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សារៈសំខានន់នឈ ើឆ្កា ង 
 

 
 
  មានផ្លូវជាឈ្រើន ឈ ើម្បឈីឆ្កព ោះឈៅកានឈ់ ើឆ្កា ង ប ៉ុន្នែឈ ើម្បឈីោយបាន
ឈៅ ល់ឈ ើឆ្កា ង ឈយើង្រូវន្ររូលម្ក!  ឈនោះគឺជាខ្លឹម្សារ សំ៏ខានន់នជំឈនឿ
្គិសតបរស័ិទ ។  ្បសិនឈបើមានម្នទិលសងសយ័ សូម្ោនពីឈោលបំណង នន
្ពោះជនមរបស់្ពោះ្គិសត និងនផ្ទឈរឿងននកណឌ គម្ពរីរ  ូម្ ។  បទគម្ពរីឈនោះ មានឈោរ
ឈពញឈៅឈោយការបឈ្ងៀនអំពីឈ ើឆ្កា ង ។ 
 
 ូរជាកិរចការជាឈ្រើនឈទៀរន្ រ ជាញឹកញាបនិ់ម្រិតរូបននឈ ើឆ្កា ង្រូវបានឈគ
ឈម្ើលរលំង។  វាជាឈរឿងសាម្ញ្ញ  ឈពលឈ ើញមានរូបឈ ើឆ្កា ងោកឈ់ៅនឹងក ឬ 
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ឈ ើឆ្កា ងម្យួោកឈ់ៅឈលើ ំបូលនន្ពោះវហិារ។ ប ៉ុន្នតនិម្រិតរូបឈនោះជាការបង្ហា ញ
ពីលទធផ្លននការស៉ុគរ និងការរស់ឈ ើងវញិរបស់្ពោះឈយស ូន្ លឈយើងោរ
សាា ល់្ពោះជាមាច ស់បានតាម្រឈបៀបផ្ទទ ល់ខ្លួន ។ 
 

“ឥ ូវឈនោះ ឈបើ្ពោះជាមាច ស់ឈ្បាសឈយើងឲ្យស៉ុរររិ ឈោយសារ្ពោះឈោហិរ 
របស់្ពោះ្គិសែយ ងហនឹងឈៅឈហើយ ្ពោះអងាររឹន្រសឈគង្ហា ោះឈយើងឲ្យររួពី្ពោះ 
ពិឈោធ ឈោយសារ្ពោះ្គិសែន្ែម្ឈទៀរជាព៉ុំខាន ។” រ  ូម្ ៥:៩  
 

ឈោលបំណងរបស់ឈ ើឆ្កា ង 

១. ការអរឈ់ោសបាប និងការ កឈរញនូវការោកទ់ណឌ កម្ម ។ 
មានឈរឿងឈ្ពងភាគន្ប កឈោកខាងឈកើរ ន្ ល្បាបពី់្ពោះអងាមាច ស់វយ័ឈកមង
ម្យួអងាន្ លឈទើបន្រឈ ើង្គងោជយឈលើបល័ងា។ ន្ លពីម្៉ុន្ពោះមាតា្ទងជ់ា
អនក្គងោជយ។ ្ពោះនាងមានឈមាទនភាព និងសពវ្ពោះទយ័កន៉ុងការ្គងោជយ 
ឈទើបវាជាការពិបាកន្ ល្រូវោកោ់ជយថ្វវ យ ឈៅកន៉ុង្ពោះហសត្ពោះប៉ុ្តារបស់
្ទងវ់ញិ។  អវីៗ ម្និបានលអ្បឈសើរស្មាប់្ ពោះប៉ុ្តាឈនាោះឈទ ។ 
ោែកំ៌បាងំរបស់្សុកឈទសបានន្បកធ្លល យ   ធ្លល កឈ់ៅកន៉ុងកណ្ដែ បន់ របស់ពួក
ខាម ងំស្រូវ ។   បនាទ បពី់ឈរឿងឈនោះបានឈកើរឈ ើង  ជាឈលើកទីពីរ្ពោះម្ហាកស្រ
បានឈរញ្ពោះោជ្កឹរយម្យួថ្វ  ឈបើអនកណ្ដលួរកបរឈ់ោយសំង្ហរ់្ រូវឈគចាប ់
បាន អនកឈនាោះនឹង្រូវឈធវើោរ៉ុណកម្មឈៅទី្បជ៉ុំជន ។ 
 
