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សេចក្តីល្បួង 

 
  តតើអ្នកធ្លា បគិ់ត(សង្ឃមឹ)ថា កាលណាអ្នករកីចត្មើនតៅកនុង្ជីវតិ្គីសទ 
បរស័ិទ ការលបួង្នឹង្រលាយបាតឬ់? មនិមមនដូត ន្ ោះតទ។ ្រោះតយស ូករ៏ង្ទុកខ
លំបាករីការលបួង្មដរ ប ុមនែ្ រោះអ្ង្គមនិមដលត វ្ើបាបត ោះ។ ្ទង្ប់ានយក
ឈ្នោះតសចកែីលបួង្ តោយសហការជាមយួ្រោះបិតា!   

  ្គីសទបរស័ិទភាគត្ចើនទទួលរង្ការលបួង្ដូចខាង្ត្កាម៖ អាតាា
និយម ការតលាភលន ់ ភារត្តក្តអាល ការ្សឡាញ់្បាក ់ សមអប ់ ការ
្ចមែនជាតដើម។ តតើអ្នកធ្លា បទ់ទួលរង្ការលបួង្មបបណាខ្ាោះ? 

 

  ្រោះគមពរីមចង្ចាស់ថា អ្នកអាចឈ្នោះការលបងួ្្គបជំ់រូកបាន តបើអ្នក
មានចិតែចង្ ់ និង្មសវង្រក្រោះគុែរបស់្រោះជាមាា ស់ ឱ្យជួយ អ្នក។ សូមតមើល 
១ កូរនិថូស ១០:១៣  តដើមបទីទួលបានចតមាើយ។ 
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១. មនុសសមាន ក់ៗ ទទួលបទរិត ្នន៍នការលបួង្។   រិត / មនិរិត 

២. មនិអាចយកឈ្នោះតលើការលបួង្បានតទ ។    រិត / មនិរិត 

៣. ្រោះជាមាា ស់នឹង្ជួយ ខំុ្្ឱ្យយកឈ្នោះតលើការលបួង្។   រិត / មនិរិត 

៤. ្រោះជាមាា ស់នឹង្ផ្ែល់មត្ោបាយឱ្យតគចផុ្តរីការលបួង្។  រិត / មនិរិត 

៥. ្រោះជាមាា ស់្រំ្ ទការលបួង្ មនិមមនខំុ្្តទ ។   រិត / មនិរិត 

  ជាតរឿយៗ ការលបួង្តកើតមានតៅតរលតយើង្នឹក ា នមនិដល់។  ជួន 
កាល ការលបួង្រងំ្ត ោះមានភារខាា ងំ្កាា   ប ទ បរី់ទទួលបានបទរិត ្ន ៍
ខាង្វញិ្ញា ែដអ៏្ ា រយមក (ឧរហរែ៍ ការលបួង្្រោះតយស ូ មដលមានមចង្
កនុង្មា ថាយ ៤:១-១១)។ ការយល់ដឹង្ និង្ការអ្នុវតែតោលការែ៍ខាង្
ត្កាមតនោះ អ្នកនឹង្ទទួលបានជយ័ជមនោះរិត្បាក។      

រសបៀបយក្ឈ្នះសលើសេចក្តីល្បួង  

១. ទទួលស្គ្ល់ប្បភពនៃសេចក្តីលប្ួង     

 តតើអ្នកធ្លា បត់មើលកីឡាករ្គីកឃីត្បកួតតទ? អ្នកវាយកូនបាល់្តូវ
្បឈ្មមុខ្អ្នករត ់ និង្មនិ្តូវរតត់្លបាល់ត ើយ។ ដូចោន តនោះមដរ ការ
លបួង្ជា្មាតា ្តូវ្បឈ្មមុខ្ និង្ទទួល គ ល់ការរិត។ ្បភរននការលបួង្
អាចមានតផ្សង្រីោន ។  
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េុខភាពមិៃលអ តលាកតអ្លីយ ទទួលបរាជយ័ ត្រោះមតតលាកអ្ស់កមាា ងំ្ 
និង្លហិតនលហ។ តតើ្រោះជាមាា ស់បានត វ្ើអ្វីខ្ាោះ តដើមបជីួយ ឱ្យតលាកមានកមាា ងំ្
ត ើង្វញិ? ១ រង្ាវតារកស្ត ១៩:៤ តតៅ។  

