
 

េតើមនុស()អចេកើតជថ្ីបនដូចេម្ច?	  
How	  Can	  A	  Man	  Be	  Born	  Again?	  

េលក ឈិក សី្ត៍	  

	  

វមិនែមននិយយអំពីសសនេនះេទ ប៉ុែន្វនិយយសំខនអ់ំពីទំនក់ទំនងរវងមនុស01 
និង្ពះជម)*ស់ែដលបនបេង្ើតមនុស*8! 

 
  

“ករេកើតជថ្”ី 
 

† េតើឃ%&េនះមនន័យយ ៉ងដូចេម្ច? 
† េហតុអ្ីបនជ្ពះេយស៊ូនិយយថ ្បសិនេបើមនុស*+ចង់េឃើញ 
នគរស%នសួគ៌េនះ មនុស%&្ត)វែតេកើតជថី្? 

េសៀវេភេនះនឹងពន+,ល់អំពីលក្ណៈខុសគ9+រវង 
កំេណើតៃនសច់ឈម (រូបកយ) និងកំេណើតៃនវ,-./ណ 

្ពមទំង្បប់អំពីេហតុែដល្ពះជម67ស់បនបេង្ើតមនុស7<មក។ 
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េដយករលក់កំបំងខ្.នឯងេនក្3ងទីងងឹត មនបុរសម*+ក់បនេដើរយ"#ង្បុង្បយ័ត្ចូលមក 
ជិត្ពះេយស៊ូជអ្កភូមិណសែរ6ត ។ គត់ជអ្កដឹកនំសសនយូដមួយរូបផងែដរ។ បុរសម'(ក់ 
េនះបនរង់ចំ្ពះេយស៊ូរហូតដល់យប់ងងឹត េដយសរែតគត់មនសំណ)រមួយេដើម12ីសួរេទកន់ 
្ពះេ យស៊ូ េហើយសំណ$រេនះជសំណ%រែដលគត់មិនចង់េអយនរណម23ក់េផ36ងេទៀតបនលេឺឡើយ។ 
េដយឈរេមើលពីចម-.យ េលកនីកូេដមបនេឃើញ្ពះេយស៊ូ្គិសេ្ធ្ើករអស)*រ*+ជេ្ចើនបន្បន%&ប់ 
គ"#។ គត់បនដឹងយ ៉ងច"#ស់ថ គ"#ននរណម"#ក់អចេធ្ើករទំងអស់េនះបនេទ េលើកែលងែតអ្ក 
ែដលមន្ពះវ*+,-ណរបស់្ពះជម&'ស់គង់ជមួយអ្កេនះ។ បន#$ប់មកេទៀត េលកនីកូេដមបន 
េឃើញ្ពះេយស៊ូកំពុងែតគង់េនម01ក់ឯង ដូេច្ះវជឱកសដ៏ល្សំរប់គត់េទជួបជមួយ្ពះេយស៊ូ 
េហើយសួរសំណ&រេទកន់្ពះអង្។ 

េលកនីកូេដមបនក៏ចប់េផ្ើមសួរថ៖ “ េលក្គ& េយើងខ្'ដឹំងថ េលក គឺពិតជេចញមកពី 
្ពះជម#$ស់្បកដែមន ដ"#ិតគ'"នអ្កណអចេធ្ើទីសំគលអ់ស#$រ$&ដូចេលកបនេធ្ើទំងេនះេទ 
េលើកែលងែតអ្កែដល្ពះជម#$សគ់ង់េនជមួយបុ៉េណ+,ះ ” ។ ្ពះេយស៊ូ្គិស្ ្ទង់គឺជ្ពះ េហើយ 
្ទង់្ជបដឹង្គប់កិច្ករទំងអស់។ ្ពះអង្មនភពរហ័សរហួនក្#ងករេធ្ើកិច្កររបស់្ទង់ ដូេច្ះ 
្ពះអង្ក៏បននិយយ្តង់ៗែតម្ងេទកន់េលកនីកូេដម េ្ពះ្ពះអង្្ទង់្ជបដឹង្គប់កិច្ករទំង 
អសែ់ដលេលកនីកូេដមចង់ដឹង និងចង់បនពី្ទង់ផងែដរ។ ដូេច្ះ្ទង់ក៏មន្ពះបន្(លតបេទកន់ 
គត់វ"ញថ៖ “្បសិនេបើមនុស()មិនេកើតជថី្េនះេទ េនះេគនឹងមិនអចេឃើញនគរឋនសួគ៌បន 
េឡើយ” ។ េន្តង់ចំណ*ចេនះេលកនីកូេដមក៏ឆ្ល់ េហើយក៏បនបន្ទូលសួរ្ពះអង្េទៀតថ៖    ៉េតើ 
ពក#$ថ “ករេកើតជថី្” មនន័យដូចេម្ច?   ៉។ សំណ$រេនះ គឺជសំណ*រមួយែដលមនុស()ជេ្ចើន 
ធ"#ប់បនសួរកន្ងមកជេ្ចើនសតវត$%រួចមកេហើយ េនេពលែដលេគស.្ឹងគិតពី្ពះបន្+លរបស ់
្ពះេយស៊ូេនក្,ង្ពះគមី្រយ៉ូហន ៣:៣ ។ 

េតើ ‘ករេកើតជថី្ ៉’ មនន័យយ&'ងដូចេម្ច? េតើេលកអ្កដឹងេទថ កលពីេដើមដំបូងេឡើយ 
្ពះជម&'ស់បនបេង្ើតមនុស+,មក េអយមនលក្ណៈជ្តីឯកែដរ គឺេអយមនុស%&មនវ$%&'ណ 
គំនិត និង រូបកយ។ ចិត្គំនិត ្ត#វបន្គប់្គងេដយវ*+,-ណែដល្ពះជម)*ស់បន្បទនេអយ 
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េហើយេបើកលណវ()*+ណេនះ េធ្ើជអ្ក្គប់្គងេលើជិវ'តទំងមូលរបស់មនុស45 េនះមនុស()នឹង 
រស់េនរួមគ)* និងមនទំនក់ទំនងយ)*ងជិតស្ិទ្ជមួយ្ពះជម&'ស់ែដលបនបេង្ើតមនុស/0មក។ 

ចំេពះជិវ)តរុក្ជតិ គឺវមនលក្ណៈែតមួយបុ៉េណ&'ះ មនន័យថ រុក្ជតិ មនែតេដើមែដលជ 
រូបកយែតបុ៉េណ()ះ េហើយវ្សូបយកសរធតុចិ2្មឹមកពីក្&ងដី និង បរ-យកសតមរយៈេដើមេនះ 
ឯង។ រ"ឯជិវ'តសត្វ'ញ គឺវ្ត$វបនបេង្ើតេឡើងេដយមនលក្ណៈពីរយ ៉ង មនន័យថ វមនទំង 
រូបកយ ្ពមទំងមនស$%រតី ឬក៏គំនិតផងែដរ។ សត្ចិ'្ឹមជិវ-តេដយសុីសត្ដៃទេទៀត ឬក៏សុ ី
រុក្ជតិជអហរ េហើយវអចេធ្ើចលនបនចម,-យឆ,-យៗ។  េដយសរែត សត្មនស"#រតី ឬ 
លក្ណៈធម្ជតិរបស់វ ្ពមទំងចលនភពរបស់វ ករទំងេនះប"#$ក់ថ្កុម សត្មនលក្ណៈ 
ខ្សជ់ង្កុមរុក្ជតិ ឬបែន្។ េដយែឡក េនេពល្ពះជម"#ស់បេង្ើតមនុស#/ ្ពះអង្បនបេង្ើត 
េដយេអយមនលក្ណៈបីយ$%ង គឺមនវ&'()ណ គំនិត និងរូបកយ។ េដយសរែតមនុស%&មន 
វ"#$%ណេនះេហើយែដលេធ្ើេអយមនុស%7មនលក្ណៈ្បេសើរខ្ស់ជងសត្ ឬរុក្ជតិ េហើយមនុស%& 
អចមនទំនក់ទំនងជមួយ្ពះជម01ស់ែដរតមរយៈវ'()*ណ។ 

