
េបខញុ េំជឿេលរពះេយស៊វូ េតមនផលរបេយជន៍អវខីលះដលរ់បូខញុ ំ
េនះគឺជសំណួរមួយ ែដលមនុសសភគេរចនែតងែតសរួេទកន់អនកេជឿេល រពះេយស៊វូ។ មនមូលេហតុជេរចន ែដលមនុសស
បនសរួសំណួរេនះ។ េយង នងឹែសវងរកមូលេហតខុលះេនកនុងកូនេសៀវេភេនះេនេពលេរកយ ែតឥឡូវេនះ េយងនឹងេឆលយ
សណំួរខងេលជមុនសនិ។ 

 េហតុអវីបនជមនអនកកន់សសនេលកិយេផសងៗ ែបរជែសវងយល ់និងេជឿេលរពះេយស៊វូ 
សនយអវខីលះចំេពះអនកែដលែកែរបចិតត េហយេជឿេលរទង់ ? មនករសនយជេរចន ែដលរពះអងគបនរបទនចេំពះ អនកែដលេជឿ
េលរទងព់ិតរបកដ នងិអសព់ចីិតត។ េនកនុងកនូេសៀវេភេនះ េយងនងឹគិតពចិរណេលករសនយដអ៏សច រយែតពីរប៉ុេណណ ះ។ករ
សនយទំងពីរេនះ រតូវបនែសវងរកេនកនុងរពះបនទូលរបស់រពះេយស៊វូចំេពះសសិសមន ក់របសរ់ទង់ េឈម ះប៉ុល។
 

គមពរីកិចចករ ២៦:១៨ របេយជន៍នឹងបំភលឺែភនកេគ ឲយបនែបរេចញពេីសចកតងីងឹត មកឯពនល ឺ េហយពីអណំចអរកសសតំង មកឯរពះវញិ 
េដមបីឲយេគបនរចួពីបប េហយបនទទលួមរតក ជមួយនឹងពួកអនកែដលបនែញកជបរសិុទធ េដយសរ េសចកតជីេំនឿេជឿដលខ់ញុ។ំ
 ១. េសចកតសីនយទី១: កររួចពីបប 
រពះជមច សប់នសនយថ រទង់នងឹេរបសេយងឲយរចួផតុពជីងំឺដធ៏ងន់ធងរ គឺជជំងឺ ៃនអំេពបបេនកនុងចតិតរបសេ់យង ែដលេធវឲយ
េយងសល ប់ េហយនងិដច់េចញពី រពះអងគ។ េនះគឺជករសនយមួយដអ៏សច រយជងេគបផំតុ។

 េហតុអវីបនជេយងទងំអស់គន រតូវទទួលករេលកែលងេទសបបរបស់េយង
េយងបនរបរពតឹតអំេពបបជេរចនរបឆំងនឹងរពះដព៏ិតែតមួយ ែដលបនបេងកត េយងមក។ េយងរលគ់ន បនបះេបររបឆំង
នងឹរពះ េហយបនរមិលគុណ ចំេពះរទង់សរមបអ់វីៗទំងអស ់ ែដលរពះបនរបទនឲយេយងេនេលែផនដីេនះ។េយងបនេធវ
រូបចមល ក់ជេរចន េហយបនថវ យបងគំរូបចមល ក់ទងំេនះ។ អំេពបបេផសងេទៀតែដលេយងរលគ់ន បនរប
ករមិនេគរព របតបិតតិឪពុកមត យ ករលចួរបស់របរអនកដៃទ ករមនចិតតខងឹនងិសអប់ អនកជិតខង េហយនិងករេលភលនច់ង់
បនរទពយសមបតតិអនកដៃទ។ល។ េសទរែតរគប់េពលេវល េយងមិនបនរសឡញ់រពះជមច សឲ់យអសព់ដីួងចតិត របសេ់យងេនះ
េទ េហយកម៏ិនបនរសឡញអ់នកដៃទដូចជខលួនេយងែដរ។ 