 ________________________________________________ 

ជំងឺ ៃិង ការចុះសខ្ោយក្ម្្ំង កាលណាអ្នកបានរោបាលជា និង្មានកមាា ងំ្
ត ើង្វញិ វានឹង្ជួយ អ្នកយកឈ្នោះតលើការលបួង្បាន។  ចូរស្មាកឱ្យបាន្គប់
្ោន!់ 

សេចក្តីប៉ងប្ាថ្ន្ធមមតា   តរលខ្ាោះ បំែង្្បាថាន របស់តយើង្ ជាការអា្កក ់
តហើយតយើង្បត ទ សមតខ្ាួនឯង្ប តុណាណ ោះ។ តតើខ្ាួនអ្នក្តូវលបួង្អ្វីខ្ាោះ? 

____________________________________________________ 

្តូវបដិតស្ការលបួង្រងំ្ត ោះ។ សូមអាន តយតរមា ១៧:៩និង្១០ 

ស្តាំង ៃងិអារក្ស្  អារកស ឬរួកបរវិារបស់វា្បមហលជាកំរុង្រខំានតយើង្ មត
តយើង្្តូវមតបដិតស្រួកវា។ តតើអារកស តាងំ្ត្បើអ្នកណា តដើមបលីបួង្្រោះ
តយស ូ? សូមតមើល មា ថាយ ១៦:២៣ ។ 

________________________________________________  

យ កុប ៤:៧ "ដូតចនោះ សូមបង្បអូ នតោររចុោះចូល្រោះជាមាា ស់ តហើយ្បឆងំ្ 
នឹង្មារ ត ោះវាមុខ្ជារតត់ចញឆា យរីបង្បអូ នមិនខាន ។    
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២. អៃុវត្តជំសៃឿរបេ់អនក្ 

១ យ ូហាន ៥:៤   " ត្រោះអ្ស់អ្នកមដលតកើតមករី្រោះជាមាា ស់  សុទធមតឈ្នោះ 
តលាកីយត៍នោះ ។   គឺជតំនឿរបស់តយើង្ហនឹង្តហើយ មដលបានឈ្នោះតលាកីយ ។      

ជំតនឿជាការទុកចិតែតលើសមតថភាររបស់្រោះជាមាា ស់ កនុង្ការតោោះ
្ យ ថ នភារមបបត ោះ។    ឧរហរែ៍ តរលត ើង្ជិោះតលើយនែតហាោះ ខំុ្្
ទុកចិតែតលើយនែតហាោះ និង្អាកាសយនិក ថានឹង្ ខំុ្ំ្តៅដល់តោលតៅ 
មដលខំុ្្ចង្ត់ៅ។  តរលខ្ាោះ តយើង្ជួបខ្យល់កន្រ្ ែ ក ់ប ុមនែ វាមនិបានត វ្ើឱ្យយនែ
តហាោះធ្លា កចុ់ោះត ើយ។ នឹង្មានខ្យល់កន្រ្ ែ កប់កប់ ោះជំតនឿតយើង្  តរលតយើង្ត
យុទធរស់នឹង្ទមាា ប់្ ប្រឹតែអំ្តរើបាប ប ុមនែ ការតស ូនឹង្ជួយ តយើង្វញិ តរល
ណាអ្នកថាវ យដួង្ចិតែ តៅត្កាមការដឹក រំបស់្រោះជាមាា ស់។ ១ យ ូហាន ៥:
១៣-១៥ 

៣. អៃុវត្តតាមប្ពះបៃទូលរបេ់ប្ពះជាមច្េ ់(ប្ពះគមពីរ) ។ 

  ្រោះគមពរីអាចកាា យតៅជាការ្បជំុតរឿង្និរន និង្សុភាសិតមដលោា ន
ជីវតិ ឬមោ ង្តទៀត្រោះគមពរីអាចមានជីវតិរស់ និង្មាន្បសិទធភារ។ 