្ពះេយស៊ូមន្ពះបន្-លថ៖ ្ពះជម23ស់ គឺជវ89:3ណ ដូេច្ះអ្កែដលថB3យបងំ្្ពះអង្្ត&វែត 
ថ"#យបងំ្្ទង់េដយវ%&'(ណ និងេសចក្ីពិត (យ៉ូហន ៤:២៤)។ ដូចេនះ េនេពលែដល្ពះជម,-ស ់
បេង្ើតមនុស+,េលកមក (ែដលមនលក្ណៈវ"#$%ណ គំនិត និងរូបកយ) គឺ្ទង់បនបេង្ើតមនុស%& 
មក ក្#ងបំណង្ពះហឫទ័យចង់េអយមនុស%&រសេ់ន្បកបភពជិតស្ិតជមួយនឹង្ទង់។ មនខគមី្រ 
ដ៏ល្មួយេនក្,ងកណ/គមី្រេលកុប78តិ្ ៣:៨ “ រួចមកបនឮសំេឡង្ពះេយហូវ56ដ៏ជ្ពះ ែដល្ទង់ 
យងក្%ងសួនច*+រេនេពលៃថ្េល្ើយ....” មនុស%&បនជួបជមួយ្ពះជម1%ស់ និងបនរស់េនរួមគ%& 
ជមួយ្ទង់ តមរយៈវ"#$%ណរបស់មនុស%.េនះឯង។ េនេពលែដលវ"#$%ណរបស់មនុស%.បនស"#ប់ 
េដយសរអំេពើបប េនះជិវ'តរបស់មនុស'(បនចប់េផ្ើមថយចុះ រហូតដលដូ់ចជ្កុមពពួកសត្ែដរ។ 
គំនិតរបស់មនុស,-ែ្បក"#យេទជគំនិតមួយែដលេចះ្ព6យបរម្អំពីតំរូវករខងរងកយ និងករ 
េ្សកឃ&នផងែដរ។ វ"#$%ណរបសម់នុស%&បនស)%ប់ េដយសរែតករវយលុកលុយៃនអំេពើរបប 
របស់េគ។ កលេដើមដំបូងេឡើយ េពល្ពះជម()ស់បេង្ើតមនុស)4ដំបូងេនះ មនុស%&រសេ់នក្%ងភព 
ខ្ង់ខ្ស់ និង េនក្%ងបរ#យកសដ៏បរ#សុទ្មួយ។ េគមនរូបកយរ*ងមំ និងមនសុខភពល ្្ពមទំង 
គ"#នជមឺ្អី្ទំងអស់ េហើយេដយសរែតវ"#$%ណរបស់មនុស%.មនជិវ"ត និងមនទំនក់ទំនងជមួយ 
្ពះជម&'ស់ ដូចេនះគត់មនទំងករ្បកបជមួយ្ពះជម-.ស់ និងទំងកររួបរួមគ7.ជមួយ្ពះ្ទង់ 
ែដរ  ។ 
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 បុ៉ែន្ មនជំេរ,សមួយបនេកើតេឡើង។ េតើមនុស()បនរស់េនរួមគ0(ជមួយ្ពះជម"#ស់េដយ 
សរ គត់្សឡញ់្ទង់? ឬមួយ មនុស"#បនរស់េនរួមជមួយ្ពះជម2"ស ់មកពីមនុស'(គ"#នជំេរ)ស 
េផ#$ងេទៀត? 

េដើម%&ីកំណត់េមើលដួងចិត្របស់មនុស,-បន ្ពះជម4,សប់នដក់េដើមេឈើមួយែដលមនភព 
ទក់ទញយ ៉ងខ"#ំងណសេ់នកណ%&លសួនេអែដន។ វជេដើមេឈើែដល្ពះអង្ហមមិនេអយ 
បរ#េភគែផ្របស់វេឡើយ េ្ពះេបើមនុស()បរ+េភគែផ្េឈើេនះនឹងនំេអយពួកេគស"#ប់ខងវ)*+#ណ។ 
ដូេច្ះ ឥឡ#វេនះ មនុស%&្ត)វេធ្ើករេ្ជើសេរ2សមួយ។ ជំេរ)សមួយេនះគឺ េតើមនុស./ចង់បន្កររស់េន 
្បកបគ%&ជមួយ្ពះជម)*ស់? ឬមួយក៏ មនុស%&ចង់បំេពញចំណង់តមសច់ឈមេលកិយរ៍បស់ 
គត់ េហើយ្ត)វែបកេចញពី្ពះជម*+ស់?  

គួរេអយេសកស)*យណស ់ ែដលមនុស%&(េលកអដំ) បនេ្ជើសេរ)សកររស់េនតមខង 
សច់ឈម េហើយគត់បនបរ0េភគែផ្េឈើែដល្ពះអង្បនហមមិនេអយបរ)េភគ។ តមរយៈករ 
ែដលគត់បនេធ្ើេនះ វ0123ណរបស់គត់្ត#វបនស$%ប់ េហើយចប់ពីេពលេនះមកមនុស%&ែដល 
្ពះជម&'ស់បនបេង្ើតមកក"#យេទ ជមនុស&'ែដលមនលក្ណៈែតពីរវ'ញ គឺរូបកយ(សច់ឈម) 
និង្ពលឹង(គំនិត)។ ្ពះេយស៊ូមន្ពះបន្(ល្បប់ េលកនីកូេដមថ៖ អ្ក្ត&វែតេកើតជថី្េឡើងវ)ញ 
(យ៉ូហន ៣:៧)។ េយើងម"#ក់ៗ្ត#វែតេកើតជថី្ ខងឯែផ្កវ"#$%ណ។ េយើងបនេកើតមកមនលក្ណៈ 
ជសច់ឈមៃនេលកិយ ៍ េហើយេយើងបនដច់េចញពី្ពះជម#$ស់រួចជេ្សចេហើយ ដូេច្ះេយើង្ត'វ 
ែតេកើតជថី្ខងវ$%&'ណេឡើងវ$ញ ្បសិនេបើេយើងចង់ដឹង និងចង់បន្ពះពរ និងអំណរែដលបនមក 
ពីកររស់េនរួម្បកបជមួយ្ពះជម&'ស់។ មនុស%&ដំបូង(េលកអដំ')ែដលបនស"#ប់ខងវ#$%&ណ 
ដឹងច"#សថ់ ករែដលេធ្ើកិច្ករល្ ករកន់តមខងសសនេផ#$ងៗ ករកន់តមច'(ប់ ឬក៏ករ 
អនុវត្ន៍តមអី្មួយេនះ វមិនអចេធ្ើេអយវ0123ណែដលបនស'(ប់េនះរស់េឡើងវ)ញបនេទ ។ េយើង 
អចព$%យមេធ្ើករេផ$/ងៗ េដើម$3ីេអយបនល្ បុ៉ែន្េយើងនឹងមិនបនល្្គប់្គន់ល្មេឡើយ។ 
្ពះេយស៊ូបនបន្មន្ពះបន្/លជមួយេលនីកូេដមេទៀតថ៖ ្បសិនេបើអ្ក មិនេកើតជថី្េទេនះ 
អ្កនឹងមិនអចេឃើញ ្ពះរជៃនស)*នបរមសុខេឡើយ (យ៉ូហន ៣:៣)។ មនុស%&េយើងធម្តមិន 
អចយល់អំពីករេនះេឡើយ េហើយមនុស%&មិនមនសម្តភពក្/ងករយលអំ់ពីករទំងអស់េនះបន 
េទ។ សវ័កបូ៉លបនសរេសរសំបុ្តេទ្កុមជំនំុេន្កុងកូរ$នថូសថ៖ ចំេពះមនុស*+េលកគ"#ន 
នរណយល់អំពីមនុស./បន េ្កពីវ567.ណែដលេនក្&ងខ្*នេគេនះេទ។ រ2ឯ្ពះជម"#ស ់ ក៏ដូេច'(ះែដរ 
គ"#ននរណម(#ក់យល់អំពី្ពះអង្បន េ្កពី្ពះវ9:;#ណរបស់្ពះជម+,ស់េនះេឡើយ។ ចំេពះេយើង 
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េយើងពំុបនទទួលវ*+,-ណេលកិយ៍េទ គឺេយើងបនទទួល្ពះវ*+,-ណែដលមកពី្ពះជម&'ស់ េដើម'. ី
េអយបនស'(ល់អី្ែដល្ពះអង្េ្បស្បទនេអយេយើង។  េយើងនិយយេសចក្ីទំងេនះ េដយមិន 
េ្បើពក'(េពជន៍ែដល្បជ%&មនុស%&បេ្ងៀនេនះេឡើយ គឺេយើងេ្បើែតពក#$ណែដល្ពះវ-!"#ណ 
បេ្ងៀន េដើម*+ីពន*.ល់េសចកី្ពិតខងវ#$%&ណដល់មនុស&/ែដលបនទទួល្ពះវ"#$%ណ។ រ)ឯមនុស"#មិន 
បនទទួល្ពះវ*+,-ណ ក៏ពំុអចទទួលេសចកី្ណែដលមកពី្ពះវ%&'(ណបនែដរ េ្ពះេគយល់ថ 
េសចកី្ទំងេនះជេរឿងេលល េហើយេគពំុអចយល់បនេទ មនែត្ពះវ0123ណបុ៉េណ#$ះែដល្បទន 
េអយមនុស()េយើងអចវ(និច័្យេសចកី្ទំងេនះបន (១ កូរ$នថូស ២:១១-១៤)។ ដូចជអី្ែដល 
សវ័កបូ៉លបននិយយអ/្ឹង ធម្តមនុស9:េយើងមិនអចដឹង ឬយល់អំពីកិច្ករខងឯវ"#$%ណ 
េឡើយ េហើយចំេពះេយើងជមនុស*+វ"ញ វែបរជមនលក្ណៈេលល េហើយពិបកក្&ងករទទួលេជឿ 
េទវ"ញ ។  វពិតជមនករពិបកក្&ងករទំនក់ទំនងជមួយ្ពះជម)*ស ់ េនេពលែដលេយើងមិន 
យលដឹ់ងច"#ស់លស់ អំពីភពខុសគ*+រវង្ពះវ"#$%ណែដល្គប់្គងេលើមនុស+, និងសច់ឈម 
្គប់្គងេលើមនុស%&។ េតើេលកអ្កធ)*ប់ចប់អរម្ណែ៍ដរឬេទថ វពិតជពិបកក្)ងករពន#$ល់អី្មួយ 
េទកូនេក្ង? វអចេធ្ើេអយេយើងឆប់មួរេម67បន ពីេ្ពះេយើងគិតថ េហតុអី្បនជេក្ងេនះមិន 
យល់អ%្ឹង? ខ្+ំបនពន01ល់ច03ស់ែមនែទន េហើយករេនះជករធម្តៗេទេតើ! េហតុអី្បនជេក្ង 
េនះេនែតមិនយល់េសះអ+្ឹង? ចំេពះខងឯែផ្កវ"#$%ណ មនុស%&ក៏េ្បៀបដូចជកូនេក្ងម./ក់ 
អ"្ឹងែដរ ។ ្ពះគមី្របន្បប់េយើងថ មនុស,-ធម្តមិនអចយល់អី្ៗអំពីែផ្កឯវ+,-.ណបនេទ 
ពីេ្ពះពួកេគ្ត+វករមនករបង34ត់បេ្ងៀនខងពី្ពះវ"#$%ណ។ េហតុេនះេហើយបនជ្ពះេយស៊ូមន 
្ពះបន្'លថ៖ អ្ក្ត)វែតេកើតជថី្េឡើងវ"ញ ្បសិនេបើអ្កចង់េឃើញនគរស56នសួគ៌។ ្បសិនេបើ 
េលកអ្កនឹងចង់េឃើញ្ពះរជ01របស់្ពះជម"#សេ់នេលើស&'នសូគ៌  ករេនះទមទរេអយេលកអ្ក 
មនករេកើតជថី្ខងឯវ"#$%ណ។ ដូេច្ះ េលកអ្ក្ត,វែតេកើតជថី្ម្ងេទៀត។  

