មមមរៀនបន្នថមស្ដីអំពី
ការកសាងចរ ិកលកខណៈ

ថ្នាក់មធ្យម កំរ ិត ២

មរៀបមរៀងមោយមោកររូរង្វវល មេ. មេ. លិម
មោយមានការពិមររោះមោបល់ពីមោកររូរង្វវល មដវ ីឌ ហីកស្៍

ម

ោះពុមភមៅន្ែធនូ ឆ្នំ២០១០
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អារមភកថ្ន
ការទមនទញឱ្យចំន្ដលចត់ទុកជារទឹស្ីទដ នការទូន្ទមនមួយរតូវ
នមររាប់ ជារទឹស្ីដ
ដ ៏លំ

កបំផុត។

បុន្នតបទរមពីរបមរងៀនមយើងោងចាស្់ថា

មយើងមិនរតូវន្ត

“នឹកចំអស្់ោំងោកយរតឹមរតូវ” (២ធីមូមថ ១:១៣) បុម្ណោះមទ ន្តរឺ
រតូវចងចំបទរមពីរផង តបិតរពោះ
បងគំ

ទោវ ីឌ

នស្រមស្រទុកថា “ទូល

នកំណត់ចំរពោះបនទូលរទង់ទុកមៅកនុងចិតត

ទូលបងគំមធវើ

បនឹងរទង់ម

របមោេន៍កុំឱ្យ

ើយ”(ទំនុកដមមកើង ១១៩:១១)។

ជាងមនោះមៅមទៀតបទពិមសាធន៍របស្់មយើង បមរងៀនមយើងថា
កិចាការន្ដលមយើងមបដជាាថាទមនទញឱ្យចំកាលពីមៅកុមារភាព រឺជា
ការចងចំន្ដលមៅជាប់យូរជាងមរកនុងេីវ ិតរបស្់មយើង

រហូតដល់

ទថងសាលប់។

មោយមហតុមនោះមហើយ

នជាថានក់មរៀនពីមរលេំមនឿមៅ

ឯរពោះវ ិហារPilgrim Convenant Church (PCC)។
ក៏ដូចជាពួកេំនុំន្ករទរមង់ន្ដលលអជាងមរ ស្ងកត់ធងន់មៅមលើ
ការស្ិកាមោយទមនទញឱ្យចំ។ ពិត្ស្់មយើងចង់ធាន្ទ ឱ្យ

ន

ថា កូនមៅរបស្់មយើងយល់ពីអីវន្ដលមរទមនទញ ដរាប្ មយើង
មៅន្តអាចមធវើ

ន។

បុន្នតកតាសតស្ំន់ន់រឺថា ស្មតថភាពចងចំរបស្់មកមង រឺមរចើនន្ត
មលើស្ពីស្មតថភាពទនការយល់ដឹងរបស្់វា (រឺដូចជាស្មតថភាពទន
ការអានរបស្់វាធមមតាសមរចើន មៅមុនស្មតថភាពទនការយល់ របស្់
វា)។ ដូមចនោះមយើងនឹងពាោមឱ្យមលើកទឹកចិតត និងបង្វាត់ពួក មរឱ្យ

Copyright © Gratia Dei Sola Media

ចងចំឱ្យ

នឆ្ប់ មៅតាសមស្មតថភាពរបស្់ពួកមរោំងដឹង ោង

ចាស្់ថា មរលេំមនឿ និងែរមពីរន្ដលមរទមនទញចំមពល មៅមកមង
នឹងមៅជាប់ន្តនឹងស្មបកមរៅទនចិតតពួកមរបុម្ណោះ។ មយើងក៏មេឿ
ន្ដថា មពលន្ដលរពោះជាមាាស្់ចប់មផដើមមធវើការមោយរពោះ រុណមៅ
កនុងចិតតរបស្់ពួកមរ (ន្ដលអាចមកើតមានតាសំងពីមៅមកមង) ោកយោំង
មន្ទោះមៅជាប់កុងការចងចំ
ន
របស្់ពួកមរ មហើយោកយ មនោះនឹងលិច
ចុោះមៅោងមរៅដូចជាថមន្ដលជាប់មលើទផទបឹងទឹកកក ន្ដលលិចចុោះ

មៅកនុងទឹក ែណៈមពលន្ដលពនលឺទថងរោះន្ទន្ទទិឃរដូវ មោយរ ំោយ
ទផទទឹកកកន់ងមលើ។
មតើរពោះមយស្ូវមិន

នបមរងៀនមយើងថា

វ ិញ្ញាណ រឺរតូវរ ំឮកររប់មស្ចកដីន្ដលមយើង

តួន្ទទីមួយទនរពោះ

នមរៀនមទឬអី

(យូហាន ១៤:២៦)?
កូនមស្ៀវមៅថមីន្ដលមានចំណងមេើងថា ការកសាងចរ ិកលកខ
ណៈមនោះ

រតូវ

នមរៀបមរៀងម

ើងស្រមាប់ការមរបើរ

បឋមទី៣ និងទី៤ (មរកាយពីមរ

ស្់

កនុងថានក់
នបញ្ាប់ការស្ិកា មស្ៀវមៅ

មរលេំមនឿស្ដីពីរបវតតិរពោះរមពីរ ោំងពីរករមិតរួច)។
ធមមតាសការកសាងចរ ិកលកខណៈមិនន្មនអាចបមរងៀន ោង
ស្ស្ួលតាសមការទមនទញចំមន្ទោះមទ។
បុន្នតែរមពីរោំងមនោះនឹងផដល់នូវររឹោះោងលអ ដល់កូនៗរបស្់
មយើងែណៈ

ន្ដលពួកមរមធវើការកសាងចរ ិកលកខណៈរបស្់ពួកមរ

តាសមរយៈបទពិមសាធន៍ និងការអនុវតតរពោះបនទូលរពោះ។ មយើងស្ូម
ន្ណន្ទំឱ្យមកមងៗ

ោងមហាច្ស្់ទមនទញឱ្យចំនូវចមមលើយរបស្់

ស្ំនួរ (អតថបទន្ដលមៅន់ងមុែស្ញ្ញាមរត) មហើយមបើស្ិន ជាមរ
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អាចទមនទញែរមពីរោំងមន្ទោះ

នមទៀត រឺរ ឹតន្តលអន្តវាអាស្ស្័យមលើ

ការស្មរមចិតតរបស្់ឪពុកមាដយមរ។
ឪពុកមាដយ

(ជាពិមស្ស្ឪពុក)

មវោពនយល់ែរមពីរ

ចូរពាោមចំ្យមពល

ក៏ដូចជាន្ចកចយបទពិមសាធន៍ោក់ទងែលោះ

មដើមបីជារបមោេន៍ដល់កូនៗឱ្យមរយល់

រពមោំងអនុវតតែរមពីរ

មន្ទោះកនុងេីវ ិតរបស្់មរផ្ទទល់ ។
ជាងមនោះមទៀត ែាុំស្ូមន្ណន្ទំឱ្យរូស្បង្វាញែរមពីរមន្ទោះមៅ

មលើរពោះរមពីររបស្់មកមងមន្ទោះផ្ទទល់។ មដើមបីការោរមពល្មបើមកមង
មន្ទោះមភលចែមោងស្រមាប់មមមរៀនន្ដលមរ

នស្ិកាមហើយ មោយ

យថាមហតុ មរនឹងអាចរកមឃើញែមន្ទោះពីកុងរពោះរមព
ន
ីររបស្់មរផ្ទទល់
មោយមិនពិ

ក។

ររូបមរងៀនថានក់មរលេំមនឿ អំពីទថងឈប់ស្រមាក រួររតូវ
មរមមើលមឃើញថាជាការបន្នថមការកំសានដ
ផដល់ដំបូន្ទមនដល់មកមងៗ។ ពួករត់រ

ន

ដល់កុមារមៅមលើការ

កដជានឹងពាោម ពរងឹង

មមមរៀនមួយចំនួន ន្តមរក៏រតូវឱ្យមកមងៗចំ្យមពលពី ភារាអវី
ន្ដលមរ

នមរៀនន្ដរ។

ពួករត់ក៏នឹងរ ំឭកែរមពីរោំងអស្់មនោះជា

មួយនឹងកូនៗរបស្់អនកមោយឱ្យម
ន្ណន្ទំឱ្យមកមងៗស្រមស្រ

ើងស្ូរតមដងមានក់ៗ។

ែាុំក៏ស្ូម
(មោយមានការមមើលែុស្រតូវ ពីឪពុក

មាដយ) មរឿងន្ដលមានរតឹមមួយរយោកយ មោយមោងតាសមរបធាន
បទទនមមមរៀនស្រមាប់ស្ ដ ហ៍បន្ទទប់ទុកជាលំហាត់បន្នថម។
បុន្នត

ររូបមរងៀនរតូវមរៀនរបុងរបយ័តនកុនងការោក់លំហាត់

ការង្វរដទទៗមទៀត។ ពិត្ស្់ឪពុកមាដយ និងររូបមរងៀន រតូវ
នមលើកទឹកចិតតឱ្យមរៀន

ស្មរមចចិតតមលើបទោានមួយន្ដល
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ន

មរៀបចំស្រមាប់មកមងមានក់ៗ។ ែណៈមពលន្ដលមកមងមន្ទោះ ចមរមើនវ ័
យម

ើងមៅករមិតមួយមផេង ការោមោរឱ្យទមនទញឱ្យចំនូវែរមពីរ

មពញមួយទំព័រ អាចជាការពិ
មបើមានករណីមនោះមកើតម

កស្រមាប់មកមងមួយចំនួន។ របស្ិន

ើងចំមោោះកូនរបស្់អនក ចូរបង្វាញរ

ប់ររូ

បមរងៀនថា ែរមពីរ្ែលោះន្ដលមរចំ មដើមបីឱ្យររូមន្ទោះរ ំឭកន្តែរមពី
ន្ដលកូនរបស្់អនកចំ

នមហើយ។

ដូចរនន្ដរ ការស្រមស្រមរឿងក៏របន្ហលជាការលំ
មកមងែលោះន្ដរ។

មិនថាមានករណីអវីមកើតម

បមងកើតនូវបទពិមសាធន៍ មរៀន
មិនរតូវមរចមចញមទ។

កស្រមាប់

ើងមទមយើងរតូវស្វោះន្ស្វង

និងមធវើឱ្យមមមរៀនមន្ទោះមានែលឹមសារ

ស្ូមរពោះអមាាស្់របោនពរដល់កិចាែិតែំ

របឹងន្របងរបស្់មយើង មហើយមោយមរោោះរពោះវ ិញ្ញាណបរ ិស្ុទធ ស្ូម
ឱ្យរពោះបនទូលន្ដល នចងចំ និង នទទួលយក នរួមរន ជា
មួយនឹងមស្ចកដីេំមនឿមៅកនុងចិតតរបស្់កូនៗ មដើមបីឱ្យមរអាចបមងកើត
ផលន្ផល ស្រមាប់ថាវយស្ិរ ីលអដល់រពោះររីស្ដ
ទ ៏ជារពោះអមាាស្់។

លោកគ្រូរង្វាល លេ. លេ. លិម
ទថងទី១៥ ន្ែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០០២; ទថងទី២៧ ន្ែឧស្ភា ឆ្នំ២០០៥
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មមមរៀនទី ១

មេចក្ដីស្េឡាញ់
១.១. តត្ើបញ្ញដត្តិណាមួយដដលសំខាន់ជាងតគ?
រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់រពះទំងស្សុង “ឯបញ្ញដត្តិទីមួយត

ះគឺថាចូរ

ស្ដឋប់ចុះអុីស្ស្ដដអលតអើយ រពះអម្ចចស់ជារពះននតយើងខញុំ រទង់
ជារពះអម្ចចស់ដត្មួយរពះអងគរទង់
ដល់រពះអម្ចចស់ជារពះននឯង

ត

ើយឯងរត្ូវស្សឡាញ់

ឱ្យអស់ពីចិត្ត

អស់ពីគំនិត្និងអស់ពីកម្ចលំងឯង” ត

ះត

អស់ពីរពលឹង

ើយជាបញ្ញដត្តិទី១។

(ម្ច៉ កុស ១២:២៩-៣០)
១.២. ចុះបញ្ញដត្តិសខា
ំ ន់ជាងតគទីពីរ?
រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់អនកដនទដូចខលួនឯង“ឯបញ្ញដត្តិទីពីរក៏ដបបដូច

គ្ននគឺ “រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់អនកជិត្ខាងដូចខលួនឯង” គ្នមនបញ្ញដត្តិ
ណាតទៀត្ធំជាងបទទំងពីរតនះតទ (ម្ច៉ កុស ១២:២៩-៣១)។
១.៣. តត្ើបញ្ញដត្តិថ្ីគ
ម ឺជាអវី?
រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់បងបអូនរួមជំតនឿ

ដូចរពះរគីសស្ទ សឡាញ់

តយើង

“ខញុំឱ្យតសចកឋីបញ្ញដត្តិមួយថ្មីដល់អនករាល់គ្នន គឺ រត្ូវឱ្យ
អនករាល់គ្ននស្សឡាញ់គ្ននតៅវ ិញតៅមកដដរ រត្ូវឱ្យស្សឡាញ់
គ្ននដូចជាខញុំស្សឡាញ់អនករាល់គ្ននដដរ តគនឹងដឹងថាអនករាល់គ្នន
ជាសិសសរបស់ខុំញ តោយស្ដរតសចកឋីតនះឯងគឺតោយអនករាល់
គ្ននម្ចន តសចកឋីស្សឡាញ់ដល់គ្ននតៅវ ិញតៅមក”។
(យ៉ូហាន ១៣:៣៤-៣៥)
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មេមរៀនបន្នែេស្ដ អ
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១.៤. តត្ើតសចកឋីស្សឡាញ់ជាគុណធម៌ដ៏សខា
ំ ន់ដមនតទ?
ដមន តបើគ្នមនការស្សឡាញ់តទ ត

ះខញុំក៏មិនដមនជាអវីទំងអស់
“តបើខុំញម្ចនរគប់ទំងតសចកឋីជំតនឿលមមនឹងឱ្យភនំតរ ើតចញបាន ដត្
គ្នមនតសចកឋីស្សឡាញ់តទ

ះខញុំមិនជាអវីតទតបើខុំញដចកអស់
ខញុំជាអាហារដល់តគ ត ើយតបើខុំញរបគល់

ទំងរទពយសមបត្តិ

ត

រូបកាយខញុំតៅឱ្យតគដុត្ដត្គ្នមនតសចកឋីស្សឡាញ់

ត

ះគ្នមន

របតោជន៍ដល់ខុំញតស្ដះ។ ”(១កូរ ិនថ្ូស ១៣:២-៣)
១.៥. តត្ើអក
ន រត្ូវស្សឡាញ់អក
ន ណាខលះ?
រត្ូវស្សឡាញ់មនុសសរគប់គ្នន និងសរត្ូវរបស់ខួនផង
ល
“ប៉ុដនត

ខញុំរបាប់ថារត្ូវស្សឡាញ់ខាមំងសរត្ូវ
រត្ូវឱ្យពរដល់អនកណា
ដដលរបតទចផ្ដឋស្ដអនក រត្ូវរបរពឹត្តលន
អ ឹងអនកណាដដលសអប់
អនករាល់គ្នន ត

ើយរត្ូវអធិស្ដឌនឱ្យអនកដដលតធវើទុកខតបៀត្តបៀន

ដល់អនករាល់គ្ននវ ិញ”។ (ម្ច៉ ថាយ ៥:៤៤)
១.៦. តត្ើអក
ន រត្ូវតរៀនពីវ ិធីស្សឡាញ់តាមអនកណា?
តាមរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ ដដលជាគំរដ
ូ ៏អស្ដចរយននតសចកឋី
ស្សឡាញ់ “តោយស្ដរតសចកឋីតនះ តយើងរាល់គ្ននបានស្ដគល់
តសចកឋីស្សឡាញ់

គឺតោយរទង់បានស៊ូបូឋរបង់រពះជនមជំនួស

តយើង ដូតចនះគួរឱ្យតយើងបឋូរជីវ ិត្តយើងជំនួសបងបអូនផងដដរ”។
(១យ៉ូហាន ៣:១៦)
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មេមរៀនបន្នែេស្ដ ីអំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -

១.៧. តត្ើអក
ន រត្ូវស្សឡាញ់តោយរតបៀបណា?
តោយពាកយសមឋី

និងការរបរពឹត្ត

សមបត្តិរបស់តោកិយតនះ ត

“តបើអនកណាម្ចនតោគ

ើយតឃើញបងបអូនណាដដលខវះ

ខាត្ដត្មិនតចះអាណិត្តមតាតតស្ដះ ត

ះតធវើោ៉ងតម៉ចតទើបឱ្យ

តសចកឋីស្សឡាញ់ននរពះបានសថិត្តសថរកនុងអនកត

ះបាន”។

(១យ៉ូហាន ៣:១៧-១៨)។
១.៨. របដ
ជំនុំត

លមកពីអក
ន មិនចូលចិត្ប
ត ងបអូនណាម្ចនក់តៅកនុងពួក
យ
ើ តមើលតៅ?

មិនដមនតទ ខញុំរត្ូវស្សឡាញ់បងបអូនរគប់ៗគ្នន “តបើអនកណាថា
ខលួនស្សឡាញ់រពះ ដត្សអប់ដល់បងបអូនវ ិញ អនកត ះជាអនក
កុ

ក

ត្បិត្អនកណាដដលមិនស្សឡាញ់បងបអូន

តមើលតឃើញតៅត

ើយ

ត

ះតធវើតមឋចត

ដដលបាន

ើយឱ្យស្សឡាញ់ដល់

រពះដដលតមើលមិនតឃើញតៅបាន។ (១យ៉ូហាន ៤:២០)
១.៩. ចុះតបើម្ចនបងបអូនណាម្ចនក់តធវើឱ្យអនកតដឋរកហាយ

តត្ើអក
ន តៅ

ដត្រត្ូវស្សឡាញ់តគឬ?
ពិត្ដមនត

ើយ តសចកឋីស្សឡាញ់រគបបាំងអំតពើបាបជាអតនក

អននត “ដត្មុនបងអស់ រត្ូវឱ្យអនករាល់គ្ននម្ចនតសចកឋីស្សឡាញ់
គ្ននឱ្យអស់ពីចិត្ត ត្បិត្តសចកឋីស្សឡាញ់នឹងរគបបាំងអំតពើបាប
ជាអតនកអននត។ (១តពរត្ុស ៤:៨)
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មេមរៀនបន្នែេស្ដ អ
ី ំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -
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១.១០.ដូតចនះ ម្ចនន័យថាតសចកឋីស្សឡាញ់ងងឹត្ងងុលដមនតទ?
មិនដមនតទ

“(តសចកឋីស្សឡាញ់)

តសចកឋីទុចចរ ិត្ត

ើយ

មិនដដលអរសបាយនឹង

គឺអរសបាយដត្នឹងតសចកឋីតស្ដមះរត្ង់

វ ិញ”។ (១កូរ ិនថ្ូស ១៣:៦, តលវ ីវ ិន័យ ១៩:១៧)
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មេមរៀនបន្នែេស្ដ ីអំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -

មមមរៀនទី ២

មេចក្ដអ
ី ំណរ
២.១. តត្ើអក
ន ណាខលះដដលរត្ូវម្ចនអំណរ?
រគីសប
ទ រ ិស័ទរគប់គ្នន រត្ូវដត្ម្ចនអំណរ
រាល់គ្ននតអើយ
រពះតយ
គ្ននដស្សកត

ចូរម្ចនចិត្តសបាយ

ត

“ឱ្មនុសសសុចរ ិត្
ើយរ ីករាយត

ើងកនុង

ូវ៉ចុះ អស់អនកដដលម្ចនចិត្តតទៀងរត្ង់តអើយ ចូរ

ំ

ើងតោយអំណរចុះ (ទំនុកដតមកើង ៣២:១១)។

២.២. តត្ើតយើងរត្ូវម្ចនអំណរតៅតពលណា?
រាល់តពលរាល់តវោ

“ចូរអរសបាយកនុងរពះអម្ចចស់ជានិចច

ខញុំរបាប់មឋងតទៀត្ថា ចូរអរសបាយត

ើង” (ភីលីព៤:៤)។

២.៣. តត្ើតសចកឋីអំណរពិត្អាចរកបានតៅកដនលងណា?
តៅកនុងរពះវត្តម្ចនរបស់រពះជាម្ចចស់ “រទង់នឹងបង្ហាញឱ្យទូល
បងគំតឃើញផលូវជីវ ិត្វ ិញ តៅចំតពាះរទង់ ទូលបងគំម្ចនតសចកឋី
អំណរដ៏តពារតពញ តៅរពះ

សថស្ដឋំរទង់ ដដលម្ចនតសចកឋីអរ

សបាយជាដរាបត្តៅ” (ទំនុកដតមកើង ១៦:១១)។
២.៤. ត

ត្ុអីបា
វ នអនករត្ូវម្ចនតសចកឋីអំណរ?

ខញុំរត្ូវម្ចនតសចកឋីអំណរ ពីតរពាះដត្ខញុំដឹងថារពះជាម្ចចស់បាន
សតគង្ហគះតយើង “ខញុំនឹងអរសបាយចំតពាះរពះតយ ូវ៉ រពលឹង
ខញុំនឹងរ ីករាយចំតពាះរពះននខញុំ ពីតរពាះរទង់បានរបោប់ខួលនខញុំ
តោយសតមលៀកបំពាក់ននតសចកឋីសុចរ ិត្...”។
(តអស្ដយ ៦១:១០, រម
ូ ៉ ៥:១១)
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២.៥. តត្ើអក
ន រត្ូវម្ចនឥរ ិោបទដបបណាតដើមបីឱ្យម្ចនតសចកឋីអំណរ?
ខញុំរត្ូវម្ចនចិត្តរាបស្ដរ និងរត្ូវប ទ បខលួន “មនុសសរាបស្ដ
នឹងម្ចនតសចកឋីអំណរ ចតរមើនត ើងកនុងរពះតយ ូវ៉ ត ើយ
ពួកអនករកីរកកនុងបណា
ឋ មនុសស
រពះដ៏បរ ិសុទធ

តគនឹងរ ីករាយតោយស្ដរដត្

តគនឹងរ ីករាយតោយស្ដររពះដ៏បរ ិសុទធរបស់

អុីស្ស្ដដអល”។ (តអស្ដយ ២៩:១៩)
២.៦. ចុះតបើអក
ន រត្ូវឆលងកាត្់ការលំបាកតត្ើអក
ន អាចម្ចនអំណរតទ?
ដមនត

ើយ ត្បិត្រពះជាម្ចចស់កំពុងតធវើការតោយរពះគុណតៅ

កនុងអនក “បងបអូនតអើយកាលណាអនករាល់គ្ននម្ចនតសចកឋីលបូង
តផសងៗ ត ះរត្ូវរាប់ជាតសចកឋីអំណរសពវរគប់វ ិញ តោយ
ដឹងថាការលបងលតមើល

តសចកឋីជំតនឿននអនករាល់គ្ននត

ះ

ំ

បតងកើត្ឱ្យម្ចនតសចកឋីខាជប់ខួជន”។

(ោ៉ កុប ១:២-៤, ១តពរត្ុស ១:៦)។
២.៧. អនកជិត្ខាងរបស់អក
ន រកតឃើញការអរសបាយតៅកនុងកិចកា
ច រ
តោកិយ តត្ើអក
ន គួរចូលរួមនឹងតគដដរដមនតទ?
តទ!

