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 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

 

ត ើព្រះតេស ៊ូវបាៃបតព្រៀៃអ្វីខ្លះ អ្ំរីការតគររឪរុកមាា េ? 

សំណួរន េះគឺជាសំណួរមយួដសំ៏ខា  ់ ដដលអ្នកម ិទា ប់ា ន ឿនលើព្រេះនយស ៊ូវភាគ
នព្រើ  ដែងដែសួរនៅកា អ់្នកន ឿនលើព្រេះអ្ងគ។ សំណួរន េះលអ ន ើយនយើងទាងំអ្ស់
គ្នន ព្ែូវការរនមលើយ រីនព្រេះនយើងបា ឮ តងំរីែ៊ូរមកថា ក៊ូ គួរនគ្នររឪរុកម្ដា យ
របស់ខ្លួ ។ ព្គដូែងដែបនព្ងៀ នកេងែ៊ូរៗថា នៅនរលធំ ព្ែូវសងគុណឪរុកម្ដា យ 
ន ើយកុំឲ្យនលលរគុណរបស់នោកទាងំរីរជារិនសសនៅនរលដដលគ្នែច់ាស់។ 

 

នដើមបខី្ំសងគុណន េះ អ្នកកា ស់ាស ដែងដែនធវើបុណយនសេងៗ ៊ូ ដល់ឪរុកម្ដា យ
របស់ខ្លួ មុ   ិងនព្កាយនរលគ្នែស់ាល ប។់ រកួនគនធវើបុណយទាងំន េះ នដើមបសំីដដងការ
នគ្នររព្បែិបែតរិំនរេះឪរុកម្ដា យរបស់នគ។ មយ៉ាងវញិន ៀែ អ្នកកា ស់ាស ទាងំ
ន េះររំឹងថា បណុយដដលរួកនគនធវើន េះ  ឹង ួយ ឪរុកម្ដា យប ា បរ់ីគ្នែស់ាល បន់ៅ។ 
នោងតមសាស បុណយដដលនគនធវើន េះ ឹង ួយ ឲ្យម្ដ នសរកាសុីខ្  ិងនសរកាី
រនព្មើ  នៅកនុង ីវែិ នរលបរចុបប នន េះ ទាងំជាែិនព្កាយសង។ 

 

អ្នកន ឿនលើព្រេះនយស ៊ូវកយ៏ករិែត ុកដាកោ់៉ា ងខាល ងំ រំនរេះការនគ្នររព្បែិបែតិ
ឪរុកម្ដា យរបស់ខ្លួ សងដដរ។ អ្នកន ឿនលើព្រេះអ្ងគម្ដច ស់នយស ៊ូវ ម្ដ រិែត ឬឆ ា:ោ៉ា ង
រិែព្បាកដកនុងការនគ្នររឪរុកម្ដា យ រីនព្រេះព្រេះបា ម្ដ ប ា៊ូលមកកា ម់ ុសេ
នោកោ៉ា ងរាស់ោស់ថា ៖ 

«ចូរឲ្យគោរពប្រតិរតតិដល់ឪពុកម្ដា យ» 

១ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

«គកេងរាល់ោា គ ើយ ចូរស្ដា រ់រង្គា រ់ឪពុកម្ដា យកាុងប្ររ់ការទាំង ស់ 
ដបតិប្ពះ ម្ដា ស់ប្រង់សពវប្ពះហឫរ័យយ៉ាងដូគ ា្ ះឯង»

(១)1 
ព្រេះគមពរីដរង ុកថា នៅនរល
ដដលព្រេះអ្ងគបា បនងកើែម ុសេ
នោក កាលរនីដើមដំប៊ូងបងអស់
ន េះ ព្រេះបា ដាករ់ាបរ់បស់
ព្ ង(់២)2 កនុងរិែតរបស់ម ុសេររួ

នៅន ើយ។ នមល៉ាេះន ើយ ព្បសិ 
នបើនោកអ្នកនធវើដំនណើ រនៅព្បន សនសេងណាមយួកន៏ដាយ ន ើយសួរនគថា នែើក៊ូ ព្ែូវ
នគ្នររឪរុកម្ដា យរបស់ខ្លួ ដដរឬន ? នសាើរដែ ១០០% រែិជានឆលើយថា រកួនគព្ែូវដែ
នគ្នររព្បែិបែតដិល់ឪរុកម្ដា យ។ ន ែុអ្វបីា ជាម ុសេនោកទាងំម៊ូលដឹងថា ការ
នគ្នររព្បែិបែតឪិរុកម្ដា យជាអ្ំនរើដដលលអ? រីនព្រេះម ុសេនោកម្ដ ព្រេះរិែដែមយួ 
ជាព្រេះដជ៏ាព្បលរន  ីវែិទាងំអ្ស់ ដដលបនងកើែនយើងព្គបគ់្នន ។ 

