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  ការរកីរាយជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់ 
 

 
 
  ការរកឃ ើញមយួដអ៏ស្ចា រយបំផុតដដលខំុ្បានឃ វ្ើបន្ទា បម់កឃ ៀត ដដល
ជាដផែកមយួននជីវតិព្រិសតបរស័ិ របស់ខំុ្ រឺស្ចរៈសំខានន់នការរកីរាយជាមយួ
នឹងព្រះជាម្ចា ស់។   ឃៅសតវតសរ ី៍១៧ ឃមដឹកន្ទពំ្រិសតបរស័ិ មយួព្កុម មករី
ព្រះវហិារមយួចំនួនកែុងចព្កភរអងឃ់រេស និងសកុតឃេន បានជួបជំុគ្នែ  ឃដើមបី
កំណតនូ់វអវីដដលសំខានបំ់ផុតកែុងជីវតិ និងការអនុវតតរបស់ព្រិសតបរស័ិ ។  
ការឃលើកឃេើងមយួបានរូសបញ្ជា កថ់ា រឺជាស្ចរៈសំខានន់នការ «ថាវ យសិរលីអ

ដល់ព្រះជាម្ចា ស់ និងការរកីរាយជាមយួព្រះអងគអស់កលបជានិចា!»។ ការថាវ យ

សិររុីងឃរឿង ម្ចននយ័ថា ការឃលើកតឃមកើង ការថាវ យកិតដិយស និង ការសរឃសើរ
តឃមកើង ។ 
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រួកឃមដឹកន្ទសំ្ចសន្ទជាឃព្ចើន្ទកឃ់ៅជំន្ទនព់្រះឃយស ូបានបដិឃស្នូវព្រះ 
បនាូលរបស់ព្ ង។់  ឃតើមនុសសជាឃព្ចើនឃ ៀត បានឃ េ្ើយតបយ៉ា ងដូចឃមតចឃៅ
កានព់្រះអងគ? 
 

សូមអាន ម្ច៉ា កុស ១២:៣៧  _________________________________ 
   

រំរូឃៅកែុងព្រះរមពរី 
 

  សូមអាន ំនុកដំឃកើង ប ចឃព្មៀងស្ចេូម៉ាូន (វាម្ចនអតថនយ័ព្សបគ្នែ
សតីរី ំន្ទក ំ់នងឃសចកតីព្សឡាញ់រវាងព្រះជាម្ចា ស់និងអែកឃជឿព្រះអងគ) រមួជា 
មយួនឹង ឧទាហរណ៍ និងដំឃណើ រឃរឿងជាឃព្ចើនឃ ៀតឃៅកែុងព្រះរមពរី។   ស្ចរៈ
សំខាន ់ កែុងការម្ចន ំន្ទក ំ់នងដរ៏កីរាយជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់ ឃៅដតម្ចន
ជានិចា ឃទាះជាឃៅឃរលអែកនិរនធជួបព្ប ះនូវការលបងលកឃ៏ោយ។ ទាងំឃនះ
ជា ឧទាហរណ៍ មយួចំនួនអំរីអំណរឃៅឃរលដដលមនុសសម្ចនកិចាជួបជាមយួ
នឹងព្រះជាម្ចា ស់៖ 
 

ព្បាកដជាឃសចកដីសបបុរស និងឃសចកដីឃមត្ត  ករុណា នឹងជាបត់្មខំុ្រាល់ដតនងៃ
ដរាបដល់អស់១ ជីវតិខំុ្ ឃហើយខំុ្នឹងឃៅកែុ ងដណំាកន់នព្រះ ឃយហូវា៉ាជាឃរៀង 
ដរាបឃៅ ។   ំនុក ដឃំកើង  ៦:២៣  
 
…ឃព្រះអំណរដដលមករីព្រះ អម្ចា ស់ ជាកម្ចេ ងំរបស់អែករាល់គ្នែ »។ ឃនឃហម្ច 
១០:៨  

 “ឃតើឃយើងខំុ្អាចនឹងអរព្រះ រុណដល់ព្រះ រីដឃំណើ រអែករាល់គ្នែ  ឃោយព្បការ
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ដូចឃមតច ឲ្យបានលមម្ួននឹងអស់ទាងំឃសចកតីអំណរ ដដលឃយើងខំុ្ម្ចនឃៅ
ចំឃរះព្រះននឃយើង ឃោយឃព្រះអែករាល់គ្នែ បាន” ១ ដងសាេូនីច ៩:៣  

 “ចូរអរសបាយជានិចា ចូរអរព្រះ រុណកែុ ងព្របក់ារទាងំអស់ រីឃព្រះព្រះព្ ង់
សរវព្រះ ហឫ  យ័ឲ្យអែករាល់គ្នែ ឃ វ្ើយ៉ា ងដូឃ ែ្ ះ ឃោយនូវព្រះ ព្រិសតឃយស ូ” 