របសិនតបើពួកតគតធវើកិចចការណា

មិនគ្នប់ដល់រពះ

ឫទ័យរពះជាម្ចចស់ “ឱ្មនុសសកតម្ចលះតអើយ ចូរឱ្យម្ចនចិត្ត
រ ីករាយកនុងវ ័យកតម្ចលះរបស់ឯងចុះ ត

ើយឱ្យចិត្តឯងបណា
ឋ ល

ឱ្យអរសបាយកនុងជំ ន់ដដលឯងតៅកនុងផង ចូរតដើរតាមផលូវ
ននចិត្តឯង ត ើយតាមដត្ដភនកឯងតមើលតឃើញដដរ ប៉ុដនតរត្ូវ
ឱ្យដឹងថា

រពះរទង់នឹងតៅឯងមកជំនុំជរមះ

តោយតរពាះ

អំតពើទំងតនះជាមិនខាន”។ (ស្ដស្ដឋ ១១:៩)
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២.៨. តត្ើពាកយអរសបាយម្ចនន័យថា

និោយតរឿងកំដបលងតលង

តសើចដមនតទ?
ការតសើចសបាយនឹងតរឿងកំដបលង មិនដមនជាការខុសឆគងតទ
ប៉ុដនត តសចកឋីអំណរពិត្រត្ូវបានរកតឃើញតៅកនុងការដឹងគុណ
ចំតពាះរពះអម្ចចស់

សរម្ចប់រគប់កិចចការទំងអស់

សំតណើចរបស់មនុសសលងីតលងើ ត

“ត្បិត្

ះឮដូចជាសូរគុកគឹកពីប ល

ដដលតឆះតរកាមឆ្នំង តនះក៏ជាការឥត្របតោជន៍ទតទ”។
(ស្ដស្ដឋ ៧:៦)។
២.៩. តត្ើអក
ន អាចអរសបាយតពលតលងតសើចបានដដរឬតទ?
របាកដណាស់ខុំរញ ត្ូវដឹងគុណដល់រពះអម្ចចស់
រ ីករាយដ៏លអ ត

ចំតពាះោព

ើយសមរមយ “ចិត្តដដលសបាយជាថានំោ៉ង

វ ិតសស ដត្វ ិញ្ញដណបាក់ដបករដមងឱ្យឆអឹងរ ីងសងួត្តៅ”។
(សុោសិត្ ១៧:២២)។

២.១០.តត្ើតធវើដូចតមឋចឱ្យអនកម្ចនតសចកឋីអំណរបានតៅតពលណា
ដដលអនកមិនតលងតសើច?
តោយ“តធវើរគប់ការទំងអស់ តោយឥត្ត្អូញដត្អរ ឥត្របដកក”។
(ភីលីព ២:១៤)
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មមមរៀនទី ៣

ភាពមេងៀមស្ងងត់
៣.១.តត្ើរពះជាម្ចចស់ឱ្យតយើងម្ចនោពតសងៀមស្ដងត្់ដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ រទង់ជារពះននតសចកឋីសុខស្ដនឋ ដូតចនះរទង់

របាកដជាចង់ឱ្យតយើងម្ចនោពតសងៀមស្ដងត្់ “ត
ឱ្យតយើងតដញតាមអស់ទំងតសចកឋីដដល

ត្ុដូតចនះរត្ូវ

ំឱ្យតមរត្ីគ្នន

និង

តសចកឋីទំងប៉ុ ម នជួយស្ដអងចិត្តគ្ននតៅវ ិញតៅមកវ ិញ”។
(រម
ូ ៉ ១៤:១៩)
៣.២.តត្ើោពតសងៀមស្ដងត្់ម្ចនន័យោ៉ ងដូចតមឋច?
គឺរត្ូវតគចតចញពីជតម្ចលះជាមួយនឹងនរណាម្ចនក់
ដដលមកពីស្ដថនតលើ ត

“ដត្របាជាញ

ះមុនដំបូងតៅថា បរ ិសុទធ រួចមក

ម្ចនតសចកឋីតមរត្ីចិត្ត តសចកឋីសមលូត្ ចិត្តទន់ ក៏តពញតោយ
តសចកឋីតមតាតករុណា និងផលលអ ឥត្តរ ើសមុខ ត
ម្ចោផង

រ ីឯផលននតសចកឋីសុចរ ិត្

តោយតសចកឋីតមរត្ី
ត

ត

ើយឥត្ពុត្

ះបានតរពាះចុះ

សរម្ចប់ពួកអនកដដលរកតសចកឋីតមរត្ី

ះឯង”។ (ោ៉ កុប ៣:១៧-១៨)

៣.៣.តត្ើតធវើដូចតមឋចឱ្យអនកតសងៀមស្ដងត្់បាន

តបើមនុសសដដលតៅជុំ

វ ិញអនកសុទដធ ត្ជាមនុសសបងករជតម្ចលះ?
ដរាបណាអនកតសងៀមស្ដងត្់គឺបានត
អនកដនទត

ើយ

ើយ “ខាងឯពួកអនករាល់គ្នន ត

អនកមិនរត្ូវខវល់នឹង
ះឱ្យខំតៅជាតមរត្ី

នឹងមនុសសទំងអស់ចុះ តបើសិនជាបាន”។ (រម
ូ ៉ ១២:១៨)
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៣.៤.តបើមិត្អ
ត ក
ន ត្លះគ្ននជាមួយអនកដនទតត្ើអក
ន តធវើោ៉ងណា?
អនកអាចពាោមតធវើជាអនកផសះផា
ដដលផសះផាតគ ត្បិត្អនកទំងត

“ម្ចនពរត

ើយអស់អនក

ះនឹងបានតៅជាកូនរពះ”។

(ម្ច៉ ថាយ ៥:៩)។
៣.៥.តត្ើអក
ន រត្ូវអត្់ធត្
ម ់ចំតពាះនឹងអស់មនុសសដដលរ ឹងទទឹងជាមួយ
អនកដូចតមឋចបាន?
តោយចិត្តប ទ បខលួន និងចិត្តរាបស្ដរ “រពមទំងម្ចនចិត្ត
សុោព ត ើយសលូត្បូត្រគប់ជំពូក ទំងអត្់ធមត្់ ត ើយរទំរទ
គ្ននតៅវ ិញតៅមកតោយស្សឡាញ់ ត

ើយខំរបឹងរកាតសចកឋី

រួបរួមគ្ននរបស់រពះវ ិញ្ញដណ តោយតសចកឋីតមរត្ីទុកជាចំណង
ផង”។ (តអតភសូរ៤:២-៣, ២ធីម៉ូតថ្ ២:២៤-២៥)
៣.៦.តត្ើវសំខាន់តទដដលអនករត្ូវដត្តសងៀមស្ដងត្់តពលតៅផទះ?
ដមនត

ើយ រគួស្ដររគីសប
ទ រ ិស័ទរត្ូវដត្តសៀមស្ដងត្់ “តបើម្ចន

ដត្បាយតរកៀមមួយដុំ
ត

ដដលនឹងបរ ិតោគតោយតសចកឋីសុខ

ះវ ិតសសជាងម្ចនផទះតពញតោយការជប់តលៀង

ដត្ម្ចន

តសចកឋីទស់ដទងគ្ននវ ិញ”។ (សុោសិត្ ១៧:១)
៣.៧.តត្ើតសចកឋីតមរត្ីតៅកនុងពួកជំនុំសខា
ំ ន់ដដរឬ?

ពិត្ណាស់ រពះជាម្ចចស់ម្ចនរពះទ័យរ ីករាយ តពលម្ចនកា
ររួបរួមនិងម្ចនតមរត្ីោពតៅកនុងពួកជំនុំ “តមើលដដលបងបអូន
តៅមូលជាមួយគ្ននតោយចិត្តរពមតរពៀង
ត

ត

ះជាការលអ

ើយសមគួរោ៉ ងណាតៅ”។ (ទំនុកដតមកើង ១៣៣:១)
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៣.៨.តត្ើអក
ន អាចផសពវផាយតសចកឋីតមរត្ីតៅកនុងពួកជំនុំបានោ៉ ង
ដូចតមឋច?

តោយតគចតចញពីជតម្ចលះជាមួយនឹងមនុសសរគប់គ្នន ទំង
អធិស្ដឌនសុំោពសុខស្ដនឋ “ចូរថ្យតចញពីការអារកក់ ត
របរពឹត្តការលអវ ិញ ចូរដសវងរកតសចកឋីសុខ ត

ើយ

ើយតដញជាប់

តាមចុះ ”(ទំនុកដតមកើង ៣៤:១៤) “ចូរអធិស្ដឌនឱ្យរកុង
តយរូស្ដ

ិមបានតសចកឋីសុខចុះ សូមឱ្យអស់អនកដដល

ស្សឡាញ់ឯងបានតសចកឋីចតរមើន” ។ (ទំនុកដតមកើង ១២២:៦)

Copyright © Gratia Dei Sola Media
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មមមរៀនទី ៤

មេចក្ដជ
ី ំមនឿ
៤.១. តត្ើអីតវ ៅជាតសចកឋីជំតនឿ?
តសចកឋីជំតនឿ គឺជាការតជឿ “រ ីឯតសចកឋីជំតនឿ ត
ដដលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសងឃឹម
តមើលមិនតឃើញ” (ត

ះគឺជាចិត្ត

ជាសម្ចគល់ពីការដដល

តរពើរ ១១:១)។

៤.២. តត្ើតសចកឋីជំតនឿសំខាន់ដដរឬ?
ពិត្ដមនត

ើយ

តបើសិនជាគ្នមនជំតនឿតទ

ទ័យរពះជាម្ចចស់ត

តយើងមិនផ្ដគប់ រពះ

ើយ “ដត្តបើឥត្ម្ចនតសចកឋីជំតនឿតទ ត

មិនអាចនឹងគ្នប់ដល់រពះ

ឫទ័យរពះ

ណាដដលចូលតៅឯរពះ ត

បានត

ះ

ើយត្បិត្អនក

ះរត្ូវតជឿថាម្ចនរពះដមន ត

ើយ

ថារទង់របទនរង្ហវន់ដល់អស់អនកណាដដលដសវងរករទង់ ”។
(ត

តរពើរ ១១:៦)

៤.៣.តត្ើតសចកឋីជំតនឿគឺជាស្ដរជាត្ិដដលមនុសសរគប់រប
ូ ម្ចនតាំងពី
កំតនើត្ដមនតទ?
តទ! ធមមជាត្ិរបស់មនុសសគ្នមនតសចកឋីជំតនឿតទ“ពីតដើមអនករាល់
គ្ននស្ដលប់កុងការរ
ន
ំលង ត

ើយកនុងអំតពើបាបដដរ... ត្បិត្គឺតោយ

រពះគុណ ដដលអនករាល់គ្ននបានសតគង្ហគះ តោយស្ដរតសចកឋី
ជំតនឿ ត

ើយតសចកឋីតនះក៏មិនដមនតកើត្ពីអនករាល់គ្ននដដរ គឺជា

អំតណាយទនរបស់រពះវ ិញ”(តអតភសូរ ២:១, ៨)។
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៤.៤. តត្ើរពះជាម្ចចស់របទនតសចកឋីជំតនឿដល់អក
ន ណាខលះ?
អស់អនកដដលរពះអងគតរជើសតរ ើស “ចំដណកអស់អនកដដលរត្ូវ
បានជីវ ិត្អស់កលបជានិចច ត

ះក៏បានតជឿ”

(កិចចការ ១៣:៤៨)។
៤.៥. តសចកឋីជំតនឿគឺជាការតជឿ
ជាពិតសសត

ប៉ុដនតតត្ើអក
ន ណាដដលតយើងរត្ូវតជឿ

ះ?

តយើងរត្ូវដត្តជឿតលើរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ សរម្ចប់តសចកតី
សតគង្ហគះ “តយើងដឹងថា មនុសសមិនបានរាប់ជាសុចរ ិត្ តោយ
របរពឹត្តតាមរកឹត្យវ ិន័យត
ដល់រពះតយស៊ូវរគីសវទ ិញ
រពះរគីសតទ យស៊ូវ

ះត

ើយ គឺតោយតសចកឋីជំតនឿតជឿ
ត

ត្ុត

តដើមបីឱ្យបានរាប់ជាសុចរ ិត្

តសចកឋីជំតនឿតជឿដល់រពះរគីសតទ
វ ិន័យតទ

ះបានជាតយើងតជឿដល់

ះ

តោយស្ដរ

មិនដមនតោយរកឹ ត្យ

ពីតរពាះគ្នមនមនុសសណាបានរាប់ជាសុចរ ិត្តោយ

ស្ដររកិត្យវ ិន័យត

ើយ”។ (កាឡាទី ២:១៦)

៤.៦. តត្ើអក
ន អាចលូត្ោស់តៅកនុងតសចកឋីជំតនឿោ៉ ងដូចតមឋច?
តាមរយៈការស្ដឋប់រពះបនទូលរពះ
តសចកឋីជំតនឿតកើត្ត

និងការអធិស្ដឌន

ើងតោយឭ ត

ើយដដលឮត

“ដូតចនះ

ះ គឺតោយ

ស្ដររពះបនទូលននរពះ” (រម
ូ៉
១០:១៧) “ខញុំតជឿត ើយតោក
ម្ចចស់តអើយ សូមជួយចំតពាះតសចកឋីណាដដលខញុំមិនតជឿផង”។
(ម្ច៉ កុស៩:២៤)
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៤.៧.តត្ើម្ចនអនកតជឿដកលងកាលយ ឬអនកដកលងតធវើជាតជឿដដរដមនតទ?
ពិត្ជាម្ចនតរចើន

ក់ណាស់ តៅកនុងតោកតនះ “ឯពួកអនក
ដដលទទួលតៅតលើថ្ម គឺអស់អនកណាដដល កាលណាឮរពះ
បនទូលត
តស្ដះ

ើយ

ត

ះក៏ទទួលតោយអំណរ

ដត្គ្នមនចាក់ឬស

តគតជឿតៅដត្មួយស្សបក់ប៉ុតណាណះ

តសចកឋីលបូង

ត

លុះតកើត្ម្ចន

ះតគរស្ដយចិត្តតៅវ ិញ”។

(លូកា៨:១៣,

ម្ច៉ ថាយ ១៣:២០-២១, កិចចការ ៨:១៣, ២០-២៣, កិចចកា
២៦:២៧-២៨)
៤.៨. តត្ើតសចកឋីជំតនឿ ចាំបាច់តៅកនុងតសចកឋីអធិស្ដឌនដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ ត្បិត្រពះជាម្ចចស់មិនតឆលើយត្បចំតពាះតសចកឋី

អធិស្ដឌនណា

ដដលគ្នមនតសចកឋីជំតនឿត

ទំងតសចកឋីអីវ
ចិត្តតជឿ ត

ះតទ-“ត

ដដលអនករាល់គ្ននអធិស្ដឌនសូម

ើយរគប់

តោយម្ចន

ះនឹងបានសតរមចទំងអស់”។ (ម្ច៉ ថាយ២១:២២)

៤.៩. តត្ើតសចកឋីជំតនឿ ចាំបាច់សរម្ចប់ជីវ ិត្រគីសប
ទ រ ិស័ទដដរឬតទ?
ពិត្ជាចាំបាច់

ត្បិត្តបើគ្នមនតសចកឋីជំតនឿតទ

តយើងនឹងរត្ូវ

តោកិយតនះបំផ្ដលញអស់ជាមិនខាន “ឯជ័យជំនះដដលឈនះ
តោកិយត

ះគឺជាតសចកឋីជំតនឿរបស់តយើង តត្ើអនកណាជាអនក

ឈនះតោកិយ? តបើមិនដមនជាអនកដដលតជឿថា រពះតយស៊ូវ
ជារពះរាជបុរតាននរពះ”។ (១យ៉ូហាន៥:៤-៥)
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មមមរៀនទី ៥

ការស្រុងស្ងដរ់
៥.១. តត្ើតយើងរត្ូវតគបង្ហគប់ឱ្យរបុងស្ដឋប់ដមនតទ

(របុងទំងដភនក

របុងទំងរត្តចៀក និងរបុងទំងចិត្)ត ?
ដមនត

ើយ រពះបាទស្ដ

“កូនតអើយ

ូម៉ូនបតរងៀនតយើង ឱ្យរបុងរបយ័ត្ន
ចូររបុងស្ដឋប់អស់ទំងពាកយរបស់អញ ត ើយ

តផទៀងរត្តចៀកស្ដឋប់តសចកឋីដដលអញបានតពាល ទំងអំបាល
ម្ច៉ ន កុំឱ្យតសចកឋីទំងត

ះឃ្លលត្បាត្់ពីដភនកឯងត

ើយ រត្ូវឱ្យ

រកាទុកកណា
ឋ លដួងចិត្តឯងវ ិញ”។ (សុោសិត្ ៤:២០-២១)
៥.២. តត្ើអក
ន អាចតរៀនរបុងស្ដឋប់ពីអក
ន ណា?
តរៀនពីរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ

ដដលជាគំរនូ នការរបុងស្ដឋប់

ដ៏លប
អ ំផុត្ “លុះកនលងតរកាយមកបីនថ្ងត

ះ តទើបតឃើញរទង់

គង់តៅកណា
ត លពួកអាចារយកនុងរពះវ ិហារ
ត

កំពុងដត្ស្ដឋប់

ើយនិងសួរតគ”។ (លូកា២:៤៦)

៥.៣. តត្ើតយើងរត្ូវរបុងស្ដឋប់អក
ន ណាជាពិតសស?
តយើងរត្ូវរបុងស្ដឋប់រពះអម្ចចស់

ជាពិតសសរពះអម្ចចស់ម្ចន

រពះបនទូលថា “តចៀមខញុំទំងប៉ុ ម ន វស្ដឋប់ខុំញត
ខញុំក៏ស្ដគល់វដដរ”។ (យ៉ូហាន១០:២៧, ៣-៤)

ើយមកតាម

៥.៤. តត្ើអក
ន អាចតរៀនរបុងស្ដឋប់រពះអម្ចចស់តោយរតបៀបណា?
តោយស្ដឋប់
“រ ីឯពួកស្សុកត

និងទទួលរពះបនទូលរពះជាម្ចចស់តោយអំណរ
ះ

ម្ចនចិត្តលជា
អ ងពួកអនកតៅដថ្សា
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តគរបុងតរបៀបសពវរគប់នឹងទទួលរពះបនទូល

ក៏ពិចារណា

តមើលគមពីររាល់ដត្នថ្ង ឱ្យបានដឹងជាតសចកឋីទំងត
មិនរត្ូវ”។ (កិចចការ១៧:១១, ១ដថ្សា

ះ រត្ូវឬ

ូនីច ២:១៣)

៥.៥. តត្ើសខា
ំ ន់ដដរតទ ដដលរត្ូវតចះតរត្ៀមមុនដថ្លងរពះបនទូល?
ពិត្ជាសំខាន់ ត្បិត្“តសចកឋីជំតនឿតកើត្ត
ដដលឮត

ើងតោយឮ ត

ើយ

ះ គឺតោយស្ដររពះបនទូលននរពះ”។ (រម
ូ ៉ ១០:១៧)

៥.៦. ចុះតបើអក
ន បានដឹងមុននូវអវីដដលតគកំពុងអធិបាយ

ឬកំពុង

បតរងៀន?
ខញុំក៏តៅដត្រត្ូវរបុងស្ដឋប់ ពីតរពាះជានិចចជាកាល វរដមងដត្ង
ម្ចនតរឿងរា៉ វថ្មីៗជាតរចើន ដដលរត្ូវតរៀន ឬរ ំឭកឱ្យដឹង“បានជា
អនកណាដដលស្ដមនថាខលួនឈរ

ត

ះរត្ូវរបយ័ត្នដរកងតោ

ដួល”។ (១កូរ ិនថ្ូស ១០:១២)

៥.៧. តត្ើអក
ន រត្ូវតជឿតលើអីរវ គប់ោ៉ងដដលអនកស្ដឋប់ឮដមនតទ?
តទ!