 

រាប ់ឬព្កឹែយវ ិយ័អ្ំរីការនគ្នររឪរុកម្ដា យសំខា ណ់ាស់នៅរំនរេះព្រេះ។ ន ែុអ្វី? 

រីនព្រេះព្រេះដដលបា បនងកើែនយើងមកន េះ ព្ ងប់ា ដែងតងំឪរុកម្ដា យឲ្យនធវើជា
អ្នកព្គបព់្គងនលើក៊ូ ៗរបស់គ្នែដ់ដរ។ ព្រេះជាអ្នកដដលបា បនងកើែម ុសេព្បុសព្សី 
អារ ៍រិរ ៍ ព្គួសារ  ិងសងគម ដ៊ូនរនេះ កាលណាក៊ូ ម ិសាា បប់ង្គគ ប ់ឬម ិនគ្នររ

                                                           
(១)1 ដកព្សងន់រញរីព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវ  ិកខម ំ ២០:១២; ក៊ូល៉ាុស ៣:២០។ 
(២)2 រាបរ់បស់ព្រេះ ឬព្រេះធមរ៌បស់ព្រេះនយស ៊ូវន េះ អ្នកន ឿនលើព្រេះនយស ៊ូវនៅថា ព្កឹែយវ ិយ័ 

ព្រេះប ា៊ូលរបស់ព្រេះ បញ្ញែត ឬព្រេះគមពរីព្រេះអ្ងគ។ 

២ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

ឪរុកម្ដា យរបស់ខ្លួ ន ន េះ ម្ដ  យ័ថា ក៊ូ កម៏ ិសាា បប់ង្គគ ប ់ន ើយម ិនគ្នររដល់
ព្រេះជាម្ដច ស់ដដរ។ ព្រេះគមពរីព្រេះដរងថា ៖ 

«គកេងរាល់ោា គ ើយ ចូរស្ដា រ់រង្គា រ់ម្ដតារិតាខ្លួនកាុងប្ពះ ម្ដា ស់ ដបតិ
គ្វើដូគ ា្ ះគរើរបានប្តវូ។ ចូរគោរពប្រតិរតតិដល់ម្ដតារិតាខ្លួន»

(៣)3
 

នយើងទាងំអ្ស់គ្នន ដឹង កយ៏ល់ររួនៅន ើយថា ព្កឹែយវ ិយ័ន េះលអ ប៉ាុដ តនសាើរដែព្គបគ់្នន
ម ិអារនធវើតមបា ន ។ នយើងទាងំអ្ស់គ្នន ដែងដែធ្លល កម់ ិនគ្នររឪរុកម្ដា យ ែម្ដែ់
ជាមយួគ្នែ ់ លួរោករ់ីឪរុក
ម្ដា យ ព្បម្ដថនមើលង្គយ លួររី
គ្នែ ់  ិោយម ិលអ ន រគ្នែ់
កនុងរិែត រមលិគុណ ម ិសាា ប់
បង្គគ ប ់  ិងនធវើឲ្យឪរុកម្ដា យ
ខាេ សនគ។ នយើងទាងំអ្ស់គ្នន
ម្ដ នទាសរំនរេះព្រេះ រីនព្រេះរិែត ម្ដែ ់ ិងការព្បព្រឹែតនសេងៗន ៀែរបស់នយើងដដរ។ 

 

អ្នកខ្លេះ នគសាេ  ថា នគអារសងគុណឪរុកម្ដា យ  ិងនគ្នររគ្នែប់ា  នៅនរលដដល
គ្នែរ់៊ូលមរណ:ភារ ឬប ា បរ់នីោកទាងំរីរសាល បភ់ាល ម ន េះនដាយការដស  អ្ុរធ៊ូប 
ឬនធវើបុណយនសេងៗ។ ព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវរ យល់ព្បាបោ់៉ា ងរាស់ថា នៅនរល
ម ុសេសាល ប ់ ភាល មន េះម ុសេព្គបរ់៊ូប ឹងន ើងនៅសាា  សួគន៌ៅជាមយួព្រេះ ឬធ្លល ក់
នៅសាា   រក នដើមប ី ួលនទាសរបស់ខ្លួ ។ ដ៊ូនរនេះ អ្នកដដលនៅរស់ម ិអារ ួយ អ្នក
សាល ប ់ ឬ ំ ក ់ំ ងជាមយួគ្នែន់ ៀែបា ន ើយ គឺ ួសនរលនៅន ើយ។ ដបែិព្រេះ 