បន#$ប់មកេលកនីកូេដមបនសួរ្ពះេយស៊ូេទៀតថ៖ ‘េតើេអយខ្#ំេកើតជថី្ដូចេម្ចបន? 
េតើករេកើតជថី្េនះតមរេបៀបណែដរេទ? េហើយេតើករទំងអស់េនះេកើតមនដូចេម្ចបន?’ ។ 
្ពះេយស៊ូបនពន+,ល់េដយេ្បើ្បស់ឧទហរណ៍មួយ េដើម%&ីេអយេលកនីកូេដមអចយល់បន។ 
្ពះអង្មន្ពះបន្'ល្បប់េលកនីកូេដមអំពីេរឿងមួយេនក្%ង្ពះគមី្រសម័្ន្េម្តីចស់ ែដល្ទង់ 
បនដក្សង់េចញមកពីកណ%គមី្រជនគណន។ េនេពលែដលកូនេចអ៊-្សែអលេនវលរេហស34ន 
ពួកេគបនចប់េផ្ើមរអូ៊្បឆំងនឹង្ពះជម#$ស់ និងេលកមូ៉េស។ ពួកេគនំគ$%និយយថ៖ ្ពះជម&'ស់ 
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និងេលកមូ៉េស បននពួំកេយើងេចញពី្សុកេអសុីបមក េដើម+,ីសម.+ប់េយើងេនទីរេហស'(នេនះ។ 
េយើងអត់មនអហរអី្េផ01ង េ្កពីនំម60ណដ៏ធុញ្ទន់េនះេឡើយ(ជនគណន ២១:៥) ។  

េដយសរែតពួកេគបននិយយរអូ៊រទំ ្ពមទំងតវ#$្បឆំង នឹង្ពះជម0$សដូ់េច្ះ ្ពះអង្ 
បនដក់េទសពួកេគ េដយេអយមនសត្ពស់ែដលមនពិសសហវចូលក្&ងជំរ+ រុបស់ពួកេគ េហើយ 
បន#$ប់មកេទៀត ក្#ងេពលដ៏ខី្មួយ មនមនុស&'ក្#ងចំេណមជនជតិអុ ី្សែអលជេ្ចើន បនស$%ប់ 
និងរបួស េដយសរែតសត្ពស់ពិសទំងេន ា ះចឹក។ េពលេនះ្បជជនអុ ី្សែអល នំគ)*រត់េទរក 
េលកមូ៉េស េហើយបនសុំេទសគត់ ្ពមទំងអង្រគត់េអយអធិស%&នេទកន់្ពះជម+,សស់ំរប់ 
ពួកេគ។ េពលេនះេលកមូ៉េសបនទូលសុំេអយ្ពះជម,-សព់"#បល្បជជនទំងេនះ។ េទះបីជ 
យ"#ងេនះកី្ ្ពះជម&'ស់ពំុបនព()បល្បជជនភ0(មៗែតម្ងេនះេទ ្ពះអង្បនដក់ជំេរ0សមួយ 
សំរប់ពួកេគ។ ្ពះអង្បនេធ្ើេអយ្បជជនអី ុ្សែអលែដល្តAវពស់ចឹកេ្ជើសេរFស មនន័យថ 
ករបនជសះេស)*ើយរបស់ពួកេគ គឺស្ិតេនេលើករសំេរចចិត្ផ"#លរ់បស់ខ្'នឯង។ េនក្%ង្ពះគមី្រ 
ជនគណន ២១:៨ បនែចងថ៖ េហើយ្ពះេយហូវ)*្ទង់មនបន្2លមកេលកមូ៉េសថ ចូរេធ្ើពស់ 
េភ្ើងមួយ ភ*+ប់េនេលើបេង()លេទ េដើម)-ីេអយកលណអសអ្់កែដល្ត)វពស់ចឹកេគ្កេឡកេមើល 
េទេឃើញ េនះេគនឹងបនជ េហើយរស់េន ។ េពលេនះេលកមូ៉េសក៏បនេធ្ើពស់លងិ្ន េបះភ&'ប់ 
េទនឹងបេង'(លមួយ េហើយគត់បនដក់េនកណ)*លជំរ/របសពួ់កេគ។ បន)*ប់មកេទៀត េលកមូ៉េស 
បន្បកស្បប់ដល់អស់អ្កែដល្ត-វបនពស់ចឹកទំងអស់េនះថ េអយសំលឹងេមើលេទកន់ 
ពស់លងិ្នែដលេនជប់នឹងបេង-.លកណ1.លជំរ5។ បន#$ប់មកអស់អ្កទំងេនះបនសំលឹងេមើល 
េទពស់េនះ រួចេហើយពួកេគក៏បនជសះេស'(ើយភ,'មែតម្ង។ 