  ជាឈរឿងន្ លគួរឲ្យឈសាកសាត យស្មាប់្ ពោះម្ហាកស្រ  បរិ្ពោះមាតា
្ទងគឺ់ជាពិរ៉ុទធជន ។ ្បជាោគសតសាម នថ្វឈសតរនឹងម្និោកទ់ណឌ កម្ម្ពោះមាតា
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្ទងឈ់ទ។  សវនាការបានោកជ់ាសាធ្លរណៈឈៅទី្បជ៉ុំជន ្រូវបាន ំឈណើ រ
ការ។ ជាឈពលនែៃ្រង ់ ្រកោវ រនន្ពោះបរម្ោជវាងំ្រូវបានឈបើក មានគសតីមាន ក ់
ឈ្កៀជាបនឹ់ង្ពោះហសតឈសតរ។  ូរជាការរពឹំងទ៉ុកពីរ៉ុោការន្ លឈរញសាល
្កម្ថ្វ្ពោះនាង្រូវមានឈោស ។ ្ពោះនាង្រូវបានឈគនាឈំៅកានប់ឈង្ហា លវាយ
្បហារម្យួ ប ៉ុន្នែភាល ម្ឈនាោះឈសតរ វយ័ឈកមងឈនាោះបានឈោរពីោជយបលល័ងា ឈឆ្កព ោះ
ឈៅកានប់ឈង្ហា លន្ លឈគវាយឈនាោះ ឆ្អឹងខ្នងរបស់ឈសតរ្រូវបានបាកប់នាទ បពី់រង
ការវាយម្តងយ ង ំណំ ។  ឈៅឈលើ្ពោះកាយឈសតរមានសាន ម្ឈាម្ ឈ្កាយ
ម្កឈសតរ្រូវបានឈគយកឈៅកាន់្ ពោះោជវាងំ ឈ ើម្បជួីយ សឈគង្ហា ោះពាបាល
ឈ ើងវញិ ។  (ម្និសាា ល់្បភពអរថបទ)  
 

ឈោយសារន្រ្ពោះជាមាច ស់ ្ទងស់៉ុរចររិ អំឈពើបាប  (ការឈធវើខ្៉ុសន្ លបំន្បក 
ឈយើងឈរញពីការ្បកបជាម្យួ្ពោះជាមាច ស់)  ្រូវបានឈោោះ្សាយ  ឈហើយការ 
ឈនោះោរឈកើរមានឈ ើងបាន ឈោយការស៉ុគររបស់្ពោះ្គិសតន្ លឥរមាន
បាបឈសាោះ។ ជំឈនឿរបស់ឈយើង ឈៅកន៉ុងសកម្មភាពរបស់្ពោះអងា បាននាឱំ្យ
ឈយើងទទួលនូវការអរឈ់ោស ។ 
 
...ឈហើយ្ពោះ ឈយហូវា បានទមាល កអំ់ឈពើទ៉ុរចររិ របស់ឈយើងោងំអស់ោន ឈៅឈលើ 
្ពោះ អងា។ ឈអសាយ ៥៣:៦    
       
 ូឈរនោះ ឈៅរំឈោោះ្ពោះឈន្រ្ពោះជាមាច ស់ តាម្រយៈការស៉ុគររបស់្ពោះ្គិសត 
ឈៅឈលើឈ ើឆ្កា ង ឈយើងបាន «ោបជ់ាស៉ុរររិ» ទ៉ុក ូរជាឈយើងម្និន្ លបាន 
្ប្ពឹរតអំឈពើបាបឈសាោះ។  កិរចការឈនោះបានឈកើរឈ ើង ឈោយសារន្រ្ពោះជា
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មាច ស់បានទរឈ ើញ ការោកទ់ណឌ កម្មរបស់ឈយើង្រូវបានបងន់ែលឈោោះ ឈោយ 
សារការរងទ៉ុកខរបស់្ពោះោជប៉ុ្តារបស់្ពោះអងា ។ 
 

