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   ការរីករាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 
 

 
 

ការរកឃ ើញមយួដអ៏ស្ចា រយបផុំតដដលខ្ុ ំបានឃ្វើ ឃៅរឃីព្កាយជីវតិជាព្រីសទ 
បរស័ិទរឺ ស្ចរៈសំខានន់នការរកីរាយជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់ ។   ឃៅកនុងសតវតសរទ៍ ី
17 ឃមដឹកនពំ្រីសទបរស័ិទមយួព្កុម មករពី្កមុជំនុមំយួចំនួនកនុងចព្កភរអងឃ់រេស 
និងសកុតឃេនបានជបួជុំគ្នន  ឃដើមបកីំណតស់្ចរៈសំខានក់នុងជីវតិរស់ឃៅរបស់ព្រីសទ      
បរស័ិទ។    ម្ចនការឃលើកឃេើងមយួរូសបញ្ជា កថ់ា ស្ចរៈសំខានន់នការ«ឃលើកតឃមកើង
សិររុីងឃរឿងព្រះជាម្ចា ស់ និងការរកីរាយជាមយួព្ទងជ់ាឃរៀងរហូត»។ ការឃលើកតឃមកើង
សិររុីងឃរឿង ម្ចននយ័ថា ការថាវ យព្រះកិតដិយស និងការសរឃសើរ។ 

រួកឃមដឹកនសំ្ចសនជាឃព្ចើនកឃ់ៅជំននព់្រះឃយស ូវ បានបដិឃស្ព្រះ
បនទូលព្រះអងគ។ ឃតើមនុសសដនទឃទៀតភារឃព្ចើន បានឃ្េើយតបយ៉ា ងដូចឃមេចចឃំ ះ
ព្ទង?់ 
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សូមអាន ម្ច៉ា កុស 12:37 _______________________________________ 
   
គំរូនៅកនុងព្រះគមពីរ 

សូមអានទំនុកដំឃកើង បទចឃព្មៀងស្ចេូម៉ាូន (ម្ចនអតថនយ័ព្សបគ្នន
ឃៅនឹងទំនកទ់ំនងឃសនហារវាងព្រះជាម្ចា ស់ និងរួកអនកឃជឿព្រះអងគ) រមួ
ជាមយួនឹងឧទាហរណ៍ និងដំឃណើ រឃរឿងជាឃព្ចើនឃៅកនុងព្រះរមពរី។ ស្ចរៈ  
សំខានន់នទំនកទំ់នងរកីរាយជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់ រឺការព្បកានឃ់គ្នល
ជំហរ ឃោយរំុរិតរីបញ្ជា ដដលអនកនិរនធជួបព្បទះឃនះឃទ។  ឃនះជាររូំមយួ
ចំនួនសេីអំរីអំណរ ឃព្កាយមនុសសរកឃ ើញព្រះជាម្ចា ស់៖  
 
ព្បាកដជាឃសចកដីសបបុរស និងឃសចកដីឃមត្តេ ករុណា នឹងជាបត់្តមខ្ុ  ំរាល់ដតនងៃ ដរាប
ដល់អស់១ជីវតិខ្ុ  ំឃហើយខ្ុ នឹំងឃៅកនុ ងដណំាកន់នព្រះឃយហូវា៉ា  ជាឃរៀងដរាបឃៅ ។  
ទំនុកដឃំកើង 6:32  VOHK  
 
…ឃព្ ះអំណរដដលមករីព្រះអម្ចា ស់ ជាកម្ចេ ងំរបស់អនករាល់គ្នន »។  ឃនឃហម្ច 01:8   
«ឃតើឃយើងខ្ុ ំអាចនឹងអរព្រះរុណដល់ព្រះ រីដឃំណើ រអនករាល់គ្នន  ឃោយព្បការដូចឃមេច 
ឲ្យបានលមម្ួននឹងអស់ទាងំឃសចកេីអំណរ ដដលឃយើងខ្ុ មំ្ចនឃៅចំឃ ះព្រះននឃយើង 
ឃោយឃព្ ះអនករាល់គ្នន បាន។ ១ ដងសាេូនីច 9:3  
«ចូរអរសបាយជានិចា ចូរអរព្រះរុណកនុ ងព្របក់ារទាងំអស់ រីឃព្ ះព្រះព្ទងស់រវ
ព្រះហឫទយ័ឲ្យអនករាល់គ្នន ឃ្វើយ៉ា ងដូឃ ន្ ះ ឃោយនូវព្រះព្រីសទឃយស ូវ » 