េនក្%ង្ពះគមី្រ លងិ្ន គឺជស%&'ែដលតំណងេអយករកត់េទស ឬករវ&និច័្យេទស 
របស់្ពះជម*+ស់ចំេពះមនុស+3។ ្បជជនអុ ី្សែអលមនអសនៈមួយេធ្ើពីលងិ្ន ែដលជអសនៈ 
សំរប់េធើ្យ+,បូជ (េនក្%ង ២ ពង#$វតក#(្ត ១៦:១៥)។ ចំេពះសត្ពស់វ,ញ គឺភគេ្ចើនេនក្)ង 
្ពះគមី្រតំណងេអយអំេពើបប។ មនឧទហរណមួ៍យ អំពីសត្ពស់ែដលបនល$%&ង!ស្ី និងបុរស 
ដំបូង (នងេអវ&' និងេលកអដំ) េនក្%ងសួនច+,រេអែដន ក្%ងេលកុប+4តិ្ ៣:១៣ ។ េទះបីជេនក្*ង 
រូបភពយ'(ងេនះក៏េដយ ក៏ករេលើកពសល់ងិ្នែដលេនជប់នឹងបេង+,លេនះ សំេដេទេលើេឈើឆ"#ង 
ែដល្ពះេយស៊ូ្គិស្នឹង្ត#វបនេគឆ'(ង។ ្ពះេយស៊ូមន្ពះបន្$លថ៖ ‘ េនះកូនមនុស"#នឹង្ត)វេគ 
េលើកេលកេឡើងយ"#ងេនះែដរ’ (យ៉ូហន ៣:១៤)។ បន#$ប់មកមនម្ងេទៀតែដល្ទង់មនបន្)ល 
េនក្%ង្ពះគមី្រយ៉ូហន ១២:៣២ ថ៖ ឯខ្$ំ េបើសិនជខ្$ំ្ ត#វេលើកពីដីេឡើង េនះខ្2ំនឹងទញមនុស%& 
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ទំងអស់មកឯខ្,។ំ ទីកែន្ងេនះ ្ពះេយស៊ូកំពុងែតនិយយអំពីរេបៀបែដល្ទង់នឹងេសយទិវង្តេន 
េលើេឈើឆ&'ង។ ដូេច្ះ រូបពស់លងិ្នែដលេនជប់នឹងបេង/0លេនះ គឺជស"#$តំណងេអយអំេពើបប 
របស់េយើងែដល្ត&វបនកត់េទស េដយសរ្ពះអម+,ស់ែដលេនេលើេឈើឆ6,ង។ ដូចែដលេលក 
មូ៉េសបនេលើកពសល់ងិ្នេនក្%ងវលរេហស"#ន េនះបុ្តមនុស%&នឹង្ត+វបនេគេលើក្ទង់េឡើងែដរ។  

េតើមនុស()អចេកើតជថី្បនដូចេម្ច? មនុស%&អចេកើតជថី្បនេដយសរ រេបៀបែដល 
្ពះជម&'ស់បនផ្ល់មកេអយេយើង តមរយៈករសុគតរបស់្ពះរជបុ្តែតមួយគត់របស់្ទង់ គឺ 
្ពះេយស៊ូ្គិស្។ ្ពះេយស៊ូសុខចិត្ទទួលយកនូវករវ$និច័្យេទស េ្ពះែតអំេពើបបរបស់េយើង 
្គប់ៗគ'( គឺ្ពះអង្្ទង់បនសុគតេនកែន្ងែដល្ទង់មិនស័កិ្សមទទួល េហើយេយើងវ"ញេទែដល 
ស័កិ្សមនឹងទទួលករកត់េទសេនេលើេឈើឆ-ង េដយេ្ពះអំេពើបបរបស់េយើង។ េនេពលែដល 
េយើងយល ់ និង្ពមទទួលស%&ល់្ គប់កិច្ករែដល្ពះេយស៊ូបនេធ្ើ េហើយសំលឹងេមើលេទកន់ 
្ពះអង្ែដលបនសុគតេលើេឈើឆ%&ងេដយមនជំេនឿ េនះេយើងនឹងដឹងកន់ែតច'(សថ់ ្ពះអង្ពិត 
បនសុគត េដើម%&លីះបបរបស់េយើងពិត្បកដែមន េហើយ្ទង់សុខចិត្ទទួលយកករវ)និច័្យេទស 
ជំនួសជិវ$តេយើង េដើម%&ីេអយេយើងម,%ក់ៗមនជិវ4តអស់កល%&ជនិច្ជមួយ្ទង់។ 

្សៃមេមើលថ ្បសិនេបើេលកអ្កកំពុងែតរស់េនជមួយ្បជជនអី ុ្សែអល ្បែហលជ 
៣៨០០ ឆ"#ំមុន េហើយជេពលែដលមនសត្ពស់ជេ្ចើនបនចូលក្2ងជំរ7 រុបស់េលកអ្ក។ មនៃថ្ 
មួយ េលកអ្កកំពុងែតអង្&យនិយយេលងជមួយមិត្ភកិ្េនក្%ងជំរ*របស់េលកអ្ក េហើយ្សប់ែត 
មនសត្ពស់មួយលូនចូលមក េហើយបនចឹកខេំជើងមិត្ភកិ្របសេ់លកអ្ក។ េលកអ្កក៏បនឈរ 
េមើលគត់ េដយមិនដឹងថ្ត(វជួយយ./ងដូចេម្ច េហើយ្សប់ែតេជើងរបស់គត់ក៏ចប់េផ្ើមេហើម 
និងមួយសន្)ះេ្កយមក មិត្ភកិ្របស់េលកអ្កបន្បកច់ដួល េដយសរពិសរបស់សត្ពស។់ 
េពលេនះ េលកអ្កក៏បន្បញប់ចប់ទញគត់េចញពីជំរ- យុ"#ងេលឿន េហើយែ្សកខ"#ំងៗ្បប់ 
មិត្ភិក្របស់េលកអ្កថ៖ ‘សូមអ្កសំលឹងេមើលេទរូបសត្ពស់លងិ្នែដលេលកមូ៉េសបនដក់ 
ជប់នឹងបេង$%លេនកណ*%លជំរ.េនះេទ’ ។ បុ៉ែន្មិត្ភកិ្េនះេឆ្ើយតបវ$ញថ ៖ ‘ ខ្#ំមិនយល់េសះថ 
េតើករេនះនឹងអចជួយខ្&ំបនឬ? ’ ។ បន#$ប់មក េលកអ្កែ្សកេឡើងម្ងេទៀតថ៖ “ សូមកំុ្បែកក 
ជមួយខ្'ំេឡើយ ្គន់ែតសំលឹងេមើលេទបនេហើយ ” ។ ផ្#យេទវ(ញ មិត្ភកិ្េនះក៏បនតបមក 
វ"ញេទៀតថ ៖ ‘ ខ្#ំមិនយល់េសះ! េតើករែដលសំលឹងេមើលរូបពស់េនជប់បេង+,លេនះ នឹងអចជួយ 
ខ្#ំបន? ខ្#ំជិតស+,ប់ឥឡ1វេហើយ ’ ។ េលកអ្កេនែតបន្ព"#យមពន"'ល់គត់ទំងពិបកថ៖ “ ខ្#ំក៏ 
មិនដឹងអំពីករេនះែដរ បុ៉ែន្ខ្4ំ្គន់ែតដឹងថ េនជំុវ'ញពួកេយើងមនមនុស-.ជេ្ចើនែដលកំពុងែតស"#ប់ 
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ដូចជមិត្ឯងែដរ។ បុ៉ែន្ពួកេគបនសំលឹងេមើលេទ រូបសត្ពសល់ងិ្នែដលេនជប់នឹងបេង-.លេនះ 
េហើយឥឡ'វេនះពួកេគបនជសះេស$%ើយេហើយ។ សូមអ្កេមត$%សំលឹងេមើលរូបពស់េនះេទ! ’ ។ 
បុ៉ែន្ មិត្ភកិ្របស់េលកអ្កេនែតបដិេសដថ៖ ‘េនះជេរឿងល្ីេល្ើមួយបុ៉េណ)*ះ ខ្#ំមិនយកចិត្ទុក 
ដក់នឹងវេទ ’ ។  