២. ជីវរិអស់កលប   
សូម្ោនយ ូហាន ៣:១៦  
  
«រឯីខ្្៉ុ ំវញិ ខ្្៉ុ ំម្ក ឈ ើម្បីឲ្យម្ន៉ុសសឈោកមានជីវរិ ឈហើយឲ្យឈគមានជីវរិឈពញ 
បរបូិណ៌» ។  យ ូហាន ១០:១០  
 

  ឈៅឈពលម្ន៉ុសសមាន ក ់ មានបទពិឈសាធពីជីវរិន្ លមាន្ពោះ្គិសត
គងឈ់ៅជាម្យួ ឈនាោះឈគកទ៏ទួលបាននូវបទពិឈសាធន ៍ «ជីវរិអស់កលបជានិរច» 

ន្ រ។ ជីវរិន្ លទទួលបានឥ ូវឈនោះគឺបានឈោយសារឈសរកតីជំឈនឿ ន្ លឈៅ
ន្របនត ោប ល់ ឈសរកតីសាល បឈ់ៅឈលើន្ផ្ន ីឈនោះកនលងផ្៉ុរឈៅឈទើបោរទទួល
បានបទពិឈសាធនឈ៏ពញឈលញរបស់្ពោះជាមាច ស់ឈៅកន៉ុងជីវរិបនាទ បប់ាន ។  
 

អរថនយ័ និងឈោលបំណង ននជីវរិអស់កលបជានិរច 
  
“ឈយើងសាា ល់រាស់នូវគឈ្មាងការន្ លឈយើងបានឈ្ោងទ៉ុកស្មាបអ់នកោល់ 
ោន  ជាគឈ្មាងការន្ លផ្ែល់ឈសរកែីស៉ុខ្សានត ល់អនកោល់ោន  គឺមិ្នន្ម្នឲ្យ 
អនកោល់ោន ្រូវឈវទនាឈទ។   ឈយើងនឹងផ្ែល់ឈសរកែីសងឃឹម្ និងអនាគរលអឲ្យ 
អនកោល់ោន  ។ឈយឈរមា ២៩:១១  
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្ពោះជាមាច ស់យក្ពោះទយ័ទ៉ុកោកយ់ ងជិរសនិទធ អំពីការសឈគង្ហា ោះរបស់ឈោក
អនក ោងំឈៅកន៉ុងជីវរិឈនោះ  និងឈៅកន៉ុងជីវរិខាងម្៉ុខ្ឈទៀរ។ 
 
៣. ការបោជយ័ ននពកួ្គប់្ គង និង ពួកមានអំណ្ដរ  
 
ឈអឈភសូរ ៦:១២ បង្ហា ញថ្វ ឈយើង្រូវបានពទ័ធជ៉ុំវញិ ឈោយឥទធិពលអរូបី ៏ 
ោ្កកោ់ងំឡាយន្ លឈម្ើលម្និឈ ើញ ។ 
 

  ឈៅកន៉ុងកណឌ គម្ពរីោនីន្យ ល ជំពូក១០ ឈោកោនីន្យ លបានរម្
ោហារ និងអធិសាា ន ឈនាោះមានឈទវតារបស់្ពោះអមាច ស់បានឈលរម្កឯឈោក 
(ខ្១១) ។   អស់រយៈឈពល ២០នែៃ ឈទវតា (កា្ពីន្យ ល) បានរយ៉ុទធរូលម្ក
ឈោកោនីន្យ ល (ខ្១៣)។ ជាឈពលន្ លម្ហាឈទវតាម្នី្កលម្យួឈទៀរឈលរ
ម្កឈ ើម្បជួីយ ឈទវតាកា្ពីន្យល ោរបំន្បកកឈទវតារ្កភពន្ពរសឈរញ ។ ឈៅ
កន៉ុង ខ្ ២០-២១ ឈរៀបោបអំ់ពីការរយ៉ុទធម្យួឈទៀរ ខ្ណៈន្ លឈោកមានកិរច
ជួបម្យួឈៅឈពលន្ លឈោក្រ បម់្កវញិ ។ 
 