                                                           
(៣)3 ដកព្សងន់រញរីព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវ នអ្នលស៊ូរ ៦:១-២។ 

៣ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

«បានតប្រវូឲ្យរនុសសទាំង ស់ស្ដល រ់១ដង រចួសឹរជារ់គសចកាី
ជាំនុាំជាំរះ»

(៤)4នដាយសារការដស នព្រ ដល់ម ុសយដដលបា សាល បន់ ើយន េះ ឥែ

ព្បនោ  ដ៍ល់គ្នែន់  ន េះបា ជាអ្នកន ឿនលើ ព្រេះនយស ៊ូវឈបដ់ស នព្រ ដ៊ូនរនេះ។ 

 

រំនរេះអ្នកន ឿនលើព្រេះនយស ៊ូវវញិ អ្វីដដលសំខា ជ់ាងនគន េះ គកឺារនគ្នររព្បែិបែតិ
ឪរុកម្ដា យរបស់ខ្លួ  នៅនរល
ដដលគ្នែន់ៅរស់។ អ្នកន ឿនលើ
ព្រេះនយស ៊ូវ នទាេះបីជាគ្នែន់ៅ
 ិែ ឬឆ្ងា យកន៏ដាយ កគ៏្នែ់
នៅដែម្ដ ការយករិែត ុកដាក់
សាា បប់ង្គគ បឪ់រុកម្ដា យ គ្នែ់
ដែងដែម្ដ នសរកាពី្សឡាញ់ ម្ដ រិែតសគែស់គងរ់ំណីអាហារឲ្យ  ំ ុកបព្មងុ  ិងនគ្នររ
នោកទាងំរីរ។ ន ើយនៅនរលដដលឪរុកម្ដា យសាល ប ់ អ្នកន ឿព្រេះនយស ៊ូវនរៀបរំនធវើ
បុណយោ៉ា ងលអ នដើមបរីលឹំកគុណដល់ឪរុកម្ដា យ ន ើយរមួគ្នន  ួយ សំរាល ុកខ។ 

 

រនបៀបមយួន ៀែ ដដលអ្នកន ឿព្រេះនយស ៊ូវនគ្នររឪរុកម្ដា យ គនឺដើរតមសល៊ូវសុររែិ
របស់ព្រេះ។ នៅនរលក៊ូ ធំន ើង នបើសិ ជាក៊ូ នដើរកនុងព្បាជាា របស់ព្រេះ ន ើយបនងកើែ
ព្គួសារដដលនដើរតមនសរកាសុីររែិរបស់ព្រេះ ដ៊ូរជានសរកាពី្សឡាញ់ នសាេ េះព្ែង ់
សល៊ូែប៊ូែ នមព្ែីភារ អ្ែធ់េែ ់ សុភារ សបបុរស ល ធសលគឺឪរុកម្ដា យ ឹងម្ដ រិែត
រកីរាយ  ិងនសរកាអី្ំណរនដាយសារក៊ូ ន េះ។ នបើនោកទាងំរីរខ្៊ូរររួន ើយ នបើក៊ូ 

                                                           
(៤)4 ដកព្សងន់រញរីព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវ ន នព្រើរ ៩:២៧។ 

៤ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

នដើរកនុងព្បាជាា ន ព្រេះ ន ើយ កំ៊ូ ខ្លួ ឲ្យនដើរតមដដរ ល ធសល ក៊ូ នលើកែំនកើង 
ន ើយសាល់កិែតិយសដល់ឪរុកម្ដា យ។ ព្រេះគមពរីដរងថា ៖ 

«កូនគៅជារកុដដល់រនុសស្ស់ៗ គហើយឪពុកជារី ាំនួតររស់ពួក
កូន។» 

«កូនលងីគលងើជាគហតុឲ្យឪពុកគកើតរុកខប្ពយួ គហើយជារីជូរលវីងដល់
ម្ដា យដដលរគងកើតវារក។» 