បន#ប់មកមិត្ភកិ្របស់អ្កក៏បនដច់ខ%&លស់"#ប់េទ េហើយេពលេនះេលកអ្កដូចជមិនចង់ 
ទទួលេជឿអំពីករអី្ែដលេទើបែតនឹងេកើតមនដល់មិត្ភកិ្របស់េលកអ្កេឡើយ។ េលកអ្កមិនបន 
សុំេអយគត់េធ្ើអី្ពិបកេនះេទ គឺេលកអ្ក្គន់ែតចង់េអយគត់សំលឹងេមើលេទកន់រូបសត្ពស ់
លងិ្នេនះែតបុ៉េណ&'ះ។ គត់មិនចំបច់យល់អំពីរេបៀបែដលរូបសត្ពស់ជួយព/0បលេនះេឡើយ គឺ 
គត់្គន់ែតេជឿ េហើយសំលឹងេមើល េដើម%&ទីទួលបនផលព()បលេនះ។ 

ដូចគ%&ែដរ ្ពះេយស៊ូបនសុគតសំរប់អំេពើរបបរបស់េយើង បុ៉ែន្េយើងមិនចំបច់យលអំ់ពី 
ករែដលនេំអយ្ពះអង្េធ្ើដូេច្ះែដរ។  េយើងមិន្ត,វករដឹង ឬ យល់អំពីឬសគល់ ៃនករបំផ-.ស់បំែ្ប 
េនះេទ បុ៉ែន្អី្ែដលេយើង្ត3វែតដឹងេនះ គឺេយើង្ត#វដឹងថ ករេនះជករែដលពិត្បកដែមន។ 
ដូចជ្បជជនអុ ី្សែអលេនវលរេហស+,នែដរ េយើងមិនចបំច់យល់ពីរេបៀបៃនករសេ'ង)*ះ េដើម%& ី
ទទួលភពរ'ករយអំពីលទ្ផលរបស់វេនះេទ។ េយើងអចរស់េនរួមគ* និងមនមនសិកររួមគ"# 
្ពមទំង្បកបគ*+ជមួយ្ពះជម#$ស់បនផងែដរ។ េយើងអចដឹងថ េតើជិវ$តែដលអស់កល-.ជនិច្ 
និងជិវ$តែដលមនេសរ$ភពេចញពីអំេពើបបេនះ វមនលក្ណៈល្អស%&រ&(យ*&ងណែដរ។ ្ពះេយស៊ ូ
បនពន$%ល់អំពីរេបៀបៃនេកើតជថី្េឡើងវ,ញ េហើយ្ទង់មន្ពះបន្9លថ៖ េហើយែដលេលកមូ៉េស 
បនេលើកសត្ពស់េឡើងេនទីរេហស()នយ#$ងណ េនះកូនមនុស$/នឹង្ត3វេគេលើកេលកេឡើងយ*+ង 
េនះែដរ េដើម)*ីេអយអសអ្់កណែដលេជឿដល់កូនមនុស*+េនះ មិន្ត&វវ(នសេឡើយ គឺេអយមន 
ជិវ$តអស់កល+,ជនិច្វ"ញ (យ៉ូហន ៣:១៤-១៥) ។ 

ដូេច្ះ ្បសិនេបើគ./នករេកើតជថី្េទ េនះេលកអ្កនឹងេ្បៀបបនដូចជ មនុស)*ម,)ក់ែដល 
រស់េនមនលក្ណៈែត ពីរ ភគបី (២/៣) ៃនជិវ$តទំងមូលបុ៉េណ12ះ។ មនុស27េយើងដឹងេនក្(ងចិត្ 
និងឆន្ះរបស់េគ គឺេគដឹងថ មនអី្មួយែដលេនខ្ះក្#ងជិវ(តរបស់េគ េហើយពួកេគែតងែតព"#យម 
ែស្ងរកអី្មួយមកបំេពញចេន34ះេនះ។ បុ៉ែន្ មនប"#$មួយ គឺថមនុស()បនព(,យមែស្ងរកអី្មួយ 
មកបំេពញចេន*+ះេនះ គឺពួកេគែស្ងរកេដយេ្បើ្បសកិ់ច្ករខងឯសច់ឈមេទវ,ញ ឬក៏េ្បើ 
្បស់តមអរម្ណែ៍ដលពួកេគមនេនក្'ងបទពិេសធន៍ផ12ល់ខ្7ន។ បុ៉ែន្សរុបមក េទះបីជមនុស01 
ព"#យមែស្ងរកករទំងេនះេដយបំេពញចិត្របស់េគ េដយករបំេពញករសប#$យខងឯសច់ 
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ឈម ឬក៏បំេពញអរម្ណ៍របស់េគយ34ងណក៏េដយ ក៏ពួកេគេនែតមិនអចបំេពញករេនះបនែដរ 
គឺពួកេគេនែតមនអរម្ណ៍ថ ពួកេគេនមនខ្ះអី្មួយ ពីេ្ពះគ<=នអី្អចបំេពញជិវEតខងឯវEIJ=ណ 
បនេទ លុះ្តែតមនុស./េនះមនករេកើតជថី្ក្+ង្ពះវ1234ណ។ 

្ពះជម&'ស់បនបេង្ើតមនុស+,មក គឺេដើម+1ីេអយពួកេគថ"យបងំ្្ពះអង្។ ្បសិនេបើេយើង 
ទំងអស់គ()មិនថ"#យបងំ្្ពះពិត ជ្ពះែដលមន្ពះជន្គង់េនេនះេទ េនះេយើងកំពុងែតថ/0យបងំ្ 
្ពះេផ&'ងៗ ឬក៏របស់របរេផ#$ងៗេទៀតដូចជ៖ ឡនរបស់េលកអ្ក ផ្ះ លុយ ឬក៏ របស់របរេផ*+ងេទៀត 
ជេ្ចើន ែដលេលកអ្កគិតថ វសំខន់ជង្ពះជម#$ស់ែដលបនបេង្ើតេលកអ្កមក។ បុ៉ែន្ េនះជ 
ករធម្តេទ មនុស%&ទំងអសេ់កើតមកសុទ្ែតមនករថ$%យបងំ្ទំងេនះដូចៗគ"#រួចេ្សចេទេហើយ។ 
េលកអ្ក្បែហលគិតថ េនះគឺជករធម្តសម"#ែតបុ៉េណ&'ះ េហើយេលកអ្ក្បែហលជមិន 
យល់អំពី េតើេបើសិនជមនុស*+្គន់ែតេជឿេលើ្ពះេយស៊ូ្គិស្ េហើយេអយមនុស%&េនះអចេកើតជថី្ 
ក្#ង្ពះវ&'()ណដូចេម្ចបន?  បទ! ្តឹម្ត#វេហើយ គឺ្ពះជម/0ស់បនេអយករេនះមនលក្ណៈ 
សម"#ធម្តដូេច្ះឯង គឺសម#$ីែតកូនេក្ងតូចៗក៏អចទទួលករេកើតជថី្ក្1ង្ពះវ"#$%ណបនែដរ។ 
្ពះេយស៊ូបនពន+,លដ់លេ់លកនីកូេដមថ៖ ្ពះជម&'ស់្សឡញ់ពិភពេលកេនះខ)*ំងណស់ គឺ 
ជពិភពេលកែដលកំពុងែត្ត+វអំេពើបបបំផ)*ញ េហើយនឹង្ត3វវ5នសែដលជលទ្ផលៃនអំេពើបប។ 
បុ៉ែន្អស់អ្កណែដលេជឿេលើ្ពះេយស៊ូ េនះនឹងមិន្ត2វវ4នសេឡើយ បុ៉ែន្េគនឹងមនជិវ$តអស់កល+, 
ជនិច្វ'ញ (យ៉ូហន ៣:១៦)។ ខ្#កំំពុងែតគិតម្ងេទៀតអំពី្បជជតិអុ ី្សែអលែដលេគកំពុងែត 
វេង្ងេនក្(ងវលរេហស./ន ពួកេគបនស្បីេន$%សេអយ្ពះជម&'ស់ចំេពះប/0'ែដលពួកេគជួប 
្បទះ េហើយនិយយរអូ៊រទ ំនិងតវ&'្បឆំងជមួយ្ពះអង្ ក៏េ្ពះែតភពឥតបនកររបស់ពួកេគែដរ។ 
បុ៉ែន្ តមពិតពួកេគេទវ"ញេទែដលសកិ្សមនឹងទទួលករបេន)*សទំងេនះ។ មនុស%&េយើងពិតជ 
ពិបកណស ់ ។ េយើងបនេបះបង់េចល្ពះជម"#ស់ េហើយរស់េនតមរេបៀបៃនសច់ឈម 
េលកិយរ៍បស់េយើង ។ បន$%ប់មកេយើងចប់េផ្ើមជួប្បទះនឹងករឈឺចប់ក្(ងជិវ-តសច់ឈមេនះ 
ករខ្ះខតខង្ពលឹងវ"#$%ណ ចិត្កំហឹង និងករលំបកលំបិនជេ្ចើន។ ជិវ2តខងឯសច់ឈម 
េលកិយ៍ គឺមននំេអយេទកន់េសចកី្ស(ប់បុ៉េណ./ះ។  ដូចគ&'នឹងសត្ពស់ែដលមនពិសែដល 
បនចឹក េហើយវនឹងបំផ'(ញេលកអ្ក ្ពមទំងេធ្ើេអយេលកអ្ក្ត2វវ"នសអន្រយេទៀតផង។ 
បុ៉ែន្ចំេពះកររស់េន ក្#ងវលរេហស+,ន និងករជួបភពលំបកេវទនរបសជ់នជតិអុ ី្សែអលេនះ 
មិនែមនជេគលបំណងេដើមដំបូងរបស់្ពះជម./ស់េឡើយ េហើយក៏មិនែមនជែផនកររបស់្ពះអង្ 
ែដរ។ ្ពះជម*+ស់មន្ពះហឫទ័យចង់នំពួកេគេអយបនចូលក្(ងទឹកដីសន/0 គឺជទឹកដីមួយែដល 
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ពួកេគអចទទួលអំណរពិត្បកដ និង្ពះពរដ៏េលើសលប់េនក្3ងទឹកដីេនះ ដូេច្ះករទំងេនះេហើយ  
ជ្ពះពរែដល្ពះអង្បនសន*+ជមួយបុព្បុរសរបស់ពួកេគ គឺតំងពីេលកអ្បហមំកេម្ះ។ បុ៉ែន្ 
ពួកេគបនបដិេសដសកី្ភពរបស់េលកកែលប និងេលកយ៉ូេស ្ ែដលពួកគត់ទំងពីរនក់បន 
ចូលក្#ងទឹកដីសន#$រួចមកេហើយ។ ពួកេគបននំគ&'និយយថ៖ ‘ពួកេយើងមិនអចចូលេទក្#ងទឹកដី 
សន#$ េហើយដេណ$ើមយកទឹកដីេនះបនេទ។ ខ./ំងស្ត5វែដលរស់េនក្)ងទឹកដីេនះមនសមត្ភព 
និងកំឡងំខ#$ំងណស ់ ’ ។ ផ្#យេទវ(ញ ពួកេគែបរជនគំ"#វ"ល្តលប់េទរស់េនក្#ងវលរេហស"#ន 
វ"ញ េហើយេ្កយមកពួកេគបនបន្ករស្បីេន$%ស្បឆំងនឹង្ពះជម1%ស់េទៀត េនេពលែដល 
ពួកេគជួបទុក្លំបកក្/ងវលរេហស'(នេនះ។ 

