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ម្បវត្តិ 
គម្ម្ាងកម្រងរូបភាពម្ត្ូវបានចាបម់្្តើរម្្វើដបំូង ម្ៅម្ពលដដលគម្ម្ាងជាប់ទាកទ់ងម្ៅនងឹ សាជិកទំាងេស់ (Total 
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កដនែងរិនានម្្ែើងេគគសិនី ម្េត្ុដូម្រនះម្េើយម្ទើបគ្មា នគនំូររូបភាពសម្ាបជ់ួយ កនងុការបម្ម្ងៀនម្រម្រៀន(តារដបបទំម្នើប)។ 
គម្ម្ាងលំេិត្ 

 ការម្កើត្ានគម្ម្ាងកម្រងរូបភាព ម្ត្ូវបាន្តល់ម្បាកឧ់បត្ថរភម្ដាយ ម្េ ម្េស អាយ ម្េើយនិងម្កុរជនំុ ំដដលម្ជឿថា
ដំណឹងលអម្ត្ូវដត្្សពវ្ ាយដល់រុងបំ្តុ្ននដ្នដ។ី កម្រងរបូភាពទំាងម្នះ គឺរិនម្ត្ូវបានេនុញ្ញា ត្ឲ្យម្ ត្ ះបតរូជារយួនឹង
ទំនិញម្្សងៗ ឬលក់ដូរម្ ើយ ម្ម្រះវគឺជាេមំ្ោយ្តល់ឲ្យពី ម្េ ម្េស អាយ។ 
ម្សរកតីដណនំ 

ម្រម្រៀនទំាងេស់ាន២៦។ ម្រម្រៀននរីយួៗានបដី្នក។ ដ្នកទី១-ម្រម្រៀនេពំីសុខភាព។ ដ្នកទី២-ម្រម្រៀនម្ពះគរពីរ។ 
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ម្រម្រៀននីរយួៗ គឺចាប់ម្្តើរម្ដាយម្រម្រៀនេំពសុីខភាព បនា ប់រកគឺានម្រម្រៀនម្ពះគរពរី ម្េើយបនា ប់ពីម្នះកា៏ន 
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មេម ៀនសុខភាពទី១៤ - ហាត់ប្រាណម ើេបីឲ្យមានកំលំងពលំ 

 
 
១. ប្រពះគេពី និយាយេកកាន់ពកួមយើងអពំីសុខភាព។ វាប្រាប់មយើងថា ប្រពះជាមាា ស់ានបមងកើតអាដាេ និងមអវា៉ា  

ម ើយដាក់ពួកមគឲ្យ ស់មៅ និងម្វើកា មៅកនុងសួនមអដ ន។ កា ដំា ំណំមៅទីម ះងាយស្សួល ម ើយវាជា 
កា ងា ដ លលអ ដ លសបាយ កីរាយ។ ដតគួ ឲ្យស្តា យ ពួកមគានប្របប្រពឹតាអំមពើាប ម ើយប្រតូវចាកមេញពីសួន
ដ លជាលំមៅ បស់ពួកមគ។ 
 មៅទីកដនែងថ្មី កា ងា ្ងន់ជាងេុនសប្រមាប់អាដាេ។ ថ្ថ្ងមតា  ម ើយគាត់ ត់មនឿយ និងដបកមញើស។ ប៉ាុដនា 
ប្រពះ ប្រទង់ានប្រជាបថា កា ងា មៅមប្រកាេពនែឺថ្ថ្ង និងខយល់ប សុិទធ ការាងកាយឲ្យមានសុខភាពលអ និងស្សឡះខួ 
កាល ម ើយប្រពះានប្របទានព  ល់កា ងា  បស់គាត់។ 
 ប្រពះគេពី េិនាននិយាយអវីអំពមីអវា៉ាម្វើកា មៅកនុងសួនមឡើយ។ ដតាននិយាយអពំីមអវា៉ាបមងកើតកនូមៅ ម ើយ
មេើលដថ្ពួកមគមៅវញិ។  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

២. កា  ត់ម្វើឲ្យអនកខំប្របឹង ក មងហើេ ម ើយមបះ ូង បស់អនកមលតកាន់ដតមលឿន។ អនកដបកមញើស។ មប្រកាយេកអនក 
មានអា េមណ៍ថាអស់កំលំង ដតស្សួលខែួន។ ខួ កាល បស់អនកម្វើកា មលឿន អនកមស្សកឃ្លែ ន អនកញ ុំាទឹកមប្រេើន 
ម ើយអនកមគងលក់ស្សួល។ រាងកាយ បស់អនកអាេប្របយុទធទបទ់ល់នងឹជំងាឺនលអប្របមសើ ។ ម ើយអនកសបាយ
េិតាជាងេុន។  

  កា ហាត់ប្រាណអាេមនឿយ ត់ ប៉ាុដនា វាមានផលប្របមយាជន៍មប្រេើន ម ើយប្រតូវហាត់ប្រាណជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង។ 
កា ហាត់ប្រាណ បស់អនកអាេរាបប់ញ្ាូលទំាងកា ជិះកង់ ឬក៏កា ងា មដាយមប្របើដផនករាងកាយ  ូេជាម្វើសួន
 ំណំ។ កា ម ើ គឺជាកា ហាត់ប្រាណដ លលអបំផុត។ វាេិន្ងន់េំម ះរាងកាយ។  កា ហាត់ប្រាណម ះលអ មបើ 
ហាត់មៅខាងមប្រតមៅមប្រកាេពនែឺថ្ថ្ង មានខយល់ប សុិទធ និងមៅកនុង្េមជាតិ។ វានឹងជួយស្តា  ទំាងរាងកាយ ម ើយ 
និងេិតាគំនិត ម ើយជួយប្របយុទធទប់ទល់នឹងជំង។ឺ 

  កា ហាត់ប្រាណជួយពប្រងឹងស្តេ់ ុំមបះ ូង បស់អនក ម ើេបីឲ្យវាអាេផាល់អាហា លអ និងខយល់លអ ដ លចំាាេ់
សប្រមាប់ឲ្យមានសុខភាពលអ ម ើយ កាអនកឲ្យមានជីវតិ ស់មៅ។ 

 កា អងគុយមប្រេើន ឬយូ មពក និងកា មគងមលង ឬលក់យូ មពក អាេម្វើឲ្យមបះ ូងអនកេុះមខាយ ម្វើឲ្យវាមលត
ញាប់ ម ើយបណា លឲ្យអនកឆាប់ ត់។ មបះ ូង បស់អនក គឺជាស្តេ់ ុំម ើយស្តេ់ ុំប្រតូវកា ម្វើកា ម ើេបីឲ្យវាមៅ 
 ងឹមំាលអ។ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៣. មតើមបះ ូង បស់អនកប្រតូវកា កា ហាត់ប្រាណមប្រេើនប៉ាណុា ? 
 កា ហាត់ប្រាណពប្រងឹងមបះ ូង យា៉ាងមហាេណស់ឲ្យានស្តេសិប ទីកនងុេួយថ្ថ្ង គឺលអសប្រមាប់ទំាង
េនុសសប្របុស និងេនុសសស្សី។ កូនតូេៗក៏ប្រតូវហាតប់្រាណដ  ។ កា  ត់ មលត និងមលងមៅខាងមប្រតជួយបមងកើន 
ថាេពលថ្នកា ម ៀនសូប្រត ក៏ ូេជាកំលំងស្តេ ់ុំ បស់ពកួមគដ  ។  
 សួត បស់អនកម្វើកា ជុំគាន ជាេួយនឹងមបះ ូង បស់អនក។ សួតទំាងមនះស្សូបយកខយល់ប សុិទធ ម ើយ កយក 
ខយល់ដ លានមប្របើប្រាស់ ួេម ើយមេញ។ សួត បស់អនកអាេ េួល ម ើយេិនអាេម្វើកា ងា  បស់វាានលអ 
បំផុតម ះមឡើយ មបើសិនជា មបៀបឈ  ឬអងគុយ បស់អនកេិនានលអ។  
 មតើអនក ឹងមដាយ មបៀបណ ថា មបៀបឈ ឬអងគុយ បស់អនកលអឬេិនលអម ះ? េូ េងដខស ម ើយដាក់ទេងន់
េងមៅខាងេុង ម ើយឈ ពីេំម ៀងមៅដកប វា។ មបើសិនជា មបៀបឈ នឹងអងគុយ បស់អនកលអ ដខសម ះនឹងស្សប
ជាេួយនឹងប្រតមេៀក ស្តម   និងមៅកណា លជងគង់ ម ើយនិងកមជើង បស់អនក។។ មបើេិនលអមទ ប្រតូវហាត់ឈ ឲ្យប្រតង់ 
  ូតទាល់ដត មបៀបឈ  ឬអងគុយ បស់អនកប្រតឹេប្រតូវលអ។  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤. សួតមានទេងន់១.៣ គ.ក. (៣មោន) មានផែូវខយល់២៤០០គ.េ. (១៥០០ មា៉ាលស៍) និងមានមកាសិកាថ្នដផនកប្រកអូេ 

មាត់មៅមប្រកាយម្មញេំនួន៤០០លន ដ លមកាសិកាទំាងអស់ម ះប្រតូវកា ជាតិសំមណើ េម ើេបី មំណើ  កា ។ មបើ 
គាម នទឹកប្រគប់ប្រគាន់ជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ងម ះមទ កា បមញ្ាញមចាល បស់សួត ម ើយនិងឈាេមឡើងខាប់ ម ើយ ូ  
យឺត។  ូេមនះ វាកាត់បនថយកា ផាល់អុកសុ៊ីហ្សែនមៅកាន់មកាសិកា ម ើយនិងកា  កយកមេញនវូខយល់ដ លមប្របើ 
ប្រាស់ ួេ និងកាកសំណល់ឧសម័ន និងឧសម័នកាបូនេិ។ 

  ម ើេបីឲ្យមានសុខភាពលអបំផុត អនកប្រតូវកា  ក មងហើេស្សូបយកខយល់លអឲ្យេូលមពញសួត។ ម ើេបីស្តកលបង 
ខែួនឯង េូ មគងមៅមលើទីដ លមានថ្ផៃរាប ម ើយដាក់ បស់ដ លសំដប៉ាត ូេជាឆាន ំងមៅមលើម ះ បស់អនក។  ក 
 មងហើេតាេ្េមតា។ មបើសិនជាម ះ បស់អនកមា៉ាងមឡើងមៅមពលដ លអនក ក មងហើេេលូ ម ះមានន័យថា អនក 
មប្របើប្រាស់សួត បស់អនកានប្រតឹេប្រតូវម ើយ។ មបើសិនជាឆាន ំងម ះមៅនឹង ម ើយមានដតម ើេប្រទូង បស់អនកមាន 
េល  ម ះានន័យថា អនកមប្របើប្រាស់ដតសួតមៅដផនកខាងមលើប៉ាុមណា ះ។ េូ ហាត់ម ៀន ក មងហើេឲ្យានប្រតឹេប្រតូវ 
ម ើេបី វឹកហាត់ខែួនឯងមឡើងវញិ។ មបើសិនជាអនកមេើលមៅកូនដង៉ាត ក មងហើេ អនកនឹងម ើញពួកមគ ក មងហើេតាេ 
្េមជាតិ។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥. មដាយស្ត ដតមបះ ូង និងសួត បស់អនកអាេនឹងមានកា ខូេខាត អនកនឹងប្រតូវដតកា   ពួកវាឲ្យផតុពី ៖ 
 ក. ដផសង - ដផសងា មីានផៃុកជាតិពុលមលើសពី៥០០០ប្របមេទ ដ លប៉ាះ ល់ ល់សុខភាពរាងកាយ។ 

ខ. ខយល់កខវក់ - ដផសងលយអ័ពៃពីឧសា កេម ម ើយនិងដផសងមេញពីមេែើងដ លមៅេំ  កា  ុត ំណំ និង 
ា  ីម្វើឲ្យខូេសួត មបះ ូង និងខួ កាល។ កុមា ដ លប្រតូវនឹងដផសង មប្រេើនដតម ៀនយឺតយា៉ាវ (េិនសូវចាប់មេ 
ម ៀនានមលឿន) កា លូតលស់ថ្យេុះ និងជំងឺផែូវ មងហើេ។ 

គ. អាហា ស្តេ់សតវ - ខាែ ញ់មៅកនុងស្តេ់ ស ុត(ពងមាន់ ពងទា…) និងទឹកមដាះមគា អាេម្វើឲ្យសៃះស ថ្សឈាេ 
ាន។ មកាសិកាេិនអាេទទួលានខយល់ ឬអាហា ប្រគប់ប្រគាន់ ម ើយវាស្តែ ប់ ម្វើឲ្យគំាងមបះ ូង ឬក៏ដាេ់ 
ស ថ្សឈាេខួ កាល។ 

 . ខវះទឹក - ជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង មបើរាងកាយគាម នទឹកប្រគប់ប្រគាន់មទ ឈាេនឹងមឡើងខាប ់ម ើយ ូ យឺត បណា លឲ្យ  
ស ថ្សឈាេសៃះ និងម្វើឲ្យខូេមបះ ូង ខួ កាល និងសួត។ មតើអនកប្រតូវញុុំាទឹកប៉ាុ ម នលីត? េនុសស្ំប្រតូវកា   
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ពី២-៣លីតជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង។ 
ង. មលើសទេងន់ - ខាែ ញ់ឥតប្របមយាជន៍បដនថេមលើរាងកាយ ប្រតូវកា ម្វើឲ្យស ថ្សឈាេយឺតដវង។ មបះ ូង និងសួត  

ប្រតូវខំម្វើកា កាន់ដតខាែ ំង ម ើេបីផាល់អុកសុ៊ីហ្សែន ល់រាងកាយ។ កា ហាត់ប្រាណអាេជួយកំចាតខ់ាែ ញ់ឥត 
ប្របមយាជន៍ ម ើយនិងម្វើឲ្យរាងកាយស្សកទេងន។់ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦. អាហា ម្វើអំពី ុកខជាតិ - ជាពិមសស អាហា បដនែថ្បតង និងពណ៌ស្តវ យ ជួយកា   សុខភាពមបះ ូង សួត និងខួ  

កាល។ វាសប្រេួល ល់ស ថ្សឈាេ ម ើយម្វើឲ្យវាយឺត ម ើេបីឲ្យឈាេអាេ ូ ានមលឿន ម ើយ ំខយល់
ប សុិទធ និងអាហា មៅកាន់រាងកាយទំាងេូល។  
 មលកុបបតាិ ១:២៩ ដេងថា ប្រពះជាមាា ស់ានផាល់ ុកខជាតិមៅកនុងសួនមអដ នឲ្យអាដាេ និងមអវា៉ាសប្រមាប់ 
ញុុំាជាអាហា ។ ប្រទង់ផាល់ប្រគាប់ដផែមឈើ សដណា ក និងដផែមឈើ ម ើយមប្រកាយេកបដនថេប្រគាប់្ញ្ញជាតិ បដនែថ្បតង 
និងបដនែមផសងៗមទៀត។  
 អាហា ទំាងមនះ គឺជាអាហា ដ លមានសុខភាពលអបំផុតសប្រមាប់រាងកាយ បស់អនក។ េូ ញុុំាវា ម ះប្រពះជា 
មាា ស់នឹងប្របទានព  ល់អនក។ 

 
កា សុគត និង ស់មឡើងវញិ 

 
មយើងមាន ក់ៗសុទធដតមានម ឿង បស់ខែួន ម ើយគាម នម ឿងពី ណ ូេគាន មបះបិទ។ ម ឿង 

ទំាងមនះខែះដវងដតគួ ឲ្យស្តា យ ម ឿងខែះមានលកខណៈខែីបនាិេ។ គាម នអនកណមានម ឿង 
សបាយប្រគប់ម ឿងម ះមឡើយ ម ើយក៏គាម នអនកដ លមានម ឿងជីវតិដ លអាប្រកក់ទំាង 
អស់ម ះដ  ។ ប៉ាុដនា ម ឿងទំាងអស់មនះ បញ្ាប់តាេ មបៀប ូេគាន ។ េុននឹងមប្រកាយ មយើង 
ទំាងអស់គាន គង់ដតស្តែ ប់។  

ខ្ុំ ឹងថា មនះគឺជាម ឿងដ លមយើងេិនប្រតូវគិត ឬនិយាយមឡើយ។ ប៉ាុដនា ខ្ុំានទនៃឹង 
 ង់ចំានិយាយអំពីវាជាេួយនងឹអនក។ ម តុអវី? ពីមប្រ ះខ្ុំេង់ដេក ដំលក ំណឹងលអខែះៗ 
មេញពីប្រពះគេពី ប្រតង់ដតេាង។ មបើសិនជាអនកមជឿនូវអវីដ លខ្ុនំឹងប្រាប ់ល់អនក អនកនឹងេិន 
ដ លគិតអំពីកា ស្តែ ប់កនុង មបៀប េូគាន មទៀតមឡើយ។  

េនុសសជាមប្រេើនគិតថា កា ស្តែ ប់គឺប្រតូវានប្រគប់ប្រគងមដាយអា កស និងមខាម េបិស្តេ 
ម ើយនិងបិស្តេដ លគួ ឲ្យខាែ េ ថ្ទមទៀត។ ពួកមគខាែ េកា ស្តែ ប់ ពីមប្រ ះពួកមគគិតថាវា 
មានន័យថាជាទា ុណកេម ឬក៏មេែើង ឬក៏ភាពមមម ងងឹតជាម ៀង  ូត។ ដតមនះេិនដេនជាអវី 
ដ លប្រពះគេពី បមប្រងៀនម ះមទ។ ប្រពះគេពី យល់ម ើញកា ស្តែ ប់ គឺខុសគាន មប្រេើនណស់។  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

ខ្ុំសូេប្រាប់អនកអំពីមលក មសៃោន ជាមេ ឹក ំមាន ក់មៅកនុងេំមណេមេ ឹក ំ ថ្ទ 
មទៀតមៅកនុងប្រពះវហិា ប្រគីស្តៃ នម ើេ បំូង។ គាត់ជាអនកអ្ិបាយ ៏លអមាន ក ់ម ើយសប្រតូវ 
ថ្នមសេកាីពិតសអប់គាត់។ មានថ្ថ្ងេួយ ពួកមគានបមណា ញគាត់មេញពីទបី្រកុងមយ ូស្ត 
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ឡិេ ម ើយគប់ ុំថ្មដាក់គាត់   ូត ល់គាត់ស្តែ ប់។ សូេស្តា ប់នូវអវីដ លានមកើតមឡើង ៖  
“ម ះគាត់លុតជងគង់េុះ  ួេមឡើងជាសំមលងខាែ ំងថា “ឱប្រពះអមាា ស់មអើយ សូេកុំរាប់ 

ាបមនះ ល់មគមឡើយ” ។ កាលគាត់ានម ល ូមចាន ះម ើយ ម ះក៏ម កលក់មៅ …” 
(កិេាកា  ៧:៦០)។ 

កាលមលកមសៃោនស្តែ ប់ គាត់ “មគងលក់” ។ ម ះគឺជាអវីដ លប្រពះគេពី ានដេង។  
មនះ គឺជាឧទា  ណ៍េួយមទៀត ៖ ប្រពះមយស ូ ម ើយនិងស្តវក័ បស់ប្រទង់ានឮថា 

មានេិតាសមាែ ញ់មាន ក់មឈាម ះថាឡាស្ត  មានជំងឺជាទេងន។់ ប្រពះមយស ូ វល់បមប្រងៀន និង 
ពាាល   ូតទាល់ដតពី ថ្ថ្ងមប្រកាយេកមទើបប្រទង់ មានបនៃូលមៅកាន់េនុសស ថ្ទមទៀត 

“ឡាស្ត  ជាសមាែ ញ់មយើង គាត់ានម កលក់មៅម ើយ ខ្ុំមៅម ើេបីនឹងដាស់គាត់ 
មឡើង។” 

“ ូមេនះ ពួកសិសសទូលថា “ប្រពះអមាា ស់មអើយ មបើគាត់ម កលក់ ម ះគាត់នឹងាន 
ជាវញិ។” 

“ឯប្រពះមយស ូ ប្រទង់មានប្រពះបនៃូលពីគាត់ស្តែ ប់មទ ដតមគស្តម នថាប្រទង់មានប្រពះបនៃលូ 
អំពីគាត់ប្រគាន់ដតម កសប្រមាកប៉ាុមណា ះ។ ប្រពះមយស ូមានប្រពះបនៃូលមៅមគ ជាយា៉ាងេាស់ 
ថា “ឡាស្ត ស្តែ ប់ម ើយ” (យ៉ាូហាន ១១:១១-១៤)។  

ដេន “ម ក” គឺជា កយដ លប្រពះគេពី េូលេិតាមប្របើសប្រមាប់កា ស្តែ ប។់ ម ើយកា ម ក 
េិនដេនជាម ឿងគួ ឲ្យខាែ េមទ ដេនមទ? 

ប៉ាុដនា ប្រពះគេពី ប្រាប់មយើងមប្រេើនមទៀតអំពីកា ស្តែ ប់។ សូេស្តា ប់ ៖ 
 “ បិតេនុសសដ ល ស់ មគ ឹងថាខែួននឹងស្តែ ប់ជាេនិខាន ដតេនុសសស្តែ ប់ឥត ងឹ

អវីមឡើយ” (ស្តស្តា  ៩:៥)។ 
មានមទៀត ៖ 
“មទាះទំាងមសេកាីស្សឡាញ់ មសេកាីសំអប់ និងមសេកាីឈាន នីស បស់មគវ ិសសូនយ 

ាត់មៅម ើយ មគក៏ឥតមានេំដណកណ កនុងកា អវីដ លម្វើមៅមប្រកាេថ្ថ្ងជា រាបតមៅ 
េុខដ  ” (ស្តស្តា  ៩:៦)។ 

មានន័យថា មៅមពលដ លខ្ុំស្តែ ប់ ខ្ុំនឹងេិនខវល់អំពីកងវល់ថ្នជវីតិជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង។ 
ខ្ុំនឹងេិនខវល់អំពីអ គត បស់ខ្ុំមឡើយ។ ខ្ុំនឹងេិន ងឹអវមីឡើយ ពីមប្រ ះតាេ យៈប្រពះគេព ី 
ានប្រាប់ថា ខ្ុំនឹងេិនភ្ាក់មឡើយ។ កា ស្តែ ប់ គឺជាកា ម កលក់យា៉ាងសងប់។  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
         

មតើអនកានមគងមទកាលពីយប់េិុញុ? ខ្ុំានមគង។ ខ្ុំមគងលក់ ូេកូនដង៉ាតមៅកនុង 
ថ្  បស់មាា យ។ ខ្ុំមគងលក់ ម ើយខ្ុំេិន ឹងអវីទំាងអស់   ូត ល់ខ្ុំមប្រកាកមៅប្រពឹកមនះ។ 
មបើមានម ឿងអវីសំខាន់ានមកើតមឡើងមៅកនុងកំឡុងមពលយប់ ខ្ុំក៏េិនាន ងឹដ  ។ ខ្ុំ 
េិន ឹងថា ខ្ុំមគងានប៉ាុ ម នមមា៉ាងមទ   ូតទាល់ដតខ្ុំភ្ាក់ ម ើយមេើលម ើញមមា៉ាង។ 
មសេកាីស្តែ ប់ គឺ ូមចាន ះឯង។ 

មានេនុសសខែះអាេនិយាយថា “មទ។ ម ះេិនប្រតូវមទ។ មពលអនកស្តែ ប់ ប្រពលឹង បស់ 
អនកនឹងបនា ស់មៅ។ អនកនឹងមៅកាន់េពវញិ្ញញ ណ ឬក៏មៅឋានសួគ៌ ឬក៏មៅឋាន ន ក។” 
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ម ះគឺជាកា មជឿទូមៅ ដតមតើប្រពះគេពី យល់ស្សបជាេួយដ  ឬមទ? ប្រាក ណស់ អត ់
មទ។ ប្រពះគេពី េិនានបមប្រងៀនថា មយើងមានប្រពលឹងដ លបនា ស់មៅប ៃ ប់ពីមយើងស្តែ ប ់
ម ះមទ។ 

មតើខ្ុំអាេប្រាក អំពីម ឿងម ះានមដាយ មបៀបណដ  ? តាេពិតមៅ វាងាយ 
ស្សួលមទ។ មតាះ ប្រតឡប់មៅស្តេ់ម ឿងអំពីកា បមងកើត ម ើយអាននូវអវីដ លវាានប្រាប់។  

“ប្រពះមយ ូវា៉ា ៏ជាប្រពះ ប្រទង់យក្ូលី ីេកសូនម្វើជាេនសុស ប្រទង់ផែុំខយល់ មងហើេជីវតិ 
បញ្ាូលមៅកនុង នធប្រេេុះ ម ះក៏ប្រតឡប់ជាមានប្រពលឹង ស់មឡើង” (មលកុបបតាិ ២:៧)។ 

្ូលី ី ម ើយនិង មងហើេជីវតិ។ មយើងប្រតូវានបមងកើតពី បស់អស់ទំាងម ះឯង។  បស់ 
អស់ទំាងម ះម ើយ ដ លម្វើឲ្យមយើងកាែ យជាេនុសសដ លមានជីវតិ។ ្ ូលី ម ើយ និង 
ខយល់ មងហើេប្រតូវដញកមេញពីគាន មៅមពលដ លមយើងស្តែ ប់។ រាងកាយមយើង លួយ ពុក 
ផុយ ម ើយមៅទីបំផុតក៏ប្រតឡប់មៅ្ូលី ីវញិ។ ខយល់ មងហើេ ដ លមពលខែះមៅថា 
“វញិ្ញញ ណ” ប្រតឡប់មៅឯប្រពះជាមាា ស់។ 

ប្រពះគេពី និយាយប្រតូវ។ កា ស្តែ ប់ គឺេិនដេនជាសណា នមផសងថ្នជីវតិមឡើយ។ អនក 
ស្តែ ប់េិន ឹងអវីមឡើយ។ ពួកមគេិនមានជីវតិ ស់មៅជាេួយនងឹប្រពះម ះមទ។ 

“េនុសសស្តែ ប់ ដេងេិនស មសើ  ល់ប្រពះមយ ូវា៉ាមទ ប្រពេទំាងេនុសសដ លេុះមៅ 
មៅឯស្តថ នស្តង ត់ឈឹងផង” (ទំនុកតមេកើង ១១៥ꓽ១៧)។  

មទាះបីជាមយើងគាម នអវីដ លប្រតូវខាែ េេំម ះមសេកាីស្តែ បក់៏មដាយ ក៏មយើងមៅ ដត 
ម ើញថាធាតុពិតមសេកាីស្តែ ប់ គឺជាម ឿងដ លមយើងេិនេង់ានម ះមទ។ មសេកាីស្តែ ប ់
បមងកើតឲ្យមានភាពទមទមៅកនុងជីវតិ បស់មយើង។ គឺសប្រតូវដ លលួេឆក់យកេនុសសជាទី 
ស្សឡាញ់ បស់មយើង ម ើយបែន់យកេិតាភាពពីមយើងមៅ។ ប៉ាុដនា ប្រពះជាមាា ស់មាន 
 ំមណះស្ស្តយេំម ះបញ្ញហ ថ្នអមំពើាប។ គាម នអវីដ លទាក់ទងជាេយួនឹងប្រពលឹងមៅ 
នគ ឋានសួគ៌ ឬក៏ជីវតិមៅកនុងពិេពវញិ្ញញ ណ។ គឺលអប្របមសើ ជាងម ះមៅមទៀត។  

ដតឥឡូវ េិតាមអើយ ខ្ុំប្រតូវម្វើកា ស្ត ភាព។ ខ្ុំខុស មៅមពលដ លខ្ុំនិយាយថា ម ឿង 
ជីវតិ បស់មយើងទំាងអស់បញ្ាប់មៅ ូេគាន  គឺកនុងមសេកាីស្តែ ប់។ ម ះេិនេំជា ប្រតឹេប្រតូវ 
មទ។ ម តុអវីានជាខ្ុំនិយាយ ូមចាន ះ? ពីមប្រ ះថា មសេកាីស្តែ ប់េិនដេនជាទបីញ្ាប ់
មឡើយ។  

កាលពី ២ឬ៣ ទីកនែងមៅ ខ្ុំានប្រាប់អនកថា ខ្ុំានមគងកាលពីយប់មុ៉ិញ។ ខ្ុំក៏
ានប្រាប់អនកដ  ថា ប្រពឹកញមនះ ខ្ុំានមប្រកាកមឡើង។ ម ើយប្រពះគេពី ប្រាប់មយើងថា ម ឿង 
 ូេគាន នឹងមកើតមឡើងប ៃ ប់ពមីយើងស្តែ ប់។ មយើងនឹងមប្រកាកមេញពីមសេកាីស្តែ ប។់ មតើម ឿង 
មនះអាេមៅ ួេានមដាយ មបៀបណ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

មតើអនកចំាមទថា មតើមសេកាីស្តែ ប់េកកាន់ប្រគួស្ត  បស់េនសុសានមដាយ មបៀបណ? 
ឪពុកមាា យម ើេ ំបូង បស់មយើង គឺអាដាេ និងមអវា៉ាញ ុំា ដផែមឈើ ឹងខុសប្រតូវ។ ពួកមគាន 
ប្របប្រពឹតាអំមពើាប មដាយកា េិនស្តា ប់បងាគ ប់ប្រពះ។ ប្រពះគេពី ដេងប្រាប់មយើងថា ៖  

“ បិតឈនួល បស់អំមពើាប ម ះជាមសេកាីស្តែ ប់” ( ៉ាូេ ៦ꓽ២៣)។ 
ប្រពះគេពី ក៏ានដេងដ  ថា ៖ 
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“ បិតដ លមសេកាីស្តែ ប់ានេកមដាយស្ត េនុសស ម ះមសេកាីដ លេនុសសស្តែ ប់ 
ាន  ស់មឡើងវញិ ក៏េកមដាយស្ត េនុសសដ  ” (កូ និថ្ូសទី១ ១៥ꓽ២១)។ 

េិតាទំាងឡាយមអើយ ម ឿងមនះគឺេំមលើយ បស់ប្រពះេំម ះបញ្ញហ ថ្នសសេកាីស្តែ ប់។ ប្រទង់
នឹងេិនបមណា យឲ្យមសេកាីស្តែ ប់ចាបម់យើងទុកជាមឈែើយ  ូតមទ។ មយើងនឹង ស់មឡើង
វញិ។ ម ើយបុ សដ លម្វើឲ្យកា មនះមកើតមឡើងានគឺជាប្រពះមយស ូ ជាប្រពះរាជបុប្រតា 
 បស់ប្រពះ។ ប្រទង់ានបំាក់ប្រេវា៉ាក់ថ្នមសេកាសី្តែ បឲ់្យមយើង។ មនះគឺជាស្តេម់ ឿង ៖ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
     

មប្រកាយប្រពះមយស ូានសុគត់មៅមលើមឈើឆាក ង េិតា បស់ប្រទង់ានបញ្ាុ ះប្រពះកាយ 
ប្រទង់មៅកនុងផនូ  ម ើយប្របមេៀលោៃ ំងថ្ម្ំេួយបិទមាត់ផនូ ។ មទស្តេិាល ៉ាូមុុំាង គឺមលក 
ពីឡាត់ ានបញ្ជូ នទាហានឲ្យមៅយាេផន ូ ម ើេបីកុំឲ្យមានអនកណេកលួេប្រពះកាយ 
ប្រពះមយស ូមេញមៅ។ ប្រគប់យា៉ាងស្តង ត់ប្រជងំមៅមពលថ្ថ្ងប សុិទធ។ ប៉ាុដនា មៅប្រពឹកថ្ថ្ងប ៃ ប់ 
មានម តុកា ណ៍អស្តា  យានមកើតមឡើង។ សូេស្តា ប់ កយមៅកនុងប្រពះគេពី  ៖ 

“មប្រកាយថ្ថ្ងឈប់សប្រមាក កាលម ៀបនឹងេូលថ្ថ្ងទី១កនុងអាទិតយម ះ មា៉ារាជាអនកស្សុក 
មា៉ាក់ដាឡា និងមា៉ារា១មទៀត ក៏ ំគាន មៅមេើលផនូ ។ ម ះមានកមប្រកើក ីជាខាែ ំង  បិតមាន 
មទវតាថ្នប្រពះអមាា ស់ េុះពីមលើមេ េកប្របមេៀលថ្មមេញពីផនូ  ម ើយក៏អងគុយមលើ។ 
សណា ន បស់មទវតាម ះ ូេមផែកបម ៃ   ម ើយសមេែៀកបំ ក់ក៏សសគុស ូេ  ិេៈ។ ពួក 
យាេលាតក៏ញ័  នធត់ មដាយេ័យខាែ េមទវតា ម ើយប្រតឡប់ ូេជាេនុសស ស្តែ ប់។” 

“ដតមទវតានិយាយនឹងស្តសាីពី  ក់ កុំឲ្យេ័យអី  បិតខ្ុំ ឹងម ើយថា ង កប្រពះមយស ូ 
ដ លប្រតូវឆាក ង។ ដតប្រទង់េិនគង់មៅទីមនះមទ  បិតប្រទង់មានប្រពះជនម ស់មឡើងវញិ …” 
(មា៉ាថាយ ២៨ꓽ១-៧)។ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

ប្រតឹេប្រតូវម ើយ។ ប្រទង់មានប្រពះជនម ស់ពីសុគត់មឡើងវញិ។ ផនូ េិនអាេទបប់្រទង់ាន 
មទ។ េិតា បស់ផងប្រទង់មានអំណ ជាខាែ ំង មៅមពលដ លពួកគាត់ម ើញប្រទង់ជាថ្មី។ 

តាេ យៈប្រពះគេពី  “ម ើយកាលប្រទង់ាន ងទុកខ ួេម ើយ ម ះក៏ានសដេាងអងគ
ប្រទង់េកទំាងអស់ ឲ្យពួកស្តវក័ម ះម ើញ មដាយស្ត េសាុតាងជាមប្រេើន ប្រពេទំាងមលេ
េកឯមគ ក៏សដេាងពីអស់ទំាងមសេកាីខាងឯនគ ប្រពះកនងុ វាង៤០ថ្ថ្ង” (កិេាកា  ១ꓽ៣)។ 

មៅេុងបញ្ាប់ថ្ន យៈមពល៤០ថ្ថ្ង ស្តវក័ បស់ប្រទង់ានម ើញប្រពះមយស ូប្រតូវាន 
មលើកមឡើងមៅឯនគ ឋានសួគ៌។ មទវតាពី  ក់មៅកនុងសណា នជាេនុសសាននិយាយ 
មៅកាន់ពួកមគ។ មនះគឺជាអវីដ លពួកមគាននិយាយ ៖  

“ប្រពះមយស ូមនះឯង ដ លប្រពះានមលើកពីអនករាល់គាន មឡើងមៅមលើស្តថ នសួគ៌ ប្រទង់ 
នឹងយាងេកវញិតាេដបប ដ ល  ូេអនករាល់គាន ានម ើញប្រទង់មៅម ះដ  ”  
(កិេាកា  ១ꓽ១១)។  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
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ឥឡូវសូេស្តា ប់ពី មបៀបដ លប្រពះគេព ីពិពណ៌ អំពកីា យាងេកជាមលើកទីពី  

 បស់ប្រពះមយស ូ ៖  
“មប្រ ះប្រពះអមាា ស់ប្រទង់នឹងយាងេុះពីស្តថ នសួគ៌េក មដាយដស្សកបងាគ ប់១ប្រពះឱសា 

ទំាងមានឮសំមលងេហាមទវតា និងដប្រត បស់ប្រពះផង ម ះពួកស្តែ ប់កនងុប្រពះប្រគសីៃនឹង ស់ 
មឡើងវញិជាេុនបងអស់។  ួេមយើងរាល់គាន ដ លកំពុងដត ស់មៅ ក៏នឹងានមលើកមឡើងមៅ
កនុងពពកជាេួយគាន ទំាងអស់ ម ើេបីឲ្យានជួបជុំនឹងប្រពះអមាា ស់ជា រាបមៅ” 

ហ្ែសាឡូនិេទី១ ៤១៦,១៧”។ 
មនះគឺជាទសសនៈេួយមទៀតអំពីប្រពឹតាកិា ណ៍ េូគាន  ៖ 
“ដន ខ្ុំប្រាប់អនករាល់គាន ពីមសេកាីអាថ្៌កាំំង គឺថាមយើងទំាងអស់គាន នឹងេិនម កលក់

មៅមទ។ ដតទំាងអស់គាន នឹងានោែ ស់ដប្របមៅកនុង១ មំពេវញិ គឺកនុង១ប៉ាប្របិេដេនក ប៉ាុមណា ះ 
កនុងកាលដ លឮសូ ដប្រតមប្រកាយបងអស់  បិតដប្រតនឹងឮមឡើងដេន ម ះពួកស្តែ ប់នឹង ស់
មឡើងវញិ េិនពុក លួយមទៀតមឡើយ  ួេមយើងរាល់គាន នឹងានោែ ស់ដប្របមៅ” (កូ និថ្ូសទី១ 
១៥:៥១,៥២)។ 

មតើម ះេិនដេនជា ូបភាពអស្តា  យមទឬអ?ី អនកដ លមជឿប្រពះមយស ូប្រគីសៃទំាងអស់ 
ដ លានទទួលប្រទង់ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់ពួកមគ អាេប្របឈេនងឹមសេកាសី្តែ បជ់ា 
េួយនឹងមសេកាីសនា ៏អស្តា  យមនះ។ មពលដ លប្រពះមយស ូយាងប្រតឡប់េកវញិ ប្រទង់នឹង 
មប្រាសពួកមគមេញពីស្តែ ប់ ម ើយផាល់រាងកាយថ្ម ីលអឥតមខាា ះ ដ លេិនពុក លួយ ល់ 
ពួកមគ។  

អស់អនកដ លេិនានស្តែ ប ់ដតបនា ស់មៅ  ូត ល់ថ្ថ្ងម ះ ក៏នឹងប្រតូវានោែ ស់បាូ  
ដ  ។ ពួកមគនឹងចាប់មផាើេជីវតិថ្មទំីាងអស់គាន  មៅកនុងនគ  ៏អស់កលប បស់ប្រពះ។  

ប្រពះគេពី ដេងថា ៖ 
“… ម ះមទើបនឹងានសមប្រេេតាេ កយ ដ លដេងទុកេកថា មសេកាីជ័យជំនះាន

មលបមសេកាីស្តែ ប់ាត់ម ើយ” (កូ និថ្ូសទី១ ១៥:៥៤)។ 
េិតាមអើយ មយើងអាេ ស់មៅមដាយេិនខាែ េអំពីមសេកាីស្តែ ប់ដ លេកប ែ េ េនុសស

ជាមប្រេើន។ ជីវតិ បស់មយើងអាេោែ ស់ដប្របមដាយកា ទទួលយកប្រពះមយស ូជាប្រពះអងគ
សមគងាគ ះ បស់មយើង ម ើយមដាយកា មជឿមលើមសេកាីសនាមៅកនុងប្រពះបនៃូលប សុិទធ បស់
ប្រទង់ មៅកនុងប្រពះគេពី ។ មបើសិនអនកមៅេិនទាន់ានទទួលយកប្រទង់ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ
មៅមឡើយ មតើអនកអាេទទួលយកមៅមពលឥឡូវមនះានដ  ឬមទ? ឈនួលថ្នអំមពើាប គឺ
ជាមសេកាីស្តែ ប់ ដតអំមណយ បស់ប្រពះ គឺជាជីវតិអស់កលបតាេ  យៈប្រពះមយស ូប្រគីសៃ ជា
ប្រពះអមាា ស់ បស់មយើង។ សូេទទួលយកអំមណយមនះ មៅថ្ថ្ងមនះ។ សូេអ្ិស្តា នជុំគាន
ឥឡូវមនះ។  

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ អ ប្រពះគុណប្រទង់េំម ះមសេកាីស្សឡាញ់ ៏ 

អស្តា  យ និងេំម ះអំមណយថ្នប្រពះរាជបបុ្រតា បស់ប្រទង់ គឺប្រពះមយស ូ។ អ ប្រពះគុណប្រទង់ 
ដ លានបញ្ជូ នប្រទង់េកកាន់ពេិពមលកមនះ ម ើេបីសុគត់ជំនួសពួកទូលបងគំ ម ើេបីនឹង 
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អេ័យមទាសេំម ះអំមពើាប បស់ពួកទលូបងគ ំ ម ើយពួកទូលបងគំអាេានសមគងាគ ះ។ 
ប្រពះវ បិតា មៅថ្ថ្ងមនះ មបើសិនជាមានបុ ស ឬស្តសាី ឬក៏មកមងៗមៅទីមនះ េិនានទទួលយក 
ប្រពះមយស ូជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់ពួកមគមទ សូេប្រទង់មេតាា បញ្ជូ នប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធ 
 បស់ប្រទង់និយាយមៅកាន់េិតា បស់ពកួមគ ម ើេបីអងវ ពួកមគ ជាប្របមយាជន៍ឲ្យពួកមគ
ទទួលានជីវតិអស់កលប។ ម ើយសូេឲ្យពួកទូលបងគំ ស់មៅមដាយមានទនំុកេិតា មៅ
កនុងមសេកាីសនាថ្នប្រពះបនៃលូ បស់ប្រទង់។ មៅមពលដ លប្រពះមយស ូយាងេក េាងមទៀត 
សូេឲ្យមយើងទំាងអស់គាន  ាន ស់មៅ ួេគាន ជាេួយនឹងប្រទង់មៅឯនគ  អស់កលប បស់
ប្រទង់ជាម ៀង  ូត។ ទូលបងគំមយើងខ្ុំអ្ិស្តា នសូេប្រគប់កេិាកា ទំាងអស់មនះ មៅកនុងប្រពះ
 េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 
ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ 

 
មលកុបបតាិ ៣:១៨,១៩   ទំនុកតមេកើង ១៤៦:៣,៤   យ៉ាូហាន ១១:១៥ 
យ៉ាូហាន ២០:១៧   ស្តំយ៉ាូដអលទី២ ៧:១២   ស្តស្តា  ១២:៧ 
យ៉ាូហាន ១១:២១,២៣,២៤  កូ និថ្ូសទី១ ១៥:១៦-១៨  យ៉ាូប ១៤:១០-១៥ 
ដានីដញ៉ាល ១២:២   យ៉ាូហាន ១១:២៥   កូ និថ្ូសទី១ ១៥:៥៣-៥៥ 
យ៉ាូប ១៧:១៣    លូកា ២៣:៤២,៤៣   យ៉ាូហាន ១១:៣៥ 
ដថ្សាឡូនិេទី១ ៤:១៣   យ៉ាូប ២៧:៣    យ៉ាូហាន ៥:២៨,២៩ 
យ៉ាូហាន ១១:៣៩   វវិ ណៈ ១:១៨    ទំនុកតមេកើង ១៣:៣ 
យ៉ាូហាន ១១:៥    យ៉ាូហាន ១៩:៣១-៣៣   វវិ ណៈ ២២:១២ 
 
 
 

លំនពំិភាក្សា 
ហាត់ប្រាណម ើេបីឲ្យមានកំលងំពលំ 
 

១. មតើកា ហាត់ប្រាណជួយ ល់មបះ ូងអនកមដាយ មបៀបណ? 
២. មតើកា ហាត់ប្រាណជួយ ល់សួតអនកមដាយ មបៀបណ? 
៣. មតើទំលប់ ស់មៅជីវតិដបបណ ដ លអាេបំោែ ញមបះ ូង និងសួត បស់អនក? 
 

កា សុគត និង ស់មឡើងវញិ 
 ១. មតើ កយេួយមទៀតដ លប្រពះគេពី មប្របើសប្រមាប់ កយ “មសេកាីស្តែ ប់” គឺ កយអវី? 
  - កិេាកា  ៧:៦០    - យ៉ាូហាន ១១:១១-១៤ 
 ២. មតើអនកេងចំាម ឿងអវីខែះដ លានមកើតមឡើងពីយបម់ុ៉ិញ មពលអនកកំពុងដតមគងលក់? 
 ៣. មតើមសេកាីស្តែ ប់ គឺជាសណា នថ្នជីវតិេួយមទៀត? មតើេនុសស ឹងខែួនមទ មៅកនុងមសេកាីស្តែ ប់? 
  - ទំនុកតមេកើង ១១៥:១៧ 
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 ៤. មតើមានអវីេកប ៃ ប់ពីមសេកាីស្តែ ប?់ 
  - កូ និថ្ូសទី១ ១៥:២១   - មា៉ាថាយ ២៨:១-៧ 
 ៥. មតើនឹងមានអវីមកើតមឡើងេំម ះអនកស្តែ បម់ៅមពលដ លប្រពះមយស ូយាងប្រតឡប់េកវញិ? 
  - ដថ្សាឡូនិេទី១ ៤:១៦,១៧  - កូ និថ្ូសទី១ ១៥:៥១,៥២,៥៤ 
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មេម ៀនសុខភាពទី១៥ - មេសជជៈ (មប្របើជំនួសទឹក) 

 
 
១. េនុសសជុំវញិពិេពមលក ចាប់មផាើេថ្ថ្ង បស់ពួកមគជាេួយនងឹទកឹកាម វ ឬដតមតា ១ដពង។ ពួកមគប្រតូវកា ថាេពល 

ម ះម ើេបីកុំឲ្យងងុយមគង។ មប្រកាយេក មពលថាេពលម ះអស់មៅ ពួកមគក៏ងាកមៅ កទឹកកូកាកូឡា។ ពួកមគ  
េិនប្រតឹេដតប្រតូវកា វាសប្រមាប់ប៉ាូវកំលំងប៉ាមុណា ះមទ ដតម ើេបីឲ្យមានអា េមណ៍្េមតា។ ពួកមគេិនអាេម្វើអវីាន  
មដាយគាម នវាមឡើយ ដតពួកមគកប្រេឈប់វាយតថ្េែពសី្ត សំខានថ់្នជមប្រេើស បស់ពកួមគ។  
 កាសសេអុ៊ីន គឺជាថាន ំមញៀនដ លេនុសស សមពញពិេពមលកមប្របើប្រាស់មប្រេើនជាងមគបំផុត។ វាមានមៅកនុងដត  
កាម វ ទឹកសូដា សូកូឡា និងថាន ំមពទយ។ វាមពញនិយេ ពីមប្រ ះវាជួយមលើកកំលំង និងបមងកើនថាេពល។ ពួកមគ 
មានអា េមណ៍លអប្របមសើ  និងគិតានមលឿន។ ដតវាមានផលប៉ាះ ល់តបសនងេកវញិ។ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

២. កា បមងកើនថាេពល គឺខាីេកពីថាេពលដ លរាងកាយ កាទកុ។ គឺ ូេជា កយកលុយដ លឲ្យខាី ដ លប្រតូវសង
វញិ។ អនកមានអា េមណ៍លអពី ំបងូ ដតមៅមពលដ លជាតិកាសសេអុ៊ីនស្តប ថាេពលធាែ ក់េុះ វាពិតជាម្វើឲ្យអនកកាន់
ដតអស់កំលំងជាងមពលអនកេិនមានជាតិកាសសេអុ៊ីនមៅមទៀត។ 

  សកេមភាពកនុងខួ កាលអាេនឹងមានដេន ដតាត់បង់នូវភាពប្រតឹេប្រតូវ(ខុសប្របប្រកតី)។ អនកអាេម្វើកា ាន
មលឿន ដតេិនានលអប្របមសើ  ម ើយអនកនឹងម្វើខុសកាន់ដតមប្រេើនដថ្េមទៀត។  

  កាសសេអុ៊ីន គឺជាស្ត ធាតុេដេែកដ លបំោែ ញរាងកាយ - ស្ត ធាតុពុល។ ម ើយវាមញៀនមទៀតផង។  
 ជាតិកាសសេអុ៊ីនមៅកនុងកាម វ។ 
  កាសសេអុ៊ីនអាេម្វើឲ្យប្របព័នធស ថ្សប្របស្តទម្វើកា  ួសកប្រេតិ។ េនុសសខែះអាេជប្រេះជាតកិាសសេអុ៊ីនមេញពី

កនុងខែួនានមលឿន ប៉ាុដនា ភាគមប្រេើនេិនអាេ។ លទធផលម ះគឺ “បញ្ញហ ស ថ្សប្របស្តទមដាយស្ត កាម វ” អា េមណ៍
េ័យញ័  ញ័ ថ្  អា េមណ៍េិននឹងន   ស្តប់ សល់ ឆាប់អាក់អន់េិតា ឈឺកាល និងស្ស្តលកាល។ 

  ជាតិកាសសេអុ៊ីនម្វើឲ្យមគងេិនលក់។ កា មគងេិនប្រគប់ប្រគាន់ម្វើឲ្យអស់កំលងំ។ វាកាែ យមៅជាទមាែ ប់ដ លមាន 
មប្រគាះថាន ក់។ មពលប្រពឹក អនកមប្រកាកមឡើងអស់កំលំង  ូមេនះ អនកញុុំាកាម វេួយដពង ម ើយមប្របើស្ត ធាតុដ លមាន
ជាតិកាសសេអុ៊ីនម ើេបីបមងកើនថាេពលមៅកនុងមពលថ្ថ្ង។ ប ៃ ប់េក មៅមពលយប់ អនកមគងេិនលក់ ម ើយមពលប្រពឹក
ប ៃ ប់ អនកមប្រកាកមឡើងអស់កំលំងមទៀត។ 

  ជាតិអ ៊ី ម្វើឲ្យអា េមណ៍ដប្របប្របួល។ វាគឺជាេូលម តុដ លបណា លឲ្យមកើតជំងាឺក់ទកឹេិតាខាែ ំងជាងមគ បំផុត។ 
កាលណមប្របើប្រាស់វា យៈមពលយូ  វាប៉ាះ ល់ ល់អាកបបកិ យិា បស់ខ ួកាល កា ម ៀនសូប្រត និងកា េងចំា។ 
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  ជាតិកាសសេអុ៊ីនម្វើឲ្យរាងកាយម្វើកា  ួសកប្រេិត។ កា បមងកើនស្ត ធាតុមនះ បណា លឲ្យមានផលប៉ាះ ល់ 
 យៈមពលយូ ។ អាសុុីតប្រកពះមកើនមឡើង បណា លឲ្យឆអល់េុង មងហើេ ឬេុកប្រកពះ និង ំមៅ។ ជីពេ ដ លម្វើកា 
 ួសកប្រេិត បណា លឲ្យមបះ ូងមលតឌបឹឌាក់ៗ  សមាព ្ឈាេមឡើងខពស់ មបះ ូង និងប្របព័នធ ក មងហើេេនិ
 ំមណើ  កា  ឬក៏ដាេ់ស ថ្សឈាេខួ កាល។ តប្រេងម េម្វើកា ្ងន់ ួសកប្រេិត។ វា ំឲ្យមកើតជំងឺេហា កីេួយ 
េំនួន។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣. ជាតិកាសសេអុ៊ីន អាេបណា លឲ្យប្របឈេនឹងកា  លូតកូនកប្រេិតខពស់ និងកូនមកើតេិនប្រគប់ទេងន់សប្រមាប់ស្តសាីមាន

ថ្ផៃម ះ។ កាសសេអុ៊ីនសថិតមៅកនុងទឹកមដាះមាា យយូ ជាងមៅកនុងឈាេ បស់មាា យ។ មាា យសំអាតវាមេញពីស ថ្ស 
ឈាេមៅកនុង យៈមពលប្រាំេួយមមា៉ាង ប៉ាុដនា វាមៅកនុងខែួនកូនដង៉ាត ល់មៅ១០០មមា៉ាង។ មនះ ំឲ្យកូនដង៉ាត េិន
សបាយេិតា និងមញៀនជាតិកាសសេអុ៊ីន។ 

  ទមាែ ប់ញុុំាកាម វអាេកំចាត់ាន។ ដតកា បញ្ឈប់អាេម្វើឲ្យឈឺកាល អស់កំលំង កា មស្តះអមងគើយ  ស្តប់ 
 សល់ និងមរាគស ថ្សប្របស្តទ   ូត ល់មៅេួយអាទិតយ។ ប ៃ ប់េក នឹងានផលលអ មគងលក់ មានថាេពល
ពិត មានអា េមណ៍លអប្របមសើ  ម ើយនិងជួយសនសំសំថ្េលុយកាក់។ 

  ម ើេបីបាូ ទមាែ ប់ពីកា ញុុំាមេសជជៈដ លមានជាតកិាសសេអុ៊ីនប្រតូវ ៖ 
  បាូ មៅញុុំាទឹកមតា ឧណហ ៗ ឬក៏ដត ុកខជាតិ។ 
  បាូ ទមាែ ប់មពលប្រពឹក បស់អនក។  
  មៅស្សូបយកខយល់លអប សុិទធ និងហាត់ប្រាណមៅកនុងកឡុំងមពលថ្ថ្ង មៅមពលដ លអនកឃ្លែ នកាម វ ឬក៏

កូកាកូឡា។ ហាត់ប្រាណម្វើឲ្យមានកំលងំពលំ។ កា ហាត់ប្រាណ៣០ ទ ីជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ងជួយម្វើឲ្យខួ កាល
លូតលស់ បមងកើតអ ម ៉ូនដ លសបាយ ម ើយផាល់កំលំងដផនកសតិបញ្ញញ  និងមានកំលងំថាេពលពតិប្រាក ។  

  សប្រមាក។ េនុសស្ំមពញវយ័ប្រតូវកា មគងពី៧-៨មមា៉ាង ម ើេបីកស្តងមកាសិកាមឡើងវញិ ម ើយផលិត កាទុក
ថាេពលពិត។ កា សប្រមាក  មានស្ត សំខាន់ម ើេបីយកឈនះមលើកា មញៀន និងស្តា  រាងកាយ ជាពិមសស មបើសិន
ជាអនកម្វើកា មដាយមប្របើកំលំងខាែ ំង។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤. ទឹកសូដា  
   ូេកាម វដ   ទឹកសូដាេិនដេនជាអាហា ម ះមទ។ វាគឺជា បស់េដេែកេមំ ះរាងកាយ។ ទឹកសូដាភាគ

មប្រេើនមានផៃុកជាតិកាសសេអុ៊ីន។ មលើសពីមនះ វាមានជាតិគីេី សប្រមាប់ សជាតិ ម ើយក៏អាេមានសក សបបនិេិតា ឬក៏
សក េប្រមាញ់។ វាេិនមានជីវជាតិសប្រមាប់ប៉ាូវស្តេ់ឈាេមឡើយ ម ើយមកាសិកា បស់រាងកាយ ប្រតូវខំប្របឹងម្វើកា 
យា៉ាងខាែ ំងម ើេបីដកថ្េនសក  និងស្ត ធាតុគីេី។ 

  ទំាងកាម វ និងមេសជជៈ វាទាញយកជាតិកាល់សយូេមេញពីឆអឹង ម្វើឲ្យឆអឹងេុះមខាយ។  
 សក   
  មតាះ និយាយអំពីសក ។ ទឹកសូដា មានសក មប្រេើនណស់។ តាេពិតមៅ សក ដ លផលិតានភាគមប្រេើន មគ

យកមៅដាក់មៅកនុងមេសជជៈ។ មៅកនុងរាល់កំប៉ាុងទឹកសូដា មានសក េំនួន១០ស្តែ បប្រ ដត មៅកនុងទឹកសូដា១លីត 
មានសក ២៧ស្តែ បប្រ ដត ឬក៏សក ១០៨ប្រកាេ! 
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  សក ជួយបមងកើនថាេពលបនាិេ ម ើយម្វើឲ្យអនកមានអា េមណ៍ប្របមសើ េួយ យៈមពលខែី  ូេកាសសេអុ៊ីនដ   
មប្រកាយពីញុុំាវាេិនានយូ ប៉ាុ ម ន វាក៏ម្វើឲ្យអនកអស់កលំងំ ម ើយម្វើឲ្យអនកេង់ញុុំា ម ើយញុុំាមទៀត ម ើេបីឲ្យមាន 
អា េមណ៍្េមតា។ 

  កា ឃ្លែ នសក  គឺជាកា មញៀន។ កាលណអនកកាន់ដតញុុំា អនកកាន់ដតេងញុ់ុំាមទៀត ម ើយអនកនឹងេិនមេះដឆអត 
ឬសកប់មឡើយ។ 

  សក  ម្វើឲ្យឈាេសៃះ ម្វើឲ្យវាមឡើងខាប់ និង ូ យឺត។ សក បំោែ ញប្របព័នធកា   ។ មទាះបីជាសក េំនួនតិេ ក៏វា 
សនធប់មលើមកាសិកាឈាេសដ លជាអនកប្របយុទធថ្នប្របពន័ធកា    បស់រាងកាយ ម្វើឲ្យវាប្របយុទធនឹងមេមរាគដ ល
លុកលុយ ៏មប្រគាះថាន ក់េិនមកើត។ មដាយគាម នកា កា   ពីមកាសិកាឈាេសមទ មេមរាគោា ស្តយ ោា ស្តយ្ំ និង 
សួតេូលលុកលុយ ម ើយ ំមៅប្រកជា។ 

  ាក់មត ដី លេិនលអមៅកនុងម ះមវៀន កីេមប្រេើនយា៉ាងមលឿនមដាយស្ត សក ។ វាបំោែ ញាក់មត ដី លលអ 
ដ ល ផលិតវតីាេីនប ី ដ លចំាាេ់សប្រមាប់ ំមណើ  កា  និងកា លូតលស់ បស់ខួ កាល ម ើយនិងកា ដ ល
ម្វើឲ្យមានអា េមណ៍សបាយ។  

  ជាតិសក  ួសកប្រេិត ដប្របកាែ យមៅជាខាែ ញ់ ម ើយសាុកទុកមៅកនុងរាងកាយ។ កាលណមបះ ូង និងតប្រេង
ម េមប្រចាះជាតិខាែ ញ់ ពួកវាក៏បនថយមលបឿន ម ើយប៉ាះ ល់ ល់ ំមណើ  ឈាេ ត់។ មថ្ែើេ ដ លជាប្របព័នធមប្រចាះ
 បស់រាងកាយ ម ើេ និងឈឺ។ លំដពងមនឿយ ត់  ំឲ្យមកើតជំងឺទឹកម េដផអេ។  

  ជាតិសក មប្រេើន ួសកប្រេិត ម្វើកា  ូេជាថាន ំពុល បំោែ ញេុខងា  បស់រាងកាយ។  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥. ធ្វើការសធរេចចិត្តដែលរត្ឹេរត្ូវ និងមានសុខភាពលអ 
  សក មាន សជាតិឆាង ញ់ ដតវាម្វើឲ្យអនកខាតលុយ។ ដតអនកអាេញុុំាស ុត (ពងមាន់/ទា…) ដផែមឈើ១េំណិត ឬក៏

សដណា ក ី ដ លជួយម្វើឲ្យអនកមានសុខភាពលអ ជាជាងបំោែ ញវា។  
  ទឹកសុទធ គឺជាជមប្រេើស បស់ប្រពះសប្រមាប់ទឹកញ ុំា ដ លលអឥតមខាា ះ។ វាេិនលួេអាហា ពីរាងកាយមទ។ វាជួយ

ម្វើឲ្យឈាេរាវ ម ើយ ត់ានមលឿន។ វាជួយបំមពញជាតិទឹកអនក។ វាម្វើឲ្យខួ កាល បស់អនកស្សឡះ និងផាល់
ថាេពល។  

  ប្រពះជាមាា ស់ប្រជាបពីមសេកាីប្រតូវកា  បស់មយើង ម ើយប្រទង់ានផាល់ឲ្យមយើងនូវ ំបូ ម ន ៏លអមៅកនងុប្រពះគេពី  
មអស្តយ ៥៥:២។ មនះ គឺជាសំណួ  បស់ប្រទង់ ៖ 

  “ម តុអវីានជាេំណយលុយកាក់មៅមលើអវីដ លេនិដេនជានំបុង័ និងកា ងា  បស់អនកមៅមលើអវីដ លេិន 
មពញេិតា? សូេស្តា ប់ សូេស្តា ប់ខ្ុំេុះ ម ើយញុុំានូវអវីដ លលអ ម ះអនកនឹង កីរាយញ ុំាអាហា ដ លលអៗ។” 

 
សុខភាព 

 
េួយ ន់ឆាន ំេុនប្រពះមយស ូប្របសូត មសាេដាវឌីានប្រគប់ប្រគងប្របមទសអុ៊ីស្ស្តដអល។ 

ប្រទង់គឺជាអនកេេាំង ខ៏ាែ ំងពដូក ប៉ាុដនាប្រទង់ក៏ជាអនកដតងកណំពយ និងជាអនកមលងមេែង 
យា៉ាងលអអស្តា  យ។ កំណពយ និងេមប្រេៀងជាមប្រេើនមនះ គឺមានមៅកនុងប្រពះគេពី ដតេាង។ 
ប្រពះគេពី ម ះ គឺមានមឈាម ះថា “ទំនុកតមេកើង”។ សូេស្តា ប់កំណពយេួយមនះ ៖  
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“ឱប្រពះមយ ូវា៉ាមអើយ ប្រទង់ានពិនិតយមេើល ម ើយានស្តគ ល់ទូលបងគំផង។ 
ប្រទង់ប្រជាបកា ដ លទូលបងគំមប្រកាកមឡើងផង ប្រទង់ក៏យល់គំនិត បស់ទលូបងគំពេីំងាយដ  ” 
(ទំនុកតមេកើង ១៣៩:១,២)។ 

មសាេម វឌីយល់ប្រជាបថា ប្រពះអងគមាា ស់ាន ឹងប្រគប់យា៉ាងទំាងអស់អពំីប្រទង។់ គឺប្រគប់ 
យា៉ាងដ លប្រទង់ានប្របប្រពឹតា។ សូេបីដតគំនិត បស់ប្រទង់។ មៅមានមទៀត ៖  

“ បិតគឺប្រទង់ដ លានបមងកើតេតិាមថ្ែើេថ្នទូលបងគំ ម ើយានផសំមប្រគឿងថ្នទូលបងគំមៅ 
កនុងថ្ផៃមាា យ។ ទូលបងគំនឹងអ ប្រពះគុណ ល់ប្រទង់  បិតប្រទង់ានបមងកើតទូលបងគំេកយា៉ាង 
គួ មកាត គួ អស្តា  យ” (ទំនុកតមេកើង ១៣៩:១៣,១៤)។ 

មសាេម វឌី ទទួលស្តគ ល់ថា ប្រទង់ប្រតូវានប្រពះអទិក បមងកើតេក។ ប្រពះកាយ បស់ប្រទង់ 
 ូេជា ូបកាយ បស់ពួកមយើង គឺជាម ឿង ៏អស្តា  យ។ មបះ ូង សួត ដេនក និងខួ កាល បស់ 
ប្រទង់ គឺប្រគប់ដផនកទំាងអស់ បស់ប្រទង់ ប្រតូវានបមងកើតមឡើងមដាយប្រពះជាមាា ស់អងគឯង។  

គេពី ទំនុកតមេកើងេួយមទៀតដេងថា ៖ 
“ប្រតូវឲ្យ ឹងថា ប្រពះមយ ូវា៉ាប្រទង់ជាប្រពះ គឺប្រទង់ដ លានបមងកើតមយើងខ្ុំ មយើងខ្ុំជា 

 បស់ផងប្រទង់ មយើងខ្ុំជារាស្តសា បស់ប្រទង់ ម ើយជា វូងមេៀេ មៅទីគងាវ ល បស់ប្រទង់” 
(ទំនុកតមេកើង ១០០:៣)។ 

មបើសិនជាប្រពះានបមងកើតមយើង ប្រទង់ ឹងប្រគប់យា៉ាងអំពមីយើង។ ប្រទង់ប្រជាបអំពី មបៀប 
ដ លរាងកាយ បស់មយើងម្វើកា ។ ប្រទង់ ឹងនូវអវីដ លលអបំផុតសប្រមាប់ឲ្យមយើងញុុំា និង
ផឹក។ ប្រទង់ ឹងពីផែូវដ លលអបំផុតសប្រមាប់ឲ្យមយើងដថ្ ការាងកាយ បស់មយើង។  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

កាលម ើេ ំបូងមឡើយ ប្រពះជាមាា ស់ានមានបនៃូលប្រាប់អាដាេ និងមអវា៉ាថា “មេើល
អញឲ្យប្រគប់ទំាងតិណជាតិមានប្រគាប់ពូជដ ល ុះមៅមលើដផន ី និងប្រគប់ទំាង ុកខជាតិ
ទំាងឡាយដ លមកើតដផែមានប្រគាប់ពូជ ទុកជាអាហា  ល់ឯង” (មលកុបបតាិ ១:២៩)។ 

គឺមានដតប្រគាប់្ញ្ញជាតិ ប្រគាប់ដផែមឈើ និងដផែមឈើ។ ដតប្រតូវេងចំាថា ពួកមគ ស់មៅ 
កនុងសួនមអដ ន។ មានម ើេ ុកខជាតិ និងម ើេមឈើប្របមេទខុសៗគាន មៅកនុងសួន  ូមេនះ គឺ
មានមប្រេើនប្របមេទដ លអាេមប្រជើសម ើសាន។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ប ៃ ប់ពីពួកមគានប្របប្រពឹតាអមំពើាប អាដាេ និងមអវា៉ា ដលងអាេ ស់មៅកនុងសួន។ 
ពួកមគប្រតូវមៅ ស់មៅជាេួយនឹងផលាបដ លពួកមគានប្របប្រពឹតា។ មៅខាងមប្រតសួន 
ពួកមគប្រតូវដំា ំណំសប្រមាប់ម្វើជាអាហា មដាយខែួនឯង។ អាហា  បស់ពួកមគានោែ ស់
បាូ ។ សូេស្តា ប់នូវអវីដ លប្រពះជាមាា ស់ានមាន បនៃូលប្រាប់មៅពួកមគ ៖ 

“ឯងប្រតូវសុុីអស់ទំាងតិណជាតិដ ល ះុមៅដស្សេំកា ” (មលកុបបតាិ ៣:១៨)។ 
 ូមេនះ ឥឡូវមនះពួកមគមានបដនែញុុំា បដនថេពីមលើអវីដ លពួកមគអាេដំាាន។  
វាប្របដ លជាអាហា ដ លលអេំម ះសុខភាព។ េនុសសមានជីវតិ ស់មៅានរាប់

 យឆាន ំ។ ប្រពះគេពី ប្រាប់មយើងថា អាដាេខែួនឯងាន ស់មៅ ល់អាយុ ៩៣០ឆាន ំ។ មាន
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េនុសសមផសងមទៀត ដ ល ស់មៅាន ល់អាយុយា៉ាងមហាេណស់៩០០ឆាន ំ ម ើយបុ ស
មាន ក់មឈាម ះមេទូសិល ស្តែ ប់មៅអាយុ៩៦៩ឆាន ំ។ េនុសសសេ័យម ះមានអាយុដវង   ូត
ទាល់ដត ល់សេ័យកាលមលកណូមអ ម ើយនិងទឹកជំនន់ ៏្។ំ  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

គឺមពលម ះម ើយដ លប្រពះជាមាា ស់ានដបងដេកសតវមៅជាពី ប្រកុេ ៖ ស្តអ ត និង
េិនស្តអ ត។ ប្រទង់អាេម្វើ ូមចាន ះាន ពីមប្រ ះប្រទង់គឺជាប្រពះអទិក  បស់ពួកមគផងដ  ។ 
ប្រទង់ានបមងកើតពួកមគមាន ក់ៗ ម ើយប្រទង់ប្រជាប ឹងថា សតវខែះអាេញុុំាជាអាហា  ាន 
ម ើយខែះមទៀតេិនអាេញុុំាាន។  

ប្រទង់ានប្រាប់មលកណូមអ ឲ្យយកសតវេូលមៅកនុងទូក។ មនះគឺជាអវីដ លប្រទង់ 
ានមានបនៃូលប្រាប់ ៖  

“ខាងឯសតវមជើង៤ដ លស្តអ ត ម ះឯងប្រតូវយក៧គ ូម ើយសតវមជើង៤េិនស្តអ ត ម ះ
ឲ្យយកដត១គូវញិ គឺទំាងមឈាម លទំាងញីផង” (មលកុបបតាិ ៧:២)។  

អនកេាស់ជាឆងល់ម ើយ ថាសតវណដ លស្តអ ត ម ើយសតវណដ លេិនស្តអ ត។ 
សនេះគឺជាអវីដ លប្រពះជាមាា ស់ានមានបនៃូលប្រាប់រាស្តសា បស់ប្រទង់ ៖ 

“ម ើយប្រគប់ទំាងសតវដ លមានប្រកេកដឆក គឺប្រកេកដឆកដាេ់ជា២ ម ើយដ លទំ   
មអៀងផង កនុងអស់ទំាងពួកសតវម ះនងឹប មិភាគាន” (មចាទិយកថា ១៤:៦)។ 

 ូមេនះ មានន័យថាសតវដ លស្តអ ត គឺរាប់បញ្ាូលទំាងសតវមគា មេៀេ ពដព កាា ន់ 
មប្របើស និងពពួកឈែូស។ 

េុះសតវដ លេិនស្តអ តវញិ? សូេស្តា ប់ ៖ 
“ប៉ាុដនា កនុងបណា សតវដ លទំ មអៀង ឬដ លមានប្រកេកដឆកម ះ េិនប្រតូវឲ្យ

ប មិភាគសតវទំាងមនះមឡើយ គឺសតវអូ ា ទនាយគល់ ទនាយថ្ម ពីមប្រ ះសតវទំាងម ះ
ទំ មអៀង ដតគាម នប្រកេកដឆកមទ ជាសតវេិនស្តអ តទំាងអស់ ល់ឯងរាល់គាន ។ ម ើយ
ប្រជូកដ   ពីមប្រ ះ មានប្រកេកដឆក ដតេិនទំ មអៀងមទ ម ះេិនស្តអ ត ល់ឯងរាល់គាន  
េិនប្រតូវឲ្យប មិភាគ ស្តេ់វាមឡើយ ក៏េិនប្រតូវទំាង ល់មខាម េវាផង” (មចាទិយកថា 
១៤:៧,៨)។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ប្រពះជាមាា ស់េង់កា   ពួកមគពីជំងឺដ លពកួមគអាេឆែងានេកពីកា ញុុំាអាហា  
ដ លខុស។ ប្រទង់ានេងអុលបងាហ ញពីេំណុេពិមសសថ្នកា ហាេប្រាេពួកមគេិនឲ្យញុុំា
សតវប្រជូក។ ម តុអវី? មនះគឺជាម តុផលេួយដ លលអ ៖ 

ស្តេ់សតវប្រជូក គឺមប្រេើនដតមានប្រពូនតូេៗ។ កាលណអនកញុុំាស្តេ់វា សតវប្រពូនទំាង 
ម ះេូលមៅកនុងរាងកាយ បស់អនក ម ើយម្វើសំបុកវាមៅទីម ះ។ វាេូលមៅកនុងឈាេ 
 បស់អនក ម ើយម្វើ ំមណើ  មៅដផនកមផសងមទៀតថ្នរាងកាយ បស់អនក។ ពួកវាលូតលស់ 
ម ើយមកើតកូនមៅ។ ម ើយមៅទីបំផុត ពួកវាអាេសមាែ ប់អនកាន។  
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ប្រពះជាមាា ស់ស្តគ ល់រាងកាយ បស់អនកេាស់បផំុត ម ើយប្រទង់ក៏ស្តគ ល់សតវប្រជូកដ  ។ 
មបើប្រទង់មានបនៃូលប្រាប់ថា ពួកវាជាសតវេិនស្តអ តម ើយយក លអកុំញុុំាស្តេព់ួកវាអី។ មតើខ្ុំ
និយាយប្រតូវមទ? 