ជួនកាលកំឡាងំឥទធិពលោ្កកោ់ងំឈនោះ ោរឈលរឈ ើង ។ 
*  ឈៅឈលើ្បជាជារិនានា ោនីន្យ ល ១០ 
*  ឈៅកន៉ុងម្ន៉ុសស មា ថ្វយ ៨:១៦ 
*  ឈៅកន៉ុងវរថ៉ុនានា និងកន៉ុងសរវណ្ដម្យួ   មា ក៉ុស ៥:១២-១៣ 
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សូម្ក៉ុំភយ័ខាល រវញិ្ញញ ណោ្កកោ់ងំឈនោះឈ ើយ  បរិឈៅឈលើឈ ើឆ្កា ងបានយក
 នោះឈលើពួកវាអស់ឈហើយ  ូរន្ លបានបញ្ញា ករ់រួឈហើយឈោយ្ពោះ្គិសតមាន
្ពោះជនមរស់ឈ ើងវញិ ។   
 
សូម្ោន កូល ៉ុស ២:១៣-១៥    
ឈោយជំឈនឿ រូរ្បកាសពីជយ័ជម្នោះឈៅកន៉ុង្ពោះនាម្្ពោះឈយស ូ! 
 

៤.  អំណ្ដរឈលើទំោបន់្ លជាអំឈពើបាប  
   
  ម្ន៉ុសសជាឈ្រើន្រូវជាបរំ់ណងឈោយសារទំោបន់្ លជាអំឈពើបាប។ 
បាប ន្ លម្និោរ្គប់្ គងបាន ូរជា កំហឹង រំណងរ់ណ្ដា  ភាពឈោភលន ់
និង ការរងប់ានរបស់អនក នទ ។ល។  ជួនកាលវាកាល យឈៅជាទមាល ប់្ រំន្ ល
ម្យួន្ លម្ន៉ុសសជាឈ្រើនម្និោរការផ់្ទត រប់ាន។ ប ៉ុន្នត សូម្សរឈសើររឈម្ាើង
្ពោះ អមាច ស់  បរិអំណ្ដរបាប្រូវបានការផ់្ទត រត់ាម្រយៈ ឈ ើឆ្កា ងរបស់្ពោះ
្គិសត។ 
 

ឈោកប ូលបញ្ញា កពី់ការទទួលជយ័ជម្នោះឈនោះឈៅកន៉ុង រ  ូម្ ៧:២៥ ។ ម្ន៉ុសសជា
ឈ្រើនោបោ់នន់ាក ់រមួ្ោងំខ្លួនខ្្៉ុ ំផ្ទទ ល់កឈ៏ធវើបនាទ ល់ពីជយ័ជំនោះឈនោះន្ រតាម្រយៈ 
ឈ ើឆ្កា ងរបស់្ពោះឈយស ូ្គិសត ម្និថ្វវាជា អំនួរ ជាឈ្គឿង្សវងឹ ឬជាឈ្គឿង
ឈញៀនឈនាោះឈទ។ ្ោនន់្រឈជឿ ឈហើយទទួលយកនូវជយ័ជំនោះឈនាោះ ឈៅកន៉ុង្ពោះ
្គិសតរ៉ុោះ  បរិការោងំឈន បានសឈ្ម្រររួឈហើយ ។ 
 
៥. ការឈ្បាសឈោយជា  
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្ពោះជាមាច ស់នាមំ្កនូវការពាបាល តាម្រយៈ្គូឈពទយ ការឈ្បើថ្វន ំ្ រឹម្្រូវ និង
តាម្រយៈការអធិសាា ន ឈោយជំឈនឿ ។ 
 