ឧទហរណេ៍បើេលកអ្កកំពុងស្ិតេនក្,ងវលរេហស23នៃថ្េនះ េនះមិនែមន្ពះជម,-ស់េទ 
ែដលចង់េអយេលកអ្ករស់េនទីេនះ។ ្ពះជម23ស់មិនចង់េអយេលកអ្ករស់េនក្-ងជិវ1តមួយ 
ែដលេធ្ើតមរេបៀបសច់ឈមេលកិយ៍េនះេទ។ ្ពះអង្ចង់េអយេលកអ្ករស់េនក្#ងជិវ(តមួយ 
ែដលេពញេដយ្ពះវ,!"#ណ េហើយមនអំណរពិត្បកដក្#ង្ពះពររបស់្ពះជម*+ស់ និងទទួលផល 
្បេយជន៍ែដលបនមកពីកររួម្បកបគ%&ជមួយនឹង្ទង់។ ្បជជនអី ុ្សែអលមិនបនយល់អំពី 
បំណង្ពះហឬទ័យរបស់្ពះជម-.ស់ េហើយក៏មិនយល់ថេហតុអី្បនជ ្ទង់េធ្ើេអយមនសត្ពស ់
ពិសក្&ងចំេណមពួកេគែដរ។ តមពិត្ពះអង្មន្ពះហឫទ័យចង់នំពួកេគេអយ្តលប់មករក្ទង់ 
វ"ញ។ េលកអ្កេឃើញេទថ មនេពលខ្ះែដល្ពះជម01សអ់នុ$%&ត្េអយមនករលំបកខ្ះៗចូល 
មកក្#ងជិវ$តរបស់េយើង គឺេនេពលែដលេយើងវេង្ងេចញពី្ពះអង្ េហើយេយើងបនបេណ$%យខ្#នឯង 
េអយចូលេទក្(ងទឹកដីែដលេពរេពញេដយភពេ្គះថ:;ក់។ ្ពះជម&'ស់្ជបដឹងថ តមរយៈ 
បទពិេសធន៍ែដលលំបកទំងេនះ នឹងផ្លផ់ល្បេយជន៍ដល់េយើង េដើម01ីរលឹកដសេ់តឿនេយើង 
េអយវ%ល្តលប់េទរក្ពះជម./ស់វ2ញ។ ដូចេនះ វមិនែមនជករដក់េទសរបស់្ពះជម45ស់មកេលើ 
េយើងេនះេទ។ បុ៉ែន្្ពះអង្កំពុងមន្ពះបន្1លថ៖ “ ចូរ្តលប់មករកេយើងវ0ញ អ្ករល់គ$%មិនអច 
រស់េនេដយគ)*នេយើងបនេទ អ្ករល់គ5*នឹង្ត$វបរជ័យ។ កររ$ខនេផ#$ងៗ និង កិច្ករលំបក 
្ពមទំងប()*ជេ្ចើននឹងេកើតេឡើងដល់អ្ករល់គ;* េដយេ្ពះ អ្ករល់គ%&បនព&*យមរស់េន
េដយគ%&នេយើង ” ។ អី្ៗទំងអស់្ត,វបនបេង្ើតេឡើង េដើម,-ីនំេលកអ្កេអយ្តលប់េទកន់ 
្ពះជម&'ស់វ"ញ េ្ពះ្ពះអង្ចង់េអយេលកអ្កេកើតជថី្ក្'ង្ពះវ-./0ណ េហើយរស់េនក្'ងជិវ-តដ៏ល ្
អស#$រ$&មួយែដលរួម្បកបនឹង្ទង់។ េបើគ%&នជំនួយពី្ពះអង្េទេនះ ្បជជនអុ ី្សែអល្បកដជ 
បត់បង់ជិវ$តេនក្*ងវលរេហស12នេនះបត់េទេហើយ។ ពួកេគ្បែហលជមិនអចរស់បនក្6ងរយៈ 
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េពល ពីរសប()ហ៍ផង បុ៉ែន្េដយសរ្ពះជម;)ស ់្ពះអង្បនេធ្ើជជំនួយរបស់ពួកេគ េនះពួកេគបន 
រស់េនក្(ងវលរេហស%&នេនះអស់រយៈេពលរហូតដល់ ៤០ឆ"#ំ។ ដូចគ"#ែដរ ្ពះជម#$ស់កំពុងែតជួយ 
េលកអ្ក េទះបីជេលកអ្កកំពុងែតេដើរឆ្ងកត់វលរេហស/0នក្4ងេពលឥឡ#វេនះក៏េដយ។ ្បសិន 
េបើគ"#ន្ពះហស្របស់្ ពះជម&'ស់ជួយេយើងេនះេទ េយើងនឹងមិនអចបន្ជិវ2តបនេទៀតេឡើយ។ ករ 
រស់េនរបស់េលកអ្កមកដល់ៃថ្េនះ គឺបនមកេដយសរ្ពះជម+,ស់ ជអ្ក្បទនេអយេលក 
អ្ក និងមនុស'(ទំងអស។់ ្ពះអង្ជួយេលកអ្ក េ្ពះ្ពះអង្ចង់េអយេលកអ្កបនស$%ល់េសចកី្ 
្សឡញ់ដ៏អស()រ)+របស់្ ទង់ និងករ្ព#យបរម្ ករខ្ល់ខ/0យរបស់្ទង់ចំេពះជិវ$តរបសេ់លកអ្ក 
េ្ពះ្ពះអង្ចង់េឃើញេលកអ្កបនេកើតជថី្ក្,ងេន្ពះវ%&'(ណ េហើយនឹងបនក+,យជមនុស,1 
ែដលមនជិវ&តេពញបរ&បូរណ៌ ដូចជអី្ែដល្ពះជម56ស់ចង់េអយមនុស6?េយើងមន្គប់ៗគ)*ែដរ។ 

