ឬអី? តមើលដដលស្ដឋ ប់
បង្ហគ ប់ត ះវតិសសជាងយញ្ដបូជា ត ើយដដលតផទៀងរត្តចៀក 
ត ះក៏វតិសសជាខាល ញ់ននតចៀមត ម្ លតៅតទៀត្”។ 
(១ស្ដយូ៉ំដអល ១៥:២២) 

៦.៦. តត្ើម្ចនតរឿងអវីតកើត្ត ើង តបើសិនជាអនកមិនតគ្នរពរកិត្យវន័ិយ
របស់រពះ? 

 តសចកឋីអធិស្ដឌ នរបស់អនកនឹងកាល យជាទីសអប់តខពើម ដល់រពះជា
ម្ចច ស់ “អនកណាដដលដបររត្តចៀកតចញ មិនរពមស្ដឋ ប់បញ្ញដ ត្តិ
ចាប់ត ះតទះពាកយអធិស្ដឌ នរបស់អនកត ះ ក៏ជាទីសអប់តខពើម
ដដរ”។ (សុោសិត្ ២៨:៩) 

៦.៧. តត្ើអនកអាចតរជើសយកការស្ដឋ ប់តាមបញ្ញដ ត្តិមួយចំនួន ត ើយ
តចាលមួយចំនួនតផសងតទៀត្បានតទ? 

 តទ! អនករត្ូវស្ដឋ ប់តាមរគប់បទបញ្ញដ ត្តិ តោយអំណរទំងម្ចន
ជំនួយពីរពះអម្ចច ស់“ដូតចនះ រត្ូវឱ្យរបយ័ត្ននឹងតធវើដូចជារពះ
តយ ូវ៉ជារពះននឯងបានបង្ហគ ប់មក កំុឱ្យង្ហកដបរតៅតចញ
តៅខាងស្ដឋ ំ ឬខាងតឆវងត ើយ”។ (តចាទិយកថា៥:៣២) 

៦.៨. តត្ើអនករតូ្វតធវើអវីខលះ តបើសិនជាអនករបាថាន ចង់ស្ដឋ ប់តាមរពះជា
ម្ចច ស់តរចើនជាងតនះ? 

 អនករត្ូវដត្អធិស្ដឌ នសំុរពះគុណដថ្មតទៀត្។ អនករត្ូវអធិស្ដឌ ន
ដូចជាអនកសរតសរបទទំនុកដតមកើង “សូមរបទនឱ្យទូលបងគំ 
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ម្ចនតោបល់ ត ះទូលបងគំនឹងកាន់តាមរកិត្យវន័ិយរទង់ តអើ 
ទូលបងគំនឹងរកាទុកឱ្យអស់ពីចិត្តផង”។ 
(ទំនុកដតមកើង១១៩:៣៤, ១៤៣:១០) 

៦.៩. តត្ើអនកម្ចនតសចកឋីជំតនឿ តោយគ្នម នការស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់បានតទ? 
 តទ! មិនអាចតទ តសចកឋីជំតនឿដដលគ្នម នការស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់ ជា

តសចកឋីជំតនឿស្ដល ប់ “ចូរឱ្យអនករាល់គ្នន របរពឹត្តតាមរពះបនទូល
តៅ កំុឱ្យរគ្នន់ដត្ស្ដឋ ប់បុ៉តណាណ ះ ត ើយបតញ្ញឆ ត្ខលួនវញិត ះ
ត ើយ”។ (ោ៉កុប១:២២,២៥) 

៦.១០.តត្ើអនកអាចស្សឡាញ់រពះជាម្ចច ស់ តោយមិនស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់រទង់
បានតទ? 

 តទ! មិនអាចតទ ស្សឡាញ់រពះជាម្ចច ស់ម្ចនន័យថា កាន់ 
តាមបញ្ញដ ត្តិរបស់រទង់“ត្បិត្តនះ ត ើយជាតសចកឋីស្សឡាញ់
ដល់រពះជាមចស់ គឺឱ្យតយើងកាន់តាមបញ្ញដ ត្តិទំងអស់ របស់ 
រទង់ឯបញ្ញដ ត្តិរទង់ ត ះមិនដមនជាបនទុកធងន់តទ”។ 

 (១យូ៉ហាន ៥:៣, យូ៉ហាន ១៤:១៥) 
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មមមរៀនទី ៧ 
ការមោរព នងិ ការច ះចលូ 

៧.១. តត្ើការតគ្នរពរដឌអំណាច បានបង្ហគ ប់ពីកនុងរពះគមពីរដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ ការតនះរត្ូវបានបតរងៀនតៅកនុងបញ្ញដ ត្តិទីរបំា

“តកមងរាល់គ្នន តអើយ ចូរស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់ ម្ចតាបិតាខលួនកនុងរពះ
អម្ចច ស់ ត្បតិ្តធវើដូតចាន ះតទើបបានរត្ូវ ចូរតគ្នរពរបតិ្បត្តិដល់
ម្ចតាបិតាខលួន តនះជាបញ្ញដ ត្តិមុនដំបូង ដដលជាប់ម្ចនទំង
តសចកឋីសនាផង”។ (តអតភសូរ៦:១-២, និកខមនំ ២០:១២) 

៧.២. តត្ើអនកអាចតរៀនតគ្នរពពីអនកណា? 
 តរៀនពីរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ ជាពិតសស“រទង់ក៏ចុះតៅឯ

ភូមិណាស្ដដរត៉្ ជាមួយនឹងគ្នត់្វញិ ត ើយបានតៅកនុងឱ្វទ
គ្នត់្”។ (លូកា ២:៥១) 

៧.៣.តត្ើអនករតូ្វស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់ឪពុកម្ចឋ យអនកកនុងដផនកណាខលះ? 
 រគប់ដផនកទំងអស់ “តកមងរាល់គ្នន តអើយ ចូរស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់ឪពុក

ម្ចឋ យកនុងរគប់ការទំងអស់ ត្បិត្រពះអម្ចច ស់រទង់សពវរពះ
 ឫទ័យោ៉ងដូតចាន ះឯង”។ (កូលុ៉ស៣:២០, សុោសិត្ ១:៨) 

៧.៤. តត្ើរពះគមពីរនិោយដូចតមឋចអំពីការត្ម្ចត់្ចំតពាះឪពុកម្ចឋ យ? 
 វជាការសអប់តខពើមចំតពាះរពះជាម្ចច ស់ោ៉ងខាល ំង “ឯដភនកដដល

ចំអកឱ្យឪពុក ត ើយរបម្ចថ្ តមើលង្ហយមិនស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់
ម្ចឋ យត ះដកអកតៅរចកភនំនឹងចឹកដភនកត ះតចញ ត ើយតាម ត្
នឹងជដញ្ជ ងសីុតៅ”។ (សុោសិត្ ៣០:១៧)  
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៧.៥. តត្ើអនករតូ្វតគ្នរពពួកចាស់ទំុ ឬព័នធការកីនុងពួកជំនំុដដរដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ រពះគមពីរបតរងៀនតយើងឱ្យតគ្នរពពួកគ្នត់្ “ចូរ

ស្ដឋ ប់តាម ត ើយចុះចូលនឹងពួកអនកដដល ំមុខអនករាល់គ្នន
ចុះ តដើមបីឱ្យពួកអនកទំងត ះ បានដថ្រការពលឹងអនករាល់គ្នន
តោយអំណរ មិនដមនតោយដស្សកថ្ងូរតទ ត្បិត្តបើរត្ូវដស្សក
ថ្ងូរ ត ះបង់របតោជន៍ដល់អនករាល់គ្នន ត ើយ ពីតរពាះដត្អនក
ទំងត ះដថ្រកាហាក់ដូចជានឹងរត្ូវទូលដល់រទង់វញិ”។  
(ត តរពើរ ១៣:១៧) 

៧.៦. តត្ើអនករតូ្វតគ្នរពរោឌ ភិបាលននរបតទសរបស់អនកដដរដមនតទ? 
 ដមនត ើយ តទះតបើអនកដឹក ំទំងត ះមិនដមនជាអនកតជឿក៏

តោយ ក៏ពួកតគរត្ូវបានរពះជាម្ចច ស់តរជើសតំាងត ើងដដរ “ចូរ
ឱ្យរគប់ទំងមនុសសចុះចូលនឹងរាជការ ត្បិត្គ្នម នអំណាច
ណាតទ តលើកដត្មកពីរពះ គឺរពះរទង់បានតំាងពួកតោកទំង
ត ះឱ្យម្ចនអំណាច”។ (រ ៉មូ ១៣:១) 

៧.៧. តត្ើអនករតូ្វស្ដឋ ប់តាមសិទធិអំណាចណាដដលត្រមូវឱ្យអនក 
របរពឹត្តអំតពើបាបទស់នឹងរពះដដរដមនតទ? 

 តទ! អនកមិនរត្ូវស្ដឋ ប់តាមបទបញ្ញជ ណា ដដលត្រមូវឱ្យអនក
របរពឹត្តអំតពើបាប ទស់នឹងរពះជាម្ចច ស់ត ះត ើយ “ដត្
តពរត្ុស និងស្ដវក័ឯតទៀត្តឆលើយត ើងថា រត្ូវដត្ស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់
រពះជាជាងមនុសស”។ (កិចចការ៥:២៩) 
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៧.៨. តត្ើអនករតូ្វតគ្នរពចំតពាះមនុសសដដលម្ចនវយ័ចាស់ជាងអនក
តៅកនុងពួកជំនំុោ៉ងដូចតមឋច? 

 អនករត្ូវតគ្នរព និងផឋល់កិត្តិយសដល់ពួកគ្នត់្ “កំុឱ្យសឋី
បត ទ សដល់មនុសសចាស់ៗត ើយ ចូរទូ ម នគ្នត់្ទុកដូចជា
ឪពុកចុះ ត ើយមនុសសដដលតកមងជាងអនក ត ះទុកដូចជាបអូន
វញិ”។ (១ធីមូ៉តថ្ ៥:១-២) 

៧.៩. តត្ើវធីិដ៏ស្ដមញ្ដមួយកនុងការបង្ហា ញការតគ្នរព ចំតពាះមនុសស
ចាស់គឺជាអវី? 

 អនកនឹងតរកាកត ើងជរម្ចបសួរពួកគ្នត់្ តពលគ្នត់្តដើរមករក
អនក“រត្ូវឱ្យឯងតរកាកត ើងឈរ តៅមុខមនុសសចាស់សក់ស 
រត្ូវតគ្នរពដល់មនុសសម្ចនវយ័ចតរមើន ត ើយរត្វូតកាត្ខាល ច
ដល់រពះននឯងដដរអញតនះជារពះតយ ូវ៉”។ 
(តលវវីន័ិយ១៩:៣២) 

៧.១០.តត្ើអនករតូ្វចុះចូលចំតពាះមនុសសដដលម្ចនវយ័តសមើរនឹងអនក 
តៅកនុងពួកជំនំុដដរឬតទ? 

 ពិត្ដមនត ើយ តនះជាបំណង ឬទ័យរបស់រពះ រពះគមពីរ
ដចងថា “ត ើយទំងចំណុះគ្នន តៅវញិតៅមកតោយតសចកឋី
តកាត្ខាល ចដល់រពះរគីសទ”។ (តអតភសូរ ៥:២១)។ 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



មេមរៀនបន្នែេស្ដ ីអំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -29 

មមមរៀនទី ៨ 
ការរន្ទា រខ្លនួ 

៨.១.  ត តុ្អវីបានជាអនករតូ្វប ទ បខលួន? 
 រពះគមពីរបតរងៀនតយើងឱ្យប ទ បខលួន ត្បិត្រពះជាម្ចច ស់សអប់

តសចកឋីអំណួត្ “ឯអនករាល់គ្នន ដដលតៅតកមង ត ះរត្ូវចុះចូល
នឹងពួកចាស់ទំុដដរ ត ើយរត្ូវឱ្យរគប់គ្នន ម្ចនចិត្តសុោពដល់
គ្នន តៅវញិតៅមក ពីតរពាះរពះរទង់ដត្ងត្តំាងនឹងមនុសសអួត្
អាងដត្ផឋល់រពះគុណដល់ពួករាបស្ដវញិ”។ 

 (១តពរត្ុស ៥:៥, ោ៉កុប ៤:៦) 

៨.២. តត្ើការប ទ បខលួនគឺជាអវី? 
 ការប ទ បខលួន គឺមិនដមនជាការបង្ហអ ប់បងខូចខលួនឯងត ះតទ 

បុ៉ដនត ជាការដដលយកចិត្តទុកោក់ ចំតពាះការដដលគួរឱ្យ
សរតសើរកនុងជីវតិ្របស់អនកដនទវញិ តោកស្ដវក័បុ៉លោស់
តត្ឿនតយើងថា “កំុឱ្យតធវើអវីតោយទស់ដទងគ្នន  ឬតោយតសចកឋី
អំណួត្ឥត្របតោជន៍ត ើយ ដត្ចូររាប់អានគ្នន ឱ្យតលើសជាង
ខលួនឯងតោយចិត្តសុោពវញិ”។ (ភីលីព ២:៣) 

៨.៣. តត្ើអនកអាចតរៀនប ទ បខលួនពីអនកណា? 
 តរៀនពីរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ ជាពិតសស“រត្វូដត្ម្ចនគំនិត្

ដូចជារពះរគីសទតយសូ៊វវញិ ដដលតទះតបើរទង់ម្ចនរបូអងគជា
រពះក៏តោយ គង់ដត្មិនបានរាប់តសចកឋីដដលតសមើរនឹងរពះ
ត ះ ទុកជាតសចកឋីដដលគួរកាន់ខាជ ប់ត ើយ។ គឺរទង់បាន
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លះបង់រពះអងគរទង់មកយករបូោព ជាបាវបតរមើវញិរពម
ទំងរបសូត្មកម្ចនរបូជាមនុសសផង ត ើយដដលរទង់តឃើញ
ម្ចនោពជាមនុសសដូតចាន ះ ត ះក៏ប ទ បរពះអងគរទង់ ទំងចុះ
ចូលស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់រ ូត្ដល់ទីមរណៈ គឺរទង់ទទួលសុគត្ជាប់
តលើតឈើឆ្ក ងផង”។ (ភីលីព ២:៥-៨) 

៨.៤. តត្ើអនករតូ្វប ទ បខលួនោ៉ងដូចតមឋច? 
 អនករត្ូវរាប់អនកដនទឱ្យសំខាន់ជាងខលួនឯង “ខាងឯតសចកឋី

ស្សឡាញ់ជាបងបអូន ត ះចូរម្ចនចិត្តថ្នមគ្នន តៅវញិតៅមក
ចុះ ខាងឯតសចកឋីរាប់អានត ះ ឱ្យខំរាប់អានតគជាមុន”។  
(រ ៉មូ១២:១០) 

៨.៥. តត្ើតសចកឋីអំណួត្ជាអំតពើបាបដមនតទ? 
 ដមនត ើយ ត្បតិ្រពះជាម្ចច ស់សអប់តសចកឋីអំណួត្ “ឫកខពស់ 

និងចិត្តអំណួត្ គឺចតងកៀងរបស់មនុសសអារកក់ ត ះតៅថាជា
អំតពើបាបទំងអស់”។ (សុោសិត្ ២១:៤) 

៨.៦. តោកិយនិោយថា “តបើគ្នម នអំណួត្ តយើងគ្នម នតជាគជ័យតទ” 
ចុះរពះគមពីរវញិនិោយដូចតមឋច? 

 រពះគមពីរនិោយថា៖“ចិត្តតឆមើងនឆមរបស់មនុសសនឹង ំឱ្យតថាក
ទបតៅ ដត្អនកណាដដលម្ចនចិត្តសុោពរាបទប ត ះនឹង
បានកិត្តិសពទវញិ”។ (សុោសិត្២៩:២៣) 
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៨.៧. តត្ើមនុសសដដលប ទ បខលួនអាចនឹងរតូ្វសងគមរាប់រកតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ វជារពះបនទូលសនារបស់រពះជាម្ចច ស់“ផល

ននតសចកឋីសុោព និងតសចកឋីតកាត្ខាល ចដល់រពះតយ ូវ៉
ត ះគឺជារទពយសមបត្តិ កិត្តិសពទ និងជីវតិ្” ។ 

 (សុោសិត្២២:៤, ១៥:៣៣) 

៨.៨. តៅតពលដដលអនកពូដកកនុងការង្ហរអវីមា៉ង តត្ើអំណួត្ពីការ
ត ះខុសដដរឬោ៉ងណា? 