េបខញុ េំជឿេលរពះេយស៊ូវ េតមនផលរបេយជន៍អវខីលះដល់រូបខញុ?ំ 
េនះគឺជសណំួរមួយ ែដលមនុសសភគេរចនែតងែតសរួេទកន់អនកេជឿេល រពះេយស៊វូ។ មនមូលេហតុជេរចន ែដលមនុសស

នងឹែសវងរកមូលេហតខុលះេនកនុងកូនេសៀវេភេនះេនេពលេរកយ ែតឥឡូវេនះ េយងនឹងេឆលយ
េហតុអវីបនជមនអនកកន់សសនេលកិយេផសងៗ ែបរជែសវងយល ់និងេជឿេលរពះេយស៊វូ ? េតរពះេយស៊វូបន

រពះអងគបនរបទនចេំពះ អនកែដលេជឿ
េលរទងព់ិតរបកដ នងិអសព់ចីិតត។ េនកនុងកនូេសៀវេភេនះ េយងនងឹគិតពចិរណេលករសនយដអ៏សច រយែតពីរប៉ុេណណ ះ។ករ
សនយទំងពីរេនះ រតូវបនែសវងរកេនកនុងរពះបនទូលរបស់រពះេយស៊វូចំេពះសសិសមន ក់របសរ់ទង់ េឈម ះប៉ុល។ 

របេយជនន៍ឹងបំភលឺែភនកេគ ឲយបនែបរេចញពេីសចកតងីងឹត មកឯពនល ឺ េហយពីអំណចអរកសសតំង មកឯរពះវញិ 
ជមួយនឹងពួកអនកែដលបនែញកជបរសិុទធ េដយសរ េសចកតជីំេនឿេជឿដល់ខញុ។ំ 

រទង់នងឹេរបសេយងឲយរចួផតុពជីងំឺដធ៏ងន់ធងរ គឺជជំងឺ ៃនអំេពបបេនកនុងចតិតរបសេ់យង ែដលេធវឲយ
េយងសល ប់ េហយនងិដច់េចញពី រពះអងគ។ េនះគឺជករសនយមួយដអ៏សច រយជងេគបផំតុ។ 

េហតុអវីបនជេយងទងំអស់គន រតូវទទួលករេលកែលងេទសបបរបស់េយង? 

នរបឆំងនឹងរពះដព៏ិតែតមួយ ែដលបនបេងកត េយងមក។ េយងរលគ់ន បនបះេបររបឆំង
នងឹរពះ េហយបនរមិលគុណ ចំេពះរទង់សរមបអ់វីៗទំងអស់ ែដលរពះបនរបទនឲយេយងេនេលែផនដីេនះ។េយងបនេធវ
រូបចមល ក់ជេរចន េហយបនថវ យបងគំរបូចមល ក់ទងំេនះ។ អំេពបបេផសងេទៀតែដលេយងរលគ់ន បនរបរពតឹតគឺ ករភតូកហុក 
ករមិនេគរព របតបិតតិឪពុកមត យ ករលចួរបសរ់បរអនកដៃទ ករមនចិតតខងឹនងិសអប់ អនកជិតខង េហយនិងករេលភលនច់ង់
បនរទពយសមបតតិអនកដៃទ។ល។ េសទរែតរគប់េពលេវល េយងមិនបនរសឡញ់រពះជមច សឲ់យអសព់ដីួងចតិត របសេ់យងេនះ

េដយសររពះមនលកខណ:លអបរសិទុធ រទងម់ិនអចបំេភលចនូវអំេពបបរបសេ់យង បនេឡយ។ តមករពិត រពះេពញេទេដយ
េសចកតីេរកធចំេពះអំេពបប របសេ់យង។ រលអ់ំេពបបរបសេ់យងរតូវែតមនករសងៃថល។ េបសនិេយង ចង់សងៃថលរលអ់ំេព
បបរបសេ់យង េនះេយងនឹងរតូវសងៃថលបបរបសេ់យង េនកនុងបឹងេភលងជេរៀងរហតូ តបិតអំេពបបរបស់េយងអរកក់ហសួ
របមណ នងឹអចសងរចួ។ អំេពបបរបស់េយងគឺជបញហ ធងនធ់ងរ េហយេយងទំងអសគ់ន  រតូវកររចួពីបបយ៉ងៃរកែលង។
 