េុះសតវប្រតីវញិ? មតើពួកវាជាសតវស្តអ ត ឬក៏េិនស្តអ ត? មនះគឺជាអវីដ លប្រពះជាមាា ស់ 
ានមានប្រពះបនៃូលប្រាប់រាស្តសា បស់ប្រទង់ ៖ 

“ឯបណា សតវទំាងប៉ាុ ម នដ លមៅកនុងទកឹ ម ះឯងនឹងប មិភាគសតវទំាងមនះាន 
គឺសតវណដ លមានប្រពុយ ម ើយមានស្សកាផង។ ដតេិនប្រតូវឲ្យប មិភាគសតវណដ ល 
គាម នប្រពុយ និងស្សកាមទ  បិតជាសតវេិនស្តអ តទំាងអស់ ល់ឯងរាល់គាន ”  

  (មចាទិយកថា ១៤:៩,១០)។ 
 ូមេនះ ប្រតីអាេញុុំាាន មបើសិនជាពួកវាមានទំាងប្រពុយ និងស្សកា។  
េុះសតវស្តែ បដ លម ើ ? មតើវាលអសប្រមាប់ម្វើជាអាហា ដ  ឬមទ? សូេស្តា ប់ ៖ 
“ឯបណា សតវម ើ ដ លស្តអ ត ម ះឯងរាល់គាន នឹងប មិភាគានប្រគបយ់ា៉ាង។ ដតសតវ

ម ើ ទំាងមនះ ម ះេិនប្រតូវប មិភាគមឡើយ គឺដខែង ស្តៃ ំង ប្របេង់ លអត អាត និងតាម ត តាេ
ពូជវា។ អូសប្រទិេ ដខែងស្ស្តក  មំព និងអកតាេពូជវា។ មេៀេ គូក ទីទុយ ទុង មប្រកៀល 
មស្តម ញ កុក និងប្រកស្ត  តាេពូជវា កំស  យ ម ើយប្រជឹង និងអស់ទំាងសតវដ លវា  ម ើយ
ម ើ ផង ម ះជាសតវេិនស្តអ ត ល់ឯង េិនប្រតូវប មិភាគមឡើយ”  

  (មចាទិយកថា ១៤:១១-១៩)។ 
ប្រពះជាមាា ស់ក៏ានមានបនៃូលប្រាប់រាស្តសា បស់ប្រទង់ថា មានដផនកខែះថ្នរាងកាយ 

 បស់សតវដ លស្តអ ត ម ះក៏េិនប្រតូវញុុំាដ  ។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“គឺថាេិនប្រតូវឲ្យឯងរាល់គាន ប មិភាគខាែ ញ់ ឬឈាេមឡើយ” (មលវវីនិ័យ ៣:១៧)។  
កាលមៅកនុងសេ័យប្រពះគេពី  ប្របជារាស្តសាអាេេិនយល់ពីេូលម តុដ លពកួមគេនិ 

ប្រតូវញុុំាឈាេ ឬខាែ ញ់ បស់សតវដ លស្តអ ត។ សពវថ្ថ្ងមនះមយើង ឹងថា សូេបីដតឈាេ 
 បស់សតវដ លស្តអ តក៏អាេមានផៃកុជងំឺដ  ។ ម ើយខាែ ញ់សតវអាេេូលមៅកនុងឈាេ 
 បស់មយើង ម ើយបណា លឲ្យមកើតបញ្ញហ ្ងន់្ ង  ល់ មបះ ូង និងស ថ្សឈាេ បស់ 
មយើង។ 

ម តុអវីានជាប្រពះជាមាា ស់ផាល់កា ដណ ំដបបម ះ អំពីអវីដ លប្រតូវញុុំានិងអវដី ល 
េិនប្រតូវញុុំា? គឺមដាយស្ត មសេកាីស្សឡាញ់ ៏្ំ បស់ប្រទងេ់ំម ះពកួមគ។ ប្រទង់េង់ឲ្យពួក 
មគកាែ យជាេនុសសដ លមានសុេេងគល និងមានសុខភាពលអបផំុតមៅកនងុពិេពមលក។ 
ម ះគឺជាអវីដ លប្រទង់េង់ានឲ្យពួកមយើង ូេគាន ដ  ។  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

េុះមបើខ្ុំនិយាយថា “រាងកាយ បស់ខ្ុំ ជាកេមសិទធ បស់ខ្ុំ។ គាម នអនកណមាន កអ់ាេ 
ប្រាប់ខ្ុំថាប្រតូវម្វើអវីេំម ះវាមឡើយ។” 

ប្រពះគេពី សួ សំណួ មនះ ល់ខ្ុំ ៖ 
“មតើេិន ឹងមទឬអីថា  ូបកាយអនករាល់គាន ជាវហិា ថ្នប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធ ដ លអនក 

រាល់គាន ានទទួលេកពីប្រពះ ម ើយអនករាល់គាន េិនដេនជា បស់ផងខែនួមទ។  បិតប្រពះ 
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ប្រទង់ានមេញថ្ថ្ែមលះអនករាល់គាន ម ើយ  ូមេនះ េូ តមេកើងប្រពះមៅកនុង ូបកាយ ម ើយកនុង 
វញិ្ញញ ណថ្នអនករាល់គាន  ហ្ែលជា បស់ផងប្រទង់េុះ” (កូ និថ្ូសទី១ ៦:១៩,២០)។ 

មនះមានន័យថា រាងកាយ បស់ខ្ុំ គឺេិនដេនជា បស់ខ្ុំមឡើយ។ វាជា បស់ផងប្រពះ 
ជាមាា ស់ ដ លានបមងកើតវា។ ម ើយខ្ុំជា បស់ផងប្រទង់ ពីមប្រ ះប្រទង់ានមេញថ្ថ្ែមលះឲ្យ 
ខ្ុំមដាយស្ត ប្រពះមល ិតថ្នប្រពះរាជបុប្រតា បស់ប្រទង់ គឺប្រពះមយស ូប្រគីសៃដ លានសុគត់ 
ម ើេបីសមគងាគ ះខ្ុំមេញពីអំណេថ្នអំមពើាប និងមសេកាីស្តែ ប់។ ប្រពះគេពី ដេងដបបមនះ ៖ 

“ ូមេនះ មទាះមបើសុ៊ី ឬផឹក ឬម្វើកា អវីក៏មដាយ ម ះេូ ម្វើទំាងអស់សប្រមាប់េមប្រេើន 
សិ លីអ ល់ប្រពះេុះ” (កូ និថ្ូសទី១ ១០:៣១)។ 

អវីដ លមយើងញុុំា ឬផឹក ឬក៏អវីដ លមយើងម្វើេំម ះរាងកាយមយើង គឺសំខាន់េំម ះ 
ប្រពះ។ ប្រទង់េង់ឲ្យមយើងមានសុខភាពលអមពលឥឡូវមនះ ម ើយមប្រតៀេខែួនមៅ ស់មៅជា 
េួយនឹងប្រទង់មៅកនុងនគ  ៏អស់កលប បស់ប្រទង់។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“មតើេិន ឹងថា ពួកេនុសសទុេា តិេិនដ លានប្រគងនគ ប្រពះទុកជាេ  កមទឬអី កុំឲ្យ
ប្រេឡំមឡើយ  បិតពួកេនុសសកំផិត ពួកថាវ យបងគំ ូបប្រពះ ពួកស្តហាយសមន ់ពួកអនក 
សមប្រេេកិេាមដាយខែួនឯង ពួកមលងកូនជឹង ពួកមចា  ពួកេនុសសមលេ ពួកប្របេឹក ពួកតមះ
ម ៀល និងពួកបែន់កំដ ង ម ះេិនដ លានប្រគងនគ ប្រពះទកុជាេ  កមឡើយ” 
(កូ និថ្ូសទី១ ៦:៩,១០)។  

ប្រពះគេពី រាប់បញ្ាូលទំាងអសីល្េ៌ខាងដផនកផែវូមេទ និងអំមពើខុសប្របប្រកតី មៅកនុង 
េំមណេអវីដ លម្វើឲ្យរាងកាយខូេ។ កា ស្សវងឹស្ស្ត គឺជាម ឿងេួយ មទៀតដ លម្វើឲ្យខូេ 
និងបំោែ ញជីវតិ។ កា មប្របើប្រាស់ស្ស្ត មៅកនុងលកខណៈដបបណកម៏ដាយ គឺជាបណា ស្ត ៏ 
្ំបំផុតមៅកនុងពិេពមលក បស់មយើង  សពវថ្ថ្ងមនះ។ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
ស្ស្ត គឺជាមេសជជៈជាតិអាល់កុលដ លមានប្រគប់ទីកដនែងមៅកនុងសេ័យប្រពះគេព ី 

ដត ំបូ ម នមៅកនុងប្រពះគេពី ប្រតូវនឹងសេ័យកាល បស់មយើងដ  ។ មនះគឺជាអវីដ លគេពី 
ានដេងប្រាប់មយើង ៖ 

“ឯស្ស្តទំ ំងាយជូ  ជា បស់បមញ្ញោ តមេើលងាយ ម ើយមប្រគឿងស្សវងឹបមងកើត
កា ឡូឡា អនកណដ លវមងវងមដាយមប្រគឿងទំាង២ម ះ មឈាម ះថាគាម នប្រាជ្ា” 

(សុភាសិត ២០:១)។ 
“កុំឲ្យមេើលស្ស្តទំ ំងាយជូ កនុងកាលដ លមានពណ៌ប្រក េ គឺកនុងកាលដ ល 

ប្រពួេពពុះមៅកនុងដកវ ម ើយ ូ េុះមៅមដាយស្សួលម ះមឡើយ។  បិត ល់េុងបំផុតនឹង 
េឹក ូេជាពស់វញិ ម ើយអុេ ូេជាពស់ នុមានផង។ ដេនកឯងនឹងម ើញស្សី ថ្ទ ម ើយ
េិតាឯងនឹងម លមសេកាីខូេអាប្រកក់ដ  ” (សុភាសិត ២៣: ៣១-៣៣)។ 

កា ញុុំាស្ស្ត  ំឲ្យមានកា ដបកាក់ប្រគួស្ត  មានមប្រគាះថាន ក់ ល់អាយុជីវតិ និងបទ
ឧប្រកិ ា ិង្សា។ េនុសសមញៀនស្ស្ត ប្របឈេនឹងមប្រគាះថាន ក់ខពស់េមំ ះកា មកើត ជំងឺមថ្ែើេ 
ខួ កាល បស់ពួកមគខូេ ម ើយអាយុកាលថ្យេុះយា៉ាងមហាេណស់១២ឆាន ំ។  
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ឪពុកមាា យប្របេឹកផាល់កំមណើ តឲ្យកូនដង៉ាត មកើតេកខូេខ ួកាល។ កូនដង៉ាតទំាងមនះ 
 ងទុកខរាប់ឆាន ំ មដាយស្ត ដត មបៀប ស់មៅ បស់ឪពុកមាា យ។  

កា មប្របើប្រាស់ថាន ំជក់ គឺជាកា ញាំញីដបបទំមនើបេួយដបបមទៀត ដ លជះឥទធិពលមៅ 
មលើេនុសសជាតិ។ វាគឺជាេូលម តុបងកឲ្យមានមសេកាសី្តែ ប់មលខេួយ ដ លអាេកា    
ាន។ វាានសមាែ ប់េនុសសជិតប្រាំេួយលន កជ់ាម ៀងរាល់ឆាន ំ។ អនកជក់ប្របឈេខពស់ 
នឹងជំងឺេហា កីសួត បដនថេពីមលើជំងឺមបះ ូង និងជំងឺសួត និងជំងឺស ថ្សឈាេមផសងៗ 
មទៀត។ 

កូនដង៉ាតដ លមកើតមេញពីមាា យដ លជកា់  ីអាេស្តែ ប់មៅកនុងវយ័មៅជាកូនដង៉ាត 
មប្រេើនជាងកូនដង៉ាតដ លមកើតពីមាា យដ លេនិជកា់ ។ី 

មតើេិនមានអវីឆងល់មទឬ ដ លថា ប្រពះជាមាា ស់ប្រាប់ឲ្យមយើងដថ្ ការាងកាយ បស់ 
មយើងទុកជាប្រពះវហិា  បស់ប្រទង់ម ះ?  

េិតាមអើយ មបើអនក ស់មៅកនុងផែូវខុស េូ សូេឲ្យប្រពះអេ័យមទាសឲ្យមៅ។ ប្រទង់នឹង 
អេ័យមទាសឲ្យ។ ប្រទង់នឹងទទួលយកអនក ហាក់ ូេជាអនកេិនានប្របប្រពឹតាម ឿងទំាងអស់ 
ម ះមឡើយ។ ម ើយមបើអនកទូលសូេ ល់ប្រទង់ ប្រទង់នឹងផាល់កំលំងឲ្យអនក ឲ្យមានជីវតិ ស់ 
មៅតាេដបបប្រតឹេប្រតូវ។ ប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធនឹងម្វើជាអនកជួយ ល់មយើង ម ើេបីឲ្យមយើង 
អាេយកឈនះមលើទមាែ ប់អាប្រកក់ និង ស់មៅតាេដបបដ លនឹងផាល់កា មគា ព ឬកិតាិយស 
 ល់ប្រពះអទិក  បស់មយើង។ 

មតើមានេំនួនប៉ាុ ម ន ក់ េង់ឲ្យខ្ុំអ្ិស្តា នឲ្យអនកមពលឥឡូវមនះ សំុឲ្យប្រទង់ជួយ 
សមគងាគ ះមេញពីទមាែ ប់ាប និងសប្រមាប់កំលំងថាេពលម ើេបី ស់មៅស្សបមៅតាេ 
 ំបូ ម ន ៏លអ បស់ប្រពះជាមាា ស់? 

សូេអ្ិស្តា នជាេួយគាន ។  
 
(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ ប្រទង់គឺជាប្រពះអទិក  បស់ពួកទលូបងគ។ំ ពួក

ទូលបងគំជា បស់ផងប្រទង់។ ម ើយប្រទង់ានសមគងាគ ះពួកទូលបងគំមដាយប្រពះមល ិត បស់
ប្រពះមយស ូ ដ លានសុគត់ជំនួសាប បស់ពួកទលូបងគ។ំ អ ប្រពះគុណប្រទង់េមំ ះកា 
បមងកើតរាងកាយ ៏អស្តា  យទំាងមនះ។ អ ប្រពះគុណប្រទងេ់ំម ះកា  េ ប្រគបដ់ផនកថ្នរាង
កាយ បស់ពួកទូលបងគំានយា៉ាងលអឥតមខាា ះ។ អ ប្រពះគុណប្រទង់ដ លានប្របទានឲ្យពួក
ទូលបងគំនូវ ំបូ ម នអំពី មបៀបដ លមយើងប្រតូវ ស់មៅ ម ើយនិងអវីដ លមយើងប្រតូវញុុំា ឬប្រតូវ
ផឹក។ សូេប្រទង់អេ័យមទាសឲ្យពួកទូលបងគំ ដ លពួកទូលបងគំប្របប្រពឹតាេិនលអេំម ះរាង
កាយទំាងមនះ ដ លជាប្រពះវហិា  បស់ប្រទង់។ សូេផាល់កំលំងឲ្យពួកទូលបងគំកំចាត់នូវ
ទមាែ ប់េិនប្រតឹេប្រតូវ ម ើយជួយឲ្យពួកទូលបងគំ ស់មៅស្សបមៅតាេគមប្រមាង បស់ប្រទង់
សប្រមាប់ពួកទូលបងគំ។ ពួកទូលបងគំសូេអ្ិស្តា នមៅកនុងប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 
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ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ ៖ 

  
 មលកុបបតាិ ២:១៥   និកខេនំ ២៣:២៥   មា៉ាកុស ៦:៣១ 
 កូ និថ្ូសទី១ ៣:១៧  មលកុបបតាិ ៣:១៩   មលវវីនិ័យ ១១:៧,៨ 
 យ៉ាូហាន ១០:១០   េីលីព ៤:១៣   មលកុបបតាិ ៥:២៧ 
 ទំនុកតមេកើង ៨៤:១១   យ៉ាូហាន ១៥:៥   យ៉ាូហានទី៣ ២ 
 និកខេនំ ១៥:២៦   ទំនុកតមេកើង ១០៥: ៣៧     កិេាកា  ៧:២២ 
 
 

លំនពំិភាក្សា 
 

ធេសជ្ជៈ - ធររើជ្ំនួសទឹក្ស 
 
 ១. មតើមប្រគឿងមញៀនដ លមពញនិយេជាងមគបំផុត បស់ពិេពមលក គឺជាអវី? 
 ២. មតើជាតិកាសសេអុ៊ីនបំោែ ញរាងកាយ បស់អនកានមដាយ មបៀបណ? 
 ៣. មតើសក បំោែ ញរាងកាយ បស់អនកតាេវិ្ ីណ? 
 
សុខភាព 
  
 ១. មតើប្រពះជាមាា ស់ានផាល់អវីឲ្យអាដាេ និងមអវា៉ា ញ ុំា មៅកនុងសួនេា ? 
  - មលកុបបតាិ ១:២៩ 
 ២. មតើមានអវីបដនថេេំម ះអាហា  បស់ពកួមគ មប្រកាយពីពួកមគានប្របប្រពឹតាអមំពើាប? 
  - មលកុបបតាិ ៣:១៨ 
 ៣. ប្រពះជាមាា ស់ានរាប់សតវខែះថាជា “សតវស្តអ ត” និងសតវខែះមទៀតថា “េិនស្តអ ត” សតវណដ លអាេញ ុំា  

ាន ម ើយដផនកណថ្ន “សតវដ លស្តអ ត” េិនអាេញុុំាាន? 
 - មចាទិយកថា ១៤:៧,៨, ១១-១៩   - មលវវីនិ័យ ៣:១៧ 

 ៤. ម តុអវីានជាញ ុំាអាហា ដ លមានសុខភាពលអ ជាម ឿងសំខាន់? 
  - កូ និថ្ូសទី១ ៦:១៩,២០   - កូ និថ្ូសទី១ ១០:៣១ 
 ៥. មតើមានអវីមទៀតដ លបងខូេប្រពះវហិា ប្រពះជាមាា ស់ - រាងកាយ បស់ពួកមយើង? 
  - កូ និថ្ូសទី១ ៦:៩,១០  - សុភាសិត ២០:១ - សុភាសិត ២៣:៣១-៣៣ 
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មេម ៀនសុខភាពទី១៦ - កា ពាាលមដាយមប្របើទឹក 

 
 
១. ប្រពះជាមាា ស់ានប្របទានឲ្យមយើងនូវប្រពះព ពី្េមជាតិជាមប្រេើន ម ើយទឹកគឺជាប្រពះព េួយប្របមេទ។ ទឹក គឺេិនប្រតឹេ 

ដតមប្របើសប្រមាប់ញុុំា និងលងសំអាត ឬមាកគក់ម ះមទ។ វាអាេមប្របើសប្រមាប់ពាាលមដាយសុវតថិភាព និងងាយ 
ស្សួលេំម ះកា ឈឺចាប់។  
 
ការងូត្ទឹក្សធតត  ឆ្លា ស់ជាេួយនឹងទឹក្សរត្ជាក្ស ់
 កា ពាាលមដាយមប្របើទឹកដ លមានប្របមយាជន៍ គឺកា ងូតទឹកមតា  ឆាែ ស់ជាេួយនឹងទឹកប្រតជាក។់ កា            
ពាាលមនះ អាេមប្របើសប្រមាប់រាងកាយទំាងេូល ឬក៏ប្រគាន់ដតេួយដផនក  ូេជាថ្  មជើង ឬក៏ប្របអប់មជើង។ 
 

ម តុអវីទឹកមតា  និងទឹកប្រតជាក់? 
មបើសិនជាអនកដាក់ថ្ មៅកនុងទឹកមតា  បំូង ម ើយប ៃ ប់េកដាក់មៅកនងុទឹកប្រតជាក់ព ីឬបី ទ ីអនកនឹងម ើញ 

ពណ៌ដសបកដប្របមៅជាពណ៌ោក ឈូក ឬក៏ប្រក េ កនុងមពលដ លឈាេម្វើ ំមណើ  េូល និងមេញពីថ្  បស់អនក។ 
កាលណឈាេបមងកើនកា ម្វើ ំមណើ  មៅកាន់ដផនកថ្នរាងកាយដ លឈ ឺអុកសុ៊ីហ្សែន និងស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេម្វើ 
 ំមណើ  េូលមៅ ម ើយកាកសំណល់ប្រតូវានបមញ្ាញមចាលយា៉ាងមលឿន។ ទឹកមតា ទាញឈាេមៅកាន់តំបន់ដ ល 
ទឹកមតា ម ះប៉ាះ ក៏មបើកស ថ្សឈាេ ម ើយបមងកើនកា ផគត់ផគង់ឈាេ។ ប ៃ ប់េក ទឹកប្រតជាក់បញ្ជូ នឈាេមេញ 
មៅ មៅមពលដ លស ថ្សឈាេ ួេមៅវញិមដាយស្ត ទឹកប្រតជាក់។ កា ម្វើ មបៀបមនះ ដ លៗបី ង បមងកើនលំ ូ 
ឈាេមៅកាន់ដផនកថ្នរាងកាយម ះ ម ើយជួយឲ្យឆាប់ជាសះមសបើយ។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

២. រធរៀរពាបាលធោយធររើចាន្ំធរៅ 
  

  មប្របើចាន្ំមប្រៅេំនួនពី  ចាក់ទឹកឲ្យលមេលិេប្របអប់មជើងពមីលើកមជើង។ ចាក់ទឹកមៅមតា លមេកនុងចាន្មំប្រៅ 
អនកអាេមប្របើដកងថ្ វាស់កមតា កនុងទឹកដ លអនកចាក់េលូមៅកនុងចាន្ំមប្រៅ។ េូ បដនថេទឹកមតា េូលមៅតាេតប្រេូវ
កា  ម ើេបី កាកមតា ឲ្យមតា លមេ ប្រតូវមប្របើដកងថ្ វាស់កមតា ទឹក។ េូ ចាក់ទឹកប្រតជាក់េូលមៅកនុងចាន្ំមប្រៅេួយ
មទៀត។ ប្រតូវប្រតំាមជើងកនុងទឹកមតា េំនួនបី ទី  ួេបាូ មៅប្រតំាមជើងមៅកនុងទឹកប្រតជាក់េនំួនកនែះ ទី។ េូ ម្វើដបបមនះ 
បី ង ម ើយប្រតូវបញ្ាប់ជាេួយនឹងទឹកប្រតជាកជ់ានិេា។ ប ៃ ប់េក អនកជំងឺអាេសប្រមាកេួយ យៈ។  
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 សប្រមាប់ឈឺកាល - ឆាែ ស់ប្រតំាមជើងមៅកនុងទឹកមតា  និងទឹកប្រតជាក់។ ម្វើដបបមនះ ទាញឈាេមេញឆាង យពីកាល។ 
 បួសស្តេ់ ុំ  ូេ េួលកមជើង - ប្រតូវប្រតំាដផនកដ ល ង បួសមៅកនុងទឹកប្រតជាក់េំនួនពី ថ្ថ្ង ំបងូ ប ៃ ប់េកបាូ ពីទកឹ
មតា  និងទឹកប្រតជាក់េុះមឡើង ម ើេបីជួយឲ្យឆាប់ជាានមលឿន។  
 

 បួសថ្  ឬមជើង - ប្រតំាថ្  ឬមជើងដ ល បួសឆាែ ស់គាន មៅកនុងទឹកមតា  ឬទឹកប្រតជាក់មៅកនុងចាន្មំប្រៅ។ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣. រធរៀរពាបាលធោយធររើក្សដនែងធ ោះធោ: 
 

 េូ ប្រជលក់កដនសងម ះមគាមៅកនុងទឹកមតា ។ ពូតកដនសងម ះមគា ម ើយដាក់វាសអំមៅប្រតង់កដនែងដ លប្រតូវ 
ពាាល។ មបើសិនជាមតា មពក ប្រតូវដាក់កដនសងម ះមគាសងួតមៅពីមលើដសបក ប ៃ ប់េកដាក់កដនសងម ះមគាដ ល  
ប្រជលក់ទឹកមតា ។ េូ ប្របយ័តនឲ្យដេនដទន កុំឲ្យ លកដសបក។ ប្រតូវដឆកមេើល កុំឲ្យដសបកមឡើងប្រក េមពក។ ប្រតូវ ុ ំ 
កដនសងម ះមគាដ លមតា ជាេួយនឹងប្រកណត់ប្រកាស់។ មៅមពលដ លកដនសងម ះមគាមតា ម ះេុះប្រតជាក់ េូ  កវា  
មេញ ម ើយដាក់កដនសងម ះមគាប្រតជាក់សអំពីមលើជំនួសវញិ។ មពលអនកសអំកដនសងម ះមគាប្រតជាក់ អនកប្រតូវរាប់ឲ្យ 
 ល់ស្តេសិប មដាយយឺតៗ។ េូ ម្វើ មបៀបមនះ ដ លៗបី ង  ំបូងមតា  ប ៃ ប់េកប្រតជាក់។ បញ្ាប់កា ពាាល  
ជាេួយនឹងកដនសងប្រតជាក់ ម ើយសំងួតដផនករាងកាយ។ 
 

សប្រមាប់ោា ស្តយម ើេប្រទូង ឬកអក - ឆាែ ស់កដនសងម ះមគាមតា  និងប្រតជាក់ សអំមៅដផនកខនងបី ង និងមៅមលើម ើេ 
ប្រទូងបី ង។  
 

សប្រមាប់ឈឺខនង/ បួស ឬក៏ម ះ/ប្រកពះ - ឆាែ ស់សអំកដនសងម ះមគាមតា  និងប្រតជាក់មៅមលើកដនែងដ លឈឺបី ង។ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

៤. រធរៀរពាបាលជ្ំងឺររុនធតត  
 សប្រមាប់ជំងឺប្រគុនមតា  ជូតខែួនជាេួយនឹងប្រកណត់មសើេ មដាយមប្របើទឹកប្រតជាក់លមេ េិនដេនប្រតជាក់ខាែ ំង។  

អាេយកប្រកណត់ប្រតជាក់មសើេដាក់ពមីលើថាង ស ឬមៅកដផនកខាងមប្រកាយ។ ប្រជលក់មស្ស្តេមជើងជាេួយនឹងទកឹ 
ប្រតជាក់ ពូតទឹកមេញ ួេ ក់មៅពីមលើមជើងេំនួន១០ ទ។ី 
 

សប្រមាប់កុមា ដ លប្រគុនមតា ខាែ ំង - ប្រតូវដាក់កុមា េូលមៅកនុងចាន្ំមប្រៅដ លមានទឹកមតា ឧណហ ៗ  ួេម ើយ 
ប្រជលក់មអប៉ាុងមៅកនុងទឹកយកេកមសបតមៅមលើដសបក បស់ពួកមគ។ ឬក៏យកប្រកណត់មសើេដ លមតា ឧណហ ៗ  
 ណា ប់ពីមលើ ងខែួន បស់ពកួមគ  ួេម ើយបាូ មពលដ លប្រកណត់ម ះចាបម់ផាើេប្រតជាក។់ េិនប្រតូវឲ្យកុមា  មាន
អាកា ៈ ងា  ឬញ័ ញាក់ម ះមឡើយ។ ពាាលេំនួន២០ ទី ម ើយប ៃ ប់េក  ណា ប់មដាយប្រកណត់មសាើង។ 
េូ ម្វើដបបមនះ ពី  ឬបី ងកនុងេួយថ្ថ្ង   ូតទាល់ដតកមតា ថ្យេុះ។ េូ កុំមប្របើអាល់កុលជូតខែួន ឬក៏ចាក់វាេលូមៅ 
កនុងទឹក។  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៥. ធត្ើរត្ូវផ្តល់ការពាបាលញឹក្សញារ់រ ណុ្ណា ? 
 កា ពាាលមដាយងូតទឹកមតា  និងប្រតជាក់ ប្រតូវផាល់ឲ្យពី៣-៥ ងកនុងេួយថ្ថ្ង មបើអាេម្វើមៅាន។ អនកជំងឺប្រតូវ 

ញុុំាទឹកបដនថេ ម ើយសប្រមាក យៈមពលេួយមមា៉ាងកនែះ ប ៃ ប់ពីកា ពាាលនីេយួៗ ម ើេបីជួយឲ្យរាងកាយជា
សះមសបើយ។  

 
ធពលណ្ណដែលេិនរត្ូវធររើការពាបាលធោយទឹក្ស : 
 េិនប្រតូវមប្របើេំម ះេនុសសណដ លេិនអាេញាណ ឹងពីសីតណុហ ភាពទឹកមឡើយ។ 
 េិនប្រតូវមប្របើេំម ះេនុសសដ លមកើតជំងឺទឹកម េដផអេមឡើយ។ 
 េិនប្រតូវមប្របើេំម ះេនុសសដ លប្រគុនមតា ខាែ ំង។ 
 េិនប្រតូវមប្របើេំម ះកូនដង៉ាត ឬក៏កុមា ដ លមខាយមឡើយ។  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

៦. ប្រពះជាមាា ស់ានប្របទានឲ្យមយើងនូវវិ្ ីពាាលស្តេញ្ញមដាយមប្របើទឹកតាេដបប្េមជាតិ ម ើយប្រទង់គឺជាអនកពា- 
ាល ៏អស្តា  យ  ូមេនះ េូ ចាប់មផាើេកា ពាាលមដាយកា អ្ិស្តា នសំុព  និងជំនួយពីប្រពះជាេុនសិន។  

 
 

ពិ្ីបុណយប្រជេុជទឹក 
 

(គោលបំណងចំបងនៃគេគ ៀៃអធិបាយគៃេះ គឺគ ើេបីស្វែង កេៃវុសស្ លបាៃគ្រៀេខ្លួៃគ ៀៃគេគ ៀៃពិធបីុណយ្ រេរុទកឹ។) 
 

សោកច៉ិន្តា  ច៉ូលច៉ិត្ាសសពស្រឿង្សស្សវងឹ្ស សសើយជក់ រ៊ី។ គាត្់ែឹង្សថា វាម៉ិនលអស្មប់
គាត្់ស ើយ ប ុហ្នា គាត្់សៅសកេង្ស សសើយរ៉ិត្ថាគាត្់នឹង្សម៉ិនមនបញ្ហា អ៊ីេស ើយ។ សោកច៉ិន្តា  
ខុំាស្េើការសែើមប៊ីច៉ិញ្ច ឹមប៊ី ច់្កុម្រួសាររបស់គាត្់ហ្ែលមនចុំានួនស្ចើនន្តក់។ គាត្់
ស្សឡាញ់្បពនធគាត្់ស េ្ េះមុនន៊ីណាស់ ប ុហ្នា សពលគាត្់ស្សវងឹ្សស្សា គាត្់សៅខាង្សស្ៅរ
យៈសពលយ៉ូរសលង្សហ្លបង្សសុ៊ីសង្ស។ សៅសពលហ្ែលគាត្់្ត្ ប់មកផ្ទេះវ៉ិញ អនកស្ស៊ីមុនន៊ី 
បសន្តទ សគាត្់អុំាព៊ីសរឿង្សអស់លុយ។ គាត្់ខឹង្សខាល ុំាង្ស គាត្់ហ្ស្សកឲ្យ សសើយវាយអនកស្ស៊ី។ អនក
ស្ស៊ីខាល ច្កុម្រួសារគាត្់្ត្ូវ ក់ហ្បកសោយសារការផ្ឹកស្សារបស់គាត្។់ 

ថ្ែៃមួយ សោកច៉ិន្តា សកើត្ជុំាង្សឺ្រុនចាញ់្ៃន់្ ៃរ។ គាត្់កាន់ហ្ត្សគមសៅៗ។ អនកស្ស៊ីមុនន៊ី 
 រមភអុំាព៊ីគាត្់ជាខាល ុំាង្ស។ មន្រ៊ីសទជនច៉ិត្ាសបបុរសខលេះ នមកជួយសមើលហ្ែគាត្់រស៉ូត្ែល់
គាត្់ នជាសេះសសបើយ។ គាត្់ នសស្មចច៉ិត្ាសៅសមើល្ពេះវ៉ិហាររបស់ពួកសរ។ សរឿង្សអុំាព៊ី
្ពេះអទ៉ិករ ន៉ិង្សការសុរត្របស់្ពេះសយស ៉ូសៅសលើស ើឆ្កា ង្ស នទាក់ទាញច៉ិត្ារបស់គាត្។់ 
សោកច៉ិន្តា ែឹង្សខលួនថា ការផ្ឹកស្សា ការជក់ រ៊ី ន៉ិង្សការសលង្សហ្លបង្សសុ៊ីសង្សរបស់គាត្់ រឺជា 
សរឿង្សអាត្មេ ន៉ិយម។ គាត្់រ៉ិត្ហ្ត្អុំាព៊ីការសបាយរបស់ខលួនឯង្ស សសើយមកបុំាផ្លល ញសុភមង្សគល
កនុង្ស្រួសារសៅវ៉ិញ។ សោកច៉ិន្តា   នសុុំាឲ្យ្ពេះហ្កហ្្បច៉ិត្ារបស់គាត្់ សសើយជួយឲ្យគាត្់
 ប់ផ្ឹកស្សា ន៉ិង្សជក់ រ៊ី។ 
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សៅសពលហ្ែលសោកច៉ិន្តា  ្ ត្ ប់មកព៊ី្ពេះវ៉ិហារវ៉ិញ អនកស្ស៊ីមុនន៊ីកុំាពុង្សហ្ត្កាប់អុស 
សសើយ នសួរថា “សត្ើបង្សសៅណា ខាត្ហ្ត្សពល រ៊ីឯខ្ុុំាវ៉ិញ ស្េើការងារផ្ទេះសពេហ្បបយ ង្ស?” 

គាត្់ នស្លើយថា “បង្សសៅ្ពេះវ៉ិហារ”។ 
អនកស្ស៊ី នហ្ស្សកថា “ខ្ុុំាសអប់សាសន្ត្រ៊ីសទ”។ អនកស្ស៊ី នសលើកព៉ូសៅរប់សៅសោក

ច៉ិន្តា ។ ត្មម្មេត្ម គាត្់ហ្ត្ង្សហ្ត្ខឹង្សខាល ុំាង្ស សសើយវាយផ្ាួលអនកស្ស៊ីសៅនឹង្សែ៊ី។ ហ្ត្គាត្់ហ្បរជា 
 រសសៃៀមសៅទ៊ីសន្តេះ ញញឹមោក់អនកស្ស៊ី។ អនកស្ស៊ីមនការភ្្ញក់សផ្អើលចុំាស េះការហ្កហ្្ប
សនេះ។ 

សៅ្ពឹកថ្ែៃសៅរប៍ន្តទ ប់ អនកស្ស៊ីមុនន៊ី នសសលៀក ក់សាអ ត្ ត្រង្ស់ចាុំាសៅ្ពេះវ៉ិហារ
ជាមួយនឹង្សសោកច៉ិន្តា ។ “ខ្ុុំាចង្ស់ែឹង្សអុំាព៊្ី ពេះហ្ែល នហ្កហ្្បបា៊ីរបស់ខ្ុុំា ព៊ីបា៊ីហ្ែល្បមឹក ខឹង្ស
សមារ មកជាបា៊ីហ្ែលលអ ន៉ិង្សសសាេ េះ្ត្ង្ស់។” 

ពួកគាត្់ទាុំាង្សព៊ីរ នស្េើបុណ្យ្ជមុជទកឹ ជា្រ៊ីសទជនសសសវនសែយអាត្់សវនទ៊ីសទ សសើយ
បស្មើការងារ្ពេះអស់រយៈសពលជាស្ចើនឆ្កន ុំា។ ក៉ូនៗរបស់គាត្់ជាស្ចើនក៏្ុំាស ើង្ស សសើយ
 នស្េើការបស្មើ្ពេះហ្ែរ។ 

សនេះសសើយ រឺជាអុំាណាច ន៉ិង្សសសចកា៊ីស្សឡាញ់របស់្ពេះ ្ ទង្ស់អាចហ្កហ្្បអនកណាហ្ែល 
យល់្ពមឲ្យ្ទង្ស់ហ្កហ្្ប។ 

មតើអនក ឹងដ  ឬមទ ថាប្រពះមយស ូានមានបនៃូលអំពីកា មកើតជាថ្ម?ី ប្រទង់េិនានមាន 
បនៃូលថា េនុសសដ លមានប្រេេុះ្ំអាេមកើតជាថ្មី ម ើយប្រេេុះម ះ ួេតូេម ះមទ។ ប្រទង់
េិនានមានបនៃូលថា េនុសសដ លមានប្រតមេៀកកំា៉ាងអាេមកើតជាថ្ម ីម ើយមានប្រតមេៀក
សំដប៉ាតមឡើយ។ គឺអត់មទ។ ប្រទង់មានបនៃូលអំពីេនុសសោែ ស់បាូ  ពីខាងកនុងេិតា ជាម ឿង
ដ លសំខាន់ជាងមគបំផុត។   

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

មៅយប់េួយ មានបុ សមាន ក់មឈាម ះនីកូមឌេ ានេកគាល់ប្រពះមយស ូ។ មលក 
នីកូមឌេ គឺជាមេ ឹក ំ ៏សំខាន់មៅកនុងប្រពះវហិា ជនជាតិយូដា។ អនក ពំឹងថា គាត់ជា
េនុសសដ លមទៀងទាត់ គួ ឲ្យមគា ព និងសុេ តិ។ ប្រពះមយស ូមានស្ត សប្រមាប់គាត់ ៖  

“ប្រាក ដេន ខ្ុំប្រាប់អនករាល់គាន ជាប្រាក ថា មបើេិនានមកើតជាថ្មី ម ះគាម នអនកណ 
អាេនឹងម ើញនគ ប្រពះានមទ” (យ៉ាូហាន ៣:៣)។ 
ឥឡូវ មលកនីកូមឌេ គឺជាេនុសសដ លមានអំណួត។ គាត់ប្របដ លជាគិតថា គាត់

ានម្វើអវីដ លចំាាេ់ម ើេបីម្វើជាដផនកេួយថ្ននគ  បស់ប្រពះ ួេរាល់ម ើយ។ គាត់ប្របដ ល
ជាេិនានគិតថាគាត់ប្រតូវដកដប្របមឡើយ។  ូមេនះ គាត់ក៏ាននិយាយ ម ឿងមផាសោា ស។ 
គាត់ាននិយាយថា ៖  

“ម្វើ ូេមេាេនឹងមកើតមឡើងាន កនុងកាលដ លចាស់ម ើយ មតើអាេនឹងេូលមៅកនុង
ម ះមាា យេាងមទៀត ម ើយមកើតមឡើងវញិានឬ?” (យ៉ាូហាន ៣:៤)។ 

ប្រាក ណស់ េិនអាេមទ! 
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ប្រពះមយស ូានមានបនៃូលអំពីកា ោែ ស់ដប្របដ លមកើតមឡើង មៅមពលដ លមយើង 
ទទួលយកប្រទង់ម្វើជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ។ វាគឺជាជីវតិថ្មី។ មយើងអាេមេើលមៅមានលកខណៈ 
 ូេគាន ពីខាងមប្រត ប៉ាុដនាខាងកនុងេិតាមយើងមានលកខណៈខុសគាន ។ កា ោែ ស់ដប្របគឺជាម ឿង ៏ 
អស្តា  យ។ គឺ ូេជាស្តែ ប់ ម ើយមកើតជាថ្មី ូមចាន ះឯង។  

ប្រពះមយស ូានបនាមានបនៃូលជាេួយនឹងមលកនកីូមឌេ។ 
“ប្រពះមយស ូមានប្រពះបនៃូលមឆែើយថា ប្រាក ដេន ខ្ុំប្រាប់អនករាល់គាន ជាប្រាក ថា មបើ

េិនានមកើតអំពីទឹក ម ើយអំពីប្រពះវញិ្ញញ ណ ម ះគាម នអនកណអាេនងឹេលូមៅកនុងនគ 
ប្រពះានមទ” (យ៉ាូហាន ៣:៥)។ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

មតើកា មកើតអំពីទឹក និងអំពីប្រពះវញិ្ញញ ណមានន័យ េូមេាេ? ប្រពះមយស ូានផាល់ឲ្យ 
មយើងនូវគំ ូ បស់ប្រទង់ េុននឹងប្រទង់ចាប់មផាើេម្វើកា ងា ពាាលនិងបមប្រងៀន បស់ប្រទង់។ 
ប្រទង់ានយាងមៅទមនែយ័ ដាន់ ម ើេបីទទួលបុណយប្រជេុជទឹកពមីហារា ៏អស្តា  យ គឺមលក 
យ៉ាូហានាទីសៃ ដ លានប្រជេុជប្រទង់េូលមៅកនុងទឹក ម ះម ើយជាអតថន័យថ្ន កយថា 
“បុណយប្រជេុជទឹក”ម ះ។ ប ៃ ប់េក មលកយ៉ាូហានានមលើកប្រទងម់េញពីទឹក។  
ប្រពះវ បិតា បស់ប្រពះមយស ូដ លគង់មៅឯនគ ឋានសួគ ៌មានប្រពះទ័យ កីរាយជាខាែ ំង។ 

សូេស្តា ប់ ៖ 
“កាលប្រពះមយស ូានទទួលបុណយប្រជេុជម ើយ ម ះប្រទង់យាងមឡើងពទីឹកភាែ េ ស្ស្តប់

ដតមេ ក៏មបើកមឡើង ឲ្យប្រទង់ម ើញប្រពះវញិ្ញញ ណថ្នប្រពះ យាងេុះេក េូជាសតវប្រ ប ក៏
សណាិ តមលើប្រទង់។ ម ះមានឮសំមលងមេញពីមេ ថា “មនះជាកូនសងួនភាង  បស់អញ ជាទី
មពញេិតាអញណស់” ” (មា៉ាថាយ ៣:១៦,១៧)។ 

េុននឹងប្រទង់យាងប្រតឡបម់ៅនគ ឋានសួគ៌វញិ ប្រពះមយស ូានប្របទានកា ដណ ំ ល់ 
អនកម ើ តាេប្រទង់ថា ៖ 

“ ូមេនះ េូ មៅបញ្ាុ ះបញ្ាូលឲ្យមានសិសសមៅប្រគប់ទំាងស្តសន៍ ប្រពេទំាងម្វើបុណយ 
ប្រជេុជទឹកឲ្យ មដាយនូវប្រពះ េប្រពះវ បិតា ប្រពះរាជបុប្រតា និងប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធេះុ 
ម ើយបមប្រងៀនឲ្យមគកាន់តាេប្រគប់ទំាងមសេកាីដ លខ្ុំានបងាគ បេ់កអនករាល់គាន ផង…” 
(មា៉ាថាយ ២៨:១៩,២០)។ 

ប្រពះគេពី ពនយល់អំពីបុណយប្រជេុជទឹកដបបមនះ ៖ 
“មតើអនករាល់គាន េិន ឹងមទឬអី ថាមយើងទំាងប៉ាុ ម នដ លានទទលួបុណយប្រជេុជកនងុ 

ប្រពះមយស ូប្រគីសៃ  ម ះគឺានទទួលប្រជេុជកនុងមសេកាីសុគតថ្នប្រទង់ដ  ។  ូមេនះ មយើងាន 
ប្រតូវកប់ជាេួយនឹងប្រទង់ម ើយ មដាយទទួលប្រជេុជកនុងមសេកាីស្តែ ប់ ម ើេបីឲ្យមយើងានម ើ  
កនុងជីវតិដបបថ្មី  ូេជាប្រពះប្រគីសៃាន ស់ពីស្តែ បម់ឡើងវញិ មដាយស្ត សិ លីអថ្នប្រពះវ បិតា 
ដ  ” ( ៉ាូេ ៦:៣,៤)។ 
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 ូមេនះ អនកអាេ ឹងម ើយថា មពលដ លមយើងានម្វើបុណយប្រជេុជទឹក ម ះមយើងេូល 
 ួេកនុងកា សុគត បស់ប្រពះមយស ូ ស្តែ ប់មៅកនុងជីវតិថ្នអំមពើាប បស់មយើង។ ម ើយមយើង 
ក៏េូល ួេមៅកនុងកា  ស់មឡើងវញិមៅកាន់ជីវតិដបបថ្មីដ  ។  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

មលក េីលីព គឺជាចាស់ទុំមៅកនុងប្រពះវហិា ប្រគីស្តៃ ន។ ប្រពះវញិ្ញញ ណ បស់ប្រពះាន ំ
គាត់មៅឯផែូវទី មហាឋានដ ល ំពីប្រកុងមយ ូស្តឡិេមឆាព ះមៅប្របមទសមអសែុ៊ីប។ មាន
បុ សមាន ក់េកពី ំណក់ថ្នប្របមទសមអតយូពី ានម្វើ ំមណើ  តាេផែូវម ះមដាយ  មទះ( ថ្)
ពីប្រកុងមយ ូស្តឡិេ ប្រតឡប់មៅផៃះ បស់គាត់វញិ។ គាត់អានប្រពះគេពី  មពលដ លគាត់
កំពុងជិះ មទះមៅតាេផែូវ។ 
មនះគឺជា មបៀបដ លប្រពះគេពី ពិពណ៌ ប្រាប់អំពមី ឿងមនះ ៖ 
“ខណៈម ះ ប្រពះវញិ្ញញ ណប្រទង់មានប្រពះបនៃូលមៅេលីីពថា ឲ្យេូលមៅប្របមកៀកនឹង ថ្ 

ម ះមៅ។  
េីលីពក៏ ត់មៅតាេ ឮមលកកំបុងដតអានមេើលគេព ីមហារាមអស្តយ  ួេសួ ថា មលក

មេើលយល់ឬមទ? 
ឯមលកក៏មឆែើយមឡើងថា មបើគាម នអនកណ ឹក ំខ្ុំ ម ះម្វើ ូេមេាេឲ្យយល់ាន  ួេ

មលកក៏សូេឲ្យេីលីពមឡើងជិះ ថ្ជាេួយគាន ” (កិេាកា  ៨:២៩,៣១)។  
“ម ះេីលីពមបើកមាត់សដេាងប្រាប់ ណឹំងលអពីប្រពះមយស ូ ចាប់តំាងពីបទគេព ីម ះ 

ម ៀងមៅ។ កាលកំពុងដតមៅតាេផែូវ ម ះម ើញមានទីទឹក ម ើយអនកកំម ៀវនិយាយថា 
មេើលនុេះន៏ទឹក មតើមានអវីឃ្លត់េិនឲ្យខ្ុំទទួលបុណយប្រជេុជទកឹាន?”               
(កិេាកា  ៨:៣៥,៣៦)។ 

មលកេីលីព ាន ឹងថាប្រពះមយស ូានមានប្រពះបនៃូល ៖ 
“អនកណដ លមជឿ ម ើយទទួលានបុណយប្រជេុជទឹក ម ះនឹងានសមគងាគ ះ …” 

(មា៉ាកុស ១៦:១៦)។ 
 ូមេនះ គាត់ក៏ប្រាប់មៅបុ សជនជាតិមអតយូពីថា ៖ 
“មបើមលកមជឿអស់ពីេិតា ម ះទទួលាន” (កិេាកា  ៨:៣៧)។ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

មលកេីលីពយល់ថា បុណយប្រជេុជទឹក បស់ប្រគីស្តៃ ន គឺសប្រមាប់ដតអនកដ លមជឿ 
 ល់ប្រពះមយស ូពិតប្រាក ដតប៉ាុមណា ះ។ បុ សជនជាតិមអតយូពីេិនានយល់ ងឹម ឿង 
ប្រគប់យា៉ាងដ លប្រពះគេពី បមប្រងៀនម ះមទ។  ូេមយើងភាគមប្រេើនដ   គាត់កំពុងដតម ៀន
សូប្រត។ ដតគាត់ានម្វើកា សមប្រេេេិតាអំពីប្រពះមយស ូ ួេមៅម ើយ។ 

“ម ះមលកបងាគ ប់ឲ្យបញ្ឈប់ ថ្  ួេេីលីព និងអនកកំម ៀវ ក៏េុះមៅកនុងទឹកទំាង២ ក់ 
ម ើយេីលីពគាត់ម្វើបុណយប្រជេុជទឹកឲ្យ។ លុះមឡើងពីទឹកេក ម ះប្រពះវញិ្ញញ ណថ្នប្រពះ
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អមាា ស់ ប្រទង់ឆក់យកេីលីពាត់មៅ ម ើយអនក កំម ៀវេិនានម ើញគាត់មទៀតមទ ក៏មៅ
តាេផែូវមៅមដាយអ សបាយ” (កិេាកា  ៨:៣៨-៣៩)។ 

 ូេប្រពះមយស ូដ   បុ សជនជាតិមអតយូពីប្រតូវានកប់មៅកនុងទឹក ម ើយប្រតូវានមលើក 
មឡើងេកវញិេាងមទៀត។ មនះគឺជា មបៀបដ លេនុសសមគម្វើពិ្ីបុណយប្រជេុជទឹកកាលព ី
សេ័យម ះ ម ើយមយើងបនាម្វើពិ្ីបុណយប្រជេុជទកឹមនះតាេ មបៀប ូេគាន មៅកនុងសេ័យ 
មនះ។ ប្របមេទថ្នបុណយប្រជេុជទឹកតាេដបបមផសងមទៀត គឺមៅតាេទំមនៀេទមាែ ប់ប្របថ្ពណី 
 បស់េនុសស ម ើយវាេិន ូេពិ្ីបុណយប្រជេុជទកឹប្រតឹេប្រតវូ ដ លដេងមៅកនុងប្រពះគេពី  
មឡើយ។  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

មយើងម ៀនបដនថេអំពីបុណយប្រជេុជទឹកពីម ឿង បស់មលកសូល ជាអនកផសពវផាយ 
 ំណឹងលអ ៏លបីលាញបំផុតថ្នប្រពះវហិា ប្រគីស្តៃ នសេ័យេនុ។ មានមពលេួយម ះ គាត់
ធាែ ប់ជាសប្រតូវដ លអាប្រកក់បំផុត បស់ប្រគីស្តៃ នសេ័យេនុ។ កា សអប់ និងកា កាប់ 
សំលប់ គឺមានមៅកនុងេិតា បស់គាត់។ ប៉ាុដនា ជីវតិ បស់គាត់ប្រតូវានោែ ស់ដប្រប មៅមពល 
ដ លគាត់ានមៅទីប្រកុង ដាមា៉ាស្តក  មៅកនុងប្របមទសសុុី  ីម ើេបីសំលប់ពួកប្រគីស្តៃ នមៅ 
ទីម ះ។ មពលដ លគាត់ម្វើ ំមណើ  មៅជិត ល់ទីប្រកុង គាត់ប្រតូវានខាវ ក់ដេនកមដាយពនែឺ
យា៉ាងខាែ ំងពីឋានសួគ៌។ មប្រកាយេកគាត់ានប្រាប់អំពមី ឿងមនះ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ខ្ុំក៏ ួល ល់ ី ម ើយឮសំមលងមានប្រពះបនៃូលេកខ្ុំថា សុល ដន សុល ម តុអវីាន
ជាម្វើទុកខ ល់ខ្ុំ? ខ្ុំានមឆែើយថា ឱប្រពះអមាា ស់មអើយ មតើប្រពះអងគណនុេះ  ួេប្រទង់មានប្រពះ
បនៃូលេកខ្ុំថា ខ្ុំជាប្រពះមយស ូ ពីេូេិណស្តដ ៉ាត ដ លអនកមបៀតមបៀន” (កិេាកា  
២២:៧,៨)។   

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
មលក សុល ានឮប្រពះមយស ូមានបនៃូលប្រាប់គាតឲ់្យមៅទីប្រកុងដាមា៉ាស្តក  ម ើយ

 ង់ចំាកា ដណ ំ។ គូកន បស់គាត់ាន ំគាត់មៅទីប្រកុង។ គាត់ ង់ចំាមៅទីម ះ េំនួន
បីថ្ថ្ង េិនអាេមេើលម ើញ ម ើយប ិមស្េិនប្រពេញ ុំាអាហា  ឬទឹកមឡើយ។ ប ៃ ប់េក 
ប្រពះានបញ្ជូ នមហារាមាន ក់មឈាម ះ អាណមនៀសេកជួបគាត់។ មហារាាន និយាយថា ៖  

“អនកសុលមអើយ សូេឲ្យដេនកអនកានេែឺមឡើង” (កិេាកា  ២២:១៣)។ 
ភាែ េម ះ ដេនក បស់គាត់ក៏ានមបើកមឡើង។  
មលក អាណមនៀស ានប្រាប់មលកសុលថា គាត់ប្រតូវានមប្រជើសម ើសឲ្យម្វើកា ងា 

ពិមសសសប្រមាប់ប្រពះជាមាា ស់។ គាត់ាននិយាយថា ៖ 
“ បិតអនកប្រតូវម្វើជាសម ប ៃ ល់ពីប្រទង់  ល់េនុសសទំាងអស់ពបី្រគប់កា ដ លអនកាន 

ម ើញ ានឮ។ ឥឡូវមនះ មតើអនកបងអង់ចំាអវីមទៀត េូ មប្រកាកមឡើងទទួលបុណយប្រជេុជទឹក 
ម ើយលងាបអនកមេញេុះ មដាយកា អំ វ វ ល់ប្រពះ េប្រពះអមាា ស់”  
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  (កិេាកា  ២២:១៥,១៦)។ 
មលក សុល ប្រតូវកា ម្វើកា ចាប់មផាើេជីវតិជាថ្មី។ គាត់ប្រតូវកា លងសំអាតឲ្យប្រជះអស់

ពីទមងវើអាប្រកក់ទំាងបុុ៉ា ម នដ លគាតា់នប្របប្រពតឹា។ គាត់ប្រតូវកា ប្រពះគុណអស្តា  យ បស់ប្រពះ 
ម ើយនិងកា អេ័យមទាស។ បុណយប្រជេុជទឹក គឺជាប្រេកទាវ  មៅកាន់ជីវតិថ្មី សប្រមាប់មលក
សុល។ គាត់ានទទួលបុណយប្រជេុជទកឹ ម ើយបនាកាែ យមៅជាអនក ឹក ំ  ៏អស្តា  យមៅ
កនុងប្រពះវហិា ប្រគីស្តៃ ន។ 

េិតាមអើយ ខ្ុំគិតថាគាម នន ណមាន ក់មៅទីមនះធាែ ប់ានខាវ ក់មដាយស្ត ពនែឺយា៉ាងខាែ ំង 
េកពីឋានសួគ៌មៅកនុងកំឡុងមពលម ៀនមេម ៀនទំាងមនះមឡើយ។ ដតខ្ុំពិតជាមជឿជាក់ថា 
ប្រពះមយស ូធាែ ប់ានមានបនៃូលមៅកាន់េិតា បស់អនក ពីមប្រ ះថា មយើងទំាងអស់គាន មាន 
េំណុេខែះ ូេមលកសុលដ  ។ ប្រពះជាមាា ស់ប្រតាស់មៅមយើងឲ្យចាកមេញពីជីវតិថ្នអំមពើ
ាប ម ើយម្វើតាេគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់សប្រមាប់ជីវតិ បស់ពួកមយើង។ 

ថ្ថ្ងមនះ ប្រពះមយស ូមានបនៃូលេកកនុងេិតា ម ើយមានបនៃូល ូេគាន មៅនឹងអវីដ លប្រទង ់
មានបនៃូលមៅកាន់មលកនីកូមឌេដ  ។  

“ប្រតូវដតមកើតជាថ្មី” (យ៉ាូហាន ៣:៧)។  
ម ើយ កយសេាី បស់មលកមហារាក៏ានេក ល់មយើងសពវថ្ថ្ងមនះដ  ថា ៖  
“េូ មប្រកាកមឡើង ទទួលបុណយប្រជេុជទឹក ម ើយលងាបអនកមេញេុះ”  

  (កិេាកា  ២២:១៦)។ 
មតើអនកេង់មកើតជាថ្មីដ   ឬមទ? សំអាតឲ្យស្តអ តមេញពីអំមពើាប បស់អនក? មតើអនកេង់ 

ម្វើអវី ូេដ លប្រពះមយស ូានម្វើ ម ើយម្វើបុណយប្រជេុជទឹក ដ  ឬមទ? មពលដ លម ៀន 
មេម ៀនមនះេប់ភាែ េ ខ្ុំេង់មៅជួបអស់អនកដ លេង់ម ៀបេំខែនួសប្រមាប់បណុយប្រជេុជទឹក។ 
មបើសិនជាអនកេង់េូល ួេជាដផនក េួយកនុងប្រកុេ សូេមេតាា េកមពលឥឡូវមនះ ម ើយេូល
 ួេជាេួយខ្ុំមៅទីមនះ េុននឹងមយើងអ្ិស្តា នបិទ។ ខ្ុំេង់ឲ្យមយើងមៅទីមនះជុំគាន  មៅមពល
ដ លមយើងអ្ិស្តា ន។ (ោអ កបនាិេ  ួេបនាមៅកថាខណឌ ប ៃ ប់)  

មៅកនុងជីវតិមនះ គាម នអវីសំខាន់ជាងកា ម ៀបេំមប្រតៀេខែួនសប្រមាប់ជីវតិ មពលខាងេខុ 
មឡើយ។ កា ទទួលយកប្រពះមយស ូជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ គឺជាកាីសងឃឹេដតេួយគត់ បស់ 
មយើង មបើសិនជាមយើងេង់មានកដនែងមៅកនុងនគ  ៏អស់កលប បស់ប្រពះ។ ប្រទង់ានប្រតាស់
មៅមយើងមាន ក់ៗឲ្យងាកមៅ កប្រទង់ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់មយើង។  

េនុសសខែះមៅទីមនះ េិនទាន់ានម្វើកា សមប្រេេេិតាមៅមឡើយ។ មបើសិនជាអនកជា 
ដផនកេួយថ្នប្រកុេម ះ សូេអនកមលើកថ្ មឡើង កនុងមពលឥឡូវមនះានមទ? ខ្ុំេង់អ្ិស្តា ន
សូេឲ្យប្រពះវញិ្ញញ ណ បស់ប្រពះនិយាយមៅកានអ់នក និង ឹក ំអនក ម ើយបងាហ ញ ល់អនក
អំពីអវីដ លអនកប្រតូវម្វើ។ ប្រពះសូ មសៀង បស់ប្រទង់ ម ើយនិងកា  ឹក ំ បស់ប្រទង់ គឺសំខាន់
ខាែ ំងជាងសំមលង និងកា  ឹក ំ បស់ខ្ុំមៅមទៀត។  

ឥឡូវ សូេមយើងអ្ិស្តា ន។  
ឱប្រពះវ បិតា ដ លគង់មៅឯនគ ឋានសួគ៌ ប្រទង់អាេទតមេើលកនុងេតិា បស់ពកួទូលបងគំ 

ម ើយម ើញពីមសេកាីប្រតូវកា  ៏្ំបំផុត បស់ពួកទលូបងគំ។ ពួកទូលបងគំទំាងអស់គាន  សុទធ
ដតជាេនុសសមានអំមពើាប កំពុងដតប្រតូវកា ប្រពះអងគសមគងាគ ះ។ ប្រទង់ទតម ើញអស់អនក 
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ដ លានេកខាងេុខ ពួកគាត់េង់ម ៀបេំមប្រតៀេខែួនសប្រមាបព់ិ្ីបណុយប្រជេុជទកឹ។ សូេ
ប្រទង់ប្របទានព  ឲ្យពួកគាត់មានទឹកេិតា និងជួយពប្រងឹងពួកគាត់កនងុកា ម្វើកា សមប្រេេ
េិតា។ សូេផាល់មសេកាីសុខស្តនាមៅកនងុេិតា និងមសេកាីជំមនឿ ៏ ងឹមំា ល់ពកួគាតម់ៅកនុង
មសេកាីសនា បស់ប្រទង់។ 

ម ើយប្រពះវ បិតា ប្រទង់ប្រជាប ឹងអំពីេនុសសមាន ក់ៗ មៅទីមនះ ដ លេិនទាន់ាន 
សមប្រេេេិតាទទួលយកប្រពះមយស ូ ម ើយម ើ តាេប្រទង់មដាយម្វើពិ្ីបុណយប្រជេជុទឹកមៅ
មឡើយ។ សូេប្រទង់មេតាា  បញ្ជូ នប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធ បស់ប្រទងេ់ក កឹ ំពកួគាត់ឲ្យ
និយាយមៅកាន់េិតាពួកគាត ់ម ើយជួយពួកគាត់ឲ្យយល់អំពីគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់ 
សប្រមាប់ពួកគាត់។  

អ ប្រពះគុណប្រទង់េំម ះកា បញ្ជូ នប្រពះមយស ូេកម្វើជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់ពកួទលូ
បងគំ។ មបើគាម នប្រទង់មទ ពួកទូលបងគំនឹងគាម នកាីសងឃឹេសប្រមាប់ជីវតិអស់កលប។ មដាយស្ត 
កាីស្សឡាញ់ ៏្ំម្ង និងកា លះបង់ បស់ប្រទង់ ម ើេបីពួកទូលបងគំ ពួកទូលបងគំអាេទនៃងឹ
 ង់ចំាមៅមៅជាេួយនឹងប្រទង់មៅកនុងនគ  បស់ប្រទង់។ សូេឲ្យទូលបងគំមយើងខ្ុំប្រគបគ់ាន ដ ល
មៅទីមនះ មប្រតៀេខែួនមៅគាល់ប្រទង់មៅទីម ះ។ ទូលបងគំមយើងខ្ុំសូេប្រគប់កិេាកា ទំាងមនះ
មៅកនុងប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 

ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ 

 

មា៉ាថាយ ៣:៥,៦   យ៉ាូហាន ៣:២-៥   កិេាកា  ១៦:២៨-៣៣ 
យ៉ាូហានទី១ ១:៩   មា៉ាថាយ ៣:១៤-១៧  កិេាកា  ២:៤១,៤២ 
កូ និថ្ូសទី១ ១២:១៣  យ៉ាូហាន ១:២៩   កិេាកា  ១០:៣៨ 
មអមេសូ  ៤:៥ 
 

លំនពំិភាក្សា 
 
ការពាបាលធោយធររើទឹក្ស 
 

 ១. មតើទឹកមតា  និងទឹកប្រតជាក់ជួយពាាលមដាយ មបៀបណ? 
 ២. មតើមានជំងឺណខែះ ដ លអាេពាាលមដាយមប្របើទឹកាន? 
 ៣. មតើអនកណដ លជាអនកពាាល ៏អស្តា  យ? 
 