 តបើសិនជាអនកអួត្អាង មិនបានថាវ យសិរលីអដល់រពះ ត ះ
រទង់នឹងប ទ បអនកចុះ តដើមបីជាការលអដល់អនកវញិ“អនកណា
ដតមកើងខលួន អនកត ះនឹងរត្ូវប ទ បចុះវញិ ត ើយអនកណាដដល
ប ទ បខលួន ត ះនឹងបានដតមកើងត ើង”។ (ម៉្ចថាយ២៣:១២) 
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មមមរៀនទី ៩ 
ភាពរារស្ង 

៩.១.  តត្ើោពរាបស្ដគឺជាគុណធម៌របស់រគីសទបរស័ិទដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ វគឺជាសញ្ញដ សម្ចគ ល់ពីោពរាបស្ដរបស់អនក

តជឿពិត្រគប់គ្នន  ត្បិត្អនកនិពនធទំនុកដតមកើងសរតសរថា៖ “ត្បតិ្
រពះតយ ូវ៉ រទង់សពវរពះ ឫទ័យនឹងរាស្តសតរទង់ រទង់តាក់
ដត្ងមនុសសរាបស្ដតោយតសចកឋីសតគង្ហគ ះ” (ទំនុកដតមកើង
១៤៩:៤) រពះតយសូ៊វម្ចនបនទូលថា៖ “ម្ចនពរត ើយអស់អនក
ណាដដលសលូត្រត្ង់ ត្បិត្អនកត ះនឹងរគងដផនដីជាមរត្ក”។ 
(ម៉្ចថាយ ៥:៥) 

៩.២. តរដពីរពះតយសូ៊វរគីសទ តត្ើម្ចនអនកណាតទៀត្ដដលជាមនុសស
រាបស្ដបំផុត្តលើដផនដី? 

 តោកមូ៉តស គឺជាមនុសសរាបស្ដបំផុត្តៅជំ ន់របស់គ្នត់្ 
“រឯីមូ៉តសតោកសុោពណាស់ តលើសអស់ទំងមនុសសតៅ
តលើដផនដី” (ជនគណ ១២:៣) បុ៉ដនតមនុសសដដលរាបស្ដ
បំផុត្តលើដផនដី គឺរពះតយសូ៊វដដលរទង់ម្ចនបនទូលថា៖ “អស់
អនកតនឿយរពយួត ើយផទុកធងន់តអើយ ចូរមកឯខញុំ ខញុំនឹងឱ្យអនក
រាល់គ្នន ឈប់សរម្ចក ចូរទទួលនឹមខញុំ ត ើយតរៀននឹងខញុំចុះ
ត្បតិ្ខញុំសលូត្ត ើយម្ចនចិត្តសុោព ត ះអនករាល់គ្នន នឹងបាន
សរម្ចកដល់រពលឹង”។ (ម៉្ចថាយ ១១:២៨-២៩) 
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៩.៣. តត្ើសុោពរាបស្ដ និងការប ទ បខលួនខុសគ្នន ដូចតមឋចខលះ? 
 សុោពរាបស្ដ គឺជាការប ទ បខលួន និងម្ចនចិត្តសុោពជា

ពិតសសតៅតពលដដលរត្ូវអនកដនទគំរាម រពះអម្ចច ស់តយសូ៊វ
បានបង្ហា ញោពរាបស្ដរបស់រទង់ “កាលតគបានតជររបម្ចថ្
ដល់រទង់ ត ះក៏មិនបានគំ កកំដ ងដល់តគដដរ គឺបាន
របគល់រពះអងគរទង់តៅរពះ ដដលជំនំុជំរមះតោយសុចរតិ្
វញិ”។ (១តពរត្សុ ២:២៣) 

៩.៤. ត តុ្អវីក៏ោពរាបស្ដម្ចនស្ដរៈសំខាន់តៅកនុងពួកជំនំុ? 
 តបើគ្នម នោពរាបស្ដតទ តយើងក៏មិនដមនជារគីសទបរស័ិទដដរ 

ត ើយក៏គ្នម នការរបួរមួកនុងពួកជំនំុដដរ ស្ដវក័បុ៉លបានម្ចន
របស្ដសន៍ថា៖ “ដូតចនះ ខញុំជាអនកជាប់គុកកនុងរពះអម្ចច ស់ ខញុំ
ទូ ម នអនករាល់គ្នន ថា រឱ្យអនករាល់គ្នន តដើរដបបគួរនឹងការង្ហរ 
ដដលរទង់បានតៅមកតធវើចុះរពមទំងម្ចនចិត្តសុោព ត ើយ
សលូត្រត្ង់រគប់ជំពូកទំងអត់្ធមត់្ ត ើយរទំរទគ្នន តៅវញិតៅ
មកតោយស្សឡាញ់ ត ើយខញុំរបឹងរកាតសចកឋីរបួរមួគ្នន របស់
រពះវញិ្ញដ ណ តោយតសចកឋីតមរតី្ទុកជាចំណងផង”។  
(តអតភសូរ ៤:១-៣) 

៩.៥. តត្ើោពរាបស្ដអាចយកមកបណឋុ ះកនុងចិត្តមនុសសបានតទ? 
 ពិត្ជាបាន វពិត្ជាម្ចនស្ដរសំខាន់ណាស់កនុងការតធវើដបប

តនះ ត្បតិ្តហារាតសផ្ដ បានម្ចនរបស្ដសន៍ថា“អស់អនករាប
ស្ដតៅដផនដី ដដលរកាអស់ទំងបញ្ញដ ត្តចាប់របស់រពះ
តយ ូវ៉តអើយ ចូរដសវងរករទង់ ចូរដសវងរកតសចកឋីសុចរតិ្ 
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ចូរដសវងរកតសចកឋីសុោពចុះ របដ លជាអនករាល់គ្នន នឹងបាន
បំាងទុកតៅកនុងនថ្ងននតសចកឋីខាញ ល់ននរពះតយ ូវ៉តទដឹង”។ 
(តសផ្ដ  ២:៣) 

៩.៦. តត្ើខញុំអាចនឹងបណឋុ ះោពរាបស្ដោ៉ងដូចតមឋច? 
 តោយចងចំាោ៉ងខាជ ប់ខជួននូវ “តសចកឋីសុោព និងតសចកឋី

សមលូត្របស់រពះរគីសទ” (២កូរនិថូ្ស១០:១)“ក៏មិនគួរឱ្យបាវ
បតរមើននរពះ អម្ចច ស់ត ល្ ះគ្នន ត ើយ គួរឱ្យចិត្តសុោពរាបស្ដ
ដល់មនុសសទំងអស់វញិ រត្ូវរបសប់កនុងការបតរងៀនទំង
ម្ចនចិត្តអត់្ធមត់្ផង រត្ូវរបតៅត្រមង់មនុសសដដលទទឹង
ទដទង តោយម្ចនចិត្តសុោព ដរកងរពះរទង់បណាឋ លឱ្យតគ
ដរបចិត្ត ឱ្យបានស្ដគ ល់តសចកឋីពិត្វញិ”។  

 (២ធីមូ៉តថ្ ២:២៤-២៥, ទីតុ្ស ៣:២) 

៩.៧. តត្ើពួកមនុសសដដលម្ចនចិត្តរាបស្ដតរត្កអរនឹងអវីខលះតៅកនុង
ជីវតិ្តនះ? 

 គឺរពះជាម្ចច ស់នឹងដឹក ំតគ កនុងរគប់កិចចការដដលតគតធវើ “រទង់
នឹង ំមនុសសសុោពកនុងតសចកឋីយុត្តិធម៌ ត ើយបតរងៀន
មនុសសរាបទបឱ្យស្ដគ ល់ផលូវរទង់”។ (ទំនុកដតមកើង ២៥:៩) 
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មមមរៀនទី ១០ 
ភាពមទៀងស្តង ់

១០.១.តត្ើអនកអាចតរៀនអំពីោពតទៀងរត្ង់ពីអនកណា? 
 តរៀនពីរពះតយសូ៊វរគីសទ “ត្បតិ្រទង់បានតៅអនករាល់គ្នន មកឯ

តសចកឋីតនះឯង តរពាះរពះរគីសទក៏បានរងទុកខជំនួសតយើងដដរ 
ទំងទុកត្រម្ចប់ឱ្យតយើងតដើរតាមលំអានោនននរទង់ រទង់
មិនដដលតធវើបាបអវីតស្ដះ ក៏មិនតឃើញម្ចនកិចចកលអវីតៅរពះ
ឱ្សឌរទង់ត ើយ”។ (១តពរត្ុស ២:២១-២២) 

១០.២.តត្ើោពតទៀងរត្ង់តៅកនុងពាកយសមឋីសំខាន់ដដរដមនតទ? 
 ពិត្ត ើយ រពះជាម្ចច ស់រទង់សអប់ពាកយកុ ក“បបូរម្ចត់្ដដល

តពាលពាកយភូត្ភរ ជាទីសអប់តខពើមដល់រពះតយ ូវ៉ ដត្ពួក
អនកដដលរបរពឹត្ត តោយពិត្រត្ង់ត ះ ជាទីគ្នប់ដល់រពះ
 ឫទ័យរទង់វញិ”។ (សុោសិត្ ១២:២២, តអតភសូរ ៤:២៥) 

១០.៣.តត្ើការបនលំជាោពមិនតទៀងរត្ង់ដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ ការបនលំនឹងរត្ូវបានផត ទ តទសកនុងរពះបនទូល

របស់រពះជាម្ចច ស់ “ជញ្ជ ីងមិនរតឹ្មរត្ូវ ជាទីសអប់តខពើមដល់
រពះតយ ូវ៉ ដត្កូនជញ្ជ ីងរគប់ទមងន់ ជាទីគ្នប់ដល់រពះ
ទ័ ឫទ័យរទង់វញិ”។  (សុោសិត្ ១១:១) 
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១០.៤.តត្ើការតធវើពុត្ជាខំរបឹងតធវើការតពលដដលតោករគូអនករគូឬ
ឪពុកម្ចឋ យកំពុងឃ្លល តំមើលជាការរតឹ្មរតូ្វដដរឬតទ? 

 តទ! ខញុំមិនរត្ូវតធវើពុត្ោច់ខាត្ អនករត្ូវតកាត្ខាល ចរពះជាម្ចច ស់ 
“ពួកបាវបតរមើតអើយ ចូរស្ដឋ ប់បង្ហគ ប់តៅហាវ យ យខាង
ស្ដច់្មកនុងរគប់ការទំងអស់ចុះ មិនដមនដត្កាលតៅ
មុខតគបុ៉តណាណ ះ ដូចជាចង់ផ្ដគ ប់ចិត្តមនុសសត ះតទ គឺតោយ
ចិត្តតស្ដម ះរត្ង់វញិ ទំងតកាត្ខាល ចដល់រពះផង”។ 

 (កូលុ៉ស ៣:២២) 

១០.៥.តត្ើការនិោយបតញ្ញជ រ ឬបំតផលើសជាការរតឹ្មរតូ្វដដរឬតទ? 
 តទ! រពះជាម្ចច ស់សអប់អណាឋ ត្ណាដដលបតញ្ញជ រ 

“រពះតយ ូវ៉រទង់នឹងកាត់្អស់ទំងបបូរម្ចត់្បតញ្ច ើច រពម
ទំងអណាឋ ត្ដដលតពាលពាកយធំត ះផង”។ 
(ទំនុកដតមកើង១២:៣) 

១០.៦.តត្ើតយើងរតូ្វដករត្រមង់កំ ុសឆគង ឬពាកយកុ កពីអតី្ត្កាល
ដដរឬតទ? 

 ពិត្ដមនត ើយ តបើសិនជាអនកធ្លល ប់និោយកុ ក អនករត្ូវដត្
ដកដរបតោយតសចកឋីពិត្វញិ “ត តុ្ត ះបានខញុំរបបាទខំរបឹង
ឱ្យម្ចនបញ្ញដ ចិត្តឥត្តៅ មងតៅចំតពាះរពះ និងចំតពាះ
មនុសសតោកជានិចចដដរ”។ 
(កិចចការ ២៤:១៦, ២កូរនិថូ្ស ៨:២១) 
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១០.៧.តត្ើោពតទៀងរត្ង់ជាតគ្នលការណ៍លអបំផុត្សរម្ចប់ជីវតិ្រស់
តៅដមនតទ? 

 របាកដណាស់ត្បិត្ “តសចកឋីសុចរតិ្របស់មនុសសតទៀងរត្ង់
នឹង ំផលូវតគ ដត្តសចកឋីតវៀចតវររបស់មនុសសរបទូសឋនឹង ំឱ្យ
វ ិសវញិ”។ (សុោសិត្១១:៣, ១៩:១) 

១០.៨.តត្ើការសូកប៉ាន់ តដើមបនឹីងសតរមចកិចចការអវីមួយជាការខុស
ដដរឬោ៉ងណា? 

 ដមនត ើយ តោកិយដត្ងដត្សូកប៉ាន់ បុ៉ដនតរគីសទបរស័ិទទ
ដត្របឆំ្ងនឹងទតងវើរមិនតទៀងរត្ង់ដបបតនះ ត្បតិ្តោកមូ៉តស
បានម្ចនរបស្ដសន៍ថា “មិនរត្ូវបដងវរតសចកឋីយុត្តិធម៌ត ើយ 
ក៏មិនរត្ូវលតមអៀងចិត្តតៅខាងណា ឬសីុសំណូកត ើយ ត្បិត្
សំណូកជាការ ំឱ្យបំបិទដភនកអនករបាជញ ត ើយក៏បងខូចពាកយ
សមឋីរបស់មនុសសសុចរតិ្ផង”។ (តចាទិយកថា១៦:១៩) 
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មមមរៀនទី ១១ 
ការលះរងខ់្លនួឯង និង ការគិតអំពអីនក្ដទទ 

 
១១.១.តត្ើការលះបង់ខលួនឯងរតូ្វបានបង្ហគ ប់កនុងរពះគមពីរដមនតទ? 
 ពិត្របាកដណាស់ “កំុឱ្យរគប់គ្នន ដសវងរកដត្របតោជន៍ផ្ដទ ល់

ខលួនត ើយ រត្ូវដសវងរកចំតពាះអនកដនទផង”។ 
 (ភីលីព ២:៤, ១កូរនិថូ្ស ១០:២៤) 

១១.២.តត្ើអនកណាដដលបានតធវើជាឧទ រណ៍អស្ដច រយបំផុត្អំពីការ
លះបង់ខលួនឯង? 

 រពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ “ត្បិត្អនករាល់គ្នន បានស្ដគ ល់ រពះ 
គុណននរពះតយសូ៊វរគីសទ ជារពះអម្ចច ស់ននតយើងរាល់គ្នន  
ត ើយថាតទះតបើរទង់ជាតសដឌីក៏តោយ គង់ដត្រទង់បាន
រត្ ប់ជារក តោយតរពាះអនករាល់គ្នន  តដើមបឱី្យអនករាល់គ្នន
បានម្ចនត ើង តោយស្ដរតសចកឋីករមរបស់រទង់”។  
(២កូរនិថូ្ស៨:៩) 

១១.៣.តត្ើម្ចនអវីខលះដដលរតូ្វគិត្? 
 គិត្អំពីអនកដនទរពមទំងពាោមជួយតគ របកបតោយចិត្ត

សបបុរសផង “គួរដត្ឱ្យតយើងរាល់គ្នន  ដដលម្ចនកម្ចល ំង បាន
រទំរទនឹងោពកតមាយរបស់ពួកអនក ដដលគ្នម នកម្ចល ំងវញិ 
ឥត្បំតពញចិត្តខលួនតយើងត ើយ រត្ូវឱ្យតយើងរាល់គ្នន បំតពញ
ចិត្តអនកជិត្ខាងខលួន សរម្ចប់ជាតសចកឋីលអឱ្យបានស្ដអ ងចិត្ត
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ត ើង ត្បិត្រពះរគីសទរទង់មិនបានបំតពញរពះ ឫទ័យរទង់
ដដរ”។ (រ ៉មូ ១៥:១-៣) 

១១.៤.តត្ើការគិត្អំពីអនកដនទម្ចនន័យថា មិនបងករតរឿងឱ្យអនកតផសង
ដមនតទ? 