ខញុំរត្ូវដត្តជឿតលើអីវដដលស្សបនឹងរពះគមពីរ ដត្ប៉ុតណាណះ
“ចូរលតមើលរគប់ទំងអស់ ត ើយកាន់ខាជប់តាមតសចកឋីដដល
រត្ឹមរត្ូវ”។ (១ដថ្សា
៥.៨. តត្ើម្ចនអវីតកើត្ត

ូនីច ៥:២១)

ង
ើ តពលអនកមិនបានរបុងរបយ័ត្?
ន

តពលខញុំមិនបានរបុងរបយ័ត្ន ត ះខញុំនឹងមិនបានទទួលរពះពរ
ពីរពះជាម្ចចស់ទល់ដត្តស្ដះ “ដូតចនះ រត្ូវឱ្យរបយ័ត្នដដល
អនករាល់គ្ននឮជាោ៉ ងណា ត្បិត្អនកណាដដលម្ចន តគនឹងឱ្យ
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ដល់អនកត

ះ ប៉ុដនតអនកណាដដលគ្នមន ត

របស់ដដលតមើលតៅដូចជាអនកត

ះនឹងដកយកទំង

ះម្ចនតចញផង”។

(លូកា ៨:១៨)
៥.៩. តត្ើអក
ន អាចតរៀនរបុងស្ដឋប់អក
ន ដនទបានតោយរតបៀបណា?
តោយឆ្ប់ស្ដឋប់ រកនឹងនិោយ “ដូតចនះ បងបអូនសងួនោងតអើយ
ចូរឱ្យរគប់គ្ននឆ្ប់នឹងស្ដឋប់ រកនឹងនិោយ ត ើយយឺត្នឹង
ខឹងដដរ”។ (ោ៉ កុប ១:១៩)
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មមមរៀនទី ៦

ការស្ងដរ់រង្គារ់ស្ពះជាម្ចាេ់
៦.១. តត្ើការស្ដឋប់បង្ហគប់រពះជាម្ចចស់រត្ូវបានបង្ហគប់កុងរពះគមព
ន
ីរ
ដមនតទ?
ដមនត

ើយ ការស្ដឋប់បង្ហគប់រពះជាម្ចចស់ រត្ូវបានបង្ហគប់រគប់

ពាកយកនុងរពះគមពីរឧទ រណ៍ “រត្ូវឱ្យតដើរតាមដត្រពះតយ ូវ៉
ជារពះននឯងវ ិញ ត ើយតកាត្ខាលចដល់រទង់ រពមទំងកាន់
តាមតសចកឋីបញ្ញដត្តិទំងប៉ុ ម នរបស់រទង់ និងស្ដឋប់ តាមរពះ
បនទូលរទង់ ក៏រត្ូវតគ្នរពរបត្ិបត្តិដល់រទង់ ត ើយតៅជាប់នឹង
រទង់ផង”។ (តចាទិយកថា ១៣:៤, ស្ដស្ដឋ ១២:១៣)
៦.២. តត្ើរគីសប
ទ រ ិស័ទរត្ូវស្ដឋប់បង្ហគប់រពះជាម្ចចស់

តរចើនជាមនុសស

ដនទតទៀត្តៅតលើតោកិយដមនតទ?
ដមនត

ើយ កនុង

មជារបជារាស្តសតរបស់រពះ តយើងរត្ូវស្ដឋប់

តាមរពះអងគជាពិតសស “ដូតចនះតបើឯងរាល់គ្ននស្ដឋប់តាមអញ
ឥ

ូវ ត ើយកាន់តាមតសចកឋីសញ្ញដរបស់អញ ត ះឯងរាល់
គ្នននឹងបានោច់ជារបស់ផងអញ តលើសជាអស់ទំងស្ដសន៍
ត្បិត្ដផនដីទំងមូលជារបស់ផងអញ”។
(និកខមនំ ១៩:៥, តចាទិយកថា ៧:៩)
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៦.៣. ប៉ុដនត ត

ត្ុអីបា
វ នជារគីសប
ទ រ ិស័ទរត្ូវស្ដឋប់បង្ហគប់រពះជាម្ចចស់

ជាពិតសស?
រគីសប
ទ រ ិស័ទរត្ូវស្ដឋប់បង្ហគប់រពះជាម្ចចស់ជាពិតសស តោយ
តចញពីការដឹងគុណ និងតោយកឋីស្សឡាញ់ចំតពាះរពះអងគ
កនុងការដដលរពះអងគសតគង្ហគះតយើងកនុងរពះរគីសទ “ដត្អនករាល់
គ្ននជាពូជតរជើសតរ ើស ជាពួកសងឃ ួង
ល ជាស្ដសន៍បរ ិសុទធ ជា
ិ៍ ត
រាស្តសតដ៏ជាតករអាករននរពះតដើ
មបីឱ្យអនករាល់គ្ននបានសដមឋងតច
ញឱ្យតឃើញអស់ទំងលកខណៈរបស់រពះដដលរទង់បានតៅ
អនករាល់គ្ននតចញពីតសចកឋីងងឹត្ មកកនុងពនលឺដ៏អស្ដចរយរបស់
រទង់ ពីតដើមអនករាល់គ្ននមិនដមនជាស្ដសន៍ណាមួយតទ ដត្
ូវជាស្ដសន៍ររពះវ ិញ ពីតដើមមិនបានទទួលតសចកឋីតមតាត
ករុណាតទ ដត្ឥ ូវតនះបានទទួលត ើយ”។
ឥ

(១តពរត្ុស២:៩-១០,២:៥, ១កូរ ិនថ្ូស ៦:១៩-២០, រម
ូ ៉ ៦:១៣
និង១២:១-២)
៦.៤. តត្ើអក
ន រាល់គ្ននអាចតរៀនស្ដឋប់បង្ហគប់ពីអក
ន ណា?
រពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសជា
ទ ពិតសស “ត

ើយតទះតបើរទង់ជា

រពះរាជបុរតាក៏តោយ គង់ដត្រទង់បានតរៀនស្ដឋប់បង្ហគប់
តោយស្ដរការដដលរទង់រងទុកខលំបាកទំងប៉ុ ម នត
(ត

ះដដរ”។

តរពើរ ៥:៨)

៦.៥. តត្ើការស្ដឋប់បង្ហគប់ពិត្ជាសំខាន់ដមនតទ?
ដមនត

ើយ ការស្ដឋប់បង្ហគប់សំខាន់ជាងអវីៗទំងអស់ កនុងការ
ថាវយបងគំខាងស្ដស
“ស្ដំយ៉ូដអលទូលតឆលើយថា តត្ើរពះ
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តយ

ូវ៉រទង់សពវរពះទ័យនឹងដង្ហវយដុត្

បូជាឱ្យតសមើរនឹងការស្ដឋប់តាមរទង់ឬអី?
បង្ហគប់ត
ត

ះវ ិតសសជាងយញ្ដ បូជា ត

ត

ើយនិងយញ្ដ

តមើលដដលស្ដឋប់

ើយដដលតផទៀងរត្តចៀក

ះក៏វ ិតសសជាខាលញ់ននតចៀមត្មលតៅតទៀត្”។

(១ស្ដំយ៉ូដអល ១៥:២២)
៦.៦. តត្ើម្ចនតរឿងអវីតកើត្ត

ង
ើ

តបើសន
ិ ជាអនកមិនតគ្នរពរកិត្យវ ិន័យ

របស់រពះ?
តសចកឋីអធិស្ដឌនរបស់អនកនឹងកាលយជាទីសប
អ ់តខពើម ដល់រពះជា
ម្ចចស់ “អនកណាដដលដបររត្តចៀកតចញ មិនរពមស្ដឋប់បញ្ញដត្តិ
ចាប់ត

ះតទះពាកយអធិស្ដឌនរបស់អនកត

ះ ក៏ជាទីសប
អ ់ តខពើម

ដដរ”។ (សុោសិត្ ២៨:៩)
៦.៧. តត្ើអក
ន អាចតរជើសយកការស្ដឋប់តាមបញ្ញដត្តិមួយចំនួន ត

យ
ើ

តចាលមួយចំនួនតផសងតទៀត្បានតទ?
តទ! អនករត្ូវស្ដឋប់តាមរគប់បទបញ្ញដត្តិ តោយអំណរទំងម្ចន
ជំនួយពីរពះអម្ចចស់“ដូតចនះ រត្ូវឱ្យរបយ័ត្ននឹងតធវើដូចជារពះ
តយ

ូវ៉ជារពះននឯងបានបង្ហគប់មក កុំឱ្យង្ហកដបរតៅតចញ

តៅខាងស្ដឋំ ឬខាងតឆវងត
៦.៨. តត្ើអក
ន រត្ូវតធវើអីខ
វ ះល

ើយ”។ (តចាទិយកថា៥:៣២)

តបើសន
ិ ជាអនករបាថានចង់ស្ដឋប់តាមរពះជា

ម្ចចស់តរចើនជាងតនះ?
អនករត្ូវដត្អធិស្ដឌនសុំរពះគុណដថ្មតទៀត្។ អនករត្ូវអធិស្ដឌន
ដូចជាអនកសរតសរបទទំនុកដតមកើង
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“សូមរបទនឱ្យទូលបងគំ

ម្ចនតោបល់ ត

ះទូលបងគំនឹងកាន់តាមរកិត្យវ ិន័យរទង់ តអើ

ទូលបងគំនឹងរកាទុកឱ្យអស់ពីចិត្តផង”។
(ទំនុកដតមកើង១១៩:៣៤, ១៤៣:១០)
៦.៩. តត្ើអក
ន ម្ចនតសចកឋីជំតនឿ តោយគ្នមនការស្ដឋប់បង្ហគប់បានតទ?
តទ! មិនអាចតទ តសចកឋីជំតនឿដដលគ្នមនការស្ដឋប់បង្ហគប់ ជា
តសចកឋីជំតនឿស្ដលប់

“ចូរឱ្យអនករាល់គ្ននរបរពឹត្តតាមរពះបនទូល

តៅ កុំឱ្យរគ្នន់ដត្ស្ដឋប់ប៉ុតណាណះ ត
ត

ើយ”។ (ោ៉ កុប១:២២,២៥)

ើយបតញ្ញ
ឆ ត្ខលួនវ ិញត

ះ

៦.១០.តត្ើអក
ន អាចស្សឡាញ់រពះជាម្ចចស់ តោយមិនស្ដឋប់បង្ហគប់រទង់
បានតទ?
តទ! មិនអាចតទ ស្សឡាញ់រពះជាម្ចចស់ម្ចនន័យថា កាន់
តាមបញ្ញដត្តិរបស់រទង់ “ត្បិត្តនះ ត

ើយជាតសចកឋីស្សឡាញ់

ដល់រពះជាមចស់ គឺឱ្យតយើងកាន់តាមបញ្ញដត្តិទំងអស់ របស់
រទង់ឯបញ្ញដត្តិរទង់ ត

ះមិនដមនជាបនទុកធងន់តទ”។

(១យ៉ូហាន ៥:៣, យ៉ូហាន ១៤:១៥)
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មមមរៀនទី ៧

ការមោរព និង ការចះចូល
៧.១. តត្ើការតគ្នរពរដឌអំណាច បានបង្ហគប់ពីកុងរពះគមព
ន
ីរដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ ការតនះរត្ូវបានបតរងៀនតៅកនុងបញ្ញដត្តិទីរបាំ

“តកមងរាល់គ្ននតអើយ

ចូរស្ដឋប់បង្ហគប់

ម្ចតាបិតាខលួនកនុងរពះ

អម្ចចស់ ត្បិត្តធវើដូតចានះតទើបបានរត្ូវ ចូរតគ្នរពរបត្ិបត្តិដល់

ម្ចតាបិតាខលួន តនះជាបញ្ញដត្តិមុនដំបូង ដដលជាប់ម្ចនទំង
តសចកឋីសនាផង”។ (តអតភសូរ៦:១-២, និកខមនំ ២០:១២)
៧.២. តត្ើអក
ន អាចតរៀនតគ្នរពពីអក
ន ណា?
តរៀនពីរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ ជាពិតសស“រទង់ក៏ចុះតៅឯ
ភូមិណាស្ដដរ ៉ត្ ជាមួយនឹងគ្នត្់ វ ិញ ត
គ្នត្់”។ (លូកា ២:៥១)

ើយបានតៅកនុងឱ្វទ

៧.៣.តត្ើអក
ន រត្ូវស្ដឋប់បង្ហគប់ឪពុកម្ចឋយអនកកនុងដផនកណាខលះ?

រគប់ដផនកទំងអស់ “តកមងរាល់គ្ននតអើយ ចូរស្ដឋប់បង្ហគប់ឪពុក
ម្ចឋយកនុងរគប់ការទំងអស់ ត្បិត្រពះអម្ចចស់រទង់សពវរពះ

ឫទ័យោ៉ ងដូតចានះឯង”។ (កូល៉ុស៣:២០, សុោសិត្ ១:៨)

៧.៤. តត្ើរពះគមពីរនិោយដូចតមឋចអំពីការត្ម្ចត្់ចំតពាះឪពុកម្ចឋយ?
វជាការសអប់តខពើមចំតពាះរពះជាម្ចចស់ោ៉ងខាលំង “ឯដភនកដដល
ចំអកឱ្យឪពុក
ម្ចឋយត

ត

ើយរបម្ចថ្

តមើលង្ហយមិនស្ដឋប់បង្ហគប់

ះដកអកតៅរចកភនំនឹងចឹកដភនកត

ះតចញ ត

នឹងជដញ្ជងសុីតៅ”។ (សុោសិត្ ៣០:១៧)
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ើយតាមត្

៧.៥. តត្ើអក
ន រត្ូវតគ្នរពពួកចាស់ទុំ ឬព័នកា
ធ រ ីកនុងពួកជំនុំដដរដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ស្ដឋប់តាម

ើយ រពះគមពីរបតរងៀនតយើងឱ្យតគ្នរពពួកគ្នត្់ “ចូរ
ត

ើយចុះចូលនឹងពួកអនកដដល

ចុះ តដើមបីឱ្យពួកអនកទំងត

ំមុខអនករាល់គ្នន

ះ បានដថ្រការពលឹងអនករាល់គ្នន

តោយអំណរ មិនដមនតោយដស្សកថ្ងូរតទ ត្បិត្តបើរត្ូវដស្សក

ថ្ងូរ ត ះបង់របតោជន៍ដល់អនករាល់គ្ននត ើយ ពីតរពាះដត្អនក
ទំងត ះដថ្រកាហាក់ដូចជានឹងរត្ូវទូលដល់រទង់វ ិញ”។
(ត

តរពើរ ១៣:១៧)

៧.៦. តត្ើអក
ន រត្ូវតគ្នរពរោឌភិបាលននរបតទសរបស់អក
ន ដដរដមនតទ?
ដមនត

ើយ តទះតបើអនកដឹក

ំទំងត

ះមិនដមនជាអនកតជឿក៏

តោយ ក៏ពួកតគរត្ូវបានរពះជាម្ចចស់តរជើសតាំងត

ើងដដរ “ចូរ

ឱ្យរគប់ទំងមនុសសចុះចូលនឹងរាជការ ត្បិត្គ្នមនអំណាច
ណាតទ តលើកដត្មកពីរពះ គឺរពះរទង់បានតាំងពួកតោកទំង
ត

ះឱ្យម្ចនអំណាច”។ (រម
ូ ៉ ១៣:១)

៧.៧. តត្ើអក
ន រត្ូវស្ដឋប់តាមសិទិអ
ធ ំណាចណាដដលត្រមូវឱ្យអនក
របរពឹត្អ
ត ំតពើបាបទស់នឹងរពះដដរដមនតទ?
តទ! អនកមិនរត្ូវស្ដឋប់តាមបទបញ្ញ
ជ ណា ដដលត្រមូវឱ្យអនក
របរពឹត្អ
ត ំតពើបាប ទស់នឹងរពះជាម្ចចស់ត
តពរត្ុស និងស្ដវ ័កឯតទៀត្តឆលើយត

ះត

ើយ “ដត្

ើងថា រត្ូវដត្ស្ដឋប់បង្ហគប់

រពះជាជាងមនុសស”។ (កិចចការ៥:២៩)
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៧.៨. តត្ើអក
ន រត្ូវតគ្នរពចំតពាះមនុសសដដលម្ចនវ ័យចាស់ជាងអនក
តៅកនុងពួកជំនុំោ៉ងដូចតមឋច?
អនករត្ូវតគ្នរព និងផឋល់កិត្ិតយសដល់ពួកគ្នត្់ “កុំឱ្យសឋី
បត ទ សដល់មនុសសចាស់ៗត
ឪពុកចុះ ត

ើយ ចូរទូ ម នគ្នត្់ទុកដូចជា

ើយមនុសសដដលតកមងជាងអនក ត

ះទុកដូចជាបអូន

វ ិញ”។ (១ធីម៉ូតថ្ ៥:១-២)
៧.៩. តត្ើវ ិធីដ៏ស្ដមញ្ដមួយកនុងការបង្ហាញការតគ្នរព

ចំតពាះមនុសស

ចាស់គឺជាអវី?

អនកនឹងតរកាកត

ើងជរម្ចបសួរពួកគ្នត្់ តពលគ្នត្់តដើរមករក

អនក“រត្ូវឱ្យឯងតរកាកត

ើងឈរ តៅមុខមនុសសចាស់សក់ស

រត្ូវតគ្នរពដល់មនុសសម្ចនវ ័យចតរមើន

ត

ដល់រពះននឯងដដរអញតនះជារពះតយ

ូវ៉”។

ើយរត្ូវតកាត្ខាលច

(តលវ ីវ ិន័យ១៩:៣២)
៧.១០.តត្ើអក
ន រត្ូវចុះចូលចំតពាះមនុសសដដលម្ចនវ ័យតសមរើ នឹងអនក
តៅកនុងពួកជំនុំដដរឬតទ?
ពិត្ដមនត ើយ តនះជាបំណង
ដចងថា

ឬទ័យរបស់រពះ រពះគមពីរ

ើយទំងចំណុះគ្ននតៅវ ិញតៅមកតោយតសចកឋី

“ត

តកាត្ខាលចដល់រពះរគីស”ទ ។ (តអតភសូរ ៥:២១)។
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មមមរៀនទី ៨

ការរន្ទារខ្លន
ួ
៨.១. ត

ត្ុអីបា
វ នជាអនករត្ូវប ទ បខលួន?
រពះគមពីរបតរងៀនតយើងឱ្យប ទ បខលួន ត្បិត្រពះជាម្ចចស់សប
អ ់
តសចកឋីអំណួត្ “ឯអនករាល់គ្ននដដលតៅតកមង ត
នឹងពួកចាស់ទុំដដរ ត

ះរត្ូវចុះចូល

ើយរត្ូវឱ្យរគប់គ្ននម្ចនចិត្តសុោពដល់

គ្ននតៅវ ិញតៅមក ពីតរពាះរពះរទង់ដត្ងត្តាំងនឹងមនុសសអួត្
អាងដត្ផឋល់រពះគុណដល់ពួករាបស្ដវ ិញ”។
(១តពរត្ុស ៥:៥, ោ៉ កុប ៤:៦)
៨.២. តត្ើការប ទ បខលួនគឺជាអវី?
ការប ទ បខលួន គឺមិនដមនជាការបង្ហអប់បងខូចខលួនឯងត

ះតទ

ប៉ុដនត ជាការដដលយកចិត្តទុកោក់ ចំតពាះការដដលគួរឱ្យ
សរតសើរកនុងជីវ ិត្របស់អនកដនទវ ិញ តោកស្ដវ ័កប៉ុលោស់

តត្ឿនតយើងថា “កុំឱ្យតធវើអីវតោយទស់ដទងគ្នន ឬតោយតសចកឋី
អំណួត្ឥត្របតោជន៍ត

ើយ ដត្ចូររាប់អានគ្ននឱ្យតលើសជាង

ខលួនឯងតោយចិត្តសុោពវ ិញ”។ (ភីលីព ២:៣)
៨.៣. តត្ើអក
ន អាចតរៀនប ទ បខលួនពីអក
ន ណា?
តរៀនពីរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ ជាពិតសស“រត្ូវដត្ម្ចនគំនិត្
ដូចជារពះរគីសតទ យស៊ូវវ ិញ
រពះក៏តោយ
ត

ះ

ដដលតទះតបើរទង់ម្ចនរូបអងគជា

គង់ដត្មិនបានរាប់តសចកឋីដដលតសមើរនឹងរពះ

ទុកជាតសចកឋីដដលគួរកាន់ខាជប់ត
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លះបង់រពះអងគរទង់មកយករូបោព
ទំងរបសូត្មកម្ចនរូបជាមនុសសផង ត
ម្ចនោពជាមនុសសដូតចានះ ត
ចូលស្ដឋប់បង្ហគប់រ

ជាបាវបតរមើវ ិញរពម
ើយដដលរទង់តឃើញ

ះក៏ប ទ បរពះអងគរទង់ ទំងចុះ

ូត្ដល់ទីមរណៈ គឺរទង់ទទួលសុគត្ជាប់

តលើតឈើ ឆ្កងផង”។ (ភីលីព ២:៥-៨)
៨.៤. តត្ើអក
ន រត្ូវប ទ បខលួនោ៉ ងដូចតមឋច?
អនករត្ូវរាប់អនកដនទឱ្យសំខាន់ជាងខលួនឯង “ខាងឯតសចកឋី
ស្សឡាញ់ជាបងបអូន ត

ះចូរម្ចនចិត្តថ្នមគ្ននតៅវ ិញតៅមក

ចុះ ខាងឯតសចកឋីរាប់អានត

ះ ឱ្យខំរាប់អានតគជាមុន”។

(រម
ូ ៉ ១២:១០)
៨.៥. តត្ើតសចកឋីអំណួត្ជាអំតពើបាបដមនតទ?
ដមនត

ើយ ត្បិត្រពះជាម្ចចស់សប
អ ់តសចកឋីអំណួត្ “ឫកខពស់

និងចិត្តអំណួត្ គឺចតងកៀងរបស់មនុសសអារកក់ ត

ះតៅថាជា

អំតពើបាបទំងអស់”។ (សុោសិត្ ២១:៤)
៨.៦. តោកិយនិោយថា “តបើគ្នមនអំណួត្ តយើងគ្នមនតជាគជ័យតទ”
ចុះរពះគមពីរវ ិញនិោយដូចតមឋច?
រពះគមពីរនិោយថា៖“ចិត្តតឆមើងនឆមរបស់មនុសសនឹង

ំឱ្យតថាក

ទបតៅ ដត្អនកណាដដលម្ចនចិត្តសុោពរាបទប ត
បានកិត្ិតសពទវ ិញ”។ (សុោសិត្២៩:២៣)
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ះនឹង

៨.៧. តត្ើមនុសសដដលប ទ បខលួនអាចនឹងរត្ូវសងគមរាប់រកតទ?
ពិត្ដមនត ើយ វជារពះបនទូលសនារបស់រពះជាម្ចចស់“ផល
ននតសចកឋីសុោព និងតសចកឋីតកាត្ខាលចដល់រពះតយ
ត

ូវ៉

ះគឺជារទពយសមបត្តិ កិត្ិតសពទ និងជីវ ិត្” ។

(សុោសិត្២២:៤, ១៥:៣៣)
៨.៨. តៅតពលដដលអនកពូដកកនុងការង្ហរអវីមា៉ ង
ត

តត្ើអំណួត្ពីការ

ះខុសដដរឬោ៉ ងណា?