  តតើគមពរីតអ្តភសូរ ៦:១៧  និង្ខ្ប ទ បប់ានតរៀបរាបយ់ ង្ដូចតមែច? 
____________________________________________________ 

  តសែចោវឌីមានបនទូលថា៖ «ទូលបង្គរំកា្រោះបនទូលរបស់្រោះអ្ង្គទុក 
តៅកនុ ង្ចិតែ តដើមបីកំុឱ្យ្ប្រឹតែអំ្តរើបាបរស់នឹង្្រោះហឬទយ័្រោះអ្ង្គ» ។    
ទំនុកដតំកើង្ ១១៩:១១   
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  មានតរលជាត្ចើនដង្តៅកនុង្ជីវតិរស់តៅជា្គីសទបរស័ិទរបស់ខំុ្្ 
តរលខំុ្្តរៀនតាមរតបៀបរបស់ខ្គមពរីតផ្សង្ៗ តដើមបតីយុទធនឹង្ការលបួង្ ប ុមនែ 
តរលខំុ្្ដក្សង្ខ់្គមពរីរងំ្ត ោះមកត្បើ ខំុ្្មតង្មតបរាជយ័។  ជាការបាកទឹ់ក
ចិតែ។ ប ុមនែ ខំុ្្យល់ថា វាមាន្បតយជនណ៍ាស់ កនុង្ការចង្្ខំ្គមពរីមដល
រកទ់ង្នឹង្ការលបួង្ និង្រកាខ្គមពរីរងំ្ត ោះទុកកនុង្ដួង្ចិតែខំុ្្។   ្រោះតយស ូ
កអ៏្នុវតែតោលការែ៍តនោះ ត ា្ើយតបការលបួង្រងំ្បីតៅកនុង្មា ថាយ ៤:៤, ៧, 
១០មដរ។ 

សូមត វ្ើលំហាតត់នោះ តោយគូរប ទ តរី់ត្កាម តៅខ្គមពរីណាមដល្តឹម្តូវ ។ 

ប្បសភទនៃការល្បួង ខគមពីរេប្មប់េិក្្ោ 

ភារឯតកា  

ការភយ័ខាា ច  

តសចកែីអំ្នតួ 

ការសអប ់

ការមនិអ្តត់រស 

រកយនិយយតដើម 

លូកា ១១:៤ (ក) 

លូកា ៦:២៧  

តអ្តភសូរ ៤:២៩ ក 

លូកា ១៤:១១  

តហត្រើរ ១៣: ៥ ខ្ 

យ ូហាន ១៤:២៧  

សូមសរតសរខ្គមពរីតផ្សង្តទៀត មដលអ្នកចង្ោ់កឲ់្យ្តូវនឹង្រកយ ។ 
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  ជំតនឿត ា្ើយតបជាវជិជមានចំតរោះការលបួង្ តោយដក្សង្ត់ចញរីគមពរី 
។ ឧរហរែ៍ តបើអ្នកមានបញ្ញហ ជាមយួនឹង្ភារឯកតកា សូមនិយយថា៖  

កូនសូមអ្រ្រោះគុែ្រោះអ្មាា ស់ មដល្ទង្ម់ានបនទូលថា ្ទង្នឹ់ង្មិនមដល 
្កតចញរីកូន ឬ តបាោះបង្កូ់នត្លត ើយ។   (តហត្រើរ ១៣:៥ ខ្)  

៤. ស ើរសោយប្ពះវិញ្ញ្ណ      
 មាននយ័ថា ្តូវអ្នុញ្ញា តឱ្យ្រោះជាមាា ស់្គប់្ គង្ជីវតិអ្នកជានិចា ។ 

ខំុ្្សូមជរំាបបង្បអូ នថា ចូររស់តៅឲ្យ្សបតាម្រោះវញិ្ញា ែត ោះបង្បអូ ននឹង្ 
មិនបំតរញតាមបំែង្ចិតែតលាភលនរ់បស់និសសយ័តលាកីយត៏ទៀតត ើយ ។ 
កាឡាទី ៥:១៦        