 តទ! ការគិត្អំពីអនកដនទ ជួនកាលក៏ត្រមូវឱ្យតយើងដកកំ ុស
របស់អនកដនទដដរ “ត ើយរត្ូវឱ្យតយើងពិចារណាតមើលគ្នន តៅ
វញិតៅមកដដរ តដើមបបីណាឋ លឱ្យម្ចនតសចកឋីស្សឡាញ់ 
ត ើយឱ្យរបរពឹត្តការលអផង”។ 
(ត តរពើរ ១០:២៤, រ ៉មូ១៤:១៩) 

១១.៥.តត្ើចិត្តសុោព គឺជាគុណធម៌របស់រគីសទបរស័ិទដមនតទ? 
 ដមនត ើយ ចិត្តសុោពរាបស្ដ គឺជាចំដណកមួយននការគិត្

អំពីអនកដនទ “តរកាយបងអស់តនះ ចូរឱ្យរគប់គ្នន ម្ចនគំនិត្
ដត្មួយ រពមទំងម្ចនចិត្តអាណិត្អាសូរ ត ើយស្សឡាញ់
គ្នន ជាបងបអូន និងម្ចនចិត្តទន់សតណាឋ សត ើយសុោព”។  
(១តពរត្ុស ៣:៨) 

១១.៦.តត្ើតយើងរតូ្វជួយគ្នន តៅវញិតៅមកដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ ត្បិត្រពះរគីសទជារពះអម្ចច ស់ននតយើង

បតរងៀនតយើងថា តយើងរត្ូវដត្បតរមើគ្នន តៅវញិតៅមក “ដូតចនះ 
តបើខញុំដដលជារពះអម្ចច ស់ ត ើយជារគូបានោងតជើងឱ្យអនក
រាល់គ្នន  ត ះគួរដត្ឱ្យអនករាល់គ្នន ោងតជើងដល់គ្នន នឹងគ្នន
ដដរ”។ (យូ៉ហាន ១៣:១៤) 
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១១.៧.តត្ើការជួយគ្នន តៅវញិតៅមកម្ចនន័យោ៉ងណា? 
 វម្ចនន័យថា ជួយយកអាស្ដរគ្នន តៅវញិតៅមក-“ចូរយក

អាស្ដរគ្នន តៅវញិតៅមក ោ៉ងត ះតទើបបានសតរមចតាម
រកិត្យវន័ិយននរពះរគីសទ”។ (កាឡាទី៦:២) 

១១.៨.ចូរតលើកឧទ រណ៍ខលះៗដដលនិោយអំពីការជួយយក
អាស្ដរគ្នន និងការគិត្អំពីអនកដនទ ។ 

 ការតធវើទនដល់មនុសសទល់រក និងការបង្ហា ញនូវការទទួល
រាក់ទក់ “ខាងតសចកឋីខវះខាត្របស់ពួកបរសុិទធ ត ះចូរផគត់្
ផគង់ឱ្យទំងខំរបឹងឱ្យម្ចនតសចកឋីតៅត ៉ផងចុះ”។ 

 (រ ៉មូ ១២:១៣) 

១១.៩.តត្ើអនករតូ្វជួយយកអាស្ដរដល់មនុសសដដលមិនរបាកដថា
នឹងតចះដឹងគុណដដរដមនតទ? 

 ដមនត ើយ ត្បិត្រពះអម្ចច ស់បតរងៀនតយើងថា “ដដលឱ្យត ះ
បានពរជាជាងទទួល”។ (កិចចការ ២០:៣៥) 
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  មមមរៀនទី ១២ 
ការេករ់ចតិត 

១២.១.តត្ើការសកប់ចិត្តរតូ្វបានបង្ហគ ប់កនុងរពះគមពីរដដរដមនតទ? 
 ពិត្ណាស់ វជាបញ្ញដ ត្តិទី១០ននរកិត្យវន័ិយ “កំុឱ្យតោភចង់

បានផទះអនកជិត្ខាងខលួនឱ្យតស្ដះ ក៏កំុឱ្យតោភចង់បាន
របពនធតគ ឬបាវរបុសស្សីតគកឋី ឬតគ្ន ោ ឬរបស់អវីផងអនក
ជិត្ខាងខលួនឱ្យតស្ដះ”។ (និកខមនំ២០:១៧) 

១២.២.តត្ើការសកប់ចិត្តជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់របស់រគីសទបរស័ិទតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយត្បិត្ “ការតគ្នរពរបតិ្បត្តិដល់រពះ ដដលម្ចន

ទំងចិត្តសកប់សកល់ផងត ះជាកនរមមួយោ៉ងធំដមន”។ 
(១ធីមូ៉តថ្ ៦:៦, ៦:៧-១០) 

១២.៣.តត្ើអនកអាចសកប់ចិត្តដដរឬតទ តបើសិនអនកជាអនករក? 
 គឺពិត្របាកដណាស់ “ខញុំបានតរៀនឱ្យម្ចនតសចកឋីសតណាឋ ស

កនុងសណាឌ នរគប់ោ៉ង ដដលខញុំធ្លល ប់រទំឱ្យម្ចនតសចកឋី
ចតងអៀត្ចងអល់ ត ើយក៏ធ្លល ប់ម្ចនតសចកឋីរកីរាយដដរ ខញុំធ្លល ប់
ទំងដឆអត្ ទំងឃ្លល ន ទំងម្ចន ទំងខវះ កនុងស្ដរតពើទំងអស់
ត ើយ”។ (ភីលីព ៤:១១-១២) 

១២.៤.តត្ើតយើងអាចតរៀនពីការសកប់ចិត្តកនុងោពរកីរកពីអនកណាជា
ពិតសស? 

 ពីរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទជារពះរាជបុរតា ននរពះដដលរទង់
ម្ចនបនទូលថា៖ “កតគញ្ញជ ងម្ចនរងូវ ត ើយសត្វត ើរតលើ
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អាកាសក៏ម្ចនសមបុកដដរ ដត្កូនមនុសសគ្នម នកដនលងណានឹង
តកើយកាលតទ”។ (ម៉្ចថាយ ៨:២០) 

១២.៥.តត្ើការដដលរកត ះដត្ងលអជាងម្ចនជានិចចដមនតទ? 
 វមិនដមនដូតចាន ះត ះតទ ដត្ក៏មិនចំាបាច់ដដររពះបាទតអតគើរ

អធិស្ដឌ នថា “សូមកម្ចច ត់្តសចកឋីភូត្ភរ និងពាកយកុ កឱ្យ
ឆ្ង យពីទូលបងគំតៅ ត ើយសូមកំុឱ្យទូលបងគំម្ចនតសចកឋី
ទ័លរក ឬជាអនកម្ចនដដរ សូមរគ្នន់ដត្ចិញ្ច ឹមជីវតិ្ទូលបងគំ 
តោយអាហារដដលរត្ូវការបុ៉តណាណ ះ ដរកងទូលបងគំបានដឆអត្ 
ត ើយតបាះបង់តចាលរទង់តោយពាកយថា រពះតយ ូវ៉ជា
អនកណា ន៎ ឬដរកងទូលបងគំម្ចនតសចកឋីទ័លរកតៅជាលួច
តគ រពមទំងតរបើរពះ មននរពះ ជាទីតមើលង្ហយផង”។  
(សុោសិត្ ៣០:៨-៩) 

១២.៦.តត្ើការសកប់ចិត្តពាក់ព័នធនឹងតរឿងម្ចននិងរកដត្បុ៉តណណះឬ? 
តទ! វក៏ពាក់ព័នធនឹងស្ដថ នការណ៍រស់តៅ និងតករ តិ៍ត ម្ ះ តយើងដដរ 

តោកស្ដវក័បុ៉លម្ចនរបស្ដសន៍ថា “បងបអូន តអើយ អនករាល់
គ្នន ម្ចនសណាឌ នោ៉ងណា កនុងកាលដដល រពះរទងតៅមក 
ត ះឱ្យរបរពឹត្តតាម សណាឌ នត ះតៅ ចំតពាះរទង់ចុះ” 
(១កូរនិថូ្ស ៧:២៤) ត ើយ “កំុឱ្យតយើង រាល់គ្នន រកតករ តិ៍
ត ម្ ះដដលឥត្របតោជន៍ទំងចាក់រកុ ត ើយ ន្ នីសគ្នន
តៅវញិតៅមកត ើយ”។ (កាឡាទី ៥:២៦) 
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១២.៧.តត្ើតយើងរតូ្វបានជរមុញឱ្យសកប់ចិត្តោ៉ងដូចតមឋច? 
 គឺតាមរយៈការនឹកចំាពីតសចកឋីសនារបស់រពះអម្ចច ស់ ដដល

តៅជាប់ជាមួយនឹងតយើជានិចច “ចូរឱ្យកិរោិដដលអនករាល់គ្នន
របរពឹត្តបានឥត្តោភត ើយ ឱ្យសកប់ចិត្តនឹងរបស់ដដលម្ចន
ត ើយបុ៉តណាណ ះចុះ ត្បិត្រពះរទង់ម្ចនបនទូលថា “អញនឹងមិន
ចាកតចញពីឯង ក៏មិនតបាះបង់តចាលឯងត ើយ”។ 

 (ត តរពើរ១៣:៥) 
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មមមរៀនទី ១៣ 
ភាពក្តតញូ ឬ ការដងឹគ ណ 

១៣.១.តត្ើការដឹងគុណរតូ្វបានបង្ហគ ប់កនុងរពះគមពីរដដរដមនតទ? 
 ដមនត ើយ ការតនះរត្ូវបានបង្ហគ ប់ជាតរចើនកដនលងកនុងរពះ

គមពីរ។ ឧទ រណ៍ តោកស្ដវក័បុ៉លម្ចនរបស្ដសន៍ថា 
“ចូរអររពះគុណកនុងរគប់ការទំងអស់ ត្បិត្រពះរទង់សពវរពះ
 ឫទ័យឱ្យអនករាល់គ្នន តធវើោ៉ងដូតចាន ះ តោយនូវរពះរគីសទ
តយសូ៊វ”។ (១ដថ្សា ូនីច ៥:១៨) 

១៣.២.តត្ើោពកត្តញូសំខាន់ណាស់ដមនតទ? 
 ដមនត ើយ តៅតពលដដលរពះអម្ចច ស់បានតរបាសមនុសស

ឃលង់ដប់ ក់ឱ្យបានជាត ះ ម្ចនដត្ម្ចន ក់បុ៉តណាណ ះដដលបាន
រត្ ប់មកអររពះគុណរទង់។ រពះអងគសពវរពះ ឫទ័យនឹង
គ្នត់្ណាស់ រទង់មិនសពវរពះទ័យនឹងអនកឯតទៀត្ត ើយរពះ
អងគម្ចនបនទូលថា “តត្ើអនកទំងដប់ត ះមិនបានជាស្ដអ ត្តទឬ
អី? ចុះរបំាបួន ក់តទៀត្តៅឯណា? តត្ើតឃើញម្ចនដត្
ស្ដសន៍ដនទមួយតនះតទឬ ដដលវលិមកសរតសើរដតមកើងដល់
រពះ?” រចួរទង់ម្ចនបនទូលតៅអនកត ះថា “ចូរតរកាកត ើង
តៅចុះតសចកឋីជំតនឿអនកបានសតគង្ហគ ះអនកត ើយ”។ 

 (លូកា១៧:១៧-១៨) 
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១៣.៣.តត្ើតយើងរតូ្វបង្ហា ញោពកត្តញូដល់រពះជាម្ចច ស់តោយ  
រតបៀបណា? 

 តោយអរគុណកនុងរពះ ម រពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ “ដូតចនះ
រត្ូវឱ្យតយើងថាវ យពាកយសរតសើរតោយស្ដររទង់ ទុកជា
តរគឿងបូជាដល់រពះជានិចច គឺជាផលននបបូរម្ចត់្ដដលដថ្លង
របាប់ពីរពះ មរទង់”។ (ត តរពើរ១៣:១៥,រ ៉មូ១:៨,កូលុ៉ស 
៣:១៧, ទំនុកដតមកើង ១០០:៤) 

១៣.៤.តត្ើតយើងរតូ្វអររពះគុណរពះជាម្ចច ស់ចំតពាះចំណងមិត្តោព
ជាមួយបងបអូនរមួជំតនឿដដរដមនតទ? 

 ពិត្របាកដណាស់ តយើងរត្ូវតធវើដូចតោកស្ដវក័បុ៉ល ដដល 
ម្ចនរបស្ដសន៍តៅកាន់ពួកជំនំុ តៅរកុងភីលីពថា “ខញុំអររពះ 
គុណដល់រពះននខញុំ តោយតរពាះរគប់ទំងតសចកឋីដដលខញុំនឹក 
ចំាពីអនករាល់គ្នន ”។ (ភីលីព ១:៣) 

១៣.៥.តត្ើការអររពះគុណមុនតពលបរតិោគអាហារជាការសំខាន់
សរម្ចប់តយើងដដរតទ? 

 ដមនត ើយ រពះតយសូ៊វរគីសទដត្ងអររពះគុណមុនតពលរទង់ 
តស្ដយអាហារ ឧទ រណ៍ថា មុនតពលដដលរទង់របទន 
អាហារដល់មនុសសបួនពាន់ ក់ “ត ះរទង់បង្ហគ ប់ឱ្យ វូង 
មនុសសអងគុយតៅដី រចួយកនំប័ុងទំងរបំាពីរត ះមកអររពះ
គុណ ត ើយកាច់របទនដល់ពួកសិសស ឱ្យតលើកតៅជូន
ដល់ វូងមនុសស តគក៏តលើកតៅ”។ (ម៉្ចកុស ៨:៦) 
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១៣.៦.តត្ើការអររពះគុណតោយសតមលងរបស់តយើង គឺជាវធីិដត្មួយ 
គត់្កនុងការបង្ហា ញនូវោពកត្តញ្ដូរបស់តយើងចំតពាះរពះជា
ម្ចច ស់ដមនតទ? 

 តទ! មិនដមនតទ តយើងរត្ូវដត្រស់តៅកនុងជីវតិ្រគីសទបរស័ិទ 
តោយោពកត្តញ្ដូ តោកស្ដវក័បុ៉លបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា 
“ដូតចនះដដលអនករាល់គ្នន បានទទួលរពះរគីសទតយសូ៊វ ជារពះ 
អម្ចច ស់ដបបោ៉ងណា ត ះចូរតដើរកនុងរទង់ដបបោ៉ងត ះ
ចុះ តោយបានចាក់ឫស ត ើយស្ដអ ងត ើងកនុងរទង់ ទំង
តំាងតៅខាជ ប់ខជួនកនុងតសចកឋីជំតនឿ ដូចជាបានបតរងៀនដល់
អនករាល់គ្នន ត ើយ រពមទំងអររពះគុណកាន់ដត្តរចើនត ើង
តទៀត្ផង” (កូលុ៉ស២:៦-៧) ត ើយថា “តោយស្ដរតសចកឋី
តនះឯង តយើងរាល់គ្នន បានស្ដគ ល់តសចកឋីស្សឡាញ់។ គឺ
រទង់បានសូ៊បឋូររពះជនមរទង់ជំនួសតយើង ដូតចនះគួរឱ្យតយើងបឋូរ
ជីវតិ្តយើងជំនួសបងបអូនដដរ”។ (១យូ៉ហាន៣:១៦) 

១៣.៧.តត្ើតយើងរតូ្វបង្ហា ញោពកត្តញ្ដូចំតពាះមនុសសដដលរបរពឹត្តលអ
ដល់តយើងដដរដមនតទ? 