 ១៨,១៦:៥ដងសាេូនីច ១  

 
ព្រះជាម្ចា ស់សំដដងអងគព្ ងឲ់្យឃយើងបានស្ចគ ល់  

  ឃោក ឌីហសមឹDeism ជាអែក សសនវជិាា ម្ចែ កប់ានឃលចឃលេ កែុងអំេុង
សតវតស ី១៧  និងសតវតស ី១៨ ឃោកសនែិោា នថា ព្រះជាម្ចា ស់គ្នម ន
សណាា នរូបរាង ឃហើយមនុសសមនិអាចស្ចគ ល់ព្ ងប់ានឃ  ។   មនិខុសរីរំនិត 
សតីរីអែកផលិតន្ទេិកា ដដលបានផលិតន្ទេកិាររចួ បញ្ាូ នន្ទេិកាឃន្ទះឃៅ
កានអ់តិងិជនដដលឃៅឆ្ងៃ យៗ ឃហើយគ្នតម់និដដលបានឃ ើញន្ទេកិាឃន្ទះ
មតងឃ ៀត ។ 
 
ប៉ាុដនត ព្រះជាម្ចា ស់របស់ឃយើងជាព្រះ ដដលបានយកកំឃណើ តជាមនុសស (យក
ភារជាមនុសស) ឃៅកែុងព្រះឃយស ូ ឃហើយឥេូវឃនះឃយើងដឹងថា ព្ ងជ់ា
នរណា ។   ព្រះអងគបានឃបើកសំដដងឃអាយមនុសសអាចស្ចគ ល់ព្ ង ់ ឃហើយមុន 
ឃរលព្ ងយ់ងឃចញរីដផនដី ព្រះអងគបានបឃព្ងៀនរីឃគ្នលការណ៍សំខាន់ៗ
ជាឃព្ចើន ដដលបានកតព់្ត្ឃៅកែុង រមពរីយ៉ាូហាន ជំរូក១៣-១៦ អំរី ំន្ទក់ 
 ំនងរបស់ព្រះអងគជាមយួនឹងព្រះវរបិត្ និង រាស្ដសដរបស់ព្ ង ់។ 
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ឃតើព្រះឃយស ូបានអះអាងយ៉ា ងដូចឃមតចខេះ ឃៅកែុងរមពរី យ៉ាូហាន ១២:៤៤-
៤៥ និង យ៉ាូហាន ១៤:១១ _________________________________ 

 

សរវនងៃឃនះ ព្រះឃយស ូម្ចនព្រះជនមរស់ឃៅកែុងចំឃណាម និងកែុងរាស្ដសតរបស់
ព្ ងត់្មរយៈព្រះវញិ្ជា ណបរសុិ ធ។ ព្រះវតតម្ចនរងឃ់ៅននព្រះវញិ្ជា ណបរសុិ ធ 
បានផតល់ឱ្យឃយើងនូវ ំន្ទក ំ់នងដស៏ែិ ធស្ចែ លបំផុត ។   
  

ឃតើម្ចននយ័យ៉ា ងដូចឃមតច? សូមអាន យ៉ាូហាន ១៤:២៣, ១៦:៧ 
_____________________________________________________  

ឃយើងមនិ្បំាចព់្តូវខំព្បឹងឲ្យបានកដីព្សឡាញ់របស់ព្រះអងគមកឃន្ទះឃ  ដបតិ
ឃយើង  ួលបានឃសចកដីព្សឡាញ់របស់ព្រះអងគរចួឃៅឃហើយ ! 
 
ឃ វ្ើជាមតិតសម្ចេ ញ់ជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់ ឃតើជាការដដលអាចឃៅ
រចួដដរឬឃ ? 
 

ឃតើនរណាកាេ យជាមតិតសម្ចេ ញ់របស់ព្រះជាម្ចា ស់ ឃៅកែុងប រមពរីឃយងទាងំ
ឃនះ? 
១. ឃអស្ចយ ៤១: ៨ _____________________ 
២. យ៉ាូហាន ១៥:១៥ _____________________ 
 

ជួនកាលមតិតភារឃនះ រឺបានឃលើកមកបង្ហា ញឃៅកែុងព្រះរមពរីឃៅឃរលដដល
ជាមនុសស «ឃដើរជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់» រមួម្ចនឃោកឃអណុក (ឃោកុបបតដិ 
៥:២២) និង ឃោកណូឃអ (ឃោកុបបតដិ ៦:៩) ។  
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ឃនះមនិដមនម្ចននយ័ថារួកឃរជាមនុសសដដលលអឥតឃខាា ះឃន្ទះឃ  ដបតិរួកឃរ
មនិលអឥតឃខាា ះឃន្ទះឃេើយ ។ 
 