«ឪពុកននរនុសសសុចរតិ នឹងម្ដនចិតតរកីរាយយ៉ាងខ្ល ាំង គហើយ ាកណា
ដដលរគងកើតកូនម្ដនប្បាជាា  គ ះនឹងម្ដនគសចកាី ាំណរគោយស្ដរកូន
គ ះ។ ដូគចាះ ចូរគរើកឱកាសឲ្យឪពុកម្ដា យឯងបានរកីរាយចុះ គហើយ
ឲ្យ ាកដដលសាំរាលឯងរកគ ះម្ដនចិតតសរាយផង។»

(៥)5
 

 

                                                           
(៥)5 ដកព្សងន់រញរីព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវ សុភាសិែ ១៧:៦, ២៥; ២៣:២៤-២៥។ 

៥ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

គ្នេ   រណាម្ដន កដ់ដលអា ក៊ូ នសៀវនៅន េះ ដដលរងម់្ដ ន េ្ េះថា ជាអ្នករមលិ
គុណឪរុកម្ដា យខ្លួ ន ។ នែើនោកអ្នកដឹងន ? នយើងទាងំអ្ស់គ្នន ជាអ្នករមលិគុណ
ឪរុកម្ដា យររួនៅន ើយ នទាសរបស់នយើងធា ណ់ាស់។ នយើងដឹងន ើយអ្ំរីការដឹង
គុណឪរុកម្ដា យ ប៉ាុដ តម ិស៊ូវបា នធវើន ។ 

 

តមរិែ នយើងទាងំអ្ស់គ្នន ម្ដ ការ
រមលិគុណមយួោ៉ា ងធំ គជឺាការម ិ
ដឹងគុណព្រេះដដលបា បនងកើែព្រលឹង
វញិ្ញញ ណរបស់នយើងមក។ ព្រេះជា

ឪរុកម្ដា យធំរបស់ម ុសេនោក ន ើយនយើងទាងំអ្ស់គ្នន ជាក៊ូ របស់ព្រេះអ្ងគដដរ។ 
នោកអ្នកនព្បើរបស់ព្គបដ់បបោ៉ា ង ដដលព្រេះបា បនងកើែ ន ើយព្បទា មកឲ្យនយើង
នរៀងរាល់នថា នដាយរមលិគុណដល់ព្ ង ់ ដ៊ូរជាខ្យល់ដនងហើម  ឹកនលលៀង រាងកាយដ៏
អ្សាច រយរបស់ម ុសេ  ឹកនដើមបដីាដំំណា ំព្គបទ់ាងំសែវ បដ ល ដសលនឈើ  ិងផ្កក ។ នទាេះបី
ជានថា នោកដខ្  ិងផ្កក យរាបម់ ិអ្ស់នៅនលើនមឃកន៏ដាយ សុ ធដែជាសាន ព្រេះ សត
របស់ព្រេះ។ ព្រេះបា បនងកើែឪរុកម្ដា យ  ងិោយតរបស់នោកអ្នកដដរ។ ម ិដែ
ប៉ាុនណាណ េះន េះនសាែ របស់ទាងំអ្ស់ដដលព្ ងប់ា បនងកើែន េះ សាិែនសាររាល់នថាន េះ
នដាយសារព្ ងដ់ដរ។ ដ៊ូនរនេះន ើយ ព្រេះអ្ងគម្ដ គុណធា ណ់ាស់! ប៉ាុដ តម ុសេនោក
ម ិបា ែំនកើងព្ ងន់  ៖ 

«គប្រះកាលគរបានស្ដា ល់ប្ពះ គ ះគររិនបានតាំគកើងប្រង់ រុកជាប្ពះ
គរ ក៏រិនដឹងរុណប្រង់ដដរ»(៦)6

 

                                                           
(៦)6 ដកព្សងន់រញរីព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវ រ ៉ា៊ូម ១:២១។ 

ត ើអ្នកណាមានគណុ 
ធ្ងនជ់ាងតគដលត់ ើង ? 
ត ើអ្នកណាមានគណុ 
ធ្ងនជ់ាងតគដលត់ ើង ? 