 ដមនត ើយ គឺតយើងរត្ូវដត្តដើរតាមឧទ រណ៍ របស់មនុសស 
ដដលតគ្នរពតកាត្ខាល ចរពះតៅកនុងរពះគមពីរ ដូចជារពះបាទ 
ោវឌី ដដលបានម្ចនបនទូលរបាប់ដល់រពះបាទស្ដ ូមូ៉នថា 
“ចូរសដមឋងតសចកឋីសបបុរសដល់ពួកកូនបារសីុឡាយ ជាពួក 
ស្សុកកាឡាត្វញិ ត ើយឱ្យតគតៅកនុងពួកអនកដដលបរតិោគ 
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តៅតុ្ឯង ត្បិត្តគបានមកទទួលអញ តៅរគ្នដដលអញបាន 
រត់្ពីអាប់ស្ដ ំមជាបងឯងតៅ”។  (១ពងាវតារកសរត្២:៧) 
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មមមរៀនទី ១៤ 
ការអត់មោេ 

១៤.១.  ត តុ្អវីក៏តយើងរតូ្វអត់្តទសឱ្យគ្នន តៅវញិតៅមក? 
 តរពាះរពះបានអត់្តទសបាបឱ្យតយើង  ត្បិត្ដូចដដលស្ដវក័

បុ៉លបានបង្ហគ ប់មកថា “ចូរម្ចនចិត្តសបបុរសនឹងគ្នន តៅវញិ
តៅមករពមទំងម្ចនចិត្តទន់សតណាឋ ស ត ើយអត់្តទសគ្នន  
ដូចជា រពះរទង់បានអត់្តទសឱ្យអនករាល់គ្នន  តោយរពះ
រគីសទដដរ” (តអតភសូរ ៤:៣២)។ 

១៤.២.តត្ើអនករតូ្វអត់្តទសឱ្យអនកណាខលះ? 
 ឱ្យរគប់គ្នន ដដលមករកខញុំ ចូរស្ដរោពកំ ុសដដលតគបាន 

របរពឹត្តតលើអនក ត្បិត្រពះអម្ចច ស់តយសូ៊វ រទង់ម្ចនបនទូលថា 
“ចូររបយ័ត្នខលួន តបើបងបអូនតធវើបាបនឹងអនក រត្ូវឱ្យអនកបត ទ ស 
ដល់គ្នត់្ តបើគ្នត់្ដរបចិត្តមកវញិ ត ះចូរអត់្តទសដល់គ្នត់្ 
ចុះ”។ (លូកា ១៧:៣) 

១៤.៣.តត្ើអនករតូ្វអត់្តទសដល់បងបអូនដដលតធវើបាបតលើអនកចំនួន
បុ៉ ម នដង? 

 តបើគ្នត់្មកសំុតទសបុ៉ ម នដងត ះ ចូរអត់្តទសដល់គ្នត់្
បុ៉ណណឹ ងដដរតៅចុះ តៅតពលដដលតោកស្ដវក័តពរត្ុសទូល
សួរថា “រពះអម្ចច ស់តអើយ តបើបងបអូនតធវើបាបនឹងខញុំ ត ះរត្ូវ
ឱ្យខញុំអត់្តទសឱ្យតគបុ៉ ម នដង? តត្ើដល់របំាពីរដងឬអី?” 
(ម៉្ចថាយ១៨:២១) រពះតយសូ៊វរទង់ម្ចនបនទូលត្បថា “ខញុំមិន
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ថាឱ្យអនកអត់្តទសរបំាពីរដងតទ គឺដល់របំាពីរចិត្សិបដង
តៅតទៀត្” (ម៉្ចថាយ ១៨:២២)។ 

១៤.៤.ចុះតបើបងបអូនរបស់អនកតៅដត្តធវើបាបដដដលមកតលើអនក? 
 ខញុំតៅដត្រត្ូវអត់្តទសតគ ត្បិត្រពះអម្ចច ស់ម្ចនបនទូលថា “តបើ

គ្នត់្តធវើបាបនឹងអនករបំាពីរដងកនុងមួយនថ្ង ត ើយរត្ ប់មក
និោយនឹងអនករបំាពីរដងថា អនកដរបចិត្តត ើយ ត ះរត្ូវឱ្យ
អនកអត់្តទសឱ្យគ្នត់្ជាកំុខាន”។ (លូកា ១៧:៤) 

១៤.៥.ចុះតបើអនកមិនរពមអត់្តទសឱ្យអនកណាម្ចន ក់តត្ើោ៉ងតម៉ច
តៅវញិ? 

 តបើខញុំម្ចនះមិនរពមអត់្តទសបាប ត ះអនកមិនអាចតធវើជា
កូនរបស់រពះបានត ើយ  ត្បតិ្រពះអម្ចច ស់បានម្ចនបនទូលថា 
“ត្បិត្តបើអនករាល់គ្នន អត់្តទសចំតពាះ ការរលំងចាប់ដដល
មនុសសតោករបរពឹត្តតធវើត ះ រពះវរបិតាននអនកដដលគង់តៅ
ស្ដថ នសួគ៌ រទង់នឹងអត់្តទសឱ្យអនករាល់គ្នន ដដរ ដត្តបើអនក
រាល់គ្នន មិនអត់្តទសចំតពាះការរលំងចាប់ឱ្យតគតទ ត ះ
រពះវរបិតាននអនក រទង់ក៏មិនអត់្តទសចំតពាះការរលំងចាប់ 
ដដលអនករាល់គ្នន របរពឹត្តតធវើដដរ”។ 

 (ម៉្ចថាយ៦:១៤-១៥, ម៉្ចកុស ១១:២៥-២៦) 
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១៤.៦.ចុះតបើអនកដដលតធវើខុសត ះគ្នត់្មិនបានមកសំុតទសអនក 
តត្ើោ៉ងណាវញិ? 

 អនកក៏តៅដត្មិនរត្ូវរបកាន់តទសគ្នត់្ ត ើយក៏មិនរត្ូវគិត្
សងសឹកដដរ ត្បិត្រពះអម្ចច ស់ម្ចនបនទូលថា “ការសងសឹក
ត ះតស្សចនឹងអញ” (រ ៉មូ ១២:១៩) ត ើយតោកោ៉កុបម្ចន
របស្ដសន៍ថា “បងបអូនតអើយ កំុឱ្យរទូរទំទស់នឹងគ្នន តៅវញិ
តៅមកត ើយ ដរកងម្ចនតទស តមើលតៅរកមតោកឈរ
តៅម្ចត់្ទវ រត ើយ”។ (ោ៉កុប៥:៩) 
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មមមរៀនទី ១៥ 
ក្ំហងឹ 

១៥.១.តត្ើកំ ឹងជាអំតពើបាបរ ូត្ដមនតទ? 
 មិនដមនតទ ពីតរពាះរពះអម្ចច ស់ក៏ខាញ ល់ដដរ បុ៉ដនតរទង់មិនបាន

របរពឹត្តអំតពើបាប (ម៉្ចកុស ៣:៥, ត តរពើរ ៣:១៥) ត ើយ
តោកស្ដវក័បុ៉ល ក៏ម្ចនរបស្ដសន៍ដដរថា៖ “ចូរខឹងចុះដត្កំុ
ឱ្យតធវើបាបត ើយ”។ (តអតភសូរ ៤:២៦ក) 

១៥.២.តត្ើកំ ឹងកាល យជាអំតពើបាបតៅតពលណា? 
 តៅតពលដដលកំ ឹងត ះអាតាម និយម គ្នម នត តុ្ផល ឬ

 ួសត តុ្តពក រពះអម្ចច ស់ម្ចនបនទូលថា៖ “អនករាល់គ្នន បាន
ឮតសចកឋីដដលសដមឋងដល់មនុសសពីបុរាណថា កំុឱ្យសម្ចល ប់
មនុសសឱ្យតស្ដះ តបើអនកណាសម្ចល ប់មនុសស ត ះដរកងរត្ូវ
ជាប់ជំនំុជរមះត ើយ ដត្ខញុំរបាប់អនករាល់គ្នន  ដូតចនះវញិថា 
សូមបដីត្អនកណាដដលខឹងនឹងបងបអូន ត ះដរកងរត្ូវជាប់ជំនំុ
ជរមះដដរ”។ (ម៉្ចថាយ ៥:២១-២២) 

១៥.៣.តត្ើវរតឹ្មរតូ្វដដរឬតទ ដដលរតូ្វទុកកំ ឹងរាប់សិបនថ្ងតោយ
តរពាះដត្ត តុ្ផលរបស់តយើងត ះ? 

 តទ! មិនរត្ូវតទ ត្បិត្តមកំណាចនឹងតរបើអនកជារបតោជន៍ 
ននខញុំវមិនខាន តោកស្ដវក័បុ៉លបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ 
“កំុឱ្យតសចកឋី កំ ឹងរបស់អនកតៅដរាបដល់នថ្ងលិចត ើយ ក៏ 
កំុឱ្យអារកសម្ចនឱ្កាសឱ្យតស្ដះ”។ (តអតភសូរ៤:២៦ខ-២៧) 
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១៥.៤.តត្ើអនករតូ្វតធវើដូចតមឋច តបើម្ចនអនកតធវើឱ្យអនកតដឋ រកហាយ? 
 អនករត្ូវតរៀនទប់អារមមណ៍ខលួនឯង  រពះបាទស្ដ ូមូ៉នម្ចន

បនទូលថា៖ “អនកណាដដលយឺត្នឹងខឹង ត ះម្ចនកម្ចល ំងខាល ំង 
ត ើយអនកណាដដលឈនះចិត្តខលួន ក៏វតិសសជាងអនកដដល
ឈនះយកបានទីរកុងតៅតទៀត្”។ (សុោសិត្១៦:៣២) 

១៥.៥.ចុះតបើសិនជាតគនិោយអវីបញ្ឈអឺនកត ះោ៉ងតម៉ចតៅវញិ? 
 អនករត្ូវពាោមតធវើោ៉ងណាកំុខឹង ត ើយពាោមបំតភលច

សមឋីគ្នត់្ តបើសិនជាអាចត្បិត្ “សតិ្បញ្ញដ របស់មនុសសនឹង  
 ំឱ្យយឺត្នឹងខឹង អនកត ះក៏ដត្ងម្ចនចិត្តអរ តោយមិន 
របកាន់តទសវញិ”។ (១តពរត្ុស ៣:៨) 

១៥.៦.តត្ើអនកអាចតធវើអវីខលះតដើមបទីប់កំ ឹងមិនត ល្ ះជាមួយនឹងមិត្ត
របស់អនក? 

 មិនរត្ូវយកសមឋីកំ ឹងតៅទល់នឹងកំ ល់ត ើយ “ត្បិត្ពួក
លងីតលងើសដមឋងតចញអស់ទំងកំ ឹងរបស់ខលួន ដត្មនុសសម្ចន
របាជាញ តគទប់ចិត្តត ើយរម្ចង ប់តចញវញិ”។ 
(សុោសិត្២៩:១១) 

១៥.៧.តបើសិនជាអនកកំពុងត ល្ ះជាមួយនឹងនរណាម្ចន ក់តត្ើអនកអាច
តធវើអវីខលះតដើមបបីញ្ឈប់ជតម្ចល ះតនះ? 

 រត្ូវនិោយសមឋីទន់ភលន់ តោយថ្នមសតមលង “ត្បិត្ពាកយត្ប
តឆលើយតោយស្សទន់ ត ះរដមងរម្ចង ប់តសចកឋីតរកាធតៅ ដត្
ពាកយគំតរាះគំតរ ើយត ះបណាឋ លឱ្យម្ចនតសចកឋីកំ ឹង”។ 
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 (សុោសិត្ ១៥:១) 
១៥.៨.តត្ើវសំខាន់ដដរតទដដលអនករតូ្វរបញាប់តោះស្ស្ដយការទស់

សមឋីដដលអនកម្ចនជាមួយនឹងមិត្តភ័គកត? 
 ពិត្ណាស់ តបើសិនជាអាចតធវើតៅបាន អនកមិនរត្ូវបតណាឋ យ

ឱ្យបញ្ញា តនះ រកីធំ ួសពីការដដលអាចរគប់រគងបានត ះ
ត ើយត្បតិ្រពះបាទស្ដ ូមូ៉នម្ចនបនទូលថា “ការចាប់តផឋើម
របកាន់គ្នន ត ះ តរបៀបដូចជាតបើកទំនប់ទឹក ដូតចនះចូរតលើក
ការទស់គ្នន តចញ មុនដដលតកើត្ម្ចនការរបត ល្ ះគ្នន ផង”។
(សុោសិត្ ១៧:១៤) 

១៥.៩.តបើសិនជាម្ចនតគខឹងនឹងអនកតត្ើអនករតូ្វតធវើដូចតមឋច? 
 អនករត្ូវពាោមផសះផាជាមួយនឹងគ្នត់្ (ម៉្ចថាយ ៥:២៣-

២៤, ១៨:១៥)ត ើយការផឋល់ជាកាដូ (អំតណាយ) របដ ល
ជាអាចជួយបានត្បិត្ “អំតណាយដដលឱ្យតោយស្ដង ត់្កំបំាង 
ត ះរដមងរម្ចង ប់តសចកឋីកំ ឹង ត ើយជំនូនដដលជូនតោយ
លួចោក់ក៏បំបាត់្តសចកឋីតឃ្លរតៅដដរ”។ 

 (សុោសិត្ ២១:១៤) 
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មមមរៀនទី ១៦ 
ភាពមស្ងម ះស្តង់ នងិ ទនំួលខ្ េស្តវូ 

១៦.១.តត្ើោពតស្ដម ះរត្ង់ដូចគ្នន នឹងតសចកឋីជំតនឿដមនដដរតទ? 
 មិនដមនតទ តសចកឋីជំតនឿជាការតជឿ រឯីោពតស្ដម ះរត្ង់ គឺជា

ការរបកាន់ការពិត្ចំតពាះការសនា និងោរកិចចរបស់តយើង 
តគនិោយថា រពះជាម្ចច ស់រទង់តស្ដម ះរត្ង់ ពីតរពាះរទង់រកា 
រពះបនទូលសនារបស់រទង់ ដូតចនះបានជាអនកសរតសរទំនុក
ដតមកើង តគសរតសរថា៖ “ទូលបងគំនឹងតរចៀងពីរពះគុណនន
រពះតយ ូវ៉ជាដរាប ម្ចត់្ទូលបងគំនឹងសដមឋងឱ្យស្ដគ ល់សមឋី
តស្ដម ះរត្ង់របស់រទង់ រ ូត្ដល់អស់ទំងតំ្ណត្តៅ”។  
(ទំនុកដតមកើង៨៩:១) 

១៦.២.តត្ើតយើងអាចតរៀនអំពីោពតស្ដម ះរត្ង់ និងទំនួលខុសរតូ្វតនះ
ពីអនកណាមក? 

 គឺតរៀនពីរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ ដដលតស្ដម ះរត្ង់នឹងរពះវ
របិតារទង់ “គឺដដលរទង់តស្ដម ះរត្ង់ដល់រពះដដលតំាងរទង់
ដូចជាតោកមូ៉តសតស្ដម ះរត្ង់ កនុងដំណាក់ននរពះទំងមូល
ដដរ”។ (ត តរពើរ៣:២) 
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១៦.៣.តត្ើតធវើជាអនកបតរមើតស្ដម ះរត្ង់ចំតពាះរពះអម្ចច ស់រតូ្វតធវើដូច
តមឋច? 