តបើសិនជាអនកអួត្អាង

មិនបានថាវយសិរ ីលអដល់រពះ

រទង់នឹងប ទ បអនកចុះ

តដើមបីជាការលអដល់អនកវ ិញ“អនកណា

ដតមកើងខលួន អនកត
ប ទ បខលួន ត

ះនឹងរត្ូវប ទ បចុះវ ិញ ត

ះនឹងបានដតមកើងត

ត

ះ

ើយអនកណាដដល

ើង”។ (ម្ច៉ ថាយ២៣:១២)
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មមមរៀនទី ៩

ភាពរារស្ង
៩.១. តត្ើោពរាបស្ដគឺជាគុណធម៌របស់រគីសប
ទ រ ិស័ទដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ វគឺជាសញ្ញដសម្ចគល់ពីោពរាបស្ដរបស់អនក

តជឿពិត្រគប់គ្នន ត្បិត្អនកនិពនធទំនុកដតមកើងសរតសរថា៖ “ត្បិត្
រពះតយ

ូវ៉ រទង់សពវរពះ

ឫទ័យនឹងរាស្តសតរទង់ រទង់តាក់

ដត្ងមនុសសរាបស្ដតោយតសចកឋីសតគង្ហគះ” (ទំនុកដតមកើង
១៤៩:៤) រពះតយស៊ូវម្ចនបនទូលថា៖ “ម្ចនពរត
ណាដដលសលូត្រត្ង់ ត្បិត្អនកត
(ម្ច៉ ថាយ ៥:៥)

ើយអស់អនក

ះនឹងរគងដផនដីជាមរត្ក”។

៩.២. តរដពីរពះតយស៊វូ រគីសទ តត្ើម្ចនអនកណាតទៀត្ដដលជាមនុសស
រាបស្ដបំផុត្តលើដផនដី?
តោកម៉ូតស

គឺជាមនុសសរាបស្ដបំ ផុត្តៅជំ

“រ ីឯម៉ូតសតោកសុោពណាស់
តលើដផនដី”

(ជនគណ

ន់របស់គ្នត្់

តលើសអស់ទំងមនុសសតៅ

១២:៣)

ប៉ុដនតមនុសសដដលរាបស្ដ

បំផុត្តលើដផនដី គឺរពះតយស៊ូវដដលរទង់ម្ចនបនទូលថា៖ “អស់
អនកតនឿយរពួយត

ើយផទុកធងន់តអើយ ចូរមកឯខញុំ ខញុំនឹងឱ្យអនក
រាល់គ្ននឈប់សរម្ចក ចូរទទួលនឹមខញុំ ត ើយតរៀននឹងខញុំចុះ
ត្បិត្ខញុំសូត្ត
ល

ើយម្ចនចិត្តសុោព

ត

ះអនករាល់គ្នននឹងបាន

សរម្ចកដល់រពលឹង”។ (ម្ច៉ ថាយ ១១:២៨-២៩)
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៩.៣. តត្ើសោ
ុ ពរាបស្ដ និងការប ទ បខលួនខុសគ្ននដូចតមឋចខលះ?
សុោពរាបស្ដ គឺជាការប ទ បខលួន និងម្ចនចិត្តសុោពជា

ពិតសសតៅតពលដដលរត្ូវអនកដនទគំរាម រពះអម្ចចស់តយស៊ូវ
បានបង្ហាញោពរាបស្ដរបស់រទង់ “កាលតគបានតជររបម្ចថ្
ដល់រទង់

ត

ះក៏មិនបានគំ

របគល់រពះអងគរទង់តៅរពះ

កកំដ

ងដល់តគដដរ

គឺបាន

ដដលជំនុំជំរមះតោយសុចរ ិត្

វ ិញ”។ (១តពរត្ុស ២:២៣)
៩.៤. ត

ត្ុអីក
វ ៏ោពរាបស្ដម្ចនស្ដរៈសំខាន់តៅកនុងពួកជំនុំ?

តបើគ្នមនោពរាបស្ដតទ
ត

តយើងក៏មិនដមនជារគីសប
ទ រ ិស័ទដដរ

ើយក៏គ្នមនការរួបរួមកនុងពួកជំនុំដដរ

ស្ដវ ័កប៉ុលបានម្ចន

របស្ដសន៍ថា៖ “ដូតចនះ ខញុំជាអនកជាប់គុកកនុងរពះអម្ចចស់ ខញុំ
ទូ ម នអនករាល់គ្ននថា
រឱ្យអនករាល់គ្ននតដើរដបបគួរនឹងការង្ហរ
ដដលរទង់បានតៅមកតធវើចុះរពមទំងម្ចនចិត្តសុោព ត

ើយ

សលូត្រត្ង់រគប់ជំពូកទំងអត្់ធមត្់ ត ើយរទំរទគ្ននតៅវ ិញតៅ
មកតោយស្សឡាញ់ ត ើយខញុំរបឹងរកាតសចកឋីរប
ួ រួមគ្ននរបស់
រពះវ ិញ្ញដណ តោយតសចកឋីតមរត្ីទុកជាចំណងផង”។
(តអតភសូរ ៤:១-៣)
៩.៥. តត្ើោពរាបស្ដអាចយកមកបណុឋ ះកនុងចិត្ម
ត នុសសបានតទ?
ពិត្ជាបាន

វពិត្ជាម្ចនស្ដរសំខាន់ណាស់កុងការតធវ
ន
ើដបប

តនះ ត្បិត្តហារាតសផ្ដ
ស្ដតៅដផនដី
តយ

ូវ៉តអើយ

បានម្ចនរបស្ដសន៍ថា“អស់អនករាប

ដដលរកាអស់ទំងបញ្ញដត្តចាប់ របស់រពះ
ចូរដសវងរករទង់

ចូរដសវងរកតសចកឋីសុចរ ិត្
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ចូរដសវងរកតសចកឋីសុោពចុះ របដ

លជាអនករាល់គ្នននឹងបាន

បាំងទុកតៅកនុងនថ្ងននតសចកឋីខាញល់ននរពះតយ
(តសផ្ដ

ូវ៉តទដឹង”។

២:៣)

៩.៦. តត្ើខុំអា
ញ ចនឹងបណុឋ ះោពរាបស្ដោ៉ ងដូចតមឋច?
តោយចងចាំោ៉ងខាជប់ខួននូ
ជ
វ “តសចកឋីសុោព និងតសចកឋី

សមលូត្របស់រពះរគីស”ទ (២កូរ ិនថ្ូស១០:១)“ក៏មិនគួរឱ្យបាវ
បតរមើននរពះ អម្ចចស់ត្លះគ្ននត ើយ គួរឱ្យចិត្តសុោពរាបស្ដ
ដល់មនុសសទំងអស់វ ិញ រត្ូវរបសប់កុនងការបតរងៀនទំង
ម្ចនចិត្តអត្់ធមត្់ផង រត្ូវរបតៅត្រមង់មនុសសដដលទទឹង

ទដទង តោយម្ចនចិត្តសុោព ដរកងរពះរទង់បណា
ឋ លឱ្យតគ
ដរបចិត្ត ឱ្យបានស្ដគល់តសចកឋីពិត្វ ិញ”។
(២ធីម៉ូតថ្ ២:២៤-២៥, ទីត្ុស ៣:២)
៩.៧. តត្ើពួកមនុសសដដលម្ចនចិត្រា
ត បស្ដតរត្កអរនឹងអវីខះល តៅកនុង
ជីវ ិត្តនះ?

គឺរពះជាម្ចចស់នឹងដឹក
នឹង

ំតគ កនុងរគប់កិចចការដដលតគតធវើ “រទង់
ំមនុសសសុោពកនុងតសចកឋីយុត្ិធ
ត ម៌
ត ើយបតរងៀន

មនុសសរាបទបឱ្យស្ដគល់ផូលវរទង់”។ (ទំនុកដតមកើង ២៥:៩)
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មមមរៀនទី ១០

ភាពមទៀងស្តង់
១០.១.តត្ើអក
ន អាចតរៀនអំពីោពតទៀងរត្ង់ពីអក
ន ណា?
តរៀនពីរពះតយស៊ូវរគីសទ “ត្បិត្រទង់បានតៅអនករាល់គ្ននមកឯ
តសចកឋីតនះឯង តរពាះរពះរគីសក
ទ ៏បានរងទុកខជំនួសតយើងដដរ
ទំងទុកត្រម្ចប់ឱ្យតយើងតដើរតាមលំអានោនននរទង់

រទង់

មិនដដលតធវើបាបអវីតស្ដះ ក៏មិនតឃើញម្ចនកិចចកលអវីតៅរពះ
ឱ្សឌរទង់ត

ើយ”។ (១តពរត្ុស ២:២១-២២)

១០.២.តត្ើោពតទៀងរត្ង់តៅកនុងពាកយសមឋីសខា
ំ ន់ដដរដមនតទ?
ពិត្ត

ើយ រពះជាម្ចចស់រទង់សប
អ ់ពាកយកុ

ក“បបូរម្ចត្់ដដល

តពាលពាកយភូត្ភរ ជាទីសប
អ ់តខពើមដល់រពះតយ
អនកដដលរបរពឹត្ត

តោយពិត្រត្ង់ត

ះ

ូវ៉ ដត្ពួក

ជាទីគ្នប់ដល់រពះ

ឫទ័យរទង់វ ិញ”។ (សុោសិត្ ១២:២២, តអតភសូរ ៤:២៥)
១០.៣.តត្ើការបនលំជាោពមិនតទៀងរត្ង់ដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ ការបនលំនឹងរត្ូវបានផត ទ តទសកនុងរពះបនទូល
របស់រពះជាម្ចចស់ “ជញ្ជីងមិនរត្ឹមរត្ូវ ជាទីសប
អ ់តខពើមដល់
រពះតយ
ទ័

ូវ៉

ដត្កូនជញ្ជីងរគប់ទមងន់

ជាទីគ្នប់ដល់រពះ

ឫទ័យរទង់វ ិញ”។ (សុោសិត្ ១១:១)
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១០.៤.តត្ើការតធវើពុត្ជាខំរបឹងតធវើការតពលដដលតោករគូអក
ន រគូឬ
ឪពុកម្ចឋយកំពុងឃ្លលតំ មើលជាការរត្ឹមរត្ូវដដរឬតទ?
តទ! ខញុំមិនរត្ូវតធវើពុត្ោច់ខាត្ អនករត្ូវតកាត្ខាលចរពះជាម្ចចស់
“ពួកបាវបតរមើតអើយ ចូរស្ដឋប់បង្ហគប់តៅហាវយ

យខាង

ស្ដច់្មកនុងរគប់ការទំងអស់ចុះ មិនដមនដត្កាលតៅ
មុខតគប៉ុតណាណះ ដូចជាចង់ផ្ដគប់ចិត្តមនុសសត

ះតទ គឺ តោយ

ចិត្តតស្ដមះរត្ង់វ ិញ ទំងតកាត្ខាលចដល់រពះផង”។
(កូល៉ុស ៣:២២)
១០.៥.តត្ើការនិោយបតញ្ញ
ជ រ ឬបំតផលើសជាការរត្ឹមរត្ូវដដរឬតទ?
តទ! រពះជាម្ចចស់សប
អ ់អណា
ឋ ត្ណាដដលបតញ្ញ
ជ រ
“រពះតយ

ូវ៉រទង់នឹងកាត្់អស់ទំងបបូរម្ចត្់បតញ្ចើច រពម

ទំងអណា
ឋ ត្ដដលតពាលពាកយធំត

ះផង”។

(ទំនុកដតមកើង១២:៣)
១០.៦.តត្ើតយើងរត្ូវដករត្រមង់កំ

ស
ុ ឆគង ឬពាកយកុ

កពីអត្ីត្កាល

ដដរឬតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ តបើសិនជាអនកធ្លលប់និោយកុ

ដកដរបតោយតសចកឋីពិត្វ ិញ “ត
ឱ្យម្ចនបញ្ញដចិត្តឥត្តៅ

ត្ុត

ះបានខញុំរបបាទខំរបឹង
ង
ម តៅចំតពាះរពះ
និងចំតពាះ

មនុសសតោកជានិចចដដរ”។
(កិចចការ ២៤:១៦, ២កូរ ិនថ្ូស ៨:២១)
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ក អនករត្ូវដត្
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១០.៧.តត្ើោពតទៀងរត្ង់ជាតគ្នលការណ៍លអបំផុត្សរម្ចប់ជីវ ិត្រស់
តៅដមនតទ?
របាកដណាស់ត្បិត្ “តសចកឋីសុចរ ិត្របស់មនុសសតទៀងរត្ង់
នឹង
វិ

ំផូលវតគ ដត្តសចកឋីតវៀចតវររបស់មនុសសរបទូសន
ឋ ឹង

ំឱ្យ

សវ ិញ”។ (សុោសិត្១១:៣, ១៩:១)

១០.៨.តត្ើការសូកបា៉ ន់

តដើមបីនឹងសតរមចកិចកា
ច រអវីមួយជាការខុស

ដដរឬោ៉ ងណា?
ដមនត

ើយ

តោកិយដត្ងដត្សូកបា៉ ន់

ប៉ុដនតរគីសប
ទ រ ិស័ទទ

ដត្របឆ្ំងនឹងទតងវើរមិនតទៀងរត្ង់ដបបតនះ ត្បិត្តោកម៉ូតស
បានម្ចនរបស្ដសន៍ថា “មិនរត្ូវបដងវរតសចកឋីយុត្ិតធម៌ត
ក៏មិនរត្ូវលតមអៀងចិត្តតៅខាងណា ឬសុីសំណូកត
សំណូកជាការ

ំឱ្យបំបិទដភនកអនករបាជញ ត

ើយ

ើយ ត្បិត្

ើយក៏បងខូចពាកយ

សមឋីរបស់មនុសសសុចរ ិត្ផង”។ (តចាទិយកថា១៦:១៩)
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មមមរៀនទី ១១

ការលះរង់ខ្នឯង
លួ
និង ការគិតអំពអ
ី ក្
ន ដទទ
១១.១.តត្ើការលះបង់ខួនឯងរត្ូ
ល
វបានបង្ហគប់កុងរពះគមព
ន
ីរដមនតទ?

ពិត្របាកដណាស់ “កុំឱ្យរគប់គ្ននដសវងរកដត្របតោជន៍ ផ្ដទល់
ខលួនត ើយ រត្ូវដសវងរកចំតពាះអនកដនទផង”។
(ភីលីព ២:៤, ១កូរ ិនថ្ូស ១០:២៤)

១១.២.តត្ើអក
ន ណាដដលបានតធវើជាឧទ

រណ៍អស្ដចរយបំផុត្អំពីការ

លះបង់ខួនឯង?
ល

រពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ “ត្បិត្អនករាល់គ្ននបានស្ដគល់ រពះ
គុណននរពះតយស៊ូវរគីសទ ជារពះអម្ចចស់ននតយើងរាល់គ្នន
ត
រត្

ើយថាតទះតបើរទង់ជាតសដឌីក៏តោយ គង់ដត្រទង់បាន
ប់ជារក តោយតរពាះអនករាល់គ្នន តដើមបីឱ្យអនករាល់គ្នន

បានម្ចនត

ើង តោយស្ដរតសចកឋីករមរបស់រទង់”។

(២កូរ ិនថ្ូស៨:៩)
១១.៣.តត្ើម្ចនអវីខះ
ល ដដលរត្ូវគិត្?
គិត្អំពីអនកដនទរពមទំងពាោមជួយតគ របកបតោយចិត្ត
សបបុរសផង “គួរដត្ឱ្យតយើងរាល់គ្នន ដដលម្ចនកម្ចលំង បាន
រទំរទនឹងោពកតមាយរបស់ពួកអនក ដដលគ្នមនកម្ចលំងវ ិញ
ឥត្បំតពញចិត្តខួនតយើ
ល
ងត
ចិត្តអនកជិត្ខាងខលួន
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ើយ

រត្ូវឱ្យតយើងរាល់គ្ននបំតពញ

សរម្ចប់ជាតសចកឋីលឱ្
អ យបានស្ដអងចិត្ត
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ត

ើង ត្បិត្រពះរគីសរទ ទង់មិនបានបំតពញរពះ

ឫទ័យរទង់

ដដរ”។ (រម
ូ ៉ ១៥:១-៣)
១១.៤.តត្ើការគិត្អំពីអក
ន ដនទម្ចនន័យថា មិនបងករតរឿងឱ្យអនកតផសង
ដមនតទ?
តទ! ការគិត្អំពីអនកដនទ ជួនកាលក៏ត្រមូវឱ្យតយើងដកកំ
របស់អនកដនទដដរ “ត

ុស

ើយរត្ូវឱ្យតយើងពិចារណាតមើលគ្ននតៅ

វ ិញតៅមកដដរ តដើមបីបណា
ឋ លឱ្យម្ចនតសចកឋីស្សឡាញ់
ត
(ត

ើយឱ្យរបរពឹត្តការលអផង”។
តរពើរ ១០:២៤, រម
ូ ៉ ១៤:១៩)

១១.៥.តត្ើចិត្ស
ត ោ
ុ ព គឺជាគុណធម៌របស់រគីសប
ទ រ ិស័ទដមនតទ?
ដមនត

ើយ ចិត្តសុោពរាបស្ដ គឺជាចំដណកមួយននការគិត្

អំពីអនកដនទ

“តរកាយបងអស់តនះ

ចូរឱ្យរគប់គ្ននម្ចនគំនិត្

ដត្មួយ រពមទំងម្ចនចិត្តអាណិត្អាសូរ ត
គ្ននជាបងបអូន និងម្ចនចិត្តទន់សតណា
ឋ សត

ើយស្សឡាញ់

ើយសុោព”។

(១តពរត្ុស ៣:៨)

១១.៦.តត្ើតយើងរត្ូវជួយគ្ននតៅវ ិញតៅមកដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ ត្បិត្រពះរគីសជា
ទ រពះអម្ចចស់ននតយើង

បតរងៀនតយើងថា តយើងរត្ូវដត្បតរមើ គ្ននតៅវ ិញតៅមក “ដូតចនះ
តបើខុំញដដលជារពះអម្ចចស់ ត
រាល់គ្នន ត

ើយជារគូបានោងតជើងឱ្យអនក

ះគួរដត្ឱ្យអនករាល់គ្ននោងតជើងដល់គ្នននឹងគ្នន

ដដរ”។ (យ៉ូហាន ១៣:១៤)
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១១.៧.តត្ើការជួយគ្ននតៅវ ិញតៅមកម្ចនន័យោ៉ ងណា?
វម្ចនន័យថា

ជួយយកអាស្ដរគ្ននតៅវ ិញតៅមក-“ចូរយក

អាស្ដរគ្ននតៅវ ិញតៅមក

ោ៉ ងត

ះតទើបបានសតរមចតាម

រកិត្យវ ិន័យននរពះរគីស”ទ ។ (កាឡាទី៦:២)
១១.៨.ចូរតលើកឧទ

រណ៍ខលះៗដដលនិោយអំពីការជួយយក

អាស្ដរគ្នននិងការគិត្អំពីអក
ន ដនទ ។
ការតធវើទនដល់មនុសសទល់រក និ ងការបង្ហាញនូវការទទួល
រាក់ទក់ “ខាងតសចកឋីខវះខាត្របស់ពួកបរ ិសុទធ ត

ះចូរផគត្់

ផគង់ឱ្យទំងខំរបឹងឱ្យម្ចនតសចកឋីតៅត ៉ផងចុះ”។
(រម
ូ ៉ ១២:១៣)
១១.៩.តត្ើអក
ន រត្ូវជួយយកអាស្ដរដល់មនុសសដដលមិនរបាកដថា
នឹងតចះដឹងគុណដដរដមនតទ?
ដមនត

ើយ ត្បិត្រពះអម្ចចស់បតរងៀនតយើងថា “ដដលឱ្យត

បានពរជាជាងទទួល”។ (កិចចការ ២០:៣៥)
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ះ

មមមរៀនទី ១២

ការេករ់ចត
ិ ត
១២.១.តត្ើការសកប់ចិត្រត ត្ូវបានបង្ហគប់កុងរពះគមព
ន
ីរដដរដមនតទ?

ពិត្ណាស់ វជាបញ្ញដត្តិទី១០ននរកិត្យវ ិន័យ “កុំឱ្យតោភចង់
បានផទះអនកជិត្ខាងខលួនឱ្យតស្ដះ ក៏កុំឱ្យតោភចង់បាន

របពនធតគ ឬបាវរបុសស្សីតគកឋី ឬតគ្ន ោ ឬរបស់អីវផងអនក
ជិត្ខាងខលួនឱ្យតស្ដះ”។ (និកខមនំ២០:១៧)
១២.២.តត្ើការសកប់ចិត្ជា
ត គុណធម៌ដ៏សខា
ំ ន់របស់រគីសប
ទ រ ិស័ទតទ?
ពិត្ដមនត

ើយត្បិត្ “ការតគ្នរពរបត្ិបត្តិដល់រពះ ដដលម្ចន

ទំងចិត្តសប
ក ់សល
ក ់ផងត

ះជាកនរមមួយោ៉ ងធំដមន”។

(១ធីម៉ូតថ្ ៦:៦, ៦:៧-១០)
១២.៣.តត្ើអក
ន អាចសកប់ចិត្ដត ដរឬតទ តបើសន
ិ អនកជាអនករក?
គឺពិត្របាកដណាស់ “ខញុំបានតរៀនឱ្យម្ចនតសចកឋីសតណា
ឋ ស
កនុងសណា
ឌ នរគប់ោ៉ង ដដលខញុំធ្លលប់រទំឱ្យម្ចនតសចកឋី
ចតងអៀត្ចងអល់ ត

ើយក៏ធ្លលប់ម្ចនតសចកឋីរ ីករាយដដរ ខញុំធ្លលប់

ទំងដឆអត្ ទំងឃ្លលន ទំងម្ចន ទំងខវះ កនុងស្ដរតពើ ទំងអស់
ត

ើយ”។ (ភីលីព ៤:១១-១២)

១២.៤.តត្ើតយើងអាចតរៀនពីការសកប់ចិត្ក
ត ុងោពរកី
ន
រកពីអក
ន ណាជា
ពិតសស?

ពីរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសជា
ទ រពះរាជបុរតា ននរពះដដលរទង់
ម្ចនបនទូលថា៖

“កតគញ្ញ
ជ ងម្ចនរូងវ

Copyright © Gratia Dei Sola Media

ត

ើយសត្វត

ើរតលើ
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អាកាសក៏ម្ចនសមបុកដដរ ដត្កូនមនុសសគ្នមនកដនលងណានឹង
តកើយកាលតទ”។ (ម្ច៉ ថាយ ៨:២០)
១២.៥.តត្ើការដដលរកត

ះដត្ងលអជាងម្ចនជានិចដច មនតទ?