ឥឡ#វេនះ មនមនុស,-េលកជេ្ចើនកំពុងែតេធ្ើដំេណើរ េនេលើដងផ្3វែដលនំេទរកេ្គះថ;<ក់ 
និងករលំបក។ ដូេច្ះ េលកអ្ក្ត,វែត្តលប់មករក្ពះជម78ស់វ:ញ មុនេពលែដលេលកអ្ក្ត,វ 
បនបំផ&'ញ។ េសចកី្សន()ដ៏អស.(រ(0មួយែដល្ពះជម,-ស់បនសន-2 គឺថ្បសិនេបើេលកអ្ក្គន់ 
ែតេជឿេលើ្ពះបុ្តរបស់្ពះអង្ េនះេលកអ្កនឹងមិន្ត+វវ-នសេឡើយ បុ៉ែន្េលកអ្កនឹងមនជិវ&ត 
អស់កល&'ជនិច្វ.ញ។ ជិវ.តអស់កល&'ជនិច្ មិនែមនជចំនួនបុ៉ន;&នឆ=&ំេនះេទ បុ៉ែន្វជអី្ែដលមន 
គុណភពដ៏ល្មួយ េហើយជចំនួនែដលមិនអចរប់បន។ េលកអ្កេឃើញេទថ ចំនួនែដល 
គ"#នគុណភពេនះ គឺជស%&ននរក។ បុ៉ែន្ជិវ*តេនក្0ង្ពះវ%&'(ណនឹងនំេអយជិវ%តរបស់េយើងមន 
គុណភព វ'េសសជងករយល់ដឹងរបស់ពពួកសត្ (ឬរូបកយ) េហើយេលើសជងករគិតរបស់េយើង 
េទេទៀត។ េនះេហើយ គឺជជិវ-តែដល្ពះជម*+ស់្ទង់កំពុងចង់េអយេលកអ្កមន។ េនះេហើយ 
ជជិវ%តែដលេនក្%ង្ពះវ+,-.ណ េហើយជជិវ%តែដលរួម្បកបជមួយ្ទង់។ ្ពះគមី្រមនែចងថ៖ 
គំនិតរបស់សច់ឈម គឺជេសចកី្ស"#ប់ បុ៉ែន្គំនិតៃន្ពះវ%&'(ណ គឺជជិវ%ត េសចកី្សុខសន្ 
និងអំណរវ)ញ។ េនះ គឺជបំណង្ពះហឬទ័យរបស់្ពះជម/0ស់សំរប់េលកអ្ករល់គ%& គឺជជិវ'តអស ់
កល#$ជនិច្ េសចកី្សុខសន្ និងអំណរ េហើយអំណរេនះ គឺជអំណរែដលមកពីករ រស់េនរួម្បកប 
ជមួយ្ពះជម)*ស់ ្ពមទំងដឹងថ ្ទង់គង់ជមួយេលកអ្ក ដឹកនំេលកអ្ក េហើយដឹងថ្ទង់ 
ជ្ពះែដលដឹង្គប់អី្ៗទំងអស់។ 

មនុស%&ែដលេកើតជថី្ គឺជមនុស+,ែដលេជឿេលើករផ្លេ់សចកី្្សឡញ់របស់្ពះជម12ស ់
ចំេពះេគ េដើម&'ីេគបនទទួលករអត់េទសេអយបនរួចពីបប េហើយ្ពះេយស៊ូបនទទួលយក 
អំេពើបបទំងេនះ ដក់េលើ្ ពះអង្ផ()ល់។ ដូេច្ះេនេពលែដលេលកអ្កេជឿេលើ្ពះេយស៊ូ េហើយ 
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ទទួលយក្ទង់ជ្ពះសេ#ង%&ះ និងេជឿថ ្ពះអង្បនសុគតេដើម)*ីលះបបរបស់េលកអ្កែមន េនះ 
ករេកើតជថី្ខងវ,-./ណនឹងេកើតេឡើងយ5/ងអស8/រ/:េនក្=ងជិវ,តរបស់េលកអ្ក។ បន#$ប់មកេទៀតេនះ 
េលកអ្កនឹងបនរស់េនយ ៉ងេពញេលញជងមុនជមួយនឹងជិវ+តក្/ង្ពះវ+345ណែដល េលកអ្ក 
មិនែដលនឹកស*+នដល ់ ្ពមទំងមិនែដលដឹងពីមុនមកផងែដរ។ វពិតជល្អស)*រ*,ណស់ េហើយក៏ 
វ"េសសហួសពីករគិត និងបទពិេសធន៍របស់មនុស67េទេទៀតផង។ ករេនះ គឺជករែដលមនុស*+ 
េលកមិនអចរកពក+,យកមកពិពណ៌នបនេឡើយ។ សវ័កបូ៉លបននិយយថ៖ េសចកី្ែដល 
េលកបនពិេសធន៍េនក្#ង្ពះវ)*+,ណេនះ គឺវពិតជអស8,រ,:ណស់ េហើយែដលអស"#រ#%រហូតដល ់
មិនអចរកពក)*របសម់នុស%&េលកណមួយមកពណ៌នអំពីករេនះបនេសះេឡើយ ។ ដូចេនះ គ)*ន 
ភសណមួយែដលអចពិពណ៌នអំពីករេនះបនេឡើយ។ ្ពះេយស៊ូមន្ពះបន្-លថ៖ ្បសិនេបើ 
អ្កចង់េឃើញ្ពះរជៃនស)*នបរមសុខ និងចង់យល់អំពីវ េនះេលកអ្ក្ត#វែតេកើតជថី្។ េដើម%& ី
បនចូលេទក្*ង្ពះរជៃនស34នបរមសុខបន េលកអ្ក្ត&វែតបនេកើតជថី្។ េលកអ្ក្គន់ែត 
សំលឹងេមើលេទឯ្ពះេយស៊ូ្គិស្ ែដល្ទង់្ត#វបនសុគតេនេលើេឈើឆ"#ង េដើម#)ីលះបបេលកអ្ក 
និងមនុស'(ទំងអស់ េហើយេជឿេលើ្ទង់ ្ពមទំងេជឿេលើេសចកី្្សឡញរ់បស់្ទង់ែដលមនសំរប់ 
េលកអ្ក េនះ្ពះជម,-សនឹ់ងផ%&ស់ែ្បេលកអ្កជមិនខន។ បុ៉ែន្មនសំណ,រមួយ ែដល្ត&វេចទ 
សួរថ៖ េតើេលកអ្កបនេកើតជថី្ជមួយ្ពះវ2345ណ្ពះជម&'ស់ េហើយរ/េន? ្បសិនេបើេលក 
អ្កមិនទន់េកើតជថី្េទេនះ ករេកើតជថី្មនលក្ណៈងយ្សួលណស។់ 