 គឺតធវើឱ្យជីវតិ្អនកម្ចនរបតោជន៍សរម្ចប់រពះអម្ចច ស់ តោយ
តរបើអស់ទំងតទពតកាសលយ ដដលរទង់បានរបទនឱ្យអនក  
ត្បិត្តៅហាវ យ តៅកនុងតរឿងតរបៀបរបដូច របស់រពះអម្ចច ស់
និោយអំពីបុរសម្ចច ស់រទពយ ដដលតពាលតៅកាន់បាវបតរមើ
របស់ខលួនថា៖ “របនពត ើយ បាវលអតស្ដម ះរត្ង់តអើយ! ឯងម្ចន
ចិត្តតស្ដម ះនឹងរត្តួ្របស់បនតិចបនតួចតនះ ដូតចនះអញនឹងតំាង
ឯងរត្ួត្តលើរបស់ជាតរចើនតៅតទៀត្ ចូរឱ្យឯងរបកបតោយ
តសចកឋីអំណររបស់តៅហាវ យឯងចុះ”។  

 (ម៉្ចថាយ២៥:២១, ២៣) 

១៦.៤.តត្ើការតស្ដម ះរត្ង់កនុងពាកយសមឋីអនកម្ចនន័យោ៉ងណា? 
 គឺនិោយនូវតសចកឋីពិត្៖ “ស្ដកសីតស្ដម ះរត្ង់នឹងមិនកុ ក

ត ើយ ដត្ស្ដកសដីកលងកាល យដត្ងដត្តពាលពាកយភូត្ភរវញិ”។ 
  (សុោសិត្ ១៤:៥) 

១៦.៥.តត្ើការតស្ដម ះរត្ង់ចំតពាះបងបអូនរមួជំតនឿម្ចនន័យដូចតមតច? 
 គឺរត្ូវជួយយកអាស្ដរពួកតគជាពិតសស ត្បិត្តោកស្ដវក័

យូ៉ហានបានទូ ម នតោកនកយុសថា៖ “អនកសងួនោង តអើយការ
អវីដដលអនកតធវើសរម្ចប់ពួកបងបអូន និងពួកអនកដនទដដរ ត ះ
អនកក៏តធវើ តោយតស្ដម ះរត្ង់រគប់ទំងអស់ត ើយ”។ 

 (៣យូ៉ហាន១:៥) 
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១៦.៦.តត្ើការតស្ដម ះរត្ង់កនុងរគួស្ដរម្ចនន័យោ៉ងណា? 
 គឺជាការទទួលខុសរត្ូវ សូមបីដត្ចំតពាះកិចចការតូ្ចតាច ដូច

ជាតធវើការង្ហរផទះ និងការសម្ចអ ត្បនទប់ខលួនឯងជាតដើម រពះ
អម្ចច ស់ម្ចនបនទូលថា៖ “អនកណាដដលតស្ដម ះរត្ង់កនុងការតូ្ច
បំផុត្ ត ះក៏ត ម្ ះថាតស្ដម ះរត្ង់កនុងកិចចការធំ ត ើយអនក
ណាដដលទុចចរតិ្កនុងការ តូ្ចបំផុត្ ត ះក៏ទុចចរតិ្កនុងការដ៏ធំ
ដដរ”។ (លូកា១៦:១០) 

១៦.៧.តត្ើលទធផលោល មៗននទំនួលខុសរតូ្វតលើការង្ហរផទះរបស់ អនក
នឹងម្ចនអវីខលះ? 

 អនកនឹងឈនះបានទំនុកចិត្តពីឪពុកម្ចឋ យ អនកត ើយក៏មិនបាច់ 
ស្ដឋ ប់សមឋីរចំដដលៗតទៀត្ត ើយ គឺដូចជាបូជាចារយទុកចិត្ត 
ដល់ពួកជាងតៅកនុងរជជកាលរពះបាទ យូ៉អាសដូតចាន ះដដរ  
“មួយតទៀត្តគមិនបានគិត្ នឹងពួកអនកដដលតគរបគល់របាក់ 
ត ះតៅឱ្យសរម្ចប់ចំណាយ ដល់ពួកជាងដដលតធវើការត ះ 
តទ! ពីតរពាះអនកទំងត ះបានរបរពឹត្ត តោយចិត្តតស្ដម ះ
រត្ង់”។ (១ពងាវតារកសរត្ ១២:១៥) 

១៦.៨.តត្ើោពតស្ដម ះរត្ង់គឺជាគុណធម៌ត្បសនងតៅកនុងជីវតិ្តនះ 
ដមនតទ? 

 ពិត្ដមនត ើយ “មនុសសតស្ដម ះរត្ង់នឹងបានពរជាបរបូិរ ដត្
អនក ណាដដលរបញាប់របញាល់ឱ្យបានជាអនកម្ចនត ះនឹង
មិនរចួចាកពីតទសត ើយ”។ (សុោសិត្ ២៨:២០) 
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មមមរៀនទី ១៧ 
ភក្ដីភាព 

១៧.១.តត្ើភកឋីោពជាគុណធម៌របស់រគីសទបរស័ិទដមនតទ? 
 ពិត្របាកដត ើយ បុ៉ដនតវរត្ូវបានតគនិោយតរបៀបតៅនឹង 

តសចកឋីស្សឡាញ់ និងោពតស្ដម ះរត្ង់ចំតពាះបុគគល ចំតពាះ 
ពួកជំនំុ ឬរបតទសជាតិ្ ជាពិតសសគឺតៅតពលណាដដលជួប 
ការលំបាក រពះបាទស្ដ ូមូ៉នម្ចនបនទូលថា៖ “មិត្តសម្ចល ញ់ 
រដមងស្សឡាញ់គ្នន តៅរគប់តវោ រឯីបងបអូនក៏តកើត្មក 
សរម្ចប់រគ្នលំបាកដដរ”។ (សុោសិត្ ១៧:១៧)  

១៧.២.តត្ើអនកអាចតរៀនតធវើជាមិត្តសម្ចល ញ់ដ៏តស្ដម ះរត្ង់ពីអនកណា? 
 តរៀនពីរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ  ជាសម្ចល ញ់ដដលរពះបាទ

ស្ដ ូមូ៉នចង់សំតៅតលើរពះរគីសទតពលគ្នត់្ម្ចនបនទូលថា៖
“អនកណា ដដលម្ចនមិត្តភ័គកតតរចើន ត ះ ំឱ្យវ ិសខលួនតទ 
បុ៉ដនតម្ចនមិត្តសម្ចល ញ់មា៉ងដដលតៅជាប់ជាងបងបអូនតៅ
តទៀត្”។ (សុោសិត្ ១៨:២៤) 

១៧.៣.តត្ើម្ចនន័យោ៉ងណាដដលម្ចនចិត្តភកឋីឬតស្ដម ះរត្ង់ជួយ
មិត្តភ័កតដដលគ្នត់្កំពុងជួបការលំបាក? 

 រត្ូវការពារគ្នត់្ ដូចតពលយូ៉ណាថានការពារោវឌី ខណៈ
ដដលតសឋចសូលចង់សម្ចល ប់របូតោក “ដូតចនះយូ៉ណាថានក៏
តំ្ណាលតសចកឋីោ៉ងលអពីដំតណើ រោវឌី ទូលដល់សូលជា 
បិតាថា សូមកំុឱ្យបិតាតធវើបាបដល់ោវឌី ជាអនកបតរមើរទង់ 
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ត ើយ ត្បតិ្គ្នត់្មិនបានតធវើខុសនឹងបិតាតទ ត ើយការដដល 
គ្នត់្បានតធវើតស្ដត្ ត ះគឺសុទធដត្ម្ចនរបតោជន៍ ដល់បិតា
ទំងអស់ផង”។ (១ស្ដំយូ៉ដអល ១៩:៤) 

១៧.៤.តត្ើការដដលម្ចនចិត្តភកឋីឬតស្ដម ះរត្ង់ចំតពាះមិត្តភ័គកតដដល 
របរពឹត្តត ះម្ចនន័យោ៉ងណា? 

 គឺរត្ូវទូ ម នតោយតសចកឋីស្សឡាញ់ “ត្បតិ្ការដដលរត្ូវ
បត ទ សតៅកណាឋ លជំនំុ ត ះវតិសសជាងតសចកឋីស្សឡាញ់
ោក់កំបំាង។  របួសដដលមិត្តសម្ចល ញ់តធវើដល់តយើង 
ត ះដត្ងតធវើតោយតស្ដម ះរត្ង់តទ ដត្ឯការតថ្ើបរបស់ខាម ំង
សរត្ូវត ះជាតសចកឋីបតញ្ញឆ ត្វញិ”។ (សុោសិត្ ២៧:៥-៦) 

១៧.៥.តត្ើចិត្តភកឋី ឬតស្ដម ះរត្ង់ចំតពាះមនុសសដដលោក់ការសម្ចង ត់្ 
តៅនឹងអនកម្ចនន័យោ៉ងណា? 

 រត្ូវោក់ការសម្ចង ត់្ត ះឱ្យជិត្ត្បិត្ “អនកណាដដលតដើរចុះ 
ត ើងនិោយបកតករតគត ះ ត ម្ ះថាតបើកការអាថ៌្កំបំាង 
ដត្អនកណាដដលម្ចនចិត្តតស្ដម ះរត្ង់ ត ះដត្ងរគបបំាងតរឿង
រ៉ាវវញិ”។ (សុោសិត្១១:១៣) 

១៧.៦.តត្ើតៅកនុងរពះគមពីរម្ចនគំរនូនភកឋីោពចំតពាះរោឌ ភិបាលតទ? 
 ពិត្ជាម្ចន ោវឌីបានទុកជីវតិ្ឱ្យតសឋចសូល តទះបីជាតសឋច

សូលពាោមតាមសម្ចល ប់តោកក៏តោយ  រចួតោកក៏
និោយតៅកាន់តសឋចសូលវញិថា៖ “តមើល នថ្ងតនះឯងរពះ
តនរត្រទង់តឃើញជាោ៉ងណាត ើយដដលរពះតយ ូវ៉បាន
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របគល់រទង់មកកនុងកណាឋ ប់នដននទូលបងគំតៅកនុងរអាងភនំ
តនះ ក៏ម្ចនអនកខលះរបាប់ឱ្យទូលបងគំសម្ចល ប់រទង់តចាល ដត្
ទូលបងគំបានរបណីដល់រទង់វញិ តោយថាទូលបងគំមិនរពម
តលើកនដទស់នឹងតៅហាវ យននទូលបងគំតទ ត្បិត្រពះតយ ូវ៉
បានចាក់តរបងតំាងរទង់ត ើយ”។ (១ស្ដយូ៉ំដអល២៤:១០) 

១៧.៧.តត្ើបទគមពីរផឋ ទ ចិត្តដដលគ្នម នភកឋីោពតទ? 
 ពិត្ណាស់ ត្បិត្រពះបាទស្ដ ូមូ៉នម្ចនបនទូលថា៖ “ការ 

ដដលទុកចិត្តពឹងដល់មនុសសមិនតស្ដម ះរត្ង់ តៅរគ្នលំបាក 
ត ះតរបៀបដូចជាតធមញបាក់ ត ើយតជើងដដលតថាល ះោស
តចញ”។ (សុោសិត្២៥:១៩) 

១៧.៨.តត្ើតយើងរតូ្វម្ចនភកឋីោពតដើមបអីវី? 
 តដើមបីវសិ្ដលោពននោពសុចរតិ្ និងតសចកឋីពិត្ត្បិត្តសចកឋី 

ស្សឡាញ់ “មិនដដលអរសបាយនឹងតសចកឋីទុចចរតិ្ត ើយ 
គឺអរសបាយដត្នឹងតសចកឋីតស្ដម ះរត្ង់វញិ”។
(១កូរនិថូ្ស១៣:៦)
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មមមរៀនទី ១៨ 
រមរៀរមរៀររយ នងិ វនិយ័ 

១៨.១.តត្ើរតបៀបតរៀបរយជាគុណធម៌របស់រគីសទបរស័ិទដមនតទ? 
 ពិត្ដមនត ើយ តោកស្ដវក័បុ៉លទូ ម នតយើងថា៖ “រត្ូវដត្តធវើ

ការទំងអស់តាមដបបគួរសម ត ើយតោយលំោប់លំតោយ
ផង”។ (១កូរនិថូ្ស ១៤:៤០) 

១៨.២.តត្ើវន័ិយម្ចនជាប់ពាក់ព័នធនឹងរតបៀបតរៀបរយដដរដមនតទ? 
 ដមនត ើយ ម្ចនវន័ិយ គឺម្ចនន័យថា ម្ចោទតយើង រត្ូវតឹ្ង 

រងឹនិងរត្ូវម្ចនតរៀបតរៀបរយ តោកស្ដវក័បុ៉លស្ដគ ល់ពីស្ដរៈ
សំខាន់ននការអប់រ។ំ គ្នត់្ម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “គឺអនកវយ
ដំរបូកាយអនកទំងបងខំឱ្យចុះចូល ដរកងតរកាយតពលដដល
អនកបានរបតៅមនុសសឯតទៀត្ត ើយ ត ះខលួនអនករត្ូវតចាល
តចញវញិ” ។ (១កូរនិថូ្ស ៩:២៧) 

១៨.៣.តត្ើជីវតិ្ដដលគ្នម នរតបៀបតរៀបរយជាជីវតិ្បាបដមនតទ? 
 ដមនត ើយ តោកស្ដវក័បុ៉លបានរបាប់ដល់ពួកជំនំុតៅកនុង 

ដថ្សា ូនីច ឱ្យដកខលួនតចញពីបងបអូនដដលគ្នម នរតបៀប
តរៀបរយ “ឥ ូវតនះបងបអូនតអើយ តយើងអនកសូមផ្ដឋ ំមកអនក
រាល់គ្នន  តោយនូវរពះ មរពះតយសូ៊វរគីសទជារពះអម្ចច ស់នន
តយើងថា ចូរថ្យតចញឱ្យផុត្ពីរគប់ទំងបងបអូនណាដដល 
របរពឹត្តខុសរតបៀប ត ើយមិនស្ដឋ ប់តាមបញ្ញដ ត្តិដដលទទួល
ពីតយើងខញុំ”។ (២ដថ្សា ូនិច ៣:៦) 
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១៨.៤.តត្ើសំខាន់ដដរតទដដលរតូ្វម្ចនរតបៀបកនុងជីវតិ្រស់តៅ? 
 ពិត្ដមនត ើយ រពះអម្ចច ស់ម្ចនបនទូលថា “អនកណាដដល

ថាវ យដង្ហវ យជាតសចកឋីអររពះគុណ ត ះក៏តលើកដតមកើងអញ
ដដរ ត ើយអញនឹងសដមឋងតសចកឋីសតគង្ហគ ះរបស់រពះដល់
អនកណាដដលតរៀបផលូវរបស់ខលួនឱ្យរត្ង់”។ 
(ទំនុកដតមកើង៥០:២៣) 

១៨.៥.តត្ើរពះតយសូ៊វរគីសទបានបង្ហា ញតយើងអំពីគំរនូនការរស់តៅ
តោយម្ចនរតបៀបតរៀបរយដដរឬតទ? 

 ពិត្ជាម្ចន គឺតៅតពលដដលរពះអងគដចកអាហារដល់មនុសស
របំាពាន់ ក់ “ត ះរទង់បង្ហគ ប់ឱ្យពួកសិសសរបាប់តគឱ្យ
អងគុយតលើតៅម ខចីត ើយពួកតគក៏អងគុយតោយជួរ កនុងមួយជួរ
ហាសិប ក់ ទំងអស់ម្ចនមួយរយជួរ”។ 
(ម៉្ចកុស៦:៣៩-៤០ 

១៨.៦.តត្ើរពះតយសូ៊វរគីសទបានបង្ហា ញតយើងអំពីគំរនូនការរស់តៅ
តោយម្ចនការអប់រដំដរឬតទ? 

 ពិត្ជាម្ចនទម្ចល ប់របចំានថ្ងរបស់រពះអងគដមន គឺតរកាកត ើង
អធិស្ដឌ នរាល់តពលរពឹក តោកស្ដវក័ម៉្ចកុសរបាប់តយើងថា៖ 
“កាលតៅងងឹត្មិនទន់ភលឺស្ស្ដងតៅត ើយ ត ះរទង់តត្ើន
ត ើងោងតចញតៅឯទីស្ដង ត់្ត ើយអធិស្ដឌ នតៅទីត ះ”។
(ម៉្ចកុស១:៣៥) 
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១៨.៧.ចូររបាប់ត ម្ ះវធីិមួយដដលតយើងអាចបណឋុ ះជីវតិ្រគីសទ
បរស័ិទដដលម្ចនវន័ិយ? 

 ខញុំសូមតធវើការតំាងចិត្តចំតពាះរពះអម្ចច ស់ថា៖ “ឱ្រពះតយ ូវ៉
តអើយ តៅតពលរពឹករទង់នឹងឮសតមលងរបស់ទូលបងគំ គឺតៅ
តពលរពឹកទូលបងគំនឹងទូលដល់រទង់ តោយលំោប់រពមទំង
រកាតពលចំាោមផង”។ (ទំនុកដតមកើង៥:៣) 

១៨.៨.តត្ើអនកអាចបណឋុ ះឱ្យម្ចនរតបៀបតរៀបរយតៅកនុងជីវតិ្រគីសទ
បរស័ិទបានោ៉ងដូចតមឋច? 