វមិនដមនដូតចានះត

ះតទ ដត្ក៏មិនចាំបាច់ដដររពះបាទតអតគើរ

អធិស្ដឌនថា “សូមកម្ចចត្់តសចកឋីភូត្ភរ និងពាកយកុ
ឆ្ងយពីទូលបងគំតៅ

ត

កឱ្យ

ើយសូមកុំឱ្យទូលបងគំម្ចនតសចកឋី

ទ័លរក ឬជាអនកម្ចនដដរ សូមរគ្នន់ដត្ចិញ្ចឹមជីវ ិត្ទូលបងគំ
តោយអាហារដដលរត្ូវការប៉ុតណាណះ ដរកងទូលបងគំបានដឆអត្
ត

ើយតបាះបង់តចាលរទង់តោយពាកយថា

អនកណា

៎ន

រពះតយ

ូវ៉ជា

ឬដរកងទូលបងគំម្ចនតសចកឋីទ័លរកតៅជាលួច

តគ រពមទំងតរបើរពះ

មននរពះ ជាទីតមើលង្ហយផង”។

(សុោសិត្ ៣០:៨-៩)
១២.៦.តត្ើការសកប់ចិត្ពា
ត ក់ព័នន
ធ ឹងតរឿងម្ចននិងរកដត្ប៉ុតណណះឬ?
ិ៍ ត
តទ! វក៏ពាក់ព័នធនឹងស្ដថនការណ៍រស់តៅ និងតករត្
ម ះ តយើងដដរ
តោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចនរបស្ដសន៍ថា “បងបអូន តអើយ អនករាល់
គ្ននម្ចនសណា
ឌ នោ៉ ងណា កនុងកាលដដល រពះរទងតៅមក
ត

ះឱ្យរបរពឹត្តតាម

សណា
ឌ នត

(១កូរ ិនថ្ូស ៧:២៤) ត

ះតៅ

ើយ “កុំឱ្យតយើង រាល់គ្ននរកតករ ិ៍ ត

ត្មះដដលឥត្របតោជន៍ ទំងចាក់រក
ុ
តៅវ ិញតៅមកត
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ចំតពាះរទង់ចុះ”

ើយ”។ (កាឡាទី ៥:២៦)
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ត

ើយ្ននីសគ្នន

១២.៧.តត្ើតយើងរត្ូវបានជរមុញឱ្យសកប់ចិត្ោ
ត ៉ ងដូចតមឋច?
គឺតាមរយៈការនឹកចាំពីតសចកឋីសនារបស់រពះអម្ចចស់ ដដល
តៅជាប់ជាមួយនឹងតយើជានិចច “ចូរឱ្យកិរ ិោដដលអនករាល់គ្នន
របរពឹត្តបានឥត្តោភត
ត

ើយ ឱ្យសកប់ចិត្តនឹងរបស់ដដលម្ចន

ើយប៉ុតណាណះចុះ ត្បិត្រពះរទង់ម្ចនបនទូលថា “អញនឹងមិន

ចាកតចញពីឯង ក៏មិនតបាះបង់តចាលឯងត
(ត

ើយ”។

តរពើរ១៣:៥)
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មមមរៀនទី ១៣

ឹ គណ
ភាពក្តតញូ ឬ ការដង
១៣.១.តត្ើការដឹងគុណរត្ូវបានបង្ហគប់កុងរពះគមព
ន
ីរដដរដមនតទ?
ដមនត

ើយ

គមពីរ។

ឧទ

ការតនះរត្ូវបានបង្ហគប់ ជាតរចើនកដនលងកនុងរពះ

តោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចនរបស្ដសន៍ថា

រណ៍

“ចូរអររពះគុណកនុងរគប់ការទំងអស់ ត្បិត្រពះរទង់សពវរពះ
ឫទ័យឱ្យអនករាល់គ្ននតធវើោ៉ងដូតចានះ

តយស៊ូវ”។ (១ដថ្សា

តោយនូវរពះរគីសទ

ូនីច ៥:១៨)

១៣.២.តត្ើោពកត្តញូសំខាន់ណាស់ដមនតទ?
ដមនត

ើយ

ឃលង់ដប់
រត្

តៅតពលដដលរពះអម្ចចស់បានតរបាសមនុសស

ក់ឱ្យបានជាត

ះ ម្ចនដត្ម្ចនក់ប៉ុតណាណះដដលបាន

ប់មកអររពះគុណរទង់។ រពះអងគសពវរពះ

ឫទ័ យនឹង

គ្នត្់ណាស់ រទង់មិនសពវរពះទ័យនឹងអនកឯតទៀត្ត
អងគម្ចនបនទូលថា “តត្ើអនកទំងដប់ត
អី?

ចុះរបាំបួន

ើយរពះ

ះមិនបានជាស្ដអត្តទឬ

ក់តទៀត្តៅឯណា?

តត្ើតឃើញម្ចនដត្

ស្ដសន៍ដនទមួយតនះតទឬ ដដលវ ិលមកសរតសើរដតមកើងដល់
រពះ?”

រួចរទង់ម្ចនបនទូលតៅអនកត

ះថា

តៅចុះតសចកឋីជំតនឿអនកបានសតគង្ហគះអនកត
(លូកា១៧:១៧-១៨)
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“ចូរតរកាកត
ើយ”។

ើង

១៣.៣.តត្ើតយើងរត្ូវបង្ហាញោពកត្តញូដល់រពះជាម្ចចស់តោយ
រតបៀបណា?

តោយអរគុណកនុងរពះ

ម រពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ “ដូតចនះ

រត្ូវឱ្យតយើងថាវយពាកយសរតសើរតោយស្ដររទង់

ទុកជា

តរគឿងបូជាដល់រពះជានិចច

គឺជាផលននបបូរម្ចត្់ដដលដថ្លង

របាប់ពីរពះ

(ត

មរទង់”។

តរពើរ១៣:១៥,រម
ូ ៉ ១:៨,កូល៉ុស

៣:១៧, ទំនុកដតមកើង ១០០:៤)

១៣.៤.តត្ើតយើងរត្ូវអររពះគុណរពះជាម្ចចស់ចំតពាះចំណងមិត្ោ
ត ព
ជាមួយបងបអូនរួមជំតនឿដដរដមនតទ?

ពិត្របាកដណាស់ តយើងរត្ូវតធវើដូចតោកស្ដវ ័កប៉ុល ដដល
ម្ចនរបស្ដសន៍តៅកាន់ពួកជំនុំ តៅរកុងភីលីពថា “ខញុំអររពះ
គុណដល់រពះននខញុំ តោយតរពាះរគប់ទំងតសចកឋីដដលខញុំនឹក
ចាំពីអនករាល់គ្នន”។ (ភីលីព ១:៣)

១៣.៥.តត្ើការអររពះគុណមុនតពលបរ ិតោគអាហារជាការសំខាន់
សរម្ចប់តយើងដដរតទ?
ដមនត

ើយ រពះតយស៊ូវរគីសដទ ត្ងអររពះគុណមុនតពលរទង់

តស្ដយអាហារ ឧទ

រណ៍ថា មុនតពលដដលរទង់របទន

អាហារដល់មនុសសបួនពាន់

ក់

“ត

ះរទង់បង្ហគប់ឱ្យ

មនុសសអងគុយតៅដី រួចយកនំបុ័ងទំងរបាំពីរត
គុណ
ដល់

ត

ើយកាច់របទនដល់ពួកសិសស

វ
ូង
ះមកអររពះ

ឱ្យតលើកតៅជូន

វ
សស តគក៏តលើកតៅ”។ (ម្ច៉ កុស ៨:៦)
ូងមនុ
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១៣.៦.តត្ើការអររពះគុណតោយសតមលងរបស់តយើង

គឺជាវ ិធីដត្មួយ

គត្់កុងការបង្ហ
ន
ា ញនូវោពកត្តញ្ូដរបស់តយើងចំតពាះរពះជា
ម្ចចស់ដមនតទ?
តទ!

មិនដមនតទ

តយើងរត្ូវដត្រស់តៅកនុងជីវ ិត្រគីសប
ទ រ ិស័ទ

តោយោពកត្តញ្ូដ តោកស្ដវ ័កប៉ុលបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា
“ដូតចនះដដលអនករាល់គ្ននបានទទួលរពះរគីសតទ យស៊ូវ ជារពះ
អម្ចចស់ដបបោ៉ ងណា

ត

ចុះ តោយបានចាក់ឫស ត

ះចូរតដើរកនុងរទង់ដបបោ៉ ងត
ើយស្ដអងត

តាំងតៅខាជប់ខួនកន
ជ ុ ងតសចកឋីជំតនឿ
អនករាល់គ្ននត

ើយ

តនះឯង

ើងកនុងរទង់ ទំង

ដូចជាបានបតរងៀនដល់

រពមទំងអររពះគុណកាន់ដត្តរចើនត

តទៀត្ផង” (កូល៉ុស២:៦-៧) ត

ះ

ើង

ើយថា “តោយស្ដរតសចកឋី

តយើងរាល់គ្ននបានស្ដគល់តសចកឋីស្សឡាញ់។

គឺ

រទង់បានស៊ូបូឋររពះជនមរទង់ជំនួសតយើង ដូតចនះគួរឱ្យតយើងបឋូរ
ជីវ ិត្តយើងជំនួសបងបអូនដដរ”។ (១យ៉ូហាន៣:១៦)

១៣.៧.តត្ើតយើងរត្ូវបង្ហាញោពកត្តញ្ូដចំតពាះមនុសសដដលរបរពឹត្ល
ត អ
ដល់តយើងដដរដមនតទ?
ដមនត

ើយ គឺតយើងរត្ូវដត្តដើរតាមឧទ

រណ៍ របស់មនុសស

ដដលតគ្នរពតកាត្ខាលចរពះតៅកនុងរពះគមពីរ

ដូចជារពះបាទ

ោវ ីឌ ដដលបានម្ចនបនទូលរបាប់ដល់រពះបាទស្ដ ូម៉ូនថា
“ចូរសដមឋងតសចកឋីសបបុរសដល់ពួកកូនបារសុីឡាយ ជាពួក
ស្សុកកាឡាត្វ ិញ ត
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ើយឱ្យតគតៅកនុងពួកអនកដដលបរ ិតោគ
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តៅត្ុឯង ត្បិត្តគបានមកទទួលអញ តៅរគ្នដដលអញបាន
រត្់ពីអាប់ស្ដ

ំមជាបងឯងតៅ”។ (១ពងាវតារកសរត្២:៧)
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មមមរៀនទី ១៤

ការអត់មោេ
១៤.១. ត

ត្ុអីក
វ ៏តយើងរត្ូវអត្់តទសឱ្យគ្ននតៅវ ិញតៅមក?

តរពាះរពះបានអត្់តទសបាបឱ្យតយើង ត្បិត្ដូចដដលស្ដវ ័ក
ប៉ុលបានបង្ហគប់មកថា

“ចូរម្ចនចិត្តសបបុរសនឹងគ្ននតៅវ ិញ

តៅមករពមទំងម្ចនចិត្តទន់សតណា
ឋ ស ត
ដូចជា

ើយអត្់តទសគ្នន

រពះរទង់បានអត្់តទសឱ្យអនករាល់គ្នន

តោយរពះ

រគីសដទ ដរ” (តអតភសូរ ៤:៣២)។
១៤.២.តត្ើអក
ន រត្ូវអត្់តទសឱ្យអនកណាខលះ?
ឱ្យរគប់គ្ននដដលមករកខញុំ

ចូរស្ដរោពកំ

ុសដដលតគបាន

របរពឹត្តតលើអនក ត្បិត្រពះអម្ចចស់តយស៊ូវ រទង់ម្ចនបនទូលថា

“ចូររបយ័ត្នខួន
ល តបើបងបអូនតធវើបាបនឹងអនក រត្ូវឱ្យអនកបត ទ ស
ដល់គ្នត្់ តបើគ្នត្់ដរបចិត្តមកវ ិញ ត

ះចូរអត្់តទសដល់គ្នត្់

ចុះ”។ (លូកា ១៧:៣)
១៤.៣.តត្ើអក
ន រត្ូវអត្់តទសដល់បងបអូនដដលតធវើបាបតលើអក
ន ចំនួន
ប៉ុ ម នដង?

តបើគ្នត្់មកសុំតទសប៉ុ ម នដងត

ះ

ចូរអត្់តទសដល់គ្នត្់

ប៉ុណឹ ណ ងដដរតៅចុះ តៅតពលដដលតោកស្ដវ ័កតពរត្ុសទូល
សួរថា “រពះអម្ចចស់តអើយ តបើបងបអូនតធវើបាបនឹងខញុំ ត

ះរត្ូវ

ឱ្យខញុំអត្់តទសឱ្យតគប៉ុ ម នដង?
តត្ើដល់របាំពីរដងឬអី?”
(ម្ច៉ ថាយ១៨:២១) រពះតយស៊ូវរទង់ម្ចនបនទូលត្បថា “ខញុំមិន
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ថាឱ្យអនកអត្់តទសរបាំពីរដងតទ

គឺដល់របាំពីរចិត្សិបដង

តៅតទៀត្” (ម្ច៉ ថាយ ១៨:២២)។
១៤.៤.ចុះតបើបងបអូនរបស់អក
ន តៅដត្តធវើបាបដដដលមកតលើអក
ន ?

ខញុំតៅដត្រត្ូវអត្់តទសតគ ត្បិត្រពះអម្ចចស់ម្ចនបនទូលថា “តបើ
គ្នត្់តធវើបាបនឹងអនករបាំពីរដងកនុងមួយនថ្ង ត ើយរត្ ប់មក
និោយនឹងអនករបាំពីរដងថា អនកដរបចិត្តត

ើយ ត

ះរត្ូវឱ្យ

អនកអត្់តទសឱ្យគ្នត្់ជាកុំខាន”។ (លូកា ១៧:៤)
១៤.៥.ចុះតបើអក
ន មិនរពមអត្់តទសឱ្យអនកណាម្ចនក់តត្ើោ៉ងតម៉ច
តៅវ ិញ?
តបើខុំញម្ចនះមិនរពមអត្់តទសបាប
កូនរបស់រពះបានត

ះអនកមិនអាចតធវើជា

ើយ ត្បិត្រពះអម្ចចស់បានម្ចនបនទូលថា

“ត្បិត្តបើអនករាល់គ្ននអត្់តទសចំតពាះ
មនុសសតោករបរពឹត្តតធវើត
ស្ដថនសួគ៌

ត

ការរ ំលងចាប់ដដល

ះ រពះវរបិតាននអនកដដលគង់តៅ

រទង់នឹងអត្់តទសឱ្យអនករាល់គ្ននដដរ ដត្តបើអនក

រាល់គ្ននមិនអត្់តទសចំតពាះការរ ំលងចាប់ឱ្យតគតទ

ត

ះ

រពះវរបិតាននអនក រទង់ក៏មិនអត្់តទសចំតពាះការរ ំលងចាប់
ដដលអនករាល់គ្ននរបរពឹត្តតធវើដដរ”។
(ម្ច៉ ថាយ៦:១៤-១៥, ម្ច៉ កុស ១១:២៥-២៦)
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១៤.៦.ចុះតបើអក
ន ដដលតធវើខុសត

ះគ្នត្់មិនបានមកសុតំ ទសអនក

តត្ើោ៉ងណាវ ិញ?
អនកក៏តៅដត្មិនរត្ូវរបកាន់តទសគ្នត្់

ត

ើយក៏មិនរត្ូវគិត្

សងសឹកដដរ ត្បិត្រពះអម្ចចស់ម្ចនបនទូលថា “ការសងសឹក
ត

ះតស្សចនឹងអញ” (រម
ូ ៉ ១២:១៩) ត

ើយតោកោ៉ កុបម្ចន

របស្ដសន៍ថា “បងបអូនតអើយ កុំឱ្យរទូរទំទស់នឹងគ្ននតៅវ ិញ
តៅមកត ើយ ដរកងម្ចនតទស តមើលតៅរកមតោកឈរ
តៅម្ចត្់ទវរត

ើយ”។ (ោ៉ កុប៥:៩)
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មមមរៀនទី ១៥

ក្ំហង
ឹ
១៥.១.តត្ើកំ

ង
ឹ ជាអំតពើបាបរ

ត្
ូ ដមនតទ?

មិនដមនតទ ពីតរពាះរពះអម្ចចស់ក៏ខាញល់ដដរ ប៉ុដនតរទង់មិនបាន
របរពឹត្តអំតពើបាប (ម្ច៉ កុស ៣:៥, ត

តរពើរ ៣:១៥) ត

ើយ

តោកស្ដវ ័កប៉ុល ក៏ម្ចនរបស្ដសន៍ដដរថា៖ “ចូរខឹងចុះដត្កុំ
ឱ្យតធវើបាបត
១៥.២.តត្ើកំ

ើយ”។ (តអតភសូរ ៤:២៦ក)

ង
ឹ កាលយជាអំតពើបាបតៅតពលណា?

តៅតពលដដលកំ
ួសត

ឹ ងត

ះអាតាមនិយម

គ្នមនត

ត្ុផល

ឬ

ត្ុតពក រពះអម្ចចស់ម្ចនបនទូលថា៖ “អនករាល់គ្ននបាន

ឮតសចកឋីដដលសដមឋងដល់មនុសសពីបុរាណថា កុំឱ្យសម្ចលប់
មនុសសឱ្យតស្ដះ តបើអនកណាសម្ចលប់មនុសស ត

ះដរកងរត្ូវ

ដត្ខញុំរបាប់អនករាល់គ្នន
ដូតចនះវ ិញថា
សូមបីដត្អនកណាដដលខឹងនឹងបងបអូន ត ះដរកងរត្ូវជាប់ជំនុំ
ជាប់ជំនុំជរមះត

ើយ

ជរមះដដរ”។ (ម្ច៉ ថាយ ៥:២១-២២)
១៥.៣.តត្ើវរត្ឹមរត្ូវដដរឬតទ
តរពាះដត្ត
តទ!

ដដលរត្ូវទុកកំ

ត្ុផលរបស់តយើងត

មិនរត្ូវតទ

ននខញុំវមិនខាន
“កុំឱ្យតសចកឋី កំ

ង
ឹ រាប់សប
ិ នថ្ងតោយ

ះ?

ត្បិត្តមកំណាចនឹងតរបើ អនកជារបតោជន៍
តោកស្ដវ ័កប៉ុលបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖
ឹងរបស់អនកតៅដរាបដល់នថ្ងលិចត

ើយ ក៏

កុំឱ្យអារកសម្ចនឱ្កាសឱ្យតស្ដះ”។ (តអតភសូរ៤:២៦ខ-២៧)
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១៥.៤.តត្ើអក
ន រត្ូវតធវើដូចតមឋច តបើម្ចនអនកតធវើឱ្យអនកតដឋរកហាយ?
អនករត្ូវតរៀនទប់អារមមណ៍ខលួនឯង

រពះបាទស្ដ

ូម៉ូនម្ចន
ះម្ចនកម្ចលំងខាលំង

បនទូលថា៖ “អនកណាដដលយឺត្នឹងខឹង ត
ត ើយអនកណាដដលឈនះចិត្តខួន
ល
ក៏វ ិតសសជាងអនកដដល
ឈនះយកបានទីរកុងតៅតទៀត្”។ (សុោសិត្១៦:៣២)

ះោ៉ ងតម៉ចតៅវ ិញ?

១៥.៥.ចុះតបើសន
ិ ជាតគនិោយអវីបញ្ឈឺអក
ន ត
អនករត្ូវពាោមតធវើោ៉ងណាកុំខឹង

ត

ើយពាោមបំតភលច

សមឋីគ្នត្់ តបើសិនជាអាចត្បិត្ “សត្ិបញ្ញដរបស់មនុសសនឹង
ំឱ្យយឺត្នឹងខឹង

អនកត

ះក៏ដត្ងម្ចនចិត្តអរ

តោយមិន

របកាន់តទសវ ិញ”។ (១តពរត្ុស ៣:៨)
១៥.៦.តត្ើអក
ន អាចតធវើអីខ
វ ះ
ល តដើមបីទប់កំ

ង
ឹ មិនត្លះជាមួយនឹងមិត្ត

របស់អក
ន ?
មិនរត្ូវយកសមឋីកំ

ឹងតៅទល់នឹងកំ

លងីតលងើសដមឋងតចញអស់ទំងកំ

ល់ត

ើយ “ត្បិត្ពួក

ឹងរបស់ខួន
ល ដត្មនុសសម្ចន

ើយរម្ចងប់តចញវ ិញ”។

របាជាញតគទប់ចិត្តត
(សុោសិត្២៩:១១)

១៥.៧.តបើសន
ិ ជាអនកកំពុងត្លះជាមួយនឹងនរណាម្ចនក់តត្ើអក
ន អាច
តធវើអីខ
វ ះ
ល តដើមបីបញ្ឈប់ជតម្ចលះតនះ?
រត្ូវនិោយសមឋីទន់ភលន់ តោយថ្នមសតមលង “ត្បិត្ពាកយត្ប
តឆលើយតោយស្សទន់ ត
ពាកយគំតរាះគំតរ ើយត
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ះរដមងរម្ចងប់តសចកឋីតរកាធតៅ ដត្

ះបណា
ឋ លឱ្យម្ចនតសចកឋីកំ
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ឹង”។

(សុោសិត្ ១៥:១)
១៥.៨.តត្ើវសំខាន់ដដរតទដដលអនករត្ូវរបញាប់តោះស្ស្ដយការទស់
សមឋីដដលអនកម្ចនជាមួយនឹងមិត្ភ
ត ័គកត?
ពិត្ណាស់ តបើសិនជាអាចតធវើតៅបាន អនកមិនរត្ូវបតណា
ឋ យ
ឱ្យបញ្ញ
ា តនះ
ត

រ ីកធំ

ួសពីការដដលអាចរគប់រគងបានត

ះ

ើយត្បិត្រពះបាទស្ដ

របកាន់គ្ននត

ូម៉ូនម្ចនបនទូលថា “ការចាប់តផឋើម
ះ តរបៀបដូចជាតបើកទំនប់ទឹក ដូតចនះចូរតលើក

ការទស់គ្ននតចញ មុនដដលតកើត្ម្ចនការរបត្លះគ្ននផង”។
(សុោសិត្ ១៧:១៤)
១៥.៩.តបើសន
ិ ជាម្ចនតគខឹងនឹងអនកតត្ើអក
ន រត្ូវតធវើដូចតមឋច?
អនករត្ូវពាោមផសះផាជាមួយនឹងគ្នត្់ (ម្ច៉ ថាយ ៥:២៣២៤, ១៨:១៥)ត

ើយការផឋល់ជាកាដូ (អំតណាយ) របដ

ល

ជាអាចជួយបានត្បិត្ “អំតណាយដដលឱ្យតោយស្ដងត្់កំបាំង
ត

ះរដមងរម្ចងប់តសចកឋីកំ

ឹង

ត

ើយជំនូនដដលជូនតោយ

លួចោក់ក៏បំបាត្់តសចកឋីតឃ្លរតៅដដរ”។
(សុោសិត្ ២១:១៤)
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មមមរៀនទី ១៦

ភាពមស្ងមះស្តង់ និង ទំនួលខ្េស្តូវ
១៦.១.តត្ើោពតស្ដមះរត្ង់ដូចគ្នននឹងតសចកឋីជំតនឿដមនដដរតទ?
មិនដមនតទ តសចកឋីជំតនឿជាការតជឿ រ ីឯោពតស្ដមះរត្ង់ គឺជា
ការរបកាន់ការពិត្ចំតពាះការសនា

និងោរកិចចរបស់តយើង

តគនិោយថា រពះជាម្ចចស់រទង់តស្ដមះរត្ង់ ពីតរពាះរទង់ រកា
រពះបនទូលសនារបស់រទង់ ដូតចនះបានជាអនកសរតសរទំនុក
ដតមកើង តគសរតសរថា៖ “ទូលបងគំនឹងតរចៀងពីរពះគុណនន
រពះតយ