គមពរីវវិរណៈ ២១:៨ ែតរតង់ពួកខល ច ពួកមិនេជឿ ពួកគរួេខពម ពួកកប់សមល ប់េគ ពួកកំផិត ពួកមនតអគម 
មនសុសកំភូត េគនឹងមនចំែណកេនកនុងបឹង ែដលេឆះជេភលងនិងសព ន់ធ័រ គឺជេសចកតសីល ប់ទី

េតនរណអចេលកែលងេទសអំេពបបរបសេ់យងបន
មនែតរពះជមច សែ់តប៉ុេណណ ះ (អនកែដលេយងរលគ់ន បនបះេបររបឆងំេធវបប
បន។ គឺរពះជមច សេ់នះឯង ែដលបនសេំរចរពះទ័យយងចុះពីឋនសគួ៌ មកគង់េនេលែផនដីេនះ 
េដមបីេធវជផលូវែតមួយសរមប់េយងទំងអសគ់ន  អចទទួលករេលកែលងេទសបបរបស់េយងបន។ េនេពលែដលរពះអងគ 
បនយងចុះមកេនេលែផនដីេនះ រទង់បនយករពះនមពិេសសមួយគឺ 
េយស៊ូវបនបំេពញរគបច់បប់ៃនរពះ ជនំួសេយង េរពះេយងរលគ់ន េធវមនិបន។ រពះអងគមនិែដលរបរពឹតត
អំេពបបណមួយេឡយ។ រទងម់និសមនឹងបនទទួលរងនូវករេធវគត់េឡយ ែតរទង់េរជសេរ ស 
រទង់) យកករលះបង់ជីវតិជនំួស េយងរលគ់ន ។ រពះេយស៊ូវបនទទួលយកនូវរលអ់ំេពបបរបសេ់យងទំងអសគ់ន  ដក់េលរូប
រទង់ េពលែដលរទង់េនេលេឈឆក ង។ រទង់បនទទួលនូវបទពិេសធ ៃនករឈចឺប់ដេ៏លសលប់ ទងំរបូកយ ទំងវញិញ ណ 
ជនំួសេយងរគប់ៗគន ។ េសចកតីេរកធៃនរពះចំេពះអំេពបបរបសេ់យងបនចក់េរសចមកេលរទង់។ េនះគឺជករសំែដ
ែលងៃនេសចកតីរសឡញេ់នកនុងរបវតតិេលកិយ៖ គកឺរសខុចតិតសល ប់សរមប់សរតូវផទ លខ់លួន រពះហឫទ័យ និងគំេរងកររបសរ់ពះអងគ មិនែមនតមផលូ វែដលេយង ឬមនុសសឯេទៀតបនបេងកតេនះេឡយ។ រពះេយស៊វូគឺជ
ផលូ វែតមូយគត់ ែដលរពះជមច ស់បនរបទនឲយមនសុសេយង។
 

គមពរីេអសយ ៥៣:៥-៦ ែតរទងរ់តូវរបួស េដយេរពះអំេពរលំងរបសេ់យង ករ៏តវូវយជំ េដយេរពះអេំពទចុចរតិរបសេ់យងេទ ឯករវយ
ផច ល ែដលនំឲយេយង បនជេមរត ី េនះបនធល ក់េទេលរទង់ េហយេយងរលគ់ន បនេរបសឲយជ េដយសរសន មរពំតេ់នអងគរទង ់
េយងទំងអសគ់ន បនទសេចញដចូជេចៀម គឺេយងបនែបរេចញេទតមផលូេយងទំងអសគ់ន េទេលរទង់។ 

 