 ខញុំនឹងពាោមឱ្យម្ចនរតបៀបតរៀបរយ មត់្ចត់្ ត ើយស្ដអ ត្
បាត្កនុងរគប់កិចចការដដលអនកតធវើ ទំងតៅផទះ តៅស្ដោ
តរៀន និងតៅកនុងរពះវហិារផង “ត្បិត្រពះរទង់មិនជារពះនន
តសចកឋីវកឹវរតទ”។ (១កូរនិថូ្ស ១៤:៣៣) 
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មមមរៀនទី ១៩ 
ការអតធ់្មត់ និង ការស្ោសំ្ទលបំាក្ 

១៩.១.តត្ើោពអត់្ធមត់្ (ការរង់ចំាតោយោពចិត្តរកីរាយ) និងការរទំ
រទលំបាក (ការរទំរទនឹងោពឈចឺាប់ តោយចិត្តត្តរត្កអរ) 
គឺជាសីលធម៌ដ៏សំខាន់របស់រគីសទបរស័ិទដមនតទ? 

 ពិត្ដមនត ើយ តោកស្ដវក័បុ៉លបានអធិស្ដឌ នឱ្យពួកជំនំុ
តៅរកុងកូលុ៉ស តោយសូមឱ្យពួកតគ៖ “បានរគប់ទំងរពះ
តចស្ដឋ ចតរមើនកម្ចល ំងតាមឫទធិបារមីដ៏ឧត្ឋមរបស់រទង់ តដើមបី
ឱ្យបានតចះរទំរទ ត ើយអត់្ធន់រគប់ោ៉ងតោយអំណរ”។  
(កូលុ៉ស១:៩-១១) 

១៩.២.តត្ើតយើងរតូ្វពីការអត់្ធមត់្ និងការរទំរទលំបាកពីអនកណាជា
ពិតសស? 

 គឺរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ ត្បិត្អនកសរតសរសំបុរត្តៅកាន់
ពួកត តរពើរ ម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “ដូតចនះ ដដលម្ចនសមរ
ប ទ ល់មួយ វូងធំតមល៉ះតៅព័ទធជំុវញិតយើង ត ះរត្ូវឱ្យតយើង
តចាលអស់ទំងបនទុក និងអំតពើបាប ដដលរុតំយើងជំុវញិជា
ង្ហយតមល៉ះត ះតចញ ត ើយរត់្តៅកនុងទីរបណំាងដដលតៅ
មុខតយើងតោយអំណត់្ ទំងរពឹំងតមើលដល់រពះតយសូ៊វដ៏ជា
តមតផឋើម ត ើយជាតមសតរមចតសចកឋីជំតនឿរបស់តយើង ដដល
រទង់បានរងរទំតលើតឈើឆ្ក ង ទំងតមើលង្ហយចំតពាះតសចកឋី
អាម៉្ចស់ត ះ ឱ្យដត្បានតសចកឋីអំណរដដលតៅចំតពាះរទង់ 
រចួរទង់ក៏គង់តៅខាងស្ដឋ បំលល័ងកននរពះ”។ 
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(ត តរពើរ ១២:១-២) 

១៩.៣.តត្ើរពះតយសូ៊វរគីសទបានបង្ហា ញោពអត់្ធមត់្ និងការរទំរទលំ
បាកោ៉ងដូចតមឋច? 

 “រទង់រត្ូវតគសងកត់្សងកិនត ើយតធវើទុកខ ដត្រទង់មិនបានត ើប
រពះឱ្សឌតស្ដះ គឺដូចជាកូនតចៀមដដលតគដឹកយកតៅ
សម្ចល ប់ ត ើយដូចជាតចៀម ដដលតៅចំតពាះអនកកាត់្តរាម
ោ៉ងណា រទង់ក៏មិនបានត ើបរពះឱ្សឌតស្ដះោ៉ងត ះ
ដដរ”។ (តអស្ដយ ៥៣:៧) 

១៩.៤.តត្ើតយើងអាចតរៀនពីការអត់្ធមត់្និងការរទំរទលំបាកពីអនក
ណាតទៀត្? 

 ពីតោកយូ៉ប និងពួកតហារាដនទតទៀត្ ត្បិត្ស្ដវក័ោ៉កុប
ម្ចនរបស្ដសន៍ថា “បងបអូនតអើយ ចូរយកពួកតហារាដដល
បានទយតោយនូវរពះ មរពះអម្ចច ស់ ទុកជាគំរពីូតសចកឋី
ទុកខលំបាក និងពីតសចកឋីអត់្ធមត់្ចុះ តមើល តយើងតៅពួកអនក
រទំរទថាជាអនកម្ចនពរ ចុះអនករាល់គ្នន បានឮនិោយពីតសច
កឋីអត់្ធមត់្របស់តោកយូ៉បតៅត ើយ”។ (ោ៉កុប ៥:១០-១១) 

១៩.៥.តត្ើរគីសទបរស័ិទរតូ្វរបឈមនឹងការរទំរទលំបាកដូចតមឋច? 
 គឺរត្ូវរទំរទតោយអំណរ និងតោយអត់្ធមត់្ ត្បិត្តោក

ស្ដវក័ោ៉កុបបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា “បងបអូនតអើយ កាល
ណាម្ចនតសចកឋីលបួងតផសងៗ ត ះរត្ូវរាប់ជាតសចកឋីអំណរ
សពវរគប់វញិ តោយដឹងថាការលបងលតមើលតសចកឋីជំតនឿ
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ននអនករាល់គ្នន ត ះ ំបតងកើត្ឱ្យម្ចនតសចកឋីខាជ ប់ខចួន ចូរទុក
ឱ្យតសចកឋីខាជ ប់ខជួនត ះ បានតធវើការឱ្យសតរមចតពញតលញ
ចុះ តដើមបីឱ្យអនករាល់គ្នន បានរគប់លកខណ៍ ត ើយតពញខាន ត្
ឥត្ខវះអវីត ើយ”។ 

(ោ៉កុប១:២-៤, រ ៉មូ ៥:៣-៤ និង ១តពរត្សុ ២:២០) 

១៩.៦.តត្ើគួរឈប់តធវើអំតពើលអតរពាះមនុសសមិនតចះអរគុណដមនតទ? 
 តទ! ត្បិត្តោកស្ដវក័បុ៉លម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “កំុឱ្យតយើង

ណាយចិត្តនឹងតធវើការលអត ើយ ត្បតិ្តបើមិនរស្ដយចិត្តតទ 
លុះដល់កំណត់្ តយើងនឹងរចូត្បានត ើយ”។ (កាឡាទី៦:៩) 

១៩.៧.ការរស់តៅជារគីសទបរស័ិទនិងការសិកាពីតគ្នលជំតនឿ 
គឺពិត្ជាលំបាកដមនតត្ើអនករតូ្វតធវើោ៉ងណា? 

 គឺរត្ូវអត់្ធមត់្តៅកនុងរពះអម្ចច ស់ “តបើមនុសសនឹងសងឃឹមដល់ 
ត ើយរង់ចំាតសចកឋីសតគង្ហគ ះរបស់រពះតយ ូវ៉ ឥត្បារមភ
រពួយត ះលអត ើយ ឯការដដលមនុសសនឹងទទួលរងនឹមកនុង
ការដដលតៅវយ័តកមងត ះក៏លអដដរ”។ (បរតិទវ៣:២៦-២៧) 

១៩.៨.តមើលតៅរពះជាម្ចច ស់ហាក់ដូចជាស្ដឋ ប់មិនឮពាកយទំនួញ
របស់អនកតស្ដះ តត្ើអនករតូ្វតធវើោ៉ងណា? 

 រត្ូវរង់ចំារពះអម្ចច ស់តោយតសចកតីអំណត់្ “ខញុំបានរង់ចំារពះ
តយ ូវ៉តោយអំណត់្ រទង់ក៏បានតផទៀងរពះកាណ៌មកស្ដឋ ប់ 
ត ើយទទួលតាមសដរមករបស់ខញុំ”។ 
(ទំនុកដតមកើង៤០:១, ៣៧:៧) 
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មមមរៀនទី ២០ 
មេចក្ដឧីេាហ ៍និង ភាពឈ្លល េទវ 

២០.១.តត្ើតសចកឋីឧសា ៍ (ខំរបឹងដរបងតធវើការអវីតអាយបានលអ) 
និងោព ល្ សនវ ជាត្នមលននរគីសទបរស័ិទដដរដមនតទ? 

 ដមនត ើយ ត្បតិ្បទគមពីរដចងបង្ហគ ប់មកថា៖ “ការអវីដដលនដ
ឯងអាចតធវើបាន ចូរតធវើឱ្យអស់ពីកម្ចល ំងចុះ”។(ស្ដស្ដឋ  ៩:១០) 

២០.២.តត្ើបទគមពីរដណ ំឱ្យតយើងតរៀនពីតសចកឋីឧសា ៍ និងោព
ល្ សនវតចញពីអវី? 

 គឺពីសត្វស្សតម្ចច រពះបាទស្ដ ូមូ៉នរទង់ម្ចនបនទូលថា៖ 
“ចូរតៅតមើលសត្វស្សតម្ចច ចូរតៅតមើលផលូវទំងបុ៉ ម នរបស់
វត ើយម្ចនរបាជាញ ត ើង វគ្នម ន យ គ្នម នអនកកាន់កាប់ការ 
ឬអនករគប់រគងត ើយ គង់ដត្វផគត់្ផគង់អាហារវតៅដខរបំាង 
ត ើយក៏របមូលតសបៀងទុកតៅកនុងរដូវចរមតូ្ផង”។
(សុោសិត្៦:៦-៨) 

២០.៣.តត្ើអនករតូ្វតធវើរគប់ោរកិចចរបស់អនកទំងតៅផទះ តៅស្ដោ
តរៀន និងតៅរពះវហិារតោយម្ចនឥរោិបទដបបណា? 

 “ត ើយការអវីដដលរត្ូវតធវើក៏តោយ ចូរតធវើឱ្យអស់ពីចិត្ត ទុក
ដូចជាតធវើថាវ យដល់រពះអម្ចច ស់ មិនដមនដល់មនុសសតទ”។  
(កូលុ៉ស៣:២៣) 
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២០.៤.តត្ើតយើងទទួលបានការតលើកចិត្តអវីខលះសរម្ចប់តសចកឋី
ឧសា ៍ និងោព ល្ សនវដដលតយើងម្ចន? 

 តយើងអាចបតរមើរពះជាម្ចច ស់ តោយសមបត្តិដដលតយើងម្ចន  
ឧទ រណ៍ថា តយើងអាចជួយបងបអូនដដលខវះខាត្ ត្បិត្
តោកស្ដវក័បុ៉លម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “អនកណាដដលធ្លល ប់
លួចរត្ូវឈប់លួចតៅសូ៊ឱ្យអនកត ះ រទំតនឿយ ត់្ជាជាង
ទំងតធវើការលអតោយនដខលួនវញិ តដើមបីឱ្យម្ចនអវីនឹងដចកដល់
អនកណាដដលរត្វូការផង”។ 
(តអតភសូរ ៤:២៨, កិចចការ ២០:៣៥) 

២០.៥.តត្ើរពះអម្ចច ស់របទនរង្ហវ ន់ដល់មនុសសដដលម្ចនតសចកឋី
ឧសា ៍កនុងជីវតិ្តនះដដរឬតទ? 

 ពិត្ជារបទន ត្បិត្រពះបាទស្ដ ូមូ៉នម្ចនបនទូលថា៖ “ឯង
ដដលតឃើញមនុសសខនះដខនង កនុងការរកសីុរបស់ខលួនឬ អនក
ត ះនឹងបានឈរតៅចំតពាះតសឋច មិនរត្ូវឈរតៅចំតពាះ
មនុសសដដលឥត្បណាឋ សកឋិត ើយ”។ (សុោសិត្ ២២:២៩) 

២០.៦.អវីតៅជាលទធផលននោពខជិលរចអូស? 
 ោពរកីរក និងជីវតិ្តវទ   ត្បតិ្រពះបាទស្ដ ូមូ៉នម្ចន

បនទូលថា៖ “តដកបនតិច តង្ហកបនតិច ឱ្បនដនឹងតដកបនតិច 
ោ៉ងត ះតសចកឋីកំសត់្ទុគ៌ត្របស់ឯង នឹងតោមកដល់ដូច
ជាតចារបលន់ រពមទំងតសចកឋីខវះខាត្ដូចជាមនុសសកាន់
អាវធុ”។ (សុោសិត្២៤:៣៣-៣៤) 
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២០.៧.តត្ើតយើងរតូ្វតគត្រមូវតធវើការតោយ ល្ សនវរាល់ដត្នថ្ងតទ? 
 តទ! តយើងរត្ូវសរម្ចកតៅនថ្ងឈប់សរម្ចក ត ើយរកានថ្ង

ត ះទុកឱ្យបានជាបរសុិទធ រពះអម្ចច ស់ម្ចនបនទូលតៅកនុង
បញ្ញដ ត្តិទី៤ថា៖ “ដត្ឯនថ្ងទី៧ គឺជានថ្ងឈប់សរម្ចកថាវ យរពះ
តយ ូវ៉ជារពះននឯងវញិ តៅនថ្ងត ះមិនរត្ូវតធវើអវីឱ្យតស្ដះ 
តទះខលួនឯង ឬកូនរបុសកូនស្សីឯងកឋី តទះបាវរបុស ឬបាវ
ស្សីឯងកឋី តទះសត្វរបស់ឯងឬអនកដនទដដលតៅផទះឯងកឋី”។ 
(និកខមនំ២០:១០) 

២០.៨.ម្ចនន័យថា តយើងមិនរតូ្វ ល្ សនវតៅនថ្ងឈប់សរម្ចកតទ 
ដមនតទ? 

 តទ! មិនដមនតទ តយើងរត្ូវរកាោព ល្ សនវតៅកនុងការ
តគ្នរពស្សឡាញ់ដល់រពះ និងកនុងកិចចការននរពះគុណ 
ឧទ រណ៍ តយើងរត្ូវអធិស្ដឌ នដូចជា តោកស្ដវក័បុ៉ល
ម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “ចូរអរសបាយតោយម្ចនសងឃឹម ចូរ
អត់្ធន់កនុងតសចកឋីទុកខលំបាក ចូរឱ្យខាជ ប់ខជួនកនុងតសចកឋី
អធិស្ដឌ ន”។ (រ ៉មូ១២:១២) 
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មមមរៀនទី ២១ 
ស្បាជាា  (គតរិណឌិ ត) 

២១.១.តត្ើរបាជាញ គឺជាត្នមលរបស់រគីសទបរស័ិទដដរដមនតទ? 
 ដមនត ើយ របាជាញ  គឺជាការគិត្អំពីផលូវរបស់រពះជាម្ចច ស់ 

ត្បិត្រពះបាទោវឌីម្ចនបនទូលថា៖ “ឯតសចកឋីតកាត្ខាល ច 
ត ះគឺជាតដើមចមននរបាជាញ អស់អនកដដលកាន់តាម ត ះ 
ម្ចនតោបល់លអ តសចកឋីសរតសើរននរទង់ជាប់តៅអស់កលប
ជានិចច។ (ទំនុកដតមកើង ១១១:១០) 

២១.២.ចំតណះដឹងតយើងអាចរកបាន បុ៉ដនតតត្ើតយើងអាចរកបាន 
របាជាញ បានដដរឬតទ? 

 គឺពិត្ជាអាចរកបាន រពះបាទស្ដ ូមូ៉នរទង់ម្ចនបនទូលថា៖ 
“របាជាញ ជាសំខាន់តលខ១ ដូតចនះចូរខំឱ្យបានរបាជាញ ចុះ តអើ 
កំពុងដដលខំឱ្យបានរបស់តផសងៗ ត ះចូរខំឱ្យបានតោបល់
ផង”។ (សុោសិត្ ៤:៧) 

២១.៣.តត្ើអនកអាចរកបានរបាជាញ តោយរតបៀបណា? 
 អនកអាចរកបានរបាជាញ ពីរពះបនទូលរបស់រពះជាម្ចច ស់ គឺតាម

រយៈការអាន និងការស្ដឋ ប់ “ត្បតិ្រពះតយ ូវ៉រទង់របទនឱ្យ
ម្ចនរបាជាញ  ឯតំ្រះិនិងតោបល់ត ះតចញពីរពះឱ្សឌរទង់
មក”។ (សុោសិត្២:៦, ៥:១) 
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២១.៤.តត្ើការអាន និងការស្ដឋ ប់រពះបនទូលរពះរគប់រគ្នន់នឹងអាចរក
បានរបាជាញ ត ើយឬតៅ? 