ពិ្ីរុណ្យរជ្េុជ្ទឹក្ស 
 

 ១. ម តុអវីានជាចំាាេ់ប្រតូវមកើតជាថ្មី? 
  - យ៉ាូហាន ៣:៣ 
 ២. មតើមានអវីមកើតមឡើងេំម ះេនុសសដ លមកើតជាថ្មី? 
 ៣. មតើ កយ “បុណយប្រជេុជទឹក” មានន័យ ូេមេាេ? 
 ៤. មតើអតថន័យខាងប្រពលឹងវញិ្ញញ ណថ្នពិ្ីបណុយប្រជេុជទកឹជាអវី? 
  -  ៉ាូេ ៦:៣,៤ 



 
 
 

30 

 ៥. មតើមយើង ឹងានមដាយ មបៀបណថា បុ សជនជាតិមអតយូពីានមប្រតៀេខែួនម្វើបុណយប្រជេុជទឹក? 
  - កិេាកា  ៨:៣៥-៣៨ 
 ៦. មតើមានអវីមកើតមឡើងេំម ះអំមពើាប បស់មយើង មៅមពលដ លមយើងានម្វើបុណយប្រជេុជទកឹ? 
  - កិេាកា  ២២:១៦ 
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មេម ៀនសុខភាពទី១៧ - កិតាិយស និងកា មគា ព (ជំងឺដ លឆែងតាេ យៈកា  ួេមេទ -STIs) 

 
 

១. មសាេដាវឌី គឺជាមសាេដ លមគមគា ពជាងមគមៅកនុងប្រពះគេព ី។ កាលពីមៅវយ័ជំទង់ ប្រទង់ានមេើលដថ្សតវមេៀេ
 បស់ឪពុកប្រទង់ មសាេដាវឌីានម ៀនស្សឡាញ់ និងមជឿទុកេិតា ល់ប្រពះជាមាា ស់។ ប្រទង់ានសំលប់សតវមតា និង
ខាែ  មុំមដាយប្រពះ សថ(ថ្ )ទមទ បស់ប្រទង់ មពលដ លប្រទង់កាែ យជាយុវជន ប្រទង់ានសំលប់យកសកលីូយា៉ា  ម ើេបី 
កា   ប្រពះ េប្រពះ។ មពលដ លប្រទង់កាែ យជាមសាេអុុីស្ស្តដអល មសាេដាវឌី ាន ឹក ំទ័ព និង មណាើ េាន
ជ័យ ជំនះពីសប្រតូវ។ ប្រទង់ប្រតូវានរាស្តសាមពញេួយនគ ស្សឡាញ់ និងមគា ព។ ប្រពះជាមាា ស់ានប្របទានព  ល់
បុ សដ លភាពមស្តម ះប្រតង់ កាែ ហានមមាះេុត ម ើយមានបនៃូលស មសើ អំពីប្រទង់ថា “អញ កានដាវឌី កូនអុ៊ីស្តយ 
ជាទី គាប់េិតា ល់អញ ដ លនឹងម្វើតាេេិតាអញប្រគប់ជពំូក” (កិេាកា  ១៣:២២)។ 

  គួ ឲ្យស្តា យ មពលដ លមសាេដាវឌី មានវយ័ចាស់ជរាមៅ ប្រទង់ក៏ានវមងវងមេញពីប្រពះ ម ើយានប្របប្រពឹតា
អំមពើាបយា៉ាង្ំម្ង។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

២. បញ្ញតា១០ប្របកា  បស់ប្រពះជាមាា ស់ គឺជា បងកា   ។ វាជួយកា   មយើងឲ្យមានសុវតថិភាព។ ដតមសាេដាវឌីប ិ-
មស្េិនទទួលយកកា កា   ពីប្រពះ េិនយកេិតាទុកដាក់ជាេួយនឹងប្រកុេប្រគួស្ត  ម ើយនិងអនកដ លមៅមប្រកាេ
កា ប្រគប់ប្រគង បស់ប្រទង់។ គាត់វក់នឹងប្របពនធកូនទាហាន ម៏ស្តម ះប្រតង់ កាែ ហាន និងសុេ តិ បស់ប្រទង់មាន ក់ ដ លមាន
វយ័មកមង ម ើយស្តអ ត។ 

  មសាេដាវឌី ានប្របប្រពឹតា លំងបញ្ញតាទី១ មដាយផាល់កិតាិយសឲ្យខែួនឯងជាជាងប្រពះ។ ប្រទង់ានប្របប្រពឹតា លំង 
បញ្ញតាទី១០ មដាយស្ត ប្រទង់មលេលួេយកប្របពនធវយ័មកមង ស្សស់ស្តអ ត ដ លជាប្របពនធ បស់បុ សមាន ក់មទៀត។ 
ប្រទង់ានប្របប្រពឹតា លំងបញ្ញតាទី៧ មៅមពលដ លប្រទង់ានបញ្ាុ ះបញ្ាូល ងឲ្យ ួេ ំមណកជាេយួ។ ប្រទង់ក៏ានប្រប-
ប្រពឹតា លំងបញ្ញតាទី៦ មៅមពលដ លប្រទង់ានបញ្ជូ នបាីដ លមានវយ័មកមង បស់ ងឲ្យមៅស្តែ ប់កនងុសេ េូេិ ម ើេបី 
ឲ្យប្រទង់អាេម ៀបកា ជាេួយ ងាន។  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣. មហារាានេកជួបមសាេដាវឌី ជាេួយនឹងស្ត ថ្នកា សាីបម ៃ សពីឋានសួគ៌។ មសាេដាវឌី ានទទួលយកកា សាី

បម ៃ ស ម ើយានលន់តួមទាសយា៉ាងអស់ពេីិតា។ ប្រពះជាមាា ស់ានអេ័យមទាសឲ្យប្រទង់។ ប៉ាុដនា គាត់ប្រតូវាន 
ាត់បង់កា ទុកេិតាពីប្រកុេប្រគសួ្ត  ម ើយនិងអនកដ លសថិតមៅមប្រកាេកា ប្រគប់ប្រគង បស់ប្រទង់ ម ើយចាប់តំាងពី
មពលម ះេក ជីវតិ បស់ប្រទង់ជួបដតបញ្ញហ ។ ប្រពះគេពី ដេងថា “ដតផែូវ បស់េនុសសដ ល លំងេាប ់ម ះពិាកវញិ” 
(សុភាសិត ១៣:១៥) ម ើយវាពិាកសប្រមាប់មសាេដាវឌី។ អំមពើាប បស់ប្រទង់ានបំោែ ញប្រពលឹង បស់ប្រទង ់
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ម ើយម្វើឲ្យឥទធិពល និងអំណេ បស់ប្រទង់មៅមលើកូនមៅ ម ើយនិងប្របមទសជាតិ បស់ប្រទង់េះុមខាយ។ 
សីល្េ៌ដផនក អាកបបកិ យិាថ្នប្រកុេប្រគួស្ត  និងនគ  បស់ប្រទង់កាន់ដតអាប្រកក់។ 

  អាេនុន ដ លជាបុប្រតាេបង បស់មសាេដាវឌី ាន មំលេបអូនស្សីេុង បស់ខែួន។ មសាេដាវឌី េិនាន កខុស
ប្រតូវអវីមឡើយ មដាយស្ត ដតវាជាកំ ុស បស់ប្រទង់។ បងប្របុសបមងកើត បស់បអូនស្សី ដ លមានមឈាម ះថា អាប់ស្ត-
មឡាេ ខឹងជាខាែ ំង ក៏ានសំលប់អាេនុន។ េាងមនះមទៀត មសាេដាវឌី ក៏េិនានម្វើអវីដ  ។ អាប់ស្តមឡាេ េិន 
មគា ពបិតា បស់ប្រទង់មឡើយ ម ើយានពាយាេលួេរាជបលែ័ងក បស់ប្រទង់មទៀត។ មសាេដាវឌី ក៏េិនានម្វើអវី
មឡើយ។ មៅទីបំផុត អាប់ស្តមឡាេ ដ លមសាេដាវឌីស្សឡាញ់ជាទីបំផុត ប្រតូវានសំលប់។  

  មនះគឺជាម ឿងមស្តក  កេមេួយ ដតវាមៅមកើតមានមឡើងមៅសេ័យកាលមនះដ  ។ ពួកេនុសសប្របុស និង 
េនុសសស្សីឈែក់នឹងកាេតណហ ពីេួយមៅេួយ ម ើយប្របប្រពឹតា លំងបញ្ញតា បស់ប្រពះទំាងកនុងេតិា និងទំាងទមងវើ បស់ 
ពួកមគ។ ម ើយ ូេមសាេដាវឌីដ   ពួកមគនឹងទទួលផលវាិក។ ទំ ក់ទំនងប្រគួស្ត ប្រតូវានាក់ដបក មកើតជំងឺឆែង
រាលដាល (មអ ស៍ ស្តវ យ និងជំងឺមផសងៗមទៀត) មានកូនដ លេិនេងា់នមកើតេក ម ើយប្រតូវ ងទុកខ អនកដ ល
មានមទាស ប្រតូវានមគដលងមជឿទុកេិតា មគដលងមគា ព និងដលងឲ្យតថ្េែ។  ូេប្រពះគេពី ានដេងថា “ដតឯអនកណ
ដ លលួេប្របពនធមគ ម ះជាអនកឥតមានគំនិតមឡើយ អនកណដ លប្របប្រពឹតាអមំពើយា៉ាងម ះ មឈាម ះថាេង់បំោែ ញ
ជីវតិខែួនម ើយ” (សុភាសិត ៦:៣២)។  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤. កាលប្រពះបមងកើតពិេពមលក ប្រទង់ានបមងកើតអាដាេ និងមអវា៉ា សប្រមាប់ជាថ្ គូនឹងគាន ។ មពញេួយប្រពះគេពី  គមប្រមាង

កា  បស់ប្រពះជាមាា ស់ គឺេាស់លស់ណស់ ៖ អា  ៍ពិ  ៍ គឺ វាងបុ សមាន ក់ និងស្តសាីមាន ក់ េំណងមនះ គឺេួយ 
ជីវតិ។ ប្រពះជាមាា ស់សអប់កា ផិតកបត់ ពីមប្រ ះប្រទង់ស្សឡាញ់េនុសសមលក ម ើយេង់ជួយឲ្យមគ ួេចាកផតុពីផល 
វាិក និងបញ្ញហ ទុកខកងវល់។  

  បញ្ញតាទី៧ បស់ប្រពះដេងថា “កុំឲ្យប្របប្រពឹតាអំមពើផតិកបត់មឡើយ”។ េាប់មនះជយួកា    មដាយកា ដាក់កប្រេិត
ប្រពំដ នទំ ក់ទំនងផែូវមេទេមំ ះថ្ គូដ លានម ៀបកា ម ើយ។ អនកដ លមៅលីវ ប្រតូវាន កាសុវតថិភាពមដាយ 
កា  ង់ចំាទំ ក់ទំនងផែូវមេទ  ូតទាល់ដតម ៀបកា  ួេ ប ៃ ប់េកប្រតូវមានភាពមស្តម ះប្រតង់េមំ ះប្របពនធ/បា។ី  

  ដតគួ ឲ្យស្តា យ មានេនុសសប្របុសប្រគប់ជាតិស្តសន ៍និងវបប្េ៌េួយេំនួន ដ លេង់មានទំ ក់ទនំងផែវូមេទ
មដាយមស  ីរាប់បញ្ាូលទំាងទំ ក់ទនំងផែវូមេទជាេួយនងឹស្តសាីវយ័មកមងដ លមៅលីវផងដ  ។ មៅកដនែងខែះ មកមង
ស្សីមៅលីវ ដ លេិនមានថ្ គូផែូវមេទជាបុ សម ះ គឺេិនមានឋានៈ (េុខមាត់) កនុងសងគេមទ  ូមេនះ ពួកមគមប្រេើន
ដតបមណា យខែួនឲ្យមានទំ ក់ទំនងផែវូមេទជាេួយនងឹបុ សជាមប្រេើន។ កា ម្វើដបបមនះ  ំឲ្យពួកមគប្របឈេនឹង
កា ឆែងជំងឺ និងេំលងជំងឺ។ គមប្រមាងកា  បស់ប្រពះ ជួយកា   ស្តសាីមកមងៗពីកា  មកងប្របវញ័្ា ដផនកផែូវមេទ ម ើយនិង
ផលវាិក   បស់វា។ កា  ួេមេទេិនម ើសេុខ ឬថ្ គូមប្រេើន ប្រតូវានប្រពះដាក់បណា ស្ត។ 

  គុណវបិតាិេួយថ្នកា  ួេមេទេិនម ើសេុខ ឬមានថ្ គូមប្រេើន គឺជាជំងឺឆែងតាេ យៈកា  ួេមេទ ឬជំងឺកាេមរាគ 
(STDs – Sexual Transmitted Diseases)។ 

  មានមេមរាគដ លមប្រគាះថាន ក់យា៉ាងមហាេណស់៣០ប្របមេទខសុៗគាន  ដ លឆែងតាេកា  ួេមេទ និងតាេ
ឈាេ។ ាក់មត  ីវ ុីស និងបរាសិតទំាងមនះបណា លឲ្យមកើតជំងដឺ លមប្រគាះថាន ក់ជាមប្រេើន។ មានដតជំងឺផែូវមេទ៤ 
ប្របមេទដតប៉ាុមណា ះដ លអាេពាាលឲ្យជាានមដាយមប្របើថាន ំផសះ ឬអង់ទីប ីយ៉ាូទកិ ៖ ជំងឺស្តវ យ ជំងឺប្របមេះ ( លក
ម ើេប្របដាប់មេទ) ជំងឺកាែ េីឌា និងជំងឺប្រទីខូេ៉ាូនីអាសុុសី។ ជំងឺពី ប្របមេទអាេបងាក ានមដាយកា ចាក់ថាន ំកា    ៖ 
ជំងឺ លកមថ្ែើេប្របមេទប ី ឬមប និងជំងឺ លកមាត់សបូន (HPV-Human papillomavirus)។ 
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ធោរសញ្ញា ឬអាការៈននជ្ំងឺកាេធោរ 
  ជំងឺកាេមរាគភាគមប្រេើន មានមេញមរាគសញ្ញញ ភាែ េៗ ម ើយមរាគសញ្ញញ ខែះ ូេជាជងំឺមអ ស៍ និងប្រទីខូេ៉ាូនីអា

សុ៊ីស អាេមប្របើ យៈមពលអស់ជាមប្រេើនឆាន ំមទើបមរាគសញ្ញញ សលេមេញ។ ទំាងបុ ស និងស្តសាី អាេមានអាកា ៈឈឺ
មពលបត់មជើងតូេ ម ៀ ទឹក ថ្ង/ធាែ ក់ស កនៃួលមៅមលើរាងកាយ ប្រក េ  មាស់ខាែ ំង  ំមៅ និង ុំ ឬក៏ ំមៅមាត់ 
ឬក៏មៅមលើប្របដាប់បនាពូជ។ ជំងឺកាេមរាគដ លមប្រេើនមកើតជាងមគ គឺជំងឺស្តវ យ អាេបណា លឲ្យមកើតជងំឺមបះ ូង 

 ខវិន ខូេខួ កាល និងស្តែ ប់ាន។ រាល់ជំងឺឆែងមដាយស្ត កា  ួេមេទ វាម្វើឲ្យប្របព័នធកា   េុះមខាយ ម្វើឲ្យងាយ 
ស្សួលឆែងជំងឺផែូវមេទមផសងមទៀត ជាពិមសស គឺជំងឺមអ ស៍។ 

  វាជាកា ចំាាេ់ដ លប្រតូវឲ្យប្រកុេប្រគូមពទយវនិិេោ័យអាកា ៈមរាគ ឬមរាគសញ្ញញ  ម ើេបីម្វើកា ពាាល។ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥. មាា យដ លឆែងមរាគមនះ អាេមានអាក ៈឈឺសបូន ម ើយេិនអាេបងកកំមណើ តាន។ មេមរាគ អាេបណា លឲ្យកូន

កនុងថ្ផៃស្តែ ប់ កូនដង៉ាតមកើតេកស្តែ ប ់កូនមកើតេិនប្រគប់ទេងន ់និងមកើតេិនប្រគប់ដខ។ មេមរាគអាេេេែងពមីាា យមៅកូន 
កនុងកំឡុងមពលមានថ្ផៃម ះ មពលឆែងទមនែ និងមពលដ លបំមៅកូន ម ើយអាេបណា លឲ្យមកើតជំងឺម ើេសួត ម្វើ 
ឲ្យខូេឆអឹង ខូេខួ កាល និងស ថ្សប្របស្តទ ខាវ ក់ និងពិកា ។ មបើស្តសាីមានថ្ផៃម ះមានមេមរាគមនះ ប្រតូវទទួលកា 
ពិនិតយ ប្របឹកានិងពាាលពីសំណក់ប្រគូមពទយ។ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

៦. អនកដ លមានទំ ក់ទំនងផែវូមេទមប្រតេំណងអា  ៍ព ិ ៍ គឺប្របឈេនឹងកា ឆែងជំងកឺាេមរាគ ម ើយប្រតូវឲ្យប្រគូ
មពទយវនិិេោ័យមរាគ មទាះបីជាគាម នមរាគសញ្ញញ ក៏មដាយ។ កា ពាាលានឆាប់  ័សជួយបងាក កុឲំ្យមានកា ខូេ 
ខាត។  

  ជំងឺទំាងអស់មនះអាេមជៀសផុតាន មបើសិនជា កាទំ ក់ទំនងផែវូមេទសប្រមាប់មពលម ៀបកា ។ ប្រពះាន
បមងកើតទំ ក់ទំនងផែូវមេទមនះមឡើង ម ើេបីឲ្យបុ ស និងស្តសាីដ លានសនា កាភាពមស្តម ះប្រតង់ជាេយួគាន ម ះ
ាន កីរាយជាេួយគាន អស់េួយជីវតិ។ មបើសិនជាគាម នថ្ គូណមាន ក់មានជំងឺផែវូមេទមទ ម ើយមបើសិនជាពួកមគ 
ស្សឡាញ់គាន  ម ើយមៅដតមស្តម ះប្រតង់នឹងគាន  ពួកមគនឹងេិនចំាាេ់ប្រតូវខាែ េជងំឺទំាងមនះមឡើយ! ពួកមគ និងកូនៗ 
ប្រតូវានកា    មដាយកា ម្វើតាេគមប្រមាងកា  បស់ប្រពះ។ 

 
ដានីដញ៉ាល ជំពូក ៧ 

ឧបមាថា អនកជាមកមងតូេ ម ើយយាយ បស់អនកនិយាយម ឿង ៏អស្តា  យេួយប្រាប់ 
អនក។ គាត់ប្រាប់អនកពី ំមណើ  ម ឿង ំបូង ម ើយនិង ក់កណា លថ្ផៃម ឿង ដតប ៃ ប់េក 
េុននឹងគាត់និយាយមៅ ល់េុងបញ្ាប់ គាត់ក៏ឈប់។ អនកេុខជានិយាយថា “យាយ 
សូេកុំឈប់។ សូេប្រាប់ស្តេ់ម ឿងដ លមៅមសសសល់ឲ្យខ្ុំស្តា ប់។” 

េុះមបើគាត់និយាយថា “យាយសំុមទាស។ យាយអត់ ឹងស្តេ់ម ឿងទំាងអស់មទ។ 
 ូមេនះ យាយេិនអាេប្រាប់ពីេុងបញ្ាប់ថ្នស្តេម់ ឿងានមទ។” មកមងភាគមប្រេើននឹងេិន 
សកប់េិតាជាេួយនឹងស្តេម់ ឿងប្រតឹេដតស្តេ់ម ឿង ំបូង និងកណា លស្តេម់ ឿងប៉ាុមណា ះមទ 
មតើដេនមទ? ពួកមគេង់ ឹងេុងបញ្ាបថ់្នស្តេម់ ឿងដ  ។ 
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េនុសស្ំក៏ ូេគាន ដ  ។ មយើងទំាងអស់គាន េង់ ឹងពសី្តេម់ ឿងបញ្ាប់មៅយា៉ាងណ។ ខ្ុំ
គិតថា មហារាដានីដញ៉ាល ក៏េិនខុសគាន ដ  ។ គាត់ានគិតអំពីកា តស ូប្របយុទធយា៉ាង្ំម្ង
 វាងលអ និងអាប្រកក់មៅកនុងពិេពមលក ម ើយគាត់េង់ ឹងេុងបញ្ាប់ថ្នម ឿង។  

ប្រាក ណស់ ប្រពះជាមាា ស់ប្រជាប ឹងថ្ផៃម ឿងទំាងេូល។ ប្រទង់ានបញ្ជូ នសុបិននិេតិា 
អំពីអ គតកាលមៅឲ្យមលកដានីដញ៉ាល ម ើយនិងមទវតាេួយ ូបជួយពនយល់ឲ្យគាត់ 
យល់។ សូេស្តា ប់ ៖  

“ខ្ុំានម ើញកា ជាក់ដសាងមៅមពលយប់ ូមេនះ ខយល់ទំាង៤មៅមលើអាកាសធាែ ក់េុះ 
េកមលើេហាសេុប្រទ។  ួេមានសតវ្ំ៤មឡើងមេញពីសេបុ្រទេក មានសណា នមផសងៗគាន ។ 
សតវទី១ ូេជាសិងហ ម ើយមានស្តែ បជាស្តែ បឥគនៃី … 

 ួេម ើញសតវ១មទៀត ជាសតវទី២មានសណា នជាខាែ  មុំ ក៏ឈ េំដខង ំឆអងឹជំន ី៣មៅ 
កនុងមាត់ ខំាមដាយម្មញ …  

មប្រកាយេក ខ្ុំគន់មេើលមៅម ើញសតវ១មទៀតមានសណា នជាខាែ  ខិន ឯមៅមលើខនងវា 
មានស្តែ ប៤ថ្នសតវម ើ  ក៏មានកាល៤ដ  … 

លំដាប់ម ះ កនុងកា ជាក់ដសាងមពលយប់ ខ្ុំក៏ម ើញសតវទី៤ដ លគួ មសបើេ គួ ដស្ង
ខាែ េ ម ើយមានកំលំងយា៉ាងថ្ប្រកដលង មានម្មញដ ក្ំៗ វាប្រតាក់មលប លំអិត កំមទេ 
ម ើយជាន់ឈែីសំណល់មដាយមជើង សតវម ះមផសងពីអស់ទំាងសតវដ លេក ជាេុនម ះ 
ក៏មានដសនង១០” (ដានីដញ៉ាល ៧:២-៧)។  

មនះគឺជាសុបិននិេិតាដ លគ ួឲ្យខាែ េ។ មតើសតវ្ំទំាងមនះ មានអតថន័យ េូមេាេ? វាគឺ
ជាអាថ្៌កំាំង។ មលកដានីដញ៉ាលានស មស  ៖  

“ឯខ្ុំដានីដញ៉ាល  េិតាខ្ុំមកើតមានមសេកាីតប់ប្របេល់មៅកនុងខែួន ម ើយកា ជាក់ដសាងកនងុ 
ខួ ខ្ុំ ក៏ ំឲ្យខ្ុំវតិកកប្រពួយ” (ដានីដញ៉ាល ៧:១៥)។ 

ប្រពះានបញ្ជូ នមទវតាេួយ ូបមៅជួយ ល់មហារា។ មទវតាាននិយាយថា ៖ 
“ឯសតវ្ំទំាង៤ម ះ គឺជាមសាេ៤អងគដ លនឹងមកើតមឡើងមៅដផន ី” (ដានីដញ៉ាល 

៧:១៧)។ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
មលកដានីដញ៉ាលាន ឹងថា មសាេថ្នាប ីឡូន ានមប្របើប្រាស់ ូបសិងហជាតំណងឲ្យ 

អាណេប្រក ៏អស្តា  យ បស់ពួកប្រទង់(មសាេ)។ គាត់យល់ថា កាលដ លម្វើអំពីមាស និង
សិងហដ លមានស្តែ បឥគនៃីទំាងព ីមនះ គឺជានិេិតា ូបថ្នប្រកុងាប ឡូីន។ 

មៅកនុងសុបិននិេិតាអំពីសតវទំាង៤មនះ មលកដានីដញ៉ាលានម ើញមានកា ដប្របប្របួល
យា៉ាង្ំេំម ះសតវសិងហ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ខ្ុំានគន់មេើល រាប ល់េំមអងស្តែ បវាប្រតូវ កមេញ ម ើយវាប្រតូវមលើកមឡើងផុតពី ី 
ក៏ដាក់ឲ្យឈ មជើង២ ូេជាេនុសស ម ើយានឲ្យវាមានេិតា បស់េនុសសដ  ”  

  (ដានីដញ៉ាល ៧:៤)។  
មលកមហារាាន ឹងអំពមី ឿងម ះ។ គាត់ខែួនឯងាន ឹងអពំីម ឿងម ះ។ គាត់ខែួនឯង 

ានម ើញនូវកា  ួល លំថ្នប្រកុងាប ីឡូន។ ពីេុន ូេជាសិងហ ដ លមានឫទធិអំណេ
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មសាេថ្នសតវទីប្រកុងាប ីឡូនានាតប់ង់អណំេ ៏្ំម្ង ម ើយធាែ ក់ខែួនេកជាបុ ស 
ស្តេញ្ញ្េមតាវញិ។ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
       

មលកដានីដញ៉ាលានមេើលម តុកា ណ៍ម ះមកើតមឡើង។ គាត់មៅទីម ះ មៅមពល 
ដ លទីប្រកុងាប ីឡូនប្រតូវាន ួល លំមៅកនុងឆាន ំ៥៣៩ េុន គ.ស.។ នគ េីឌា និងមពើសុ៊ី 
ាន ួប ួេគាន  ម ើេបីជំនួសទីប្រកុងាប ីឡូនមៅមលើមវទិកាពិេពមលក។ មលកដានីដញ៉ាល 
ាន ឹងអំពីអាណេប្រកេី សូពើសុ៊ីជាខាែ  មុំ ៏្ ំ។  

មៅកនុងសុបិននិេិតា បស់គាត់ គាត់ានម ើញសតវខាែ  មុំមប្រកាកមឡើងមៅមាខ ង។ គាត់
 ឹងម ើយថា មៅមាខ ងអាណេប្រកគឺខាែ ំងជាងមៅមាខ ងមទៀត។ ខាងមពើសុ៊ី គឺខាែ ំងជាងមគ
បំផុត។ ក៏ប៉ាុដនាវាេិនខាែ ំងប្រគប់ប្រគាន់នឹងមៅជាប់ានជាម ៀង  ូតម ះមទ។ អាណេប្រក 
មនះប្រតូវាន ួល លំមៅកនុងឆាន ំ៣៣១ េុនគ.ស.។ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

សតវខាែ  ខិនដ លមានស្តែ បបួន និងកាលបួន អាេម្វើជាតំណងានសប្រមាប់ដត 
អាណេប្រក បស់មសាេអាឡិកដសុ ន ឺ   ឺ មគ គត ដតប៉ាុមណា ះ។ ទ័ព បស់ប្រទង់ម្វើ 
សកេមភាពមលឿនខាែ ំងណស់ ម ើយវាយ មណាើ េានតំបនប់្រតួតប្រតា បស់ពួកមពើសុ៊ី។ 
អាណេប្រក បស់គាត់្ំជាងមគបំផុតមៅកនុងពេិពមលកដ លមគធាែ ប់ ងឹ។ 

ដតមលកអាឡិកដស ន ឺ  េិនាន ស់មៅឲ្យជីវតិានសបាយកនុង េជាប្រពះមៅ 
អ្ិរាជម ះមឡើយ។ ប្រទង់ានសុគតទំាងមៅមកមងវយ័ ម ើយអាណេប្រក ៏្ំម្ង បស់ 
ប្រទង់ប្រតូវានដបងដេកមៅជានគ ៤ដាេ់មដាយដឡកពីគាន ។ នគ នីេួយៗប្រតូវានប្រគប់ប្រគង 
មដាយមេទ័ព បស់មសាេអាឡិកដស ន ឺ ។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

កាលដ លមលកដានីដញ៉ាលានស មស អំពីម ឿងសុបិននិេិតា គាត់គិតេិនម ើញអំពី 
មឈាម ះសតវកំណេទី៤ម ះមឡើយ។ គឺវាេិន ូេសតវកំណេមផសងមទៀត។ វាេិន ូេអវី
ដ លគាត់ធាែ ប់ានម ើញពីេុនេកម ះមទ។ គាត់ ឹងថា វាតំណងឲ្យពិេពអាណេប្រក
ទី៤ គឺជាអាណេប្រកេួយដ ល ងឹមំាជាងអាណេប្រកមផសងៗមទៀត។ ប្របវតាិស្តស្តសាប្រាប់
មយើងថា មនះគឺជាអាណេប្រក ៉ាូេ។ ទ័ព បស់វាមានអំណេខាែ ំងកាែ  ម ើយគាម នមេតាា
មឡើយ។ វាប្រគប់ប្រគងមដាយថ្ ដ ក។ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
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មលកដានីដញ៉ាលជាពិមសស ានចាប់អា េមណ៍េំម ះដសនង១០មៅមលើកាល បស់ 
សតវកំណេទី៤មនះ។ ដសនងទំាង១០ តំណងឲ្យកុលសេព័នធ្ ំ  ៗមៅកនុងតំបន់ប្រតួតប្រតា 
 បស់អាណេប្រក ៉ាូេ។ ប៉ាុដនា វាមានមទៀត។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ខ្ុំានពិចា ណមេើលដសនងទំាងម ះកម៏ ើញមានដសនង១មទៀត ជាដសនងតូេ  ុះ
មឡើងមៅជាកណា ល…ដសនង១ម ះមានដេនក  ូេជាដេនកថ្នេនុសស ក៏មានមាត់កំពុង 
ដតម លយា៉ាង្ំ” (ដានីដញ៉ាល ៧:៨)។ 

មទវតាានពនយល់ “មសាេម ះនឹងម ល កយទាស់នឹងប្រពះ ខ៏ពស់បផំុត ម ើយនឹងម្វើ 
ទុកខមបៀតមបៀន ល់ពួកប សុិទធថ្នប្រពះ ៏ខពស់បផំុតដ   ប្រពេទំាងគិតបំោែ ស់មពលកំណត ់
និងេាប់ផង” (ដានីដញ៉ាល ៧:២៥)។ 

មតើអនកធាែ ប់ ឹង ឬឮ ដ  ឬមទ? ប៉ាុ ម នថ្ថ្ងេុន មយើងាននិយាយអំពីដសនងេដេែកមនះ។ 
ខ្ុំានប្រាប់អនកថា វាតំណងឲ្យស្តស ដកែងកាែ យ ពីមប្រ ះវានិយាយ កយទាស់នឹងប្រពះ
 ៏ខពស់បំផុត។ កា ោែ ស់បាូ មពលមវល និងេាប់ សំមៅមៅមលើេាប់ បស់ប្រពះអំពីមពល
មវល : បញ្ញតាថ្ថ្ងប សុិទធ។ 

 ូមេនះ េិតាមអើយ កូនដសនងតូេមនះដ លាន កីេមប្រេើនមឡើងមៅកនុងអាណេប្រក ៉ាូេ គឺ
ស្តស ដ ល កីេមប្រេើនកាន់ដតខាែ ំង  ល់ថាន ក់វាកាែ យមៅជាដផនកេួយថ្នអាណេប្រកខែនួ
ឯង។ មេ ឹក ំ បស់វា សងឃ យក ៉ាូេ ដ លជាសមេាេា៉ាប។ មៅទីបំផុត ពួកមគមាន 
អំណេមលើមសាេ   និងប្រពះមៅអ្ិរាជ។  

ខ្ុំសូេបញ្ញជ ក់ឲ្យេាស់ថា ដសនងេដេែកមៅកនុងសុបនិនិេតិា បស់មលកដានដីញ៉ាល េិន
ដេនតំណងឲ្យេនុសសណមាន ក់ ឬប្រកុេេនុសសណមឡើយ។ ដតវាតំណងឲ្យប្របព័នធ
ស្តស ដកែងកាែ យ ដ លទុកេំមណះ ឹង និងទំមនៀេទមាែ ប់ប្របថ្ពណីបស់េនុសសសំខាន ់
ជាងប្រពះបនៃូល បស់ប្រពះ។ ប្របព័នធស្តស មនះ គឺជាប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាង ដ លអះអាងថាមាន 
អំណេដកដប្របថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រពះពីថ្ថ្ងមៅ ម៍ៅថ្ថ្ងអាទិតយ។ 

មទវតាានប្រាប់មលកដានីដញ៉ាលបដនថេមទៀតអំពដីសនងេដេែកម ះ និងកា ម្វើទុកខបុក
មេនញដ លវានឹងម្វើមៅមលើរាស្តសា បស់ប្រពះ។ “ម ើយមគនឹងប្រតូវប្របគល់មៅកនុងកណា ប់ថ្ 
ថ្នមសាេម ះ មៅ១ខួប ២ខួប ម ើយកនែះខួប”។ មនះគឺជានិេិតាសញ្ញញ ដ លមានន័យថា 
១ឆាន ំ បូក២ឆាន ំ បូកកនែះឆាន ំ។ ម ះមសមើ នឹង ៣ឆាន ំកនែះ។ ម ះមសមើនឹង១២៦០ថ្ថ្ងមៅកនុង 
ទំ យមពលមវល និង១២៦០ឆាន ំកនុងមពលមវលពិតប្រាក ។ មៅកនុងកំឡុងមពលម ះ 
មសាេា៉ាបថ្នប្រពះវហិា   ៉ាូេុុ ុំងកាតូលិកានប្រគប់ប្រគងពិេព បស់ប្រគីស្តៃ ន។ 

មៅកនុងកំឡុងមពលម ះ នឹងមានសគងាគ េប្របយុទធគាន មដាយស្ត ដតស្តស ។ កុល
សេព័នធទំាងអស់ដ លេិនានទទួលយកកា  ឹក ំ បស់ប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាងប្រតូវានកំចាត់
មចាល។ មានប្រគីស្តៃ នរាប់ ន់ កដ់ លេិនប្រកាបបងគេំំម ះអណំេថ្នមសាេា៉ាប ប្រតូវ
ានជាប់គុក ម្វើទា ុណកេម ឬក៏ប្រតូវានសំលប់។ មៅទីបំផុត  យៈមពល១២៦០ឆាន ំក៏ 
ប្រតូវានបញ្ាប់មៅកនុងឆាន ំ ១៧៩៨ មៅមពលដ លមសាេា៉ាប ូមុុំាងប្រតូវានចាប់ខែួន ម ើយ
និ មទសមេញ។ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
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ដតម ះ េិនដេនជាទីបញ្ាប់ថ្នម ឿងមឡើយ។ មលកដានីដញ៉ាលានម ើញ ួសឆាង យ 

ពីសតវកំណេទំាង៤ម ះមៅមទៀត។ គាត់ានម ើញប្រពះអងគឯង ជាប្រពះថ្នសេ័យ 
បុរាណ គង់មៅមលើបលែ័ងកកាត់កាី។ ដសនងេដេែកដ លាននិយាយ កយទាស់នឹងប្រពះ 
ម ះ ប្រតូវានកាត់មទាស។ មទវតាានប្រាប់មលកដានីដញ៉ាលថា ៖  

“មគនឹង កអំណេវាមេញ ឲ្យប្រតូវបំោែ ញ ម ើយស្តបសូនយមៅ រាប ល់េុងបផំុត” 

(ដានីដញ៉ាល ៧:២៦)។ 
ប ៃ ប់េក មលកដានីដញ៉ាលានម ើញដផនកសំខាន់បំផុតថ្នសុបិននេិិតាម ះ គឺមាន 

ម ឿងលអអស្តា  យកំពុងដតមកើតមានមឡើង។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ខ្ុំក៏ម ើញកនុងកា ជាក់ដសាងមពលយប់ម ះ មាន១អងគ េូជាេនសុសជាតិ (កូន

េនុសស) ប្រទង់យាងេកកនុងពពកពធ ៏អាកាស!” 

មតើអនកណមៅជាកូនេនុសស? គឺប្រពះមយស ូ ពិតប្រាក ណស់ “កូនេនុសស” គឺជា 
មឈាម ះដ លប្រទង់សពវប្រពះទ័យសប្រមាប់ប្រទងអ់ងគឯង។ មលកដានីដញ៉ាលនិយាយថា ៖ 

“ប្រទង់យាងេកឯប្រពះ ៏មានប្រពះជនមពបីុរាណម ះ ម ើយមានមគ ំេូលមៅេំម ះ
ប្រពះអងគ។ ម ះានប្របទានឲ្យប្រទង់មានអំណេប្រគប់ប្រគង និងសិ លីអ ប្រពេទំាងឲ្យមាន
រាជយផង ម ើេបីឲ្យបណា ជនទំាងឡាយ ស្តសន៍ ថ្ទ និងេនុសសប្រគប់ភាស្ត ានមគា ព
 ល់ប្រទង់ ឯអំណេប្រគប់ប្រគង បស់ប្រទង់ ម ះក៏សថិតមសថ មៅអស់កលប ឥតដ លកនែង
ាត់មឡើយ ម ើយរាជយ បស់ប្រទង់នឹងបំោែ ញេិនានផង” (ដានីដញ៉ាល ៧:១៣,១៤)។ 

េិតាទំាងឡាយ មនះគឺជាេុងបញ្ាប់ថ្នស្តេ់ម ឿង។ េុងបញ្ាប់ វាងកា តស  ូប្របយុទធថ្ន 
មសេកាីលអ និងមសេកាីអាប្រកក់។  

ដេន ពិេពមលកមនះ គឺជាសេ េូេិប្របយុទធ ដ លនគ  បស់េនុសសមៅដតបនាប្របយុទធ 
ប្របឆំាងគាន មៅវញិមៅេក។ 

ដេន មយើងមៅដតបនាមេើលលទធផលថ្នអំមពើាបមៅជុំវញិខែួនមយើង : ជំងឺ កាីមវទ  
ភាពប្រកីប្រក កា សអប់មខពើេ កា ឈឺចាប់ និងមសេកាីស្តែ ប់។ 

ស្តស ដកែងកាែ យបនា ឹក ំេនុសសមេញឆាង យពបី្រពះ ម ើយមេញឆាង យពីមសេកាី 
ពិត។ ដតប្រពះជាមាា ស់នឹងបញ្ាប់ម តុកា ណ៍ទំាងអស់មនះ។ 

ប្រពះមយស ូ ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ និងជាមសាេ បស់មយើងនឹងប្រគប់ប្រគង។ អនកម ើ តាេ 
ប្រទង់ អនកដ លស្សឡាញ់ប្រទង់េកពីប្រគប់ទំាងស្តសន៍ និងភាស្ត នឹងប្រតូវានស្តវ គេន៍ឲ្យ 
េូលមៅកនុងនគ  បស់ប្រទង់។ េិន ូេអាណេប្រក បស់េនុសសមឡើយ នគ  បស់ប្រទង់នឹង 
េិនប្រតូវានបំោែ ញមទ។  

ប្រពះមយស ូគង់មៅទីម ះ មៅកនុងស្តេ់ម ឿងម ើេ ំបូង េុនកា បមងកើតដផន ី។  
ប្រទង់ក៏មៅទីម ះ មៅកនុង ក់កណា លស្តេម់ ឿង មៅសពលលដ លប្រទង់ានយាងេក 

កាន់ពិេពមលក បស់មយើង ម ើេបីសុគតជួសាបមយើង។ 
ប្រទង់នឹងមៅទីម ះ ខណៈមពលដ លសគងាគ េ វាងមសេកាីលអ និងមសេកាីអាប្រកក់នឹង 

េក ល់ទីបញ្ាប់។ 
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ម ើយម ះគឺជា ំមណើ  ម ឿង ំបូងថ្នជីវតិថ្មី ដ លនឹងេិនដ លមានទបីញ្ាប។់ ខ្ុំេង់ម្វើ 
ជាេំដណកថ្នម ឿងម ះ េុះអនកវញិ? 

េិតាមអើយ ខ្ុំេង់ឲ្យប្រពះមយស ូសថិតមៅកនុងម ឿងថ្នជីវតិ បស់ខ្ុំមៅមពលឥឡូវមនះ។ ខ្ុំ
េង់ឲ្យប្រទង់ម្វើជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ និងម្វើជាមសាេ បស់ខ្ុំមៅថ្ថ្ងមនះ ម ើេបីឲ្យប្រទង់អាេជួយ
ខ្ុំម ៀបេំមប្រតៀេសប្រមាប់ជីវតិមៅកនុងនគ  ៏អស់កលប បស់ប្រទង។់ េុះអនកវញិ? មតើអនកេង់
េូល ួេជាេួយនឹងខ្ុំមទ? មបើសិនជាេង់ដេន សូេអមញ្ជ ើញេកខាងេុខ ម ើយឈ ជាេួយ
នឹងខ្ុំមៅទីមនះ មពលដ លមយើងអ្ិស្តា ន។  

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ ពួកទូលបងគំកពំុងឈ ជុំគាន មៅទីមនះ ពីមប្រ ះ

ពួកទូលបងគំប្រតូវកា ប្រពះមយស ូគង់មៅកនុងម ឿងថ្នជីវតិ បស់ពួកទលូបងគ។ំ ពួកទូលបងគំប្រតូវ
កា ប្រទង់ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់ពួកទូលបងគំ។ ពួកទូលបងគំប្រតវូកា  ប្រទង់ម្វើជាមសាេថ្ន
ជីវតិ  បស់ពួកទូលបងគំ។ ពួកទូលបងគំប្រតូវកា ប្រទង់មៅកនុងជីវតិ បស់ ពួកទូលបងគំមៅថ្ថ្ង
មនះ ថ្ថ្ងដសអក និងថ្ថ្ងខានដសអកជាបនា  ូតមៅ។ ម ើយមៅមពលដ លសគងាគ េ វាង
មសេកាីលអ និងមសេកាីអាប្រកក់េប់ម ើយ ពួកទូលបងគំេង់ ស់មៅជាេួយនងឹប្រទងជ់ាម ៀង
  ូត។ សូេជួយពួកទូលបងគំទទួលយកប្រទងេ់កគង់មៅកនុងេិតា និងកនុងជីវតិ បស់ពួក
ទូលបងគំមៅថ្ថ្ងមនះ ម ើេបីឲ្យប្រទង់អាេទទួលយកពួកទលូបងគំេលូមៅកនុងនគ  ៏អស់កលប
 បស់ផងប្រទង់។ មនះគឺជាកា អ្ិស្តា ន បស់ពួកទូលបងគំមៅកនុង ប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ 
អាដេ៉ាន។ 

 
ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ 

 
មយម មា ៤:៧   លូកា ២២:៤៨   មអមសគាល ៤:៦ 
វវិ ណៈ ១៧:១៥   ដានីដញ៉ាល ៨:២២ 
 

លំនពំិភាក្សា 
 

ក្សិត្តិយស និងការធោរព (ជ្ំងឺដែលឆ្ាងតាេរយៈការរេួធេទ -STIs) 
 

 ១. េូ ពនយល់អំពី មបៀបដ លបញ្ញតា១០ប្របកា  បស់ប្រពះអាេជួយកា   អនកពីជងំឺដ លឆែងតាេ យៈកា  ួេមេទ 
ដ លឆែងាន។ 

២. មតើមរាគសញ្ញញ ខែះៗថ្នជំងដឺ លឆែងតាេ យៈកា  ួេមេទមានអវីខែះ? 
៣. មតើមប្រគាះថាន ក់ថ្នជំងឺដ លឆែងតាេ យៈកា  ួេមេទដ លេិនានទទលួកា ពាាលម ះមានអវខីែះ? 

  
ោនីដញ ល ជ្ំពូក្ស៧ 
 
 ១. មតើសតវកំណេទំាង៤ថ្នគេពី ដានដីញ៉ាលជំពូក៧ម ះជាអវី? ម ើយវាតំណងឲ្យអវី? 
  - ដានីដញ៉ាល ៧:២-២៧ 
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 ២. សតវកំណេទី៤ដ លមានដសនង១០ ប ៃ ប់េក ដសនងដ លមេះនិយាយាន ុះលូតលស់។ មតើវាានម្វើអវី? 
  - ដានីដញ៉ាល ៧:២៥ 
 ៣. អនកប សុិទធសថិតមៅមប្រកាេអំណេ បស់ដសនងដ លមេះនយិាយ យៈមពលយូ ប៉ាុណា ? 
  - ដានីដញ៉ាល ៧:២១,២៥ 
 ៤. មតើមានម តុកា ណ៍អវីមកើតមឡើងេំម ះអំណេ បស់ដសនងតេូ? 
  - ដានីដញ៉ាល ៧:២៦ 
 ៥. មតើនគ ណេកជំនួសនគ ទំាង៤ ម ើយមតើវាមៅានយូ ប៉ាុណា ? 
  - ដានីដញ៉ាល ៧:១៣,១៤,២៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

40 

មេម ៀនសុខភាពទី១៨ - ជំងឺមអ ស៍ 
ជាជំងឺឆែងរាតតាតដ លអាេបងាក េិនឲ្យមកើតមឡើងាន 

 
 
១. ប្របព័នធកា    បស់មយើង គឺមានលកខណៈសមុគស្តម ញជាងេ ិទធឫិទធិ ខ៏ាែ ំងពដូកថ្នអាវុ្ បស់ទាហានមៅមទៀត។ 

មកាសិកាដ លប្របយុទធប្របឆំាងនឹងមេមរាគ ប្រតូវានបមងកើតមឡើងមៅកនុងឆអឹង ម ើយប ៃ ប់េក ប្រតូវានបងវឹកឲ្យកំចាត ់
មេមរាគ ូេជាពពួកាក់មត  ីនិងវ ុីសដ លេូលេកលុកលុយរាងកាយ។ មៅមពលដ លវាេូលលុកលុយ មកាសិកា 
ប្របព័នធកា   ក៏ចាប់មផាើេបមងកើតកូនមៅភាែ េ បមងកើតជាពលទ័ពមកាសិកាសប្រមាប់ប្របយុទធ និងបំោែ ញមេមរាគដ ល
េំលងមរាគ។ មបើសិនជារាងកាយ បស់េនុសសមានសុខភាពលអ មកាសិកាប្របព័នធកា   ឈនះមេមរាគម ះ។  

  ថាន ំវា ក់ស្តំងកា    ប្រតូវានបមងកើតមឡើងម ើេបីជួយបងវឹក ល់មកាសិកាកា   ឲ្យេងចំា និងសំលប់ជំងជឺាក់ 
លក់    ូេជាជំងឺប៉ាូលីយ៉ាូ ជំងឺស្តឡាដទន ឬក៏ជំងឺ លកមថ្ែើេ។  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២. សុ៊ីវ - HIV (វរីុសដែលធ្វើឲ្យររព័នធោងកាយររស់េនុសែចោុះធខាយ Human Immunodeficiency Virus) 
  មេវ ក ដ លជាវ ុីសសុ៊ីវ េូលកនុងរាងកាយានតាេ យៈឈាេ តាេ យៈកា មប្របើប្រាស់េជុលចាក់ថាន ំដ លមប្របើ ួេ

ម ើយ ឬក៏តាេទឹក អំិលមពល ួេមេទ។ ពួកវាបំដបកខែនួវាមៅជាមកាសិកាថ្មីេំននួរាបល់ន មដាយវាបំោែ ញមកា
សិកា លីេសេ៉ូសុ៊ីត សុ៊ីឌីបួន (CD4 lymphocyte cells)។ វាមប្របើមពល ល់មៅប្រាំេួយដខសប្រមាប់ឲ្យអង់ទកី ខាង
ប្របយុទធនឹងវ ុីសមអ ស៍វវិតាមៅជាទ័ពប្របយុទធ។   ូត ល់មពលម ះ េិនម្វើមតសាឈាេម ើញមេមរាគមអ ស៍
មឡើយ។  

  មៅកនុងកំឡុងមពលមនះ អនកដ លមទើបនឹងឆែងមេមរាគមនះ អាេមានអាកា ៈ ូេជាោា ស្តយ និងប្រគុនមតា េំនួន
ពីេួយមៅពី សាា  ៍។ មកាសិកាកា   ប្របេូលផាុំគាន ប្របយុទធ បណា លឲ្យកូនកណាុ  មៅមប្រកាេមកែៀក មៅសងខាងក  

 និងប្រកមលៀនមឡើងម ើេ ម ើយមឡើង ងឹ និងឈឺ។ មរាគសញ្ញញ ប្របមេទមនះងាយនងឹមកើត មំៅដ លបងកមដាយវ ុីស 
 ូមេនះ អនកដ លឆែងមេមរាគមនះ េិនចាប់អា េមណ៍ ឬសងស័យថាខែួនមានមេមរាគសុ៊ីវមឡើយ។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
៣. េំនួនពី១០-១៥ឆាន ំ អាស្ស័យមៅមលើសុខភាព និង មបៀប ស់មៅ អនកផៃុកមេមរាគអាេមេើលមៅមានសុខភាពលអ 

ខណៈមពលដ លមេមរាគមអ ស៍កំពងុដតបំោែ ញមកាសិកាកា    បស់មគ។ ប៉ាុដនា ពួកមគកាន់ដតេុះមខាយ ម ើយ 
ឈឺ ងាយនឹងឆែងជំងឺមផសងៗ មៅមពលដ លមកាសិកា លីេសេ៉ូសុ៊ីត សុ៊ីឌីបួន  បស់មគថ្យេំនួន។ មគនឹងស្សក
ទេងន់ បនាិេេាងៗ រាគ ូសេិនឈប់ឈ  យៈមពលជាងេយួដខ ប្រគុនមតា  កអក មានស្តន េអុេមមម េំដលក មានកនៃួល
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មៅមលើដសបក (ម្វើឲ្យឈឺ) និងមកើតេហា កីដសបក។ មដាយស្ត ប្របព័នធរាងកាយេុះមខាយ ពួកមគងាយនឹងមកើត
 ំមៅមាត់ និងមានជំងឺសួត្ងន់្ង ដ លអាេបណា លឲ្យស្តែ ប់ាន  ូេជាជំងឺម ើេសួត ឬក៏ជំងឺ មបង។ 

  មៅមពលណដ លរាងកាយដលងអាេផលិតមកាសិកា លីេសេ៉ូសុ៊ីត សុ៊ីឌីបួនានប្រគប់ប្រគាន់ម ើេបីប្របយុទធ
ជាេួយនឹងមេមរាគសុ៊ីវម ើយ ម ះអនកដ ល ងមប្រគាះមដាយស្ត មរាគសញ្ញញ  និងជំងឺទំាងមនះ មេមរាគសុ៊ីវក៏កាែ យមៅ 
ជាមេមរាគមអ ស៍(AIDs – Aquired Immune Deficiency Syndrome)។ ជំងឺមអ ស៍ គឺជាជំងឺដ ល្ងន់្ង ។  

  កាលណរាងកាយឆែងវ ុីសសុ៊ីវម ើយ មបើសិនជាឈាេមានមេមរាគមនះប្រតូវានដេក ដំលក ឬក៏អនកមាន
មេមរាគមនះមៅ ួេមេទជាេួយនឹងេនសុសមាន ក់មទៀត មេមរាគមនះនឹងឆែងមៅអនកម ះ។ សពវថ្ថ្ងមនះ មានេនុសស
ជាង៣៨លន ក់មៅកនុងពេិពមលកមយើងមនះ មានមេមរាគមអ ស៍។ ៣៧លន កម់ទៀតានស្តែ ប់មដាយស្ត  
ជំងឺដ ល ក់ព័នធនឹងជំងមឺអ ស៍។ លទធផលេុងបញ្ាប់ គឺកាីទុកខមវទ  កា ឈឺចាប់ ភាពប្រកីប្រក ដបកាក់ប្រគួស្ត  
និងមានេនុសសឈឺរាប់លន ក់ មកមងៗដ លេិន ឹងអីកបំ្រ ឪពុកមាា យ។ 

  កា ស្តែ ប់ និងកាីមវទ ទំាងអស់មនះ អាេបងាក កុំឲ្យមកើតមានមឡើងាន មបើសិនជាមគយល់អំពីគមប្រមាងកា  
 បស់ប្រពះ ម ើយមគា ពប្របតិបតាិតាេ។ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

៤. ប្រពះានប្របទានគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់ឲ្យ មៅមពលដ លប្រទង់ានបមងកើតបុ ស និងស្តសាីមៅកនុងសួនមអដ ន ៖ បាីេយួ 
និងប្របពនធេួយអស់េួយជីវតិ។ មបើសិនជាប្រគប់គាន ដ លមានមេមរាគមអ ស៍មានទំ ក់ទនំងផែូវមេទជាេយួដតបាីនងិ
ប្របពនធ បស់ខែួន ម ើយគាម នអនក ថ្ទមទៀតមៅមប្រតេំណងអា  ៍ពិ  ៍ បស់ខែួន ជំងឺដ លឆែងរាលដាល ស
មពញពិេពមលកមនះនឹងប្រតូវបញ្ាប់។ អវីដ លពិេពមលកមនះប្រតូវកា  េិនដេនជាថាន ំមពទយមប្រេើនជាងមនះមទ មទាះ
បីជាថាន ំមពទយទំាងម ះសំខាន់សប្រមាប់ប្រគាមនះក៏មដាយ។ អវីដ លពិេពមលកមនះប្រតូវកា  គឺប្រតឡប់មៅ កប្រពះជា
មាា ស់ ម ើយនិងសាង់ដា សីល្េ៌ បស់ប្រទង់វញិ។ 

  មចាទិយកថា ២៨:១៥,២២ គឺេំៗ ម ើយេាស់លស់ណស់ ៖ “ប៉ាុដនា មបើឯងេិនប្រពេស្តា ប់តាេប្រពះបនៃូលថ្ន
ប្រពះមយ ូវា៉ា ជាប្រពះថ្នឯង ម ើយេិនប្របយ័តននឹងប្របប្រពឹតាតាេប្រគប់ទំាងមសេកាីបញ្ញតា និងេាប់ទំាងប៉ាុ ម ន បស់
ប្រទង់ ដ លអញបងាគ ប់ ល់ឯងមៅថ្ថ្ងមនះមទ ម ះអស់ទំាងមសេកាីបណា ស្តទំាងមនះនងឹផាយេកមលើឯង ម ើយ 
 ត់េក កឯងផង។ ប្រពះមយ ូវា៉ានឹងវាយឯងមដាយជំង ឺងីថ្  និងប្រគុន ងា  ម ើយមដាយមកើតម ើេពិស និងមតា ខែួន 
 ូេមេែើង មដាយដាវ និងស្សូវសកក ម ើយប្រកាផង មសេកាីមវទ ទំាងម ះនឹងម ញតាេផង ទាល់ដតវ ិសាត់អស់ 
 លីងមៅ។” មតើម ឿងមនះ អាេនិយាយអំពីជំងមឺអ ស៍ដ  ឬមទ? 