“កន៉ុ ងរំឈណ្ដម្បងបអូ ន ឈបើនរណ្ដមានជងឺំ ្រូវអឈញ្ាើញ្ពឹោធ  ចារយរបស់្កុម្ ជនំ៉ុំ
ម្កឈ ើម្បីឲ្យឈោកោងំឈនាោះអធិសាា នឲ្យោរ ់ និងោបឈ្បង*ឲ្យកន៉ុ ង្ពោះ នាម្
្ពោះ អមាច ស់។ ោកយអធិសាា នន្ លផ្៉ុសឈរញម្កពីជឈំនឿ   នឹងសឈគង្ហា ោះអនកជងឺំ
ឈនាោះ ឈហើយ្ពោះ អមាច ស់នឹងឈ្បាសោរឲ់្យឈ្កាកឈ ើងវញិ ្បសិនឈបើោរប់ាន
្ប្ពឹរតអំឈពើបាប ្ពោះអងានឹងឈលើក ន្លងឈោសឲ្យ។  ូឈរនោះ សូម្បងបអូ នលន ់រួ
បាប ល់ោន ឈៅវញិឈៅម្ក ្ពម្ោងំអធិសាា នឲ្យោន ឈៅវញិឈៅម្កផ្ង ឈ ើម្បី
ឲ្យជាសោះ ឈសបើយ។ ោកយទូល អងវររបស់ម្ន៉ុសសស៉ុរររិ*មាន្បសិទធភាពខាល ងំ
ណ្ដស់។”  យ ក៉ុប  ១៦-១៤:៥  

 

សូម្ោន ឈអសាយ ៥៣:៥  
 
វាហាក ូ់រជា ោល់អនកជំងឺន្ លម្ករក្ពោះឈយស ូស្មាបក់ារឈ្បាសឲ្យជា គឺ 
បានជាសោះឈសបើយន្ម្ន ។   ប ៉ុន្នតកម៏ានការរងអ៉ុលបង្ហា ញថ្វ អនកន្ លឈ ើរ
តាម្្ពោះឈយស ូម្យួរំនួន ឈៅ្កុម្ជំន៉ុំឈ ើម្ ម្និបានជាសោះឈសបើយឈនាោះឈទ។ 
សពវនែៃឈនោះក ូ៏រោន ន្ រ វា ូរជារម្ៃល់ម្យួន្ លថ្វ ឈហរ៉ុអវីបានជាម្ន៉ុសសខ្លោះ
មានជំឈនឿខាល ងំ ន្រម្និបានជាពីជំងឺ ន្បជាអនកន្ លមានជំឈនឿរិរបានជាពីជំងឺ
ឈៅវញិ ។  ជួនកាលមានគនលឹោះម្យួន្ លសំខាន ់  សំោបក់ារឈ្បាសឲ្យជា
របស់ប៉ុគាលមាន ក់ៗ  ឈៅកន៉ុងការន្សវងរក និងរកឈ ើញឈៅកន៉ុងការអធិសាា ន ។  
ការឈ្បាសឲ្យជាោរឈកើរមានឈ ើងឆ្កបរ់ហ័ស ឬបនាទ បពី់អស់ឈពលជាយូរ ។  
្បន្ហលជារ្មូ្វឈោយមាន ការអធិសាា នឈោយជំឈនឿម្ែងឈហើយម្ែងឈទៀរ។  
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ប ៉ុន្នតព៉ុំមានរឈម្លើយជាកោ់កន់្រម្យួឈនាោះឈទ សូម្បនី្រ្គិសតបរស័ិទ ក៏្ រូវបាន
្តាស់ឈៅឱ្យឆ្លងការនូ់វការសាកលបងននជំងឺផ្ងន្ រ ។ 
 
ឈរើប៉ុគាលមាន កោ់រឈ្បាសឈោយបានស៉ុរររិ ឈោយរឈបៀបណ្ដ? 
 