 តទ! មិនទន់រគប់រគ្នន់តៅត ើយតទ អនករត្ូវទូលសំុរបាជាញ ពី
រពះតទៀត្ ដូចតោកស្ដវក័ោ៉កុប ម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “ដត្
តបើអនករាល់គ្នន ណាមួយខវះរបាជាញ  ម្ចនដត្សំុដល់រពះដដល
រទង់របទនដល់មនុសសទំងអស់ តោយសទធ ឥត្បត ទ ស
ផងត ះរទង់នឹងរបទនឱ្យ”។(ោ៉កុប ១:៥, ២កូរនិថូ្ស ១:៧-១២) 

២១.៥.តត្ើតធវើតមឋចតទើបអនកអាចរស់តៅតោយរបាជាញ បាន? 
 តោយស្ដឋ ប់តាមបញ្ញដ ត្តិរពះជាម្ចច ស់ “តសចកឋីបង្ហគ ប់របស់

រទង់ ក៏តធវើឱ្យទូលបងគំម្ចនរបាជាញ តលើសជាងខាម ំងសរត្ូវ ត្បិត្ 
បានតៅជាប់ជាមួយនឹងទូលបងគំជាដរាប”។ 

 (ទំនុកដតមកើង ១១៩:៩៨) 

២១.៦.ចុះតបើអនកមិនដឹងថាបញ្ញដ ត្តិមួយណាអនករតូ្វយកមកអនុវត្ត
កនុងកាលៈតទសៈដបបណា ត ើយគ្នម នអនកណាសួរតទៀត្ត ះ 
តត្ើោ៉ងណាវញិ? 

 អនកនឹងអធិស្ដឌ ន ត ើយអនកនឹងពិចារណាពីអវីដដលរពះអងគ
ឱ្យអនករត្ូវតធវើ តៅកនុងកាលៈតទសៈត ះ ត្បិត្“តសចកឋីតកាត្
ខាល ចដល់រពះតយ ូវ៉ជាតដើមចមននរបាជាញ  រឯីការដដល
ស្ដគ ល់ដល់រពះដ៏បរសុិទធ ត ះគឺជាតោបល់”។  

 (សុោសិត្ ៩:១០, សុោសិត្ ១:៧) 
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២១.៧.តត្ើឪពុកម្ចឋ យរបស់អនកជួយឱ្យអនកលូត្ោស់ខាងឯរបាជាញ  
ោ៉ងដូចតមឋច? 

 ពួកគ្នត់្ោក់វន័ិយអនក តៅតពលដដលអនករបរពឹត្តដបបលងីតលងើ 
ឬរបរពឹត្តបាប “រពំាត់្ និងតសចកឋីតរបៀនរបតៅ រដមងឱ្យតកើត្
ម្ចនរបាជាញ  ដត្កូនណាដដលបតណាឋ យឱ្យរបរពឹត្តតាមអំតពើ
ចិត្តត ះ ដត្ងតធវើឱ្យម្ចឋ យម្ចនតសចកឋីខាម ស់”។ 

 (សុោសិត្ ២៩:១៥) 

២១.៨.តត្ើរបាជាញ ម្ចនស្ដរៈសំខាន់សរម្ចប់ជីវតិ្រកីរាយរបស់រគីសទបរ ិ
ស័ទដដរឬតទ? 

 ពិត្ដមនត ើយ “សបាយត ើយអស់អនកណាដដលរកបាន
របាជាញ ត ើយអនកណាដដលខំរបឹងទល់ដត្បានតោបល់”។ 

 (សុោសិត្៣:១៣) 

២១.៩.តត្ើការទំ ក់ទំនងលអជាមួយមិត្តភ័កឋិរបស់អនករតូ្វការរបាជាញ
ដដរឬតទ? 

 ពិត្ដមនត ើយ “ត្បិត្អនកណាដដលតមើលង្ហយចំតពាះអនកជិត្
ខាងខលួនត ះឥត្ម្ចនរបាជាញ តទ ដត្អនកណាម្ចនតោបល់
រដមងតៅតសងៀមវញិ”។ (សុោសិត្ ១១:១២) 
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មមមរៀនទី ២២ 
ភាពររេិ ទធផ្ទា លខ់្លួន 

២២.១. តត្ើពាកយថាបរសុិទធម្ចនន័យដូចតមឋចចំតពាះអនក? 
 វគឺជាការរកាម្ចោទខលួនឯង តៅកនុងពាកយសមឋី កនុងការ

របរពឹត្តនិងការគិត្ តាមដបបមួយដដលតធវើឱ្យអនកកាន់ដត្ដូច
រពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ ត ើយខុសពីតោកិយ តោក
ស្ដវក័តពរត្ុសបានបង្ហគ ប់ថា៖ “ចូរឱ្យឯងរាល់គ្នន  បានជា
បរសុិទធកនុងរគប់កិរោិទំងអស់ ដូចជារពះដដលបានតៅ
អនករាល់គ្នន  រទង់បរសុិទធដដរ ត្បតិ្ម្ចនតសចកឋីដចងទុកមកថា 
ចូរឱ្យឯងរាល់គ្នន បានបរសុិទធ ត្បតិ្អញជាបរសុិទធ”។  

 (១តពរត្ុស១:១៥-១៦) 

២២.២.តត្ើមិនដមនរគីសទបរស័ិទរគប់គ្នន សុទធដត្បរសុិទធរចួជាតស្សច
កនុងរពះរគីសទតយសូ៊វដមនតទ? 

 ដមនត ើយ តយើងរគប់គ្នន រត្ូវបានរាប់ជាសុចរតិ្កនុងរពះរគីសទ 
ដូតចនះត ើយបានជាតយើងរត្ូវតគតៅថា “ពួកបរសុិទធ” បុ៉ដនត 
តយើងម្ចនទំនួលខុសរត្ូវ កនុងការរស់តៅកនុងជីវតិ្ដ៏បរសុិទធ 
អនកសរតសរសំបុរត្ តៅកាន់ពួកត តរពើរម្ចនរបស្ដសន៍ថា 
“ចូរតដញតាមតសចកឋីតមរតី្ ចំតពាះមនុសសទំងអស់ចុះ 
ត ើយឱ្យបានដញកជាបរសុិទធដដរ តបើអនកណាគ្នម នតសចកឋី
បរសុិទធត ះមិនដដលតឃើញរពះអម្ចច ស់ត ើយ”។ 
(ត តរពើរ១២:១៤) 
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២២.៣.តត្ើមនុសសម្ចន ក់អាចរតូ្វបានរាប់ជាសុចរតិ្តោយគ្នម នោពបរ ិ
សុទធដដរឬតទ? 

 តទ! មិនអាចតទ មនុសសដដលរត្ូវបានរាប់ជាសុចរតិ្តៅកនុង
រពះរគីសទ ក៏នឹងលូត្ោស់កនុងការដញកជាបរសុិទធ ឬោព
បរសុិទធ។ មនុសសដដលរបកាសថាខលួនសុចរតិ្ ដត្គ្នម នោព
បរសុិទធផ្ដទ ល់ខលួន គឺជាមនុសសកុ ក តោកស្ដវក័បុ៉លម្ចន
របស្ដសន៍ថា៖ “ត្បិត្អនករាល់គ្នន ដឹងថា គ្នម នមនុសសកំផិត្ 
ឬតស្ដម គតរគ្នកឬតោភ គឺជាមនុសសដដលថាវ យបងគំរបូរពះ 
ដដលនឹងរគងមរត្កកនុងនគរននរពះរគីសទ ត ើយននរពះផង
បានត ើយ”។ (តអតភសូរ៥:៥) 

២២.៤.តត្ើមនុសសរគប់គ្នន រតូ្វតកើត្ជាថ្មី តដើមបលូីត្ោស់តៅកនុងោព
សុចរតិ្ដមនតទ? 

 ដមនត ើយ មនុសសដដលរត្ូវបានរាប់ជាសុចរតិ្ គឺជាមនុសស
ដដលបានដកខលួនដដរ  តោកស្ដវក័បុ៉លម្ចនរបស្ដសន៍តៅ
កាន់មនុសសដដលដកខលួន តពលដដលតោកនិោយថា៖ “ដត្
ឥ ូវតនះ ដដលរពះបានតរបាសពីបាបត ើយ អនករាល់គ្នន
បានរត្ ប់ជាបាវបតរមើដល់រទង់ ត ះអនករាល់គ្នន បានផល
ខាងឯតសចកឋីបរសុិទធវញិ ត ើយទីបំផុត្ននអំតពើទំងត ះគឺ
ជាជីវតិ្អស់កលបជានិចចផង”។ (រ ៉មូ៦:២២) 
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២២.៥.តត្ើអនកអាចលូត្ោស់ខាងោពបរសុិទធបានោ៉ងដូចតមឋច? 
 គឺតាមរយៈការអាន និងស្ដឋ ប់រពះបនទូលរបស់រពះ  ត្បិត្រពះ

តយសូ៊វអធិស្ដឌ នថា “សូមដញកតគជាបរសុិទធ តោយស្ដរ
តសចកឋីពិត្ននរទង់ ឯតសចកឋីពិត្ គឺជារពះបនទូលរបស់រទង់” 
(យូ៉ហាន ១៧:១៧) រឯីតោកស្ដវក័បុ៉លម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ 
“រគប់ទំងបទគមពីរ គឺជារពះរទង់បានបតញ្ចញរពះវញិ្ញដ ណ
បណាឋ លឱ្យដត្ងតទ ក៏ម្ចនរបតោជន៍ សរម្ចប់ការបតរងៀន 
ការរឭំកឱ្យដឹងខលួន ការរបតៅត្រមង់ និងការបង្ហា ត់្ខាងឯ
តសចកឋីសុចរតិ្ តដើមបឱី្យអនកសំណពវរបស់រពះជាម្ចច ស់បាន
រគប់លកខណ៍ ត ើយម្ចនរគប់ទំងចំតណះសរម្ចប់នឹងតធវើ
ការលអរគប់មុខ”។ (២ធីមូ៉តថ្៣:១៦-១៧) 

២២.៦.តរដពីការអាន និងការស្ដឋ ប់រពះបនទូលរពះ តត្ើអនករតូ្វតធវើអវី
ខលះតទៀត្ តដើមបឱី្យបានលូត្ោស់តៅកនុងោពបរសុិទធតនះ? 

 អនករត្ូវយករពះបនទូលត ះមកអនុវត្ត ស្ដវក័បុ៉លបានម្ចន
របស្ដសន៍ថា “ដូតចនះ បងបអូនតអើយ ខញុំទូ ម នអនករាល់គ្នន
តោយតសចកឋីតមតាត ករណុាននរពះ ឱ្យបានថាវ យរបូកាយទុក
ជាយញ្ដបូជារស់ ត ើយបរសុិទធ ដដលគ្នប់រពះ ឫទ័យដល់
រពះ ជាការតគ្នរពននតយើងរាល់គ្នន ដដលម្ចនទំនង កំុឱ្យរតាប់
តាមសម័យតនះត ើយ ចូរឱ្យអនករាល់គ្នន បានផ្ដល ស់ដរបវញិ 
តោយគំនិត្បានដកដរបជាថ្មីត ើង តដើមបនឹីងអាចតមើលតឃើញ 
ឱ្យបានស្ដគ ល់បំណងរពះ ឫទ័យននរពះ ដដលលអស្សលួ
ទទួលត ើយរគប់លកខណ៍ផង”។ (រ ៉មូ១២:១-២) 
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មមមរៀនទី ២៣ 
ការស្រម្ចណខ្លួន ឬការទរ់ចតិតខ្លនួឯង 

២៣.១.តត្ើការរបម្ចណខលួន គឺជាគុណធម៌ននរគីសទបរស័ិទដមនតទ? 
 ដមនត ើយ វគឺជាលកខណៈសមបត្តិមា៉ងដដលរគីសទបរស័ិទ

រត្ូវបណឋុ ះឱ្យម្ចន ស្ដវក័តពរត្សុ បានម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ 
“ត ើយតោយត តុ្ត ះ បានជារត្ូវឱ្យអនករាល់គ្នន បដនថមឱ្យ
ម្ចនតសចកឋីឧសា ៍ដដរ តដើមបីឱ្យតសចកឋីជំតនឿ បានតទៀង
រត្ង់ឱ្យតសចកឋីតទៀងរត្ង់បានតំ្រះិ ឱ្យតំ្រះិតចះអត់្សងកត់្ឱ្យ
តសចកឋីអត់្សងកត់្បានខាជ ប់ខជួន ឱ្យតសចកឋីខាជ ប់ខជួនបានតចះ
តគ្នរពរបតិ្បត្តិដល់រពះ ឱ្យតសចកឋីតគ្នរពរបតិ្បត្តិបានតចះ
រាប់អានគ្នន តធវើជាបងបអូន ត ើយឱ្យតសចកឋីរាប់អានគ្នន បាន
តសចកឋីស្សឡាញ់ដថ្មតទៀត្ ត្បិត្តបើសិនម្ចនតសចកឋីទំង
ត ះចតរមើនត ើងកនុងចិត្តអនករាល់គ្នន ត ើយ ត ះអនករាល់
គ្នន មិនតៅទំតនរ ឬឥត្ផលខាងដំតណើ រស្ដគ ល់រពះតយសូ៊វ
រគីសទជារពះអម្ចច ស់ននតយើងរាល់គ្នន ត ើយ”។ 
(២តពរត្ុស ១:៥-៨) 

២៣.២.តត្ើការរបម្ចណខលួន ឬការទប់ចិត្តខលួនឯង គឺជាសញ្ញដ ននរពះ
គុណដមនតទ? 

 ដមនត ើយ មនុសសដដលបានតកើត្ជាថ្មីនឹងដឹងថារត្ូវរគប់
រគងចំណង់ចិត្តោ៉ងដូចតម៉តច និងតសចកឋីរបាថាន របស់ខលួន
តោយរតបៀបណា “ត្បិត្ផលដផលននរពះវញិ្ញដ ណវញិត ះគឺ 
តសចកឋីស្សឡាញ់ អំណរអរ តមរតី្ោព អត់្ធមត់្ សលូត្បូត្ 
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ត ើយដឹងខាន ត្ គ្នម នរកឹត្យវន័ិយណាទស់នឹងតសចកឋីទំង
តនះតទ”។ (កាឡាទី៥:២២-២៣) 

២៣.៣.តត្ើអនកអាចបណឋុ ះការរបម្ចណខលួនតៅកនុងជីវតិ្អនកោ៉ង
ដូចតមឋច? 

 តាមរយៈការចងចំាទុកតៅកនុងចិត្តថា អនកជាកមមសិទធរបស់
រពះរគីសទ  ស្ដវក័បុ៉លម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “រត្វូរបោប់ខលួន 
តោយរពះអម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទវញិ ត ើយកំុឱ្យផគត់្ផគង់តដើមប ី
នឹងបំតពញតសចកឋីប៉ងរបាថាន ខាងស្ដច់្មត ើយ”។ 
(រ ៉មូ១៣:១៤) 

២៣.៤.តត្ើអនកណាដដលជាឧទ រណ៍ដ៏លអ តត្ើតយើងអាចនឹងតរៀន
ពីការរបម្ចណខលួន ឬការទប់ចិត្តខលួនឯងត ះ ពីអនកណា? 

 គឺតោកតហារាោនីដយ៉ល “ត្បិត្...ោនីដយ៉លបានសតរមច
កនុងចិត្តថា មិនរពមឱ្យខលួនតៅ មង តោយអាហាររបស់
តសឋច ឬតោយស្ស្ដទំពំាងបាយជូរ ដដលរទង់ធ្លល ប់តស្ដយ
ត ះត ើយ បានជាតោកសំុដល់តៅហាវ យ តលើពួកកំតរៀវ 
តដើមបមិីនឱ្យខលួនរត្ូវតៅ មងតៅ”។ (ោនីដយ៉ល១:៨) 

២៣.៥. តត្ើអនករតូ្វអនុវត្តការទប់ចិត្តខលួនឯងដូចជាកូនតកមង តៅកនុង
ដផនកណាមួយ? 