 ២. េសចកតសីនយទី២: ករទទួលមរតកៃនរពះ
រពះមិនែមនរគន់ែតេរបសេយងពជីំងឺៃនអំេពបបេដយករេលកែលងេទស នូវ អំេពបបរបសេ់យងប៉ុេណណ ះេទ ប៉ុែនតរទងក់៏
បនរបទនឲយេយងនូវរទពយសមបតតិ ដម៏នតៃមលខពសជ់ងេគបផំុតគឺ រពះវញិញ ណបរសិទុធៃនរពះនឹងយងមកសណធិ តេន ជមួយ
េយង។ េនះជករសនយដអ៏សច រយ ! រពះវញិញ ណបរសិទុធរតូវបនរបទន ឲយេយងដចូជរបក់កក់ដបំូង ជភសតុតងបងហ ញេយង
ថ មនមរតក បែនថមេទៀតនឹងមកេពលេរកយ។ រពះវញិញ ណៃនរពះនងឹយងមកគង់េនកនុង ពកួអនេពលែដលេយងេទបែតទទួលេជឿេលរពះេយស៊វូ េដមបទីទួលេសចកតីសេរងគ ះ។ អស់អនកណែដលេជឿេលរពះេយស៊វូមនិរតូវ
ខល ច វញិញ ណអរកក់ ឬអរកសបីសចណេឡយ តបិតរពះវញិញ ណែដលមនអំណច េលសលប់េនះ រសេ់នកនុងខលួនអនកទំង
េនះ! 
  

លអបរសិទុធ រទងម់ិនអចបំេភលចនូវអំេពបបរបសេ់យង បនេឡយ។ តមករពិត រពះេពញេទេដយ
េសចកតីេរកធចំេពះអំេពបប របសេ់យង។ រលអ់ំេពបបរបសេ់យងរតូវែតមនករសងៃថល។ េបសនិេយង ចង់សងៃថលរលអ់ំេព

េយង េនកនុងបឹងេភលងជេរៀងរហតូ តបិតអំេពបបរបសេ់យងអរកក់ហសួរបមណ នងឹអចសងរចួ។ អំេពបបរបស់េយងគឺជបញហ ធងនធ់ងរ េហយេយងទំងអសគ់ន  រតូវកររចួពីបបយ៉ងៃរកែលង។ 

ែតរតង់ពួកខល ច ពួកមិនេជឿ ពួកគួរេខពម ពួកកប់សមល ប់េគ ពួកកំផិត ពួកមនតអគម ពួកថវ យបងគរំបូរពះ េហយរគប់ទំង
មនុសសកំភូត េគនឹងមនចំែណកេនកនុងបឹង ែដលេឆះជេភលងនិងសព ន់ធ័រ គឺជេសចកតសីល ប់ទី២វញិ។ 

 េតនរណអចេលកែលងេទសអំេពបបរបសេ់យងបន? 

អនកែដលេយងរលគ់ន បនបះេបររបឆងំេធវបប) អចេលកែលងេទសនូវអេំពបបរបសេ់យ
បន។ គឺរពះជមច សេ់នះឯង ែដលបនសេំរចរពះទ័យយងចុះពីឋនសគួ៌ មកគង់េនេលែផនដីេនះ (ចប់កំេណ តជមនុសស
េដមបីេធវជផលូវែតមួយសរមប់េយងទងំអសគ់ន  អចទទួលករេលកែលងេទសបបរបស់េយងបន។ េនេពលែដលរពះអងគ បនយងចុះមកេនេលែផនដីេនះ រទង់បនយករពះនមពិេសសមួយគឺ េយស៊វូ ែដលមនន័យថ រពះអងគសេរងគ ះ។ រពះ
េយស៊វូបនបំេពញរគបច់បប់ៃនរពះ ជនំួសេយង េរពះេយងរលគ់ន េធវមនិបន។ រពះអងគមនិែដលរបរពឹតត 
អំេពបបណមួយេឡយ។ រទងម់និសមនឹងបនទទួលរងនូវករេធវគត់េឡយ ែតរទង់េរជសេរ ស (េដយេសចកតីរសឡញ់របស់