  សូម្រងចាថំ្វ ការឈ្បាសឲ្យបានស៉ុរររិ គឺជាអវីន្ លម្កពីទសសនៈ
របស់្ពោះជាមាច ស់ ន្ លឈយើង្រូវបាននាមំ្កកន៉ុងរំន្ណងម្យួ « ូរជាឈយើង 
ម្និន្ លឈធវើបាបឈសាោះអញ្ច ឹង» ។ ោងំឈនោះឈកើរមានឈ ើងបាន តាម្រយៈកិរច
ការរបស់្ពោះ្គិសត ន្ លបានឈធវើឈៅឈលើឈ ើឆ្កា ង ។ 
 

១. ការទទលួនូវការប ោះោល់រិរតសតីពីបាប 
 
ឈនោះម្និន្ម្នជាឈរឿងធម្មតាឈនាោះឈទ ជាម្យួនឹងវបិប ិសារពីីទឈងវើខ្៉ុសឆ្ាងម្យួ
រំនួន ឬោរម្មណ៍ឈសាកសាត យរំឈោោះអំឈពើបាបន្ លបាន្ប្ពឹរតកនលងម្ក។ វា
ជាទ៉ុកខ្ពួយន្ លឈរញពីការឈោរពឈការខាល រ្ពោះជាមាច ស់ ន្ លនាឱំ្យមានការ
ន្កន្្បរិរត ជាបំណងរិរត ម៏្៉ុរមា ំរងន់្បរឈរញពីអំឈពើបាបឈនាោះ ។ 
 

សូម្ោនលូកា ១៣:៣  
 
២. ការោបជ់ាស៉ុរររិ តាម្រយៈ្ពោះ្គីសទ 
 

្ពោះឈយស ូម្និន្ម្ន្ោនន់្រជា្គូបឈ្ងៀន ល៏អ និងជាអនកឈធវើការអសាច រយន្រមាន ក់
ឈនាោះឈទ  ្ពោះអងាគឺជា្ពោះ (យ ួហាន ២០:២៨) ។   តាម្រយៈឈសរកតីស៉ុរររិ
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របស់្ទង ់(្ពោះជនម ៏្ រឹម្្រូវឥរឈខាច ោះរបស់្ពោះអងា)  ឈទើបឈោកអនកបានោប់
ជាស៉ុរររិ ។   
 

សូម្ោន រ  ូម្ ៣:២២-២៤  
 

៣. តាម្រយៈជំឈនឿឈលើ្ពោះ្គិសត 
 

ឈោយការខិ្រខំ្្បឹងន្្បងរបស់ឈយើង ឈនាោះម្និន្ម្នជាជំឈនឿឈនាោះឈទ ឈោោះបីជា
ឈសរកតីជំឈនឿរបស់ឈយើងកឈ៏ោយ ប ៉ុន្នតមានន្រឈៅកន៉ុង្ពោះជាមាច ស់ប ៉ុឈណ្ដណ ោះ ។   
 
សូម្ោនរ  ូម្ ៤:៣  
 

  ជាលទធផ្លននការន្្បរិរត និងជំឈនឿឈលើ្ពោះ្គិសត ឈៅឈពលន្ ល
ឈយើងឈធវើការឈបតជ្ារិរតយក្ពោះអងាឈធវើជាមាច ស់ឈលើជីវរិរបស់ឈយើង ឈហើយស៉ុំការ
អរឈ់ោសនូវទឈងវើ ខ្៉ុសឆ្ាងរបស់ឈយើង ឈនាោះឈយើងនឹងបានោបជ់ាស៉ុរររិ។  
 
ការោកទ់ណឌ កម្មឈោយខ្លួនឯង ឬ ការខិ្រខំ្ឈ ើម្បឲី្យបានសឈគង្ហា ោះឈោយខ្លួន
ឯង ឈនាោះនឹងម្និោរឈៅររួឈនាោះឈទ។  ប ៉ុន្នតឈ ើម្បទីទួលយក និងរ៉ុោះរូល
រំឈោោះកិរចការរបស់្ពោះ្គិសតន្ លបានសឈ្ម្រឈៅឈលើឈ ើឆ្កា ង  ន្ លជា
លទធផ្លយ ងធំឈធងម្យួ គឺជីវរិអស់កលបជានិរច  ឈសរភីាព  ការអរឈ់ោស  
និងកែី្សឡាញ់ ពិ៏រ ។   ោម នអវីគួរឱ្យឆ្ៃល់ឈនាោះឈ ើយន្ ល « ំណឹងលអ» ជា
អរថនយ័នន ំណឹងលអឈនាោះ!  ។ 