  
 ការពាបាល 
  មានថាន ំពាាលសប្រមាប់ជំងឺមអ ស៍/សុ៊ីវ។ ថាន ំេិនានបំោែ ញមេមរាគមអ ស៍ម ះមទ ដតវាម្វើឲ្យមេមរាគម ះ

ពិកា ។ មេមរាគ ឬវ ុីសម ះសុ្ត ំម ើយថ្យេំនួន ប៉ាុដនា មៅដតបនាកមកើតកូនមៅ។  
 
 ការការ រ 
  ១. មស្ស្តេអ េ័យ មប្របើតាេ មបៀបប្រតឹេប្រតូវ ជួយកាត់បនថយមប្រគាះថាន ក់ថ្នកា ឆែងមេមរាគមអ ស៍ ម ើយនិង 

ជំងឺផែូវមេទ  ។ មបើសិនជាអនកដ លម ៀបកា ម ើយ សងស័យថាថ្ គូ បស់ខែួនេិនមស្តម ះប្រតង ់ពួកមគប្រតូវ  
ទាេទា ឲ្យមប្របើមស្ស្តេអ េ័យម ើេបីកា   កុំជំងឺឆែង។ 

 ២. កា កាត់េុងដសបកលិងហ បស់បុ ស ជួយកំចាត់កដនែងដ លមេមរាគលក់ខែួនាន។ កា កាត់ដសបកមៅប្រតង់ 
ប្របដាប់មេទ បស់ស្តសាីេិនានជួយផាល់កា កា   អវីមឡើយ វាមានដតបំោែ ញរាងកាយ បស់ស្តសាី ម ើយ 
ម្វើឲ្យបាី និងប្របពនធេិនមានកាីសុខមពញមលញជាេួយគាន មៅកនុងទំ កទ់ំនងអា  ៍ពិ  ៍ បស់ពួកមគ។ 
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 ៣. ស្តសាីមានថ្ផៃម ះ ដ លផៃុកមេមរាគមអ ស៍ ប្រតូវមប្របើថាន ំពាាលម ើេបីជួយឲ្យមានសុខភាពលអប្របមសើ  ម ើយ 
និងជួយកា    ល់កូនដង៉ាត ដ លអាេឆែងមេមរាគកនុងកឡុំងមពលមកើតាន។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
៥.  មបៀប ស់មៅដ លស្តអ ត ជាម ឿងដ លសំខាន់មៅកនុងកា ពនយឺតនូវកា លុកលុយ បស់មេមរាគមអ ស៍។ 
  អាហា  ុកខជាតិដ លមានដផែមឈើ និងបដនែ ប្រគាប់្ញ្ញជាតិ ប្រគាប់ពូជ និងសដណា ក ផាល់វតីាេីន និងដ ៉ាខនិជ 

ម ើយនិងស្ត ធាតុដ លជួយប្របយុទធប្របឆំាងនងឹជងំឺ។ ផលិតផលកាម វ ដត និងសូដា ប្រគាប់្ញ្ញជាតិ និងសក 
ដ លេប្រមាញ់ វាលួេជីវជាតិទំាងមនះពីរាងកាយ។ ដតមមម  កាម វ ស្ស្ត និងថាន ំជក់ ម្វើឲ្យមកាសិកាខូេ និងប្របព័នធ 
កា   េុះមខាយ។ 

  ពនែឺថ្ថ្ង ខយល់ប សុិទធ ម ើយនិងកា មគងានពី៧-៨មមា៉ាងជាម ៀងរាល់យប ់ជួយស្តា  ថាេពល និងពប្រងឹង
ប្របព័នធកា   ។ ទឹកសុទធជួយលងសំអាតកាកសំណល់មេញពីរាងកាយ ម ើយនិងម្វើឲ្យមកាសិកាមានភាពស្សស់ 
ស្ស្តយ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៦. កាលប្រពះមយស ូគង់មៅមលើដផន ីមនះ ប្រទង់ានេំណយមពលពាាលជងំឺ បស់េនុសសមប្រេើនជាងអ្ិបាយ ឬ

បមប្រងៀន។ មានមពលេួយ ប្រពះមយស ូានពាាលបុ សមាន ក់ដ លពិកា ថ្ មជើង មដាយស្ត ដតអំមពើាប បស់
គាត់។ ប្រពះគេពី យ៉ាូហាន ៥:១៤ ដេងថា មប្រកាយម ះេក “ប្រពះមយស ូម ើញគាត់មៅកនុងប្រពះវហិា  ក៏មានប្រពះបនៃលូ 
មៅថា មេើល ឥឡូវអនកានជាម ើយ កុំឲ្យម្វើាបមទៀត ដប្រកងអនកមកើតមានមសេកាីអាប្រកក់ជាងមនះមៅមទៀត” ។ 

  កា ពាាលដផនករាងកាយ និងខាងប្រពលឹងវញិ្ញញ ណម ើ ទនៃឹេគាន ។ ប្រពះជាមាា ស់ពាាលរាងកាយ បស់មយើង 
មពលដ លមយើងស កា ជាេួយនឹងេាប់ បស់ប្រទង ់ម ើយកា អេ័យមទាស បស់ប្រទង់ ំមសេកាីសុខស្តនា  
ម ើយនិងម ើ កាន់ដតជិតជាេួយនឹងប្រទង។់ មពលដ លប្រពះមយស ូយាងេក ប្រទង់នឹងផាល់រាងកាយថ្មី និងសុខភាព
លអឥតមខាា ះឲ្យ ល់មយើង។ មតាះ ម ៀបេំមប្រតៀេខែួនឲ្យ ួេរាល់ ម ើេបីជួបប្រទង់! 

 
សញ្ញញ សំគាល់ បស់សតវស្តហាវ 

 
ខ្ុំប្រាក ថា មានអនកខែះេងចំាម ឿងមសាេមនប ូមកនស្ត  និងសុបិននិេិតា បស់ប្រទង់ អំពី

 ូបសំណក ៏្ំ។ កាល ូបសំណកម្វើអំពីមាស ម ើយវាជាសញ្ញញ តំណងឲ្យអាណ
េប្រក បស់មសាេមនប ូមកនស្ត  គឺប្រកុងាប ីឡូន។ 

មសាេមានប្រពះទ័យ កីរាយអំពីកាលម្វើអំពមីាសម ះ   ូតទាល់ដតប្រទង់ានប្រជាប 
ថា អាណេប្រក បស់ប្រទង់នឹងមៅេិនគង់វងស  ូតមទ។ ម ើេប្រទូង និងថ្  បស់ ូប
សំណកម ះម្វើអំពីប្រាក់ ម ើយម ះមានន័យថា អាណេប្រកេួយមទៀតនឹងម ើ តាេ 
ប្រទង់។ មសាេេង់មជឿថា សុបិន បស់ប្រទង់ខុស។ ប្រទង់េង់បងាហ ញថា ទីប្រកុង បស់ប្រទង់នឹង 
េិនមានទីបញ្ាប់មឡើយ។  

 ូមេនះ ប្រទង់ក៏ានបញ្ញជ ឲ្យសិបបក  បស់ប្រទងស់្តង ូបសំណក ៏្អំំពីមាស។ កាល
ម្វើអំពីមាស ថ្ ក៏ម្វើអំពីមាស។ ប្រគប់ដផនកទំាងអស់ថ្ន ូបម ះ ចាប់ពីកាល ល់មជើង គឺ
ម្វើអំពីមាស។ ប្រទង់ានបញ្ញជ សិបបក  បស់ប្រទង់ឲ្យដាក់ ូបសំណកម ះមៅខាងមប្រតទី
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ប្រកុង។ មសាេមនប ូមកនស្ត បញ្ញជ ថា ឲ្យប្រគប់គាន េកមេើល ូបសំណកម្វើអពំីមាសមនះ។ 
មលកដានីដញ៉ាលដ លជាមហារា ានស មស ម ឿងសប្រមាប់ឲ្យមយើងអាន។ សូេស្តា ប់ ៖  

“ ួេមានអនក១ដស្សកា៉ាវប្របកាស ជាសំមលងយា៉ាងខាែ ំងថា មាន លជនទំាងឡាយប្រពេ 
ទំាងស្តសន៍ ថ្ទ និងេនុសសប្រគប់ភាស្តមអើយ មានមសេកាីបងាគ ប់ ល់អនករាល់គាន  ូមេនះថា 
មវលណដ លអនករាល់គាន ឮសូ ដប្រត ខែុយ ស ុង ចាបុ៊ី ពិណ និងបុ៊ី ម ើយតគនាីប្រគប់យា៉ាង 
ម ះប្រតូវប្រកាបថាវ យបងគំ ល់ ូបមាស ដ លប្រពះក ុណប្រទង់ានតំាងមឡើងមៅ។ មបើអនក 
ណេិនប្រកាបថាវ យបងគំមទ ម ះនឹងប្រតូវមាះមៅកណា លគុកមេែើង ដ លកំពុងមឆះយា៉ាង 
សមៅធ មៅមវលម ះឯង” (ដានីដញ៉ាល ៣:៤-៦)។ 

មៅកនុង វូងេនុសស ៏្ំ ដ លមគានប្របេូលផាុំ មានបុ សវយ័មកមង៣  ក់មឈាម ះ 
ស្តប្រដាក់ ដេស្តក់ និងអ័មបឌមនមកា។ ពួកគាត់ានថាវ យបងគំ ប្រពះពិត។ ពួកគាត់ានេង
ចំានូវបញ្ញតា បស់ប្រទង់អំពី ូបសំណក ៖ 

“កុំឲ្យឆាែ ក់ម្វើ ូបណសប្រមាប់ឯងឲ្យមស្តះ ក៏កុំឲ្យម្វើ ូបណឲ្យ ូេជាអវីមៅស្តថ នសួគ ៌
ខាងមលើ ឬមៅដផន ីខាងមប្រកាេ ឬមៅកនុងទឹកដ លទាបជាង ីផង។ ក៏កុំឲ្យប្រកាបសំពះ 
មៅេំម ះ បស់ទំាងម ះ ឬមគា ពប្របតិបតាិតាេម ះមឡើយ។  បិតអញដ លជាមយ ូវា៉ា 
ជាប្រពះថ្នឯង អញមានមសេកាីប្របេណឌ  ក៏ទំលក់កា ទុេា តិ បស់ឪពុកមៅមលើកូនមៅ 
  ូត ល់៣ម ើយ៤តំណផង េំម ះអស់អនកណដ លសអប់អញ” (និកខេនំ ២០:៤,៥)។ 

ពួកមគេិនប្រពេប្រកាបថាវ យបងគំ ូបសំណកម្វើអពំីមាស បស់មសាេមនប ូមកនស្ត មឡើយ។ 
មសាេមប្រកា្ជាខាែ ំង។ ប្រទង់ានប្រាប់ពួកមគថា ៖ 

“ដតមបើេិនថាវ យបងគំមទ ម ះនឹងប្រតូវមាះឯងមៅកនុងគកុមេែើង ដ លមឆះយា៉ាងសមៅធ មៅ 
មវលម ះឯង មតើមានប្រពះឯណដ លអាេនឹងមដាះឯងរាល់គាន  ឲ្យ ួេពីកណា ប់ថ្ មយើង 
ាន?” (ដានីដញ៉ាល ៣:១៥)។ 

បុ សទំាង៣ ក់េិនស្តៃ ក់មសៃើ េិតាមឡើយ។ សូេស្តា ប់នូវអវីដ លពកួគាត់ាន  
និយាយ ៖ 

“មបើជាយា៉ាងម ះដេន ម ះប្រពះថ្នមយើងខ្ុំ ដ លមយើងខ្ុំមគា ពប្របតិបតាិតាេ ប្រទង់អាេ 
នឹងជួយឲ្យខ្ុំ ួេពីគុកមេែើង ដ លមឆះយា៉ាងសមៅធ ានម ើយ ប ពិប្រតប្រពះក ុណ ប្រពះអងគ 
ម ះក៏នឹងជួយឲ្យមយើង ួេពីប្រពះ សថប្រទងដ់  ” (ដានីដញ៉ាល ៣:១៧)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
មសាេមនប ូមកនស្ត ានមេញបញ្ញជ ឲ្យទាហានដ លមំាេួនេយួេំននួ ចាប់ពួកគាត់េង 

ម ើយមាះពួកគាត់េូលមៅកនុងគុកមេែើង។ មេែើងម ះមតា ខាែ ំងណស់ ល់ថាន កម់្វើឲ្យពួក
ទាហានទំាងម ះស្តែ ប់ ដតស្តប្រដាក់ ដេស្តក់ និងអ័មបឌមនមកា េិនាន ងផលប៉ាះ ល់
អវីមឡើយ។ មសាេម ះ ភ្ាក់មផអើលជាខាែ ំង មៅមពលដ លានម ើញពួកគាត់ម ើ េុះមឡើង
មៅកនុងមេែើង។ ម ើយក៏ានម ើញមានមាន ក់មទៀតមៅជាេួយនឹងពួកគាតដ់  ។ 

“ម ើយក៏មប្រកាកមឡើងជាប្របញាប់ មានប្រពះបនៃូលនឹងពួកជំនតិ បស់ប្រទងថ់ា មតើេិនដេន 
៣ ក់ ដ លមយើងមាះមៅកនុងមេែើងទំាងជាប់េំណងផងមទឬអ?ី  

មគក៏ទូលតបថា ប ពិប្រតប្រពះកុ ណមអើយ ពិតម ើយ ូមចាន ះ។  
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 ួេប្រទង់មានប្រពះបនៃូលថា មេើល មយើងម ើញ៤ ក់ ឥតជាប់េំណងមស្តះ កំពុងម ើ  
មៅកណា លមេែើង ឥតមានអវីមស្តះ ឯអនកទី៤ក៏មានភាព េូជាកនូប្រពះ”  

  (ដានីដញ៉ាល ៣:២៤,២៥)។ 
អនកម ើញមទ ប្រពះជាមាា ស់េិនានមាះបង់អនកម ើ តាេប្រទង់ដ លមស្តម ះប្រតង់ម ះមទ 

មពលដ លពួកមគមប្រកាកឈ ប្របឆំាងនឹងស្តស ដកែងកាែ យ។ ប្រទង់គង់មៅទីម ះជាេួយ
នឹងពួកមគ មៅកនុងមពលដ លពួកមគប្រតូវកា ប្រទង់។ ប្រទង់ដតងដតគង់មៅជាេួយនឹងអស់អនក
ដ លមស្តម ះប្រតង់េំម ះប្រទង់កនុងមពលដ លជួប ឬប្របឈេនឹងមប្រគាះថាន ក ់និងមសេកាីស្តែ ប់
ផង។  ូេដ លមយើងនឹងម ើញមៅថ្ថ្ងមនះ ស្តតំាងានពាយាេបោំែ ញរាស្តសា បស់ប្រពះ 
ប៉ាុដនាប្រពះមៅដតប្រគប់ប្រគងាន។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
 

មៅកនុងមេម ៀនេុន មយើងាននិយាយអំពីសុបិននិេិតា បស់មលកដានីដញ៉ាល អំពី 
សតវស្តហាវ ៏្ំទំាង៤ ម ើយដសនងេដេែកដ លមានដេនក ូេជាប ុស ម ើយមាត់ 
និយាយ កយទាស់នឹងប្រពះ ៏ខពស់បំផតុ។ មយើងាន ឹងថា សតវស្តហាវតំណងឲ្យ 
ពិេពអាណេប្រក្ំទំាង៤ ៖ ទីប្រកុង ាប ីឡូន សពើសុ៊ី គ កិក និង ៉ាូេ។ ម ើយដសនង គឺជា 
សញ្ញញ ថ្នប្របព័នធស្តស ដ លមលើកតមេកើងទំមនៀេទំលប់ប្របថ្ពណី ខពស់ជាងប្រពះបនៃូល 
 បស់ប្រពះ គឺប្រពះគេពី ។ មទវតាានប្រាប់ដានីដញ៉ាលថា ដសនងម ះនឹងមគៀបសងកត់រាស្តសា 
 បស់ប្រពះ យៈមពល១២៦០ឆាន ំ។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
មហារាយ៉ាូហានក៏ានសុបិននិេតិាម ើញសតវស្តហាវ ឬសតវកំណេដ  ។ គាត់

និយាយអំពីសតវទំាងម ះមៅកនុងប្រពះគេពី វវិ ណៈ ជាមសៀវមៅេុងមប្រកាយមៅកនុងប្រពះ
គេពី ។ មៅកនុងសុបិននិេិតា បស់គាត់ ស្តតំាងានបងាហ ញខែួនជាសតវ គ ៏្ ំ ដ ល
ផាល់អំណេ និងសិទធិមៅឲ្យសតវស្តហាវដ លមេញពីសេុប្រទ។ សតវស្តហាវមនះ មាន
កាល៧ និងដសនង១០។ មលកយ៉ាូហាន ានស មស ថា ៖ 

“ក៏មានអំណេានប្របគល់ ល់វាឲ្យេាងំឈនះពកួប សុិទធាន” (វវិ ណៈ ១៣:៧)។ 
សតវស្តហាវមនះមានមាត់មេះនិយាយជា កយសេាី ៏្ ំនិង កយប្របមាថ្ ក៏ឲ្យមាន 

អំណេនឹងម្វើកា វាកនុង វាង៤២ដខ” (វវិ ណៈ ១៣:៥)។ 
មតាះ សូេគិតអំពីមពលមវលម ះបនាេិ។ ដសសិបពី ដខ គឺមសមើនឹង ៣ឆាន ំកនែះ។ ដស

សិបពី ដខ ឬបីឆាន ំកនែះ មសមើនឹងេំនួនថ្ថ្ងដ លានទាយទុកេនុ គឺ១២៦០ថ្ថ្ង។ ម ើយម ះ 
១២៦០ឆាន ំ កនុងមពលមវលពិត ប្រាក ។  ូមេនះ ទំាងមលកដានីដញ៉ាល និងមលកយ៉ាូហាន
ានយល់ម ើញដ  ថា រាស្តសា បស់ប្រពះនឹងប្រតូវទទួលមរាងនូវកា សងកត់សងកនិ េំនួន
១២៦០ឆាន ំ។ ម ះគឺជាមពលមវល ដ លប្រពះវហិា  ៉ាូេ និងមសាេា៉ាប ប្រគប ណា ប់ពិេព
 បស់ប្រគីស្តៃ ន។ ១២៦០ឆាន ំានបញ្ាប់ មៅកនុងឆាន ំ១៧៩៨ គឺកាលពីជាង២០០ឆាន ំកនែង
មៅ។ 
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វាជាកា ចំាាេ់សប្រមាប់ឲ្យមយើងម ើញថា មានមពលមវលកំណត់មៅមលើប្របព័នធ 
ស្តស ដកែងកាែ យមនះ។ ប៉ាុដនា វាេិន លត់ ឬក៏ាត់ ូបរាងមឡើយ។ សូេស្តា ប់នូវអវីដ ល 
ានមកើតមឡើងមៅកនុងសុបិននិេិតា បស់មលកយ៉ាូហាន ៖  

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
 “ខ្ុំក៏ម ើញសតវស្តហាវ១មទៀត មឡើងមេញពី ីេក វាមានដសនង២  ូេជាកូនមេៀេ 

ដតម ល កយ ូេជា គវញិ។ ក៏ប្របប្រពឹតាមដាយនូវប្រគប់ទំាងអំណេ បស់សតវទី១ មៅ
េុខ គម ះ ទំាងបណា លឲ្យដផន ី និងអស់អនកដ លមៅដផន ីានប្រកាបថាវ យបងគំ
 ល់សតវទី១….” (វវិ ណៈ ១៣:១១, ១២)។ 

សតវស្តហាវថ្មីមនះេង់ស្តា  ស្តស  បស់សតវស្តហាវដ លមានកាល៧។ ជាេួយ 
នឹងសំមលង ូេសតវ គ បស់វា វាប្រាប់ប្រគប់គាន ឲ្យម្វើ ូបសំណក ឲ្យ ូេសតវស្តហាវ 
ដ លមានកាល៧។ តាេ យៈមហារា យ៉ាូហាន ៖ 

“ក៏មានអំណេានប្របគល់ឲ្យវា និងម្វើឲ្យ ូបសតវម ះមានខយល់ មងហើេ ម ើេបីឲ្យាន 
មេះនិយាយ ម ើយអំណេនឹងម្វើឲ្យពួកអនកដ លេិនប្រពេប្រកាបថាវ យបងគំ ូបសតវម ះ 
ប្រតូវស្តែ ប់ផង” (វវិ ណៈ ១៣:១៥)។ 

មតើមនះមានន័យ ូេមេាេ? មនះប្រាប់មយើងយា៉ាងេាស់ថា អំណេពិេពមលកថ្ម ីនឹង
មានសិទធិបងខំេនុសសឲ្យេូលមជឿស្តស ដកែងកាែ យ។ 

ស្តេ់ម ឿងអំពីសុបិននិេិតា បស់មលកយ៉ាូហានបនាមៅមទៀត គាត់ានម ើញសតវ 
ស្តហាវមនះ បងខំប្រគប់គាន ឲ្យដាក់សញ្ញញ សំគាល់មៅមលើថ្  ខាងស្តា ំ ឬក៏មៅមលើថាង ស ម ើេបី
បញ្ញជ ក់ថាពួកមគានទទលួយកស្តស  បស់សតវកំណេ និង ូបសំណក បស់វា។ 
អនកណដ  េិនានទទួលយកសញ្ញញ សំគាល់ នឹងេិនប្រតូវានអនុញ្ញញ តឲ្យទិញ ឬលក់
មឡើយ។ ដបបម ះ ពួកមគនឹងប្រតូវដាក់ឲ្យមៅដាេ់ពីមគ ឬកាត់ោា េ់មេញពីេនសុសមាន  ទំាង
អស់។ 

មតើសញ្ញញ សំគាល់ថ្នសតវស្តហាវមនះអាេជាអវមីៅ? 
េុននឹងខ្ុំមឆែើយសំណួ ម ះ ខ្ុំសំុសួ អនកពីម ឿងមផសងមទៀត ៖ មតើអនក ឹងមទថា ប្រពះជា

មាា ស់ថ្ននគ ឋានសួគ៌មានសញ្ញញ សំគាល់? សូេស្តា ប់ប្រពះបនៃូល បស់ប្រពះ ៖ 
“អញក៏តំាងថ្ថ្ងឈប់សប្រមាក បស់អញឲ្យមគដ   ទុកសប្រមាប់ជាទីសំគាល់ ល់អញ 

ម ើយនិងមគ…” (មអមសគាល ២០:១២)។ 
មៅមានតមៅមទៀត ៖ 
“ប្រតូវឲ្យឯងរាល់គាន កាន់អស់ទំាងថ្ថ្ងឈបស់ប្រមាក បស់អញជាកុំខាន  បិតម ះជាទី

សំគាល់ ល់អញ…” (និកខេនំ ៣១:១៣)។  
អនកម ើញមទ ថ្ថ្ងសប្រមាកពិត គឺជាសញ្ញញ សំគាល់ដ លបងាហ ញពីភាពមស្តម ះប្រតង ់បស់ 

មយើងេំម ះប្រពះវ បិតាមៅឯនគ ឋានសួគ៌ បស់មយើង។ វាគូសសំគាល់មយើងថា ជាអនកម ើ  
តាេប្រទង់។ 

ឥឡូវ ខ្ុំនឹងសួ េាងមទៀត មតើអវីមៅជាសញ្ញញ សំគាល់ បស់សតវស្តហាវ? 
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មយើងាន ឹងម ើយថា សតវស្តហាវដ លមានកាល៧ ម ើយនិង ូប បស់វាតំណង 
ឲ្យស្តស ដកែងកាែ យ  ឹក ំមដាយសមេាេា៉ាបថ្នទីប្រកុង ៉ាូេ។ មនះគឺជាប្របព័នធស្តស  
ដ លប្រគប ណា ប់មៅមលើពិេព បស់ប្រគីស្តៃ នេនំួន១២៦០ឆាន ំ។ មតើសញ្ញញ  ឬទីសំគាល់អវី 
ដ លបងាហ ញពីភាពមស្តម ះប្រតង់េំម ះស្តស ដកែងកាែ យមនះ? 

មបើថ្ថ្ងប សុិទធជាសញ្ញញ  ឬទីសំគាល់ បស់ប្រពះ មតើវាអាេមទដ លថ្ថ្ង អាទិតយ ជាថ្ថ្ងប្របកួត 
ប្របដជងថាវ យបងគំ គឺជាទីសំគាល់ ឬជាសញ្ញញ ថ្នស្តស  បស់សតវស្តហាវម ះ? 

ប្រពះវហិា  ៉ាូេ ក៏មានមឈាម ះថា ប្រពះវហិា  ៉ាូេុុ ុំង កាតូលិកដ  ។ វាអះអាងថា មាន
សិទធិអំណេោែ ស់បាូ ថ្ថ្ងប សុិទធពីថ្ថ្ងេយួមៅថ្ថ្ងេួយមទៀតាន។ ពីថ្ថ្ងមៅ ម៍ៅថ្ថ្ង
អាទិតយ។ មេ ឹក ំប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាងកាតូលិកអួតថា កា ោែ ស់បាូ មនះ គឺជាសញ្ញញ សំគាល់
ថ្នអំណេ និងសិទធិថ្នប្រពះវហិា   បស់ពួកមគ។  

 ូមេនះ េិតាមអើយ មយើងមានសញ្ញញ  និងទីសំគាល់ពី ខុសគាន ។ េួយ គឺថ្ថ្ងប សុិទធ បស់
ប្រពះ ម ើយេួយមទៀត គឺថ្ថ្ងអាទិតយ ជាថ្ថ្ងថាវ យបងគំដកែងកាែ យ។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 

សុបិននិេិតា បស់មលកយ ៉ូហានអពំីសតវស្តហាវ និង ូបសំណក ម ើយនិងទី
សំគាល់ បស់សតវស្តហាវទាយថា ថ្ថ្ងណេួយ ប្រគប់គាន នឹងប្រតូវានបងខំឲ្យទទួលយក
ស្តស ដកែងកាែ យ ដ លតប្រេូវឲ្យពួកមគថាវ យបងគំប្រពះមៅថ្ថ្ងអាទិតយជំនសួឲ្យថ្ថ្ងប សុិទធ
ពិត ដ លជាថ្ថ្ងមៅ ។៍ 

ប៉ាុដនា  ូេបុ សវយ័មកមងទំាង៣ ក់មៅកនុងម ឿង ូបសំណក បស់មសាេមនប មូកនស្ត  
នឹងមានេនុសសដ លសមប្រេេេិតាមស្តម ះប្រតង់េមំ ះប្រពះជាមាា ស់ថ្ននគ ឋានសួគ៌។ ពួកមគ
នឹងេិនប្រកាបថាវ យបងគំេំម ះស្តស ដកែងកាែ យមឡើយ។ ពួកមគនឹងបនា កាថ្ថ្ងប សុិទធពតិ
ឲ្យប សុិទធ។ ពួកមគនឹងមជឿទុកេិតាមលើប្រពះឲ្យដថ្ កសពួកមគ។ ពួកមគនឹងេិនប្រពេទទលួយក
ទីសំគាល់ បស់សតវស្តហាវមឡើយ។  

មតើមានអនកណមានទីសំគាល់ បស់សតវស្តហាវដ  ឬមទ សពវថ្ថ្ងមនះ?  
អត់មទ កា ម ះនឹងេិនទាន់មកើតមឡើង   ូតទាល់ដត ដាា េិាលថ្នពិេពមលកមនះ 

មេញេាប់ តប្រេូវឲ្យមយើងមគា ពប្របតិបតាិថ្ថ្ងអាទិតយជំនួសថ្ថ្ងប សុិទធ។ កា ម ះេិនទាន់ 
មកើតមឡើងមៅមឡើយមទ មវៀ ដលងដតមានក ណីមលើកដលងេួយេំនួន។ ដតមេ ឹក ំប្រពះ
វហិា  ៉ាូមុុំាង កាតូលិក េិនខាម ស់មអៀនកនុងកា មសនើ សំុឲ្យអនុវតាេាប់ម ះមឡើយ។  

េិតាមអើយ អវីដ លសំខាន់បំផុតសប្រមាប់មយើងគឺថា មយើងម្វើកា សមប្រេេេិតា បស់មយើង
មគា ពតាេប្រពះបនៃូល បស់ប្រពះ ជាជាងមគា ពតាេេាប់ បស់េនសុស។ មយើងប្រតូវម្វើកា 
សមប្រេេេិតាមពលឥឡូវមនះ  ូេស្តប្រដាក់ ដេស្តក់ និងអ័មបឌមនមកា ម ើយប ិមស្េិន
ប្រកាបថាវ យបងគំេំម ះប្របព័នធស្តស ដកែងកាែ យ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 
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មៅកនុងសុបិននិេិតាេួយមផសងមទៀត មហារាយ៉ាូហានានម ើញនគ ឋានសួគ៌។ មៅទី
ម ះ គាត់ានម ើញអស់អនកដ លទទួលានជ័យជនំះមលើសតវស្តហាវ និង ូប
សំណក ម ើយនិងទីសំគាល់ បស់វា។ គាត់ានឮពួកមគមប្រេៀងេមប្រេៀង។ សូេស្តា ប់
 កយកនុងេមប្រេៀង បស់ពួកមគ ៖  

“ឱប្រពះអមាា ស់ ជាប្រពះ ៏មានប្រពះមេស្តា បផំុតមអើយ កា ប្រទង់សុទធដត្ំ ម ើយអស្តា  យ 
ឱមសាេថ្នស្តសន៍មអើយ ផែូវប្រទង់សុទធដតសុេ តិ ម ើយពិតប្រតង់” (វវិ ណៈ ១៥:៣)។ 

ខ្ុំេង់មៅទីម ះមប្រេៀងេមប្រេៀងជាេួយនឹងពួកមគ។ េុះអនកវញិេងដ់  ឬមទ? ខ្ុំេង់ឈ  
មៅជាេួយអស់អនកដ លានទទួលមជាគជយ័មលើសតវស្តហាវ មលើ ូបសំណក បស់វា 
ម ើយនិងមលើទីសំគាល់ បស់វា។ ខ្ុំេង់មានភាពមស្តម ះប្រតងជ់ាេួយនងឹប្រពះ។ ខ្ុំេង់បងាហ ញ 
កាីស្សឡាញ់ បស់ខ្ុំេំម ះប្រទង់មដាយកា មគា ពថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រទង។់  

ខ្ុំនឹងលុតជងគង់មៅប្រតង់មនះ មៅសពលឥឡូវមនះ ម ើយសំុជំនួយពីប្រទង់ ម ើេបីឲ្យខ្ុំអាេ
ឈ ាន មៅមពលដ លេនុសស ថ្ទមទៀតមគា ពតាេទំមនៀេទមាែ ប់នងិប្របថ្ពណី បស់
េនុសស។ េុះអនកវញិ? មបើសិនជាអនកេង់េូល ួេជាេយួនឹងខ្ុ ំសូេលុតជងគង់មៅនឹងកដនែង
 បស់អនក មពលដ លមយើងអ្ិស្តា នជាេួយគាន ។  

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ ថ្ថ្ងមនះពួកទូលបងគាំននយិាយអំពីសតវ

ស្តហាវ  ូបសំណក និងទីសំគាល់ បស់វា ប៉ាុដនាឥឡូវមនះ ពួកទូលបងគំប្រតូវនិយាយ
ជាេួយនឹងប្រទង់អំពីពួកទលូបងគ។ំ ពួកទូលបងគំប្រតូវកា អំមណយទានថ្នប្រពះវញិ្ញញ ណ 
ប សុិទធ បស់ប្រទង់ ម ើេបីជួយពួកទូលបងគំឲ្យម្វើកា សមប្រេេេតិាឲ្យានមុងឺមា៉ាតអ់ំពកីា 
បមប្រេើប្រទង់។ ពួកទូលបងគំប្រតូវកា អំណេ បស់ប្រពះ ម ើេបីជួយពួកទូលបងគឲំ្យម្វើតាេប្រពះ
បនៃូល បស់ប្រទង់ ម ើយនិង កាថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រទង់។ ពួកទូលបងគំ េង់ានទីសំគាល់
សញ្ញញ  ម ើយនិងប្រតា បស់ប្រទង់មៅមលើេិតាពួកទូលបងគំ។ ពួកទូលបងគំេងម់្វើជា បស់ផង
ប្រទង់ទំាងស្សុង។ សូេម ៀបេំពួកទូលបងគំសប្រមាប់កា ជំនុំជំ ះ មពលខាងេខុ ម ើយសូេ
ដថ្ កាពួកទូលបងគំ  ូេដ លប្រទង់ានម្វើសប្រមាប់ស្តប្រដាក់ ដេស្តក់ និងអ័មបឌមនមកា 
មៅទីប្រកុងាប ីឡូនកាលពីសេ័យយូ លង់ណស់េកម ើយដ  ។ សូេម្វើឲ្យពួកទូល
បងគំម្វើជាអនកមានជ័យជំនះមលើសតវស្តហាវ ម ើយ ូបសំណក និងទីសំគាល់ បស់វា។ 
ពួកទូលបងគំសូេអ្ិស្តា នមៅកនងុប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 
 
ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ ៖  

 

ទំនុកតមេកើង ៩១:៥-៨,៩-១១  ដានីដញ៉ាល ៧:២៥     ៉ាូេ ៦:១៦ 
វវិ ណៈ ១៤:៩,១០,១២   មអស្តយ ៣៣:១៦   ដានីដញ៉ាល ៨:១២ 
វវិ ណៈ ៧:២,៣    មអមសគាល ២០:១២   ដានីដញ៉ាល ១២:១ 
វវិ ណៈ ១៨:៤ 
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លំនពំិភាក្សា 
 

ជ្ំងឺធេែស៍ ជាជ្ំងឺឆ្ាងោត្ត្ាត្ដែលអាចរង្កា េិនឲ្យធក្សើត្ធ ើងបាន 
 

 ១. មតើមរាគសញ្ញញ ខែះៗថ្នមេមរាគ ុុវី/មអ ស៍ម ះគឺមានអវខីែះ? 
 ២. មតើជំងឺមអ ស៍ឆែងពីេនុសសមាន ក់មៅេនុសសមាន កម់ទៀតតាេ មបៀបណ? 
 ៣. មតើអវីមៅជាដផនកា ដ លលអបំផុតម ើេបីកា   កុំឲ្យឆែងជំងឺមអ ស៍? មតើវិ្ ីមផសងៗមទៀតម ើេបីបងាក ជំងឺមនះ  
                  គឺមានអវីខែះ? 
 
សញ្ញា សំោល់ររស់សត្វសាហាវ 
 

 ១. មតើមសាេមនប ូមកនស្ត កស្តងអវី ម ើយមតើប្រទង់ានម្វើអវីជាេួយនងឹវតថុម ះ? 
  - ដានីដញ៉ាល ៣:១-៦ 
 ២. មតើមានទា ុណកេមអវីខែះសប្រមាប់អស់អនកដ លប មិស្េិនប្រពេប្រកាបថាវ យបងគំ ូបសំណក? 
  - ដានីដញ៉ាល ៣:១៥ 
 ៣. មៅមពលដ លមសាេទតមេើលមៅកនុងមេែើង ប្រទង់ានទតម ើញ ូបភាពគួ ឲ្យភ្ាក់មផអើល? មតើមសាេាន 

      ទតម ើញអវី? 
 - ដានីដញ៉ាល ៣:២៤,២៥ 
៤. មហារាយ៉ាូហាន ជាមប្រេើនឆាន ំមប្រកាយេក ក៏មានសុបិននិេិតាអំពសីតវស្តហាវដ លមានដសនង១០។ មតើសតវ  
     ស្តហាវមនះម្វើអវីប្របឆំាងជំទាស់នឹងរាស្តសា បស់ប្រពះ ម ើយ យៈយូ ប៉ាុណា ? 
 - វវិ ណៈ ១៣:៥-៧ 
៥. មតើអវីនឹងជាសញ្ញញ  ឬក៏ទីសំគាល់ថ្នសិទធិអំណេ បស់សតវស្តហាវមនះ? មតើអវីដ លនឹងជាសញ្ញញ  ឬក៏ជាទី 
     សំគាល់ថ្នប្រពះវហិា ពិត? 
 - ដានីដញ៉ាល ៧:២៥   - វវិ ណៈ ១២:១៧ 
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មេម ៀនសុខភាពទី១៩ - ជីវតិ គឺ ស់មៅកនុងឈាេ 

 
 

១. េនុសសអាេជួបមប្រគាះថាន ក់្ងន់្ង  ាក់ថ្  ឬប៉ាះទងគិេកាល អាេាក់ម្មញ ឈឺចាប់ ម ើយមៅដតមានជីវតិ 
 ស់មៅ។ យា៉ាងណម ៉ិញ  បួសដ លអាេបណា លឲ្យ ូ ឈាេដ លេិនអាេទបស់្តក ត់ាន នឹង ំឲ្យ
ស្តែ ប់។ ជីវតិ គឺមានមៅកនុងឈាេ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

  
២. ឈាេេួយ ំណក់មេើលម ើញមៅមប្រកាេេីប្រកូទសសន៍ គឺមានជីវតិជាេួយនឹងមកាសិការាងកាយ ដ លមាន 

 ូបរាង និងទំ ំខុសគាន  ម ើយមកាសិកានីេួយៗមានកា ងា ម្វើ។  
មតើមកាសិកាទំាងមនះជាអវី ម ើយមតើវាមានេុខងា ម្វើអវីខែះ? 
មកាសិកាឈាេស បំោែ ញមេមរាគ ឬេីប្រកុបដ លបងកមប្រគាះថាន ក់ និងវាយកំចាត់ជងំឺ។ 
មកាសិកាឈាេប្រក េ មានផៃុកមអេ៉ាូកែូប ីន ដ លមប្របើជាតិដ កម ើេបី ំអុកសុ៊ីហ្សែនពីសួតមៅមកាសិកា

រាងកាយ ម ើយយកខយល់ដ លមប្របើប្រាស់ម ើយប្រតឡប់មៅសួតវញិ។ 
ោែ ស្តម  ំអាហា ដ លមានជីវជាតិ  ូេជាជាតិមេៅ គែុយកូសដ លមានថាេពលខពស់ ប្របូមតអុ៊ីនសប្រមាប់ 

ជួសជុល និងកា លូតលស់ វតីាេីនជំនួយ ស្ត ធាតុដ ៉ាខនិជ ស្ត ធាតុគីេីមៅកនុង ុកខជាតិ ម ើយនិងកា  
 ុត លំយខាែ ញ់យឺតៗមៅមកាសិកា។ វាក៏ ំយកកាកសំណល់ បស់មកាសិកាមៅតប្រេងម េ និងមថ្ែើេ 
បមញ្ាញមចាលមៅតាេទឹកម េ និងលេក។ 

អវីដ ល ខំាន ល់កា ងា  បស់មកាសិកាទំាងមនះ បណា លឲ្យមកើតជំងឺ ម ើយក៏អាេស្តែ ប់ានដ  ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
៣. មៅសពលដ លបរាសិត ឬមេមរាគថ្នជំងឺប្រគុនចាញ់ ប្រតវូានសតវេូសចាក់បញ្ាូលមៅកនុងខែួនេនុសស  
   ពួកមគបំដបកខែួនមៅជាមេមរាគរាប់លន ដ លបំោែ ញមកាសិកាឈាេប្រក េដ ល ឹក ំអុកសុ៊ីហ្សែន។  
   មបើគាម នអុកសុ៊ីហ្សែនមទ មកាសិកា គឺមប្របៀប ូេជាមទៀនកំពុងដតមឆះ ដ លមានដកវប្រគបពីមលើវា ូមចាន ះឯង  
   គឺមេែើងចាប់មផាើេ លត់មៅមដាយយឺតៗ។ មកាសិការាងកាយ ក៏ស្តែ ប់ មបើគាម នមកាសិកាឈាេប្រក េផាល់អុក 
   សុ៊ីដ សនមៅឲ្យវា។ 

កា ខវះមកាសិកាឈាេប្រក េដ លមានសុខភាពលអ មៅថាជំងឺខវះឈាេប្រក េ។ 
ជំងឺខវះឈាេប្រក េ បណា លឲ្យស្តេ់ ុេំុះមខាយ អស់កំលំងខាែ ំង គាម នកំលំងថាេពលម្វើកា ងា   

ប្រកេកថ្  បបូ មាត់ ដសបក និងអញ្ញា ញម្មញដ លមសែកស្តែ ំង ជីពេ ម ើ ញាប់ ម ើយពិាក ក មងហើេ។  
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ខួ កាល ម្វើកា មានកប្រេិត មៅមពលដ លវាខវះអុកសុ៊ីហ្សែន។ កុមា ដ លមានជំងឺខវះឈាេប្រក េ
មានកា ពិាកកនុងកា ម ៀនសូប្រត និងមានបញ្ញហ ដផនកអាកបបកិ យិា  ឯីេនុសស្ំមពញវយ័វញិមានបញ្ញហ កនងុ 
កា ផាង់អា េមណ៍ និងកា េងចំា។  

អនកណក៏អាេមានជំងឺខវះឈាេប្រក េដ   ប៉ាុដនា ស្តសាីដ លាត់បង់ឈាេមពលមាន  ូវ និងកុមា  គ ឺ
មានកា ប្របឈេខពស់បំផុត។ ជំងឺខវះឈាេប្រក េអាេបណា លេកពី ៖  

១. ជំងឺប្រគុនចាញ់ បំោែ ញមកាសិកាឈាេប្រក េ 
២. កា ញុុំាអាហា ដ លមានជាតិដ កេិនប្រគប់ប្រគាន់ 
៣. ជំងឺរាគ ូសរុុំាថ្ ៉ា 
៤. ប្រពូនទំពក់ដ លឆែងេកព ីី 
៥. ប្រពូនសុ៊ីសាូសូមា៉ាយអាសុ៊ីស ដ លឆែងេកពីទឹកេិនស្តអ ត។ ប្រពូនទំាងមនះវាសុ៊ីេំណីអាហា ដ លមាន  

ជីវជាតិ បស់ម ះមវៀន ម ើយបឺតជញ្ជក់ឈាេ។ កាលណមានប្រពូនមប្រេើន មានន័យថាាត់បង់ 
ឈាេកាន់ដតមប្រេើន ម ើយមានជំងឺខវះឈាេប្រក េកានដ់តខាែ ំង។ អាេមប្របើថាន ំមពទយពាាលាន។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 

 ៤. ប្រពះគេពី ដេងប្រាប់មយើងថា “មានមពលមវលសប្រមាប់ប្រគប់ទំាងអស់” (ស្តស្តា  ៣:១)។ សប្រមាប់កុមា  ី
ដ លមពញវយ័ ម ើយនិងស្តសាី គឺមានមគាលបំណង និងមានមពលមវលសប្រមាប់  ូវកាលថ្នកា េក  ូវ  
ជាម ៀងរាល់ដខ។ វាគឺជាម ឿង្េមតា មប្រ ះវាជាដផនកេួយថ្នកា លូតលស់ ម ើយវាជាម ឿងចំាាេ់ដ ល  
ប្រពះានប្របទានសេតថភាពថ្នកា បមងកើតកូនមៅ។ មៅកនុងកំឡុងមពលមាន  ូវកនុង យៈមពលខែ ីប្រតូវមាន  
អ េ័យមៅកនុងកា ប្រគប់ប្រគង  ូវ គឺជាកា ចំាាេ់ ម ើេបីឲ្យមកមងស្សីអាេមៅម ៀន ទទួលានកា សិកា  
អប់  ំម ើយកាែ យជាមាា យ និងប្របពនធ ៏លអ។ ម ៀងរាល់កា ខំប្របឹងដប្របងម ើេបី កានូវមសេកាីថ្ថ្ែថ្នូ សប្រមាប់  
មពលមវលមនះ នឹងប្រតូវានព ជ័យ។ 

ប្រតូវមគា ព និងកា   េនុសសស្សី។ ពួកមគប្រតូវដតទទួលានកា យកេិតាទុកដាក់ និងអាហា ដ ល  
មានជីវជាតិបំប៉ានរាងកាយឲ្យមានសុខភាពលអ។ េនុសសស្សីមៅកនុងវយ័ជំទង់ េិនប្រតូវមានថ្ផៃម ះមទ  
ពីមប្រ ះពួកមគមៅកនុងវយ័ដ លកំពុងលូតលស់មៅជាេនសុស្ំមពញវយ័។ ពួកមគប្រតូវកា អាហា ដ ល  
មានជីវជាតិលអៗម ើេបីបគងគប់ ល់កា លូតលស់ និងកា អេិវឌឍន៍ បស់ពួកមគ ម ើយរាងកាយ បស់ពួក  
មគេិនទាន់មពញលកខណៈប្រគប់ប្រគានម់ ើេបី កាទកុអាហា បប្រេុងដ លមានជីវជាតលិអៗសប្រមាប់ជវីតិកូន  
ដង៉ាតថ្មីម ះមឡើយ។ កា ម ៀបកា ប្រតូវ ង់ចំា  ូតទាល់ដតេនុសសស្សីម ះមានវយ័លមេប្រគប់ប្រគាន់ ម ើយ  
រាងកាយ បស់ពួកមគអាេទទួលភាពជាមាា យាន។ 
 ស្តសាីេិនគួ មានកូនដង៉ាតញឹកជាប់គាន មពកមទ។ កា មានថ្ផៃម ះកនុងមពលកូនេុនមានអាយុេនិទាន ់
ប្រគប់ពី ឆាន ំ ម ះគឺឆាប់មពកម ើយ។ មាា យនឹងខវះជីវជាតិលអៗ ដ លចំាាេ់សប្រមាប់សុខភាព បស់ ង។  
 ងេិនអាេ កាទុកជីវជាតលិអៗដ លចំាាេម់ ើេបីេិញ្ា ឹេខែួនឯង បំមៅកូន ម ើយមានកូនដង៉ាតេួយ 
មទៀត។ ជាលទធផល ំឲ្យមកើតជំងឺខវះអាហា  ូបតថេភ និងជំងឺខវះឈាេប្រក េ។ 
 ជំងឺខវះឈាេប្រក េ ម្វើឲ្យមានបញ្ញហ មៅកនុងកា ឆែងទមនែ្ងន់្ង  ម ើយដថ្េទំាងអាេស្តែ ប់ផង មបើ  
សិនជាមានឈាេ ូ មប្រេើនមពក។ កូនដ លមកើតពីមាា យដ លមានជងំឺខវះឈាេប្រក េ មានទំ ំខែួនតូេ  
មានឱកាស ស់មៅតិេតួេ។ កូនដ លលូតលស់េិនានលអទំាងមនះ ម ៀនមខាយ ម ើយម្វើកា េិនស្តវ  
ហាប់មពលដ លមគេមប្រេើនវយ័មឡើង។ 
 មពលមកើត ជាតិដ ក និងអាហា ដ លមានជីវជាតិបដនថេមទៀតអាេ ូ េូលមៅកូនដង៉ាតមដាយកា  
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ដាក់កូនមៅមលើម ះ បស់មាា យ ម ើយ ង់ចំា  ូតទាល់ដតទងផាិតឈប់មលតេុននងឹេងវា។ 
 កា បំមៅមដាះកូន ផាល់អាហា ដ លមានជីវជាតិលអបំផុតសប្រមាប់កូនដង៉ាត។ មៅមពលដ លកូនដង៉ាត  
មានអាយុាន៦ដខ ប្រតូវបដនថេអាហា  ុកខជាតិដ លកិនេ៉ាត់។ កា បំមៅកូនមដាយទឹកមដាះ ប្រតូវបនាយា៉ាង 
មហាេណស់  ូតទាល់ដតកូនមានអាយុ២ឆាន ំ។ េិនប្រតូវមប្របើទឹកមដាះសតវមទ ពីមប្រ ះវាអាេបណា លឲ្យ 
មានបញ្ញហ ម ះមវៀន មកើតជំងឺខវះឈាេប្រក េ និងជំងឺទឹកម េដផអេ។ 
 
អាចមានឈាេដែលមានសខុភាពលអបាន!  
 ប្រតូវសំអាតឈាេ។ ពាាលប្រពូន រាគ ូស ប្រគុនចាញ់ ឬក៏ជំងឺមផសងៗមទៀតជាេួយនឹងថាន ំមពទយ  
ម ើយនិងថាន ំបំប៉ាន ម ើេបីឲ្យរាងកាយអាេជាសះមសបើយ។ 

៥. ឈាេមកើតមឡើងពីអាហា ដ លមយើងានញុុំា។ អាហា មានផៃុកជាតដិ ក បមងកើតជាឈាេដ ល ងឹមំាលអ។ 
ស្តេ់ក៏មានជាតិដ កខពស់ដ   ប៉ាុដនា វាមានតថ្េែថ្ថ្ែ ម ើយមានជាតិខាែ ញ់ដ លមប្រគាះថាន ក់ ម ើយជួនកាលមាន 
បរាសិត (ប្រពូន មតនញា៉ា )មទៀតផង។ អាហា  ុកខជាតិអាេផាល់ជាតិដ កដ លចំាាេ់ាន។ ពពួកសដណា ក  ួេ 
ទំាងបដនែមប្រកៀេ និងសដណា ការាំង បដនែសែឹកពណ៌ថ្បតងចាស់ ម ើយនិងប្រគាប់ពូជេកព ីមពព  លង ឬក៏មពព កអេ  
គឺសេបូ មៅមដាយជាតិដ ក និងអាហា ដ លមានជីវជាតិមផសងមទៀត។ 

វតីាេីនសុ៊ី ឬមស ជួយឲ្យឈាេស្សូបជាតិដ ក។ វាមានមៅកនុងម ើេ ុកខជាតដិ លមានពណ៌េប្រេុះ េូជា 
ពពួកប្រតសក់ ឬឪឡឹក ប្រតដបក ពពួកប្រកូេ  ីវ ីបឺ  ីបដនែដ លមានសែឹកពណ៌ថ្បតងចាស់ ថ្សពមកាា ប មេៃស និង 
មប៉ាងមា៉ាះ ក៏ ូេជាដផែមឈើ និងបដនែជាមប្រេើនេុខដបែកៗពីគាន មផសងមទៀត។ កា ដំាម ើេមឈើ ូបដផែ និងបដនែ ជា 
ពិមសស បដនែដ លមានពណ៌ថ្បតងចាស់ ជាវិ្ ីដ លផាល់នូវសុខភាពលអកនុងកា េិញ្ា ឹេប្រគួស្ត  បស់អនក។  

កា ប្រតំាប្រគាប់្ញ្ញជាតិ និងសដណា កមពញេួយយប់េុននងឹេអំិន ជួយបមងកើនជាតិដ ក និងជាតិស័ងកសី
សប្រមាប់ឲ្យ ល់ឈាេ។ មនះគឺជាវិ្ ីស្តស្តសាដ លេិនអស់លុយកាក់ សប្រមាប់បមងកើនជីវជាតិមៅកនុងអាហា 
 បស់អនក។ 

ដត និងកាម វ រារាំងេិនឲ្យឈាេស្សូបជាតដិ កាន។ កា េំណយលុយកាក់មលើ ដតនិងកាម វ គឺជាកា  
ឥតប្របមយាជន៍។ ដតគួ ដតមប្របើលុយកាក់សប្រមាប់អាហា ដ លមានគុណភាពលអ ម ើយមានស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេ។ 
កាលណរាងកាយមានអាហា លអប្រគប់ប្រគាន់ ម្វើឲ្យមានកំលំងថាេពលប បិូ  ម ើយេិនចំាាេ់យកកំលងំ 
ថាេពលដកែងកាែ យេកពីមេសជជៈដ លមានជាតកិាសសេអុ៊ីនមឡើយ។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៦. ប្រពះមយស ូានសុគត ម ើយលះបង់ប្រពះមល ិត បស់ប្រទង់ ម ើេបីអំមពើាប បស់មយើង។ ប្រទង់ប្រជាបពីស្ត  

សំខាន់ បស់ឈាេ ម ើេបីមានជីវតិ និងសុខភាពលអ។ “ បិតប្រពះប្រទង់ស្សឡាញ់េនសុសមលក ល់មេែ៉ាះ ាន
ជាប្រទង់ប្របទានប្រពះរាជបុប្រតាប្រទង់ដត១ ម ើេបីឲ្យអនកណដ លមជឿ ល់ប្រពះរាជបុប្រតាម ះ េិនប្រតូវវ ិសមឡើយ 
គឺឲ្យមានជីវតិអស់កលបជានិេាវញិ” (យ៉ាូហាន ៣:១៦)។  

េូ មជឿ ថាប្រទង់ ស់។ េូ អ្ិស្តា ន។ េូ ប្រាប់ប្រទង់អំពីបញ្ញហ  បស់អនក។ ប្រទង់ានលះបងប់្រពះមល ិត បស់  
ប្រទង់ ម ើយានសុគតជួសអនក ពីមប្រ ះប្រទង់ស្សឡាញ់អនក។ 
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ប្រពះវហិា ពិត (ភាគ១) 
 

ឧបមាថា ខ្ុំេកជួបអនកជាេួយនងឹប្របអប់បីស្តអ តៗ ម ើយានប្រាប់អនកថា មានេួយ 
ប្របអប់មានមពប្រជដ លមានតថ្េែេិនអាេកាត់ថ្ថ្ែាន។ ប្របអប់ពី មផសងមទៀតមាន ុថំ្ម។ 
មតើអនកេង់ានេួយណ? 

មបើសិនជាអនក  ូេជាេនុសសភាគមប្រេើន អនកេាស់ជាេង់ានប្របអបដ់ លមានមពប្រជ។ 
ប៉ាុដនា មតើប្របអប់េួយណដ លមានមពប្រជម ះ? ប្របអប់ ពណ៌មខៀវ ពណ៌ប្រក េ ពណ៌
ថ្បតង? អនកអាេយកានដតេួយមទ  ូមេនះអនកប្រតូវមប្រជើសម ើសមដាយយកេិតាទុកដាក់។ 

អនកប្របដ លជាប្រតូវេក ម ើយពិនិតយប្របអប់ទំាងមនះឲ្យជិត ថាមតើមានសញ្ញញ សំគាល់ 
ពិមសសដ លអាេប្រាប់អនកថាមានអវីមៅកនុងប្របអប់នេីួយៗ។ ប៉ាុដនា គាម នសញ្ញញ សំគាល់ 
មឡើយ។ 

ខ្ុំអាេស្សមេើស្សថ្េថា េិតាេកាិ បស់អនកនឹងេកផាល់ បំូ ម នឲ្យអនកាន។ េិតាមាន ក់ 
និយាយថា “មប្រជើសម ើសយកប្របអប់ពណ៌ថ្បតងមៅ។ ខ្ុំគិតថាពណ៌ថ្បតងស្តអ ត។ ប្របអប់
ម ះប្របដ លជាប្រតូវម ើយ។” 

អនកមផសងមទៀតថា “អ ូពណ៌ប្រក េ គឺជាពណ៌ដ លខ្ុំេូលេិតា។ ម ើស យកពណ៌
ប្រក េមៅ។” 

េិតាេកាិមាន ក់មទៀតថា “មពប្រជ គឺេាស់ជាមៅកនុងប្របអប់ពណ៌មខៀវ។ ម ើសេួយ នឹង
មៅ។” 

មានេិតាកាន់ដតមប្រេើនេក ានផាល់មយាបល់ឲ្យ។ វាប្រេបូកប្រេបល់ណស់។ ខ្ុំមសៃើ ដត 
ឮអនកនិយាយមៅកាន់េិតាេកាិ បស់អនកថា “ឈប់សិន។ អនកទំាងអស់គាន  េិនអាេទាយ
ប្រតូវទំាងអស់មទ។ មានមពប្រជដតេួយប្របអប់មទ  ូមេនះខ្ុំេិនេងស់មប្រេេេិតាខុសមទ។ ខ្ុំេិន
េង់ាន ុំថ្ម្េមតាម ះមទ។ ខ្ុំេង់ានមពប្រជម ះ។” 

មៅទីបំផុត អនកសមប្រេេេិតាេកជួបខ្ុំ ម ើយសំុមយាបល់។ “អនកែឹង្សថាអេ៊ីសៅកនុង្ស្បអប់
ទាុំាង្សសន្តេះ ស៉ូមសមត្មា ្ ប់ខ្ុុំា ថាស្ជើសសរើសយកមួយណា។”  

្ កែសសើយ ខ្ុុំានឹង្ស្ ប់អនក ព៊ីស្ េះខ្ុុំាចង្ស់ឲ្យអនកសបាយច៉ិត្ា សសើយទទួល ន
របស់ហ្ែលលអបុំាផ្ុត្។ សន្តេះអនកនឹង្សសបើក្បអប់ សសើយទទួលយករងាេ ន់របស់អនកសោយកា៊ីរ៊ីក
រយ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
មានប្រពះវហិា ជាមប្រេើនសាអ ត្ៗែ៉ូចរងាេ ន់សាអ ត្ទាុំាង្សសន្តេះហ្ែរ ។ ហ្ត្សរឿង្សហ្ែលសុំាខាន់

សន្តេះរឺ អេ៊ីហ្ែលសៅកនុង្ស្ពេះវ៉ិហារ។ ្ ពេះជាមច ស់ចង្ស់ជួយសយើង្សឲ្យែឹង្សព៊ីទ៊ីកហ្នលង្សហ្ែល្ត្ូវ
សៅ្ពេះវ៉ិហារ។ ្ ពេះរមព៊ីរ្ ប់សយើង្សអុំាព៊ីសរឿង្សសុំាខាន់ៗជាស្ចើន។ វា្ ប់សយើង្សព៊ីរសបៀប
ស្ជើសសរើសយកសាសន្តហ្ែល្ត្ឹម្ត្ូវ។ វាជួយសយើង្សឲ្យស្ជើសសរើសយក្ពេះវ៉ិហារព៉ិត្
្ កែ។ 
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មបើសិនជាអនកេង់មប្រជើសម ើសអវីដ លប្រតឹេប្រតូវ អនកប្រតូវមេើលមដាយយកេិតាទុកដាក។់ 
អនកប្រតូវមេើលថា មានសញ្ញញ សំគាល់ពិមសសណេួយដ លបងាហ ញពភីាពខសុគាន  វាង 
 បស់ដកែងកាែ យ ម ើយនិង បស់ពិតឬអត់។  ួេ សឹេម្វើកា សមប្រេេេិតា។ 

អនកមផសងមទៀតអាេនិយាយមៅកាន់អនកថា “មនះគឺជាស្តស ដ លប្រតឹេប្រតូវ” ឬថា 
“អត់មទ ស្តស ម ះេិនប្រតឹេប្រតូវមទ។ មៅទីម ះ មានប្រពះវហិា ដ លប្រតឹេប្រតូវ។” អនកឮ
កាន់ដតមប្រេើន ទំាងអស់គាន សុទធដតអះអាង ថាប្រតឹេប្រតូវ។ វាអាេប្រេបូកប្រេបល់។  ូមេនះ អនក
ក៏និយាយថា “អនកេិនអាេប្រតូវទំាងអស់ម ះមទ។ គឺអាេមានស្តស ពតិដតេយួ
ប៉ាុមណា ះ។ អាេមានប្រពះវហិា ប្រតឹេប្រតូវដតេួយ។ ខ្ុំេិនមេះ ដតេង់មៅប្រពះវហិា ណេួយ
ម ះមទ។ ខ្ុំេង់មៅប្រពះវហិា  បស់ប្រពះពិតប្រាក ។” 

មបើសិនជាអនកេកឯខ្ុំ ម ើយសំុមយាបល់ពីខ្ុំ អនក ឹងម ើយថា ខ្ុំនឹងម្វើអវី មតើដេនដ   
ឬមទ? (មលើកប្រពះគេពី មឡើង) អនកនិយាយប្រតូវម ើយ។ ខ្ុំនឹងមលើកប្រពះគេព ីខ្ុំមឡើង ម ើយ
និយាយថា “េមេែើយសប្រមាប់សំណួ  បស់អនក គឺមៅទីមនះ មៅកនុងប្រពះបនៃូលប សុិទធ  បស់
ប្រពះ។ មៅទីមនះ គឺជាកដនែងដ លមយើងអាេម ៀនសូប្រតអំពីប្រពះវហិា ពិត បស់ប្រពះ។” 

បទទំ យប្រពះគេពី  មប្របើសញ្ញញ ម ើេបីបមប្រងៀនមយើងអំពីប្រពះវហិា ពិត និងដកែងកាែ យ។ 
មនះគឺជាអវីដ លមហារាយ៉ាូហានានម ើញមៅកនុងសុបិននេិិតាអំពីប្រពះវហិា ពតិ ៖  

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 

 “ ួេមានទីសំគាល់១យា៉ាង្ ំមៅមលើមេ  គឺជាស្តសាីមាន ក់ប្របដាប់ខែួនមដាយប្រពះអាទិតយ 
មានប្រពះេ័នៃមៅមប្រកាេមជើង ក៏មានេកុ ម្វើពីោក យ១២ មៅមលើកាលដ  ។  ងមានគេ៌ 
ក៏ដស្សកមដាយម ៀបនឹងសប្រមាលមេញ ទំាងឈឺចាប់នឹងបមងកើតកូនេក… 

 គម ះក៏សថិតមៅប្រតង់េុខស្តសាីដ លម ៀបនឹងសប្រមាលកូនម ះ ម ើេបីមលបកូន ង 
កនុងកាលដ លសំរាលមេញេក។  ងសំរាលានកូនប្របសុ ដ លប្រតូវឃ្លវ លប្រគប់អស់ 
ទំាងស្តសន៍មដាយ ំបងដ ក ដតប្រពះប្រទង់មលើកកូន ងមៅឯប្រទង ់នឹង ល់បលែ័ងកប្រទង់ 
វញិ។” (វវិ ណៈ ១២:១, ២,៤,៥)។ 

មៅកនុងសុបិននិេិតាមនះ ស្តសាីតំណងឲ្យប្រពះវហិា ពតិ។  ងមានសប្រេស់ស្សស់ស្តអ ត 
មសែៀកសមេែៀកបំ ក់ប្រពះអាទិតយមានពនែឺេែដឺេងចំាង មានប្រពះេ័នៃមៅពីមប្រកាេមជើង។  ង
 ក់ោក យ១២  ូេជាេកុ មៅមលើកាល។ 

េុះសតវ គវញិ? មតើវាជាន ណ? មហារាមៅវាថា ៖ 
“គឺជាពស់ពីបុរាណ ដ លមឈាម ះមៅថា អា កស ម ើយស្តតំាងផង ដ លាន ំ 

មលកិយទំាងេូលវមងវងមេញ” (វវិ ណៈ ១២:៩)។ 
កូន បស់ស្តសាី គឺពិតជាប្រពះមយស ូអងគឯងម ះម ើយ។ ប្រទង់ប្រតូវានបញ្ជូ នេកមដាយ 

ប្រពះវ បិតា បស់មយើងមៅឯនគ ឋានសួគ៌ ឲ្យេក ស់មៅកនុងេំមណេេនុសស ម ើយសុគត 
ជួសអំមពើាប បស់មយើង។ ប្រទង់ប្រតូវានមប្រាសឲ្យ ស់ពីសុគត ម ើយានយាងប្រតឡប់ 
មៅឯប្រពះវ បិតាប្រទង់វញិ។ ប្រទង់នឹងប្រគប់ប្រគងពិេពមលកទំាងេូល មៅមពលដ លនគ  
 បស់េនុសសាន ល់ទីបញ្ាប់។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
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មៅកនុងសុបិននិេិតា បស់មលកយ៉ាូហាន គាត់ានម ើញសតវ គម្វើទុកខបុកមេនញ 
 ល់ស្តសាី ដ លជាប្រពះវហិា ពិត។ មលកយូុ៉ាហានានស មស ថា ៖  

“ ួេស្តសាីម ះក៏ ត់មៅឯទី មហាស្តថ ន មៅទីម ះប្រពះានម ៀបកដនែងឲ្យ ង ម ើេបីនឹង 
េិញ្ា ឹេ ងមៅទីម ះ អស់ វាង១២៦០ថ្ថ្ង” (វវិ ណៈ ១២:៦)។ 

មពលមវលដ លានទាយទុកម ះ តំណងឲ្យ១២៦០ឆាន ំ។ មយើងាននិយាយអំព ី
 យៈកាលថ្នមពលមវលម ះពីេុនេក មតើដេនមទ? មតើចំាពីសតវស្តហាវដ លមានកាល
៧ ដ លានម្វើសគងាគ េប្របយុទធជាេួយនឹងរាស្តសា បស់ប្រពះដ  ឬមទ? សតវស្តហាវ ម ះ
តំណងឲ្យប្របព័នធស្តស  បស់ទបី្រកុង ៉ាូេ ម ើយនិងមសាេា៉ាប បស់មគ។ ពួកវាគាប
សងកត់ពិេពមលក បស់ប្រគីស្តៃ ន។ ពួកមគានពាយាេបងខំឲ្យប្រគប់គាន ទទួលយកស្តស 
 បស់ពួកមគ មដាយដផអកមៅមលើទំមនៀេទំលប់ និងប្របថ្ពណី បស់េនុសស ជំនួសឲ្យប្រពះ
បនៃូល បស់ប្រពះជាមាា ស់។  

មយាងតាេសុបិននិេិតា ស្តសាីនឹងមានជីវតិ ស់មៅកនុងទ ីមហាស្តថ នមពញ១២៦០ឆាន ំ 
ម ះ។ ម ះជាម តុកា ណ៍ដ លានមកើតមឡើង។  

ទំរាំ ល់មពល១២៦០ឆាន ំាន ល់ទបីញ្ាប់ មានប្រគីស្តៃ នរាប់លន កា់នស្តែ ប់ ពី
មប្រ ះពួកមគេិនយកកា បមប្រងៀនដកែងកាែ យ បស់ប្រពះវហិា ទីប្រកុង ៉ាូេ។ ប៉ាុដនា ប្រពះាន 
កា   មសេកាីពិត បស់ប្រទង់ ម ើេបីឲ្យវាមានជីវតិ ស់មៅានយូ មៅកនុងមពលដ លប្រតូវ
ានមគម្វើទុកបុកមេនញ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
មានប្រពឹតាិកា ណ៍េួយមទៀតមៅកនុងសុបិននិេិតា បស់មហារា។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ គក៏ខឹងនឹងស្តសាីម ះ ម ើយមេញមៅេាំងនឹងសំណល់ពូជ ងទំាងប៉ាុ ម ន ជាពួក

អនកដ លកាន់តាេបញ្ញតាប្រពះ ម ើយមានមសេកាីប ៃ ល់ពីប្រពះមយស ូ”  
(វវិ ណៈ ១២:១៧)។  

ម ឿង បស់ប្រពះវហិា ពិត គឺេិនេប់មៅប្រតឹេ១២៦០ឆាន ំម ះមទ។ មលកយ៉ាូហាន ាន 
ម ើញកា ប្របយុទធ ៏្ំេួយបនាមកើតមានមឡើង  ូត ល់េុងបញ្ាបថ់្នប្របវតាិស្តស្តសាថ្នពិេព 
មលកចាស់មនះ។ គាត់ានម ើញសតវ គ កំពុងម្វើសគងាគ េប្របឆំាងនឹងពូជេុងមប្រកាយ 
 បស់ស្តសាី។ 

ប ៃ ប់េក មហារាានផាល់ឲ្យមយើងនូវអវីដ លមយើងប្រតូវកា  ម ើេបី កឲ្យម ើញពីប្រពះ
វហិា ពិតមៅកនុងសេ័យកាល បស់មយើង - ប្រពះវហិា ពិត បមប្រងៀនអំពីកា ស្តា ប់បងាគ ប់ 
(មគា ពប្របតិបតាិតាេបញ្ញតា)ទំាងអស់ បស់ប្រពះ។ ម ើយប្រពះវហិា ពិតមជឿមលើទីប ៃ ល់ 
 បស់ប្រពះមយស ូ ស្ត ដ ល ានផាល់ឲ្យតាេ យៈមហារា បស់ប្រទង់ េូជាមលក 
ដានីដញ៉ាល មលកយ ៉ូហាន ម ើយនិងមហារា ថ្ទមទៀត។  

មានប្រគីស្តៃ នដ លមស្តម ះប្រតង់ជាមប្រេើន ក់មៅតាេប្រពះវហិា ប្រគីស្តៃ នខសុៗគាន ជា 
មប្រេើន។ ពួកមគទំាងអស់គាន េង់ប្របតិបតាតិាេកា បមប្រងៀនថ្នប្រពះបនៃលូ បស់ប្រពះ។ ប៉ាុដនា 
សងឃ និងប្រគូគងាវ ល ម ើយនិងប្រគូបមប្រងៀន បស់ពួកមគានបមប្រងៀនពួកមគឲ្យប្របប្រពឹតា 
 លំងបញ្ញតាខែះ បស់ប្រពះ។  
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ឧទា  ណ៍ :  
…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

មៅកនុងបញ្ញតាិទី៤ ប្រពះមានបនៃូលថា ៖ 
“េូ នឹកចំាពីថ្ថ្ងឈប់សប្រមាក ម ើេបីដញកថ្ថ្ងម ះមេញជាប សុិទធ។ កនុង វាង៦ថ្ថ្ង ម ះ

ប្រតូវឲ្យឯងម្វើអស់ទំាងកា  បស់ឯងេុះ” (និកខេនំ ២០: ៨,៩)។ 
ម តុអវីានជាថ្ថ្ងប សុិទធសំខាន់េំម ះប្រពះជាមាា ស់មេែ៉ាះ? សូេស្តា ប់ ៖ 
“ បិតកនុង៦ថ្ថ្ង ប្រពះមយ ូវា  ប្រទង់ានម្វើថ្ផៃមេ  ដផន ី ម ើយនិងសេុប្រទ ប្រពេទំាង 

 បស់សពវស្ត មពើមៅស្តថ នទំាងម ះដ    ួេ ល់ថ្ថ្ងទី៧ប្រទង់ឈប់សប្រមាក ម តុម ះាន 
ជាប្រពះមយ ូវា៉ាប្រទង់ានប្របទានព  ល់ថ្ថ្ងឈប់សប្រមាក ម ើយក៏ដញកមេញជាប សុិទធ” 
(និកខេនំ ២០:១១)។ 

ថ្ថ្ងស្តបប័ត គឺជាថ្ថ្ងប សុិទធ។ វាជាកា  ឭំកប្របចំាសាា  ៍អំពីអនកដ លានបមងកើត 
មលកិយ អនកដ លានបមងកើតមយើងពី ំបងូ និងអនកដ លានផាល់ជីវតិឲ្យមយើង។ វាគឺជា 
ថ្ថ្ងសប្រមាប់រាស្តសា បស់ប្រពះានមៅជិតប្រទង់ តាេ យៈកា ថាវ យបងគំ និងកា អ្ិស្តា ន។ 
មដាយកា សប្រមាកពីកា ងា ្េមតាមៅថ្ថ្ងប សុិទធ រាស្តសាពិត បស់ប្រទង់ទទួលានភាព 
ស្សស់ស្ស្តយ និងេិតាភាព បស់ពួកមគជាេួយនងឹប្រទង់ប្រតវូានមកើតមានជាថ្មី។ ពិតជាថ្ថ្ង 
 ៏អស្តា  យដេន! 