៦ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

ព្រេះអ្ងគបរសុិ ធ  ងិយុែតិធម ៌ដ៊ូនរនេះ ព្រេះអ្ងគម្ដ នសរកាីនព្កាធ ៊ូវរំនរេះម ុសេនោក 
រីនព្រេះអ្ំនរើបាប ការរមលិគុណរបស់នគ  ិងអ្ស់ទាងំអ្ំនរើបាបឯន ៀែៗដដលខ្លួ នគ
បា ព្បព្រឹែត។ ជាការរិែណាស់ ក៊ូ ទាងំអ្ស់ព្ែូវដែនគ្នររព្បែិបែតដិល់ឪរុកម្ដា យ
ខ្លួ  រីនព្រេះនោកទាងំរីរជាអ្នកម្ដ គុណរបស់នយើង។ ប៉ាុដ តម្ដ ម្ដន កដ់ដលម្ដ 
គុណធា ជ់ាងនគ នព្រើ ជាងឪរុកម្ដា យខាងសារ់្ មន ៀែ គជឺាព្រេះដដលបា 
បនងកើែនយើងមក(៧)7 ន ែុន េះន ើយ នយើងព្ែូវនគ្នររព្បែិបែតដិល់ព្រេះអ្ងគព្ ង។់ 

នដាយសារម ិនគ្នររន ើយរមលិគុណព្រេះវញិន េះ ម ុសេនយើងសម ឹង  ួល
នទាសដធ៏ា ណ់ាស់។ 

 

អ្រព្រេះគុណព្រេះ ដដលព្ ងប់ា នរៀបរសំល៊ូវ ួយ សនគង្គគ េះម ុសេ
នោក ដដលនររនរញនដាយអ្ំនរើបាបន េះឲ្យ  ួលនសរកាី
ព្សឡាញ់  ិងនមតត ករណុារបស់ព្រេះវញិ។ ព្រេះអ្ងគព្ជាបថា 

ម ុសេសនគង្គគ េះខ្លួ ឯងនដាយខ្ំកា ធ់មស៌ាស ម ិបា ន  ដ៊ូនរនេះន ើយព្រេះអ្ងគ
បា ប ា បព្រេះអ្ងគព្ ង ់ោងមករីសាា  សួគ ៌ចាបក់ំនណើ ែជាម ុសេ នដើមបសីនគង្គគ េះ
ម ុសេវញិ។ នៅនរលដដលព្រេះព្បស៊ូែមក ម្ដតព្ ងប់ា ថាវ យព្រេះ មតមដដល
ន វតបា ព្បាបថ់ា «គយស ូវ » ដដលរាល់នថាអ្នកន ឿព្រេះនៅថា ព្រេះនយស ៊ូវព្គីសា។ 

កនុងភារជាម ុសេ ព្រេះអ្ងគនកើែមកគ្នេ  បាប ន ើយព្ ងរ់ស់នៅកនុងភារបរសុិ ធរ ៊ូែ
ដល់សុគែ។ ព្បដ ល ៧៥០ ឆ្ងន មំុ ព្គិសតសករា  ព្រេះគមពរីបា ដរងថា ព្រេះអ្ងគ
សនគង្គគ េះ ឹងព្ែូវឲ្យនគសម្ដល ប ់ ន ើយព្រេះអ្ងគ ឹង  ួលនទាសរបស់ម ុសេនៅនលើរ៊ូប
កាយរបស់ព្ ងផ់្កា ល់ ៖ 

                                                           
(៧)7 ខ្លេះនៅព្រេះដដលបា បនងកើែអ្វីៗទាងំអ្ស់ន េះ គឺព្រេះអា ិករ ឬព្រេះអា ិន រ។ 

ប នុ្ន ែ ប នុ្ន ែ 

៧ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

«ដតប្រង់ប្តវូររួស គោយគប្រះ ាំគពើរ ាំលងររស់គយើង ក៏ប្តវូវាយជាាំ 
គោយគប្រះ ាំគពើរុចារតិររស់គយើងគរ ឯការវាយផ្ចា លដដល ាំឲ្យគយើង
បានជាគរប្តី គ ះបានធ្លល ក់គៅគលើប្រង់ គហើយគយើងរាល់ោា បាន
គប្បាសឲ្យជា គោយស្ដរស្ដា ររ ាំរត់គៅ ងាប្រង់។ គយើងទាំង ស់ោា
បានទសគចញដូចជាគចៀរ រឺគយើងបានដររគចញគៅតារផលូវគយើង
គរៀងខ្លួន គហើយប្ពះ ម្ដា ស់បានរាំលាក់ ាំគពើរុចារតិររស់គយើងទាំង ស់
ោា គៅគលើប្រង់»