។ រពះេយស៊ូវបនទទួលយកនូវរលអ់ំេពបបរបសេ់យងទំងអសគ់ន  ដក់េលរូប
រទង់ េពលែដលរទង់េនេលេឈឆក ង។ រទង់បនទទួលនូវបទពិេសធ ៃនករឈចឺប់ដេ៏លសលប់ ទងំរូបកយ ទំងវញិញ ណ 
ជនំួសេយងរគប់ៗគន ។ េសចកតីេរកធៃនរពះចំេពះអំេពបបរបសេ់យងបនចក់េរសចមកេលរទង់។ េនះគឺជករសំែដងដៃ៏រក
ែលងៃនេសចកតីរសឡញេ់នកនុងរបវតតិេលកិយ៖ គកឺរសខុចតិតសល ប់សរមប់សរតូវផទ លខ់លួន ! េយងរតូវែតមកគលរ់ពះតម   រពះហឫទ័យ និងគំេរងកររបសរ់ពះអងគ មិនែមនតមផលូវែដលេយង ឬមនុសសឯេទៀតបនបេងកតេនះេឡយ។ រពះេយស៊វូគឺជមនសុសេយង។ 

ែតរទង់រតូវរបួស េដយេរពះអំេពរលំងរបស់េយង ក៏រតូវវយជំ េដយេរពះអំេពទុចចរតិរបស់េយងេទ ឯករវយ
ផច ល ែដលនំឲយេយង បនជេមរតី េនះបនធល ក់េទេលរទង់ េហយេយងរល់គន បនេរបសឲយជ េដយសរសន មរពំត់េនអងគរទង់ 
េយងទំងអស់គន បនទសេចញដូចជេចៀម គឺេយងបនែបរេចញេទតមផលូវេយងេរៀងខលួន េហយរពះេយហូវ៉បនទំលក់ អំេពទុចចរតិរបស់

ករទទួលមរតកៃនរពះ 
រពះមិនែមនរគន់ែតេរបសេយងពជីំងឺៃនអំេពបបេដយករេលកែលងេទស នូវ អំេពបបរបសេ់យងប៉ុេណណ ះេទ ប៉ុែនតរទងក់៏

នតៃមលខពសជ់ងេគបផំុតគឺ រពះវញិញ ណបរសិទុធៃនរពះនឹងយងមកសណធិ តេន ជមួយ
រពះវញិញ ណបរសិទុធរតូវបនរបទន ឲយេយងដចូជរបក់កក់ដបំូង ជភសតុតងបងហ ញេយងថ មនមរតក បែនថមេទៀតនឹងមកេពលេរកយ។ រពះវញិញ ណៃនរពះនងឹយងមកគង់េនកនុង ពកួអនកេជឿេលរទង់ គឺកនុងខណៈេពលែដលេយងេទបែតទទួលេជឿេលរពះេយស៊វូ េដមបទីទួលេសចកតីសេរងគ ះ។ អស់អនកណែដលេជឿេលរពះេយស៊វូមនិរតូវ

ខល ច វញិញ ណអរកក់ ឬអរកសបីសចណេឡយ តបិតរពះវញិញ ណែដលមនអំណច េលសលប់េនះ រសេ់នកនុងខលួនអនកទំង