ប៉ាុដនា ពិេព បស់ប្រគីស្តៃ នជាមប្រេើនានងាកដប ប្របឆំាងនឹងថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រពះ គឺជាថ្ថ្ង
ស្តបប័ត ដ លប្រពះានបមងកើត។ ប្រពះវហិា ភាគមប្រេើន មគា ពថាវ យបងគំមៅថ្ថ្ងអាទិតយ ជំនួស
ឲ្យថ្ថ្ងមៅ  ៍ជាថ្ថ្ងទី៧ថ្នសាា  ៍វញិ។ ប្រពះវហិា ថ្នរ ៉ូមេានអះអាងថា ខែួនមានសិទធិ
អំណេដកដប្របថ្ថ្ងថាវ យបងគំាន។ ប៉ាុដនា មនះេិនដេនជាអវីដ លប្រពះគេព ីានបមប្រងៀនម ះ
មទ។  

ប្រពះវហិា ពិត គឺខុសគាន ។ សុបិននិេិតា បស់មលកយ៉ាូហានប្រាបម់យើងថា ប្រពះវហិា ពិត 
គឺប្រតូវាន កាទុកមដាយកា មគា ពប្របតិបតាិតាេបញ្ញតាទំាងអស់ បស់ប្រពះ។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 

មៅកនុងសុបិននិេិតាេួយមទៀត មហារាយ៉ាូហានានម ើញប្រពះវហិា ពិត បស់ប្រពះ 
តំណងមដាយមទវតា ំស្ត មហាះកាត់ថ្ផៃមេ ។ ពួកមគកំពុងដតយកប្រពះបនៃលូ បស់ 
ប្រពះមៅកាន់ពិេពមលក។ ខ្ុំសូេអានស្ត មនះឲ្យអនកស្តា ប ់៖ 

“ខ្ុំក៏ម ើញមទវតា១មទៀត កំពុងមហាះកាត់កណា លមេ  ទំាងមាន ំណឹងលអ ម៏ៅ 
អស់កលបជានិេា សប្រមាប់នឹងដថ្ែងប្រាប់ ល់េនុសសមៅដផន ី គឺ ល់ប្រគប់អស់ទំាង 
ស្តសន៍ ប្រគប់ពូជអំបូ  ប្រគប់ភាស្ត ម ើយប្រគប់ទំាងប្រគួស្ត ដ  ។ មទវតាម ះបនែឺសំមលង 
យា៉ាងខាែ ំងថា េូ មកាតខាែ េ ល់ប្រពះ ម ើយស មសើ សិ លីអ បស់ផងប្រទង់េុះ  បិតមពល 
ដ លប្រទង់ប្រតូវជំនុំជំ ះ ម ះានេក ល់ម ើយ េូ ប្រកាបថាវ យបងគំ ល់ប្រពះ ៏បមងកើតថ្ផៃ
មេ  ដផន ី សេុប្រទ និង នធទឹកទំាងប៉ាុ ម នេុះ” (វវិ ណៈ ១៤:៦,៧)។ 

សូេេងចំាថា មទវតា គឺជាសញ្ញញ ។ មទវតាម ះតំណងឲ្យប្រពះវហិា   បស់ប្រពះ។ ប្រពះ
វហិា ពិត។ គឺប្រពះវហិា ម ះម ើយ ដ ល កាបញ្ញតា បស់ប្រពះ រាប់ទំាងបញ្ញតាថ្ថ្ងប សុិទធ
ផងដ  ។ 
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សុបិននិេិតា បស់មលកយ៉ាូហានអពំីមទវតា មានន័យថាប្រពះវហិា ពិត  បស់ប្រពះនឹង 
ប្រាប់ពិេពមលកថា មពលមវលេុងបញ្ាប់នឹងេក ល់។ សុបិននិេិតាប្រាប់ថា ប្រពះវហិា 
ពិតនឹងមៅរាស្តសា បស់ប្រពះពីប្រគបស់្តសន៍ ប្រគប់កុលសេព័នធ និងប្រគប់ភាស្ត។ 

រាស្តសាពិត បស់ប្រពះ សមាជិកថ្នប្រពះវហិា ពិត នឹងមានភា កិេាពិមសស។ ពួកមគគឺជា 
អនកដ លនឹងជំ ុញេនុសសប្រគប់ទីកដនែងឲ្យេូល ួេ ថាវ យបងគំប្រពះពិត ជាប្រពះដ លបមងកើត 
ថ្ផៃមេ  ដផន ី និងសេុប្រទ ម ើយនិងប្របេពទឹក។  

កា ថាវ យបងគំប្រពះអទិក  មានន័យថា  កាថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រទង់ ជាថ្ថ្ងដ លប្រទង់ាន 
ដញកមេញពីថ្ថ្ង ថ្ទមទៀត។ វាគឺជាសញ្ញញ  ជាទីសំគាល់និងជាប្រតា បស់ប្រទង់។  

សសត្ុែ៉ូសចនេះសសើយ  នជាសោកយ ៉ូហានន៉ិយយបនាសទៀត្ថា “សនេះសសើយជាសសចកា៊ី 
អត្់្េត្់របស់ពួកបរ៉ិសុទធ ហ្ែលកាន់ត្មមបញ្ញត្ារបស់្ពេះ សសើយមនសសចកា៊ីជុំាសនឿែល់្ពេះ 
សយស ៉ូ” (វ៉ិវរណ្ៈ ១៤ꓽ១២)។ ត្មមរយ់សសចកា៊ីជុំាសនឿសៅកនុង្សរងាេ ន់របស់្ពេះសយស ៉ូអុំាព៊ីការ
អភ័យសទាស ន៉ិង្សសសចកា៊ីសុចរ៉ិត្របស់្ទង្ស់ ្ បជារស្តសាសៅកនុង្ស្ពេះវ៉ិហាររបស់្ពេះជាមច ស់ 
អាចរកាបញ្ញត្ាថ្នសសចកា៊ីស្សឡាញ់របស់្ទង្ស ់ន។ 

េិតាមអើយ ខ្ុំមជឿជាក់ថា បទទំ យមនះគឺានកាែ យជាកា ពិតម ើយ ឥឡូវមនះ។ ខ្ុ ំគឺ
ជាកេមសិទធិ បស់ប្រពះវហិា ដ ល កាបញ្ញតា បស់ប្រពះ គឺប្រពះវហិា មសមវនម យ អាត់មវន
ទីសៃ។ ខ្ុំមៅទីមនះ និយាយជាេួយនឹងអនក អំពីប្រពះវហិា ពិត បស់ប្រពះ ម ើយាន 
អមញ្ជ ើញអនកឲ្យេូល ួេជាេួយនឹងខ្ុំ កនុងកា  កាថ្ថ្ងស្តបប័តឲ្យានប សុិទធ។ មានេនុសស
រាប់ ន់ ក់មទៀត កំពុងដតម្វើកា ងា មនះ ូេគាន  គឺជាមប្រេើនភាស្តមៅ សមពញពិេព
មលក។ 

ជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង េុននឹងខ្ុំចាប់មផាើេមេម ៀនេួយកនងុេំមណេមេម ៀនទំាងមនះ ខ្ុំសូេប្រពះ 
ឲ្យបញ្ជូ នប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធេកជួយខ្ុំ ឲ្យនិយាយដតអវីដ លប្រទងេ់ង់ឲ្យខ្ុំនិយាយដត 
ប៉ាុមណា ះ។ ខ្ុំទូលសូេប្រទង់ឲ្យបញ្ជូ នប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធឲ្យនិយាយមៅកាន់េតិា បស់អនក 
ខណៈមពលដ លខ្ុំនិយាយឲ្យអនកស្តា ប់។ មានមសេកាីអ្ិស្តា នេួយមៅកនុងេិតា បស់ខ្ុំ 
មពលឥឡូវមនះ ម ើេបីឲ្យេិតាគំនិត បស់អនកនងឹមបើកទទួលយកស្ត មនះ។ 

ខ្ុំសំុសួ សំណួ េួយ ល់អនក ៖ មតើមានប៉ាុ ម ន ក់យល់ថា ថ្ថ្ងមៅ ជ៍ាថ្ថ្ងទី៧ថ្ន
សាា  ៍ គឺជាថ្ថ្ងដ លប្រពះានដញកមេញជាថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រទង?់ 
(សូេ ង់ចំាេមេែើយតបេកវញិ) 

ឥឡូវមនះ សូេមលើកថ្ មឡើង មបើសិនជាអនកយល់ថា តាេ យៈបទទំ យមៅកនុងប្រពះ
គេពី  ប្រពះវហិា ពិត បស់ប្រពះ គឺមកើតពីរាស្តសាដ ល កា បញ្ញតាទំាងអស់ បស់ប្រទង់  ួេទំាង 
បញ្ញតាថ្នថ្ថ្ងប សុិទធផង។ (សូេ ង់ចំា េមេែើយតបវញិ) 

សំណួ សំខាន់េួយមទៀត ៖ មតើមានប៉ាុ ម ន ក់ដ ល ឹងមៅកនងុេិតា កនុងមពលឥឡូវមនះ 
ថាប្រពះអមាា ស់កំពុងដតមៅអនកឲ្យេូល ួេជាេយួនឹងខ្ុំ ជាសមាជិកប្រពះវហិា មសមវនម យ 
អាត់មវនទីសៃ? (សូេ ង់ចំាេមេែើយតបេកវញិ)។  

សូេមប្រកាកឈ ទំាងអស់គាន  ម ើយសប្រងួេេិតាអ្ិស្តា នជាេយួគាន ។ 
(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
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ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ អ ប្រពះគុណប្រទង់េមំ ះស្ត ដ លប្រទង់ាន 
បញ្ជូ នេកឲ្យពួកទូលបងគតំាេ យៈមហារាប្រពះគេពី ។ អ ប្រពះគុណប្រទងេ់ំម ះកា បងាហ ញ 
មសេកាីពិតអំពីថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រទង់ ម ើយនិងមសេកាីពិតអំពីប្រពះវហិា  បស់ប្រទង។់ ប្រទង់
ានប្រជាបថា មានអនកខែះានសមប្រេេេិតាេលូ ួេជាេយួនឹងប្រពះវហិា  បស់ផងប្រទង ួ់េ
ម ើយ។ ម ើយប្រទង់ប្រជាប ឹងពីេិតា បស់អស់អនកដ លេនិប្រាក  មដាយស្ត ដតពួកមគ
េិនានេមេែើយអំពីសំណួ  បស់ពកួមគមឡើយ។ សូេប្រទង់ប្របទានព  ល់បុ ស និងស្តសាី
ទំាងមនះ។ ពួកគាត់ គឺជាបងបអូនប្របុសស្សី បស់ពួកទូលបងគំ។ ពួកមគ គឺជាកូនមៅ បស់
ផងប្រទង់។ សូេប្រទង់ ុពំួកទូលបងគំទំាងអស់គាន មៅកនុងកាីស្សឡាញ់ បស់ផងប្រទង។់ សូេ
ប្រទង់ទាញពួកទូលបងគំឲ្យខិតកាន់ដតជតិប្រទង់។ អ ប្រពះគុណប្រទង់ ដ លានបញ្ជូ នប្រពះ
មយស ូេកម្វើជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់ពួកទលូបងគំ។ សូេប្រទង់ម ៀបេំពួកទូលបងគទំំាងអស់
គាន េកម្វើជាដផនកេួយថ្ននគ  ៏អស់កលប បស់ផងប្រទង់។ ពួកទូលបងគសូំេអ្សិ្តា នមៅ
កនុងប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 
ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ ៖  

 
មអស្តយ ៥១:១៦   មអេ៉ាុស ៣:៧   កិេាកា  ២០:២៨-៣០ 
មអមេសូ  ៤:៤-៦    មអស្តយ ៥៥:២   យ៉ាូហាន ១០:១៦ 
កូ និថ្ូសទី១ ១២:២៥   យា៉ាកុប ៤:៤   មយម មា ៦:២ 
យ៉ាូហាន ១៣:១៧   កូ និថ្ូសទី២ ១១:២  វវិ ណៈ ១៧:៣-៥ 
មយម មា ២៩:១៣   យ៉ាូហាន ១៧:២១  ្ីេ៉ាូមថ្ទី១ ៣:១៦ 
វវិ ណៈ ១៨:៤    មអមសគាល ៤:៦   លូកា ១២:១៥ 
មអមេសូ  ១:២០    វវិ ណៈ ១៩:១៥,១ 
 

លំនពំិភាក្សា 
 

ជ្ីវតិ្រឺរស់ធៅក្សនុងឈាេ 
 ១. ម តុអវីានជាកា មានឈាេដ លមានសុខភាពលអ គឺជាម ឿងសំខាន់? 
 ២. មតើអវីដ លបណា លឲ្យមកើតជំងឺខវះឈាេប្រក េ? 
 ៣. ម តុអវីានជាស្តសាីប្របឈេនឹងមប្រគាះថាន ក់ជាងមគ កនុងកា មកើតជំងឺខវះឈាេប្រក េ ម ើយមតើប្រតូវបងាក កុំឲ្យ  

ជំងឺមនះមកើតមឡើងមដាយ មបៀបណ? 
 
រពោះវហិារពិត្ (ភារ១) 
 
 ១. មហារាយ៉ាូហានានសុបិននេិិតាម ើញស្តសាីដ លម ៀបនឹងសប្រមាលកូន។ មតើស្តសាីតំណងឲ្យអនកណ? 
  - វវិ ណៈ ១២:១ 
 ២. គាត់ានម ើញសតវ គបប្រេុងនឹងសុុីកូន បស់ ង។ មតើសតវ គតំណងឲ្យអវី? 
  - វវិ ណៈ ១២:៩ 
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 ៣. មតើស្តសាីម ះាន ត់មគេពីសតវ គមៅឯទី មហាស្តថ ន យៈមពលយូ ប៉ាុណា ? 
  - វវិ ណៈ ១២:៦ 
 ៤. កូនមៅ បស់ស្តសាី ដ លជាប្រពះវហិា  បស់ប្រពះ គឺប្រតូវានពនយល់តាេលកខណៈពមិសសពី យា៉ាង។ មតើ 

លកខណៈពិមសសទំាងពី ម ះគឺអវីខែះ? 
 - វវិ ណៈ ១២:១៧ 

៥. មលកយ៉ាូហានានម ើញប្រពះវហិា ពិត បស់ប្រពះ តំណងមដាយមទវតាជាអនក ំស្ត ។ 
មតើស្ត ពិមសសេួយកនុង េំមណេស្ត  ថ្ទមទៀត គឺអវី? 
 - វវិ ណៈ ១៤:៦,៧ 
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មេម ៀនសុខភាពទី២០ - ជំងឺមបះ ូង គឺជាឃ្លតក មលខ១កនុងពិេពមលក 

 
 

១. មពលដ លេនុសសោែ ស់កដនែង ស់មៅពីជនបទមៅកនងុទីប្រកុង ពួកមគជួបមៅជីវតិ ស់មៅខុសៗគាន ។ ផែូវសំបូ  
មៅយានយនា(ឡាន េ៉ាូតូ) ដ លបំពុលខយល់។ ផៃះកកកុញ មានបំពង់ទឹកមៅកនុងផៃះ។ វា វល់ ម ើយអ ៉ូ អ ។  
មានអាហា  និងមប្រគឿងកំស្តនាមប្រេើនប្របមេទ ប៉ាុដនាេ័យខាែ េអំមពើ ិុងឹា។ េិនសូវជាមានកដនែងអាេមៅ
លំដ កាយ ម ើយ កីរាយជាេួយនឹង្េមជាតិ។ 

ម ឿងទំាងអស់មនះម ើយដ លជះឥទធិពលមៅមលើមបះ ងូ ម ើយ ំឲ្យមកើតជំងឺ្ងន់្ង   ូេជាជំងឺមបះ ូង  
ជំងឺទឹកម េដផអេ ជំងឺេហា កី និងជំងឺាក់ទឹកេតិា។ 

អាហា ដ លប្រពះានប្របទានឲ្យេនុសសញុុំា មៅមពលដ លប្រទង់ានបមងកើតពួកមគ គឺមៅដតជាអាហា ដ ល 
លអបំផុតសប្រមាប់ កាសុខភាពរាងកាយឲ្យមៅលអ។ អាហា  ុកខជាតិ គឺជាអាហា ដ លលអសប្រមាប់សុខភាពមបះ
 ូង និងស ថ្សឈាេ។ សូេបីដតមៅកនុងពពួកសតវ សតវដ លសុ៊ីបដនែពណ៌ថ្បតង និងប្រគាប់្ញ្ញជាតនិឹង្ំ
លូតលស់  ងឹមំា ម ើយមានសុខភាពលអ។ ស្តេ់សតវដ លេនុសសញុុំាភាគមប្រេើន គឺជាសតវដ លសុ៊ី ុកខជាតិ។ 

ប៉ាុដនា េនុសសជាមប្រេើន មពលសពវថ្ថ្ងមនះ េិនញុុំាអាហា ដ លប្រពះានប្របទានឲ្យតំាងពមី ើេេកមទ។ កា  
ោែ ស់បាូ ពីអាហា ដ លេិនេប្រមាញ់ ដ លជាអាហា  ុកខជាតិ ពីអាហា ជនបទ មៅជាអាហា ដបបទីប្រកុងាន 
បណា លឲ្យសុខភាពេុះអនថ់្យ។ អាហា មៅតាេទីប្រកុង ឬក៏អាហា ដបបអ ឺ៉ាុប គឺមប្រេើនជាអាហា ដកថ្េន។ 
ប្រគាប់្ញ្ញជាតិប្រតូវានេប្រមាញ់ ដផែមឈើប្រតូវានមគៀបយកទឹក សំបូ  បស់ដផអេៗ (សក ប្រគាប់ នំេំណី) លក់
កនុងតថ្េែមថាក ស្តេ់ក៏មានលក់ស្ស្តប់ ម ើយមេសជជៈដ លមានជាតិសូដាអាេ កទញិាន ប្រគប់ទីកដនែង។  

កា ោែ ស់បាូ ទមាែ ប់ពីកា ញុុំាអាហា ដបបជនបទ មៅជាអាហា ដបបទីប្រកុងអាេ ំឲ្យមកើតជងំឺឃ្លតក ទី១
មៅកនុងពិេពមលក គឺជំងឺមបះ ូង និងជំងឺស ថ្សឈាេ។ លទធផល គឺ ំឲ្យគំាងមបះ ូង និងដាេ់ស ថ្ស
ឈាេខួ កាល។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

២. ជ្ីវតិ្ រឺធៅក្សនុងឈាេ 
ជំងឺស ថ្សមបះ ូង គឺម្វើឲ្យឈាេពិាក ូ  បណា លឲ្យមាន មងហើេខែី ឈឺមជើងមៅមពលម ើ  ឬក៏ឈឺម ើេ

ប្រទូង។ ទំាងមនះ គឺជាសញ្ញញ ប្រពមាន។ ជួនកាលគាម នមរាគសញ្ញញ ប្រពមានមឡើយ ម ើយម ះគឺជាមរាគសញ្ញញ
 ំបូងថ្នជំងឺគំាងមបះ ូង ឬដាេ់ស ថ្សឈាេខួ កាល ប ៃ ប់េកស្តែ ប់។ ជំងឺស ថ្សឈាេមបះ ូង បណា ល
ឲ្យបុ សស្តែ ប់មៅកនុងវយ័មកមងមប្រេើនជាងស្តសាី។ 

មានកតាា ថ្ន មបៀប ស់មៅជាមប្រេើនដ លម្វើឲ្យមបះ ូងខូេ និង ំមណើ  ឈាេ ត់េិនលអ ៖ 
• ថាន ំជក់ បំពុលឈាេ ម ើយបណា លឲ្យស ថ្សឈាេ ួេ ម្វើឲ្យឈាេពិាកម្វើ ំមណើ  ។ 
• រាងកាយគាម នេល  ម្វើឲ្យស្តេ់ ុំមបះ ូងេះុមខាយ ម្វើឲ្យ ំមណើ  ឈាេ ត់យឺតយា៉ាវ។ 
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• ស្ស្ត បំពុលមកាសិកាមបះ ូង ម្វើឲ្យមបះ ូងេុះមខាយ។ 
• ជំងឺទឹកម េដផអេ  ខំាន ល់ ំមណើ  ឈាេ ត់ និងបំោែ ញប្រទង់ប្រទាយ បស់មបះ ូង។ 
• ខយល់ពុលដ លមេញពីមរាងេប្រក និងយានយនា(េ៉ាតូូ និងឡាន)បំពុល ល់រាងកាយ ម្វើឲ្យជំងឺគំាង 
មបះ ូងកាន់ដតមកើនមឡើង។  

• ភាពតានតឹង ទុកខប្រពួយ ាក់ទឹកេិតា និងកំ ឹងប៉ាះ ល់ ល់សុខភាពមបះ ូង។ 
• អាហា ដ លេិនលអសប្រមាប់សុខភាព ម្វើឲ្យសុខភាពមបះ ូង និងស ថ្សឈាេេុះមខាយ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

  
៣. ខធ សទឺរ  ូល (ជាតិខាែ ញ់េិនលអ) 

ខមឡសៃឺ ៉ាូល គឺជាស្ត ធាតុដ លមានលកខណៈ ូេជាប្រកេួនខាែ ញ់ មៅកនុងមកាសិកាថ្នរាងកាយទំាងអស់។ 
វាមានេុខងា សំខាន់ពិមសសមៅកនុងខួ កាល កនុងកា ផលិតវតីាេីន និងអ េ៉ាូន។ រាងកាយផលិតប្រតឹេេនំួន
ដ លវាប្រតូវកា ដតប៉ាុមណា ះ អវីដ លមលើស ំឲ្យខូេខាត។ មៅមពលដ លញុុំាអាហា ស្តេ់សតវ គឺានន័យថា 
ញុុំាជាតិខមឡសៃឺ ៉ាូលបដនថេមទៀត។ វា ត់មៅកនុងេ នាឈាេ ម ើយសអិតជាប់មៅនឹងជញ្ញជ ងំស ថ្សឈាេ ម្វើ
ឲ្យសៃះ និង ួេតូេ។ 

កាលណបនៃះខាែ ញ់មនះម្វើ ំមណើ  មៅ ល់ស ថ្សឈាេតូេៗ វាេុកស ថ្សឈាេជិត ម្វើឲ្យឈាេកក 
និងឈាេឈប់ ូ ។ មកាសិកាដ លេិនានទទួលឈាេកស៏្តែ ប។់ បញ្ញហ មនះអាេមកើតមឡើងមៅកនុងសួត 
មបះ ូង និងខួ កាល។ កាលណវាមកើតមឡើងមៅកនុងដផនកកាល វាម្វើឲ្យដាេ់ស ថ្សឈាេខួ កាល ដ ល 
អាេ ំឲ្យមបះ ូងឈប់ មំណើ  កា  ម ះគឺគំាងមបះ ូង។ បញ្ញហ ទំាងព ីប្របមេទមនះ អាេម្វើឲ្យស្តែ ប់ាន។ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៤. អាហារចរមាញ់ 

អាហា ប៉ាូវរាងកាយដ លានេកពីអាហា  ុកខជាតទំិាងស្សុងដ លានកិន លំយ(េិនេប្រមាញ់) ឆាប់ផាល់
ស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេមៅកនុងឈាេានមលឿន ផាល់អុកសុ៊ីហ្សែនមៅមកាសិកាានមលឿន ប្រពេទំាងផាល់កំលំង
ថាេពល វតីាេីន និងស្ត ធាតុសកេមលអៗមៅកនុង ុកខជាតិ។ មៅមពលញុុំាអាហា េប្រមាញ់ដ លមានជាតិ
ស ថ្សទាប ម ើយមានជាតិសក ខពស់ ឈាេផៃុកមលើសទេងន់ ម ើយមឡើងខាប់ និងម្វើ ំមណើ  យឺត។ 

ខាែ ញ់សតវ និងខមឡសៃឺ ៉ាូលមេញពីស្តេ់សតវ បណា លឲ្យមានបញ្ញហ  ូេគាន ។  ំមណើ  ឈាេ ត់យឺត ម ើយ 
មកាសិកាទទួលានអុកសុ៊ីហ្សែនតិេ។ ខួ កាល មបះ ូង ម ើយនិងស រីាងគមផសងៗមទៀតប្រតូវកា អាហា  និង 
អុកសុ៊ីហ្សែន ម្វើឲ្យសមាព ្ឈាេមឡើងខពស់ ម ើយនិងម្វើឲ្យខូេខួ កាល និងមកាសិកាស ថ្សឈាេកាន់ដត 
ខាែ ំង។ បនៃះខាែ ញ់កកកុញមៅមលើជញ្ញជ ំងថ្នស ថ្សឈាេ ម ើយបញ្ញហ យា៉ាបយឺ់នមកើតមឡើងឥតឈបឈ់ ។ 

  
 រញ្ញា ធលើសទេងន់ ឬជ្ំងឺធលើសទេងន់ 

អាហា ទីប្រកុង  ួេជាេួយនឹងកា េិនម្វើលំហាត់ប្រាណ ានម្វើេនុសសជាមប្រេើនមកើតជងំឺមលើសទេងន់មៅ  
 សមពញពិេពមលក។ កាលណមានខាែ ញ់មៅកនុងខែួនបដនថេ តប្រេូវឲ្យស ថ្សឈាេយឺតដវងដថ្េមទៀត  
ដ លជាម តុម្វើឲ្យមបះ ូងម្វើកា បដនថេមទៀត។ បញ្ញហ មលើសទេងន ់គឺជាបញ្ញហ េំបងដ ល ំឲ្យមកើតជងំឺ េូជា  
ពិកា មដាយស្ត ជំងឺទឹកម េដផអេ ជំងឺ លកស ែ ក់ ជំងឺេហា កីជាមប្រេើនប្របមេទ មានបញ្ញហ កនុងកា  ក 
 មងហើេ និងបញ្ញហ ស រីាងគបនាពជូ។ 
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៥. អាហារររស់រពោះ 

ប្រពះជាមាា ស់ានប្របទានអាហា ឲ្យមយើង សប្រមាប់ឲ្យទេងន់  ំមណើ  ឈាេ ត់ និងមបះ ូងមានសុខភាពលអ។  
អាហា  បស់ប្រទង់ម ះគឺ អាហា  ុកខជាតិដ លេិនេប្រមាញ់ មានដផែមឈើ បដនែ សដណា ក ប្រគាប់ដផែមឈើ និង 
ប្រគាប់្ញ្ញជាតិ។ ម ើេបីបំមពញឲ្យប្រគប់គមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់ ចំាាេ់ប្រតូវដតហាត់ប្រាណ។ 

ប្រពះជាមាា ស់េង់ជួយមយើងដកដប្របពីទមាែ ប់អាប្រកក់មៅជាទមាែ បដ់ ល ំឲ្យមានសុខភាពលអ។ សូេអ្សិ្តា ន  
និងសំុប្រទង់ឲ្យ ឹក ំកា សមប្រេេេិតា បស់អនក និងជួយអនកកនងុកា ផាល់អាហា ដ លមានសុខភាពលអ ល់ប្រកេុ 
ប្រគួស្ត  បស់អនក។ 

“ប្រទង់ម្វើឲ្យមៅម  ុះមឡើងសប្រមាប់សតវ ម ើយបដនែសប្រមាប់េនុសស ម ើេបីឲ្យទំាងពី ានអាហា ពីដផន េីក
…ម ើយអាហា ផង សប្រមាប់េមប្រេើនកំលំងេិតាេនសុស” (ទំនុកតមេកើង ១០៤: ១៤,១៥)។ 

 
ប្រាក់កាស និងប្រទពយសេបតាិ បស់មយើង 

 
ឧបមាថា មានប្រពឹកេួយអនកានមប្រកាកមឡើង ម ើយមៅេំពីេុខអនកមានជាលេួយ 

យា៉ាង្ំមានមពញមៅមដាយដផែមឈើប្រគប់ប្របមេទ។ មៅកនុងជាលម ះក៏មានដផែមឈើដ ល 
អនកេូលេិតាដ  ។ ម ើយក៏មានដផែមឈើខែះដ លអនកេនិដ លធាែ បម់ ើញពីេនុេកដ   ដត
មពលអនកញុុំាេួយមា៉ាត់ស្តកមេើល វាមាន សជាតិឆាង ញ់។ ប្រគប់េំណិត គឺថាឆាង ញ់
អស្តា  យ។ 
មតើជាលដផែមឈើ ៏លអម ះ មៅ ល់ទីម ះានមដាយ មបៀបណ? មតើអនកគិត ូេមេាេ? 

មតើវាជាមវទេនា ឬក៏សីល៍អវី? មតើជាលម ះ ស្ស្តប់ដតផុសមេញេកពីកដនែងណេយួឬ? 
មទ។ ប្រាក ណស់ េិនដេនមទ។ កា ម ះេិនអាេមកើតមានមឡើងានមឡើយ។ េាស់ជា 
មានអនកណមាន ក់យកជាលម ះេកឲ្យអនកម ើយ។ 

មបើសិនអនកជាប្របមេទេនុសសដ លមេះគតិគូ  មេះគួ សេ អនកនឹងពាយាេ កអនកដ ល
ឲ្យអំមណយម ះ ល់អនកេិនខាន។  ូមេនះ អនកសួ ពីេនុសសមាន ក់មៅេនុសសមាន ក់មទៀតមៅ
កនុងប្រកុង “មតើអនកដេនមទ ដ លឲ្យជាលេួយស្តអ តមានដផែមឈើមៅកនុងម ះ?” ម ើយមពល
អនក កអនកដ លឲ្យម ើញ អនកនិយាយថា “អ គុណ! អ គុណេំម ះអំមណយ ៏លអម ះ។” 

ម ើយប ៃ ប់េក មបើសិនអនកជាេនុសសេិតាលអ អនកេាស់ជានិយាយេកកានខ់ែួនឯងថា 
“ខ្ុំេិន ឹងថា មតើខ្ុំអាេម្វើអវីសប្រមាប់អនកដ លឲ្យដផែមឈើខ្ុំេយួជាលម ះមទ។ េាស់ជា 
មានវិ្ ីណេួយ ដ លខ្ុំអាេបងាហ ញពីកា អ គុណ បស់ខ្ុំជាេនិខាន។” 

េិតាទំាងឡាយ ជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង មយើងទទួលានអំមណយលអៗដ លងាយបមំេែេ។ 
ប្រគប់ មងហើេដ លមយើង កេូល។ ប្រគប់េងាវ ក់ដ លមបះ ូងមលត។ អំមណយទំាងមនះ គឺ
ជាប្រពះព េកពីប្រពះវ បិតា បស់មយើងមៅឯនគ ឋានសួគ៌។ ប្រទង់ គឺជាប្របេពថ្នម ឿងលអប្រគប់
យា៉ាងមៅកនុងជីវតិ បស់មយើង។ មយើងមៅមលើដផន ីមនះ មដាយស្ត ប្រទង់។ មនះគឺជាកា 
 ឭំកេកពីប្រពះគេពី  ៖ 

“ បិត គឺមដាយស្ត ប្រទង់ម ើយ ដ លមយើងរាល់គាន ាន ស់កមប្រេើក ម ើយមានមៅផង 
…” (កិេាកា  ១៧:២៨)។ 
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អំមណយ ៏្ំបំផុតដ លប្រពះានប្របទានឲ្យមយើង គឺប្រពះរាជបុប្រតា បស់ប្រទង់ ដ លជា 
ប្រពះមយស ូ។ ប្រពះវ បិតាានបញ្ជូ នប្រទង់ម ើេបីបងាហ ញមយើងពីកាសី្សឡាញ់ បស់ប្រទង់េមំ ះ
មយើង។ ប្រទង់ានបញ្ជូ នប្រពះមយស ូេកមលះាប បស់មយើង ម ើេបីឲ្យមយើងអាេទទួលាន
នូវកា អេ័យមទាស។ ប្រទង់ានបញ្ជូ នប្រពះរាជបបុ្រតាប្រទង់េកបមប្រងៀនមយើងព ីមបៀបម ៀបេំ
សប្រមាប់ជីវតិអស់កលបមៅកនុងនគ  បស់ប្រទង់ដ លនងឹេក ល់ មពលខាងេុខ។ 

េិតាមអើយ ខ្ុំអ គុណខាែ ំងដេនដទនេមំ ះអវីដ លប្រទងា់នម្វើសប្រមាបខ់្ុំ។ មបើគាម នប្រទង់ 
មទ ខ្ុំនឹងកាែ យមៅជាអនកមានាបដ លអស់សងឃឹេ ដ លវមងវងម ើយ។ ឥឡូវមនះ ខ្ុំមាន 
សងឃឹេ។ មជឿទុកេិតាមៅកនុងមសេកាីសនា បស់ប្រពះ ខ្ុំសងឃឹេ ង់ចំាមៅ ស់មៅជាេួយ 
នឹងប្រទង់ជាម ៀង  ូត។ វាអាេ ូេគាន ដ  សប្រមាប់អនកមាន ក់ៗ។ 

អនកស មស ប្រពះគេពី មាន ក់ានសួ ថា “មតើប្រតូវឲ្យខ្ុំយកអវីតបសនងប្រពះមយ ូវា៉ា េំម ះ 
ប្រពះគុណដ លប្រទង់ានផាល់េកខ្ុំទំាងប៉ាុ ម ន?” (ទំនុកតមេកើង ១១៦:១២)។ មតើមយើងអាេ
ម្វើអវីម ើេបីបងាហ ញ ល់ប្រទង់ឲ្យប្រទង់ានប្រជាបថា មយើង ឹងគុណេំម ះ ប្រទង់ម ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
មៅកនុងសួនមអដ ន ៏ស្សស់ស្តអ ត ជាកដនែងដ លឪពុកមាា យម ើេ បស់មយើងអាេ

មេើលម ើញប្រពះទល់េុខនឹងេុខ។ ប្រតឹេប្រតូវម ើយ។ េុនមពលដ លពួកគាត់ានប្របប្រពឹតា
អំមពើាប ពួកគាត់េិនខាែ េប្រពះជាមាា ស់មឡើយ។ ពួកគាត់អាេនិយាយ ជាេួយនឹងប្រទង់ 
 ូេអនកនឹងខ្ុំនិយាយមលងជាេយួគាន អញ្ា ឹង។ ពួកគាត់អាេទូលប្រាបប់្រទង់អំពកីា  ឹង
គុណេំម ះអវីដ លប្រទង់ានម្វើសប្រមាបព់ួកគាត់ោៃ ល់ដតេាង។ ពួកគាត់អាេទលូប្រាប់
ប្រទង់ថា ពួកគាត់ស្សឡាញ់ប្រទង់ប៉ាុណា ។ ខ្ុំេង់ម្វើ ូមចាន ះដ   ឥឡូវមនះ េុះអនកវញិ? 

សពវថ្ថ្ងមនះ មយើងអាេមៅជិតប្រពះជិតបំផតុ តាេ យៈកា ថាវ យបងគំប្រទង់។ អនក ឹងមទ 
មយើងកំពុងដតម្វើ ូមចាន ះម ើយ មពលមនះ។ មៅមពលដ លមយើងេកជួបជុំគាន និយាយអំពី
ប្រទង់ មនះគឺជា មបៀបថាវ យបងគំេួយប្របមេទ។ កា អ្ិស្តា ន ក៏ជាកា ថាវ យបងគំេួយដ  ។ 
កា ថាវ យបងគំ គឺជាវិ្ ីេួយថ្នកា អ ប្រពះគុណប្រទង់េំម ះអវីដ លប្រទងា់នម្វើសប្រមាបម់យើង 
ដ  ។  

មយើងក៏អាេបងាហ ញពីកា អ គុណេំម ះប្រពះ មដាយកា ស្តា ប់បងាគ ប់ប្រទង។់ ប្រទង់ាន 
ប្របទានឲ្យមយើងនូវេាប់ទមាែ ប់សប្រមាប់កា  ស់មៅមដាយភាព កីរាយ និងមានកាីសុខ
ស្តនា។  ូេមលកអាដាេ និង ងមអវា៉ាមៅកនុងសួនមអដ នដ   ប្រពះានផាល់សិទធិមស ី
ភាពឲ្យមយើងមប្រជើសម ើស មយើងអាេស្តា ប់បងាគ ប់ប្រទង់។ ឬក៏មយើងអាេសមប្រេេេិតា េិន
មគា ពប្របតិបតាិតាេេាប់ បស់ប្រទង់។ ប្រទង់េិនានបងខំមយើងមទ។ ដតប្រទង់ដប ជាពាយាេ
បញ្ាុ ះបញ្ាូលមយើងវញិ។ ប្រទង់ប្របទានព ឲ្យមយើងពីេួយថ្ថ្ងមៅេួយថ្ថ្ង បញ្ញជ ក់ប្រាប់មយើង
េាងម ើយេាងមទៀតថា ប្រទង់ស្សឡាញ់មយើង។ 

កា ស្តា ប់បងាគ ប់ប្រពះជាមាា ស់ មានន័យថា មយើងស្សឡាញ់ និងមជឿទុកេិតាប្រទង់យា៉ាង 
ខាែ ំង ដ លម្វើឲ្យមយើងេង់ម ើ តាេគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់សប្រមាប់ជីវតិមយើង។ ម ើយ 
េិតាមអើយ គាម នមសេកាីសុខណ្ំជាងមពលដ លមយើងម ើ តាេគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់។ 
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គឺរាប់បញ្ាូលទំាងប្រគប់ដផនកថ្នជវីតិ បស់មយើង ប្រកុេប្រគួស្ត  បស់មយើង ម ើយប្រពេទំាង 
ប្រទពយសេបតាិ បស់មយើង។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

  
ប្រាក ណស់ ប្រគប់យា៉ាងគឺជាកេមសិទធ ិបស់ប្រពះ។ ប្រគប់យា៉ាងដ លមយើងមានជា បស់ 

ផងប្រទង់។ ប្រទង់ានបមងកើតពិេពមលក និង បស់សពវស្ត មពើដ លមៅកនុងម ះ។ សូេ
ស្តា ប់នូវអវីដ លប្រទង់មានបនៃលូ ៖ 

“ បិតអស់ទំាងសតវមៅថ្ប្រពសុទធដតជា បស់អញ ប្រពេទំាង វូងសតវទំាងប៉ាុ ម នមៅមលើ
េនំទំាង ន់ផង។ អញស្តគ ល់អស់ទំាងសតវស្តែ បមៅមលើេនំ ម ើយសតវថ្ប្រពទំាងឡាយ ជា
 បស់ផងអញដ  ” (ទំនុកតមេកើង ៥០:១០,១១)។ 

អវីដ លមយើងមាន ដ លមយើងមៅថាជា បស់មយើង គឺានេកពីប្រទង់។ ប្រពះគេពី ដណ
 ំមយើង ៖ 

“ប្រតូវឲ្យនឹកពីប្រពះមយ ូវា៉ាជាប្រពះថ្នឯងវញិ  បិតគឺប្រទង់ម ើយ ដ លប្របទានឲ្យឯងមាន 
ឥទធិឫទធិ ឲ្យានប្រទពយសេបតាិ…” (មចាទិយកថា ៨:១៨)។ 

ប្រទង់មានគមប្រមាងកា ជួយអនកឲ្យេងចំាម ឿងមនះ។ មនះគឺជាគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់ ៖ 
“ម ើយផលពី ី១ភាគកនុង១០ មទាះមបើជាផលដ លមកើតពី  ីឬជាដផែមឈើ ម ះជា បស់ 

ផងប្រពះមយ ូវា៉ា ម ើយប្រតូវដតានទុកជាប សុិទធសប្រមាប់ប្រទង់។ ឯ វូងសតវ្ំ ឬតូេ១ភាគ 
កនុង១០ គឺសតវណក៏មដាយដ លេូលមៅមប្រកាេ ំបង ម ះប្រតូវជា ងាវ យ១ភាគកនុង១០ 
ទុកជាប សុិទធ ល់ប្រពះមយ ូវា៉ា” (មលវវីនិ័យ ២៧:៣០,៣២)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
 ងាវ យ១០ភាគ យ គឺ១ភាគកនុង១០។ មបើសិនជាសួន ំណំ បស់មយើង ះុានម ត

១០ដផែ ម តទំាងម ះគឺជាប្រពះព េកពីប្រទង។់ ប្រទង់សំុឲ្យមយើងថាវ យមៅប្រទង់វញិដត១។ 
 បស់េួយម ះ គឺជា បស់ប សុិទធ។ គឺទុកសប្រមាប់ប្រទង់ ម ើយនិងកា ងា   បស់ប្រទង់។ វា
 ូេគាន  មបើសិនជាមយើងលក់ពដព១០កាល។ លុយកាក់ដ លានេកពីលកព់ដព១កាល
ជា បស់ប្រពះជាមាា ស់។ វាជាប្រាក់កាសប សុិទធ។ ប្រទង់សនាប្របទានព មយើង មៅមពល
ដ លមយើងេងចំាថាវ យមៅប្រទង់វញិនូវ ងាវ យេួយភាគ ប។់  

  សូេស្តា ប់ ៖ 
“េូ  ំយក ងាវ យ១ភាគកនុង១០ទំាងអស់េកដាក់កនងុឃ្លែ ងំេះុ ម ើេបីឲ្យមានមសបៀង 

អាហា មៅកនុង ំណក់ថ្នអញ ម ើយលបងលអញឥឡូវ មបើអញេិនមបើកទាវ  ស្តថ នសួគ៌ 
ម ើេបីចាក់ប្រពះព េកមលើឯង ដ លនឹងគាម នកដនែងលមេទុកាន” (មា៉ាឡាគី ៣:១០)។ 

កា ថាវ យប្រពះ១ភាគកនុង១០ នូវអវីដ លមយើងមាន មេើលមៅហាក់ ូេជាមប្រេើនខាែ ំង 
ជាពិមសសមៅមពលដ លមយើងេិនមានមប្រេើនមៅមពលចាប់មផាើេពី បំូង។ ប៉ាុដនា មាន 
េនុសសរាប់លន ក់  ូេអនកនិងខ្ុ ំាន ឹងថា កា ថាវ យមៅប្រពះនូវ ងាវ យ១ភាគ១០ 
 បស់ប្រទង់  ំឲ្យពួកមគទទួលានប្រពះព  បស់ប្រទង់។  

ប្រាក ណស់ ប្រពះជាមាា ស់េិនប្រតូវកា លុយកាក់ ឬម ត ឬក៏ពដព បស់មយើងមទ។ 
ប្រទង់អាេបមងកើតេនំលុយ មបើសិនជាប្រទង់េង់។ ប្រទង់េង់ឲ្យមយើងថាវ យ ងាវ យ១ភាគ១០មៅ 
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ប្រទង់វញិ ពីមប្រ ះប្រទង់ប្រជាបថា កា ម្វើដបបម ះគឺលអសប្រមាប់មយើង។ វា ឭំកដាស់មតឿន 
មយើងថា ប្រទង់គឺជាអនកផាល់ឲ្យនូវ បស់ប្រគប់យា៉ាងដ លមយើងមាន។ វាបងាហ ញថា មយើងាន 
សមប្រេេេិតាស្សឡាញ់ប្រទង់ និងស្តា ប់បងាគ ប់ប្រទង។់ វាគឺជា មបៀបថ្នកា និយាយ “អ ប្រពះ
គុណប្រទង់” សប្រមាប់ប្រគប់យា៉ាងដ លប្រទង់ានម្វើសប្រមាប់មយើង។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

  
មតើមគមប្របើ ងាវ យ១០ភាគ យ ូេមេាេ? កាលមៅកនុងសេ័យប្រពះគេពី  មានសងឃជា

មប្រេើន ានលះបង់ជីវតិ បស់ពួកប្រទង់ម ើេបីកា ងា  បស់ប្រពះជាមាា ស់មៅឯប្រពះវហិា ។ 
 ងាវ យ១០ភាគ យ គឺប្រតូវានផាល់ឲ្យពួកប្រទង់សប្រមាប់ផគត់ផគង់ប្រកុេប្រគសួ្ត ។ សពវថ្ថ្ងមនះ 
 ងាវ យ១០ភាគ យ គឺមប្របើស្សម ៀងគាន មនះដ  ។ 

មយើងេិនមានសងឃម្វើកា មៅកនុងប្រពះវហិា ។ ដតមយើងមានប្រគូគងាវ លដ លជាអនកលះ
បង់ជីវតិម ើេបីបមប្រងៀន និងអ្ិបាយ ម ើយជួយផគត់ផគង់ ល់សមាជិកប្រពះវហិា ។ ពួក
គាត់ទទួលានប្រាក់ដខពី ងាវ យ១០ភាគ យ ម ើេបីផគត់ផគង់ ល់ប្រគួស្ត  បស់ពកួគាត់។  

មៅមពលដ លមយើងថាវ យ ងាវ យ១០ភាគ យមៅប្រពះជាមាា ស់ គឺប្រគាន់ដតជាកា ថាវ យ 
នូវ បស់ដ លជា បស់ប្រទង់ ួេមៅម ើយ។ វាគឺជាវិ្ ីេួយដ លបងាហ ញអំពីកា អ ប្រពះគុណ 
ប្រទង់។ វិ្ ីេួយមទៀត គឺជាកា ថាវ យមៅប្រទង់វញិមលើសពី១០ភាគ យ។ េំនួនបដនថេមនះ 
មៅថា “ ងាវ យសទាធ ”។  ងាវ យសទាធ  ជួយកា ងា ប្រពះវហិា សប្រមាប់ផសពវផាយ ំណឹង 
លអអំពីប្រពះមយស ូ ម ើយនិងនគ ដ លនឹងេក ល់ បស់ប្រទង់។ ប្រពះបនៃូល បស់ប្រទង់ ដេង
ថា ៖ 

“េូ ឲ្យមៅមគ ម ះនឹងានេកអនកដ   មគនឹងវាល់ឲ្យអនកយា៉ាងលអ ទំាងញាត់ ទំាង
 លក់ ម ើយដាក់ឲ្យម ៀ …” (លូកា ៦:៣៨)។ 

េិតាមអើយ មយើងេិនអាេថាវ យមៅប្រពះមប្រេើនមលើសជាងប្រទង់ផាល់ឲ្យមយើងមឡើយ។ កាល
ណមយើងថាវ យមៅប្រទង់កាន់ដតមប្រេើន ប្រទង់កាន់ដតប្របទានព  ល់មយើង។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
 

ពិតណស់ មានេនុសសខែះដ លេិនេង់លះបង់លុយកាក់ ឬក៏ប្រទពយសេបតាិ។ ប្រពះ
មយស ូានប្រាប់អំពីម ឿង បស់បុ សមាន ក់ដ លមានលកខណៈដបបម ះ។ គាត់គឺជា 
កសិក ដ លខិតខំម្វើកា  ម ើយទទួលានផលមប្រេើន។ ជប្រងុក បស់គាត់េិន្ំលមេប្រគប់
ប្រគាន់សប្រមាប់ទុកដាក់ប្រគាប់ពូជទំាងអស់ម ះមទ។ មតើគាត់គួ ដេក ដំលកផល ដ លគាត់
ប្របេូលានជាេួយនឹងអនកប្រកីប្រក ដ  ឬមទ? មតើគាត់គួ ដតថាវ យ ងាវ យ ១០ភាគ យ និង
 ងាវ យសទាធ បដនថេមទៀត ដ  ឬមទ? គាត់គិតេុះមឡើងមៅកនុងេិតា គំនិត បស់គាត់។ 

មៅទីបំផុត កសិក ម ះាននិយាយថា “អត់មទ។ ផលដ លប្របេូលានយា៉ាងមប្រេើន 
មនះជា បស់ខ្ុំ ផលទំាងអស់គឺជា បស់ខ្ុំ។ មតើខ្ុំេិនគិតគ ូឲ្យានប្រតឹេប្រតវូមទឬ? មតើខ្ុំេិន 
ានខំប្របឹងសប្រមាប់ផលទំាងអស់មនះមទឬ?” 

មនះគឺជាអវីដ លគាត់ានសមប្រេេេិតាម្វើ ៖ 
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“មទើបយល់ថា អញប្រតូវម្វើយា៉ាងមនះ គឺអញនឹង ុះជប្រងុកអញ ពប្រងីកឲ្យ្ំជាងមៅមទៀត 
 ួេប្របេូលផល នឹងប្រទពយសេបតាិមៅផៃុកមៅទីម ះ។ ម ះអញនឹងប្រាប់  ល់េិតាថា េិតា
មអើយ ឯងមានប្រទពយសេបតាិជាមប្រេើនលមេទុកសប្រមាប់ជាយូ ឆាន ំមៅេុខមទៀតានម ើយ 
េូ ឯងឈប់សប្រមាកមៅ ម ើយសុ៊ីផឹកសបាយេុះ។” 

ប្រពះគេពី ប្រាប់ពី  មបៀបដ លប្រពះមយស ូានបញ្ាប់ម ឿង ៖ “ប៉ាុដនា ប្រពះប្រទង់មានប្រពះ
បនៃូលមៅអនកម ះថា ឱេនុសសលងីមលងើមអើយ មៅមវលយប់មនះឯង អញនឹង កយក
ប្រពលឹងឯងមៅវញិ  ូមេនះមតើប្រទពយសេបតាិទំាងប៉ាុ ម នដ លឯងានប្របេូលទកុមនះ នឹងមៅ
ជា បស់អនកណវញិ?” 

“អនកណដ លប្របេូលប្រទពយសេបតាិ ទុកបប្រេុងដតខែនួឯង ដតឥតមានខាងឯប្រពះមស្តះ 
ម ះក៏ ូមចាន ះដ  ” (លូកា ១២:១៨-២១)។ 

ប្រពះមយស ូានទូលសួ ស្តវក័ បស់ប្រទង់អំពីសំណួ មនះ ៖ “ បិតមបើេនុសសណនឹង
ានមលកិយទំាងេូល ដតាត់ប្រពលឹងមៅ ម ះមតើមានប្របមយាជន៍អវី ល់ អនកម ះ ឬ
មតើេនុសសនឹងយកអវីមៅ ូ ឲ្យានប្រពលឹងខែនួវញិ?” (មា៉ាថាយ ១៦:២៦)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

ជីវតិ បស់មយើង គឺជាអំមណយេកពីប្រពះជាមាា ស់។ 
សុខភាព បស់មយើង គឺជាអំមណយេកពីប្រពះជាមាា ស់។ 
ប្រគប់ មងហើេដ លមយើង ក ក៏ជាអំមណយេកពីប្រពះជាមាា ស់ដ  ។ 
អាហា ដ លមយើងញុុំា សមេែៀកបំ ក់ដ លមយើងមសែៀក ក់ ផៃះដ លមយើង ស់មៅ 

គឺជាអំមណយេកពីប្រពះជាមាា ស់។ ប្រគប់យា៉ាងដ លមយើងមាន គឺជាអំមណយេកពបី្រពះ។ 
កាលណមយើងថាវ យមៅប្រទង់វញិ មយើងនិយាយថា “អ ប្រពះគុណប្រពះជាមាា ស់ នូវអវី

ដ លប្រទង់ានប្របទានឲ្យ ល់ទូលបងគ។ំ” 
មតើអនកេង់និយាយថា “ប្រពះអមាា ស់ អ ប្រពះគុណប្រទង់េមំ ះប្រគប់យា៉ាងដ លប្រទង់ាន 

ប្របទានឲ្យទូលបងគំ” ដ  ឬមទ? មតើអនកនឹងសមប្រេេេិតាកនុងមពលឥឡូវមនះ មៅប្រតង់មនះ ថា
ថាវ យ ងាវ យ១០ភាគ យ បស់ប្រទង់មេញពីផលដ លអនក ក ានដ  ឬមទ? មបើសិន ម ះ
ជាកា សមប្រេេេិតា បស់អនក មតើអនកនឹងមលើកថ្ មឡើងជាេួយនឹងខ្ុ ំមពលដ លមយើង 
អ្ិស្តា នដ  ឬមទ? 

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ ពួកទូលបងគំសូេទទួលប្រទង់ជាប្រពះអទិក  

ដ លបមងកើតប្រគប់យា៉ាង ម ើយជាប្រពះដ លានសុគតសប្រមាប់អំមពើាប បស់មយើង។ ប្រគប់
យា៉ាងដ លមយើងមាន គឺានេកពីប្រទង់។ អ ប្រពះគុណប្រទង់! ពួកទូលបងគំេងយ់ក ងាវ យ
១០ភាគ យ បស់ពួកទូលបងគំ ម ើយនិង ងាវ យសទាធ ថាវ យមៅប្រទង់ ម ើយពួកទូលបងគំ
េង់ថាវ យមពលមវល សេតថភាព កំលំងថាេពល ម ើយនិងសុខភាពមៅឯប្រទង់។ សូេ
ប្រទង់ជួយពួកទូលបងគំម្វើជាអវបី្រគប់យា៉ាង ដ លប្រទង់េង់ឲ្យពួកទូលបងគមំ្វើ។ ពួកទូលបងគំ
ទូលសូេប្រគប់កិេាកា មៅកនុងប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 
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ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ ៖  

 

មលកុបបតាិ ១:២៨,២៩   ទំនុកតមេកើង ២៤:១   មា៉ាថាយ ៦:២១,២៦ 
កិេាកា  ១០:៣៨    មលកុបបតាិ ២:៨,១៥,១៦-១៧  ទំនុកតមេកើង ៩០:១២ 
មា៉ាថាយ ៦:៣១-៣៣    ៉ាូេ ១២:១    មលកុបបតាិ ១៤:២០ 
មា៉ាឡាគី ៣:៨,១០   មា៉ាថាយ ១៦:២៦   កូ និថ្ូសទី១ ៤:២,៧ 
មលកុបបតាិ ២៨:១២,២២   មា៉ាថាយ ៤:៨,៩    មា៉ាថាយ ២៣:២៣ 
កូ និថ្ូសទី១ ៩:១៣,១៤   ជនគណ  ១៨:២១ 
 

លំនពំិភាក្សា 
 

ជ្ំងឺធរោះែូង រឺជាឃាត្ក្សរធលខ១ក្សនុងពិេពធោក្ស 
 

 ១. កា ញ ុំាអាហា ដ លេិនលអ អាេម្វើឲ្យមបះ ូង បស់អនកខេូាន។ មតើអាហា អវីខែះដ លេិនលអេំម ះ  
មបះ ូង? 

២. មតើទមាែ ប់ ស់មៅ ូេមេាេដ លអាេម្វើឲ្យមបះ ងូខូេ? 
៣. មតើអាហា អវីដ លជាអាហា ដ លមានសុខភាពលអ បស់ប្រពះជាមាា ស់? 