 គឺតៅកនុងកដនលងកំស្ដនតដដលបដណឋ ត្បតណាឋ យរជុល  ំឱ្យ
ខញុំរបរពឹត្តបាបទស់នឹងរពះជាម្ចច ស់ ខជះខាជ យតពលតវោឬ
បំពានតលើរបូកាយរបស់ខញុំ៖ ឧទ រណ៍ដូចជា តាមរយៈ
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ការតមើលទូរទសសន៍ ការតលងតសើចតរចើនរជលុ ឬសូមបីដត្
ការបរតិោគជាតិ្សករតរចើនរជុលតពក។ រពះបាទស្ដ ូមូ៉ន
រទង់ម្ចនបនទូលថា៖ “តត្ើឯងរកឃមុំបានត ើយឬ ចូរបរតិោគ
ដត្លមមសមគួរចុះដរកងបរតិោគដឆអត្តៅនឹងកអួត្តចញវញិ”។ 
(សុោសិត្ ២៥:១៦) 

២៣.៦.តត្ើអនករតូ្វតរៀនទប់ចិត្តខលួនឯង តពលទក់ទងជាមួយអនកដនទ
ដដរឬតទ? 

 ពិត្ដមនត ើយ ខញុំរត្ូវតរៀនទប់កំ ឹង និងអណាឋ ត្របស់ខញុំ
តពលដដលម្ចនអនកណាតធវើឱ្យខញុំខឹង រពះបាទស្ដ ូមូ៉នម្ចន
បនទូលថា៖ “ពួកលងីតលងើសដមឋងតចញ អស់ទំងកំ ឹងរបស់
ខលួន ដត្មនុសសម្ចនរបាជាញ តគទប់ចិត្ត ត ើយរម្ចង ប់តចញ
វញិ”។ (សុោសិត្ ២៩:១១) 

២៣.៧.កនុងជីវតិ្អនក តត្ើដផនកណាមួយដដលអនករតូ្វអនុវត្តការទប់ចិត្ត
ខលួនឯង ោ៉ងរបុងរបយ័ត្នជាពិតសស ខណៈដដលអនកកាន់
ដត្ចតរមើនវយ័ត ើង? 

 គឺរត្ង់ោពបរសុិទធខាងរបូកាយ ត្បិត្តោកស្ដវក័បុ៉លម្ចន
របស្ដសន៍ថា “ចូររត់្ពីការសហាយសមន់តចញ រគប់ទំង
អំតពើបាបណាដដលមនុសសរបរពឹត្ត ត ះតៅខាងតរដរបូ
កាយតទ ដត្អនកណាដដលសហាយសមន់គ្នន  ត ះត ម្ ះថា
តធវើបាបដល់របូកាយខលួនឯងផង”។ (១កូរនិថូ្ស ៦:១៨) 
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មមមរៀនទី ២៤ 
ការមោរមពញមោយមេចក្ដអីធ្ិស្ងា ន 

២៤.១.តត្ើការតពារតពញតោយកឋីអធិស្ដឌ ន ជាគុណធម៌របស់រគីសទ
បរស័ិទដមនតទ? 

 ដមនត ើយ ត្បតិ្ការតពារតពញតោយតសចកឋីអធិស្ដឌ ន គឺជា
ភ័សឋុតាងននការសនទ ពិត្ អនកនិពនធទំនុកដតមកើងបានតពាល
ថា៖ “រពះតយ ូវ៉ រទង់គង់តៅជិត្នឹងអស់អនកដដលអំពាវ
 វដល់រទង់ គឺអស់អនកដដលអំពាវ វដល់រទង់តោយពិត្
រត្ង់”។ (ទំនុកដតមកើង១៤៥:១៨) 

២៤.២.អនកមិនតជឿជាតរចើនតទៀត្ក៏អធិស្ដឌ នោ៉ងងប់ងល់ដមនតទ? 
 ដមនត ើយ បុ៉ដនតពួកតគកំពុងអធិស្ដឌ នតៅកាន់របូបដិម្ច ឬ

រពះដដលមនុសសដត្ងស្សតមើស្សនមបុ៉តណាណ ះ តហារាតអស្ដយ
របាប់តយើងរាល់គ្នន ថា មនុសសដដលមិនបានតកើត្ជាថ្មីនឹងមិន
ដស្សករករពះជាម្ចច ស់ដ៏ម្ចនរពះជនមរស់តៅ និងជារពះដ៏ពិត្
ត ះត ើយ។ តោកបាននិោយថា “ត្បិត្តយើងខញុំទំងអស់
គ្នន បានរត្ ប់តៅដូចជាមនុសសដដលមិនស្ដអ ត្ ត ើយអស់
ទំងអំតពើសុចរតិ្របស់តយើងខញុំក៏ដូចជាអាវកខវក់ ត ើយតយើង
ខញុំរាល់គ្នន សវិត្តរកៀមតៅដូចជាសលឹកតឈើ ត ើយអំតពើទុចចរតិ្
របស់តយើងខញុំក៏ផ្ដត់្យកតយើងខញុំតៅដូចជាខយល់ ឥត្ម្ចនអនក
ណាមួយ ដដលអំពាវ វដល់រពះ មរទង់ ឬដដលោស់
តត្ឿនខលួនឯងឱ្យតតាងរទង់ត ើយ”។ (តអស្ដយ ៦៤:៦-៧) 
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២៤.៣.តត្ើអនកអាចបណឋុ ះការតពារតពញតោយ តសចកឋីអធិស្ដឌ ន 
ោ៉ងដូចតមឋច? 

 វធីិមួយដ៏សំខាន់គឺ តរកាកពីរពលឹមរាល់នថ្ង រចួអធិស្ដឌ នដូច
រពះអម្ចច ស់តយសូ៊វ “កាលតៅងងឹត្ មិនទន់ភលឺស្ស្ដងតៅ
ត ើយត ះរទង់តត្ើនត ើង បានោងតចញតៅឯទីស្ដង ត់្រចួ
អធិស្ដឌ នតៅទីត ះ”។ (ម៉្ចកុស ១:៣៥) 

២៤.៤.តត្ើអនករតូ្វអធិស្ដឌ នដត្តៅតពលរពឹកតទដមនតទ? 
 តទ! មិនដមនតទ អនករត្ូវ “អធិស្ដឌ នឥត្ឈប់ឈរ”។ 
 (១ដថ្សា ូនីច ៥:១៧) 

២៤.៥.អធិស្ដឌ នឥត្ឈប់ឈរ តត្ើម្ចនន័យោ៉ងដូចតមឋច? 
 គឺម្ចនន័យថា អធិស្ដឌ នតៅរាល់តពលណាដដលម្ចនឱ្កាស

សរម្ចប់អធិស្ដឌ ន។ ការតនះក៏ទមទរឱ្យម្ចននូវជីវតិ្ដដល
ម្ចនវន័ិយកនុងការអធិស្ដឌ ន ដូចជាតហារាោនីដយ៉ល ត្បិត្ 
“តោកលុត្ជងគង់ចុះអធិស្ដឌ ន ត ើយអររពះគុណដល់រពះ
របស់តោក១នថ្ង៣ដង ដូចជាកាលពីមុន”។ 

 (ោនីដយ៉ល ៦:១០) 

២៤.៦.តត្ើអនករតូ្វអធិស្ដឌ នតោយបិទដភនករបស់អនកទំងឱ្នមុខចុះ
រ ូត្ដមនតទ? 

 តទ! មិនដមនតទ តោកតនត ម្ចបានតធវើជាឧទ រណ៍ដ៏លអ
សរម្ចប់តយើងរាល់គ្នន ស្ស្ដប់ តោយអធិស្ដឌ នមុនតពលតោក
ផឋល់ចតមលើយត្បនឹងសំនួររបស់តសឋច “តសឋចរទង់ម្ចនបនទូល
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សួរខញុំថា ដូតចនះតត្ើអនកចង់បានអវី ខញុំក៏អធិស្ដឌ នដល់រពះនន
ស្ដថ នសួគ៌ រចួខញុំទូលដល់តសឋចថា...”។ (តនត ម្ច ២:៤-៥) 

២៤.៧.ចុះតបើអនកមិនដឹងអធិស្ដឌ នោ៉ងតម៉ច ឬមិនដឹងអធិស្ដឌ នពីអវី
ផងត ះ? 

 រពះវញិ្ញដ ណបរសុិទធនឹងជួយអនក  ត្បិត្ស្ដវក័បុ៉លបានម្ចន
របស្ដសន៍ោ៉ងចាស់ថា៖ “រពះវញិ្ញដ ណរទង់ក៏ជួយតសចកឋី
កំតស្ដយរបស់តយើងដបបដូតចាន ះដដរ ត្បិត្តយើងមិនដឹងជាគួរ
អធិស្ដឌ នសូមអវីតទ ដត្រពះវញិ្ញដ ណរទង់ជួយអងវរជំនួសតយើង 
តោយដំងូរដដលរកដថ្លងពំុបានវញិ បុ៉ដនតរពះអងគដដលសទង់
ចិត្តរទង់រជាបនូវគំនិត្ននរពះវញិ្ញដ ណ ត្បិត្រពះវញិ្ញដ ណរទង់
អងវរជួសពួកបរសុិទធ ឱ្យរត្ូវនឹងរពះទ័យរពះ”។ 
(រ ៉មូ ៨:២៦-២៧) 
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មមមរៀនទី ២៥ 
ការស្ងា លខ់្ េស្តូវ 

២៥.១.តត្ើវសំខាន់ដមនតទ ដដលរតូ្វស្ដគ ល់ខុសរតូ្វ? 
 វពិត្ជាសំខាន់ ត្បិត្តោកស្ដវក័យូ៉ហានម្ចនរបស្ដសន៍

ថា “ពួកសងួនោង តអើយ កំុឱ្យតជឿរគប់ទំងវញិ្ញដ ណត ើយ ចូរ
លបងវញិ្ញដ ណទំងអស់វញិ តដើមបីឱ្យបានដឹងជាមកពីរពះឬ
មិនដមន ត្បតិ្ម្ចនតហារាដកលងកាល យជាតរចើន ក់ តកើត្កនុង
តោកិយតនះ”។ (១យូ៉ហាន ៤:១) 

២៥.២.តត្ើរពះតយសូ៊វមិនបានម្ចនបនទូលថា “កំុឱ្យតថាក លតទសតគ
ត ើយ តដើមបមិីនឱ្យម្ចនតគតថាក លតទសអនកវញិ” តទឬ? 

 រទង់បានម្ចនបនទូលដូតចនះដមន បុ៉ដនតរទង់ក៏ម្ចនបនទូលដដរថា 
“កំុឱ្យជំនំុជរមះតាមោព ដដលតមើលដត្ខាងតរដត ើយ រត្ូវ
ជំនំុជរមះតាមតសចកឋីសុចរតិ្វញិ”។ (យូ៉ហាន ៧:២៤) 

២៥.៣.តត្ើម្ចនតរឿងអវីតកើត្ត ើងតបើសិនជាតយើងមិនស្ដគ ល់ខុសរតូ្វ? 
 តយើងអាចនឹងរត្វូតគ ំតៅរកផលូវខុសោ៉ងង្ហយ ដូចជា“កូន

តូ្ចទំងរត្ូវរគបអស់ ទំងខយល់ននតសចកឋីបតរងៀនឆតបាក 
ត ើយបក់ផ្ដត់្តយើងចុះត ើង តោយតសចកឋីឆតបាករបស់ផង
មនុសសត ើយតោយឧបាយកល ដដលតគតរបើនឹង ំឱ្យវតងវង
តទៀត្ត ើយ”។ (តអតភសូរ ៤:១៤) 
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២៥.៤.តត្ើអនករតូ្វអនុវត្តការស្ដគ ល់ខុសរតូ្វោ៉ងដូចតមឋច? 
 “ចូរលតមើលរគប់ទំងអស់ ត ើយកាន់ខាជ ប់តាមតសចកឋីដដល

រតឹ្មរត្ូវ”។ (១ដថ្សា ូនិច ៥:២១) 

២៥.៥.តត្ើអនកអាចលតមើលរគប់ការទំងអស់ោ៉ងដូចតមឋច? 
 តោយតរបៀបតធៀបនឹងបទគមពីរ ត្បិត្តោកតហារាតអស្ដយ

ម្ចនរបស្ដសន៍ថា “ចូរតៅតបើកគមពីរបញ្ញដ ត្តិ និងតសចកឋី
ប ទ ល់តមើល តបើតគនិោយមិនរត្ូវនឹងរពះបនទូលត ះ ត ះ
គ្នម នពនលឺរះតៅកនុងខលួនតទ”។ (តអស្ដយ ៨:២០) 

២៥.៦.តត្ើអនកអាចតរបើបទគមពីរតដើមបនឹីងលតមើលរគប់ការទំងអស់ 
ោ៉ងដូចតមឋច? 

 តោយរកាទុកបទគមពីរ និងតគ្នលជំតនឿតលើបទគមពីរតៅកនុង
ចិត្តរបស់អនក។ អនកសរតសរទំនុកដតមកើងតពាលថា “ទូលបងគំ
បានកំណត់្ចំារពះបនទូលរទង់ទុកតៅកនុងចិត្ត របតោជន៍កំុ
ឱ្យទូលបងគំតធវើបាបទស់នឹងរទង់ត ើយ”។ 

 (ទំនុកដតមកើង ១១៩:១១) 

២៥.៧.តត្ើអនកអាចបណឋុ ះការស្ដគ ល់ខុសរតូ្វតាមវធីិណាតទៀត្? 
 រគូគង្ហវ ល និងរគូបតរងៀន គឺសុទធដត្ជាមនុសសដដលរពះជា

ម្ចច ស់របទនមក តដើមបីជួយតយើងឱ្យលូត្ោស់កនុងោព
តពញវយ័ និងការស្ដគ ល់ខុសរត្ូវខាងឯវញិ្ញដ ណ។ អនកនឹង
តរៀនពីពួកគ្នត់្ អនកក៏នឹងតរបៀបតធៀបអវី ដដលពួកគ្នត់្
និោយតៅនឹងបទគមពីរ។ អនកនឹងតធវើឱ្យដូចជាពួកអនករកុង
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តបរា  ត្បតិ្ម្ចននិោយពីពួកតគថា “រឯីពួកអនកស្សុកត ះ
ម្ចនចិត្តលអជាងពួកអនកតៅស្សកុដថ្សា ូនិច ពួកតគរបុង
តរបៀបសពវរគប់នឹងទទួលរពះបនទូល ក៏ពិចារណាតមើលគមពីរ
រាល់ដត្នថ្ង ឱ្យបានដឹងជាតសចកឋីទំងត ះរត្ូវឬមិនរត្ូវ”។ 
(កិចចការ ១៧:១១) 

២៥.៨.តត្ើម្ចនរគូគង្ហវ លណា ឬរគូបតរងៀនណាដដលអនករតូ្វតជៀង
វងតទ? 

 ពិត្ជាម្ចនកនុងចំតណាមពួកតគជាតរចើន ក់ គឺជាចចកពាក់
ដសបកតចៀម ត្បតិ្តោកស្ដវក័បុ៉លបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា 
“ឱ្បងបអូនតអើយ ខញុំទូ ម នអនករាល់គ្នន ឱ្យចំណំាតមើល អស់អនក
បណាឋ លឱ្យដបកបាក់គ្នន  ត ើយ ំឱ្យម្ចនតសចកឋីរវត្ចិត្ត 
ខុសនឹងតសចកឋីដដលអនករាល់គ្នន បានតរៀនមក រត្វូឱ្យដបរ
តចញពីអនកទំងត ះ ត្បិត្មនុសសដបបោ៉ងត ះមិនដមន
តគ្នរពរបតិ្បត្តិ ដល់រពះរគីសទជារពះអម្ចច ស់ននតយើងរាល់គ្នន
តទ! តគបតរមើដត្តពាះតគវញិ ទំងបតញ្ញឆ ត្ចិត្តមនុសសសលូត្ 
រត្ង់តោយពាកយដផអមពិតរាះ និងពាកយបតញ្ច ើចផង”។ 

 (រ ៉មូ ១៦:១៧-១៨) 
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