គមពរីយ៉ូហនទ១ី ៤:៤ ពួកកូនតូចៗេអយ អនករល់គន មកពីរពះ េហយកឈ៏នះវញិញ ណ ទំងេនះែដរ ពីេរពះរពះែដលគងក់នុងអនករល់គន  េនះរទង់ធំជងអេនះ ែដលេនកនុងេលកិយផង។ 
 េតករគង់េនៃនរពះវញិញ ណបរសិទុធេនះ មនផលរបេយជន៍អវខីលះចំេពះេយង េនេពលឥឡូវេនះ? 
១. រពះវញិញ ណបរសិទុធរបទនឲយេយងនូវជីវតិអសក់លបជនចិច  េនេពលឥឡូវេនះ! 
 រពះេយស៊វូបនរបទនដលេ់យងនូវជីវតិរបសរ់ទង ់ េដមបីេនេពលណ ែដលេយងសល ប់េទ េយងអចរតឡប់េទ
រសេ់នជមួយរទង់េនឋនសគួ៌បន។ របូកយរបសេ់យងនងឹេនែតសល ប់ ប៉ុែនតរពលងឹវញិញ ណរបសេ់យងនងឹមិនែដល សល ប់
េឡយ។ អសអ់នកែដលបនែកែរបចិតត េហយេជឿេលរពះេយស៊វូ មនិរតូវខល ច េសចកតីសល ប់េឡយ តបិតរពះជមច សប់នរបទនឲយ
េយងនូវជីវតិអសក់លបជនចិច។ 
 
គមពរីយ៉ូហន ៥:២៤ របកដែមន ខញុ (ំរពះេយស៊ូវ)របប់អនករល់គន ជរបកដថ អនកណ ែដលសត បព់កយខញុ  ំេហយេជឿដលរ់ពះអងគែដលចត់ខញុ ំមក អនកេនះមនជវីតិដេ៏ន អស់កលបជនចិច េហយមិនែដលរតូវជំនុជំំរះេឡយ គឺបនកនលងហួសពីេសចកតសីល ប់ េទដល់ជវីតិវញិ។ 
 
២. រពះវញិញ ណបរសិទុធផល ស់បតូរចតិត និងកររបរពតឹតរបសេ់យង  េនេពលឥឡូវេនះ! 
 រពះវញិញ ណបរសិទុធមកគង់េនជមួយេយង េដមបបីំផល ស់ចតិតគំនតិ របសេ់យង េហយនំេយងឲយរសេ់នកនុងេសរ ី
ភពពីអំណចៃនអំេពបប។ សសនរបសេ់លកិយេផសងៗ បនបេរងៀនេយងយ៉ងរតឹមរតូវអំពីករចំបច់ ៃនករែកែរបេចញ
ពផីលូ វបប កប៏៉ុែនតសសនមនិអចជួយេយងឲយផល សែ់របបន េនះេទ។ សសនអចអប់រមំនុសសឲយេធវករលអបន កប៏៉ុែនតវគម ន
អំណច ផល សប់តូរជីវតិរបសេ់យងបនេឡយ។ េយងរតូវករករផល សប់តូ រ មនិែមនករអបំរ!ំ េយងរលគ់ន ខវះសមតថភពគប់រពះទ័
យរពះ។ េយងទងំអសគ់ន រតូវករចតិតថមី និងជីវតិថមី ែដលមនែតរពះេទែដលអចរបទនឲយេយងបន។ េនេពលែដល េយង
មនរពះវញិញ ណៃនរពះកនុងខលួនេយង រទងប់េរងៀនេយងឲយសគ ល់រពះ េហយមនេសចកតីរបកបជមួយនងឹរទង់េនេពលឥឡូវ
េនះ។ រពះអងគបេរងៀន េយងឲយេចះលះបងអ់ំេពបបែដលេយងធល ប់របរពឹតត េហយនំឲយេយងសគ ល ់ េសចកតីអំណរ និងេសចកតី
សខុសនតដព៏ិតរបសរ់ទង់។ អនកណែដលពតិជែរបចិតត េហយេជឿពតិរបកដេលរពះេយស៊វូនឹងមនករផល ស់បតូ រកនុងជីវតិ េរពះ 
រពះវញិញ ណៃនរពះ ែដលគង់េនជមួយពកួគត់ រទង់នឹងជួយអនកេនះ ឲយផល ស់បតូ រេដយរពះគុណរបសរ់ពះអងគ។ 
 
គមពរីកូរនិថសុទ២ី ៥:១៧ បនជេបអនកណេនកនុងរពះរគីសទ េនះេឈម ះថ បនេកតជថមេីហយ អស់ទំងេសចកតចីស់បនកនលងបត់េទ េមល រគប់ទំងអស់ បនរតឡបជ់ថមវីញិ។ 
 