 
 
 របាក្ស់កាស និងរទពយសេបត្តិររស់ធយើង 
 
 ១. មតើអំមណយលអអស្តា  យអវីខែះដ លមយើងទទលួានេកពីប្រពះអទកិ  បស់មយើងជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង? 
  - កិេាកា  ១៧:២៨  - យ៉ាូហាន ៣:១៦ 
 ២. មតើអវីៗប្រគប់យា៉ាងពិតជាកេមសិទធ ិបស់មយើងឬ? 
  - ទំនុកតមេកើង ៥:១០,១១  - មចាទិយកថា ៨:១៨ 
 ៣. មតើគមប្រមាងកា អវី បស់ប្រពះ ម ើេបីជួយមយើងឲ្យេងចំាអំពីប្រទង់មៅកនុងជីវតិ បស់មយើង? 
  - មលវវីនិ័យ ២៧:៣០  - មា៉ាឡាគី ៣:១០ 
 ៤. មតើ ងាវ ន់អវីសប្រមាប់អស់អនកដ លមានេិតាសបបុ សេំម ះប្រពះជាមាា ស់? 
  - លូកា ៦:៣៨ 
 ៥. មតើអវីដ លលអប្របមសើ  កា សំថ្េទុកប្រទពយសេបតាិមៅទីមនះ ម ើយាត់បង់នគ ឋានសួគ៌ ួេជាេយួនឹងប្រពះ  

អមាា ស់ ឬក៏ដេក ដំលកឲ្យមដាយេិតាសបបុ សមៅទីមនះ ម ើយទទួលានជីវតិអស់កលបជាេួយនងឹប្រពះ  
ជាមាា ស់? 
 - មា៉ាថាយ ១៦:២៦ 
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មេម ៀនសុខភាពទី២១ - ជំងឺដ លមកើតមឡើងមដាយស្ត សតវេូស 

 
 
១. សតវេូស គឺជាប្របមេទសតវលអិតដ លបងកមប្រគាះថាន ក់្ងន់្ង បផំុតមៅកនងុពិេពមលក។ ពួកវាមប្រគាះថាន ក់ជាងសតវមតា 

ដឆកឆកួត និង វូង ំ មីៅមទៀត ម ើយពួកវាពិាកប្រគប់ប្រគងណស់។ មៅកនុងេំមណេសតវេសូ៣០០០ប្របមេទ មាន 
៣ប្របមេទដ លផៃុក និងេំលងជំងឺមៅេនុសស ម្វើឲ្យេនុសសរាប់លន កស់្តែ ប់ជាម ៀងរាល់ឆាន ំ។ 

សតវេូសខំា គឺពិតជាមលើសពីខំាមៅមទៀត។ ប្រទនិេេជុល បស់វាមានពី បណា ញ េួយគឺម ើេបីចាក់ទឹកមាត ់
េូលមៅកនុងដសបក ម ើយេួយមទៀតជញ្ជក់បឺតឈាេ បស់អនក។ ពួកវាបឺតយកមេមរាគបងកជងំឺ មៅមពលដ លវាខំា 
និងបឺតជញ្ជក់យកឈាេពីអនកជំង។ឺ ប ៃ ប់េក វាក៏េេែងជំងមឺ ះមៅមពលដ លវាចាក់បញ្ាូលទឹកមាត ់បស់វា 
េូលមៅជន ងមប្រគាះដ លវាខំាប ៃ ប់។ 

សតវេូសអាេផៃុកជំងឺានមប្រេើនមៅកនុងទកឹមាត់ បស់វា  ូេជាប្រគុនមលឿង ប្រគុនចាញ់ ឈី ុន គូញា៉ាសែុ៊ីកា 
ប្រគុនដវសៃណល  វីឡារា៉ាយអាសុ៊ីស អិនមសហាវ ៉ាលី្ិស (មរាគ លកខួ កាល) និងជំងឺប្រគុនឈាេ។ ជំងឺ

នីេួយៗមនះ គឺមានលកខណៈ្ងន់្ង  ម ើយអាេមប្រគាះថាន ក់ ល់ជីវតិ ជាពិមសស េំម ះកុមា  និងេនុសសដ ល
មានវយ័ចាស់ជរា។  

មតើជំងឺទំាងមនះអាេបងាក ានមដាយ មបៀបណ? គួ ឲ្យមស្តកស្តា យ គាម នថាន ំពាាល្េមជាតិដបបស្តេញ្ញ 
មឡើយ។ 

កា ចាក់ថាន ំបងាក  គឺជា ំមណះស្ស្តយេួយេំដណក។ ថាន ំបងាក ទំាងម ះមានសប្រមាប់ ជំងឺប្រគុនមលឿង និងជំងឺ
ប្រគុនឈាេ។ មានថាន ំបងាក េួយមទៀតដ លមគ ពំឹងនឹងានឆាប់ៗសប្រមាបជ់ំងឺឈ ុីន គូញា៉ា។ ថាន ំ បងាក សប្រមាប់ជំងឺ
ប្រគុនចាញ់ គឺប្រតូវានម្វើមតសាស្តកលបងមៅកនុងទវីបអាគ វិក។ សូេសួ ប្រគូមពទយ បស់អនក អំពីថាន ំចាក់បងាក  ឬក៏ថាន ំ
មលបកា   ប្រកុេប្រគួស្ត  បស់អនក មបើសិនជាជំងឺទំាងមនះមានមៅកនុងតបំន ់បស់អស់មលកអនក។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 

២. រធរៀរការ រររឆ្លំងនឹងសត្វេូស ៖ 
 វិ្ ីបងាក ដ លលអបំផុត គឺមេៀសវាងកុំឲ្យេូសខំា។ កាលណវាខំាកាន់ដតតិេ ឱកាសមកើតជំងឺកានដ់តតិេ។  
 

ធៅខាងធរត - ក្សំចាត្់ និងរររ់ររងការរង្កា ត្់ក្សូនររស់វា 
 សីតុណហ ភាព និងមេែៀងមានឥទធិពលមៅមលើសេតថភាពថ្នកា បងាក ត់ពជូ បស់េសូ។ កដនែងណដ លទឹកមៅ  
នឹង ជាកដនែងសប្រមាប់េូសបងាក ត់ពូជបមងកើតកនូមៅ។ 

• កំចាត់តំបន់ដ លមានទឹក ងាយសប្រមាប់េូសបងាក ត់ពជូ 
• លុបបំាត់អនែុង ឬក៏ស្សះដ លមានទឹកេិន ូ  ឬក៏ចាក់មប្របងបនាិេមៅមលើថ្ផៃទឹក ម ើេបីឲ្យេូសេិន
អាេ ស់ាន។ 
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• បងហូ ទឹកមេញពីអនែុង កំប៉ាុង សំបក(កង់ ឡាន េ៉ាូតូ) អវីដ ល ក់ទឹកមៅជុំវញិផៃះ បស់អនកប្រគបម់ពល
ដ លមេែៀង ួេរាល់។ ប្រតូវ កយកមេញ ឬក៏ចាក់ទឹកមេញម ើេបីកុំឲ្យមានទឹក ក។់ 

• ចាក់ ីខាេ់បំមពញមៅកនុងបពំង់ឫសសីដ លេំ ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
៣.             - មពលមៅខាងមប្រត េូ មសែៀកសមេែៀកបំ ក់ដ លប្រគបជិតថ្  និងមជើង ម ើយមប្របើថាន ំកំចាត់េូស(េិន 

ពុល ល់េនុសស)ាញ់មៅមលើសមេែៀកបំ ក់ កា   កុំឲ្យវាខំា។ 
- ស កា ជាេួយនឹងអនកម្វើកា កំចាត់ជំងឺប្រគុនចាញ់ មៅមពលដ លពួកមគេកេូេ ិបស់អនកម ើេបីាញ់ 
ថាន ំ។ េូ ប្រាប់ពួកមគ មបើសិនជាមានអនកណមាន ក់មៅកនុងប្រគួស្ត  បស់អនកមកើតជងំឺប្រគុនមតា  ម ើយប្រតូវ 
ម្វើមតសាឈាេមរាគមេមរាគប្រគុនចាញ់។ សូេមលើកទឹកេិតា ល់អនកជិតខាង បស់អនកឲ្យម្វើ េូគាន ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
៤. ធៅខាងក្សនុងផ្ទោះ - ការ រផ្ទោះររស់េនក្សពីសត្វេសូ 

• ដាក់កដនែងមគង មៅប្រតង់កដនែងដ លគាម នសតវេូស។ 
• មប្របើេុងដ លមានថាន ំកំចាត់សតវេូសសប្រមាប់ប្រគួស្ត ទំាងេលូ។ 
• ប្រតូវប្រគបដប្រគកូនដង៉ាតជាេួយនឹងប្រកណតម់សាើង ឬក៏េុងប្រគបមៅកនុងមពលថ្ថ្ង។ 
• ដាក់សំណញ់មៅតាេបងអួេ និងទាវ   ឬក៏សំណញ់ប្រជលក់ថាន ំកំចាត់េសូ។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៥.        -  ុត្ូបេូសមៅមពលលង េ បិទទាវ   ម ើយចំាយា៉ាងមហាេណស់១មមា៉ាង េុននឹងេូលមៅមគងមៅកនុង  

 បនៃប់។ 
 - ម ៀងរាល់យប់ េុននឹងមគង ប្រតូវមគាះ ឬ លស់ប្រកណត់មៅមប្រកាេដប្រគ មប្រកាេតុ និងទូ ជាកដនែងដ ល 
   េូសពួនសំងំ។ េូ ម ញវាមេញ ម ើយសមាែ ប់វា! 
 - មេៀសវាងមៅខាងមប្រតផៃះមពលប្រពលប់  ល់មពលប្រពលឹេ មប្រ ះជាមពលដ លេូសមេញ កសុុីមប្រេើន  
   បំផុត។ 

 វិ្ ីពាាលដ លលអបំផុត គឺកា កា    ប៉ាុដនា មបើអនកឆែងជំងឺពីសតវេសូ េូ ពាាល! មរាគសញ្ញញ ភាគមប្រេើន គឺ 
ប្រគុនមតា   ងា ញាក់ ឈឺខែួន ឈឺកាល និងឈឺស ែ ក់។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៦. ជ្ំងឺររុនចាញ់ 
 

 ជំងឺប្រគុនចាញ់ គឺជាជំងឺដ លបងកមដាយសតវេូស សមាែ ប់េនុសសមប្រេើនជាងមគបំផុតមៅកនុងពេិពមលក។ 
កុមា ជាង១០០០ ក់ស្តែ បជ់ាម ៀងរាល់ថ្ថ្ងពីជងំឺប្រគុនចាញ់។ េនុសស្ំមពញវយ័ដ ល ស់មៅកនុងតំបន់ដ លមាន 
ជំងឺប្រគុនចាញ់ អាេបមងកើតអង់ទីក ដ លមានកប្រេិតប្របឆំាងនងឹមេមរាគប្រគុនចាញ់ ប៉ាុដនា កុមា  និងកូនដង៉ាតេិនអាេ 
បមងកើតអង់ទីក ានមទ។ ជំងឺប្រគុនចាញ់ ម្វើឲ្យស្តសាីមានថ្ផៃម ះប្របឈេនឹងកា មកើតជំងខឺវះឈាេប្រក េខពស់ មកើត 
េុនមពលកំណត់ ឬក៏មកើតកូនដ លស្តែ ប់។ 
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 ជំងឺប្រគុនចាញ់បំោែ ញមកាសិកាឈាេប្រក េ ម្វើឲ្យេំនួនអុកសុ៊ីហ្សែនដ លប្រទប្រទង់ជវីតិ ដ លប្រតូវ ំមៅកាន់ 
មកាសិកាម ះថ្យេុះ។ លទធផល គឺម្វើឲ្យអនកជំងឺមកើតជំងឺខវះឈាេប្រក េ។ មបើគាម នអុកសុ៊ីហ្សែន មកាសិការាង
កាយេិនអាេម្វើកា ានលអបំផុត។ ខួ កាលខវះអកុសុ៊ីហ្សែនដ លវាប្រតូវកា  ម្វើឲ្យកា េមប្រេើនលូតលស់ កា គិត 
និងកា ម ៀនសូប្រតមានកា លំាក ជាពិមសស េំម ះកុមា ។  
 មរាគសញ្ញញ ថ្នជំងឺខវះឈាេមាន េូជា ៖ មសែកអញ្ញា ញម្មញ ប្រកេកថ្  និងដសបក មខាយ និងអស់កំលំង។
មបើមានមរាគសញ្ញញ ណេួយមលេមឡើង បំូង ចំាាេ់ប្រតូវពាាលជាប ៃ ន។់ ប្រគូមពទយ ឬអនកម្វើកា ដផនកសុខភាព 
អាេផាល់កា ពាាលបងាក កុំឲ្យមកើតជងំឺ  ូេជាផាល់ថាន ំប្របឆំាងនឹងមេមរាគប្រគុនចាញ់ សេ៉ូឡិក អាសុ៊ីត ថាន ំជាតិដ ក 
និងវតីាេីន ម ើយនិងថាន ំប្របឆំាងនឹងមេមរាគប្រគុនចាញ់មៅកនុង  ូវមេែៀងធាែ ក។់  
  ំណឹងលអម ះគឺថា ជំងឺប្រគុនចាញ់ប្រតូវានប្រគប់ប្រគង និងកំចាត់មចាលមៅតាេប្របមទសខែះ។ ជំងឺ ៏អាប្រកក់មនះ
អាេពាាលាន មដាយកា មប្របើវិ្ ីបងាក  និងកា ពាាលឲ្យានឆាប់បំផុតតាេដ លអាេម្វើមៅាន ម ើេបី
បញ្ឈប់កុំឲ្យជំងឺមនះមកើតមឡើងវញិប្រេំដ លៗ។ 
 កាលសេ័យថ្នកា បមងកើត ប្រពះជាមាា ស់ានមានប្រពះបនៃូលថា ប្រគប់យា៉ាងដ លប្រទង់ានបមងកើត គឺសុទធដត 
លអ។ ប៉ាុដនា អំមពើាបានដកដប្របទំាងេនុសស ម ើយនិង្េមជាតិ។ ជំងឺ ម ើយនិងកាីទុកខលំាកេិនមានមៅកនុងសួន
មអដ នមឡើយ ម ើយក៏េិនមកើតមានមៅមលើដផន ីថ្មីដ  ។ ប្រពះជាមាា ស់សនាថា ប្រទង់នឹងជូតទឹកដេនកមេញពីដេនក
មយើងទំាងអស់គាន  ម ើយនឹងគាម នមសេកាីស្តែ ប់ មសេកាីមស្តកសមប្រងង ឬក៏មសេកាីទួញយំមទៀតមឡើយ។ នឹងគាម ន 
កា ឈឺចាប់មទៀតមឡើយ  បិតមសេកាីទំាងអស់មនះ នឹងានកនែងាតម់ៅជាម ៀង  ូត (វវិ ណៈ ២១:៤)។ មតើអនក 
េិនេង់មៅទីម ះមទឬ? 
 

ប្រពះវញិ្ញញ ណថ្នបទទំ យ 
 

កាលឪពុកមាា យម ើេ ំបូង បស់មយើង ស់មៅកនុងសួនមអដ ន ពួកគាត់គឺជាេនសុសលអ 
ម ើយឥតមខាា ះ និងជាេនុសសស្តអ តសអំ។ ពួកគាត់អាេជួបប្រពះទល់េុខនឹងេខុាន ម ើយ
អាេនិយាយជាេួយនឹងប្រទងា់ន  ូេអនកនឹងខ្ុំអាេនយិាយជាេួយគាន ាន ូមចាន ះដ  ។ 
ពួកមគអាេសេែឹងមេើលប្រពះមនប្រតប្រទង ់ម ើយស្តា ប់ប្រពះសូ មសៀង បស់ប្រទង់ប្រាប់ពួកគាត់
ថា ប្រទង់ស្សឡាញ់ពួកគាត់ខាែ ំងប៉ាុណា ។ 
ប្រពះគេពី ដេងថា “ បិតប្រពះថ្នមយើងរាល់គាន  ប្រទង់ជាមេែើងដ លមឆះបនសុស”  

  (ម មប្រពើ  ១២:២៩)។  
ប៉ាុដនា េិនដេនសប្រមាប់អាដាេ និងមអវា៉ាមទ។ ពួកគាត់ប សុិទធខាែ ំងណស់ ដ លពួកគាត់ 

អាេមៅកនុងមេែើងបនសុសម ះ មៅដកប ប្រទង់។ ពួកគាត់េង់មៅកនុងប្រពះវតាមាន បស់ប្រទងម់ៅ 
មពលដ លប្រទង់យាងេកមលងជាេួយនឹងពកួគាតម់ៅកនុងសួនមអដ នជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង។  

កា មនះេិនអាេមៅ ួេេំម ះអនក ឬក៏ខ្ុំមឡើយ។ មយើងេិនដេនេនុសសប សុិទធ ឬក៏
ស្តអ តសអំមឡើយ មតើដេនមទ? មយើងមានាបពី្េមជាតិអញ្ា ឹងម ើយ មយើង ូេជាមៅម សងួត
ដ លអាេឆាប់មឆះាន។ មបើសិនជាមយើងសំុឲ្យប្រពះអនុញ្ញញ តឲ្យមយើងមេើលម ើញប្រពះេ័គកា
ប្រទង់ ប្រទង់នឹងប្រាប់មយើង ូេអវីដ លប្រទង់ានប្រាប់មហារា បស់ប្រទង់ គឺមលកេ៉ាូមសដ    
ថា ៖ 
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“ឯងពុំអាេនឹងមេើលេខុអញានមឡើយ  បិតេនុសសជាតិនឹងម ើញអញ ម ើយ ស់ 
មៅេិនានមទ” (និកខេនំ ៣៣:២០)។ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
មតើមានអវីដ លានដប្របប្របួល តំាងពីសេ័យកាល ៏លអម ះេក មពលដ លអាដាេ 

និងមអវា៉ាានមៅ ស់មៅកនុងសួនមអដ ន? ប្រពះគេពី ដេងថា ៖ 
“គឺជាអំមពើទុេា តិ បស់ឯងរាល់គាន  ដ លានខណឌ ជាកណា លឯង ម ើយនឹងប្រពះថ្ន 

ឯងមទមតើ” (មអស្តយ ៥៩:២)។ 
ម ះម ើយ គឺជាម តុកា ណ៍ដ លានមកើតមឡើង។ អាដាេ និងមអវា៉ាានប្របប្រពឹតា 

អំមពើាប។ ពួកគាត់េិនស្តា បត់ាេកា បងាគ ប ់បស់ប្រពះជាមាា ស់។ ពួកគាត់ានញុុំាដផែពី 
ម ើេ ឹងខុសប្រតូវ (ជាម ើេដ លប្រពះានហាេឃ្លត់)។ អំមពើាបានម្វើឲ្យខូេអតាេ តិ 
 បស់ពួកគាត់។ ពួកគាត់ដលងអាេ ស់មៅកនុងប្រពះវតាមាន បស់ប្រពះានតមៅមទៀត 
ម ើយ។ ប្រទង់េិនានប្របឆំាងជំទាស់នងឹពួកគាត់មទ។ ពួកគាត់មទដ លានប្របឆំាង 
ជំទាស់នឹងប្រទង់ម ះ។  

ខ្ុំគិតថា ប្រពះជាមាា ស់ខូេប្រពះទ័យ មដាយម ើញពួកគាត់ចាកមេញពីសួនមៅ។ ប្រទង់
ានបមងកើតពួកគាត់ ម ើេបីប្របកបគាន ជាេួយនឹងអងគប្រទង់។ ប្រទង់ស្សឡាញ់ពួកគាត់។ ប្រទង់
សពវប្រពះទ័យនឹងេំណយមពលជាេយួនឹងពួកគាត់។ ឥឡូវ ពួកគាត់ានមេញមៅាត់
ម ើយ។ ប្រទង់ពិតជាពិាកប្រពះទយ័ខាែ ំងណស់ម ើយមេើលមៅ ដ លឲ្យពួកគាត់មេញ
មៅ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 

ប៉ាុដនា ប្រទង់េិនអាេឲ្យអំមពើាបកាត់ោា េ់ប្រទងម់េញពីកនូមៅជាេនសុស បស់ប្រទង់ទំាង 
ស្សុងានមឡើយ។ មទាះបីជាប្រទង់េិនអាេមៅមលង ឬជួបពួកគាត់ោៃ ល់ទល់េុខនងឹេខុ 
ក៏មដាយ ប្រទង់ក៏អាេទាក់ទងជាេួយនឹងពកួគាតត់ាេ យៈពួកមទវតា តាេ យៈកា ដណ ំ 
 បស់ប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធ ម ើយក៏អាេតាេ យៈេនុសសប្របុស និងេនុសសស្សីដ ល 
ប សុិទធ ដ លជាមហារាានដ  ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ប្រពះានមានប្រពះបនៃូលប្រាប់ពីប្រគាម ះ មដាយស្ត មាត់ថ្នពួកមហារាប សុិទធ បស់ 
ប្រទង់ តំាងពីបុរាណេក” (កិេាកា  ៣:២១)។ 

ប្រពះគេពី ដេងប្រាប់មយើងពីម ឿងមនះថា ៖ 
“ពិតប្រាក ជាប្រពះមយ ូវា៉ា ប្រទង់នឹងេិនម្វើអវី មូចាន ះមឡើយ មលើកប្រទង់សំដ ងឲ្យពួក 

មហារាជាអនកបមប្រេើប្រទង់ ម ើញគំនិតលក់កំាំង បស់ប្រទង់ផង” (មអេ៉ាុស ៣:៧)។ 
ពួកមហារា េិនានប្របឌិតស្ត មឡើងមដាយខែួនឯងម ះមទ។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ បិតមសេកាីទំ យេិនដ លេកមដាយបំណងេតិាេនុសសមទ គឺជាេនុសសប សុិទធ 

 បស់ប្រពះ ដ លានទាយមដាយស្ត ប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធប្រទង ់បណា លវញិ” (មពប្រតុសទ២ី 
១:២១)។ 
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មតើស្ត អវីមៅ ដ លប្រពះានបញ្ជូ នេកតាេ យៈពួកមហារាម ះ? សូេស្តា ប់អំពីម ឿង 
មនះ មេញពីប្រពះគេពី សញ្ញញ ចាស់ថ្នមសៀវមៅហាកាយ ៖ 

“ម ះហាកាយ ជាទូត បស់ប្រពះមយ ូវា៉ា មលកប្រាប់ ល់បណា ជនតាេប្រពះបនៃលូ 
ដ លប្រពះមយ ូវា៉ាប្រទង់បងាគ ប់េក គឺប្រពះមយ ូវា៉ា ប្រទង់មានប្រពះបនៃូលថា អញមៅជាេួយ 
នឹងឯងរាល់គាន ” (ហាកាយ ១:១៣)។ 

មតើអនកេង់ស្តា ប់ស្ត  ូេម ះពបី្រពះវ បិតា បស់អនកមៅឯនគ ឋានសួគ ៌ដ  ឬមទ? 
ជួនកាលពួកមហារា ំស្ត ប្រពមានដាស់មតឿនេកឲ្យ។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ប៉ាុដនា អញានចាត់ពួកមហារាទំាងប៉ាុ ម ន ជាអនកបមប្រេើ បស់អញឲ្យេក ឯងរាល់គាន  

គឺានមប្រកាកពីប្រពលឹេស្ស្តង ម ើេបីនឹងចាត់មគផង មដាយ កយថា ឱសូេកុំម្វើកា គួ មខពើេ 
ដ លអញសអប់មនះមឡើយ” (មយម មា ៤៤:៤)។ 

ពួកមហារាមផសងមទៀត  ូេជាមលកដានីដញ៉ាល និងមលកយ៉ាូហានានសុបិននិេិតា 
ម ើញប្រពឹតាិកា ណ៍ មពលអ គត ម ើេបីឲ្យពួកគាត់អាេជួយមយើង ឲ្យម ៀបេំសប្រមាប់ 
អវីដ លមកើតមានមឡើង មពលខាងេុខ ម ើយម ើេបីឲ្យមយើងអាេមេើលម ើញប្រពះ សថ
 បស់ប្រពះម្វើកា មពញប្របវតាិស្តស្តសា បស់ពិេពមលកមនះ។ 

ថ្វីមបើមហារាាននិយាយមដាយសំមលងមផសងៗគាន ក៏មដាយ ក៏ស្ត ទំាងអស់ដ លប្រពះ
ានប្របទានេកឲ្យពួកគាត់ប្រតូវគាន នឹងថ្ផៃម ឿង ៏្ំេយួ ៖ កាីស្សឡាញ់ បស់ប្រពះជាមាា ស់ 
េំម ះអនកមានាប និងគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់ជួយសមគងាគ ះពួកគាតត់ាេ យៈកា លះបង់ 
ប្រពះរាជបុប្រតាប្រទង់ គឺប្រពះមយស ូប្រគីសៃ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
ប្រាក ម ើយ ប្រពះមយស ូអងគឯងក៏ជាមហារា ម ើយមលើសពីមហារាមៅមទៀត។ ប្រទង់គឺ 

ជាអនក ំស្ត  ៏លអឥតមខាា ះេកពីប្រពះវ បិតា។ ប្រទង់ានបងាហ ញកាីស្សឡាញ់ បស់ប្រពះ 
េំម ះអនកមានាប ដ លគាម នអនកណអាេម្វើាន។ កា សុគត បស់ប្រទង់មៅមលើមឈើ
ឆាក ង គឺជាអវីដ លម្វើឲ្យមយើងអាេទទួលានមសេកាីសមគងាគ ះ។  

កាលប្រពះមយស ូានយាងមៅកាន់នគ ឋានសួគ៌ ប្រទង់ានទុកឲ្យប្រកុេជនំុំ បស់ប្រទង ់
បនាម្វើកា ងា ដ លប្រទង់ានចាប់មផាើេ ួេម ើយ។ ប្រទង់ានបញ្ជូ នអំមណយថ្នប្រពះ
វញិ្ញញ ណ បស់ប្រទង់ ម ើេបីផាល់កំលំងថាេពល ល់អនកម ើ តាេប្រទង់ឲ្យម្វើកា ងា ។ ប្រពះ
វញិ្ញញ ណានផាល់អំមណយខាងបទទ ំយមៅកាន់ប្រកុេជនំុំ ម ើេបីឲ្យប្រពះជាមាា ស់អាេ
បនាបញ្ជូ នស្ត  បស់ប្រទង់មៅកាន់កូនមៅ បស់ប្រទង់មៅឯដផន ី។ 

ជិតពី  ន់ឆាន ំានកនែងផុតមៅម ើយ ចាប់តំាងពីមពលម ះេក។ មយើងនឹងមៅដត 
មានស្ត ដ លប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ នេកតាេ យៈមហារា បស់ប្រទង់ពីសេយ័បុរាណ 
 ដ ល។ វាមានមៅកនុងប្រពះគេពី មនះឯង។ ស្ត ម ះមៅដតពិត ល់សពវថ្ថ្ងមនះ។  

អនកេុខជាកំពុងដតឆងល់ម ើយ ថាមតើប្រពះឈប់បញ្ជូ នស្ត េកតាេ យៈពួកមហារាឬ។ 
មតើប្រទង់េិនមានអវីបដនថេមទៀតម ើេបីនិយាយេកពកួមយើងមទឬ? មតើប្រទង់មៅដតស្សឡាញ់
ពួកមយើងដ  ឬមទ? ឬក៏ប្រទង់ានបំមេែេពួកមយើងម ើយ? 

សូេស្តា ប់ស្ត ដ លប្រទង់ានផាល់ឲ្យតាេ យៈមហារា បស់ប្រទង ់គឺមលកយ ៉ូដអល ៖  
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“មប្រកាយប្រគាម ះ អញនឹងចាត់វញិ្ញញ ណ បស់អញមៅមលើប្រគប់ទំាងេនុសស ម ះកូន 
ប្របុសស្សី បស់ឯងនឹងទាយ ពួកចាស់ៗ បស់ឯងនឹងយល់សបាមិ ើញ ម ើយពួកកំសោេះៗ 
 បស់ឯងនឹងម ើញកា ជាក់ដសាង” (យ៉ាូដអល ២:២៨)។ 

មៅកនុងសុបិននិេិតា បស់មលកយ៉ាូហានអំពសីេ័យេងុបញ្ាប់ គាត់ានម ើញស្តតំាង 
ដ លជាសតវ គវាយប្របហា មៅមលើប្រកុេជំនុំ បស់ប្រពះ។ 

“ គក៏ខឹងនឹងស្តសាីម ះ ម ើយមេញមៅេាំងនឹងសំណល់ពូជ ងទំាងប៉ាុ ម ន ជាពួក 
អនកដ លកាន់តាេបញ្ញតាប្រពះ ម ើយមានមសេកាីប ៃ ល់ពីប្រពះមយស ូ” (វវិ ណៈ ១២:១៧)។ 

សំណល់ពូជ បស់ស្តសាីគឺជាប្រកុេជំនុំពតិមៅកនុងសេ័យេងុបញ្ាប់ គឺសេ័យកាល បស់ 
មយើង។ មតើអវីមៅជា “ទីប ៃ ល់ បស់ប្រពះមយស ូប្រគីសៃ”? មានមទវតាេួយ ូបានប្រាប់ 
មលកយ៉ាូហានថា ៖  

“ បិតកា ម្វើប ៃ ល់ពីប្រពះមយស ូ ម ះម ើយជាវញិ្ញញ ណថ្នមសេកាីទំ យ”  
  (វវិ ណៈ ១៩:១០)។ 

 ូមេនះ ប្រកុេជំនុំពិត បស់ប្រពះ គឺប្រតូវានស្តគ ល់ថាជាប្រកុេជំនុដំ ល កាបញ្ញតា បស់ប្រពះ 
ម ើយជាប្រកុេជំនុំដ លានទទួលប្រពះព ជាវញិ្ញញ ណថ្នបទទំ យ។ 

មានេនុសសជាមប្រេើនានតំាងខែួនជាមហារា។ ពួកមគានអះអាងថានយិាយជួសឲ្យប្រពះ
ជាមាា ស់។ ប៉ាុដនា េុះមបើសិនជាពួកមគេិនដេនជាមហារាពិតម ះ។ េុះមបើសិនជាស្ត  បស់
ពួកមគានេកពីស្តតំាងវញិម ះ? 

ប្រពះមយស ូានប្រពមានដាស់មតឿនស្តវក័ បស់ប្រទង់អពំីម ឿងមនះម ើយ។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ បិតនឹងមានប្រពះប្រគីសៃដកែង ម ើយមហារាដកែងមកើតមឡើង មគនឹងម្វើទីសំគាល់យា៉ាង្ ំ

ម ើយនិងកា អស្តា  យ ម ើេបីនឹង ំទំាងពួកអនកម ើសតំាងឲ្យវមងវងផង មបើសិនជាាន” 
(មា៉ាថាយ ២៤:២៤)។ 

មដាយស្ត ដតមយើងានទទួលកា ប្រពមានដាស់មតឿនអំពីមហារាដកែងកាែ យ មយើងប្រតូវដត 
 ឹងអំពីភាពខុសគាន  វាងមហារាដកែងកាែ យ និងមហារាពិត។ ប្រពះគេពី ដេងថា “កុំឲ្យមជឿប្រគប់
ទំាងវញិ្ញញ ណមឡើយ េូ លបងវញិ្ញញ ណទំាងអស់វញិ ម ើេបីឲ្យាន ឹងជាេកពីប្រពះ ឬេិន
ដេន  បិតមានមហារាដកែងកាែ យជាមប្រេើនមកើតេកកនុងមលកិយមនះម ើយ” (យ៉ាូហានទ១ី 
៤:១)។ 

មតើមយើង “លបងវញិ្ញញ ណ” យា៉ាង ូេមេាេមៅ? ប្រពះគេពី ដេងប្រាប់មយើងថា ៖ 
“មយើងនឹងសំគាល់ប្រពះវញិ្ញញ ណថ្នប្រពះាន ូមេនះ គឺអស់ទំាងវញិ្ញញ ណណដ លដថ្ែង 

ប្រាប់ថា ប្រពះមយស ូប្រគីសៃានេកកនុងស្តេ់ឈាេ គឺវញិ្ញញ ណម ះម ើយដ លេកពីប្រពះ” 
(យ៉ាូហានទី១ ៤:២)។ 

ស្ត ពិត បស់មហារា គឺប្រតូវគាន ជាេួយនឹងប្រពះបនៃូល ម ើយនិងេាប់ ឬបញ្ញតា បស់ 
ប្រពះ។ (មអស្តយ ៨:២០) 

កា ទសសទាយ បស់មហារាពិត ប្រតូវដតានបំមពញ (មកើតមឡើង)។ (មយម មា ២៨:៩) 
កា ងា  បស់មហារាពិត និងម្វើឲ្យប្រពះវហិា  កីេមប្រេើន។ (កូ និថ្ូសទី១ ១៤:៣,៤) 
ជីវតិមហារាពិត នឹងផាល់ផលដផែលអ។ (មា៉ាថាយ ៧:១៦) 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 
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ខ្ុំសូេដេក ដំលកម ឿងេួយជាេួយនឹងអនកអពំី មបៀបដ លប្រពះានប្របទានព  ល់ 

ប្រកុេជំនុំពិត បស់ប្រទង់មដាយប្រពះវញិ្ញញ ណថ្នបទទ ំយមៅកនុងសេយ័កាល បស់ពកួ
មយើង។ 

មានកា និយេស្តស េួយយា៉ាង្ំ ដ លានចាប់មផាើេជិតពី  យឆាន ំេុន មៅមពល 
សិសសខែះដ លខិតខំប្របឹងដប្របងមោា តអា េមណ៍មៅមលើបទទ ំយ បស់មលកដានីដញ៉ាល 
និងវវិ ណៈ។ ពួកគាត់ានមជឿជាក់ថា កា យាងេកជាមលើកទី២ បស់ប្រពះមយស ូ គឺកាន់ 
ដតខិតជិតេក ល់ម ើយ។ កា ខិតខំសិកាម ៀនសូប្រតយា៉ាងយកេតិាទកុដាក់ បស់ពួកគាត ់
ានម្វើឲ្យពួកគាត់មជឿថា ប្រពះមយស ូនឹងយាងេកជាេយួនឹងពពួកមទវតាជាមប្រេើនមៅកនុង
ឆាន ំ១៨៤៤។ 

ពួកគាត់ានចាប់មផាើេអ្ិបាយ និងបមប្រងៀនអំពីម ឿងមនះ ម ើយមាន វូងេនុសស 
យា៉ាងមប្រេើនកុះក េកស្តា ប់។ េនុសសរាប់ ន់ ក់ានមជឿមលើស្ត  បស់ពួកគាត់ ម ើយ
ានមប្រតៀេខែួនសប្រមាប់ថ្ថ្ង ៏អស្តា  យ មៅមពលដ លប្រពះមយស ូនឹងយាងប្រតឡបេ់កវញិ។ 
ប៉ាុដនា មពលមវលក៏ានេក ល់ ម ើយក៏ ួសាត់មៅ ម ើយប្រពះមយស ូក៏េិនានយាង
េក។ 

អនកគិតមៅមេើលថា អនកទំាងអស់ម ះខកេិតាខាែ ំងប៉ាុណា ។ ពួកគាត់មជឿជាក់យា៉ាង 
ប្រាក ថា េិនយូ មឡើយ ពួកគាត់នឹងានមៅឯនគ ឋានសួគ៌ជាេួយនឹងប្រពះមយស ូ។ 
ដតពួកគាត់ដប ជាមៅទីមនះ ដ ល គឺមៅកនុងពិេពមលកដ លមានាប។ អនកជិតខាង 
 បស់ពួកគាត់ានមសើេេំអកឲ្យពួកគាត ់ម ើយានប្រាប់ពួកគាត់ថា ពួកគាត់ប្រតូវាន 
ចាញ់មាកឲ្យមជឿថា ប្រពះមយស ូពិតជានឹងយាងេកវញិ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
មៅកនុងេំមណេអនកមជឿដ លានខកេិតា មានស្តសាីវយ័មកមងមាន ក់មឈាម ះ ដអ លឡិន។ ប្រពះ
ជាមាា ស់ានប្របទានសុបិននិេិតាម ើេបីមលើកទឹកេតិាគាត ់ម ើយនិងេនុសស ថ្ទមទៀត 
ដ លានមជឿមលើកា យាងប្រតឡប់េកវញិ បស់ប្រពះមយស ូ។ គាត់ានម ើញរាស្តសា បស់
ប្រពះម ើ មៅកនុងផែូវតូេេមងអៀតេួយ ខពស់ពីមលើមលកិយ។ ពួកមគកំពុងដតម្វើ មំណើ  មៅ
កាន់នគ ឋានសួគ៌។ មៅពីមប្រកាយ និងពីមប្រកាេពួកមគមានភាពងងឹត ប៉ាុដនា ប្រពះមយស ូអងគ
ឯងានបំេែឺពនែឺ បស់ប្រទង់មៅមលើផែូវខាងេុខ។ 

ដអ លឡិនាន ឹងអំពីន័យមៅកនុងសុបិននិេិតាមនះ។ គាត់ ម ើយនិងអនកមជឿមផសង
មទៀត ានេកកនុងសេ័យកាលងងតឹ។ ពួកមគមសៃើ ដតាក់ទឹកេិតាមដាយស្ត ដតកា ខក
េិតា។ ប៉ាុដនា ប្រពះមយស ូាន ឹក ំពួកមគ។ មបើសិនជាពួកមគនឹងម ើ មៅកនុងពនែឺដ លប្រទង់
ផាល់ឲ្យ ម ះទីបំផុត ពួកមគនឹងមៅ ល់ ំណក់ឋានសួគ ៌បស់ពួកមគម ើយ។ 

មៅមពលដ លដអ លឡិន ដេក ដំលកសុបិននិេិតា បស់គាត់ជាេួយនងឹអនក ថ្ទមទៀត 
ពួកមគក៏មានទឹកេិតាមឡើងវញិ។ េនុសសជាមប្រេើនានយល់ថាប្រពះជាមាា ស់េនិានបមំេែេ 
ពួកមគមទ។ ប្រទង់ស្សឡាញ់ពួកមគយា៉ាងខាែ ំង   ូត ល់ផាល់ឲ្យពួកមគនវូប្រពះវញិ្ញញ ណថ្ន 
បទទំ យ។ ដអ លឡិន គឺជាអនក ំស្ត  បស់ប្រពះ ម ើយមពញេួយជីវតិ បស់គាត់ ប្រពះ
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ានបញ្ជូ នសុបិននិេិតាឲ្យគាត់ជាបនាប ៃ ប ់ម ើេបីដេក ដំលកជាេួយនឹងរាស្តសា បស់ 
ប្រទង់។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
គាត់ានម ៀបកា ជាេួយនឹងសិសសប្រពះគេពី វយ័មកមងមាន ក់មឈាម ះ ម ជេស៍ វា៉ាយថ្៍ 

ម ើយពួកគាត់ាន ួប ួេជាេួយនឹងប្រកុេតូេ ថ្ទមទៀតបមងកើតជាប្រពះវហិា មសមវនម យ 
អាត់មវនទីសៃមឡើង។ អស់ យៈមពលជាង៧០ឆាន ំ ដ ល អនកស្សីដអ លឡិនានផាល់  
 ំបូ ម នលអៗ និងទិសមៅេាស់លស់មៅ ល់អស់អនកដ លានកាែ យជាមេ កឹ ំប្រពះ
វហិា មនះ។ ពួកមគានមាះពុេពមសៀវមៅ ពួកមគានផាល់េំមណះ ឹង ល់មវជជបណឌិ ត 
និងប្រគូមពទយ ពួកមគាន បញ្ជូ នមបសកជនមៅជុំវញិពិេពមលក ពួកមគានស្តងសង់ 
ស្តលម ៀន និង េនៃី មពទយទំាងអស់ គឺមដាយស្ត ដត ំបូ ម នដ លប្រពះានផាល់ឲ្យតាេ 
 យៈអនកស្សីដអ លឡិន វា៉ាយថ្៍មនះឯង។ 

គាត់ានស្តែ ប់ជាង១០០ឆាន ំេុន ប៉ាុដនា ឥទិធពល បស់គាត់មៅដតមានជាបនា។ សំមណ  
 បស់គាត់ប្រតូវានមាះពុេពមេញជាមប្រេើនភាស្ត។ តាេ យៈមសៀវមៅ បស់គាត់ គាត់ាន 
ផសពវផាយមៅកាន់េនុសសមប្រេើនជាងស្តសាីមផសងៗមទៀតមៅកនងុប្របវតាិស្តស្តសា។ គាត់ាន 
មៅសំមណ  បស់គាត់ថា “ពនែឺតូេ” េងអុលបងាហ ញមៅ ក “ពនែឺដ ល្ំជាង” គឺប្រពះគេពី 
ប សុិទធ។ ជីវតិ ស់មៅ បស់គាត់តាេដបបដផន បស់ប្រពះ កា បមប្រងៀនមដាយយកប្រពះគេពី 
ជាប្រគឹះ ម ើយនិងកា ទសសទាយដ លប្រតឹេប្រតូវអំពីប្រពឹតាិកា ណ៍ មពលអ គត ទំាងអស់
បញ្ញជ ក់ថា គាត់គឺជាមហារាពិត។ 

កា ងា  បស់គាត់ ជាអនក ំស្ត  បស់ប្រពះជាមាា ស់ ជួយបញ្ញជ ក់ថា ប្រពះវហិា មសមវន
ម យ អាត់មវនទីសៃ គឺជាប្រពះវហិា  បស់ប្រពះពិតប្រាក សប្រមាបស់េ័យកាលេងុមប្រកាយ
មនះ។ មយើងាននិយាយអំពីម ឿងមនះមៅកនុងមេម ៀនេុន បស់មយើង។ តាេ យៈមហារា
យ៉ាូហាន ប្រពះវហិា ពិត គឺប្រតូវានេំណំមដាយសញ្ញញ សំគាល់ពី េំណុេ គឺ កាបញ្ញតាទំាង
អស់ បស់ប្រពះជាមាា ស់ ម ើយនិងកា មានទីប ៃ ល់ បស់ប្រពះមយស ូ ដ លជាប្រពះវញិ្ញញ ណ
ថ្នបទទំ យ។ 

កនុង េជាអនកមសមវនម យ អាត់មវនទីសៃ ខ្ុំ ឹងថាខ្ុំានប្រពះព យា៉ាង្ំម្ងតាេ យៈ 
កា ងា ផសពវផាយ ំណឹងលអ បស់អនកស្សីដអ លឡិន វា៉ាយថ្៍។ អនកក៏អាេដេក ដំលកមៅ 
កនុងប្របមយាជន៍ដ លានេកតាេ យៈស្ត ដ លប្រពះានបញ្ជូ នេកប្រពះវហិា  បស់ប្រទង ់
តាេ យៈមហារាថ្នសេ័យេុងមប្រកាយ បស់ប្រទង់ដ  ។ សូេមេតាា េូល ួេអ្ិស្តា នជាេយួ 
នឹងខ្ុំ អ ប្រពះគុណ ល់ប្រពះជាមាា ស់ េំម ះអំមណយថ្នបទទំ យ ល៏អមនះ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅឯនគ ឋានសួគ៌ អ ប្រពះគុណប្រទងដ់ លស្សឡាញ់ពួកទលូបងគ ំ

ប្រគប់ប្រគាន់នឹងមៅមានទំ ក់ទំនងជាេួយនងឹពួកទូលបងគំ។ អ ប្រពះគុណប្រទង់ដ លាន 
ផាល់នូវអំមណយទាន ល់បុ ស និងស្តសាី ម្វើជាមហារា ម ើយតាេ យៈពួកគាត់ប្រទង់ាន 
ផាល់ប្រពះគេពី  ដ លជាប្រពះបនៃូល បស់ប្រទង់េកឲ្យពួកទូលបងគ។ំ ម ើយក៏អ ប្រពះគុណប្រទង់ 
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ដ លមៅកនុងសេ័យកាលេុងមប្រកាយមនះ ប្រទង់មៅដតមានស្ត សប្រមាប់ពួកទូលបងគំ ជា
ស្ត ដ លអាេជួយពួកទូលបងគ ំស់មៅមដាយ កីរាយ មានសុខភាពលអ  ស់មៅានយូ  
អដងវង ម ើយមានជីវតិលអប្របមសើ ។ 

 ូមេនះ ពួកទូលបងគំសូេអ ប្រពះគណុប្រទងេ់ាងមទៀតេំម ះអមំណយម ះ។ ម ើយពួក 
ទូលបងគំសូេអ ប្រពះគុណប្រទង់េំម ះ មបៀបដ លជួយឲ្យពួកទូលបងគំ ងឹអំពេីល ថ្ន 
សេ័យេុងមប្រកាយ បស់ប្រទង់ផងដ  ។ អ ប្រពះគុណប្រទង់ដ លមានឱកាស ងឹអំពមីសេកាី 
ពិតទំាងមនះ ម ើយមានេំដណកដេក ដំលកវាជាេួយនឹងពិេពមលក។  

ប្រពះវ បិតា ពួកទូលបងគំស្សឡាញ់ប្រទង់ ម ើយពួកទូលបងគំេងម់ានេំដណកជារាស្តសា 
មៅកនុងសេ័យេុងមប្រកាយ បស់ប្រទង់។ សូេប្រទង់ផាល់នូវប្រពះគុណ និងកំលំង ខណៈមពល 
ដ លពួកទូលបងគំបនាម ៀនសូប្រត និងបនា កីេមប្រេើនមៅកនុងមសេកាីពិត បស់ប្រទងប់្រគប់កិេា
កា ទំាងអស់មនះ ពួកទូលបងគំសូេអ្សិ្តា នមៅកនុងប្រពះ េប្រពះមយស ូ អាដេ៉ាន។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
(ម ឿងអាេមប្រជើសម ើស) 
(ប្រតូវនិទានប្រាប់អំពីម ឿងមនះ មបើអាេម្វើមៅាន ជាជាងអានឲ្យស្តា ប់) 
 
ជាមប្រេើនឆាន ំេកម ើយ មៅទីវាល មហាស្តថ ន ៏្ំលវឹងមលវើយថ្នតបំន់ប  ័ីនណដលន ៍ 

ថ្នប្របមទសអាគ វិកខាងតបូង មានេនុសសថ្ប្រព ប្របុសមាន ក់មឈាម ះថា ស ូ ូា។ គាត់ាន 
 ស់មៅដាេ់ស្សយាលពីមគឯង ជាកុលសេព័នធ បស់ប្របជាជនណូមា៉ាឌកី។ មានយប់េួយ 
   ូវ ងា  គាត់ានលូនេូលមៅកនុងទីជប្រេក បស់គាតប់ប្រេុងនឹងមគង។ ប៉ាុដនា យប់ដប្រប
កាែ យមៅជាេែឺជាងមពលថ្ថ្ង។ មានេនុសសដ លមានពនែឺានមលេេកឯគាត់ ម ើយប្រាប់
គាត់ឲ្យមៅ កពួកេនុសសដ លកាន់ “មសៀវមៅ”។ គាត់ប្រតូវដតមៅ កពួកេនុសសដ លាន
ថាវ យបងគំប្រពះជាមាា ស់។ 

មលកស ូ ូា េិនយល់មទថាមានន័យ ូេមេាេម ះមទ។ មតើជាមសៀវមៅអវីមៅ? មតើ
គាត់អានវាយា៉ាងមេ៉ាេមៅ មបើសិនជាគាត់ កវាម ើញ? ភាស្ត បស់េនុសសថ្ប្រពមាន
លកខណៈសូ ប្រកិក ម ើយបនែឺសំមលងមឡើងមៅបំពង់ក គឺខុសពីភាស្តកុលសេព័នធ បស់ជន
ជាតិអាគ វិក ថ្ទមទៀត។ មគេិនដ លានបមងកើតជាភាស្តស មស ម ះមឡើយ។ 

ប៉ាុដនា “ ូបដ លមានពនែឺចំាងដេង”  ូេដ លមលកស ូ ូា ានមៅថាជាមទវតាដ ល 
ានមលេេកឯគាត់ ាននិយាយថា “មសៀវមៅមេះនិយាយ។ អនកនឹងមេះអាន។” មលក
ស ូ ូា ានម្វើ ំមណើ  អស់ យៈមពលជាមប្រេើនថ្ថ្ងជាេួយនឹងប្រកុេប្រគួស្ត  បស់គាត់ តាេ
ដសវង កមសៀវមៅម ះ។ គាត់ានម្វើ ំមណើ  មៅ ល់ខៃេ បស់កសិក  កុលសេព័នធ ាន់្ូ  
ម ើយានសួ ពួកមគ ដប្រកងពួកមគស្តគ ល់ពួកេនសុសដ លមាន មសៀវមៅម ះ។ 

បុ សជនជាតិភាគតិេ(កលុសេព័នធ)ភ្ាក់មប្រពើតដ លានឮេនុសសថ្ប្រព ស្ស្តប់ដតមេះ 
និយាយភាស្ត ាន្ូ  បស់គាត់ាន។ គាត់ក៏ាន ំមលកស ូ ូាមៅជួបប្រគូគងាវ ល 
 បស់គាត់ភាែ េ។ មលកប្រគូគងាវ ល មំេើបេិតាជាខាែ ំងមពលានឮម ឿង បស់មលក 
ស ូ ូា។  ួេគាត់ាននិយាយថា “ ំមណើ   បស់អនកប្រតូវានេប់ម ើយ។” មលកស  ូា 
សបាយេិតាជាខាែ ំង។ ប៉ាុដនា មៅយប់ម ះ  ូបដ លមានពនែឺចំាងដេងក៏ានមលេេកឯ
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គាត់េាងមទៀត។ គាត់ាននិយាយថា េនុសសទំាងមនះ េិនដេនជាេនុសសដ លគាត់ប្រតូវ 
តាេ កម ះមទ។ គាត់ប្រតូវតាេ ក “ប្រពះវហិា ដ ល កាថ្ថ្ងប សុិទធ ម ើយនិងមលកប្រគូ 
គងាវ លេ៉ាយ។” មលកប្រគូគងាវ លេ៉ាយ នឹងមានមសៀវមៅ ម ើយក៏មាន “មសៀវមៅពណ៌ 
មតាន ត៤កាល ដ លតាេពិតមៅ៩កាល។” 

មៅថ្ថ្ងប ៃ ប់មលកស ូ ូា ានអ្ិស្តា នសំុសញ្ញញ តប្រេុយ។ គាត់ប្រតូវកា កា ដណ ំ 
ខែះសប្រមាប់កា ម្វើ ំមណើ   បស់គាត់។ មៅមពលដ លគាត់ានអ្ិស្តា ន ពពកក៏ានមលេ 
េកមៅមលើមេ ។ មលកស ូ ូាន ក៏ានម្វើ ំមណើ  មៅតាេពពកម ះអស់ យៈមពល 
ប្រាំពី ថ្ថ្ង។ ពពកម ះក៏ ស្តត់ាតម់ៅមៅប្រតង់េូេិេយួ។ 

មៅទីម ះ មលកស ូ ូា ានសួ  កមលកប្រគូគងាវ ល េ៉ាយ ម ើយមគក៏ាន ំគាត់
មៅ កផៃះប្រគូគងាវ លេ៉ាយ ភាែ េ។  

ប ៃ ប់ពីមលកស ូ ូា ានប្រាប់ម ឿង បស់គាត់ជាភាស្តតំបន់ម ះ ួេ មលកប្រគូ 
គងាវ លេ៉ាយ ានយកប្រពះគេពី ចាស់សឹកម េ លឹម ះមេញេក។ មលកស ូ ូា ាន
លន់មាត់ដស្សកថា “មសៀវមៅម ះឯង!”។ “គឺមសៀវមៅម ះឯង! ប៉ាុដនា មតើមសៀវមៅទំាង
៤កាល ដ លតាេពិតមៅ៩កាលម ះ មៅឯណ?” 

តាេពិតមៅ ជាមប្រេើនឆាន ំេុន អនកស្សីដអ លឡិន វា៉ាយថ្៍ ានស មស មសៀវមៅអំពី 
មសេកាីដណ ំមៅកាន់ប្រកុេជំនុំ បស់ប្រពះេនំួនប្រាំបួនកាល ដ លមានេំណងមជើងថា 
ទីប ៃ ល់សប្រមាប់ប្រកុេជំនុំ។ មៅកនុងកា មាះពុេពេួយ មសៀវមៅទំាងមនះប្រតូវានបប្រងួេ
េកប្រតឹេបួនកាល ម ើយមលកប្រគូគងាវ លេ៉ាយមានមសៀវមៅទំាងមនះ! 

កា ដសវង ក បស់មលកស ូ ូា ប្រតូវានបញ្ាប់។ គាត់ាន កម ើញពួកេនុសសដ ល 
មានមសៀវមៅម ើយ។ គាត់ាន កម ើញពួកេនុសសដ ល កាថ្ថ្ងប សុិទធ ជាពួកេនុសស 
ដ លានទទួលប្រពះព ជាេួយនឹងអមំណយថ្នបទទំ យដ លានទាយទកុេនុ។ មៅទី
បំផុត គាត់ និងប្រកុេប្រគួស្ត ានទទួលយកប្រពះប្រគីសៃ ម ើយានម្វើបុណយប្រជេុជទឹក។ 
គាត់ានកាែ យមៅជាអនកផសពវផាយ ណឹំងលអ ល់ប្របជាជន បស់គាត។់ 

សពវថ្ថ្ងមនះ ប្រពះានម្វើកា តាេវិ្ ីយា៉ាងអស្តា  យ ម ើេបី ឹក ំបុ ស និងស្តសាីមឆាព ះមៅ ក
ស្ត មៅសេ័យេុងមប្រកាយ បស់ប្រទង់។ ម តុផលដ លអនកស្តា ប់ឮម ឿងមនះ គឺេិនដេនជា
ម ឿងថ្េ នយម ះមទ។  ូេមលកស ូ ូា អនកកំពុងដតប្រតូវាន ឹក ំ។ ប្រពះជាមាា ស់ កំពុង
ដត ឹក ំអនកមៅកនុងមសេកាីពិត បស់ប្រទង់។ ប្រពះជាមាា ស់កំពុងដតផាល់ភាពកាែ ហាន ឲ្យអនក
ប្របឈេនឹងអ គតកាល។ 

អនកប្របដ លជាតាេដសវង កមសេកាីពិតអស់មពលជាមប្រេើនឆាន ំម ើយ។ ខ្ុំមជឿថា អនក្ត្ូវ
ានប្រពះ ឹក ំេកកាន់មគាលមៅមនះ។ អនកគឺ ូេមលកស ូ ូាដ   អាេលន់មាត់ថា “គឺ
មនះម ើយ! ជាមសេកាីពិត បស់ប្រពះជាមាា ស់!” 
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ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ ៖ 
 
មលកុបបតាិ ៣:២៨   ដានីដញ៉ាល ៨:១៤  កូ និថ្ូសទី១ ១២:២៨ 
ជនគណ  ១២:៦   យ៉ាូដអល ២:៣១   មអមេសូ  ៤:៨ 
 ាកសប្រតទី២ ២០:២០   មា៉ាថាយ ៧:១៨   មអមេសូ  ៤:១១-១៥ 
សុភាសិត ២៩:១៨   កិេាកា  ២១:៩   យូដាស ១៤ 
ប មិទវ ២:៩    កូ និថ្ូសទី១ ១:៧  វវិ ណៈ ១៤:១២ 
 

លំនពំិភាក្សា 
 

សត្វេូស - ជាធេចំលងជ្ំងឺ 
 
 ១. ម តុអវីសតវេូស ជាសតវដ លមប្រគាះថាន ក់? 
 ២. មតើអនកអាេកា   េិនឲ្យសតវេូសបងកកំមណើ ត ឬបនាពូជមៅកនុង ម ើយនិងមៅដកប េូេិឋាន បស់អនកាន  
                  មដាយ មបៀបណ? 
 ៣. មតើអនកអាេកា   ខែួន និងកូនមៅ បស់អនកពីសតវេូសមៅកនុងផៃះ បស់អនកមដាយ មបៀបណ? 
 
រពោះវញិ្ញា ណ្ននរទទំនយ 
 
 ១. កាលប្រពះានបមងកើតពួកគាត់ព ីំបូង អាដាេ និងមអវា៉ា អាេជួប និងមេើលប្រពះជាមាា ស់ទល់េុខ នឹងេុខ 

ាន។ ម តុអវីានជាមយើងេិនអាេ? 
 - និកខេនំ ៣៣:២០   - មអស្តយ ៥៩:២ 

 ២. មប្រកាយអំមពើាប មតើប្រពះជាមាា ស់ទាក់ទងជាេួយរាស្តសា បស់ប្រទង់មដាយ មបៀបណ? 
  - កិេាកា  ៣:២១    - មអេ៉ាុស ៣:៧ 
 ៣. មតើស្ត អវីខែះ ដ លប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ នេកតាេ យៈមហារា បស់ប្រទង?់ 
  - ហាកាយ ១:១៣   - មយម មា ៤៤:៤ 

៤. មតើប្រពះនឹងទំ ក់ទំនងជាេយួនឹងរាស្តសា បស់ប្រទងត់ាេ មបៀបមនះដ  ឬមទ មៅកនុងសេ័យកាល បស់ 
     មយើង? 