(៨)8
 

 

ព្រេះអ្ងគសនគង្គគ េះព្ែូវ  ួល « ាំគពើរុចារតិររស់គយើងទាំង ស់ោា គៅគលើប្រង់» ម្ដ 

 យ័ថា ព្ ងព់្ែូវសងនថលនោេះបាបរបស់នយើង នដើមបឲី្យនយើងបា ររួ។ ករិចការទាងំ
អ្ស់ន េះបា សនព្មរន ើយនៅនរលដដលព្រេះនយស ៊ូវសុគែនៅនលើនឈើឆ្ងក ងជាង 
២.០០០ ឆ្ងន  ំ មុ ។ ប ា បរ់ីព្ ងសុ់គែ ព្ ងរ់ស់រីសាល បន់ ើងវញិដដរ រីនព្រេះព្ ង់
បា ឈនេះអ្ំនរើបាប  ិងនសរកាីសាល ប ់ន ើយព្រេះអ្ងគបា ន ើងនៅសាា  សួគវ៌ញិ។  
 

អ្ស់អ្នកណាដដលប ា បខ្លួ  ដកដព្បរិែត  ួលព្រេះអ្ងគ ជាព្រេះអ្ងគសនគង្គគ េះ  ិងជា
ម្ដច ស់ ីវែិរបស់ខ្លួ នដាយ ំន ឿ អ្នកន េះ ឹងសាគ ល់នសរកាីព្សឡាញ់របស់ព្ ង ់ ម ិ
នឃើញនសរកាីនព្កាធរបស់ព្ ងន់ ៀែន ។ អ្នកន ឿព្រេះផ្កល ស់ដព្បរីលកខណៈជាអ្នករមលិ
គុណដល់ព្រេះ នៅជាអ្នកដឹងគុណព្រេះនៅវញិ ន ើយម្ដ រិែតនដើរតមព្រេះអ្ងគរ ៊ូែ
ដល់នឃើញព្រេះអ្ងគ ល់មុខ្ ិងមុខ្នៅសាា  សួគ។៌ ព្រេះម្ដ ប ា៊ូលនៅកា ម់ ុសេ
នោកថា ៖ 

                                                           
(៨)8 ដកព្សងន់រញរីព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវ នអ្សាយ ៥៣:៥-៦។ 

៨ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់  ត ើព្រះតេស ៊ូវបានបតព្រៀនអ្វីខ្លះ អ្ំរកីារតោររឪរុកម្ដា េ? 

« ស់ទាំងរនុសសគៅចុងដផនដីគ ើយ ចូរគរើលរក ញ គហើយររួល
គសចកាីសគគង្គា ះចុះ ដបតិ ញគនះជាប្ពះ ឥតម្ដនប្ពះឯណាគរៀត
គ ើយ»

(៩)9
 

ដ៊ូនរនេះ នៅនរលដដលនយើងនគ្នររឪរុកម្ដា យ នយើងកំរុងដែនគ្នររព្រេះនយស ៊ូវដដរ 
ន ើយនៅនរលដដលនយើងម ិនគ្នររឪរុកម្ដា យ នយើងកំរុងដែម ិនគ្នររព្រេះនយស ៊ូវ
ដ៊ូរគ្នន ។ ន ែុន េះន ើយបា ជាអ្នកន ឿនលើព្រេះនយស ៊ូវទាងំអ្ស់គ្នន ព្ែូវដែនគ្នររ
ឪរុកម្ដា យរបស់ខ្លួ  តមដដលព្រេះគមពរីបា ដរង ុកមក។ 

 

ស៊ូមឲ្យព្រេះនយស ៊ូវព្បទា ររឲ្យនោកអ្នក ដដលបា នឆលៀែនរលអា  ន ើយគិែ
រិចារណាតមព្រេះគមពីររបស់ព្រេះអ្ងគទាងំអ្ស់ន េះ។ ស៊ូមព្រេះអ្ងគ ឲំ្យនោកអ្នកបា 
សាគ ល់ព្ ងជ់ាម្ដច ស់ ជាព្រេះអ្ងគសនគង្គគ េះរបស់ខ្លួ  សងដដរ។  ៚ 

                                                           
(៩)9 ដកព្សងន់រញរីព្រេះគមពរីព្រេះនយស ៊ូវ នអ្សាយ ៤៥:៥, ៦, ២២។ 

៩ 