េតអវីេទជមរតកេនេពលអនគត? 
មរតកេនេពលអនគតរបស់េយង គឺេនឯឋនសគួ៌ មិនអចពពិណ៌ន បនេឡយ! េយងនឹងេឃញរពះដព៏ិត េហយនិង
ថវ យបងគំរទង់ រពមទងំរកីរយ ជមួយនងឹរទង់រហតូតេទ។ រទងន់ឹងរបទនដលេ់យងនូវរបូកយមួយថមី ែដលគម នអំេពបប។ 
រពះអងគនងឹបេងកតឋនសគួ៌ និងែផនដថីមីសរមប់េយង ែដលជកែនលងគម នករឈចឺប់ គម នកររងទកុខេវទន គម នអេំពបប ឬេស
ចកតីសល ប់េឡយ។ េយងនងឹបនេជៀសផុតពទីកុខេវទន ែដលមកពបីណត សរ ៃនអំេពបបរបសេ់យងជេរៀងរហតូ ! 
 
គមពរីេពរតសូទ១ី ១:៣-៤ សមូសរេសដល់រពះដជ៏រពះវរបិតៃនរពះេយស៊ូវរគីសទ ជរពះអមច ស់ៃនេយងរលគ់ន  ែដលរទងប់នបេងកតេយង
េឡងជថមី តមេសចកតីេមតត ករណុដធ៏ំរបស់រទង ់េដមបឲីយេយងរល់គន បនេសចកតសីងបឹមដរ៏ស់ េដយសររពះេយស៊វូរគសីទ រទង់រស់ពសីល ប់
េឡងវញិ េហយឲយេយងបនមរតក ែដលមិនេចះពុករលួយ កឥ៏តេសហមង េហយមិនែដលរសេពនេឡយ ជមរតក ែដលបំរងុទុកឲយេយង
រលគ់ន េនឋនសួគ៌។ 

មូលេហតុែដលមនុសសសួរសណំួរេនះ៖ េបខញុ េំជឿេលរពះេយស៊វូ េតមនផលរបេយជន៍អវខីលះដលរ់បូខញុ?ំ 
 ដចូជេយងបនរបប់ជដបំូងកូនេសៀវេភេនះ មនមូលេហតុជេរចន ែដលមនសុសបនសួរសណំួរខងេលេនះ។ អនកខលះមនច
មងល់អំពជីំេនឿេលរពះ េហយចងដ់ឹងពីមលូេហតុរតមឹរតូវ ែដលមនុសសគួរែតេជឿេលរពះេយស៊វូ។ អនកេផសងេទៀតមនិសរួសណំួរ
េនះេទ េរពះពួកេគមនិចប់អរមមណ៍ចំេពះរពះ និងរពះបនទូលរបស់រពះអងគ ែតេដយសរពួកេគចងដ់ងឹពអីវីៗ  ែដលរកមុអងគករ 
ឬបរេទស នងឹផតលឲ់យពកួេគ េបសនិពួកេគចប់េផតមេរៀនរពះគមពីរ ឬេជឿេល រពះេយស៊វូ។ កនុងចំេណមពកួេគទំងេនះ អនកខលះ
ចប់អរមមណ៍េរៀន ភសបរេទស ឬចង់េលងកីឡជមួយអនកេជឿ។ អនកខលះេទៀតចង់បនករងរេធវ ឬចង់បនលភសកក រៈេផស
ងៗ។ របសនិេបគម នករទំងអសេ់នះ អញច ងឹ ពកួេគ មិនចប់អរមមណ៍េរៀន និងេដរតមរពះេយស៊វូេនះេទ។ 
 អនកេផសងេទៀតមនរបថន េដរតមរពះេយស៊វូ េរពះពួកេគបនឭរគបូេរងៀនថ៖ េបសនិជអនកេជឿេលរពះេយស៊វូ រពះអងគនងឹ
របទនពរដលអ់នកនូវសខុភពលអ និងមនរទពយសមបតតិេរចនកនុងជីវតិេនះ។ មនរកុមខលះែដលតំងខលួនថជ អនកេជឿេលរពះ
េយស៊វូ បេរងៀនតមែបបខងេលេនះ។ េបេលកអនករសវរជវ រពះគមពីរទំងមលូនឹងេឃញករសនយទងំអសរ់បស់រពះអងគ 
ចំេពះររសតរបសរ់ទង់ េនកនុងរបវតតិេនះ េលកអនកនឹងមនិេឃញករសនយណមួយ ែដលរពះអងគនងឹ របទនឲយមនុសសយ៉ង
ពតិរបកដនូវសុខភពលអខងរូបកយ នងិរទពយសមបតតិ េរចនកនុងជីវតិេនះេទ។ អសអ់នកណែដលបេរងៀនករខុសឆគងទងំអស់
េនះ គឺមិនែមនរបប់ករពតិេឡយ។ េហតុអវី ? េរពះេយងមនិអចេគចផតុពី បណត សរៃនអំេពបប កនុងេពលែដលេយងរសេ់ន
េលែផនដីេនះបនេឡយ។ េយងទងំអសគ់ន រតូវែតសល ប់ខងរបូកយ ទទួលបទពិេសធន៍ៃនជមងឺ េហយនងិជួបរបទះករ
លបំកេផសងៗេទៀតជពតិរបកដ។ 
 ករដសេ់តឿនចុងេរកយ 