  ដូតចនោះសូមកំុអានអ្វីមដលមនិលអ រាបអ់ានមនុសសមនិលអ ឬតមើលកមាវ ិ្ ី
ទូរទសសនោ៍ា នគុែតនមា ត្រោះវាអាចតបើកចិតែអ្នកឲ្យទទួលការលបួង្បាន។ ខ្ 
១៦ មាននយ័្តង្ថ់ា "រស់តៅឲ្យ្សបតាម្រោះវញិ្ញា ែ ត ោះនឹង្មិនបំតរញ
តាមបំែង្ចិតែតលាភ លនរ់បស់និសសយ័តលាកីយត៏ទៀតត ើយ ។ ្រោះ
វញិ្ញា ែបរសុិទធនន្រោះជាមាា ស់ ្បរន្រោះដជ៏ួយ ការររដល់អ្នក ។ 

តតើតលាកយ ូមសបបានតចៀសតចញរីការលបួង្ខាង្កាមគុែយ ង្ដូចតមែច? 
តលាកុបបតែិ ៣៩:៦១២ 

____________________________________ 

 ៥. េរសេើរត្សមកើងប្ពះជាមចេ្់ជាៃិចច  

  កិចាការចុង្ត្កាយមដលខំុ្្ចង្ត់ វ្ើ តរល្បឈ្មនឹង្ការលបួង្ គឺការ
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សរតសើរតតមកើង្្រោះជាមាា ស់។ ប ុមនែ ខំុ្្្តូវមតត វ្ើ! ប ទ បម់ក ជំតនឿបង្ហហ ញជាស
កមាភារ។ តហត្រើរ ១៣: ១៥ តរៀបរាបរី់ «តង្ហវ យននការសរតសើរតតមកើង្» 

ដល់្រោះជាមាា ស់ ។ ជួនកាល ្តូវខិ្តខំ្្បឹង្ម្បង្ (តង្ហវ យ)តដើមបសីរតសើរ
តតមកើង្្រោះជាមាា ស់ តរោះជាដំតែើ រ្តូវលំបាកកត៏ោយ ដូចោន នឹង្ការអ្រ្រោះ
គុែ្រោះអ្ង្គ។  មានបទចំតរៀង្សរតសើរតាងំ្រីមុន មដលត្ចៀង្ថា៖  «សូម
រាប់្ រោះររបស់អ្នក តៅតាមត ា្ ោះមែង្មយួៗ  ត ោះអ្នកនឹង្ភ្ាកត់ផ្អើល នូវអ្វី
មដល្រោះអ្មាា ស់បានត វ្ើការស្មាបអ់្នក»  ។  

សេចក្តីេៃនិោឋ្ៃ       

 តៅតរលតយើង្បរាជយ័ តយើង្មនិ្តូវតកស់ាុតត ើយ កកំុ៏គិតថាខ្ាួន
មានកំហុសមដរ។  តយើង្ផ្លា ស់បែូរបនែិចមែង្ៗ និង្រកីចត្មើតាមដំតែើ រការ។    
ការទទួលខុ្ស្តូវចំតរោះមតិែមាន ក ់ឱ្យមានភារ្ស់ទំុ យល់អំ្រីចំែុចននការ
លបួង្របស់តយើង្ អាចមាន្បតយជនណ៍ាស់។ សូម រភារភារបរាជយ័
របស់អ្នកថាវ យ្រោះជាមាា ស់ចុោះ រចួទទួលយកការអ្តត់រសរបស់្រោះអ្ង្គ 
តោយជំតនឿ។ “ប ុមនែ តបើតយើង្ទទួល រភារអំ្តរើបាបរបស់តយើង្    ត ោះ្រោះ
ជាមាា ស់មដលមាន្រោះហឫទយ័ត ា ោះសា័្គ និង្សុចរតិ* ្រោះអ្ង្គនឹង្អ្ត់
តរសតយើង្ឲ្យរចួរីបាប ្រមរងំ្ជ្មោះតយើង្ឲ្យបរសុិទធ រចួរី្គបអំ់្តរើទុចារតិ
រងំ្អ្ស់ផ្ង្ ។” ១ យ ូហាន  ។  ៩:១  