ឧទហរណ៍ថ៖ ៃថ្េនះេលកអ្កកំពុងែតស្ិតេនក្0ងជំរ3 ុមួយក្#ងចំេណមជំរ, ពីុរេផ&'ងគ*& េហើយ 
ករស្ិតេនក្)ងជំរុ/ណមួយរបស់េលកអ្កេន ា ះ គឺអ្ស័យេលើទំនក់ទំនងរបស់េលកអ្កជមួយ 
្ពះេយស៊ូ្គិស្។ េលកអ្កអចេជឿ េហើយសំលឹងេមើលេទកន់្ពះេយស៊ូ េដយមនជំេនឿថ 
្ពះអង្បនសុគតសំរប់េលកអ្កេនេលើេឈើឆ*+ង ឬក៏េលកអ្កអចរស់េនតម រេបៀបសច់ឈម 
េលកិយរ៍បស់េលកអ្កបន្េទេទៀត។ វជករងយ្សួលណស់សំរប់េលកអ្កក្#ងករបត់បង់ 
ឱកសទទួលេសចកី្សេ*ង,-ះ គឺ្គន់ែតេលកអ្កមិនទទួលេជឿេលើ្ពះេយស៊ូ្គិស្ េនះេលកអ្ក 
បនបត់បង់ឱកសេនះរួចេទេហើយ។ បុ៉ែន្សូមចងចំថ ករែដលេលកអ្កកំពុងែតបន្េធ្ើទំងេនះ 
នឹងនំេអយេលកអ្ក្ត/វវ1នសបត់បង់។ ទនឹ្មនឹងេនះែដរ ្បសិនេបើេលកអ្កសំលឹងេមើលេទកន់ 
េឈើឆ%&ង និង េជឿថ្ពះេយស៊ូ្គិស្ែដលបនសុគតជំនួសអំេពើបបរបស់េលកអ្ក េនះអំេណយៃន 
ករសេ%ង'(ះរបស់្ពះជម&'ស់នឹងបនក/'យេទជរបសេ់លកែតម្ងអ្ក។ 
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្បសិនេបើេលកអ្កចង់បនទំនក់ទំនងផ-.ល់ខ្2នជមួយ្ពះជម)*ស់ និងចង់បនករប$%&ក់ 
ច"#ស់ថ អំេពើបបរបស់េលកអ្ក្ត$វបន្ពះអង្អត់េទសរួចេហើយេនះ ខងេ្កមេនះ គឺជគំរ ូ
ៃនេសចកី្អធិស-.នមួយ ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េហើយ បន'(ប់មកមនអី្េទៀត? 
 

្ពះបិតេអើយ ទូលបងំ្សូមចូលមករក្ពះអង្ េដើម12ីសរភពអំេពើបបរបស់ 
ទូលបងំ្ និងសូមេអយ្ពះអង្អត់េទសបបេអយទូលបងំ្ផងែដរ។ ទូលបងំ្សូម 
អរ្ពះគុណ្ពះអង្ែដល្ទង់បនសន$%ថ៖ ្បសិនេបើទូលបងំ្សរភពអំេពើបប 
របស់ទូលបងំ្ េនះ្ពះអង្េស*+ះ្តង់នឹងអត់េទសបបេអយទូលបងំ្ ្ពមទំង 
សំអតទូលបង្ំេអយរួចពីេសចកី្ទុច្រ)ត និងអំេពើបបទំងអស់របស់ទូលបងំ្ផង។ 
ទូលបងំ្ចង់បនករផ/0ស់ែ្ប េហើយឈប់្ប្ពឹត្អំេពើបប និងរស់េនេដើម12ីេអយ 
្សបតមបំណង្ពះហឬទ័យរបស់្ពះអង្។ ដូេច្ះ សូម្ពះអង្ជួយទូលបងំ្ 
េហើយេអយទូលបងំ្មនអំណចតមរយៈ្ពះវ%!"#ណបរ'សុទ្របស់្ទង់ េដើម./ី 
េអយទូលបងំ្អចរស់េន្សបតមបំណង្ពះហឬទ័យ្ទងប់ន។ ទូលបងំ្សូម 
អរ្ពះគុណដល់្ពះេយសូ៊្គិស្ែដល្ទង់បនសុគតេនេលើេឈើឆ'(ង េហើយបន 
បង់ៃថ្ៃនអំេពើបបរបស់ទូលបងំ្ ្ពមទំងរស់េឡើងវ3ញពីេសចកី្ស:;ប់ផងែដរ។ 
ឥឡ#វេនះទូលបងំ្សូមទទួលយក្ទង់ជ្ពះសេ*ង,-ះរបស់ទូលបងំ្ េហើយទទួល 
យក្ទង់េធ្ើជម#$ស់របស់ទូលបងំ្ ្ពមទំងយក្ទង់ជមិត្ភកិ្របស់ទូលបងំ្ផង 
ែដរ។ ទូលបងំ្សូមអរ្ពះគុណ េ្ពះ្ពះអង្មន្ពះបន្$លថ៖ អស់អ្កណ 
ែដលមកឯ្ទង់ េនះ្ទង់នឹងមិនេបះបង់េគេចលេឡើយ។ សូមអរ្ពះគុណ្ទង់ 
ែដល្ទង់េអយទូលបងំ្មនជិវ0តថ្ក្ី#ងអង្្ពះ្គិស្។ ទូលបងំ្សូមចុះចូលជមួយ 
្ពះអង្ សូម្ទង់េ្បើទូលបងំ្េអយេធ្ើអី្តមែដល្ទង់ចង់េអយទូលបងំ្េធ្ើ។ 
ទូលបងំ្សូមអធិស%&នក្*ង្ពះនម្ពះេយសូ៊្គិស្។ អែម៉ន! 
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្បសិនេបើេលកអ្កបនសំេរចចិត្ទទួលយក្ពះេយស៊ូ្គិស្ ជ្ពះសេ<ង>?ះរបស់េលកអ្ក 
រួចេហើយ េនះមនន័យថេលកអ្កបនេកើតជថី្េហើយ។ ខងេ្កមេនះមនចំណ-ចសំខន់ខ្ះៗ 
ែដលអចជួយេលកអ្កេអយរ"កចំេរ"នក្)ងជិវ$តជ្គិស្បរ$ស័ទ ៖ 

 
ចំណ$ចទីមួយ ៖ ករអធិស"#ន គឺដូចជករនិយយទូរស័ព្េទកន់្ពះជម)*ស់ែដរ េហើយវជករ 
សំខន់ណសស់ំរប់េយើងក្#ងករចំណយេពលនិយយេទកន់្ពះអង្ជេរៀងរល់ៃថ្។ ្បសិនេបើ 
េយើងនិយយេទកន់្ពះជម&'ស់កន់ែតបនេ្ចើន េនះវកន់ែតល្។ 
ភីលីព ៤:៦ 
 
ចំណ$ចទីពីរ ៖ ករអន្ពះគមី្រ! ្ពះគមី្រ គឺេ្បៀបដូចជសំបុ្តេសហ្ែដលមកពី្ពះជម&'ស់ែដរ។ 
កលណេលកអ្កអនកន់ែតេ្ចើន េនះេលកអ្កនឹងកន់ែតធ"#ក់ក្'ងេសចកី្្សឡញ់របស ់
្ពះជម#$ស ់និងកន់ែតយល់អំពី្ពះអង្ែថមេទៀតផង។ 
 ១ េព្តុស ២:២ 
 
ចំណ$ចទីបី ៖ ករ្បកបគ() ជករសំខន់ែដលេលកអ្កមនមិត្ភកិ្ េដើម*+ីេលកអ្កអចែចកចយ 
ពីជំេនឿរបស់អ្ក និងេដើម&'េីអយេលកអ្កបនទទួលករេលើកទឹកចិត្ផងែដរ។ េហតុេនះេហើយបន 
ជ វជករសំខន់ណស់ែដលេលកអ្កែស្ងរក្ពះវ6ហរណែដលេជឿេលើ្ពះគមី្រថ ជ្ពះបន្)ល 
របស់្ពះជម*+សពិ់តែមន ។ េនះគឺជកែន្ង ែដលេលកអ្កអចជួបជមួយ្គិស្បរ-ស័ទដៃទេទៀត។  
េហ្បឺ ១០:២៤-២៥ 
 
ចំណ$ចទីបួន ៖ ្ត$វេធ្ើជបន-.ល់ដល់អ្កដៃទ មនន័យថេលកអ្កគួរែតេចះែចកចយជំេនឿក្3ង 
្ពះអម&'ស់េយស៊ូ្គិស្របស់េលកអ្កជមួយនឹងអ្កដៃទ។ សូមអធិស%&នេអយ្ពះអង្េបើកសំែដង 
និងបង&'ញពីរេបៀបែដលេលកអ្ក្ត#វេធ្ើ េដើម+,េីធ្ើជបន$%ល់ដល់អ្កដៃទ េហើយអនុ$%&ត្េអយ 
្ពះអង្្បប់េលកអ្កថ េនេពលណែដល្ពះអង្ចង់េអយអ្កេធ្ើបន01ល់េនះ។ 
ម"#កុស ១៦:១៥ 
 

សូម្ពះ្បទនពរដល់េលកអ្ក!! 
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