ូវ៉ជាដរាប ម្ចត្់ទូលបងគំនឹងសដមឋងឱ្យស្ដគល់សមឋី

តស្ដមះរត្ង់របស់រទង់ រ

ូត្ដល់អស់ទំងត្ំណត្តៅ”។

(ទំនុកដតមកើង៨៩:១)
១៦.២.តត្ើតយើងអាចតរៀនអំពីោពតស្ដមះរត្ង់

និងទំនួលខុសរត្ូវតនះ

ពីអក
ន ណាមក?
គឺតរៀនពីរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ
របិតារទង់

“គឺដដលរទង់តស្ដមះរត្ង់ដល់រពះដដលតាំងរទង់

ដូចជាតោកម៉ូតសតស្ដមះរត្ង់
ដដរ”។ (ត

ដដលតស្ដមះរត្ង់នឹងរពះវ

តរពើរ៣:២)
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កនុងដំណាក់ននរពះទំងមូល
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១៦.៣.តត្ើតធវើជាអនកបតរមើតស្ដមះរត្ង់ចំតពាះរពះអម្ចចស់រត្ូវតធវើដូច
តមឋច?
គឺតធវើឱ្យជីវ ិត្អនកម្ចនរបតោជន៍សរម្ចប់រពះអម្ចចស់
តរបើអស់ទំងតទពតកាសលយ

តោយ

ដដលរទង់បានរបទនឱ្យអនក

ត្បិត្តៅហាវយ តៅកនុងតរឿងតរបៀបរបដូច របស់រពះអម្ចចស់
និោយអំពីបុរសម្ចចស់រទពយ ដដលតពាលតៅកាន់បាវបតរមើ
របស់ខួនថា៖
ល
“របនពត

ើយ បាវលអតស្ដមះរត្ង់តអើយ! ឯងម្ចន

ចិត្តតស្ដមះនឹងរត្ួត្របស់បនតិចបនតួចតនះ
ឯងរត្ួត្តលើរបស់ជាតរចើនតៅតទៀត្

ដូតចនះអញនឹងតាំង

ចូរឱ្យឯងរបកបតោយ

តសចកឋីអំណររបស់តៅហាវយឯងចុះ”។
(ម្ច៉ ថាយ២៥:២១, ២៣)
១៦.៤.តត្ើការតស្ដមះរត្ង់កុងពាកយសមឋ
ន
ីអក
ន ម្ចនន័យោ៉ ងណា?
គឺនិោយនូវតសចកឋីពិត្៖ “ស្ដកសីតស្ដមះរត្ង់នឹងមិនកុ
ត

ក

ើយ ដត្ស្ដកសីដកលងកាលយដត្ងដត្តពាលពាកយភូត្ភរវ ិញ”។

(សុោសិត្ ១៤:៥)
១៦.៥.តត្ើការតស្ដមះរត្ង់ចំតពាះបងបអូនរួមជំតនឿម្ចនន័យដូចតមតច?
គឺរត្ូវជួយយកអាស្ដរពួកតគជាពិតសស

ត្បិត្តោកស្ដវ ័ក

យ៉ូហានបានទូ ម នតោកនកយុសថា៖ “អនកសងួនោងតអើយការ
អវីដដលអនកតធវើសរម្ចប់ពួកបងបអូន និងពួកអនកដនទដដរ ត
អនកក៏តធវើ តោយតស្ដមះរត្ង់រគប់ទំងអស់ត

ះ

ើយ”។

(៣យ៉ូហាន១:៥)

Copyright © Gratia Dei Sola Media

55

មេមរៀនបន្នែេស្ដ ីអំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -

១៦.៦.តត្ើការតស្ដមះរត្ង់កុងរគួ
ន
ស្ដរម្ចនន័យោ៉ ងណា?

គឺជាការទទួលខុសរត្ូវ សូមបីដត្ចំតពាះកិចចការត្ូចតាច ដូច
ជាតធវើការង្ហរផទះ

និងការសម្ចអត្បនទប់ខួនឯងជាតដើ
ល
ម

រពះ

អម្ចចស់ម្ចនបនទូលថា៖ “អនកណាដដលតស្ដមះរត្ង់កុនងការត្ូច
បំផុត្ ត

ះក៏ត្មះថាតស្ដមះរត្ង់កុនងកិចចការធំ

ណាដដលទុចចរ ិត្កនុងការ ត្ូចបំផុត្ ត
ដដរ”។ (លូកា១៦:១០)

ត

ើយអនក

ះក៏ទុចចរ ិត្កនុងការដ៏ធំ

១៦.៧.តត្ើលទធផលោលមៗននទំនួលខុសរត្ូវតលើការង្ហរផទះរបស់ អនក
នឹងម្ចនអវីខះល ?
អនកនឹងឈនះបានទំនុកចិត្តពីឪពុកម្ចឋយ អនកត
ស្ដឋប់សមឋីរចំដដលៗតទៀត្ត

ើយ

ើយក៏មិនបាច់

គឺដូចជាបូជាចារយទុកចិត្ត

ដល់ពួកជាងតៅកនុងរជជកាលរពះបាទ

យ៉ូអាសដូតចានះដដរ

“មួយតទៀត្តគមិនបានគិត្ នឹងពួកអនកដដលតគរបគល់របាក់
ត
តទ!

ះតៅឱ្យសរម្ចប់ចំណាយ ដល់ពួកជាងដដលតធវើការត
ពីតរពាះអនកទំងត

ះបានរបរពឹត្ត

ះ

តោយចិត្តតស្ដមះ

រត្ង់”។ (១ពងាវតារកសរត្ ១២:១៥)
១៦.៨.តត្ើោពតស្ដមះរត្ង់គឺជាគុណធម៌ត្បសនងតៅកនុងជីវ ិត្តនះ
ដមនតទ?

ពិត្ដមនត

ើយ “មនុសសតស្ដមះរត្ង់នឹងបានពរជាបរ ិបូរ ដត្

អនក ណាដដលរបញាប់របញាល់ឱ្យបានជាអនកម្ចនត
មិនរួចចាកពីតទសត
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ើយ”។ (សុោសិត្ ២៨:២០)
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ះនឹង

មមមរៀនទី ១៧

ភក្ដីភាព
១៧.១.តត្ើភកឋីោពជាគុណធម៌របស់រគីសប
ទ រ ិស័ទដមនតទ?

ពិត្របាកដត

ើយ ប៉ុដនតវរត្ូវបានតគនិោយតរបៀបតៅនឹង

តសចកឋីស្សឡាញ់ និងោពតស្ដមះរត្ង់ចំតពាះបុគគល ចំតពាះ
ពួកជំនុំ ឬរបតទសជាត្ិ ជាពិតសសគឺតៅតពលណាដដលជួប
ការលំបាក រពះបាទស្ដ

ូម៉ូនម្ចនបនទូលថា៖ “មិត្តសម្ចលញ់
រដមងស្សឡាញ់គ្ននតៅរគប់តវោ រ ីឯបងបអូនក៏តកើត្មក
សរម្ចប់រគ្នលំបាកដដរ”។ (សុោសិត្ ១៧:១៧)

១៧.២.តត្ើអក
ន អាចតរៀនតធវើជាមិត្ស
ត ម្ចលញ់ដ៏តស្ដមះរត្ង់ពីអក
ន ណា?

តរៀនពីរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ

ជាសម្ចលញ់ដដលរពះបាទ

ស្ដ

ូម៉ូនចង់សំតៅតលើរពះរគីសតទ ពលគ្នត្់ម្ចនបនទូលថា៖
“អនកណា ដដលម្ចនមិត្តភ័គកតតរចើន ត ះ ំឱ្យវ ិ សខលួនតទ
ប៉ុដនតម្ចនមិត្តសម្ចលញ់មា៉ ងដដលតៅជាប់ជាងបងបអូនតៅ
តទៀត្”។ (សុោសិត្ ១៨:២៤)

១៧.៣.តត្ើម្ចនន័យោ៉ ងណាដដលម្ចនចិត្ភ
ត កឋីឬតស្ដមះរត្ង់ជួយ

មិត្ភ
ត ័កដត ដលគ្នត្់កំពុងជួបការលំបាក?
រត្ូវការពារគ្នត្់ ដូចតពលយ៉ូណាថានការពារោវ ីឌ ខណៈ
ដដលតសឋចសូលចង់សម្ចលប់ រប
ូ តោក
ត្ំណាលតសចកឋីោ៉ងលអពីដំតណើរោវ ីឌ

“ដូតចនះយ៉ូណាថានក៏
ទូលដល់សូលជា

បិតាថា សូមកុំឱ្យបិតាតធវើបាបដល់ោវ ីឌ ជាអនកបតរមើរទង់
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ត

ើយ ត្បិត្គ្នត្់មិនបានតធវើខុសនឹងបិតាតទ ត

គ្នត្់បានតធវើតស្ដត្ ត

ើយការដដល

ះគឺសុទធដត្ម្ចនរបតោជន៍ ដល់បិតា

ទំងអស់ផង”។ (១ស្ដំយ៉ូដអល ១៩:៤)
១៧.៤.តត្ើការដដលម្ចនចិត្ភ
ត កឋីឬតស្ដមះរត្ង់ចំតពាះមិត្ភ
ត ័គកតដដល

របរពឹត្តត

ះម្ចនន័យោ៉ ងណា?

គឺរត្ូវទូ ម នតោយតសចកឋីស្សឡាញ់ “ត្បិត្ការដដលរត្ូវ
បត ទ សតៅកណា
ឋ លជំនុំ ត
ោក់កំបាំង។
ត

ះវ ិតសសជាងតសចកឋីស្សឡាញ់

របួសដដលមិត្តសម្ចលញ់តធវើដល់តយើង

ះដត្ងតធវើតោយតស្ដមះរត្ង់តទ ដត្ឯការតថ្ើបរបស់ខាមំង

សរត្ូវត
១៧.៥.តត្ើចិត្ភ
ត កឋី

ះជាតសចកឋីបតញ្ញ
ឆ ត្វ ិញ”។ (សុោសិត្ ២៧:៥-៦)
ឬតស្ដមះរត្ង់ចំតពាះមនុសសដដលោក់ការសម្ចងត្់

តៅនឹងអនកម្ចនន័យោ៉ ងណា?
រត្ូវោក់ការសម្ចងត្់ត
ត

ះឱ្យជិត្ត្បិត្

ើងនិោយបកតករតគត

“អនកណាដដលតដើរចុះ

ះ ត្មះថាតបើកការអាថ្៌កំបាំង

ដត្អនកណាដដលម្ចនចិត្តតស្ដមះរត្ង់ ត

ះដត្ងរគបបាំងតរឿង

រា៉ វវ ិញ”។ (សុោសិត្១១:១៣)
១៧.៦.តត្ើតៅកនុងរពះគមពីរម្ចនគំរនូ នភកឋីោពចំតពាះរោឌភិបាលតទ?

ពិត្ជាម្ចន ោវ ីឌបានទុកជីវ ិត្ឱ្យតសឋចសូល តទះបីជាតសឋច
សូលពាោមតាមសម្ចលប់តោកក៏តោយ រួចតោកក៏
និោយតៅកាន់តសឋចសូលវ ិញថា៖ “តមើល នថ្ងតនះឯងរពះ
តនរត្រទង់តឃើញជាោ៉ ងណាត
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ូវ៉បាន

របគល់រទង់មកកនុងកណា
ឋ ប់នដននទូលបងគំតៅកនុងរអាងភនំ

តនះ ក៏ម្ចនអនកខលះរបាប់ឱ្យទូលបងគំសម្ចលប់ រទង់តចាល ដត្
ទូលបងគំបានរបណីដល់រទង់វ ិញ តោយថាទូលបងគំមិនរពម
តលើកនដទស់នឹងតៅហាវយននទូលបងគំតទ ត្បិត្រពះតយ
បានចាក់តរបងតាំងរទង់ត

ូវ៉

ើយ”។ (១ស្ដំយ៉ូដអល២៤:១០)

១៧.៧.តត្ើបទគមពីរផឋ ទ ចិត្ដត ដលគ្នមនភកឋីោពតទ?

ពិត្ណាស់ ត្បិត្រពះបាទស្ដ

ូម៉ូនម្ចនបនទូលថា៖ “ការ
ដដលទុកចិត្តពឹងដល់មនុសសមិនតស្ដមះរត្ង់ តៅរគ្នលំបាក
ត

ះតរបៀបដូចជាតធមញបាក់ ត

ើយតជើងដដលតថាលះោស

តចញ”។ (សុោសិត្២៥:១៩)
១៧.៨.តត្ើតយើងរត្ូវម្ចនភកឋីោពតដើមបីអី?
វ

តដើមបីវ ិស្ដលោពននោពសុចរ ិត្ និងតសចកឋីពិត្ត្បិត្តសចកឋី
ស្សឡាញ់ “មិនដដលអរសបាយនឹងតសចកឋីទុចចរ ិត្ត

ើយ

គឺអរសបាយដត្នឹងតសចកឋីតស្ដមះរត្ង់វ ិញ”។
(១កូរ ិនថ្ូស១៣:៦)
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មមមរៀនទី ១៨

រមរៀរមរៀររយ និង វិនយ
័
១៨.១.តត្ើរតបៀបតរៀបរយជាគុណធម៌របស់រគីសប
ទ រ ិស័ទដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ តោកស្ដវ ័កប៉ុលទូ ម នតយើងថា៖ “រត្ូវដត្តធវើ

ការទំងអស់តាមដបបគួរសម ត

ើយតោយលំោប់លំតោយ

ផង”។ (១កូរ ិនថ្ូស ១៤:៤០)
១៨.២.តត្ើវ ិន័យម្ចនជាប់ពាក់ព័នន
ធ ឹងរតបៀបតរៀបរយដដរដមនតទ?
ដមនត

ើយ ម្ចនវ ិន័យ គឺម្ចនន័យថា ម្ចោទតយើង រត្ូវត្ឹង

រ ឹងនិងរត្ូវម្ចនតរៀបតរៀបរយ តោកស្ដវ ័កប៉ុលស្ដគល់ពីស្ដរៈ
សំខាន់ននការអប់រ ំ។ គ្នត្់ម្ចនរបស្ដសន៍ ថា៖ “គឺអនកវយ
ដំរប
ូ កាយអនកទំងបងខំឱ្យចុះចូល
អនកបានរបតៅមនុសសឯតទៀត្ត

ដរកងតរកាយតពលដដល
ើយ ត

តចញវ ិញ” ។ (១កូរ ិនថ្ូស ៩:២៧)

ះខលួនអនករត្ូវតចាល

១៨.៣.តត្ើជីវ ិត្ដដលគ្នមនរតបៀបតរៀបរយជាជីវ ិត្បាបដមនតទ?
ដមនត
ដថ្សា

ើយ តោកស្ដវ ័កប៉ុលបានរបាប់ដល់ពួកជំនុំតៅកនុង

ូនីច ឱ្យដកខលួនតចញពីបងបអូនដដលគ្នមនរតបៀប
តរៀបរយ “ឥ ូវតនះបងបអូនតអើយ តយើងអនកសូមផ្ដឋំមកអនក
រាល់គ្នន តោយនូវរពះ

មរពះតយស៊ូវរគីសជា
ទ រពះអម្ចចស់នន

តយើងថា ចូរថ្យតចញឱ្យផុត្ពីរគប់ទំងបងបអូនណាដដល
របរពឹត្តខុសរតបៀប ត

ពីតយើងខញុំ”។ (២ដថ្សា
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ើយមិនស្ដឋប់តាមបញ្ញដត្តិដដលទទួល
ូនិច ៣:៦)
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១៨.៤.តត្ើសខា
ំ ន់ដដរតទដដលរត្ូវម្ចនរតបៀបកនុងជីវ ិត្រស់តៅ?
ពិត្ដមនត

ើយ រពះអម្ចចស់ម្ចនបនទូលថា “អនកណាដដល

ថាវយដង្ហវយជាតសចកឋីអររពះគុណ ត
ដដរ ត

ះក៏តលើកដតមកើងអញ

ើយអញនឹងសដមឋងតសចកឋីសតគង្ហគះរបស់រពះដល់

អនកណាដដលតរៀបផលូវរបស់ខួលនឱ្យរត្ង់”។
(ទំនុកដតមកើង៥០:២៣)

១៨.៥.តត្ើរពះតយស៊វូ រគីសបា
ទ នបង្ហាញតយើងអំពីគំរនូ នការរស់តៅ
តោយម្ចនរតបៀបតរៀបរយដដរឬតទ?
ពិត្ជាម្ចន គឺតៅតពលដដលរពះអងគដចកអាហារដល់មនុសស
របាំពាន់

ក់ “ត

ះរទង់បង្ហគប់ឱ្យពួកសិសសរបាប់តគឱ្យ

អងគុយតលើតៅមខចីត ើយពួកតគក៏អងគុយតោយជួរ កនុងមួយជួរ
ហាសិប ក់ ទំងអស់ម្ចនមួយរយជួរ”។
(ម្ច៉ កុស៦:៣៩-៤០
១៨.៦.តត្ើរពះតយស៊វូ រគីសបា
ទ នបង្ហាញតយើងអំពីគំរនូ នការរស់តៅ
តោយម្ចនការអប់រ ំដដរឬតទ?
ពិត្ជាម្ចនទម្ចលប់របចាំនថ្ងរបស់រពះអងគដមន

គឺតរកាកត

ើង

អធិស្ដឌនរាល់តពលរពឹក តោកស្ដវ ័កម្ច៉ កុសរបាប់តយើងថា៖
“កាលតៅងងឹត្មិនទន់ភឺលស្ស្ដងតៅត
ត

ើងោងតចញតៅឯទីស្ដងត្់ត

ើយ

ត

ះរទង់តត្ើន

ើយអធិស្ដឌនតៅទីត

ះ”។

(ម្ច៉ កុស១:៣៥)
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១៨.៧.ចូររបាប់ត្មះវ ិធីមួយដដលតយើងអាចបណុឋ ះជីវ ិត្រគីសទ
បរ ិស័ទដដលម្ចនវ ិន័យ?

ខញុំសូមតធវើការតាំងចិត្តចំតពាះរពះអម្ចចស់ថា៖ “ឱ្រពះតយ ូវ៉
តអើយ តៅតពលរពឹករទង់នឹងឮសតមលងរបស់ទូលបងគំ គឺតៅ
តពលរពឹកទូលបងគំនឹងទូលដល់រទង់ តោយលំោប់ រពមទំង
រកាតពលចាំោមផង”។ (ទំនុកដតមកើង៥:៣)
១៨.៨.តត្ើអក
ន អាចបណុឋ ះឱ្យម្ចនរតបៀបតរៀបរយតៅកនុងជីវ ិត្រគីសទ
បរ ិស័ទបានោ៉ ងដូចតមឋច?

ខញុំនឹងពាោមឱ្យម្ចនរតបៀបតរៀបរយ ត្
ម ់ចត្់ ត ើយស្ដអត្
បាត្កនុងរគប់កិចចការដដលអនកតធវើ ទំងតៅផទះ តៅស្ដោ

តរៀន និងតៅកនុងរពះវ ិហារផង “ត្បិត្រពះរទង់មិនជារពះនន
តសចកឋីវ ឹកវរតទ”។ (១កូរ ិនថ្ូស ១៤:៣៣)
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មមមរៀនទី ១៩

ការអត់ធ្មត់ និង ការស្ោ ំស្ទលំបាក្
១៩.១.តត្ើោពអត្់ធត្
ម ់ (ការរង់ចាតំ ោយោពចិត្រត ីករាយ) និងការរទំ
រទលំបាក (ការរទំរទនឹងោពឈឺចាប់ តោយចិត្ត្
ត តរត្កអរ)
គឺជាសីលធម៌ដ៏សខា
ំ ន់របស់រគីសប
ទ រ ិស័ទដមនតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ

តោកស្ដវ ័កប៉ុលបានអធិស្ដឌនឱ្យពួកជំនុំ

តៅរកុងកូល៉ុស តោយសូមឱ្យពួកតគ៖ “បានរគប់ទំងរពះ
តចស្ដឋចតរមើនកម្ចលំងតាមឫទធិបារមីដ៏ឧត្ឋមរបស់រទង់
ឱ្យបានតចះរទំរទ ត

តដើមបី

ើយអត្់ធន់រគប់ោ៉ងតោយអំណរ”។

(កូល៉ុស១:៩-១១)
១៩.២.តត្ើតយើងរត្ូវពីការអត្់ធត្
ម ់ និងការរទំរទលំបាកពីអក
ន ណាជា
ពិតសស?
គឺរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ ត្បិត្អនកសរតសរសំបុរត្តៅកាន់
ពួកត

តរពើរ

ម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖

“ដូតចនះ

ដដលម្ចនសមរ

វ
តមល៉ះតៅព័ទធជុំវ ិញតយើង ត ះរត្ូវឱ្យតយើង
ូងធំ
តចាលអស់ទំងបនទុក និងអំតពើបាប ដដលរុតយើ
ំ ងជុំវ ិញជា
ប ទ ល់មួយ
ង្ហយតមល៉ះត

ះតចញ

ត

ើយរត្់តៅកនុងទីរបណាំ ងដដលតៅ

មុខតយើងតោយអំណត្់ ទំងរ ំពឹងតមើលដល់រពះតយស៊ូវដ៏ជា
តមតផឋើម ត

ើយជាតមសតរមចតសចកឋីជំតនឿរបស់តយើង ដដល

រទង់បានរងរទំតលើតឈើ ឆ្កង ទំងតមើលង្ហយចំតពាះតសចកឋី
អាម្ច៉ ស់ត

ះ ឱ្យដត្បានតសចកឋីអំណរដដលតៅចំតពាះរទង់

រួចរទង់ក៏គង់តៅខាងស្ដឋប
ំ លល័ងកននរពះ”។
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(ត

តរពើរ ១២:១-២)

១៩.៣.តត្ើរពះតយស៊វូ រគីសបា
ទ នបង្ហាញោពអត្់ធត្
ម ់ និងការរទំរទលំ
បាកោ៉ ងដូចតមឋច?
“រទង់រត្ូវតគសងកត្់សងកិនត

ើយតធវើទុកខ ដត្រទង់មិនបានត

ើប

រពះឱ្សឌតស្ដះ គឺដូចជាកូនតចៀមដដលតគដឹកយកតៅ
សម្ចលប់ ត

ើយដូចជាតចៀម ដដលតៅចំតពាះអនកកាត្់តរាម

ោ៉ ងណា រទង់ក៏មិនបានត

ើបរពះឱ្សឌតស្ដះោ៉ ងត

ះ

ដដរ”។ (តអស្ដយ ៥៣:៧)
១៩.៤.តត្ើតយើងអាចតរៀនពីការអត្់ធត្
ម ់និងការរទំរទលំបាកពីអក
ន
ណាតទៀត្?
ពីតោកយ៉ូប និងពួកតហារាដនទតទៀត្