81 ,61:5 កនិេូសាដង ១  VOHK  
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ព្រះជាម្ចាស់សម្មែងឲាយនយើងបានស្គាលព់្រះអងគ 
ឃោក Deism ជាទសសនវទូិម្ចន កឃ់លចឃលេ ជាងឃរ កនុងអំេុងសតវតសរ ៍

ទី17 និងសតវតសទី18 ឃោកសននិោា នថា ព្រះជាម្ចា ស់គ្នម នសណាា នរូបរាង 
ឃហើយ មនុសសរំុអាចស្ចគ ល់ព្ទងប់ានឃទ។   ហាកដូ់ចជារំនិតរបស់អអនកផលិ
តនេិកាបានផលិតនេកិាររចួ បញ្ាូ ននេិកាឃនះឃៅកានអ់តិងិជន ដដល
រស់ឃៅកដនេងឆ្ងៃ យ ឃហើយគ្នតម់និដដលបានឃ ើញនេិកាឃនះមេងឃទៀត ។ 

ប៉ាុដនេ ព្រះជាម្ចា ស់ននឃយើង ជាព្រះដដលបានយកកំឃណើ តជាមនុសស 
(យកភារជាមនុសស) ព្រះនមព្រះឃយស ូ ឃហើយឥេូវឃនះ ឃយើងដឹងថាព្ទងជ់ា 
នរណាឃទ។  ព្រះអងគបានឃបើកសដមេងឲ្យមនុសសឃោកស្ចគ ល់ព្ទង ់  ឃហើយមុន 
ឃរលព្ទងយ់ង្កឃចញរីដផនដី ព្រះអងគបឃព្ងៀនរីឃគ្នលការណ៍សំខាន់ៗ  
ជាឃព្ចើន ដដលបានកតព់្ត្តឃៅកនុងបទរមពរីយ៉ាូហាន ជំរូក 13-16 អំរីសមពន័ធ
ភាររបស់ព្ទងជ់ាមយួនឹងព្រះវរបិត្ត និងរាស្ដសដព្រះអងគ។ 
 
ឃតើព្រះឃយស ូ វបានអះអាងយ៉ា ងដូចឃមេចខេះ ឃៅកនុងរមពរី យ៉ាូហាន 12: 44,45 
និង យ៉ាូហាន 14:11?  ____________________________________ 

 

សរវនងៃឃនះ ព្រះឃយស ូ វម្ចនព្រះជនមរស់ឃៅកនុងចំឃណាម និងឃៅកនុង 
រាស្ដសេព្រះអងគត្តមរយៈព្រះវញិ្ជា ណបរសុិទធ។ វតេម្ចនព្រះវញិ្ជា ណបរសុិទធ  
ដដលរងស់ណាិ តឃៅផេល់ឱ្យឃយើងនូវទំនកទំ់នងដស៏និទធស្ចន លបំផុត ។   
  

ឃតើម្ចននយ័យ៉ា ងដូចឃមេច? សូមអាន យ៉ាូហាន 14: 23, 16:7 
_____________________________________________________  
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ឃយើង្បំាចរ់កកដពី្សឡាញ់របស់ព្ទងឃ់ទ ដបតិឃយើងទទួលបានឃសចកដី 
ព្សឡាញ់រចួឃៅឃហើយ! 
 
ន្វើជាមិត្ែជាមួយនងឹព្រះ នត្ើវាអាចនៅរចួម្ែរឬនេ? 
 

ឃតើនរណាកាេ យជាមតិេសំឡាញ់ព្រះអងគ ឃៅកនុងបទរមពរីឃយងទាងំឃនះ? 
1. ឃអស្ចយ 41: 8 _____________________ 
2. យ៉ាូហាន 15:15 _____________________ 
 

ជួនកាលមតិេភារឃនះសំឃៅឃៅឃលើ ព្រះរមពរីដដលជាមនុសសដដល 
<ឃដើរជាមយួនឹងព្រះ> ។  ឃនះរមួម្ចនឃោកឃអណុក (ឃោកុបបតដិ 5:22) និង 
ឃោកណូឃអ (ឃោកុបបតដិ 6: 9) ។  

ឃនះមនិដមនម្ចននយ័ថា រួកឃរជាមនុសសលអឥតឃខាា ះឃនះឃទ ដបតិរួក
ឃររំុដមនជាមនុសសឥតលអឃខាា ះឃេើយ ។ 

ការបឃងកើតចំណងមតិដភារជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់   ជាឃគ្នលឃៅបំផុត
កនុងការឃ វ្ើត្តមឃគ្នលការណ៍មយួចំនួន ដូចបានឃរៀបរាបឃ់ៅកនុងកូនឃសៀវឃៅ  
ម្ចនចំណងឃជើងថា «ការបឃងកើតសិសស»។    រំុម្ចននយ័ថា ការតបព់្បមល់ឃទ 
ប៉ាុដនេជាការរកីរាយមយួ ឃោយដឹងថាព្រះអងគព្សឡាញ់ ឃព្ជើសឃរ ើស អតឃ់ទាស 
ឃហើយម្ចនព្រះវញិ្ជា ណព្រះអម្ចា ស់ រងជ់ាមយួឃយើងជានិចា។ ឃយើងជាកូន
របស់ព្រះជាម្ចា ស់ ដបតិព្ទងទ់ទួលឃយើងចូលកនុងព្រួស្ចរព្រះអងគ (យ៉ាូហាន 
1:12 និងឃអឃភសូរ 1:5) ។ 
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ឃយើងម្ចនទំនកទំ់នងជិតសនិទធ ឃោយការរស់ឃៅកនុងបរយិកាសមយួ
ព្បកបឃោយការអ្ិស្ចា នឥតឈបឈ់រ ការសញ្ា ឹងរិត រិ្រណានូវព្រះ
បនទូល ការស្ចដ បប់ង្គគ បព់្រះព្រីសទ និងឃសចកេបីឃព្ងៀនរបស់ព្ទង ់ និងការបឃព្មើ
រន័ធកិចាព្រីសទបរស័ិទ  និងឃ វ្ើបនទ ល់ដល់អនកដនទ។ ឃរលឃនះវតេម្ចនព្រះ    

ព្រីសទនឹងម្ចនរិតដមន  ឃហើយឃរលឃផសងឃទៀត ឃយើងព្តូវឃជឿថា ព្ទងនឹ់ងមនិ
ដដល្កឃចញរីឃយើង កនឹ៏ងមនិឃបាះបងឃ់យើងឃ្លឃេើយ(ឃហឃព្រើរ 13: 5)   

អតថបទរមពរីយ៉ាូហានជំរូក15 ឃរៀបរាបអំ់រីស្ចរៈសំខានរ់បស់ដមកឃៅ
ជាបនឹ់ងឃដើមទំ ងំបាយជូរ ឃនះវាបឃងកើតផលដផេ ។   រួកអនកឃជឿជាដមក 
ឃហើយព្រះព្រីសទ ជាឃដើមទំ ងំបាយជូរ។ ដមកមនិរិបាកឃៅជាបនឹ់ងឃដើម
ទំ ងំបាយជូរឃនះឃទ ដមកព្គ្ននដ់តសព្ម្ចក និងឃផ្ើជីវតិឃៅឃលើឃដើមទំ ងំ
បាយជូរប៉ាុឃណាណ ះ ។ 

ដូចគ្នន ឃនះដដរ ព្រីសទបរស័ិទអាចបឃងកើនជំឃនឿឃោយសព្ម្ចក និង
រកីរាយជាមយួនឹងព្រះព្រីសទ ។  ការរកីរាយជាមយួនឹងមតិេដល៏អរបស់អនក រំុ
ម្ចននយ័ថា ព្តូវដតសនទនគ្នន ឥតោចឃ់នះឃទ ប៉ាុដនេឃយើងកម៏និឃភេចអំរីរូកន
របស់ឃយើងផងដដរ។  ព្គ្ននដ់តឃៅជាមយួឃរ ឃនះនមំកនូវឃសចកេីអំណរ។ 

សរុបឃសចកដីមក មឃ្ោបាយដល៏អបំផុតឃដើមបឃីលើកតឃមកើងសិររុីងឃរឿង
របស់ព្រះជាម្ចា ស់ រឺការរកីរាយជាមយួនឹងព្ទងជ់ាឃរៀងរហូត!  សូមជព្ម្ចបសួរ
ព្ទង ់ ឃរលអនកភ្ាករី់ព្រឹកព្រលឹម ឃហើយថាវ យដល់ព្ទងជ់ាឃរៀងរាល់នងៃ ។   
សូមឱ្យព្ទងជ់ាមតិេដល៏អបំផុតរបស់អនក។ 