  - យ៉ាូដអល ២:២៨    - វវិ ណៈ ១២:១៧ 
 ៥. មតើអនកអាេ ឹងមដាយ មបៀបណ ថាមហារាពិតជាមហារាេកពីប្រពះជាមាា ស់ដេន ឬក៏ជាមហារាដកែងកាែ យ  

ម ះ? មតើឥឡូវមនះ មយើងមានស្តគ ល់មហារាណមទ? 
 - មា៉ាថាយ ២៤:២៤   - យ៉ាូហានទី១ ៤:១,២ 
 - មអស្តយ ៨:២០   - មយម មា ២៨:៩ 
 - កូ និថ្ូសទី១ ១៤:៣,៤   - មា៉ាថាយ ៧:១៦ 
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មេម ៀនសុខភាពទី២២ - អ េ័យមៅតាេផៃះសដេបង 

 
 

១. កា មប្របើប្រាស់ទឹកតាេ មបៀបប្រតឹេប្រតូវ គឺលអប្របមសើ ជាងកា មប្របើប្រាស់ថាន ំម ើេបីបងាក  ម ើយនិងពាាលជំងឺមៅ 
   មទៀត។ ទឹកជួយ ល់រាងកាយប្របយុទធប្របឆំាងនឹងជំង ឺឬមេមរាគទំាងមៅខាងកនុង និងខាងមប្រតរាងកាយ។ កា  
   រកាអ េ័យ ជួយកា   ប្របឆំាងនឹងេីប្រកុប ឬមេមរាគដ លបងកមប្រគាះថាន ក់កុំឲ្យេូលេកលុកលុយាន។ 

កា លងថ្  គឺជាវិ្ ីដ លសំខាន់ជាងមគបំផុតម ើេបីបងាក  ឬកា   កា ឆែងរាលដាលថ្នជំងឺ។ ប្រតូវលង 
ថ្ ឲ្យានស្តអ ត េុននឹងម្វើេហូបញុុំា ឬក៏លង បួស ម ើយនិងមប្រកាយមពលបត់មជើង ួេ ប ៃ ប់ពីប៉ាះ ល់អនក 
ជំងឺ ស្តេ់មៅ ឬក៏សតវ។  

ប្រតូវលងថ្ ជាេួយនឹងស្តប  ូម ើយ ុសប្របអប់ថ្ ឲ្យសពវកដនែង ម ើយ ុសមៅតាេខនងប្របអបថ់្  ួេមៅ
តាេេម ែ ះប្រមាេថ្  ប ៃ ប់េក លងជំ ះថ្ ជាេួយនឹងទកឹស្តអ ត។ សំអាត្ូលី ីមេញពីប្រកេក។ ប្រតូវលង
ជំ ះជាេួយនឹងទឹកស្តអ ត ម ើយសេងួតនឹងខយល់។ 

េូ ម្វើតាេវិ្ ីមនះ មទាះបីជាគាម នស្តប ូ ឬមបើេិនសូវមានទឹកប្រគបប់្រគាន់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

២. ការងូត្ទឹក្ស 
កា ងូតទឹកម្វើឲ្យមានអា េមណ៍លអ។ វាជំ ះមញើស និងេីប្រកុប (មេមរាគ) កា   កុំឲ្យដសបកមាន ំមៅ 

កនៃួល មាស់ និងកែិនខែួន។ 
ស្តប ូ ុសខែួនដ លមានស្ត ធាតុសប្រមាប់កចំាត់ថ្េស្តេ់។ អាេមប្របើស្តប ូកក់កចំាត់ថ្េ ប៉ាុដនា សប្រមាប់

ពងថ្េ និងថ្េ ប្រតូវដតមប្របើសនិត ឬប្រកាស់សិតថ្េ។ 
កុមា ប្រតូវងូតទឹក ម ើយមសែៀកសមេែៀកបំ ក់ដ លស្តអ ត (េិនប្របឡាក់ ឬកខវក់)ជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង។ ប្រតូវ 

បមប្រងៀនពួកមគឲ្យមេះលងថ្ េុននឹងញ ុំាអាហា  ឬនំេំណី ម ើយនិងេុនមពលេូលមគង ម ើយេិនប្រតូវយក 
ថ្ មៅប៉ាះ ល់ ឬលូកកនុងមាត់មឡើយ។ ប្រតូវ កាប្រកេកថ្ មជើងពួកមគឲ្យមៅខែីជានេិា។ ប្រតូវេងចំាថា កូនៗ
ម ៀនសូប្រតមដាយមេើលតាេទមងវើ បស់ឪពុកមាា យ បស់ពួកមគ។ 

ប ៃ ប់ពីងូតទឹក ួេ ប្រតូវមសែៀកសមេែៀកបំ ក់ដ លស្តអ ត (សងួតប ៃ ប់ពីមាកហាល ួេ)។ សមេែៀកបំ ក់ 
កខវក់ផៃុកនូវកាកសំណល់ និងមេមរាគដ លម្វើឲ្យខូេដសបកដ លស្តអ ត។ 

សមេែៀកបំ ក់ដ លមាក ួេ ប្រតូវដាក់ហាលមៅមប្រកាេពនែឺថ្ថ្ងម ើេបីសំលប់មេមរាគ។ 
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 រងគន់េនេ័យ 
ម ើេបីមេៀសវាងពីជំងឺ ប្រគប់ប្រកុេប្រគួស្ត ប្រតូវមានបងគន់អ េ័យ។ ប្រតូវមាន្ុងទឹក កាមាយ ងទឹក និង  

ស្តប ូមៅជិតបងគន់ ម ើេបីលងថ្  មប្រកាយមពលបត់មជើង ួេ។ សំភា ៈអ េ័យ និង បស់មប្របើប្រាស់ោៃ ល់ខែួន 
គឺចំាាេ់សប្រមាប់មកមងស្សី ម ើយនិងស្តសាី មពលដ លមាន  ូវប្របចំាដខ។  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៣. ការោងសំអាត្ដផ្ាធ ើ និងរដនា 
   

ផល ំណំដ ល ុះមៅជិត ី អាេងាយមកើតជំងឺ មានមេមរាគ និងប្រពូន ជាពិមសស មបើសិនជាកដនែង 
ដ លដំាម ះមានសតវ ឬក៏េនុសសមប្របើកដនែងម ះសប្រមាប់បត់មជើង ឬក៏មគមប្របើលេក បស់េនសុសម្វើជាជី ។  
ប្រតូវលងផល ំណំនឹងទឹកស្តអ ត ម ើយមបើមាន្ូលី ីមៅជាប់ ប្រតូវ ុសវាមេញឲ្យប្រជះ។ ម ើេបីកា   កូន 
ដង៉ាត និងកុមា តូេៗ ប្រតូវបកសំបកដផែមឈើ ឬបដនែឲ្យានស្តអ ត ឬក៏េំអិនឲ្យានឆអនិលអ។ មេមរាគនឹងស្តែ ប់ 
មពលេំអិនានឆអិនលអ។ អាហា ដ លទុក ប្រតូវប្រគបឲ្យជិត ម ើេបីកា   កុំឲ្យ ុយមរាេ។  

 
 ការការ់ ហាន់សាច់ និងអាហារស្សស់ 
 

ម ើេបីកាត់បនថយមេមរាគដ លបំពុលអាហា  ប្រតូវេិតដផែមឈើ និងបដនែស្សស់មៅមលើប្រជុញមផសងពីប្រជុញ  
 ដ លមប្របើសប្រមាប់កាប់ ឬហាន់ស្តេ់។ ប ៃ ប់ពីកាប់ ឬហាន់ស្តេ ់និងេំអិនវា ួេរាល់ម ើយ ប្រតូវលងថ្  លង 
 កំាបិត ម ើយ និងប្រជុញឲ្យានស្តអ ត។ ប្រតូវេំអិនស្តេ់ឲ្យានឆអិនលអ មដាយេិនប្រតូវទុកដផនកណេួយឲ្យមៅមៅ  
 ឬមសៃើ ឆអិនម ះមឡើយ។ 
 
 ការោងចាន 

ប្រតូវលងចានជាេួយនឹងទឹកស្តប ដូ លមតា  ម ើយប្រតូវលងជំ ះឲ្យានស្តអ ត។ មប្រគឿងប្របដាប់ប្របដាមប្របើ 
 មៅកនុងផៃះាយ កាទឹក ឬក៏ចានកានដ លអនកជំងាឺនមប្របើប្រាស់ ប្រតូវមស្តង  កនុងទឹកពុះ យៈមពល១ ទី។ កុំ  
 សំងួតចានមដាយមប្របើប្រកណត់ ដតប្រតូវដាក់វាោក ប់េុះមប្រកាេមៅនឹងម ៀវ ឬម្នើមៅមប្រកាេពនែឺថ្ថ្ង ឆាង យពីសតវ    
 ម ើយនិង្ូលី។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៤. រររមាត្់ធពលក្សអក្ស 
 

កា កអក េំលងមេមរាគ។ អនកដ លកអក ប្រតូវប្រគបមាត់ បស់ខែួន ម ើយលងថ្ ឲ្យានញឹកញាប។់ មបើសិន 
 ជាគាម នប្រកដាសអ េ័យមទ ប្រតូវកអកដាក់កដនែងបត់ថ្នដកងថ្ ។ អនកដ លឈឺ ប្រតូវមគងឲ្យឆាង យពីប្រកុេប្រគួស្ត   
 ជាពិមសស គឺកូនតូេៗ។ មបើសិនជាកអកបណា លេកពជីំង ឺមបង កូនតូេៗដ លមៅកនុងប្រគួស្ត ប្រតូវចាក់ថាន ំកា   
   ។ 

េិនប្រតូវខាកមស្តា ះមលើឥ ាកា ៉ាូ ឬកាា  ប្រកាល ឬកប្រមាលមៅកនុងផៃះមឡើយ។ កា ខាកមស្តា ះ អាេេំលងជំងឺ  
 ូេជាជំងឺ មបងាន។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
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 ៥. រត្ូវសំអាត្ផ្ទោះររស់េនក្សឲ្យបានញឹក្សញារ់ 
 
ផៃះដ លមានអ េ័យ គឺជាផៃះដ លមានសុខភាពលអ។ ប្រតូវមាសសំអាតឥ ាកា ៉ាូ កាា  ប្រកាល ឬកប្រមាលឲ្យ  

ានស្តអ ត ម ើយប្រតូវលងសំអាតជាេួយនឹងស្តប  ូឬក៏ស្តប ូសប្រមាប់សំលប់សតវលអិត ឬមេមរាគ ម ើេបីបងាក  
កុំឲ្យមានមេមរាគ។ ប្រតូវលុបប្របមហាង និងកដនែងដ លមប្របះ ជាកដនែងដ លពពួកសតវលអិតអាេេលូាន។ ប្រតូវ  
 លស់េុង ម ើេបីម ញេូស ម ើយនិងសតវលអិត ថ្ទមទៀត ម ើយសំលប់សតវសមងកើេ និងថ្េ។ 

សតវកណាុ   និង ុយេូលេិតា បស់មអតចាយ និងសប្រមាេមៅជុំវញិផៃះ។ ប្រតូវម ើស ឬមកើបវាមៅចាក់មចាល 
មៅកដនែងចាក់សប្រមាេ ឬក៏ ុតវា។ ប្រតូវដាក់កាកសំណល់អាហា មៅកដនែងម្វើជី កំប៉ាសុ។ ប្រតូវដាក់កាក 
សំណល់អាហា  និង ុកខជាតិជាស្សទាប់ៗ ម ើេបីម្វើជាជី កំប៉ាុសដ លលអសប្រមាប់ ំណំ បស់អនក។ 

 ៦. រោសិត្ធៅខាងធរត 
 
មានបរាសិតដ លជញ្ជក់ឈាេមប្រេើនប្របមេទខសុៗគាន ។ ពពួកថ្េ និងពពួកសតវលអិត(ថ្េ)ដ លកាត់

មខាអាវ ដ ល ស់មៅមលើខែួនេនុសស មៅមលើខែួនសតវម ើ មដាយមជើងទំាង៤ មៅមលើខែួនសតវស្តែ ប មៅមលើ
សមេែៀកបំ ក់ ម ើយនិងមៅកនុងផៃះ។ សតវសមងកើេ និងសតវថ្េកាល និងថ្េកាា េេិនមានផៃុកមេមរាគមឡើយ 
ប៉ាុដនា កា ខំា បស់វា ម្វើឲ្យ មាស់ខាែ ំង។ សតវថ្េកាល ឆែងតាេ យៈភាពជិតសនិទធ ឬក៏មប្របើសនិត ឬប្រកាស់ ួេគាន ។ 
សតវថ្េកាា េ ឆែងតាេកា  ួេមេទ។  

បរាសិតដ លជញ្ជក់ឈាេមផសងៗមទៀត មានផៃុក និងជាភាន ក់ងា េេែងជំងឺ។ ថ្េខែួន មានផៃុកជំងឺ ប្រគុន
មរាល ដ លឆែងរាលដាលយា៉ាងខាែ ំង ម ើយមប្រេើនដតបណា លឲ្យអនកជំងឺស្តែ ប។់ មគអាេពាាលជំងឺមនះ
ជាេួយនឹងថាន ំផសះ(អង់ទបី យី ៉ូទិក)។ ថ្េសមេែៀកបំ ក់ មានផៃុកមេមរាគកេ មាស់ វា ស់មៅមលើដសបក។ ថ្េ
កមក  មានផៃុកមេមរាគ ដ លអាេបងាក ានមដាយកា ចាក់ថាន ំកា   ។ ថ្េឆាម   និងថ្េដឆក មានផៃុកមតនញ ។ 

បរាសិតទំាងមនះ េូលេិតាពួនសំងំ ម ើយបងាក ត់ពូជ និងបមងកើតកូនមៅមៅទីកដនែងងងតឹ កដនែងសងួត  ូេ
ជាមៅតាេដប្រគ ពូក ប្រកណត់ េម ែ ះជញ្ញជ ំងមប្របះ េម ែ ះឥ ាកា ៉ាូ កាា  ប្រកាល ឬកប្រមាល ម ើយនិងមប្រគឿង 
សងាហ  េិ។ 

ម ើេបីកំចាត់សតវថ្េកមក  ប្រតូវកំចាត់កដនែងដ លវាកមក  ម ើយនិងដាក់ថាន ំកំចាត់វាេូលមៅកនុង ូង ម ើយ
និងផែូវេូល បស់វា។  ឯីសតវថ្េមៅមលើសតវេិញ្ា ឹេវញិ ប្រតូវមប្របើថាន ំកំចាត់វាមៅមលើសមេែៀកបំ ក់ ម ើយនិង
មៅមលើមរាេសតវ។ 

 បស់ ប ដ លដាក់សប្រមាប់ឲ្យកូនតូេៗមគង ប្រតូវមស្តង  សំលប់មេមរាគ ដតេិនប្រតូវមប្របើថាន ំកំចាត់សតវលអិត
មឡើយ។  

ប្រពះជាមាា ស់ានផាល់ទឹកសប្រមាប់េពដផន ី បស់មយើង។ េូ មប្របើវាឲ្យានប្រតឹេប្រតូវម ើេបី កាមយើងឲ្យមាន
សុខភាពលអ។ វាគឺជាអំមណយទានេកពីប្រពះ ម ើយនិងប្រទង់សនា “ បិតអញនឹងចាក់ទកឹមៅមលើអនកណ
ដ លកំពុងមស្សក ប្រពេទំាងបងហូ ទឹកមៅមលើ ី ួតដ ងផង អញនឹងចាក់វញិ្ញញ ណអញមៅមលើពូជពងស បស់
ឯង ម ើយព  បស់អញ មៅមលើកូនមៅ បស់ឯង” (មអស្តយ ៤៤:៣)។ េូ អ្ិស្តា នមៅប្រទង់ ម ើយនិងទទលួ
យកមសេកាីសនា បស់ប្រទង់។ េូ សំុឲ្យប្រទង់ប្របទានព  ល់ប្រកុេប្រគួស្ត  បស់អនក។ 
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ប្រពះវហិា ពិត (ភាគ២) 
 

មហារាយ៉ាូហានានម ើញសុបិននេិិតាអំពីប ុសអនកជះិមសះបនួ ក ់ជិះមៅមលើមសះ 
្ំៗបួនកាល។ មសះទំាងមនះ ម ើយនិងអនកជិះពីមលើវា តំណងឲ្យប្របវតាិស្តស្តសាថ្នប្រពះ
វហិា ប្រគីស្តៃ ន។ តាេ យៈកា សិកាប្របវតាិស្តស្តសាមនះ មយើងអាេ ឹងពីេូលម តុដ ល ំ
ឲ្យមានប្រពះវហិា ខុសៗគាន   សពលសពវថ្ថ្ងមនះ។ 

មសះទី១ មានពណ៌ស។ អនកជិះវាកាន់្នូមៅនឹងថ្  ម ើយ ក់េកុ ។ 
 មសះទី២ មានពណ៌ប្រក េ ូេមេែើង ម ើយអនកជិះកាន់ដាវ។  
អនកជិះប ៃ ប់ កាន់ជញ្ជ ីញេួយគូ  ូេអនកលក់ឥវា៉ានម់ប្របើប្រាស់សប្រមាប់ថ្ែឹង។ គាត់ជិះ 

មសះពណ៌មមម ។  
មសះទី៤ ជាមសះដ លមានសប្រេស់េិនស្តអ ត មានពណ៌មសែក ម ើយអនកជិះវាមឈាម ះ 

ថា មសេកាីស្តែ ប់។ 
មតើសតវមសះទំាងបួនមនះ ម ើយអនកជិះវាតំណងឲ្យអវីខែះ? ទំាងមសះ ម ើយនិងអនក 

ជិះនីេួយៗប្រាប់មយើងអំពីម ឿងរា៉ា វខែះៗអំពបី្របវតាិស្តស្តសា បស់ប្រពះវហិា ប្រគីស្តៃ ន។ មតាះ
មយើងយកវាេកពិចា ណេាងេយួៗ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
មលកយ៉ាូហានានស មស ថា ៖ 
“ខ្ុំក៏ប្រកមឡកមៅម ើញមសះស១ ឯអនកដ លជិះក៏កាន់្ន ូម ើយមានមគឲ្យេកុ   ល់

អនកម ះ  ួេអនកម ះមេញមៅទំាងមានជ័យជំនះ ម ើយឲ្យានឈនះតមៅ” (វវិ ណៈ 
៦:២)។ 

មនះតំណងឲ្យប្រពះវហិា  កាលពីវាមៅថ្មីមថាម ង េិនទាន់ខូេខាត។ មេ ឹក ំ បស់វា 
ានស្តគ ល់ប្រពះមយស ូោៃ ល់។ ពួកមគានម ើញប្រពះមយស ូយាងមៅឯនគ ឋានសួគវ៌ញិ 
មដាយោៃ ល់ដេនក។ ពួកមគានមជឿអស់ពីេិតាថាប្រទង់នងឹានយាងប្រតឡប់េកវញិ។ ពួកមគ 
មានជំមនឿប សុិទធ ពីមប្រ ះពួកមគធាែ ប់មៅជាេួយនឹងប្រពះមយស ូ។ ពួកមគានមជឿមលើអវី 
ដ លប្រពះមយស ូានមជឿ។ ពួកមគានបមប្រងៀននូវអវីដ លប្រពះមយស ូានបមប្រងៀន។ 

ម ះគឺជាប្របមេទថ្នជំមនឿ ូេគាន ដ លមយើងប្រតូវកា  សពវថ្ថ្ងមនះ ជាមសេកាីជំមនឿ 
ប សុិទធស្តេញ្ញៗ ដ លទនៃឹង ង់ចំាកា យាងេកជាមលើកទីព ី បស់ប្រពះមយស ូប្រគីសៃ។  

ទីប ៃ ល់ោៃ ល់ថ្នស្តវក័ បស់ប្រពះមយស ូ គឺជាកា មលើកទឹកេិតា ល់េនុសស ថ្ទ ម ើយ
និង ំអនកមជឿរាប់ ន់ ក់េលូប្រពះវហិា បដនថេមទៀត។ 

មេ ឹក ំស្តស យូដា េ័យខាែ េមដាយម ើញប្រពះវហិា ប្រគីស្តៃ ន កីេមប្រេើនយា៉ាង 
ខាែ ំង។ ពួកមគចាប់បងខំយកពួកស្តវក័ខែះ ម ើយដាក់ពួកមគមៅកនុងគុក។ ពួកមគបញ្ញជ ឲ្យ
ពួកស្តវក័ឈប់អ្បិាយ និងឈបប់មប្រងៀនអំពបី្រពះមយស ូ។ មនះគឺជាេមេែើយដ លពកួ 
ស្តវក័ានមឆែើយតប ៖ 

“ប្រតូវដតស្តា ប់បងាគ ប់ បស់ប្រពះជាជាងេនសុស” (កិេាកា  ៥:២៩)។ 
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អនកអាេ ឹងថា មៅសេ័យម ះអនកមជឿមានេិតាេុតមំាកនុងកា ម្វើជាអនកផសពវផាយ 
 ំណឹងលអ។ ពួកស្តវក័ម្វើតាេកា បងាគ ប់ បស់ប្រទង ់យក ំណឹងលអថ្នមសេកាសីមគងាគ ះមៅ 
ប្រគប់ទិសទីមពញពិេពមលក។ ប្រពះវហិា  កីេមប្រេើនលូតលស់ខាែ ំង មលើសពីទឹក ីម ើេ 
ដថ្េទំាងេូលមៅ ល់ទីប្រកុង្ំៗថ្នអាណេប្រក ៉ាូេ។ 

សូេស្តា ប់ ាយកា ណ៍ទំាងមនះ ដ លានស មស មឡើងមដាយមលកលូកា ជាអនក 
ផសពវផាយ ំណឹងលអ ំបងូមគមាន ក ់បស់ប្រគីស្តៃ ន ៖ 

“ម ើយពួកអនកដ លមជឿ ល់ប្រពះអមាា ស់ ក៏ានេមប្រេើនកាន់ដតមប្រេើនមឡើង មានេនុសស 
សនធឹក ទំាងប្របុសទំាងស្សី” (កិេាកា  ៥:១៤)។ 

“េំដណកប្រពះអមាា ស់ ប្រទង់ក៏បដនថេនូវអស់អនក ដ លកំពុងដតានសមគងាគ ះរាល់ដតថ្ថ្ង
មៅ” (កិេាកា  ២:៤៧)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
ប ៃ ប់េក  ូបភាពមផសងក៏ានមលេេក។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ម ះមានមសះ១មទៀតមេញេក មានសេបុ ប្រក េ ម ើយមគឲ្យអនកដ លជិះ មាន

អំណេអាេនឹង កយកមសេកាីសុខស្តនាពីដផន ីមេញ ឲ្យេនុសសមលកានសំលប់
គាន  មគក៏ប្របគល់ដាវ១យា៉ាង្ំ ល់អនកម ះដ  ” (វវិ ណៈ ៦:៤)។ 

កាលណប្រពះវហិា  កីលូតលស់កាន់ដត្ ំវាប្របឈេនឹងកា ប្របឆំាងខាែ ំង ម ើយនិង 
កា ប្របឆំាងដបប ិងាពីសំណក់ស្តស ដបបបរុាណ ថ្ទមទៀតមៅកនុងអាណេប្រក ៉ាូេ។ 
េគនាី ដាា េិាល ឹក ំមដាយអ្ិរាជ ានម្វើទុកខបុកមេនញ ល់ប្រគីស្តៃ ន។ ឥឡូវ ប្រពះវហិា  
ប្របឡាក់មដាយឈាេ។ ម តុ ូមេនះម ើយានជាមសះទីពី មានពណ៌ប្រក េ។ 

អនកម ើ តាេប្រពះមយស ូមដាយមស្តម ះប្រតង់ ប្រតូវានមគចាប់ ម ើយមាះបញ្ាូលគុក។ ពួក
មគប្រតូវានមគម្វើទា ុណកេម ម ើយសំលប់មចាល។ ពួកមគប្រតូវានមគយកម្វើជាេំណីឲ្យ
 ល់សតវកំណេ ម ើយប្រតូវានសំលប់។ េនុសសរាប់ ន់ ក់ានាត់បង់ជវីតិ។ ពួក
មគសុខេិតាស្តែ ប់ជាជាងមាះបង់ជំមនឿ បស់ពួកមគមលើប្រពះមយស ូជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់
ពួកមគ។ 

ប៉ាុដនា កា ម្វើទុកខបុកមេនញេិនានបំោែ ញប្រពះវហិា មឡើយ។ មេើលមៅឈាេ បស់ពួក
ប្រគីស្តៃ នហាក់ ូេជាប្រគាប់ពជូ ះុមៅកដនែងណដ លពកួមគានស្តែ ប់។ កាលណ
ប្រគីស្តៃ នលះបង់ជីវតិ បស់ពកួមគម ើេបីប្រពះមយស ូ មានេនុសសកាន់ដតមប្រេើនមឡើងេកម ើេបី 
ជំនួសកដនែង បស់ពួកមគ។ 

កា ម្វើទុកខបុកមេនញ និងកា បងហូ ឈាេបនាមកើតមានមឡើង  ូត ល់ ជជកាលអ្ិរាជ   
 ៉ាមុូុំាងខុនសៃិន្ីន ជិត៣០០ឆាន ំ មប្រកាយសេ័យកាលប្រពះមយស ូ។ 

មសះប្រក េានចាកមេញពីសុបិននេិិតា បស់មលកយ៉ាូហាន ម ើយក៏ានម ើញ 
មសះទី៣េូលេក។ សូេស្តា ប់ ៖  

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 
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 “… ខ្ុំក៏ប្រកមឡកមៅម ើញមសះមមម ១ ឯអនកដ លជិះក៏កាន់ជញ្ជ ីង១មៅថ្ ។  ួេខ្ុំឮ
សំមលង១ … ម ល ូមេនះថា អងក ស្សូវស្តលី១ លិ ថ្ថ្ែ២កាក់ ម ើយអងក ស្សូវឱក៣
 លិ ថ្ថ្ែ២កាក់ ដតកុំឲ្យបងខូេមប្រពង និងស្ស្តទំ ំងាយជូ មឡើយ” (វវិ ណៈ ៦:៥,៦)។ 

មតើអនកមៅចំាពីមសះទី១មទ - គឺមសះពណ៌សម ះណ? គឺវាតំណងឲ្យប្រពះវហិា 
ប្រគីស្តៃ នប សុិទធ។ ឥឡូវ មយើងមានមសះពណ៌មមម ។ គឺប្រគាន់ដតផៃុយពីពណ៌សប៉ាុមណា ះ។ 
មសះពណ៌មមម ប្រាប់មយើងថា ប្រពះវហិា ប សុិទធប្រតូវានខូេមឈាម ះ។ វាជាប់ ក់ព័នធជាេយួ
នឹងម ឿងមលកិយ ម ើយដលងជាអំណេខាងប្រពលឹងវញិ្ញញ ណមៅកនុងមលកិយមទៀត
ម ើយ។ 

មលក ប៉ាុល ជាមបសកជនប្រគីស្តៃ ន ំបូង ានផាល់ស្ត ប្រពមានដាស់មតឿនថា ៖ 
“ បិតខ្ុំ ឹងថា មប្រកាយដ លខ្ុំមៅាត់ ម ះនឹងមានដឆកថ្ប្រព ៏ស្តហាវ ដ លេិនមេះ 

ប្របណី ល់ វូង វានឹងេូលេកកនុងពកួអនករាល់គាន ។ ម ើយកនុងេំមណេអនករាល់គាន  ក៏នឹង
មកើតមានេនុសសដ លនឹងអ្ិបាយមសេកាទីំ ស់ខសុដ   ម ើេបីនឹងទាញ ំពួកសិសស
មៅតាេមគវញិ” (កិេាកា  ២០:២៩,៣០)។ 

មានមេ ឹក ំប្រគីស្តៃ នជាមប្រេើនានមេញពីស្តស  ថ្ទេកេលូ ួេប្រពះវហិា ថ្មី។ ពួក
មគាន ំយកជំមនឿចាស់ខែះ បស់ពួកមគេកជាេយួដ  ។ កា បមប្រងៀនប្រពះគេពី ប្រតូវាន
ដាក់ជំនួសមដាយមគាលលទធិដកែងកាែ យ។  

ឧទា  ណ៍  ូបសំណក ម ើយនិង ូបមផសងៗមទៀត ប្រតូវានមគ ំេូលេកកនុងប្រពះ
វហិា  សប្រមាប់ម្វើជាវតថុសប្រមាប់ថាវ យបងគំ។ កា ប្របតិបតាិជំមនឿដបបមនះ ប្រតូវានហាេឃ្លត់
មៅកនុងបញ្ញតាដ លប្រពះានប្របទានឲ្យរាស្តសា បស់ប្រទង់កាលពរីាប់ ន់ឆាន ំេុនេកមេែ៉ាះ។ 
សូេស្តា ប់ ៖ 

“កុំឲ្យឆាែ ក់ម្វើ ូបណសប្រមាប់ឯងឲ្យមស្តះ ក៏កុំឲ្យម្វើ ូបណឲ្យ ូេជាអវីមៅស្តថ នសួគ ៌
ខាងមលើ ឬមៅដផន ីខាងមប្រកាេ ឬមៅកនុងទឹកដ លទាបជាង ីផង។ ក៏កុំឲ្យប្រកាបសំពះ 
មៅេំម ះ បស់ទំាងម ះ ឬមគា ពប្របតិបតាិតាេ ម ះមឡើយ” (និកខេនំ ២០:៤,៥)។ 

មៅកនុងកំឡុងមពល ដ លម ះ មេ ឹក ំប្រពះវហិា ានឈ  ងឹមំាប្របឆំាងជាេួយនងឹ 
បញ្ញតាិ បស់ប្រពះ១មទៀតផងដ  ។ ពួកមគេង់ានថ្ថ្ងអាទិតយ ជាថ្ថ្ងទី១ថ្នសាា  ៍ ម្វើជាថ្ថ្ង 
ថាវ យបងគំ ជំនួសឲ្យថ្ថ្ងមៅ  ៍ដ លជាថ្ថ្ងទី៧។ 

ប៉ាុដនា ប្រពះជាមាា ស់ានប្រាប់រាស្តសា បស់ប្រទង់ថា “េូ ឲ្យនឹកចំាពីថ្ថ្ងឈប់សប្រមាក ម ើេបី
ដញកថ្ថ្ងម ះមេញជាប សុិទធ។ កនុង វាង៦ថ្ថ្ង ម ះប្រតូវឲ្យឯងម្វើអស់ទំាងកា  បស់ឯង
េុះ។ ដតឯថ្ថ្ងទី៧ ម ះគឺជាថ្ថ្ងឈប់សប្រមាកថាវ យប្រពះមយ ូវា៉ាជាប្រពះថ្នឯងវញិ។ មៅថ្ថ្ង
ម ះេិនប្រតូវម្វើអវីឲ្យមស្តះ មទាះខែួនឯងឬកូនប្របុស កូនស្សីឯងកាី មទាះាវប្របុស ឬាវស្សី
ឯងកាី មទាះសតវ បស់ឯង ឬអនក ថ្ទ ដ លមៅផៃះឯងកាី” (និកខេនំ ២០:៨-១០)។ 

មៅកនុងសេ័យកាល បស់ប្រពះវហិា មសះមមម  េនុសសប្រតូវានបមប្រងៀនថា មសេកាី 
សមគងាគ ះ កានមដាយកា មគា ពប្របតិបតាិេាប់ស្តស  ដ លបមងកើតមឡើងមដាយពួកមេ
 ឹក ំយា៉ាងខាជ ប់ខជួន។ ប៉ាុដនា ប្រពះគេពី បមប្រងៀនថា មសេកាីសមគងាគ ះគឺជាអំមណយ។ មយើង
េិនអាេ កានមទ។ មយើងេិនអាេទិញាន។ មយើងេិនសេនឹងទទួលានវាមទ មទាះបី
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ជាខំមគា ពប្របតិបតាិយា៉ាងខាជ ប់ខជនួ ឬមយើងលន់តួមទាសអស់ពីេតិាខាែ ំងយា៉ាងណ ក៏មដាយ 
ក៏េិនអាេទទួលានដ  ។ 

ប្រពះគេពី បមប្រងៀនថា “ បិតគឺមដាយប្រពះគុណ ដ លអនករាល់គាន ានសមគងាគ ះ មដាយស្ត  
មសេកាីជំមនឿ ម ើយមសេកាីម ះក៏េិនដេនមកើតពីអនករាល់គាន ដ   គឺជាអំមណយទាន បស់
ប្រពះវញិ ក៏េិនដេនមដាយកា ប្របប្រពឹតាដ   ដប្រកងអនកណអួតខែួន” (មអមេសូ  ២:៨,៩)។ 

ម ើេបីទទួលានអំមណយម ះ អវីដ លមយើងប្រតូវម្វើ គឺយាងប្រពះមយស ូេូលេកកនងុ 
េិតា បស់មយើង។ ប ៃ ប់េក ប្រទង់អេ័យមទាសប្រគប់អំមពើាបទំាងអស់ បស់មយើង។ ម ើយ
ប ៃ ប់េក ប្រទង់នឹងប្របទានអំណេឲ្យមយើងយកឈនះមលើទមាែ ប់ថ្នអំមពើាប បស់មយើង។ 
ប្រទង់នឹងផាល់អំណេឲ្យមយើងម ើ មៅកនុងគនែង បស់ប្រទង់។ 

ប្រពះវហិា ថ្នសេ័យមសះមមម  តប្រេូវឲ្យេនុសសស្ត ភាពអំមពើាប បស់មគមៅសមេាេ 
សងឃ។ ម ើយពួកមគប្រតូវបង់លុយសប្រមាប់កា អេ័យមទាស។ ប៉ាុដនា ម ះេិនដេនជាអវី 
ដ លប្រពះគេពី បមប្រងៀនមឡើយ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“មបើមយើងលន់តួាបវញិ ម ះប្រទង់មានប្រពះ ឫទ័យមស្តម ះប្រតង់ ម ើយសុេ តិ 
ប្របមយាជន៍នឹងអត់មទាសាបឲ្យមយើង ម ើយនិងសំអាត ពីប្រគប់អំមពើទុេា តិទំាងអស់ផង” 
(យ៉ាូហានទី១ ១:៩)។ 

មនះក៏ជាប្រពះវហិា ដ លានទទួលយកមគាលលទធិដកែងកាែ យថ្នប្រពលឹងអេតៈ។ 
សមាជិកប្រពះវហិា  ប្រតូវានបមប្រងៀនថា អស់អនកដ លានស្តែ ប់មៅ គឺេិនេំជាស្តែ ប់មទ 
ដតប្រពលឹង បស់ពួកមគានចាកមេញពីរាងកាយ បស់ពកួមគ ម ើយកំពុង ស់មៅឋានសួគ៌ 
ឬក៏មៅឋានន ក។ 

មគាលលទធិមនះ មេញេកពីស្តស  ថ្ទ ម ើយម្វើឲ្យខូេ ល់មគាលលទធិពិតប្រាក  
 បស់ប្រពះគេពី ។ េូ េងចំា ប្រពះគេពី ប្រាប់មយើងថា កា ស្តែ ប់គឺ ូេជាកា ម កលក់ ម ើយ 
ប្រគីស្តៃ នទំាងឡាយដ លានស្តែ ប់នងឹេនិ ស់មឡើងវញិមទ   ូតទាល់ដត ល់ប្រពះប្រគីសៃ 
យាងេកជាមលើកទីពី ។ 

មគាលលទធិទំាងមនះ ម ើយនិងកា បមប្រងៀនដកែងកាែ យពីសំណក់ប្រពះវហិា សេ័យមសះ 
មមម  ានម ៀបេំផែូវសប្រមាប់សតវមសះទី៤។ សូេស្តា ប់ កយ បស់មហារាយ៉ាហូាន ៖  

“ខ្ុំក៏ប្រកមឡកមេើលមៅម ើញមសះ១សេបុ ស្តែ ំង ឯអនកដ លជិះមានមឈាម ះថា “មសេកាី
ស្តែ ប់” ម ើយស្តថ ន ំុប្រពលឹងេនុសសស្តែ ប់ ក៏តាេអនកម ះមៅ” (វវិ ណៈ ៦:៨)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
សេ័យកាល បស់សតវមសះសេបុ ស្តែ ំង ជួនកាលមៅថា “សេ័យងងឹត”។ ប្រពះ

វហិា  ម ើយនិង ដាា េិាល ួេគាន ប្រគប់ប្រគងជីវតិេនសុស ម ើយនិងបញ្ញហ ប្របមទសជាតិ
  ។ ស្តស ប្រតូវានមគប្រគប់ប្រគងយា៉ាងតងឹរុងឹបំផតុ។ មានដតសមេាេសងឃប៉ាុមណា ះ
ដ ល មានសិទធិមបើកប្រពះគេពី ។ េនុសសស្តេញ្ញ្េមតា េិនមានសិទធិអានវាមដាយខែួនឯង 
ានមទ។ ប្រពះវហិា ជាអនកប្រាប់ពួកមគនូវអវីដ លប្រតូវមជឿ។ 
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មគាលលទធិដកែងកាែ យថ្នប្រពះវហិា សេ័យមសះមមម ានបនាមលើសពីមនះមៅមទៀត។ 
ជីវតិ បស់ប្របជារាស្តសាម  មពញមៅមដាយមសេកាីេ័យខាែ េ ម ើយនិងជំមនឿមឆវង ម ើយអវី 
ដ លជាេំមណះ ឹងពិត បស់ប្រពះជាមាា ស់ គឺមសៃើ ដតាត់បង់អស់។ 

ប៉ាុដនា ប្រពះជាមាា ស់េិនានឲ្យមសេកាីពិត បស់ប្រទង ់លត់ស្តបសូនយទំាងស្សុងមឡើយ។ 
មៅមានេនុសសខែះ ដ ល កាមសេកាីពិតឲ្យមានជីវតិ។ ពួកមគ គឺជាពួកវ៉ាល ិនសីស៍។ 
ពួកមគ ស់មៅតំបន់េនំ មៅេុងភាគខាងមជើងថ្នប្របមទសអុ៊ីតាលី។ ពួកមគមានប្រពះគេពី េេែង 
មដាយស មស ថ្ ។ 

ពួកមគយកសនែឹកប្រពះគេព ីខែះម  ភាជ ប់មៅកនងុមហាមៅ៉ាសមេែៀកប ំក់កនូ បស់ពកួមគ។ 
ប ៃ ប់េក កូនៗ បស់ពួកមគម្វើ ំមណើ  មៅទីប្រកុង មៅស្តលម ៀន និងមៅតាេផា  ម ើយ
ដេក ដំលកសនែឹកប្រពះគេពី ម ះជាេួយនឹងេនសុសដ ល ពួកមគានជួប។ តាេពិតមៅ វា
ជាកា ងា ដ លមប្រគាះថាន ក់។ មបើសិនជាមគ កម ើញ ពួកមគអាេប្រតូវចាប់ខែួន ម ើយម្វើ
ទា ុណកេមមដាយ ុតកនុងមេែើងឲ្យស្តែ ប។់ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
មពលដ លសតវតស ថ៍្នសេ័យងងឹតានកនែងផុតមៅ មានេនុសសខែះមទៀត ានចាប់ 

មផាើេស្តា  េំមណះ ឹងអំពមីសេកាីពតិ បស់ប្រពះគេព ីេកវញិ។ គឺមានដត ពួកសមេាេសងឃ 
ម ើយនិងពួកអនកប្រាជ្ដតប៉ាុមណា ះដ លអាេអានប្រពះគេពី ប សុិទធាន។ ពួកមគាន
ម ើញថា ប្រពះវហិា បមប្រងៀនមគាលលទធិដកែងកាែ យ។  

មនះ ំឲ្យមានកា ដកដប្របយា៉ាង្ំម្ង កាលពី៥០០ឆាន ំេុន។ េនុសសកាែ ហានាន
មប្រកាកឈ មឡើងប្របឆំាងនឹងប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាងកាតូលិក។ ពួកមគេិនប្រពេទទួលយកឫទធិ
អំណេ បស់មសាេា៉ាបមឡើយ។ 

ពួកមគានបកដប្របប្រពះគេពី មៅជាភាស្ត បស់េនសុសជាមប្រេើន។ កដនែងមាះពុេពានម្ វើ 
ឲ្យអាេមាះពុេពានរាប់ ន់ប្រពះគេព ី។ េំមណះ ឹងថ្នប្រពះបនៃូល បស់ប្រពះានមកើន 
មឡើង។ 

សកេមជនដ លប្របឆំាងានចាប់មផាើេបមងកើតប្រពះវហិា ថ្មី ដបកមេញពីប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាង។ 
ពួកមគានស្តា  មគាលលទធិប្រពះគេពី ថ្នមសេកាសីមគងាគ ះតាេ យៈប្រពះប្រគីសៃដតេួយគត់។ 
ពួកមគានបមប្រងៀនថា សមាជិកប្រពះវហិា  ប្រតូវលន់តួាបមៅប្រពះជាមាា ស់ េិនដេនមៅ 
សមេាេសងឃខែះដ លជាេនុសសម ះមឡើយ។ 

សេ័យងងឹតានេប់។ សេ័យថ្នប្រពះវហិា  បស់សតវមសះសេបុ ស្តែ ំង ានកនែង 
 ួស។ ពនែឺានដេងចំាងមេញពីប្រពះបនៃលូ បស់ប្រពះ គឺប្រពះគេពី ។ េនុសសានស្ស្តវប្រជាវ 
 កមសេកាីពិតចាស់។     

…………………………………………………………………………………………………………………………........
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បុ សមាន ក់មៅកនុងេំមណេបុ សទំាងម ះ គឺមលក វមីលៀេ េីលឡឺ  កាលពីជិត 
២០០ឆាន ំេុន។ គាត់ានសិកាប្រពះគេព ីដានីដញ៉ាល និងប្រពះគេពី វវិ ណៈ យា៉ាងយកេិតា 
ទុកដាក់។ គាត់មជឿថា បទទំ យេងអុលបងាហ ញមៅកា យាងេកជាមលើកទីព ី បស់ 
ប្រពះប្រគីសៃ ម ើយគាត់ក៏មជឿដ  ថា វានឹងមកើតមឡើងឆាប់ៗ។ 

គាត់ានចាប់មផាើេបមប្រងៀនអំពីវា ជប្រេុញមលើកទឹកេិតាេនសុសឲ្យម ៀបេំមប្រតៀេខែួន។ 
េនុសស ថ្ទមទៀតានេូល ួេជាេួយគាត់ េកពីប្រពះវហិា មផសងៗគាន ។ ម ះមៅថា 
“េល ថ្នកា យាងេក បស់ប្រពះមយស ូ (The Advent Movement”។  កយ “អាត់មវន 
(Advent)” ក៏ជា កយេួយមទៀត ដ លសំមៅមៅមលើកា យាងេកវញិ បស់ប្រពះមយស ៉ូ។ 

េិតាេកាិ បស់មលកវមីលៀេ េីលឡឺ  ានម្វើតាេគំ ូ បស់គាត់ មដាយកា សិកាប្រពះ
គេពី យា៉ាងយកេិតាទុកដាក់។ មៅមានមប្រេើនដ លប្រតូវម ៀនសូប្រត។ មានមសេកាីពិត បស់
ប្រពះគេពី មប្រេើន ដ លប្រតូវានកប់មៅពីមប្រកាេគំនិត បស់អនកដ លកាន់ស្តស  មគា ព
 ូបសំណក ម ើយនិងទំមនៀេទមាែ ប់ប្របថ្ពណី បស់េនុសស។ 

វា ល់មពលមវលសប្រមាប់ពួកមគដសវងយល់ឲ្យានសុ៊ីជមប្រតអំពីគមប្រមាងកា  បស់ប្រពះ 
សប្រមាប់ប្រគួស្ត  បស់េនុសសជាតិ។ 

ពួកមគ ឹងថា ស្តេ់ញាតិ បស់ពួកមគ ដ លានស្តែ ប់មៅម ើយម ះ គឺេិនានមៅ
មៅឋានសួគ៌ ឬឋានន កមឡើយ។ ដតពួកមគ ូេជាម កលក់   ូតទាល់ដត ល់ថ្ថ្ងមប្រាស
ឲ្យ ស់មឡើងវញិ។ ពួកមគមជឿ កយសេាីទំាងមនះេកពបី្រពះគេពី ។  

“មប្រ ះប្រពះអមាា ស់ប្រទង់នឹងយាងេុះពីស្តថ នសួគ៌េក មដាយដស្សកបងាគ ប់១ ប្រពះឱសា 
ទំាងមានឮសំមឡងេហាមទវតា និងដប្រត បស់ប្រពះផង។ ម ះពួកស្តែ បក់នុងប្រពះប្រគីសៃនឹង
 ស់មឡើងវញិជាេុនបងអស់” (ដថ្សាឡូនិេទី១ ៤:១៦)។ 

ពួកមគាន ឹងអំពីមសេកាីពតិ សំ៏ខាន់េយួមទៀតេកពីកា សិកាប្រពះបនៃូល បស់ពកួ 
មគ ៖ ថ្ថ្ងថាវ យបងគំពិតប្រាក  បស់ប្រគីស្តៃ ន គឺថ្ថ្ងមៅ  ៍េិនដេនថ្ថ្ងអាទិតយម ះមទ។ កា  
 កាថ្ថ្ងអាទិតយ គឺជាទំមនៀេទមាែ ប់ បស់េនុសស ដ លចាប់មផាើេេកពីស្តស ដ លមគា ព
 ូបសំណក។ ពួកមគេងចំាពីប្រពះបនៃូល បស់ប្រពះជាមាា ស់ោៃ ល់ ៖ 

“មគថាវ យបងគំអញជាឥតប្របមយាជន៍មទ មប្រ ះមគបមប្រងៀនមសេកាីដ លជាបញ្ញតា បស់ 
េនុសសវញិ” (មា៉ាថាយ ១៥:៩)។ 

មៅលដ លមគ កម ើញមសេកាីពិតពិមសសមនះមៅកនុងប្រពះគេពី  េនុសសទំាងមនះ មជឿ
ជាក់ថា ប្រពះជាមាា ស់ានប្រតាស់មៅពួកមគឲ្យជួយម ៀបេំពិេពមលក សប្រមាប់កា យាង
េក បស់ប្រពះមយស ូ។ ម តុម ះម ើយ ានជាមៅទីបំផុត ពួកមគានបមងកើតប្រពះវហិា 
មសមវនម យ អាត់មវនទីសៃមឡើង។ 

េិតាមអើយ ខ្ុំមជឿជាក់ថា ប្រពះកំពុងដតប្រតាស់មៅអនក  ូេដ លប្រទង់ានប្រតាស់មៅអនក 
មសមវនម យ អាត់មវនទីសៃកាលពី ំបូងដ  ។ កា ងា ដ លពួកមគានចាប់មផាើេ ាន កី 
េមប្រេើន សមពញពិេពមលក ប៉ាុដនា មៅេិនទាន់េប់សពវប្រគប់មៅមឡើយមទ។ 

ខ្ុំមជឿថា ប្រពះេង់ឲ្យអនកម្វើជាដផនកេយួថ្នកា ងា ម ះ។ ប្រទង់មានកា ងា ឲ្យអនកម្វើ។ 
មានេនុសសដ លប្រទង់េង់ឲ្យអនកដេក ដំលកមសេកាីពតិជាេយួ។ វាគឺជាម ឿងសំខាន់ថ្ន 
ជីវតិអស់កលប បស់ពួកមគ។ 
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ប្របដ លជាេិតាេកាិ ឬសមាជិកប្រគួស្ត ដ លេិនអាេមៅទីមនះាន។ អនកខែះអាេ ឹង 
មៅកនុងេិតាកនុងមពលឥឡូវមនះថា ប្រពះជាមាា ស់កំពុងដតមៅអនកឲ្យផសពវផាយ ំណឹងលអ 
មៅកាន់អនកម ះ។  

ប្រពះជាមាា ស់មានកដនែងសប្រមាប់អនកមៅកនុងមពលមនះ  ូេដ លប្រទង់មានកដនែងសប្រមាប ់
អនកមៅកនុងនគ  បស់ប្រទង់។ មតើអនកនឹងមឆែើយតបមៅនឹងកា ប្រតាស់មៅ បស់ប្រទង់ដ  ឬមទ? 
មតើអនកនឹងេូល ួេជាេួយនឹងប្រពះវហិា ពិត បស់ប្រទង ់ម ើយម្វើជាដផនកេួយថ្នគមប្រមាងកា 
 បស់ប្រទង់ ម ើេបីផសពវផាយ ំណឹងលអមៅកាន់េនុសស ថ្ទមទៀតជាេយួនឹង ំណឹងលអថ្ន
មសេកាីសមគងាគ ះ ដ  ឬមទ? សូេមេតាា ទទួលយកកា ប្រតាស់មៅ បស់ប្រទង់ ម ើយឈ 
ជាេួយនឹងខ្ុំ មពលដ លមយើងអ្ិស្តា ន។ 

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ ប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធ បស់ប្រទង់កពំុងដតមាន 

បនៃូលេកកាន់េិតា បស់ពួកទូលបងគំ មពលមនះ កំពុងដតប្រតាស់មៅពួកទលូបងគមំាន ក់ៗ 
មៅកាន់កដនែងមៅកនុងប្រពះវហិា  បស់ប្រទង់ ម ើយនិងកា ងា  បស់ប្រទង់។ សូេជួយពួក 
ទូលបងគំឲ្យស្តា ប់សំមលង បស់ប្រទង់ានេាស់ ម ើយមឆែើយតបមៅនឹងកា មៅ បស់ប្រទង់ 
មដាយថាវ យខែួន បស់ពួកទូលបងគំមៅកនុងគមប្រមាងកា  បស់ប្រទង់។ សូេបមប្រងៀន និង ឹក ំ 
ពួកទូលបងគំ ម ើយមប្របើពួកទូលបងគំជួយសមគងាគ ះេនុសស ថ្ទមទៀត។ ពួកទូលបងគំទលូសូេ 
មៅកនុងប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 
 

ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ ៖ 
 
និកខេនំ ២០:១១    មអេ៉ាុស ៣:៧  កិេាកា  ២:៤៧   វវិ ណៈ ៦:១ 
ដានីដញ៉ាល ៧:១៥  មា៉ាថាយ ២៨:១៨,១៩  ៉ាូេ ៦:៣,៤   វវិ ណៈ ៦:៧,៨ 
ដានីដញ៉ាល ៨:១២  យ៉ាូហាន ១៦:១២ កូឡុស ១:២៣   វវិ ណៈ ១៨:២ 
       

លំនពំិភាក្សា 
 

េនេ័យធៅតាេផ្ទោះសដេបង 
 
 ១. ម តុអវីានជាកា លងសំអាតថ្  ម ើយនិងរាងកាយ គឺជាម ឿងសំខាន់? 
 ២. កា កអក និងកា ខាកមស្តា ះេំលងមេមរាគ។ មតើអនកអាេបងាក វាកុំឲ្យមកើតមានមឡើងានមដាយ មបៀបណ? 
 ៣. មតើសតវលអិតប្របមេទណដ លមានផៃុកនវូជំងឺ? មតើអនកអាេកា   កុំឲ្យឆែងជំងពឺីសតវទំាងម ះានមដាយ  

 មបៀបណ? 
 
រពោះវហិារពិត្ (ភារ២) 
  

 ១. មហារាយ៉ាូហានានសុបិននេិិតាអំពីសតវមសះបួនកាល។ មតើសតវមសះពណ៌សមានន័យ េូមេាេ? 
   - វវិ ណៈ ៦:២  - កិេាកា  ២:៤៧ 



 
 
 

88 

 ២. មតើសតវមសះពណ៌ប្រក េ មានន័យ ូេមេាេ? 
   - វវិ ណៈ ៦:៤ 
 ៣. មតើសតវមសះពណ៌មមម មានន័យ ូេមេាេ? 
   - វវិ ណៈ ៦:៥,៦  - កិេាកា  ២០:២៩,៣០ 
 ៤. មតើសតវមសះដ លមានសេបុ មសែកមានន័យ ូេមេាេ? 
   - វវិ ណៈ ៦:៨ 
 ៥. មតើស្ត អវីដ លមលកវមីលៀេ េីលឡឺ  ាន កម ើញ ម ើយានចាប់មផាើេបមប្រងៀន/អ្ិបាយ? 
   - ដថ្សាឡូនិេទី១ ៤:១៦ 
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មេម ៀនសុខភាពទី២៣ - ជំងឺទឹកម េដផអេ គឺជាជំងឺដ លបំោែ ញ 

 
 
១. ប្រពះដ លជាអនកបមងកើត គឺជាប្រពះដ លមាន មបៀបម ៀប យ។ អនកអាេមេើលម ើញោក យមៅមលើមេ  មៅកនុង

្េមជាតិ ម ើយនិងមៅកនុងកា  េ រាងកាយ បស់េនុសស។ ទំនុកតមេកើង ១៣៩: ១៣,១៤ ដេងថា “ បិតគឺប្រទង់ 
ដ លានបមងកើតេិតាមថ្ែើេថ្នទូលបងគំ ម ើយានផសំមប្រគឿងថ្នទូលបងគំមៅកនុងថ្ផៃមាា យ។ ទូលបងគំនឹងអ ប្រពះគុណ 
 ល់ប្រទង់  បិតប្រទង់ានបមងកើតទូលបងគេំកយា៉ាងគួ មកាត គួ អស្តា  យ ឯស្តន ថ្ ថ្នប្រទង់ ក៏សុទធដតអស្តា  យទំាងអស់ 
…។” កាលណមយើងយល់ពីគមប្រមាងដបបដផនជីវតិ ស់មៅ បស់ប្រពះជាមាា ស់សប្រមាប់មយើងតាេលំដាប់លំមដាយ 
ម ើយស កា ជាេួយនឹងវា ប្រទង់ប្របទានព  ល់មយើងឲ្យមានសុខភាពលអ និងមានសុេេងគល។ 

  វិ្ ីេួយដ លមយើងេូល ួេស កា  គឺតាេ យៈកា ញុុំាអាហា ដ លប្រពះានបមងកើត សប្រមាប់ឲ្យមានសុខភាព 
លអ។ អាហា ដ លញ ុំាេូលមៅ ប្រតូវានកិន លំយ  លយមៅជាស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេតូេៗបំផតុ ម ើេបីផគត់ផគង់ ល់មកា
សិការាងកាយ ជាេួយនឹងកំលំងថាេពល ម ើេបី កាមា៉ាសុុីន ៏តេូ បស់វាឲ្យ ំមណើ  កា ។ 

  ថាេពលទំាងមនះភាគមប្រេើនមានសណា នជាគែយុកូស ម ើយមានមឈាម ះថា “សក ឈាេ”។ េំនួនសក គែុយ
កូសដ លានកំណត់កប្រេិត ម្វើ ំមណើ  មៅកនុងឈាេ។ គែុយកូស ប្រតូវានផៃុកមៅកនុងស្តេ់ ុ ំម ើយមកាសិកា
មថ្ែើេសប្រមាប់ដាក់េូលភាែ េៗ មៅមពលដ លប្រតូវកា ថាេពលសប្រមាប់កា ងា  ឬក៏មលង។ 

  ខាែ ញ់ គឺជាស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេ ានេកពីអាហា ដ លកិន លំយ។ ខាែ ញ់ខាប់ និងផៃុកថាេពលមទវ  ង ូេជាតិ 
មេៅ ឬក៏ប្របូមតអុ៊ីន។ វាប្រតូវានមប្របើប្រាស់កនុងកា ម្វើកា ្ងន់ៗ យៈមពលយូ  ឬក៏កា ហាត់ប្រាណខាែ ំងកាែ ។ សូេបីដត 
េនុសសដ លសគេ ឬមា្មសាើង ក៏ាន កាទុកខាែ ញ់ថ្នរាងកាយ ម ើេបីមប្របើប្រាស់សប្រមាប់ប្រទប្រទង់កា ងា ដ  ។ 
ថាេពលដ លមៅមសសសល់មៅកនុងរាងកាយ គឺប្រតូវានប្រតឡប់មៅជាខាែ ញ់ ម ើយប្រតូវាន កាទុកជាខាែ ញ់ថ្ន
រាងកាយដ  ។ 

  ប្របូមតអុ៊ីន ខណៈមពលដ លវាអាេផគត់ផគង់ថាេពល ភាគមប្រេើនគឺសប្រមាប់ដតកា លូតលស់ និងកា ជួសជុល
ដតប៉ាុមណា ះ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
២. អាហា  ុកខជាតិទំាងេូល (េិនដកថ្េន)  មបៀបដ លប្រពះានបមងកើតពួកវាេក មានផៃុកអាហា ជាតសិ ថ្ស ដ លមាន 

ស្ត សំខាន់បំផុត មៅកនុងកា សប្រេួល ល់កា  លំយអាហា  ម ើយនិងប្រគប់ប្រគងមពលមវលសប្រមាប់បមញ្ាញថាេ 
ពលេូលមៅកនុងឈាេ ម ើយនិងមកាសិកា។ អាហា មានេំណុះជាតិស ថ្សខុសៗគាន  ៖ 

  ក. ជាតិស ថ្សខពស់ - សដណា ក ដប   ីបដនែមេើេដ លេិនានបកសំបក។ 
  ខ. ជាតិស ថ្សេ្យេ - ដផែមឈើ និងបដនែ ប្រគាប់្ញ្ញជាតិេិនទាន់េប្រមាញ់ ប្រគាប់ដផែមឈើ និងប្រគាប់ពូជ។ 
  គ. ជាតិស ថ្សទាប - ប្រគាប់្ញ្ញជាតិដ លានេប្រមាញ់ នំបុ័ងពណ៌ស និងោស្តា  ទឹកបដនែ/ដផែមឈើ។ 
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   . គាម នជាតិស ថ្ស - មប្របង សក  កាម វ ដត មេសជជៈដ លមានជាតិសូដា ស្ស្ត ស្តេ់សតវ ម ើយនិងផលិត  
                   ផលដ លម្វើអំពីស្តេ់សតវ។ 
  លំដពង គឺជាស រីាងគដ លមៅាំងពីមប្រកាយប្រកពះ។ កាលណញុុំាអាហា េូលមៅ អនកផាល់ព័ត៌មានដ លមកើត 

េកពីវតីាេីន ស្ត ធាតុដ ៉ាខនិជ ម ើយនិងស្ត ធាតុគីេី បស់ ុកខជាត ិប្រតូវានម្វើឲ្យសកេម ម ើយប្រាប់ ល់លំដពង
ឲ្យម្វើកា ងា  បស់វា។ លំដពងបមងកើតអំាងស ុយលីន ជាអ េ៉ាូនដ លមបើកស ថ្សប្របស្តទ បស់មកាសិកាស្តេ់ ុ ំ
ម ើេបីឲ្យថាេពលគែុយកូសេូលមៅកនុងមកាសិកាម ើេបី ុតយកថាេពល។ មៅមពលដ លមានខាែ ញ់ដ លេិនប្រតូវ
កា មៅកនុងមកាសិកា ស ថ្សប្របស្តទសប្រមាប់ទទួលអំាងស ុយលីនបទិ ម ើយនឹងេិនមបើកមឡើយ បណា លឲ្យ   
មកាសិកាទប់េិនឲ្យគែុយកូសេូលមៅាន។ ថាេពលេិនអាេេូលមៅ ល់មកាសិកា ន ដតមៅមៅកនុងឈាេ 
 ំឲ្យមានគែុយកូសមលើសេំនួន។ 

  កាលណឈាេមានគែុយកូសមប្រេើនមលើសលុប មកាសិកាខវះថាេពល ប៉ាុដនា េិនប្រពេឲ្យវាេូល។ លកខណៈ
ដបបមនះមៅថា ជំងឺទឹកម េដផអេប្របមេទទី២។ ខាែ ញ់ដ លមលើសមៅកនុងមថ្ែើេ ម ើយនិងមកាសិកាស្តេ់ ុំបិទទាវ   
មកាសិកាស ថ្សប្របស្តទសប្រមាប់ទទួល អំាងស ុយលីនេិនអាេយកថាេពលេូលាន ម ើយសក គែុយកូសមកើន 
មឡើងមៅកនុងឈាេ ម្វើឲ្យវាដផអេ ម ើយសអិត។ ឈាេសអិត គឺជាឈាេដ លឈឺ។ វា ូ យឺត ម ើយរាងកាយទំាង 
េូល ងទុកខ។ 

  អស់អនកដ លងាយនឹងមកើតជាជំងទឺឹកម េដផអេ គឺជាេនុសសដ លមានស្តេ់ប្រតគាកមប្រេើនម ើយ្ំកណា ល 
ជាេនុសសដ លធាត់មលើសទេងន់ ម ើយេិនហាត់ប្រាណ ឬក៏មានឪពុកមាា យដ លមកើតជងំឺទឹកម េដផអេ។ 

  ជំងឺទឹកម េដផអេមានពី ប្របមេទ។ មរាគសញ្ញញ  និងអាកា ៈ គឺ ូេគាន  ប៉ាុដនា េូលម តុដ លបងកឲ្យមកើតជំងឺមនះ
គឺខុសគាន ។ ជំងឺទឹកម េដផអេប្របមេទទ២ី អាេបងាក  និងពាាលានមដាយកា ោែ ស់បាូ  មបៀប ស់មៅ ( បបអា
ហា  និងកា  ស់មៅ)។ ជំងឺទឹកម េដផអេប្របមេទទី១ គឺបណា លេកពីលំដពងខេូ ម ើយឈប់បមងកើតអំាងស ុយ
លីន។ ជំងឺមនះមប្រេើនមកើតមលើកុមា  ជាញឹកញាប់វាកមកើតមឡើងប្រពេគាន នឹងកា ផឹកទកឹមដាះមគា។ ប្រតូវផគត់ផគង់អំាង 
ស ុយលីនតាេ យៈថាន ំមលប ឬក៏ចាក់ថាន ំមពញេួយជីវតិ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៣. ធោរសញ្ញា  ឬអាការៈននជ្ំងឺទឹក្សធនេដផ្អេ 
  កាលណមកាសិការាងកាយសុ្តំ គែុយកូសកនុងឈាេប្រតូវកា ទឹកបដនថេមទៀតម ើេបីពប្រងាវវា ម្វើឲ្យកាន់ដត

មស្សកទឹកខាែ ំង។ តប្រេងម េម្វើកា មលើសមមា៉ាងម ើេបីមប្រចាះគែុយកូសដ លមលើសមេញ ម្វើឲ្យមានទឹកម េមប្រេើន 
មលើសលុបដ លមានជាតិដផអេានេកពជីាតិសក កនុងឈាេ។ ដេនកប្របតិកេមេំម ះគែយុកូសដ លមានមលើសលុប 
ប្រតូវានខូេ ឬខាវ ក់។ ខួ កាលប្រេបូកប្រេបល់ ម ើយកា គិតមានកា យឺតយា៉ាវ។ ស ថ្ស លក បណា លឲ្យមជើង 
និងថ្ ឈឺចាក់មឆៀបៗ សពឹក និងឈឺ។ មបះ ូងម្វើកា ្ងន់មលើសកប្រេិត ម ើយស ថ្សឈាេមឡើង ងឹ ម្វើឲ្យសមាព ្ 
ឈាេមឡើងខពស់ ដ លអាេ ំឲ្យមកើតជំងឺគំាងមបះ ូង។  ំមណើ  ឈាេ ត់យឺត បណា លឲ្យខូេអវៈយវៈេំម ះ
បុ ស។ 

  អស់អនកដ លមានអាកា ៈ ឬមរាគសញ្ញញ ដបបមនះ ប្រតូវម្វើមតសា កជំងឺទឹកម េដផអេ ម ើយពាាលភាែ េៗ 
មដាយប្រគូមពទយ។ ទឹកម េ បស់អនកទឹកម េដផអេមាន សជាតដិផអេ។ មនះគឺជាវិ្ ីស្តស្តសាេួយមៅកនុងកា វនិិេោ័យ 
ជំងឺមនះ។ ជំងឺទឹកម េដផអេ គឺជាជំងឺដ លមវទ  ជាជំងឺដ លម្វើឲ្យអស់កំលំងលហិតថ្លហ បណា លឲ្យស្តែ ប់ទំាងមៅ 
វយ័មកមង មដាយយឺតៗ និងឈឺចាប់។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
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៤. កា ញុុំាអាហា ដ លមានជាតិខាែ ញ់ខពស់មៅកនុង យៈមពលបមីមា៉ាង ឈាេមឡើងខាប់ មកាសិកាម្វើកា ប្របឆំាងបះមា  
ម ើយក៏សុ្តំ ម ើយទាវ  ថ្នមកាសិកាក៏ានបិទ។ 

 មកាសិកាសុ្តំ បណា លេកពី បបអាហា បីយា៉ាង ៖ 
  ១. អាហារដែលមានខាា ញ់-ធររង ស្តេ់សតវ ប្រប ុការាំង និងអាហា ដ លម្វើេកពីទឹកមដាះមគា គឺងាយដប្របកាែ យ   

       មៅខាែ ញ់ថ្នរាងកាយ។ 
  ២. អាហារដែលោា នជាត្ិសរនស មេៅ និងសក ដ លេប្រមាញ់ ដ លេិនានយកមៅមប្របើប្រាស់សប្រមាប់បមញ្ាញ 
             ថាេពល ប្រតូវានម្វើឲ្យប្រតឡប់មៅជាខាែ ញ់ បស់រាងកាយ។ 
  ៣. ខាា ញ់ោងកាយដែលធលើសចំណុ្ោះ មកាសិកាខាែ ញ់  កីកាន់ដត្ំមឡើង មៅមពលដ លវាសាុកខាែ ញ់ដ លមលើស 
            េំណុះ ខាែ ញ់ដ លមលើសម ះ ត់មៅកនុងឈាេ ម្វើឲ្យមកាសិកាស្តេ់ ុំសុ្តំមៅនឹងថាេពល បស់គែុយ 
            កូស។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

៥. កា សប្រេបសប្រេួល មបៀប ស់មៅឲ្យានប្រតឹេប្រតូវ អាេជួយម្វើឲ្យអនកមកើតជំងឺទឹកម េដផអេប្របមេទទី១ មានសុខ
ភាពលអប្របមសើ  ម ើយនិងអាេជួយឲ្យអនកមកើតជងំឺទឹកម េដផអេប្របមេទទី២ភាគមប្រេើនជាសះមសបើយាន!!! 