ត្បិត្ស្ដវ ័កោ៉ កុប

ម្ចនរបស្ដសន៍ថា

“បងបអូនតអើយ ចូរយកពួកតហារាដដល
បានទយតោយនូវរពះ មរពះអម្ចចស់ ទុកជាគំរព
ូ ីតសចកឋី
ទុកខលំបាក និងពីតសចកឋីអត្់ធមត្់ចុះ តមើល តយើងតៅពួកអនក
រទំរទថាជាអនកម្ចនពរ ចុះអនករាល់គ្ននបានឮនិោយពីតសច
កឋីអត្់ធមត្់របស់តោកយ៉ូបតៅត

ើយ”។ (ោ៉ កុប ៥:១០-១១)

១៩.៥.តត្ើរគីសប
ទ រ ិស័ទរត្ូវរបឈមនឹងការរទំរទលំបាកដូចតមឋច?
គឺរត្ូវរទំរទតោយអំណរ

និងតោយអត្់ធមត្់

ត្បិត្តោក

ស្ដវ ័កោ៉ កុបបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា “បងបអូនតអើយ កាល
ណាម្ចនតសចកឋីលបួងតផសងៗ ត ះរត្ូវរាប់ជាតសចកឋីអំណរ
សពវរគប់វ ិញ

តោយដឹងថាការលបងលតមើលតសចកឋីជំតនឿ
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ននអនករាល់គ្ននត

ះ

ឱ្យតសចកឋីខាជប់ខួជនត

ំបតងកើត្ឱ្យម្ចនតសចកឋីខាជប់ខួចន
ះ

បានតធវើការឱ្យសតរមចតពញតលញ

ចុះ តដើមបីឱ្យអនករាល់គ្ននបានរគប់លកខណ៍ ត
ឥត្ខវះអវីត

ចូរទុក

ើយតពញខានត្

ើយ”។

(ោ៉ កុប១:២-៤, រម
ូ ៉ ៥:៣-៤ និង ១តពរត្ុស ២:២០)
១៩.៦.តត្ើគួរឈប់តធវើអំតពើលតអ រពាះមនុសសមិនតចះអរគុណដមនតទ?
តទ! ត្បិត្តោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “កុំឱ្យតយើង
ណាយចិត្តនឹងតធវើការលអត

ើយ

ត្បិត្តបើមិនរស្ដយចិត្តតទ

លុះដល់កំណត្់ តយើងនឹងរចូត្បានត

ើយ”។ (កាឡាទី៦:៩)

១៩.៧.ការរស់តៅជារគីសប
ទ រ ិស័ទនិងការសិកាពីតគ្នលជំតនឿ
គឺពិត្ជាលំបាកដមនតត្ើអក
ន រត្ូវតធវើោ៉ងណា?
គឺរត្ូវអត្់ធមត្់តៅកនុងរពះអម្ចចស់ “តបើមនុសសនឹងសងឃឹមដល់
ត

ើយរង់ចាំតសចកឋីសតគង្ហគះរបស់រពះតយ

រពួយត

ះលអត

ូវ៉

ឥត្បារមភ

ើយ ឯការដដលមនុសសនឹងទទួលរងនឹមកនុង

ការដដលតៅវ ័យតកមងត

ះក៏លដអ ដរ”។ (បរ ិតទវ៣:២៦-២៧)

១៩.៨.តមើលតៅរពះជាម្ចចស់ហាក់ដូចជាស្ដឋប់មិនឮពាកយទំនួញ
របស់អក
ន តស្ដះ តត្ើអក
ន រត្ូវតធវើោ៉ងណា?
រត្ូវរង់ចាំរពះអម្ចចស់តោយតសចកតីអំណត្់ “ខញុំបានរង់ចាំរពះ
តយ ូវ៉តោយអំណត្់ រទង់ក៏បានតផទៀងរពះកាណ៌មកស្ដឋប់
ត

ើយទទួលតាមសដរមករបស់ខុំញ”។

(ទំនុកដតមកើង៤០:១, ៣៧:៧)
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មមមរៀនទី ២០

មេចក្ដឧ
ី េាហ៍ និង ភាពឈ្លលេទវ
២០.១.តត្ើតសចកឋីឧសា

៍

(ខំរបឹងដរបងតធវើការអវីតអាយបានលអ)

និងោព្លសនវ ជាត្នមលននរគីសប
ទ រ ិស័ទដដរដមនតទ?
ដមនត

ើយ ត្បិត្បទគមពីរដចងបង្ហគប់មកថា៖ “ការអវីដដលនដ

ឯងអាចតធវើបាន ចូរតធវើឱ្យអស់ពីកម្ចលំងចុះ”។(ស្ដស្ដឋ ៩:១០)
២០.២.តត្ើបទគមពីរដណ

ឱ្
ំ យតយើងតរៀនពីតសចកឋីឧសា

៍

និងោព

្លសនវតចញពីអី?
វ
គឺពីសត្វស្សតម្ចច

ូម៉ូនរទង់ម្ចនបនទូលថា៖
“ចូរតៅតមើលសត្វស្សតម្ចច ចូរតៅតមើលផលូវទំងប៉ុ ម នរបស់
វត

ើយម្ចនរបាជាញត

ឬអនករគប់រគងត
ត

រពះបាទស្ដ
ើង វគ្នមន

យ គ្នមនអនកកាន់កាប់ ការ

ើយ គង់ដត្វផគត្់ផគង់អាហារវតៅដខរបាំង

ើយក៏របមូលតសបៀងទុកតៅកនុងរដូវចរមូត្ផង”។

(សុោសិត្៦:៦-៨)

២០.៣.តត្ើអក
ន រត្ូវតធវើរគប់ោរកិចរច បស់អក
ន ទំងតៅផទះ

តៅស្ដោ

តរៀន និងតៅរពះវ ិហារតោយម្ចនឥរ ិោបទដបបណា?
“ត

ើយការអវីដដលរត្ូវតធវើក៏តោយ

ចូរតធវើឱ្យអស់ពីចិត្ត

ទុក

ដូចជាតធវើថាវយដល់រពះអម្ចចស់ មិនដមនដល់មនុសសតទ”។
(កូល៉ុស៣:២៣)
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២០.៤.តត្ើតយើងទទួលបានការតលើកចិត្អ
ត ីខ
វ ះល សរម្ចប់តសចកឋី
ឧសា

៍ និងោព្លសនវដដលតយើងម្ចន?

តយើងអាចបតរមើរពះជាម្ចចស់
ឧទ

រណ៍ថា

តោយសមបត្តិដដលតយើងម្ចន

តយើងអាចជួយបងបអូនដដលខវះខាត្

តោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖
លួចរត្ូវឈប់លួចតៅស៊ូឱ្យអនកត

ត្បិត្

“អនកណាដដលធ្លលប់

ះ រទំតនឿយ

ត្់ជាជាង

ទំងតធវើការលអតោយនដខលួនវ ិញ តដើមបីឱ្យម្ចនអវីនឹងដចកដល់
អនកណាដដលរត្ូវការផង”។

(តអតភសូរ ៤:២៨, កិចចការ ២០:៣៥)
២០.៥.តត្ើរពះអម្ចចស់របទនរង្ហវន់ដល់មនុសសដដលម្ចនតសចកឋី
ក
៍ ុងជី
ន វ ិត្តនះដដរឬតទ?
ពិត្ជារបទន ត្បិត្រពះបាទស្ដ
ឧសា

ដដលតឃើញមនុសសខនះដខនង
ត

ូម៉ូនម្ចនបនទូលថា៖ “ឯង
កនុងការរកសុីរបស់ខួលនឬ អនក

ះនឹងបានឈរតៅចំតពាះតសឋច

មនុសសដដលឥត្បណា
ឋ សកឋិត

មិនរត្ូវឈរតៅចំតពាះ

ើយ”។ (សុោសិត្ ២២:២៩)

២០.៦.អវីតៅជាលទធផលននោពខជិលរចអូស?
ោពរកីរក និងជីវ ិត្តវទ

ូម៉ូនម្ចន
បនទូលថា៖ “តដកបនតិច តង្ហកបនតិច ឱ្បនដនឹងតដកបនតិច
ោ៉ ងត

ត្បិត្រពះបាទស្ដ

ះតសចកឋីកំសត្់ទុគ៌ត្របស់ឯង នឹងតោមកដល់ដូច

ជាតចារបលន់ រពមទំងតសចកឋីខវះខាត្ដូចជាមនុសសកាន់
អាវុធ”។ (សុោសិត្២៤:៣៣-៣៤)
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២០.៧.តត្ើតយើងរត្ូវតគត្រមូវតធវើការតោយ្លសនវរាល់ដត្នថ្ងតទ?
តទ!
ត

តយើងរត្ូវសរម្ចកតៅនថ្ងឈប់សរម្ចក
ះទុកឱ្យបានជាបរ ិសុទធ

ត

ើយរកានថ្ង

រពះអម្ចចស់ម្ចនបនទូលតៅកនុង

បញ្ញដត្តិទី៤ថា៖ “ដត្ឯនថ្ងទី៧ គឺជានថ្ងឈប់សរម្ចកថាវយរពះ
តយ

ូវ៉ជារពះននឯងវ ិញ

តៅនថ្ងត

ះមិនរត្ូវតធវើអីវឱ្យតស្ដះ

តទះខលួនឯង ឬកូនរបុសកូនស្សីឯងកឋី តទះបាវរបុស ឬបាវ
ស្សីឯងកឋី តទះសត្វរបស់ឯងឬអនកដនទដដលតៅផទះឯងកឋី”។
(និកខមនំ២០:១០)
២០.៨.ម្ចនន័យថា

តយើងមិនរត្ូវ្លសនវតៅនថ្ងឈប់សរម្ចកតទ

ដមនតទ?
តទ! មិនដមនតទ តយើងរត្ូវរកាោព្លសនវតៅកនុងការ
តគ្នរពស្សឡាញ់ដល់រពះ និងកនុងកិចចការននរពះគុណ
ឧទ

រណ៍ តយើងរត្ូវអធិស្ដឌនដូចជា តោកស្ដវ ័កប៉ុល

ម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “ចូរអរសបាយតោយម្ចនសងឃឹម ចូរ
អត្់ធន់កុងតសចកឋ
ន
ីទុកខលំបាក ចូរឱ្យខាជប់ខួនកន
ជ ុងតសចកឋី
អធិស្ដឌន”។ (រម
ូ ៉ ១២:១២)
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មមមរៀនទី ២១

ស្បាជាា (គតិរណឌិត)
២១.១.តត្ើរបាជាញគឺជាត្នមលរបស់រគីសប
ទ រ ិស័ទដដរដមនតទ?
ដមនត

ើយ របាជាញ គឺជាការគិត្អំពីផូលវរបស់រពះជាម្ចចស់

ត្បិត្រពះបាទោវ ីឌម្ចនបនទូលថា៖ “ឯតសចកឋីតកាត្ខាលច
ត

ះគឺជាតដើមចមននរបាជាញអស់អនកដដលកាន់តាម ត

ះ

ម្ចនតោបល់លអ តសចកឋីសរតសើរននរទង់ជាប់តៅអស់កលប
ជានិចច។ (ទំនុកដតមកើង ១១១:១០)
២១.២.ចំតណះដឹងតយើងអាចរកបាន

ប៉ុដនតតត្ើតយើងអាចរកបាន

របាជាញបានដដរឬតទ?
គឺពិត្ជាអាចរកបាន រពះបាទស្ដ
“របាជាញជាសំខាន់តលខ១

ូម៉ូនរទង់ម្ចនបនទូលថា៖
ដូតចនះចូរខំឱ្យបានរបាជាញចុះ តអើ

កំពុងដដលខំឱ្យបានរបស់តផសងៗ ត

ះចូរខំឱ្យបានតោបល់

ផង”។ (សុោសិត្ ៤:៧)
២១.៣.តត្ើអក
ន អាចរកបានរបាជាញតោយរតបៀបណា?
អនកអាចរកបានរបាជាញពីរពះបនទូលរបស់រពះជាម្ចចស់ គឺតាម
រយៈការអាន និងការស្ដឋប់ “ត្បិត្រពះតយ
ម្ចនរបាជាញ

ឯត្ំរ ិះនិងតោបល់ត

ូវ៉រទង់របទនឱ្យ

ះតចញពីរពះឱ្សឌរទង់

មក”។ (សុោសិត្២:៦, ៥:១)
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២១.៤.តត្ើការអាន និងការស្ដឋប់រពះបនទូលរពះរគប់រគ្នន់នឹងអាចរក
បានរបាជាញត

យ
ើ ឬតៅ?

តទ! មិនទន់រគប់រគ្នន់តៅត

ើយតទ អនករត្ូវទូលសុំរបាជាញពី

រពះតទៀត្ ដូចតោកស្ដវ ័កោ៉ កុប ម្ចនរបស្ដសន៍ ថា៖ “ដត្
តបើអនករាល់គ្ននណាមួយខវះរបាជាញ

ម្ចនដត្សុំដល់រពះដដល

រទង់របទនដល់មនុសសទំងអស់

តោយសទធឥត្បត ទ ស

ផងត

ះរទង់នឹងរបទនឱ្យ”។(ោ៉ កុប ១:៥, ២កូរ ិនថ្ូស ១:៧-១២)

២១.៥.តត្ើតធវើតមឋចតទើបអនកអាចរស់តៅតោយរបាជាញបាន?
តោយស្ដឋប់តាមបញ្ញដត្តិរពះជាម្ចចស់

“តសចកឋីបង្ហគប់របស់

រទង់ ក៏តធវើឱ្យទូលបងគំម្ចនរបាជាញតលើសជាងខាមំងសរត្ូវ ត្បិត្
បានតៅជាប់ជាមួយនឹងទូលបងគំជាដរាប”។
(ទំនុកដតមកើង ១១៩:៩៨)
២១.៦.ចុះតបើអក
ន មិនដឹងថាបញ្ញដត្តិមួយណាអនករត្ូវយកមកអនុវត្ត
កនុងកាលៈតទសៈដបបណា ត
តត្ើោ៉ងណាវ ិញ?
អនកនឹងអធិស្ដឌន

ត

យ
ើ គ្នមនអនកណាសួរតទៀត្ត

ះ

ើយអនកនឹងពិចារណាពីអីវដដលរពះអងគ

ឱ្យអនករត្ូវតធវើ តៅកនុងកាលៈតទសៈត ះ ត្បិត្“តសចកឋីតកាត្
ខាលចដល់រពះតយ ូវ៉ជាតដើមចមននរបាជាញ
រ ីឯការដដល
ស្ដគល់ដល់រពះដ៏បរ ិសុទធ ត

ះគឺជាតោបល់”។

(សុោសិត្ ៩:១០, សុោសិត្ ១:៧)

70

មេមរៀនបន្នែេស្ដ អ
ី ំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -

Copyright © Gratia Dei Sola Media

២១.៧.តត្ើឪពុកម្ចឋយរបស់អក
ន ជួយឱ្យអនកលូត្ោស់ខាងឯរបាជាញ
ោ៉ ងដូចតមឋច?
ពួកគ្នត្់ោក់វ ិន័យអនក តៅតពលដដលអនករបរពឹត្តដបបលងីតលងើ
ឬរបរពឹត្តបាប “រ ំពាត្់ និងតសចកឋីតរបៀនរបតៅ រដមងឱ្យតកើត្
ម្ចនរបាជាញ
ចិត្តត

ដត្កូនណាដដលបតណា
ឋ យឱ្យរបរពឹត្តតាមអំតពើ

ះ ដត្ងតធវើឱ្យម្ចឋយម្ចនតសចកឋីខាមស់”។

(សុោសិត្ ២៩:១៥)
២១.៨.តត្ើរបាជាញម្ចនស្ដរៈសំខាន់សរម្ចប់ជីវ ិត្រ ីករាយរបស់រគីសប
ទ រិ
ស័ទដដរឬតទ?
ពិត្ដមនត
របាជាញត

ើយ

“សបាយត

ើយអស់អនកណាដដលរកបាន

ើយអនកណាដដលខំរបឹងទល់ដត្បានតោបល់”។

(សុោសិត្៣:១៣)
២១.៩.តត្ើការទំ

ក់ទំនងលអជាមួយមិត្ភ
ត ័កិរឋ បស់អក
ន រត្ូវការរបាជាញ

ដដរឬតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ “ត្បិត្អនកណាដដលតមើលង្ហយចំតពាះអនកជិត្

ខាងខលួនត ះឥត្ម្ចនរបាជាញតទ
ដត្អនកណាម្ចនតោបល់
រដមងតៅតសងៀមវ ិញ”។ (សុោសិត្ ១១:១២)
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មមមរៀនទី ២២
ភាពររ ិេទធផ្ទាល់ខ្ន
លួ
២២.១. តត្ើពាកយថាបរ ិសុទម្ច
ធ នន័យដូចតមឋចចំតពាះអនក?
វគឺជាការរកាម្ចោទខលួនឯង តៅកនុងពាកយសមឋី កនុងការ
របរពឹត្តនិងការគិត្ តាមដបបមួយដដលតធវើឱ្យអនកកាន់ដត្ដូច
រពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសទ

ត

ស្ដវ ័កតពរត្ុសបានបង្ហគប់ថា៖

ើយខុសពីតោកិយ

តោក

“ចូរឱ្យឯងរាល់គ្នន

បានជា

បរ ិសុទធកុងរគប់
ន
កិរ ិោទំងអស់

ដូចជារពះដដលបានតៅ

អនករាល់គ្នន រទង់បរ ិសុទធដដរ ត្បិត្ម្ចនតសចកឋីដចងទុកមកថា
ចូរឱ្យឯងរាល់គ្ននបានបរ ិសុទធ ត្បិត្អញជាបរ ិសុទធ”។
(១តពរត្ុស១:១៥-១៦)
២២.២.តត្ើមិនដមនរគីសប
ទ រ ិស័ទរគប់គ្ននសុទដធ ត្បរ ិសុទរធ ច
ួ ជាតស្សច
កនុងរពះរគីសតទ យស៊វូ ដមនតទ?
ដមនត ើយ តយើងរគប់គ្ននរត្ូវបានរាប់ជាសុចរ ិត្កនុងរពះរគីសទ
ដូតចនះត

ើយបានជាតយើងរត្ូវតគតៅថា “ពួកបរ ិសុទធ” ប៉ុដនត

កនុងការរស់តៅកនុងជីវ ិត្ដ៏បរ ិសុទធ
អនកសរតសរសំបុរត្ តៅកាន់ពួកត តរពើរម្ចនរបស្ដសន៍ថា
តយើងម្ចនទំនួលខុសរត្ូវ

“ចូរតដញតាមតសចកឋីតមរត្ី
ត

ើយឱ្យបានដញកជាបរ ិសុទធដដរ

បរ ិសុទធត
(ត

ចំតពាះមនុសសទំងអស់ចុះ
តបើអនកណាគ្នមនតសចកឋី

ះមិនដដលតឃើញរពះអម្ចចស់ត

តរពើរ១២:១៤)
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ើយ”។

២២.៣.តត្ើមនុសសម្ចនក់អាចរត្ូវបានរាប់ជាសុចរ ិត្តោយគ្នមនោពបរ ិ
សុទដធ ដរឬតទ?
តទ! មិនអាចតទ មនុសសដដលរត្ូវបានរាប់ជាសុចរ ិត្តៅកនុង
រពះរគីសទ ក៏នឹងលូត្ោស់កុនងការដញកជាបរ ិសុទធ ឬោព

បរ ិសុទធ។ មនុសសដដលរបកាសថាខលួនសុចរ ិត្ ដត្គ្នមនោព
បរ ិសុទធផ្ដទល់ខួន
ល គឺជាមនុសសកុ

ក តោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចន

របស្ដសន៍ថា៖ “ត្បិត្អនករាល់គ្ននដឹងថា គ្នមនមនុសសកំផិត្
ឬតស្ដមគតរគ្នកឬតោភ

គឺជាមនុសសដដលថាវយបងគំរប
ូ រពះ

ដដលនឹងរគងមរត្កកនុងនគរននរពះរគីសទ ត
បានត

ើយននរពះផង

ើយ”។ (តអតភសូរ៥:៥)

២២.៤.តត្ើមនុសសរគប់គ្ននរត្ូវតកើត្ជាថ្មី តដើមបីលត្
ូ ោស់តៅកនុងោព
សុចរ ិត្ដមនតទ?
ដមនត

ើយ មនុសសដដលរត្ូវបានរាប់ជាសុចរ ិត្ គឺជាមនុសស

ដដលបានដកខលួនដដរ តោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចនរបស្ដសន៍តៅ
កាន់មនុសសដដលដកខលួន តពលដដលតោកនិោយថា៖ “ដត្
ឥ

ូវតនះ ដដលរពះបានតរបាសពីបាបត ើយ អនករាល់គ្នន
បានរត្ ប់ជាបាវបតរមើដល់រទង់ ត ះអនករាល់គ្ននបានផល
ខាងឯតសចកឋីបរ ិសុទធវ ិញ

ត

ើយទីបំផុត្ននអំតពើទំងត

ះគឺ

ជាជីវ ិត្អស់កលបជានិចចផង”។ (រម
ូ ៉ ៦:២២)
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២២.៥.តត្ើអក
ន អាចលូត្ោស់ខាងោពបរ ិសុទបា
ធ នោ៉ ងដូចតមឋច?
គឺតាមរយៈការអាន និងស្ដឋប់រពះបនទូលរបស់រពះ ត្បិត្រពះ
តយស៊ូវអធិស្ដឌនថា “សូមដញកតគជាបរ ិសុទធ តោយស្ដរ

តសចកឋីពិត្ននរទង់ ឯតសចកឋីពិត្ គឺជារពះបនទូលរបស់រទង់”

(យ៉ូហាន ១៧:១៧) រ ីឯតោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖
“រគប់ទំងបទគមពីរ គឺជារពះរទង់បានបតញ្ចញរពះវ ិញ្ញដណ
បណា
ឋ លឱ្យដត្ងតទ ក៏ម្ចនរបតោជន៍ សរម្ចប់ការបតរងៀន
ការរ ំឭកឱ្យដឹងខលួន ការរបតៅត្រមង់ និងការបង្ហាត្់ខាងឯ

តសចកឋីសុចរ ិត្ តដើមបីឱ្យអនកសំណពវរបស់រពះជាម្ចចស់បាន
រគប់លកខណ៍ ត

ើយម្ចនរគប់ទំងចំតណះសរម្ចប់នឹងតធវើ

ការលអរគប់មុខ”។ (២ធីម៉ូតថ្៣:១៦-១៧)
២២.៦.តរដពីការអាន និងការស្ដឋប់រពះបនទូលរពះ តត្ើអក
ន រត្ូវតធវើអីវ
ខលះតទៀត្ តដើមបីឱ្យបានលូត្ោស់តៅកនុងោពបរ ិសុទតធ នះ?
អនករត្ូវយករពះបនទូលត
របស្ដសន៍ថា