 េសចកតីសនយទំងពីរ ែដលេយងបនេរៀបរបក់នុងកូនេសៀវេភេនះ (កររួចពីបប េហយនិងករទទួលមរតកៃនរពះ) គជឺរបស់
រទពយែដលេលកិយេនះ េហយនងិ សសនកនុងេលកិយ មិនអចជនូដលម់នុសសបនេឡយ។ ករសនយទងំពីរេនះ មនតៃមល
ខពស់ជងអវីៗ ទងំអសេ់នេលែផនដីេនះ ដចូជលយុកក់ អំណច កតិតិយស ឬករសបបយ ។ល។ រពះេយស៊វូបនរលំកឹេយង
ថ រទពយសមបតតិ េនកនុងេលកិយេនះនងឹបត់អសេ់ទ។ អញច ឹង េយងគួរែតរបមូលរទពយសមបតតិ ែដលឋតិេថរជេរៀងរហូតវញិ។ 
 
គមពរីម៉ថយ ៦:១៩-២១ កុំឲយរបមូលរទពយសមបតតិទុកសរំបខ់លួនេនែផនដី ជកែនលង ែដលមនកនល ត នងិែរចះសុីបផំល ញ េហយេចរទំលះុបលន់េនះេឡយ រតវូរបមូល រទពយសមបតតទិុកសរំប់ខលួនេនឯឋនសួគវ៌ញិ ែដលជកែនលងគម នកនល ត ឬែរចះសុីបំផល ញ េឡយ កគ៏ម នេចរទំលះុ ឬបលនផ់ង ពីេរពះសមបតតរិទពយរបស់អនកសថតិេនកែនលងណ េនះចិតតអនកកន៏ឹងេនកែនលងេនះែដរ។ 
គមពរីយ៉ហូនទី១ ២:១៧ ឯេលកិយេនះ និងេសចកតបី៉ងរបថន របស់វ េនះកំពុង កនលងេទ ែតអនកណែដលេធវតមរពះហឫទយ័រពះ េនះនឹង
េនជប់ អសក់លបជនចិចវញិ។ 
   

សមូឲយអស់េលកអនកែដលបនអនកូនេសៀវេភេនះ បនទទលួរពះពរ េហយនងិមនរបជញ ពីរពះអមច ស!់ 

និពនធេដយៈ េលក សុែីរត៉ រគីស េនេខតតៃប៉លិន 
ែខ ១១ ឆន  ំ២០១១ 

ទូរសព័ទេលខៈ ០១២ ៧៩ ២៥ ២៩ 