  ការបឃងកើតចំណងមតិដភារជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់ រឺជាការឃ វ្ើត្ម
ឃគ្នលការណ៍ដសំ៏ខានម់យួចំនួនដូចបានឃរៀបរាបឃ់ៅកែុងកូនឃសៀវឃៅ ភារ
ជាស្ចវក័។  វាមនិម្ចននយ័ថាជាការឃ វ្ើឃោយបងខំចិតតឃន្ទះឃ  ប៉ាុដនតឃោយការ
រកីរាយឃរញចិតត ដដល  ួលបាននូវកតីព្សឡាញ់ ការឃព្ជើសឃរ ើស ការអត់
ឃទាស ព្រមទាងំម្ចនព្រះវញិ្ជា ណរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ រងឃ់ៅកែុងឃយើងជានិចា។ 
ឃយើងជាកូនព្បុស កូនព្សី របស់ព្រះជាម្ចា ស់ ដដលបាន  ួលចិញ្ា ឹមចូលមក
កែុងព្រួស្ចររបស់ព្រះអងគ។ (យ៉ាូហាន ១:១២ ឃអឃភសូរ ១:៥)   
 
អារមមណ៍នន ំន្ទក ំ់នងដជិ៏តសែិ ធរបស់ឃយើងឃកើតម្ចន ឃោយការរស់ឃៅកែុង
បរយិកាសននការអ្ិស្ចា នឥតឈបឈ់រ ការសញ្ា ឹងរិតរីប រមពរី ការស្ចដ ប់
បង្ហគ បត់្មព្រះព្រិសត និងឃសចកតបីឃព្ងៀនរបស់ព្រះអងគ ជាបឃ់ៅកែុងការបឃព្មើ
រន័ធកិចាព្រិសតបរស័ិ   និងការឃ វ្ើជាសមរបន្ទា ល់ដល់អែកដន ។ ម្ចនឃរលខេះ 
ព្រះវតតម្ចនរបស់ព្រះព្រិសតហាកដូ់ចជាចាស់ៗ ឃហើយឃរលឃផសងឃ ៀត ឃយើង
ព្តូវ  ួលព្រះវតតម្ចនព្រះអងគឃោយជំឃនឿ ទាងំដឹងថាព្ ងនឹ់ងមនិដដល្ក
ឃចញរីឃយើង កនឹ៏ងមនិដដលឃបាះបងឃ់្លឃយើងឃេើយ ។ (ឃហឃព្រើរ ១៣:៥)   
 

ឃៅកែុងយ៉ាូហានជំរូក ១៥  ឃរៀបរាបអំ់រីស្ចរៈសំខានរ់បស់ដខែងឃដើមបឲី្យវាអាច
បឃងកើតផលដផេបានរឺព្តូវដតឃៅជាបនឹ់ងឃដើម ំរងំបាយជូរ។   សព្ម្ចបអ់ែកឃជឿ 
រឺឃព្បៀបដូចជាដខែង ឃហើយព្រះព្រិសតរឺឃព្បៀបដូចជាឃដើម ំរងំបាយជូរ។ ដខែង
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មនិរិបាកឃៅកែុងការឃៅជាបនឹ់ងឃដើម ំរងំបាយជូរឃន្ទះឃ  វាព្គ្ននដ់ត រឹង
ដផអក និងឃផ្ើជីវតិឃៅឃលើឃដើម ំរងំបាយជូរប៉ាុឃណាណ ះ ។ 
 

មនិខុសគ្នែ រីព្រិសតបរស័ិ  ឃោយស្ចរជំឃនឿកអ៏ាចឲ្យឃយើងបានសព្ម្ចក និង
រកីរាយជាមយួនឹងព្រះព្រិសតបានដដរ ។   ការរកីរាយជាមយួនឹងមតិតដល៏អណា
ម្ចែ ក ់ មនិដមនម្ចននយ័ថាព្តូវដតសនាន្ទគ្នែ ជាបរ់ហូតឃន្ទះឃ  ប៉ាុដនត កម៏និដមន
មនិឃអើរឃរើរចំឃរះគ្នែ ឃន្ទះដដរ ។ ឃោយព្គ្ននដ់តឃៅជាមយួនឹងមតិតសម្ចេ ញ់
របស់ខេួនឃន្ទះកន៏្ទមំកនូវឃសចកតីអំណរឃៅឃហើយ ។ 
 

  សរុបឃសចកដមីក មឃ្ោបាយដល៏អបំផុតឃដើមបថីាវ យសិរលីអដល់ព្រះជា
ម្ចា ស់ រឺជាការរកីរាយជាមយួនឹងព្រះអងគជាឃរៀងរហូត! នឹក្រីំព្ ងឃ់ៅឃរល
ឃោកអែកភ្ាករី់ដំឃណកឃៅឃរលព្រឹក ឃហើយជាឃរៀងរាល់នងៃព្តូវថាវ យោច់
ដល់ព្រះអងគ។ សូមអនុញ្ជា តឱ្យព្រះអងគឃ វ្ើជាមតិតសំឡាញ់ដល៏អបំផុតរបស់
ឃោកអែក ។ 
 