ះមកអនុវត្ត ស្ដវ ័កប៉ុលបានម្ចន

“ដូតចនះ

បងបអូនតអើយ ខញុំទូ ម នអនករាល់គ្នន
តោយតសចកឋីតមតាតករុណាននរពះ ឱ្យបានថាវយរូបកាយទុក
ជាយញ្ដ បូជារស់ ត

ើយបរ ិសុទធ ដដលគ្នប់រពះ

ឫទ័យដល់

រពះ ជាការតគ្នរពននតយើងរាល់គ្ននដដលម្ចនទំនង កុំឱ្យរតាប់
តាមសម័យតនះត

ើយ

ចូរឱ្យអនករាល់គ្ននបានផ្ដលស់ដរបវ ិញ

តោយគំនិត្បានដកដរបជាថ្មីត
ឱ្យបានស្ដគល់បំណងរពះ
ទទួលត

ើង តដើមបីនឹងអាចតមើលតឃើញ

ឫទ័យននរពះ

ដដលលអស្សួល

ើយរគប់លកខណ៍ផង”។ (រម
ូ ៉ ១២:១-២)
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មមមរៀនទី ២៣

ការស្រម្ចណខ្លន
ិ តខ្នឯង
លួ
ួ ឬការទរ់ចត
២៣.១.តត្ើការរបម្ចណខលួន គឺជាគុណធម៌ននរគីសប
ទ រ ិស័ទដមនតទ?
ដមនត

ើយ វគឺជាលកខណៈសមបត្តិមា៉ ងដដលរគីសប
ទ រ ិស័ទ

រត្ូវបណុឋ ះឱ្យម្ចន ស្ដវ ័កតពរត្ុស បានម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖
“ត

ើយតោយត

ត្ុត

ម្ចនតសចកឋីឧសា

ះ បានជារត្ូវឱ្យអនករាល់គ្ននបដនថមឱ្យ

៍ដដរ តដើមបីឱ្យតសចកឋីជំតនឿ បានតទៀង

រត្ង់ឱ្យតសចកឋីតទៀងរត្ង់បានត្ំរ ិះ ឱ្យត្ំរ ិះតចះអត្់សងកត្់ឱ្យ
តសចកឋីអត្់សងកត្់បានខាជប់ខួជន ឱ្យតសចកឋីខាជប់ខួនបានតចះ
ជ
តគ្នរពរបត្ិបត្តិដល់រពះ ឱ្យតសចកឋីតគ្នរពរបត្ិបត្តិបានតចះ
រាប់អានគ្ននតធវើជាបងបអូន

ត

ើយឱ្យតសចកឋីរាប់អានគ្ននបាន

តសចកឋីស្សឡាញ់ដថ្មតទៀត្

ត្បិត្តបើសិនម្ចនតសចកឋីទំង

ត

ះចតរមើនត

គ្ននមិនតៅទំតនរ

ើងកនុងចិត្តអនករាល់គ្ននត

ើយ

ត

ះអនករាល់

ឬឥត្ផលខាងដំតណើរស្ដគល់រពះតយស៊ូវ

រគីសជា
ទ រពះអម្ចចស់ននតយើងរាល់គ្ននត

ើយ”។

(២តពរត្ុស ១:៥-៨)
២៣.២.តត្ើការរបម្ចណខលួន ឬការទប់ចិត្ខ
ត ួនឯង
ល
គឺជាសញ្ញដននរពះ
គុណដមនតទ?
ដមនត

ើយ

មនុសសដដលបានតកើត្ជាថ្មីនឹងដឹងថារត្ូវរគប់

រគងចំណង់ចិត្តោ៉ងដូចតម៉តច
តោយរតបៀបណា

និងតសចកឋីរបាថានរបស់ខួន
ល

“ត្បិត្ផលដផលននរពះវ ិញ្ញដណវ ិញត

ះគឺ

តសចកឋីស្សឡាញ់ អំណរអរ តមរត្ីោព អត្់ធមត្់ សលូត្បូត្
Copyright © Gratia Dei Sola Media

75

មេមរៀនបន្នែេស្ដ ីអំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -

ត

ើយដឹងខានត្

គ្នមនរកឹត្យវ ិន័យណាទស់នឹងតសចកឋីទំង

តនះតទ”។ (កាឡាទី៥:២២-២៣)
២៣.៣.តត្ើអក
ន អាចបណុឋ ះការរបម្ចណខលួនតៅកនុងជីវ ិត្អនកោ៉ ង
ដូចតមឋច?

តាមរយៈការចងចាំទុកតៅកនុងចិត្តថា អនកជាកមមសិទធរបស់

រពះរគីសទ ស្ដវ ័កប៉ុលម្ចនរបស្ដសន៍ថា៖ “រត្ូវរបោប់ខួន
ល
តោយរពះអម្ចចស់តយស៊ូវរគីសវទ ិញ ត

ើយកុំឱ្យផគត្់ផគង់តដើមបី

នឹងបំតពញតសចកឋីប៉ងរបាថានខាងស្ដច់្មត

ើយ”។

(រម
ូ ៉ ១៣:១៤)
២៣.៤.តត្ើអក
ន ណាដដលជាឧទ

រណ៍ដ៏លអ

តត្ើតយើងអាចនឹងតរៀន

ពីការរបម្ចណខលួន ឬការទប់ចិត្ខ
ត ួនឯងត
ល

ះ ពីអក
ន ណា?

គឺតោកតហារាោនីដយ៉ល “ត្បិត្...ោនីដយ៉លបានសតរមច
កនុងចិត្ថា
ត
មិនរពមឱ្យខលួនតៅ ង
ម
តោយអាហាររបស់
តសឋច ឬតោយស្ស្ដទំពាំងបាយជូរ ដដលរទង់ធ្លលប់តស្ដយ
ត

ះត

ើយ បានជាតោកសុំដល់តៅហាវយ តលើពួកកំតរៀវ

តដើមបីមិនឱ្យខលួនរត្ូវតៅ

ង
ម តៅ”។ (ោនីដយ៉ល១:៨)

២៣.៥. តត្ើអក
ន រត្ូវអនុវត្តការទប់ចិត្ខ
ត ួនឯងដូ
ល
ចជាកូនតកមង តៅកនុង
ដផនកណាមួយ?
គឺតៅកនុងកដនលងកំស្ដនតដដលបដណឋត្បតណា
ឋ យរជុល

ំឱ្យ

ខញុំរបរពឹត្តបាបទស់នឹងរពះជាម្ចចស់ ខជះខាជយតពលតវោឬ
បំពានតលើរប
ូ កាយរបស់ខុំញ៖ ឧទ រណ៍ដូចជា តាមរយៈ
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ការតមើលទូរទសសន៍ ការតលងតសើចតរចើនរជុល ឬសូមបីដត្
ការបរ ិតោគជាត្ិសរក តរចើនរជុលតពក។

រពះបាទស្ដ

រទង់ម្ចនបនទូលថា៖ “តត្ើឯងរកឃមំុបានត

ូម៉ូន
ើយឬ ចូរបរ ិតោគ

ដត្លមមសមគួរចុះដរកងបរ ិតោគដឆអត្តៅនឹងកអួត្តចញវ ិញ”។
(សុោសិត្ ២៥:១៦)

២៣.៦.តត្ើអក
ន រត្ូវតរៀនទប់ចិត្ខ
ត ួនឯង
ល
តពលទក់ទងជាមួយអនកដនទ
ដដរឬតទ?
ពិត្ដមនត

ើយ ខញុំរត្ូវតរៀនទប់កំ ឹង និងអណា
ឋ ត្របស់ខុំញ
តពលដដលម្ចនអនកណាតធវើឱ្យខញុំខឹង រពះបាទស្ដ ូម៉ូនម្ចន

បនទូលថា៖ “ពួកលងីតលងើសដមឋងតចញ អស់ទំងកំ ឹងរបស់
ខលួន ដត្មនុសសម្ចនរបាជាញតគទប់ចិត្ត ត ើយរម្ចងប់តចញ
វ ិញ”។ (សុោសិត្ ២៩:១១)

២៣.៧.កនុងជីវ ិត្អនក តត្ើដផនកណាមួយដដលអនករត្ូវអនុវត្តការទប់ចិត្ត
ខលួនឯង ោ៉ ងរបុងរបយ័ត្ជា
ន ពិតសស ខណៈដដលអនកកាន់
ដត្ចតរមើនវ ័យត

ង
ើ ?

គឺរត្ង់ោពបរ ិសុទធខាងរូបកាយ ត្បិត្តោកស្ដវ ័កប៉ុលម្ចន
របស្ដសន៍ថា

“ចូររត្់ពីការសហាយសមន់តចញ

អំតពើបាបណាដដលមនុសសរបរពឹត្ត

ត

រគប់ទំង

ះតៅខាងតរដរូប

កាយតទ ដត្អនកណាដដលសហាយសមន់គ្នន ត

ះត្មះថា

តធវើបាបដល់រប
ូ កាយខលួនឯងផង”។ (១កូរ ិនថ្ូស ៦:១៨)
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មមមរៀនទី ២៤

ការមោរមពញមោយមេចក្ដអ
ី ធ្ិស្ងាន
២៤.១.តត្ើការតពារតពញតោយកឋីអធិស្ដឌន

ជាគុណធម៌របស់រគីសទ

បរ ិស័ទដមនតទ?
ដមនត

ើយ ត្បិត្ការតពារតពញតោយតសចកឋីអធិស្ដឌន គឺជា

ភ័សុតាងននការសនទ
ឋ
ថា៖ “រពះតយ
វដល់រទង់

ពិត្ អនកនិពនធទំនុកដតមកើងបានតពាល

ូវ៉ រទង់គង់តៅជិត្នឹងអស់អនកដដលអំពាវ

គឺអស់អនកដដលអំពាវ

វដល់រទង់ តោយពិត្

រត្ង់”។ (ទំនុកដតមកើង១៤៥:១៨)
២៤.២.អនកមិនតជឿជាតរចើនតទៀត្ក៏អធិស្ដឌនោ៉ ងងប់ងល់ដមនតទ?
ដមនត

ើយ ប៉ុដនតពួកតគកំពុងអធិស្ដឌនតៅកាន់រប
ូ បដិម្ច ឬ

រពះដដលមនុសសដត្ងស្សតមើស្សនមប៉ុតណាណះ តហារាតអស្ដយ
របាប់តយើងរាល់គ្ននថា មនុសសដដលមិនបានតកើត្ជាថ្មីនឹងមិន
ដស្សករករពះជាម្ចចស់ដ៏ម្ចនរពះជនមរស់តៅ និងជារពះដ៏ពិត្
ត

ះត

ើយ។ តោកបាននិោយថា “ត្បិត្តយើងខញុំទំងអស់

គ្ននបានរត្

ប់តៅដូចជាមនុសសដដលមិនស្ដអត្ ត

ទំងអំតពើសុចរ ិត្របស់តយើងខញុំក៏ដូចជាអាវកខវក់ ត

ើយអស់

ើយតយើង

ខញុំរាល់គ្ននសវិត្តរកៀមតៅដូចជាសលឹកតឈើ ត ើយអំតពើទុចចរ ិត្
របស់តយើងខញុំក៏ផ្ដត្់យកតយើងខញុំតៅដូចជាខយល់ ឥត្ម្ចនអនក
ណាមួយ

ដដលអំពាវ

វដល់រពះ

តត្ឿនខលួនឯងឱ្យតតាងរទង់ត
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មរទង់

ឬដដលោស់

ើយ”។ (តអស្ដយ ៦៤:៦-៧)

Copyright © Gratia Dei Sola Media

២៤.៣.តត្ើអក
ន អាចបណុឋ ះការតពារតពញតោយ តសចកឋីអធិស្ដឌន
ោ៉ ងដូចតមឋច?

វ ិធីមួយដ៏សំខាន់គឺ តរកាកពីរពលឹមរាល់នថ្ង រួចអធិស្ដឌនដូច
រពះអម្ចចស់តយស៊ូវ
ត

ើយត

ះរទង់តត្ើនត

អធិស្ដឌនតៅទីត

“កាលតៅងងឹត្
ើង

មិនទន់ភឺលស្ស្ដងតៅ

បានោងតចញតៅឯទីស្ដងត្់រច
ួ

ះ”។ (ម្ច៉ កុស ១:៣៥)

២៤.៤.តត្ើអក
ន រត្ូវអធិស្ដឌនដត្តៅតពលរពឹកតទដមនតទ?
តទ! មិនដមនតទ អនករត្ូវ “អធិស្ដឌនឥត្ឈប់ឈរ”។
(១ដថ្សា

ូនីច ៥:១៧)

២៤.៥.អធិស្ដឌនឥត្ឈប់ឈរ តត្ើម្ចនន័យោ៉ ងដូចតមឋច?
គឺម្ចនន័យថា អធិស្ដឌនតៅរាល់តពលណាដដលម្ចនឱ្កាស
សរម្ចប់អធិស្ដឌន។ ការតនះក៏ទមទរឱ្យម្ចននូវជីវ ិត្ដដល
ម្ចនវ ិន័យកនុងការអធិស្ដឌន ដូចជាតហារាោនីដយ៉ល ត្បិត្
“តោកលុត្ជងគង់ចុះអធិស្ដឌន ត

ើយអររពះគុណដល់រពះ

របស់តោក១នថ្ង៣ដង ដូចជាកាលពីមុន”។
(ោនីដយ៉ល ៦:១០)
២៤.៦.តត្ើអក
ន រត្ូវអធិស្ដឌនតោយបិទដភនករបស់អក
ន ទំងឱ្នមុខចុះ
រ

ត្
ូ ដមនតទ?

តទ! មិនដមនតទ តោកតនត

ម្ចបានតធវើជាឧទ

រណ៍ដ៏លអ

សរម្ចប់តយើងរាល់គ្ននស្ស្ដប់ តោយអធិស្ដឌនមុនតពលតោក
ផឋល់ចតមលើយត្បនឹងសំនួររបស់តសឋច “តសឋចរទង់ម្ចនបនទូល
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សួរខញុំថា

ដូតចនះតត្ើអនកចង់បានអវី

ខញុំក៏អធិស្ដឌនដល់រពះនន
ស្ដថនសួគ៌ រួចខញុំទូលដល់តសឋចថា...”។ (តនត ម្ច ២:៤-៥)
២៤.៧.ចុះតបើអក
ន មិនដឹងអធិស្ដឌនោ៉ ងតម៉ច
ផងត

ឬមិនដឹងអធិស្ដឌនពីអីវ

ះ?

រពះវ ិញ្ញដណបរ ិសុទធនឹងជួយអនក

ត្បិត្ស្ដវ ័កប៉ុលបានម្ចន

របស្ដសន៍ោ៉ងចាស់ថា៖ “រពះវ ិញ្ញដណរទង់ក៏ជួយតសចកឋី
កំតស្ដយរបស់តយើងដបបដូតចានះដដរ ត្បិត្តយើងមិនដឹងជាគួរ
អធិស្ដឌនសូមអវីតទ ដត្រពះវ ិញ្ញដណរទង់ជួយអងវរជំនួសតយើង
តោយដំងូរដដលរកដថ្លងពុំបានវ ិញ

ប៉ុដនតរពះអងគដដលសទង់

ចិត្តរទង់រជាបនូវគំនិត្ននរពះវ ិញ្ញដណ ត្បិត្រពះវ ិញ្ញដណរទង់
អងវរជួសពួកបរ ិសុទធ ឱ្យរត្ូវនឹងរពះទ័យរពះ”។
(រម
ូ ៉ ៨:២៦-២៧)
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មមមរៀនទី ២៥

ការស្ងាល់ខ្េស្តូវ
២៥.១.តត្ើវសំខាន់ដមនតទ ដដលរត្ូវស្ដគល់ខុសរត្ូវ?
វពិត្ជាសំខាន់

ត្បិត្តោកស្ដវ ័កយ៉ូហានម្ចនរបស្ដសន៍

ថា “ពួកសងួនោងតអើយ កុំឱ្យតជឿរគប់ទំងវ ិញ្ញដណត
លបងវ ិញ្ញដណទំងអស់វ ិញ

តដើមបីឱ្យបានដឹងជាមកពីរពះឬ

មិនដមន ត្បិត្ម្ចនតហារាដកលងកាលយជាតរចើន

ក់

តោកិយតនះ”។ (១យ៉ូហាន ៤:១)
២៥.២.តត្ើរពះតយស៊វូ មិនបានម្ចនបនទូលថា
ត

ើយ ចូរ
តកើត្កនុង

“កុំឱ្យតថាកលតទសតគ

យ
ើ តដើមបីមិនឱ្យម្ចនតគតថាកលតទសអនកវ ិញ” តទឬ?

រទង់បានម្ចនបនទូលដូតចនះដមន ប៉ុដនតរទង់ក៏ម្ចនបនទូលដដរថា
“កុំឱ្យជំនុំជរមះតាមោព ដដលតមើលដត្ខាងតរដត

ើយ រត្ូវ

ជំនុំជរមះតាមតសចកឋីសុចរ ិត្វ ិញ”។ (យ៉ូហាន ៧:២៤)
២៥.៣.តត្ើម្ចនតរឿងអវីតកើត្ត
តយើងអាចនឹងរត្ូវតគ
ត្ូចទំងរត្ូវរគបអស់
ត

ង
ើ តបើសន
ិ ជាតយើងមិនស្ដគល់ខុសរត្ូវ?
ំតៅរកផលូវខុសោ៉ ងង្ហយ ដូចជា“កូន
ទំងខយល់ននតសចកឋីបតរងៀនឆតបាក

ើយបក់ផ្ដត្់តយើងចុះត

មនុសសត
តទៀត្ត

ើង តោយតសចកឋីឆតបាករបស់ផង

ើយតោយឧបាយកល ដដលតគតរបើនឹង

ំឱ្យវតងវង

ើយ”។ (តអតភសូរ ៤:១៤)
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២៥.៤.តត្ើអក
ន រត្ូវអនុវត្តការស្ដគល់ខុសរត្ូវោ៉ ងដូចតមឋច?
“ចូរលតមើលរគប់ទំងអស់ ត
រត្ឹមរត្ូវ”។ (១ដថ្សា

ើយកាន់ខាជប់តាមតសចកឋីដដល

ូនិច ៥:២១)

២៥.៥.តត្ើអក
ន អាចលតមើលរគប់ការទំងអស់ោ៉ងដូចតមឋច?
តោយតរបៀបតធៀបនឹងបទគមពីរ
ម្ចនរបស្ដសន៍ថា

ត្បិត្តោកតហារាតអស្ដយ

“ចូរតៅតបើកគមពីរបញ្ញដត្តិ

និងតសចកឋី

ប ទ ល់តមើល តបើតគនិោយមិនរត្ូវនឹងរពះបនទូលត

ះ ត

ះ

គ្នមនពនលឺរះតៅកនុងខលួនតទ”។ (តអស្ដយ ៨:២០)

២៥.៦.តត្ើអក
ន អាចតរបើបទគមពីរតដើមបីនឹងលតមើលរគប់ការទំងអស់
ោ៉ ងដូចតមឋច?
តោយរកាទុកបទគមពីរ និងតគ្នលជំតនឿតលើបទគមពីរតៅកនុង

ចិត្តរបស់អនក។ អនកសរតសរទំនុកដតមកើងតពាលថា “ទូលបងគំ
បានកំណត្់ចាំរពះបនទូលរទង់ទុកតៅកនុងចិត្ត
ឱ្យទូលបងគំតធវើបាបទស់នឹងរទង់ត

របតោជន៍កុំ

ើយ”។

(ទំនុកដតមកើង ១១៩:១១)
២៥.៧.តត្ើអក
ន អាចបណុឋ ះការស្ដគល់ខុសរត្ូវតាមវ ិធីណាតទៀត្?

រគូគង្ហវល និងរគូបតរងៀន គឺសុទធដត្ជាមនុសសដដលរពះជា
ម្ចចស់របទនមក តដើមបីជួយតយើងឱ្យលូត្ោស់កុងោព
ន

តពញវ ័យ និងការស្ដគល់ខុសរត្ូវខាងឯវ ិញ្ញដណ។ អនកនឹង
តរៀនពីពួកគ្នត្់ អនកក៏នឹងតរបៀបតធៀបអវី ដដលពួកគ្នត្់
និោយតៅនឹងបទគមពីរ។ អនកនឹងតធវើឱ្យដូចជាពួកអនករកុង

82

មេមរៀនបន្នែេស្ដ អ
ី ំពីការកសាងចរិកលកខណៈ -

Copyright © Gratia Dei Sola Media

តបរា ត្បិត្ម្ចននិោយពីពួកតគថា “រ ីឯពួកអនកស្សុកត

ះ

ម្ចនចិត្តលជា
អ ងពួកអនកតៅស្សុកដថ្សា

ូនិច ពួកតគរបុង
តរបៀបសពវរគប់នឹងទទួលរពះបនទូល ក៏ពិចារណាតមើលគមពីរ
រាល់ដត្នថ្ង ឱ្យបានដឹងជាតសចកឋីទំងត

ះរត្ូវឬមិនរត្ូវ”។

(កិចចការ ១៧:១១)
២៥.៨.តត្ើម្ចនរគូគង្ហវលណា

ឬរគូបតរងៀនណាដដលអនករត្ូវតជៀង

វងតទ?
ពិត្ជាម្ចនកនុងចំតណាមពួកតគជាតរចើន

ក់ គឺជាចចកពាក់

ដសបកតចៀម ត្បិត្តោកស្ដវ ័កប៉ុលបានម្ចនរបស្ដសន៍ថា
“ឱ្បងបអូនតអើយ ខញុំទូ ម នអនករាល់គ្ននឱ្យចំណាំតមើល អស់អនក
បណា
ឋ លឱ្យដបកបាក់គ្នន ត ើយ ំឱ្យម្ចនតសចកឋីរវត្ចិត្ត
ខុសនឹងតសចកឋីដដលអនករាល់គ្ននបានតរៀនមក រត្ូវឱ្យដបរ
តចញពីអនកទំងត

ះ ត្បិត្មនុសសដបបោ៉ ងត

ះមិនដមន

តគ្នរពរបត្ិបត្តិ ដល់រពះរគីសជា
ទ រពះអម្ចចស់ននតយើងរាល់គ្នន
តទ! តគបតរមើដត្តពាះតគវ ិញ ទំងបតញ្ញ
ឆ ត្ចិត្តមនុសសសលូត្
រត្ង់តោយពាកយដផអមពិតរាះ និងពាកយបតញ្ចើចផង”។
(រម
ូ ៉ ១៦:១៧-១៨)
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