  ក. កា ហាត់ប្រាណ - វាសំអាតខាែ ញ់មេញពីមកាសិកាយា៉ាងមានប្របសិទធភាព ម ើយមបើកទាវ  ស ថ្សប្របស្តទ 
                  ឲ្យអំាងស ុយលីនេូល។ 
  ខ. មេៀសវាងអាហា ដ លមគយកខាែ ញ់សតវេកមប្របើប្រាស់ ស្តេ់សតវ ប្រប ុការាំង(ម្វើពីទកឹមដាះមគា)  
                  ម ើយនិង បស់ញុុំាដ លម្វើពីទឹកមដាះមគា។  
  គ. ប្រតូវញុុំាដផែមឈើ និងបដនែ សដណា ក និងប្រគាប់ដផែមឈើដ លមានជាតិស ថ្សមប្រេើន។ 
   . ប្រតូវញុុំាប្រគាប់្ញ្ញជាតិដ លេិនេប្រមាញ់។ 
  ង. កុញុំុំាមលើសកំណត់! ប្រតូវដាក់បដនែ និងសដណា ក ក់កណា លចាន បស់អនក ម ើយកុំញុុំាម ត ាយ 
                  ឬបដនែមេើេមប្រេើន ួសកំណត់។ 
  េ. មេៀសវាងញុុំាមេសជជៈដ លមានឧសម័ន(ហាគ ស) ម ើយនិងអាហា ដ លមានជាតដិផអេ។ ប្រពះគេពី ដេងថា  

     “មតើឯង កាន មុំម ើយឬ? េូ ប មិភាគដតលមេសេគួ េុះ ដប្រកងប មិភាគដឆអតមៅនឹងកអួតមេញេកវញិ”  
     (សុភាសិត ២៥:១៦)។  

 
មប្រគាះកាេេថ្ប្រងេុងមប្រកាយទាំង៧ 

        
ប្រពះជាមាា ស់ានប្រតាស់មៅប្រគួស្ត េួយឲ្យម្វើជាអនក ំស្ត  បស់ប្រទង់មៅកាន់ពេិព

មលក។ ប្រគួស្ត  ំបូងមគ គឺប្រគួស្ត  បស់មលកអាប្រាហាំ ប ៃ ប់េកកូន បស់គាត់ 
មឈាម ះអុ៊ីស្តក់ ម ើយប ៃ ប់េក កូនប្របុស បស់អុ៊ីស្តក់ មឈាម ះយា៉ាកុប។ ប្រពះជាមាា ស់  
ានបាូ មឈាម ះ បស់យា៉ាកុប មៅជាអុ៊ីស្ស្តដអល។ កូនប្របុសនីេួយៗ បស់អុ៊ីស្ស្តដអល 
កាែ យមៅជាមេ ឹក ំថ្នកុលសេព័នធ បស់ខែួន។ ប្រពះជាមាា ស់ានសនាប្របទានព  ល់ 
កុលសេព័នធទំាង១២មនះ។ ប្រពះគេពី មៅេនុសសថ្នកុលសេព័នធទំាងអស់មនះថា ជាកូនមៅ 
 បស់មលកអុុីស្ស្តដអល។ 

ពួកមគានមៅ ស់មៅកនុងប្របមទសមអ សុុីព ពីមប្រ ះមានមប្រគាះអត់ឃ្លែ នមៅកនុង 
ប្របមទស បស់ពួកមគ។ កាលពី ំបូង ពួកជនជាតិមអសែុ៊ីព ួសរាយរាក់ទាក់ ដតមៅទីបំផុត 
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ពួកមគក៏ានដប្របប្របួល។ មេ ឹក ំ បស់ប្របមទសមអសែុ៊ីព ានងាកេកប្របឆំាងជាេួយនងឹ
ពួកមគ ម ើយបងខំពួកមគឲ្យម្វើជាទាសក ។ ជាមប្រេើនឆាន ំានកនែងផុតមៅ កូនមៅ បស់ 
អុ៊ីស្ស្តដអលាន ងទុកខមវទ មៅមប្រកាេមៅហាវ យទាសក  ៏កាេស្តហាវ។ ពួកមគាន 
ដស្សកសំុប្រពះឲ្យជួយ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ម ះពួកកូនមៅអុុីស្ស្តដអលមគថ្ងូ មឡើង មដាយមប្រ ះកា ទុកខលំាក ម ើយក៏អំ វ
 វ  ល់ប្រពះ មដាយមប្រ ះកា ទុកខលំាក បស់ខែួន ម ះប្រទង់ក៏ឮ។ ប្រទង់ឮ ំងូ  បស់មគ 
ម ើយក៏នឹកចំាពីមសេកាីសញ្ញញ ដ លប្រទងា់នតំាងនឹងអាប្រាហា ំនិងអុ៊ីស្តក់ ម ើយនិង 
យា៉ាកុប” (និកខេនំ ២:២៣,២៤)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

       
ប្រពះានមប្រជើសតំាងបុ សមាន ក់មឈាម ះេ៉ាូមស ឲ្យមៅ មំដាះកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអលមេញ 

ពីអំមពើទាសភាព ម ើេបីឲ្យពួកមគអាេចាកមេញពីមអ សុុីព ម ើយមៅកាន់ទឹក ីដ ល 
ប្រពះានសនា ល់ពួកមគ។ មលកេ៉ាូមសានមៅគាល់មសាេោមរា៉ានជាេួយនឹងបង 
ប្របុស បស់គាត់ គឺមលកអឺ ៉ាុន។ ពួកគាត់ានទូលប្រាប់ប្រទង់អំពកីា បញ្ញជ  បស់ប្រពះជា
មាា ស់។ 

“ប្រពះមយ ូវា៉ាជាប្រពះថ្នស្តសន៍អុ៊ីស្ស្តដអល ប្រទង់មានប្រពះបនៃលូ ូមេនះថា េូ ឲ្យរាស្តសា
អញមេញមៅ” (និកខេនំ ៥:១)។ 

មសាេោមរានានមានប្រពះបនៃូលតបថា ៖ 
“មតើប្រពះមយ ូវា៉ាជាអនកណ ដ លអញប្រតូវស្តា ប់តាេប្រទង ់និងឲ្យស្តសន៍អុ៊ីស្ស្តដអល 

មេញមៅម ះ អញេិនស្តគ ល់ប្រពះមយ ូវា៉ាមទ ម ើយក៏េិនប្រពេឲ្យស្តសន៍អុ៊ីស្ស្តដអល 
មេញមៅមឡើយ” (និកខេនំ ៥:២)។ 

មសាេោមរានេិនមានបំណងេង់ាតប់ងទ់ាសក  បស់ប្រទងម់ឡើយ។ ប្រទង់ានបញ្ញជ មេ 
ប្រគប់ប្រគងពួកទាសក  ឲ្យដាក់កា ងា ឲ្យពួកទាសក ម្វើកាន់ដត្ងន់ដថ្េមទៀត។ ប្រពះជា
មាា ស់ានបញ្ជូ នមលកេ៉ាូមស ម ើយនិងមលកអឺ ៉ាុន ជាេួយនឹងស្ត មៅមសាេោមរា៉ានផង 
សំុប្រទង់េាងមទៀតឲ្យអនុញ្ញញ តឲ្យកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអលមេញមៅ។ 

“ឯប្រពះមយ ូវា៉ាប្រទង់មានប្រពះបនៃូល មូេនះថា មសាេនឹង ឹងថា អញជាប្រពះមយ ូវា៉ា 
មដាយស្ត កា មនះ” (និកខេនំ ៧:១៧)។ 

ម ើយប ៃ ប់េក ម ើេបីបងាហ ញពីអំណេ បស់ប្រពះជាមាា ស់ មលកអឺ ៉ាុនានមលើក បំង 
គាត់ដាក់ពីមលើទឹកទមនែ។ ទឹកក៏ដប្របមៅជាឈាេ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ប្រតីដ លមៅកនុងទមនែក៏ស្តែ ប់ ទឹកទមនែក៏្កំែិនសអុយ ម ើយស្តសន៍មអសែុ៊ីពផឹកទឹក 
ពីទមនែេិនាន ក៏មានឈាេមៅមពញកនុងស្សុកមអ សុុីពផង” (និកខេនំ ៧:២១)។ 

មបើសិនជាអនក និងខ្ុំានមៅទីម ះ មៅកដនែង បស់មសាេោមរា៉ាន ខ្ុំគិតថាមយើងេាស់ 
ជានិយាយថា “បញ្ឈប់នូវមប្រគាះកាេេថ្ប្រងមនះមៅ! សូេកុំឲ្យមានទឹកពណ៌ឈាេមទៀតអី! 
េូ យកកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអល ម ើយចាកមេញពីប្របមទសមអសែុ៊ីពភាែ េមៅ! 
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ប៉ាុដនា មសាេោមរា៉ានេិនម្វើដបបមនះមទ។ អត់មទ។ ប្រពះទ័យ បស់ប្រទង់  ងឹណស់។ ប្រទង់
ានសមប្រេេប្រពះទ័យម ើយ។ ប្រទង់េង់ទុកកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអល ម្វើជាទាសក  េិនថា មាន
ម ឿងអវីមកើតមឡើងក៏មដាយ។ 

 ូមេនះ ប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ នមប្រគាះកាេេថ្ប្រងបដនថេមទៀតមៅមលើមសាេោមរា៉ាន ម ើយ
និងរាស្តសា បស់ប្រទង់។ ទំាងអស់មានមប្រគាះកាេេថ្ប្រងេំនួន១០។ េុនរាល់មប្រគាះកាេេថ្ប្រង
ធាែ ក់េក ល់ មលកេ៉ាូមស ម ើយនិងមលកអឺ ៉ាុន ានប្រពមានមសាេោមរា៉ានអំពីកា ជំនុំជ ំះ
ដ លនឹងេក ល់ សងឃឹេថាប្រទង់នឹងសមប្រេេប្រពះទ័យមដាះដលងកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអល។ 
ប៉ាុដនា ម ៀងរាល់មពលដ លប្រពះជាមាា ស់ានផាល់ឱកាសឲ្យប្រទង់ោែ ស់បាូ  ប្រពះទ័យេាងៗ 
មសាេោមរា៉ានដប ជាសមប្រេេប្រពះទ័យ ងឹទទឹងកានដ់តខាែ ំង។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
ប ៃ ប់េក មប្រគាះកាេេថ្ប្រងជាសតវកដងកបមាន សមពញទឹក ។ី មានមប្រេើនរាប់លន! 

មានមៅកនុងអាហា  មៅតាេដប្រគ មានប្រគប់ទីកដនែង! មប្រកាយេក មប្រគាះកាេេថ្ប្រងជាសតវ 
ថ្េ។ មប្រគាះកាេេថ្ប្រងបីានកនែងផុតមៅ។ ប្រគប់គាន មៅកនុងទឹក មី ះានទទួល ងមប្រគាះ
ពីសតវថ្េម ះ។ សូេបីដតកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអលក៏ប្រតូវទទួល ងពីវាដ  ។  

ប៉ាុដនា មៅកនុងមប្រគាះកាេេថ្ប្រងេុងមប្រកាយទំាង៧ គឺសប្រមាប់ដតពួកមអសែុ៊ីពប៉ាុមណា ះ។ 
ប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ នស្ត មៅមសាេោមរា៉ាន។ 

“អញនឹងដញកស្សុកកូដសនដ លរាស្តសាអញមៅ … អញនឹងោា េ់រាស្តសាអញ និងរាស្តសា 
ឯងឲ្យដាេ់មេញពីគាន ” (និកខេនំ ៨:២២,២៣)។  

ប ៃ ប់េក មាន ុយេូលេកមពញទឹក ីមអសែុ៊ីព មលើកដលងដតកូដសន ជាកដនែងដ ល 
កូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអល ស់មៅ។ អនកស្សថ្េមេើលមៅ វាយា៉ាងមេ៉ាេដ  ? សតវ ុយមានមៅប្រគប់ 
ទីកដនែង។ ពួកមអសែុ៊ីពពិាកនឹងមបើកមាត់ណស់ មប្រ ះ ុយម ើ េូលមាត់។ 

ប ៃ ប់េក ក៏មានជំងឺគួ ឲ្យខាែ េដ លានសមាែ ប់សតវដ លមគេិញ្ា ឹេសាុកម្វើជាអាហា  
 បស់ពួកមអសែុ៊ីព។ សតវមសះ សតវល សតវមគា សតវអូ ា ម ើយដថ្េទំាងសតវមេៀេ។ 
ប៉ាុដនា គាម នសតវេិញ្ា ឹេ បស់កូនមៅអុុីស្ស្តដអលណប្រតូវានស្តែ បម់ឡើយ។ 

មប្រគាះកាេេថ្ប្រងទី៦ គឺម្វើឲ្យេនុសស និងសតវមកើតបូស ប៉ាុដនា មសាេ ៏េមេស ងឹ ូសមនះ 
មៅដតេិនប្រពេមដាះដលងកូនមៅអុុីស្ស្តដអល ដ ល។ 

េុនមប្រគាះកាេេថ្ប្រងទី៧ មលកេ៉ាូមសានប្រពមានដាស់មតឿនជនជាតិមអសែុ៊ីពឲ្យកា    
ខែួន។ វានឹងមានពយុះប្រពិលយា៉ាងខាែ ំងលយឡំជាេយួនឹងផក   នៃះផង។ អស់អនកដ លស្តា ប់ 
តាេកា ប្រពមានដាស់មតឿននឹងមានសុវតថិភាព ដត អស់អនកដ លេិនានមប្រតៀេខែួន
សប្រមាប់មពលមនះមទ នឹងប្រតូវស្តែ ប់មដាយស្ត ពយុះ។ 

មលកេ៉ាូមសានប្រពមានដាស់មតឿនមសាេោមរា៉ានម ើយថា មបើសិនជាប្រទង់មៅដតេិន 
ប្រពេឲ្យកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអលចាកមេញមទ មប្រគាះកាេេថ្ប្រងប ៃ ប់នឹងមាន វូងកណាូ ប 
មប្រេើន។ ទីប្របឹកា បស់មសាេោមរា៉ានានទូលសំុអងវ ប្រទង់ឲ្យមដាះដលងពកួទាសក មៅ 
ប៉ាុដនា មសាេមៅដតេិនប្រពេ។ ប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ នខយល់េកពីទិសខាងមកើត ដ ល ំ 
កណាូ បយា៉ាងមប្រេើន សមពញមេ េកកនងុប្របមទសមអសែុ៊ីព។ 
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ប្រពះគេពី ពិពណ៌ វាតាេ មបៀបមនះ ៖ 
“ បិតវាេកប្រគបមពញពីមលើ ី  ល់មេែ៉ាះានជាស្សុកប្រតឡប់មៅជាងងតឹ វាក៏សុ៊ី ំណំ 

ទំាងអស់មៅកនុងស្សុក ម ើយនឹងអស់ទំាងដផែមឈើ ដ ល ួេអំពីប្រពិលេក គាម នសល់សែឹកខាី 
ណេួយមៅម ើេមឈើ ឬមៅម មៅវាលប្រគប់កនុងស្សុក មអសែុ៊ីពមឡើយ” (និកខេនំ ១០:១៥)។ 

ប ៃ ប់េក មប្រគាះកាេេថ្ប្រងទី៩ក៏ានេក ល់ : មានភាពងងឹតខាែ ំងដ លអាេ ល់ 
ាន  ល់មៅ៣ថ្ថ្ង។ ប៉ាុដនា មសាេមចាលមេសៀតោមរា៉ាន មៅដតេិនប្រពេេុះចាញ់ប្រពះថ្ននគ  
ឋានសួគ៌។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
មលកេ៉ាូមសានប្រពមានថា មានមប្រគាះកាេេថ្ប្រងេួយមទៀតនឹងចាក់េកមលើជនជាតិ 

មអព។ មទវតាដ លបំោែ ញនឹងឆែងកាត់តាេទកឹ ីមៅ កក់ណា លអាប្រធាត 
ម ើយនិងសំលប់កូន ំបូងទំាងអស់មៅកនុងប្របមទសមអសែុ៊ីព ទំាងេនុសស ម ើយនិង 
សតវ។ 

ជាថ្មីេាងមទៀត កូនមៅអុុីស្ស្តដអលក៏ប្រតូវាន កាទុក ប៉ាុដនា លុះប្រតាដតពួកមគម្វើតាេ 
កា ដណ ំ បស់ប្រពះជាមាា ស់។ ប្រគួស្ត នីេួយៗ ប្រតូវសំលប់កូនមេៀេ ម ើយមប្រាះឈាេ 
 បស់វាខែះមៅមលើប្រពំទាវ  តាេផៃះ បស់ពួកមគ។ មនះគឺជាមសេកាីសនា បស់ប្រពះជាមាា ស់ ៖ 

“ផៃះណអញម ើញឈាេ ម ះអញនឹង លំងផុតពីឯងរាល់គាន មៅ ម ើយនឹងគាម ន 
មសេកាីមវទ ណបំោែ ញឯងរាល់គាន  កនុងមវលដ លអញវាយស្សុកមអសែុ៊ីម ះមឡើយ” 
(និកខេនំ ១២:១៣)។  

ប្រពះគេពី ានកត់ប្រតាទុកនូវអវីដ លានមកើតមានមឡើងមៅយប់ គ៏ួ ឲ្យខាែ េម ះ ៖ 
“ ឯីមៅកណា លអប្រធាប្រតកនុងយប់ម ះ ប្រពះមយ ូវា៉ាប្រទង់ក៏វាយអស់ទំាងកនូេបងមៅស្សុក 
មអ សុុីព ចាប់តំាងពីបុប្រតេបង បស់ោមរា៉ាន ដ លគង់មលើបលែ័ងករាជយ   ូត ល់កូនេបង 
 បស់អនកមទាសមៅកនុងគុក ប្រពេទំាងកូនេបងថ្នអស់ទំាងសតវផង” (និកខេន ំ១២:២៩)។ 

អនកអាេស្សថ្េ ឹងម ើយថាវាយា៉ាងមេ៉ាេមៅកនុងប្របមទសមអ សុុីពម ះ មៅមពលដ ល 
ប្រពះអាទិតយ ះមៅមពលប្រពឹកថ្ថ្ងប ៃ ប់។ កា ស្តែ ប់ានវាយលុកពីេនសុសដ លមានវណាៈ 
ខពង់ខពស់ េុះេកេនុសសដ លមានវណាៈទាបបផំុត។ មគឮសូ សដប្រេក បស់អនកកាន់ទុកខ 
 សមពញទឹក ី។  

មៅកនុងផៃះដ លមានស្តន េឈាេមប្រាះមៅមលើប្រពំទាវ   គាម នកូនេបងដ លមកើត បំងូណ 
ប្រតូវានប៉ាះ ល់មឡើយ! 

មៅទីបំផុត មសាេោមរា៉ានប្រជាប ឹងនូវកំ ុស ៏្ងន់្ង ដ លប្រទងា់នម្វើ។ ប្រទង់ានចាត់ 
មគឲ្យមៅ កមលកេ៉ាូមស ម ើយនិងអឺ ៉ាុន ម ើយជំ ុញឲ្យពួកមគយកកូនមៅអុ៊ីស្ស្តដអល 
មេញភាែ េៗ។ រាស្តសា បស់ប្រពះជាមាា ស់ប្រតូវាន មំដាះឲ្យមានមស ភីាព! ពកួមគម្វើ ំមណើ   
មៅកាន់ទឹក ីដ លប្រពះានសនាេមំ ះ នូតា បស់ពកួមគ! 

េិតាមអើយ មតើអនកមានអា េមណ៍យា៉ាងណ មបើសិនជាខ្ុំប្រាប់អនកថា ប្រពះនឹងប្រាប់អនកថា 
នឹងបញ្ជូ នមប្រគាះកាេេថ្ប្រងេកមលើដផន េីាងមទៀត? េិនដេនដតមៅមលើប្របមទសមអ សុុីព 
ប៉ាុមណា ះមទ ប៉ាុដនា មៅមលើពិេពមលកទំាងេូល។ មតើអនកនឹងមជឿ ដ  ឬមទ? 
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ប្រពះគេពី វវិ ណៈទាយថា មប្រគាះកាេេថ្ប្រងេុងមប្រកាយទំាង៧នឹងធាែ កម់ៅមលើដផន ីេុន 
នឹងប្រពះមយស ូយាងប្រតឡប់េកវញិ។  ូេមៅកនុងប្របមទសមអសែុ៊ីពតំាងពយូី េកម ើយដ   
រាស្តសា បស់ប្រពះនឹងប្រតូវានកា   ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
េុនម តុកា ណ៍ម ះមកើតមឡើង រាស្តសា បស់ប្រពះនឹងបញ្ាប់កា ងា ដ លប្រទង់ានផាល់ 

ឲ្យពួកមគម្វើ។ មហារាានពិពណ៌ ពួកមគថា ជាមទវតា ំស្ត ដ លប្រពះជាមាា ស់ាន 
បញ្ជូ នេកឲ្យម ៀបេំពិេពមលកសប្រមាប់កា យាងេក  បស់ប្រពះមយស ូ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ខ្ុំក៏ម ើញមទវតា១មទៀត កំពុងមហាះកាត់កណា លមេ  ទំាងមាន ំណឹងលអ ម៏ៅ 
អស់កលបជានិេា សប្រមាប់នឹងដថ្ែងប្រាប់ ល់េនុសសមៅដផន ី គឺ ល់ប្រគប់អស់ទំាង 
ស្តសន៍ ប្រគប់ពូជអំបូ  ប្រគប់ភាស្ត ម ើយប្រគប់ទំាងប្រគួស្ត ដ  ” (វវិ ណៈ ១៤:៦)។ 

“មានមទវតា១មទៀតេកតាេមប្រកាយប្រាប់ថា ប្រកុងាប ីឡូន ៏ជា្ំ ាន លំម ើយ…” 
(វវិ ណៈ ១៤:៨)។  

មៅកនុងបទទំ យមនះ ាប ីឡូន គឺជាសញ្ញញ ថ្នស្តស ដកែងកាែ យ បស់ពិេពមលក។ 
មៅមានមទៀត។ សូេស្តា ប់ ៖ “ ួេមានមទវតាទី៣េកតាេមប្រកាយមទៀត ទំាងបនែឺ 

សំមលងយា៉ាងខាែ ំងថា មបើអនកណប្រកាបថាវ យបងគំ ល់សតវម ះ និង ូបវា ម ើយទទួល 
ទីសំគាល់វា … អនកម ះនឹងប្រតូវផឹកស្ស្តផងមសេកាមីឃ្ល មៅ បស់ប្រពះ”  

     (វវិ ណៈ ១៤:៩,១០)។ 
ពិតណស់ “ស្ស្តផងមសេកាីមឃ្ល មៅ បស់ប្រពះ” គឺប្រគាន់ដតជាភាស្តតំណង។ គឺ

សំមៅមៅមលើកា ដាក់មទាសយា៉ាង្ងន់្ង  ដ លនឹងធាែ ក់មៅមលើអនកទំាងឡាយណ ដ ល
មានលកខណៈ ូេជាមសាេោមរា៉ាន ដ លេិនប្រពេទទលួស្ត  បស់ប្រពះ ម ើយេិនខវល់អំពី
កា ប្រពមានដាស់មតឿន បស់ប្រទង់។ សប្រមាប់អនកទំាងអស់ម ះ នឹងគាម នកា ប្រពមាន ដាស់
មតឿន គាម នកា មៅឲ្យទទួលយកប្រពះមយស ូជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់ពកួមគមទៀតមឡើយ។ 
សប្រមាប់ពួកមគ ទាវ  ថ្នមសេកាីមេតាា នឹងប្រតូវបិទជាម ៀង  ូត។ 

េុះអំពីរាស្តសា បស់ប្រពះមៅកនុងកំឡុងមពលដ លយា៉ាប់យឺុនម ះ? ពួកមគនឹងមៅមលើ 
ដផន ីមនះ   ូត ល់ទីបញ្ាប់! ពួកមគនឹងប្រតូវានកា   មៅកនុងកំឡុងមពលមានមប្រគាះ 
កាេេថ្ប្រង ប៉ាុដនា ពួកមគនឹងេិនមគេ ួេពទីុកខលំាក ម ើយនិងកា ឈឺចាប់មឡើយ។ 
ប្រគប់គាន នឹងជួបបញ្ញហ មៅកនុងមពលណេួយ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 
 

មនះគឺជាអវីដ លមហារាានស មស  ៖ 
“ខ្ុំក៏ម ើញទីសំគាល់១មទៀត ដ ល្ំម ើយអស្តា  យមៅមលើមេ  គឺមានមទវតា៧ 

ដ លកាន់មសេកាីមវទ ទំាង៧មប្រកាយបងអស់  បិតមសេកាីមឃ្ល មៅ បស់ប្រពះាន 
សមប្រេេ មដាយមសេកាីមវទ ទំាងម ះ” (វវិ ណៈ ១៥:១)។ 

“ខ្ុំក៏ឮសំមឡង១យា៉ាងខាែ ំងមេញពបី្រពះះវហិា  ប្រាប់មៅមទវតាទំាង៧ថា េូ ចាក់
មសេកដីមឃ្ល ះមៅ បស់ប្រពះ ដ លមៅកនុងចានទំាង៧ មៅមលើដផន ីមៅ។”  

     (វ ិណៈ ១៦:១) 
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“មទវតាទី១ក៏មេញមៅ ចាក់ពីចានខែួន មៅមលើដផន ី ម ះេនុសសដ លមានទីសំគាល់ 
 បស់សតវ និងអស់ពួកអនកដ លប្រកាបថាវ យបងគំ ល់ ូបវា មគក៏មកើត ំមៅកាេអាប្រកក់” 
(វវិ ណៈ ១៦:២)។ 

“មទវតាទី២ ក៏ចាក់ពីចានខែួន មៅកនុងសេុប្រទ  ួេសេុប្រទប្រតឡប់មៅជាឈាេ  ូេជា 
សេុប្រទមខាម េ ម ើយប្រគប់ទំាងសតវមៅកនុងសេុប្រទក៏ស្តែ បអ់ស់” (វវិ ណៈ ១៦:៣)។ 

“មទវតាទី៣ ក៏ចាក់ពីចានខែួន មៅកនុងទមនែ និង នធទឹកទំាងប៉ាុ ម ន ម ះក៏ដប្របមៅជា 
ឈាេទំាងអស់ដ  ” (វវិ ណៈ ១៦:៤)។ 

មនះេិនលអទាល់ដតមស្តះ ដេនមទ? ប៉ាុដនា មទវតាប សុិទធមេើលម ើញថាប្រពះជាមាា ស់ប្រទង់ 
យុតាិ្េ៌ប្រគប់ទំាងអស់។ មហារាានឮមទវតាេួយ ូបនយិាយ ូមេនះថា ៖  

“ ឱប្រពះ ៏គង់មៅ ម ើយានគង់មៅតំាងពីម ើេម ៀងេកមអើយ ដ លប្រទង់ានជំនុំជំ ះ 
កាត់មទាស ូមេនះ ម ះសុេ តិម ើយ។  បិតមគានកំចាយឈាេថ្នពួកប សុិទធ និងពួក 
មហារា ម ើយប្រទង់ានប្របទានឈាេឲ្យមគផឹក” (វវិ ណៈ ១៦:៥,៦)។ 

ស្តេ់ម ឿងបនាមៅមទៀត ៖ 
“មទវតាទី៤ក៏ចាក់ពីចានខែួន មៅមលើប្រពះអាទិតយ  ួេប្រពះអាទិតយានអំណេនឹងម្វើឲ្យ 

េនុសសប្រតូវមខាែ េ មដាយស្ត មេែើង។ េនុសសមលកក៏ប្រតូវមខាែ េមៅ មដាយអំណេមតា ជា 
ខាែ ំង ដតមគេិនានដប្របេិតាម ើេបីនឹងមលើកស មសើ  ល់សិ លីអថ្នប្រពះមទ គឺមគប្របមាថ្ ល់ 
ប្រពះ េប្រពះ…” (វវិ ណៈ ១៦:៨,៩)។ 

“ឯមទវតាទី៥ ក៏ចាក់ពីចានខែួន មៅមលើបលែ័ងក បស់សតវម ះ  ួេនគ វាប្រតឡប់មៅជា 
ងងឹតសូនយសុង ម ើយមគខំាអណា ត មដាយមានមសេកាីទុកខលំាក” (វវិ ណៈ ១៦:១០)។ 

“មទវតាទី៦ ក៏ចាក់ពីចានខែួន មៅមលើទមនែ្ំ គឺជាទមនែមអើុុប្រាត  ួេទឹកទមនែម ះក៏ ងី 
មៅ ម ើេបីឲ្យានម ៀបេំផែូវ បស់ពួកមសាេពីទិសខាងថ្ថ្ង ះ។  ួេខ្ុំម ើញវញិ្ញញ ណអមស្តេ
៣  ូេជាកដងកប …ដ លមេញមៅឯអស់ទំាងមសាេ មៅដផន ីទំាងេូល ទំាងម្វើទីសំគាល់ 
ម ើេបីនឹងប្របេូលមសាេទំាងម ះេកកនងុេំាំង មៅថ្ថ្ង ៏្ំ បស់ប្រពះ ៏មានប្រពះមេស្តា បំផតុ” 
(វវិ ណៈ ១៦:១២-១៤)។  

ជាេួយនឹង កយសេាីទំាងម ះ មហារាានមេើល ឹងនវូប្រគប់ឥទធិពលអាប្រកកថ់្នកា  
ប្របេូលផាុំ បស់ពិេពមលក ម ើេបីប្របយុទធប្របឆំាងជាេួយនងឹប្រពះជាមាា ស់ ម ើយនិងរាស្តសា 
 បស់ប្រទង់។ ឆាកម ឿងប្រតូវានម ៀបេំ សប្រមាប់មប្រគាះកាេេថ្ប្រងេុងមប្រកាយ។ 

“មទវតាទី៧ ក៏ចាក់ពីចានខែួន មៅកនុងអាកាស  ួេមានឮសំមលងខាែ ំងមេញពីបលែ័ងក 
កនុងប្រពះវហិា មៅស្តថ នសួគ៌េកថា មស្សេម ើយ!” 

“ ួេមានមផែកបម ៃ   សូ សំមលង និងផគ លន់ ម ើយមានកមប្រកើក ីជាខាែ ំងដ  …។ 
ម ះប្រគប់ទំាងមកាះក៏ាត់មៅ ម ើយេិនម ើញមានេនំណមទៀតមស្តះមឡើយ។” 

“ក៏មានប្រពិលយា៉ាង្ំៗ ប្រគាប់១ទេងន់១ហាប ធាែ ក់េុះពីថ្ផៃមេ េកមលើេនុសស…ម ើយ 
េនុសសមលកក៏ប្របមាថ្ ល់ប្រពះ មដាយមប្រ ះមសេកាីមវទ នឹងប្រពិលម ះ ពីមប្រ ះមសេកាី 
មវទ ម ះជាខាែ ំងថ្ប្រកដលង” (វវិ ណៈ ១៦:១៧,១៨, ២០,២១)។ 

សំមលងនិយាយមេញពីបលែ័ងកេកថា “មស្សេម ើយ!”  កយសេាីទំាងម ះមានន័យថា 
មៅទីបំផុតអាណេប្រក និងនគ ថ្នពិេពមលកមនះ គឺប្រតូវានេប់ម ើយ។ គឺជាម ៀង 
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  ូត។ ប្រពះមយស ូយាងេកវញិម ើេបីរាស្តសា បស់ប្រទង់ ម ើយនគ  បស់ប្រទង់នឹងេិនដ ល 
េប់មឡើយ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 
  

េិតាមអើយ មតើអនកេង់េាស់អំពីកា កា    បស់ប្រពះជាមាា ស់ មៅមពលដ លមពល 
ទុកខមវទាន ៏្ំេក ល់ ដ  ឬមទ? មានផែូវដតេួយប៉ាុមណា ះ។ 

េូ េងចំា មៅមពលដ លមប្រគាះកាេេថ្ប្រង ៏អាប្រកក់េុងមប្រកាយានធាែ ក់មៅមលើ 
ប្របជាជនមអសែុ៊ីព។ កូនប្របុសេបងដ លមកើត ំបូងប្រតូវានសំលប់ សមពញថ្ផៃ 
ប្របមទស។ ប៉ាុដនា េិនដេនមៅកនុងផៃះ បស់អនកដ លមានឈាេមប្រាះមៅមលើប្រពំទាវ  ម ះ 
មឡើយ។ ផៃះទំាងអស់ម ះប្រតូវានកា   ។ 

មៅសេ័យេុងមប្រកាយ គឺជាឈាេ បស់កូនមេៀេដ លនឹងកា   មយើង។ ប្រពះមយស ូ 
ដ លជាកូនមេៀេ បស់ប្រពះជាមាា ស់ ានលះបង់ប្រពះជនមប្រទង់ម ើេបីសមគងាគ ះមយើង។ មៅ
មពលដ លមយើងទទួលយកប្រទង់ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់មយើង ប្រពះមល ិត បស់ប្រទង់
លងសំអាតមយើងមេញពីអំមពើាប។ ប្រពះវ បិតាទទួលយកមយើងជាកូនមៅ បស់ប្រទង់។ 
មយើងអាេទទួលយកមសេកាីសនាថ្នប្រពះបនៃលូ បស់ប្រទង។់ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ឯងនឹងេិនេ័យខាែ េអវីមឡើយ មទាះទំាងមសេកាីដស្ងខាែ េមៅមពលយបឬ់ប្រពួញដ ល 
ម ើ មៅមពលថ្ថ្ង ឬមសេកាីមវទ ដ លដតងមានមៅកនុងទីងងឹត ឬមសេកាី ិនវ ិស ដ ល
បំោែ ញមៅមពលថ្ថ្ងប្រតង់ផង នឹងមានេនុសស១ ន់ ក់ លួស្តែ បម់ៅដកប ឯង ម ើយ១
មុឺន ក់មៅខាងថ្ ស្តា ំឯងដ   ដតមសេកាីម ះនឹងេិនេកជតិឯងមឡើយ ឯងនឹងាន
ប្រកមឡកម ើញកា តបសនង ល់ពួកេនុសសអាប្រកកម់ដាយដេនកដតប៉ាុមណា ះមទ ពីមប្រ ះឯង
ានថា ប្រពះមយ ូវា៉ាជាទីពឹងប្រជកថ្នឯងគឺានយកប្រពះ ៏ខពស់បំផតុ ជាទីលំមៅ បស់ឯង 
យា៉ាងម ះនឹងគាម នមសេកាីអាប្រកកណ់មកើតមឡើង ល់ឯងមឡើយ ក៏គាម នមវទ ណេកជតិ
ទីលំមៅ បស់ឯងដ    បិតប្រទង់នឹងបងាគ ប់ ល់ពកួមទវតា បស់ប្រទង់ ពី ំមណើ  ឯងឲ្យាន
ដថ្ កាឯង កនុងប្រគប់ទំាងផែូវ បស់ឯង” (ទំនុកតមេកើង ៩១:៥-១១)។ 

ឥឡូវ គឺជាមពលមវលសប្រមាប់មយើងមាន ក់ៗ ម ើេបីបញ្ញជ ក់ថាមយើងមានសុវតថិមៅកនុង 
ប្រពះមយស ូ។ សូេប្រទង់ម្វើជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់អនកេះុ។ ទូលសូេប្រពះវញិ្ញញ ណប សុិទធ 
 បស់ប្រទង់ឲ្យយាងេូលកនុងេតិា បស់អនក។ ប្រទង់នឹងបងាហ ញអនកនូវអំមពើាប បស់អនក 
ម ើយផាល់ឲ្យអនកនូវកាីមស្តកមៅេំម ះពួកវា។ ប្រទង់នឹង ឹក ំអនកឲ្យមៅលន់តួ ម ើយ
ប្រទង់នឹងអេ័យមទាសឲ្យអនក និងផាល់ឲ្យអនកនវូេិតា និងគំនិតស្តអ តសអំ។ មដាយស្ត  
អំណេ បស់ប្រទង់ អនកនឹងបំាត់មចាលនូវទមាែ ប់អាប្រកក ់ម ើយ ស់មៅជីវតិថ្មី។ 

មពលដ លអនកម ើញប្រពះដកដប្របេិតា បស់អនក អនកនឹងកាន់ដតស្សឡាញ់ប្រទងដ់ថ្េ 
មទៀត។ អនកនឹងមជឿទុកេិតាមលើប្រទង់ ម ើយមានទំនុកេិតាមៅកនុងអំមពើលអ បស់ប្រទង់។ អនក
នឹងេង់ប្រាប់ប្រគប់គាន  នូវអវីដ លប្រទង់ានម្វើម ើេបីអនក ម ះម ើយគឺជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ 
 ៏អស្តា  យ! 

មបើសិនជាអនកេង់ានបទតពិមស្ត្ម ះមៅថ្ថ្ងមនះ មតើអនកអាេឈ ជាេួយនងឹខ្ុំ 
ម ើេបីអ្ិស្តា ន ដ  ឬមទ?  

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
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ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ៌ អ ប្រពះគុណប្រទង់ដ លានផាល់នូវកា   តាេ 
សនា មៅមពលដ លបញ្ញហ ្ំេកកាន់ពិេពមលកមនះ។ ទូលបងគំេង់ប្រាក ថា គាម នអំមពើ
ាបមៅកនុងជីវតិទូលបងគំដ លអាេនងឹដញកពកួទលូបងគំមេញពីប្រទង់មឡើយ។ សូេប្រទង់
ផាល់ឲ្យពួកទូលបងគំនូវជ័យជនំះមលើអមំពើាប។ សូេប្រទង់ជួយទូលបងគំទំាងអស់គាន  ថាេ យ
ខែួនទំាងស្សុងចុំាស េះរស្មង្សការ និងប្រពះ ឬទ័យ បស់ប្រទង់សប្រមាប់មយើងមាន ក់ៗ។ 

សូេបមងកើនមសេកាីជំមនឿ និងមសេកាីទុកេិតា បស់ពកួទូលបងគំមៅកនុងប្រពះមយស ូ ជា
ប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់ពួកទូលបងគ។ំ សូេឲ្យពួកទូលបងគមំាន ក់ៗដសវង កកា កា   មៅ 
កនុងកា  កាេិតាភាពជាេួយនឹងប្រទង់។ មនះគឺជាកា អ្ិស្តា ន បស់ពួកទលូបងគ ំមៅកនុង
ប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 
ប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ 
 
និកខេនំ ៧:២២    មអស្តយ ៣៣:១៦    វវិ ណៈ ១៦:១១ 
វវិ ណៈ ១៩:១៤-១៥   និកខេនំ ៩:៧    មយម មា ៨:២០ 
វវិ ណៈ ១៦:១៦    វវិ ណៈ ២២:១១    ទំនុកតមេកើង ៩១:១,៤ 
ដានីដញ៉ាល ១២:១    វវិ ណៈ ១៩:១១ 
 

លំនពំិភាក្សា 
 

ជ្ំងឺទឹក្សធនេដផ្អេ រឺជាជ្ំងឺដែលរំផ្លា ញ 
 
 ១. មតើឥទធិពលអវីខែះដ លជំងឺទកឹម េដផអេមានមៅមលើរាងកាយ? 
 ២. មតើអវីដ លម្វើឲ្យេនុសសងាយនឹងមកើតជំងទឺឹកម េដផអេ? 
 ៣. មតើជំងឺទឹកម េដផអេអាេជាដ  ឬមទ? មបើ ូមចាន ះដេន មតើមដាយ មបៀបណ? 
 
ធរោោះកាចចនរងចុងធរកាយទងំ៧ 
 

 ៤. មៅមពលដ លមសាេមអ សុុីពប ិមស្េិនប្រពេម្វើតាេប្រពះ ឫទ័យ បស់ប្រពះជាមាា ស់ ប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ ន 
       មប្រគាះកាេេថ្ប្រងទំាង ប់េកមលើទឹក ីម ះតាេ យៈមលកេ៉ាូមស។ មតើមប្រគាះកាេេថ្ប្រងេួយេំនួនមានអវខីែះ? 
   - និកខេនំ ៧:២១ 
 ៥. មតើមានមប្រគាះកាេេថ្ប្រងប៉ាុ ម នដ លប៉ាះ ល់មៅមលើប្របមទសមអ សុុីពដតេួយគត់ ប៉ាុដនា 
េិនប៉ាះ ល់ ល់កូដសន  

        ជាកដនែងដ លពួកអុុីស្ស្តដអល ស់មៅ? 
   - និកខេនំ ៨:២២,២៣ 
 ៦. មប្រកាយមប្រគាះកាេេថ្ប្រងទី១០ មតើមានម ឿងអវីមកើតមឡើងេំម ះមសាេ ម ើយមតើមានម ឿងអវីមកើតមឡើងេំម ះអុ៊ីស្ស្ត
ដអល? 

   - និកខេនំ ១២:២៩ 
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 ៧. ប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ នមទវតាអនក ំស្ត េកប្រពមានរាស្តសាដ លមៅដផន អីំពមីប្រគាះកាេេថ្ប្រងជាមប្រេើនមទៀត 
        ដ លនឹងេក ល់។ មតើមានមប្រគាះកាេេថ្ប្រងប៉ាុ ម នមទៀតដ លនឹងេក ល់ មតើវាមានលកខណៈ ូេមេាេ? 
   - វវិ ណៈ ១៦:១-២១ 
 ៨. មតើអនកអាេកា   កុំឲ្យទទួលានមប្រគាះកាេេថ្ប្រងទំាងម ះានមដាយ មបៀបណ? 
   - ទំនុកតមេកើង ៩១ 
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មេម ៀនសុខភាពទី២៤: អាហា ជាតិមេៅ - អាហា ដ លមានថាេពលខពស់ 

 
 
១. មាន ុកខជាតិដ លអាេញ ុំាជាអាហា ានេំនួនជាង៥០០០០ប្របមេទ ប៉ាុដនា មានអាហា ្េមជាតិដត១៥េុខប៉ាមុណា ះ  
     ដ លផាល់នូវថាេពលខពស់ ដ លមកាសិការាងកាយ បស់មយើងប្រតូវកា ។  ុកខជាតិដ លមគនិយេញ ុំា មប្រេើនជាងមគ  

គឺ ៖ ស្សូវ ស្សូវស្តឡី ម ត ស្សូវេីមយ ស្សូវស  គឹេ មេើេ( ំឡូងារាំង  ំឡូងមឈើ/មគា  ំឡូងមផសងៗ និងប្រតាវ) 
ម ើយនិងពពួកសដណា ក។ 

ប្រគាប់្ញ្ញជាតិសប្រេូប គឺសថិតមៅមលើលំដាប់ ំបូងមគ។ ប្រគាប់្ញ្ញជាតិដ លមគមប្របើប្រាស់មប្រេើនជាងមគ គឺ
ស្សូវ ស្សូវស្តឡី និងម ត។  

ប្រគាប់ទំាងេូលថ្នប្រគាប់្ញ្ញជាតិទំាងមនះ គឺដំាម ើេបីេិញ្ា ឹេជីវតិ ម ើយប្រពះជាមាា ស់ានបមងកើតរាងកាយ
មយើងឲ្យមប្របើប្រាស់ប្រគាប់្ញ្ញជាតិសំ ូប ម ើេបីឲ្យមយើងមានជីវតិ និងមានសុខភាពលអ។ មៅកនុងប្រពះគេពី មលកុ
បបតាិ ១:២៩ និង៣:១៨ ប្រពះជាមាា ស់ានដាស់មតឿន ឭំកមយើងថា ប្រទង់ានផាល់ឲ្យមយើងនូវ ុកខជាតិដ លផាល់
ប្រគាប់ពូជមៅមលើថ្ផៃដផន ីទំាងេូល និងម ើេមឈើដ លផាល់ដផែដ លមានប្រគាប់មៅកនុងដផែ ម ើយនិងម ើេ ុកខជាតិ 
មៅតាេទីវាលទុកសប្រមាប់ជាអាហា  បស់មយើង។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
២. មៅកនុងប្រគាប់ស្សូវស្តឡីមនះ អនកអាេមេើលម ើញ៤ដផនក្ំៗ (ប្រគាប់្ញ្ញជាតិ ថ្ទមទៀត មានលកខណៈស្សម ៀង

គាន ) ៖  
  ក. សំបក - មស្ស្តបប្រគាប់ ជាដផនកដ ល ងឹេិនអាេញ ុំាាន។ 
  ខ. កនៃក់ - ជាស្សទាប់ខាងមប្រតថ្នប្រគាប់ សំបូ ជាតិស ថ្ស  វតីាេីន និងស្ត ធាតុគីេីលអ និងមានស្ត ធាតុដ ៉ា 
       ខនិជ។  
  គ. អង់ ូដសពេ - សថិតមៅកណា ល ជាស្សទាប់្ំជាងមគបងអស់ ភាគមប្រេើនជាកាបូអុ៊ីប្រដាត (ជាតិមេៅ) ជាេួយ 
               នឹងជាតិប្របូមតអុ៊ីនខែះ។ 
   . ស្តេ់ប្រគាប់ - ដផនកខាងកនុង ជាដផនកដ លលអ មានផៃុកស្ត ធាតុខាែ ញ់ដ លលអ មានវតីាេីន និងស្ត ធាតុ 
                 គីេីលអ។ 
  ប្រគាប់្ញ្ញជាតិេួយ គឺជាកញ្ាប់អាហា ដ លមានជីវជាតិលអបំផតុ ម ើេបីជួយ ល់កា លូតលស់ និងម្វើឲ្យ

មានសុខភាពលអ។ កាលណេប្រមាញ់វា ជាតិកនៃក់ និងស្តេ់ប្រគាប់ បស់វាប្រតូវជំ ះមេញអស់ ជំ ុះអស់ជាតិប្របូមត
អុ៊ីន ជាតិស ថ្ស វតីាេីន ស្ត ធាតុដ ៉ាខនិជ ម ើយនិងស្ត ធាតុគីេីលអមៅកនុង ុកខជាតិដ លផាល់ពណ៌ និង សជាតិ
ពី២៩-៩០%។ ស្សូវស្តលីាត់បង់អស់ស្ត ធាតុេញិ្ា ឹេមប្រេើនជាងស្សូវ្េមតា  ឯីម តាត់បង់ជាង ក់
កណា ល។ ដផនកដ លមានស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេទំាងមនះ ដ លេនុសសប្រគប់គាន  ជាពិមសសកុមា ដ លកំពុងដតមៅកនុង 
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វយ័លូតលស់ ប្រតូវកា បងាក កុំឲ្យមកើតជំងឺខវះអាហា  ូបតថេភ ម ើយនិងជំងឺ   គឺប្រតូវានមគយកមៅម្វើជាេំណី 
ដាក់ឲ្យសតវមាន់ និងសតវ ថ្ទមទៀត។ 

  អវីដ លមៅមសសសល់ គឺជាតិមេៅអង់ ូដសពេដ លមានពណ៌ស ដ លមានជាតិស ថ្សតិេតួេ ម ើេបី
េិញ្ា ឹេេីប្រកុប(មេមរាគ)ដ លលអមៅកនងុម ះមវៀន ម ើយនិង កាជញ្ញជ ំងម ះមវៀនឲ្យមានសុខភាពលអ។
 ជាតិស ថ្សជួយេំដអត និងជួយអនកកុំឲ្យឆាប់ឃ្លែ ន និងកុំឲ្យញុុំា ួសកប្រេិត ដ លអាេ ំឲ្យមលើសទេងន់។ 
វាជួយបងាក កុំ ឲ្យមកើតជំងឺមផាសោា ស ឬជំងឺបសាឹេប្របមទស ូេជាជំងេឺហា កី ជំងឺទឹកម េដផអេ និងជំងឺមបះ ងូ 
ដ លមកើតមេញេកពីអាហា  ុកខជាតិដ លមានជាតិស ថ្សទាប ម ើយនិងអាហា ស្តេស់តវ ទឹកមដាះសតវ(មគា 
និងពដព) ម ើយ និងស ុត(ពង)បកសី (ទា មាន់។ល។)។ 

៣. អនកេាស់ជាឆងល់ម ើយថា ម តុអវីានជាេនុសសញុុំាប្រគាប់្ញ្ញជាតេិប្រមាញ់ មបើវាេិនជួយម្វើឲ្យមានសុខភាព
លអផងម ះ? 

ក. មគអាេ កាវាទុកានយូ  េិនងាយខូេ ពីមប្រ ះពពួកសតវលអិត និងសតវកណាុ  េិនេូលេតិាវា។ ប្រកុេ  ុន  
               អាហា េូលេិតាដបបម ះ។ 

ខ. ប្រគាប់្ញ្ញជាតិេប្រមាញ់ មប្រេើនមាន សជាតិឆាង ញ់ មដាយប្រគាន់ដតលយជាេួយនឹងអំបិល សក  និងខាែ ញ់ ឬ 
     មប្របង (មប្របងលង សដណា ក…។ល។)។ ប៉ាុដនា កា លយបញ្ាូលគាន ដបបមនះ គឺមានមប្រគាះថាន ក់េំម ះសុខ        
     ភាពណស់។ វា ំឲ្យខូេម្មញ( ងកូវសុុីម្មញ) មលើសទេងន់ ម ើយនិងមកើតជំងឺជាមប្រេើនមទៀត។ អាហា   

               េប្រមាញ់ទំាងមនះ  ួេជាេួយនឹងអាហា ដ លមានជាតិខាែ ញ់មប្រេើន វាម្វើឲ្យឈាេមៅកនុងរាងកាយ ត់យឺត  
               ដ លជាម តុ ំឲ្យមកើតជំងឺទឹកម េដផអេ ជំងឺមបះ ូង ជំងឺដាេ់ស ថ្សឈាេខ ួកាល និងជំងឺេហា កី។ 

គ. ប្រគាប់្ញ្ញជាតិសំ ូប ប្រតូវានគមុមជឿថា ជាអាហា  បស់ប្របជាជនដ ល ស់មៅកនុងប្របមទសប្រកីប្រក ដតមទាះ 
    ជាយា៉ាងណកាី ក៏មានអនកមានបំផតុខែះ ដ លមានេំមណះ ឹងមប្រៅប្រជះមៅកនុងពេិពមលកេលូេិតា     
    ្ញ្ញជាតិសំ ូបមប្រេើន មដាយស្ត ពួកមគយល់អំពីគុណតថ្េែថ្នស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេលអៗមៅកនុង្ញ្ញជាតមិ ះ។ 
 . ប្រគាប់្ញ្ញជាតិេប្រមាញ់អាេមានតថ្េែមថាក ពីមប្រ ះេំអិនឆាប់ឆអិនជាងប្រគាប់្ញ្ញជាតិសំ ូប អាេកាត់ 
    បនថយកា េំណយមៅមលើអុស មេែើងអគគិសនី ឬហាគ សម ើេបីេំអិន។ បញ្ញហ មនះអាេមដាះស្ស្តយានមដាយ  
    កា លីងនឹងខៃះ ឬក៏េំ ុយស្សូវ។ កា ប្រតំាប្រគាប់្ញ្ញជាតិមពញេួយយប់ ជួយកាត់បនថយមពលមវលេំអិន  
    ម ើយបមងកើនកា  លំយអាហា ានស្សួល។ វាក៏ជួយបមងកើនកា ស្សូបយកជាតិប្របូមតអុ៊ីន វតីាេីន ដ ក និង 
   ជាតិស័ងកសី។ មេែើងអាេសនសំានមដាយកា ប្រគបឆាន ំងមពលដ លកំពុងេំអនិ។ េគងាក នដ លសុ៊ីមេែើងតិេ 
    អាេសនសំមេែើងាន ៖ ដាក់ឆាន ំងដ លកំពុងដតពុះខាែ ំង មានប្រគបបិទជតិមៅកនុង្ុង ម ើយដាក់ពីមលើប្រទ ប ់
    ម្វើអំពី ុកខជាតិសងួត។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៤. វ ិ្ ីចំេិនធ ត្ 
  

 ម ត េុននឹងេំអិន ប្រតូវដតប្រតំាជានិេា។ ដាក់មផះដ លានេកពីមឈើខែឹេបនាិេបនាួេ ឬក៏សំបកម ត១គីឡូ
ប្រកាេ ដាក់កាល់សយូេអុកសុ៊ីតកិនេនំួន១ស្តែ បប្រ ាយមៅកនុងទកឹមតា ១ដពង។ កូ ។ ដាក់ទឹកកំពុងពុះ២លីត
េូល ម ើយេំអិន យៈមពល២០ ទី។ បិទមេែើង ម ើយប្រតំាវាេួយយប់ លងជំ ះ ម ើយេំអិនមៅកនុងទឹកស្តអ ត។ 
កា ប្រតំាក៏ជួយកំចាត់ជាតិពុលដ លបងកមប្រគាះថាន ក ់បណា លេកពីផសិត ដ លេេែងមៅ ំណំម ត។ កា េំអិន
ម តដបបមនះ មៅថាម តកំមា ។ 

 



 
 
 

102 

 
 វ ិ្ ីចំេិនបាយ 
 

  មបើសិនជាអនកមានសំណងានដំាស្សូវមដាយខែួនឯង សូេកុំមាកប្រាស់ខែួនឯងអី។ េូ ជំ ះដតសំបកមៅ។ 
េូ ញុុំាប្រគាប់ទំាងេូល ម ើយ កាជីវតិដ លមានមៅកនុងប្រគាប់ស្សូវ ដ លមានវតីាេីន ស្ត ធាតុដ ៉ាខនិជលអៗ 
ស្ត ធាតុគីេីលអៗ និងជាតិស ថ្សដ លនឹងជួយម្វើឲ្យប្រកុេប្រគួស្ត មានសុខភាពលអ ម ើយ កាខែួនឲ្យមានសុខ
ភាពលអជានិេា។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៥. មបើសិនជាប្រគួស្ត  បស់អនកសុ្តំជាេួយនងឹប្រគាប់្ញ្ញជាតិដ លេប្រមាញ់/ាយស ពួកមគប្រតូវកា កា មលើកទឹកេិតា

ខែះ ឲ្យពាយាេស្តកលបងញុុំាប្រគាប់្ញ្ញជាតិសំ ូប/ាយសំ ូប។ អនកអាេចាប់មផាើេជាេួយនងឹកា េំ ុយប្រគាប់  
្ញ្ញជាតិជាេុនសិន។ េំ ុយប្រគាប់ស្សូវទំាងេូលសិន េុនមពលខាត់ ជប្រេុញស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេេូលមប្រៅមៅកនុង
ប្រគាប់។ ប ៃ ប់េក មៅមពលដ លកនៃក់ និងស្តេ់ប្រគាប់ប្រតូវានជំ ុះមេញ ម ះស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេមៅសល់មប្រេើន
មៅ កនុងប្រគាប់ស្សូវពណ៌ស។ 
 ជំហានមគាលម ើេបីេំ ុយស្សូវ បស់អនក គឺប្រតំា េំ ុយ និងសំងួត។ 
 ប្រតូវមប្របើស្សូវស្តអ ត ដ លមៅកនុងសំបក 
   ១. ប្រតំាមៅកនុងទឹកប្រតជាក់េំនួន ៣៦-៣៨មមា៉ាង 
   ២. ដាក់វាេូលមៅកនុងថាសេំ ុយជាេួយនងឹទឹកប្រតជាក់ ម ើយស្តអ ត 
   ៣. ដំាឲ្យពុះ  ូតទាល់ដតប្រគាប់ស្សូវចាប់មផាើេមប្របះ 
   ៤. ដាក់ឲ្យប្រតជាក់ និងហាលឲ្យសងួតមៅមលើកមនៃល 
   ៥. កិនមដាយថ្  ឬមា៉ាសុុីន (យកសំបកខាងមប្រតមេញ) 
 ជំហានទំាងមនះជួយជំ ុញឲ្យមានស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេ បស់ប្រគាប់្ញ្ញជាតិ/ប្រគាប់ស្សូវកាន់ដតមប្រេើនមឡើង ម្វើឲ្យវា
កាន់ដតសងួត និងប្រតសុសលអមពលេំអិន។ 
 

 យៈមពល១០០០ឆាន ំ (ស សសវតស )៍ 
 

ខ្ុំេិនដ លមនឿយ ត់ ឬ្ុញពីកា ប្រាប់អនកអំពីគមប្រមាងកា  បស់ប្រពះជាមាា ស់ លំំ 
នគ ទំាងអស់ថ្នពិេពមលកមនះ ម ើយដាក់នគ អស់កលប បស់ប្រទង់េកជនំួសវញិ 
ម ះមទ។  ល់មពលម ះ រាស្តសា បស់ប្រទង់ដ លានទទួលយកប្រពះរាជបុប្រតាប្រទង ់គឺ
ប្រពះមយស ូ ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ នឹងាន ស់មៅជាេួយនឹងប្រទង់ជាម ៀង  ូត។ ខ្ុំេង់ 
 ស់មៅកនុងនគ ម ះ េុះអនកវញិ? 
សពវថ្ថ្ងមនះ មយើងនឹងម ើញពី មបៀបដ លប្រពះគេពី ពិពណ៌ អពំីេុងបំផតុថ្នពិេព

មលកដ លមានាបមនះ។ វាគួ ឲ្យខាែ េ ប៉ាុដនា វាគឺជា ូបភាព ៏អស្តា  យដ លប្រតូវគិតគូ ។ 
មបើសិនជាមយើងពិតជាដផនកេួយថ្នប្រគួស្ត  បស់ប្រពះមៅមលើដផន ីមនះដេន ម ះមយើង
គាម នអវីដ លគួ ប្រតូវខាែ េម ះមឡើយ។  

មៅមពលដ លប្រទង់ានចាកមេញពីស្តវក័ បស់ប្រទង ់ម ើយយាងប្រតឡប់មៅឋានសួគ៌ 
វញិ មទវតាពី ូបានផាល់ស្ត មលើកទឹកេិតា។ សូេស្តា ប់ ៖ 
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“ប្រពះមយស ូមនះឯង ដ លប្រពះានមលើកពីអនករាល់គាន មឡើងមៅមលើស្តថ នសួគ៌ ប្រទង់នឹង 
យាងេកវញិ តាេដបប ដ ល  ូេជាអនករាល់គាន ានម ើញប្រទងម់ៅម ះដ  ”  

     (កិេាកា  ១:១១)។ 
មលក ប៉ាុល ជាមបសកជន ៏លអថ្នប្រពះវហិា សេ័យេុន ានស មស អំពីកា យាង 

ប្រតឡប់េកវញិ បស់ប្រពះមយស ូតាេ មបៀបមនះ ៖ 
“ពីមប្រ ះប្រពះអមាា ស់ប្រទង់នឹងយាងេះុពសី្តថ នសួគ៌េក មដាយដស្សកបងាគ ប់១ប្រពះឱសា 

ទំាងមានឮសំមលងេហាមទវតា និងដប្រត បស់ប្រពះផង” (ដថ្សាឡូនិេទ១ី ៤:១៦)។ 
(េូ េងអុលមៅោៃ ំងគំនូ )  ូបភាព ៏ស្តអ តមនះ ានេកពីគនំិតថ្េនប្របឌិត បស់ជាងគំន ូ 

ប៉ាុដនា ប្រពឹតាិកា ណ៍ពិតប្រាក គឺមលើសពីកា គិត បស់េនុសស។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ … ក៏នឹងម ើញកូនេនុសស េកមលើពពកមៅមលើមេ  មានទំាងប្រពះមេស្តា  និងសិ លីអ 

ជាខាែ ំង ម ើយមលកនឹងចាត់ពួកមទវតា បស់មលក ឲ្យេកមដាយសូ ផែុំដប្រតជាខាែ ំង មទវតា
ទំាងម ះនឹងប្របេូលពួកម ើសតំាង បស់មលកពីទសិទំាង៤ ចាប់តំាងពីមជើងមេ មាខ ង 
  ូត ល់មជើងមេ មាខ ង” (មា៉ាថាយ ២៤:៣០,៣១)។ 

មនះ គឺមៅមពលដ លកា មប្រាសឲ្យ ស់មឡើងវញិជាមលើក ំបូងមកើតមឡើង។ ដេន
ម ើយ។ គឺកា មប្រាសឲ្យ ស់មឡើងវញិជាមលើក ំបូង។ មយើងនឹងនិយាយអំពីកា មប្រាសឲ្យ
 ស់មឡើងវញិេួយមទៀតមៅកនុង យៈមពលបនាិេមទៀតមនះ។ ឥឡូវមនះ សូេមយើងស្តា ប់ កយ
សេាី បស់មលកប៉ាុល ៖ 

“ម ះពួកស្តែ ប់កនុងប្រពះប្រគីសៃនងឹ ស់មឡើងវញិជាេុនបងអស់។  ួេមយើងរាល់គាន ដ ល 
កំពុងដត ស់មៅ ក៏នឹងានមលើកមឡើងមៅកនុងពពកជាេួយគាន ទំាងអស់ ម ើេបីឲ្យានជួបជុំ 
នឹងប្រពះអមាា ស់មៅ អាកាស” (ដថ្សាឡូនិេទី១ ៤: ១៦,១៧)។ 

មៅមពលម ះ កូនមៅទំាងអស់ បស់ប្រពះដ លប្រតូវានមប្រាសមលះ ចាប់ពីសេ័យ
កាល បស់អាដាេេុះេក ល់ទីបញ្ាប់ គឺមៅជុំគាន ។ ពួកមគានមឡើងមៅឯអាកាស ម ើេបី
េូល ួេជាេួយនឹងប្រពះមយស ូ ម ើយនិងពពួកមទវតា មៅកនុងពពក ៏មានសិ លីអអស្តា  យ។ 
ដផន ីប្រតូវានទុកមចាលឲ្យមៅឆាង យ មពលដ លពួកមគមហាះមៅឯ ឋានសួគ៌ជាេួយនឹង
ប្រពះមយស ូ។ ដបបមនះនឹងបំមពញមសេកាីសនាដ លប្រទង់ាន ម្វើជាេួយនឹងស្តវក័ បស់
ប្រទង់។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ខ្ុំមៅម ៀបកដនែងឲ្យអនករាល់គាន ។ មបើខ្ុំមៅម ៀបកដនែងឲ្យអនករាល់គាន  ម ះខ្ុំនឹង 
ប្រតឡប់េកវញិ នឹងទទួលអនករាល់គាន មៅឯខ្ុ ំប្របមយាជន៍ឲ្យអនករាល់គាន ានមៅកដនែង 
ដ លខ្ុំមៅទីម ះដ  ” (យ៉ាូហាន ១៤:២,៣)។ 

តាេ យៈមហារាយ៉ាូហាន “អនកទំាងម ះនឹងម្វើជាពួកសងឃថ្នប្រពះ និងប្រពះប្រគីសៃ ម ើយ
និងមស្តយរាជយជាេួយនឹងប្រទងអ់ស់១ ន់ឆាន ំ” (វវិ ណៈ ២០:៦)។ 

អនកេុខជាឆងល់នូវអវីដ លនឹងមកើតមានមឡើងេំម ះមលកិយមនះ មៅសពលដ លប្រពះ
មយស ូយករាស្តសា បស់ប្រទង់មៅឯឋានសួគ៌។ ខ្ុំសូេប្រាប់អនក។  

 ំបូង ប្រតូវេងចំាថា មានដត “អនកស្តែ ប់មៅកនុងប្រពះប្រគីសៃ” ប៉ាុមណា ះ ដ លប្រតូវាន 
មប្រាសឲ្យ ស់មឡើងវញិមៅកនុងកា មប្រាសមលះឲ្យ ស់មឡើងវញិមលើក ំបូង។ មលក 
យ៉ាូហានប្រាប់មយើងថា “ដតេនុសសស្តែ ប់ឯមទៀតេិនាន ស់វញិមទ ទាល់ដតផុតពី១ ន់
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ឆាន ំម ះមៅ” (វវិ ណៈ ២០:៥)។  ូមេនះ ពួកមគមៅដតស្តែ ប់ ដ ល មពលដ លរាស្តសា បស់
ប្រពះជាមាា ស់មៅជាេួយប្រពះមយស ូមៅឯឋានសួគ៌។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
េុះ សប្រតូវ បស់ប្រពះជាមាា ស់ដ ល ស់មៅចំាមេើលកា យាងេកជាមលើកទី២ បស់ប្រពះ

មយស ូវញិម ះ? មតើមានអវីមកើតមឡើងេំម ះពួកមគមៅ? មលកយ៉ាូហានប្រាប់មយើងថា ៖ 
“ខ្ុំក៏ម ើញមេ មបើកេំ មឡើង ម ះម ើញមានមសះស១ និងប្រពះអងគដ លគង់មលើវា 

ប្រទង់មានប្រពះ េថា មស្តម ះប្រតង់ ម ើយពិតប្រាក  ប្រទង់ជំនុំជំ ះ ម ើយេាំងមដាយ 
សុេ តិ។ ប្រពះមនប្រតប្រទង់ ូេជាអណា តមេែើង ម ើយមៅមលើប្រពះសិ ស្តមានេកុ ជា  

      មប្រេើន។ មានដាវយា៉ាងេុតមេញពីប្រពះឱសាប្រទង់ ម ើេបីនឹងកាប់អស់ទំាងស្តសន៍”  
      (វវិ ណៈ ១៩:១១,១២,១៥)។ 

មលកយ៉ាូហាននិយាយប្រាបម់យើងបនាមៅមទៀតអំពីកា ប្របយុទធយា៉ាង្ំ មៅមពលដ ល 
ពលប វិា  បស់អំមពើអាប្រកក់ប្របយុទធប្របឆំាងនឹងប្រពះមយស ូ ជាប្រពះដ លមានប្រពះ េថា 
“មស្តម ះប្រតង់ និងពិតប្រាក ”។ សតវកំណេ ៏្ ំ ម ើយនិងសេព័នធេិតា បស់វាប្រតូវានចាប ់
ម ើយនិងបំោែ ញមចាល។ មលកយ៉ាូហានានស មស  “ម ើយពួកដ លសល់មៅ ក៏ប្រតូវ 
ស្តែ ប់មដាយដាវប្រពះអងគ ដ លគង់មលើមសះ” (វវិ ណៈ ១៩:២១)។ 

សូេមយើងគិតស្សថ្េុ៉ាថា មតើពិេពមលកមនះនឹងមានសភាពដបបណ មៅកនុងកំឡុង 
មពល១០០០ឆាន ំ ខណៈមពលរាស្តសា បស់ប្រពះដ លប្រតូវានមប្រាសមលះមៅឯនគ ឋាន
សួគ៌។ 

 ំបូង គាម នេនុសសណមៅទីមនះមានជីវតិមទ។ ដផន ីនឹងកាែ យមៅជាទីវាលកប់សព 
យា៉ាង្ំលវឹងមលវើយ។ 

ប ៃ ប់េក ភាពសុុីវល័ីយ ៏អស្តា  យ បស់េនុសស នឹងប្រតូវវ ិស ិនមហាេ។ មតើេងចំា 
អំពីមប្រគាះកាេេថ្ប្រងេុងមប្រកាយទំាង៧ ដ  ឬមទ?  ញ្ជួយ ី និងប្រពិល្ំៗ បស់មប្រគាះកាេ 
េថ្ប្រងទី៧នឹងប្រតឡប់ថ្ផៃដផន ីមៅជាមឆះមខៃេខៃ ី។  

 ប៉ាុដនា មានម ឿងសំខាន់េួយមទៀតនិយាយអំពីអវីដ លពេិពមលកមនះនឹងមាន
សភាពដបបណមៅកនុងកំឡុង យៈមពល១០០០ឆាន ំ។ សូេស្តា ប់ កយសេាី  បស់មហារា ៖ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
“ខ្ុំក៏ម ើញមទវតា១ េុះពីស្តថ នមលើេក ទំាងកាន់កូនមស្ត ជងហុក្ំ និងប្រេវាក់១យា៉ាង 

្ំមៅថ្ ។ មទវតាម ះក៏ចាប់ គេងវាទុក១ ន់ឆាន ំ គឺជាពស់ពីចាស់បុរាណ ដ លជា 
អា កសមឈាម ះថាស្តតំាង ក៏មាះវាមចាលមៅកនុងជងហុក្ំ ទំាងខាប់ ម ើយបិទប្រតាពីមលើ 
ម ើេបីកុំឲ្យវា ំអស់ទំាងស្តសន៍ឲ្យវមងវងមទៀត ទាល់ដតផុតពី១ ន់ឆាន ំម ះមៅ មប្រកាយ
ម ះប្រតូវដតស្ស្តយវាដលងបនាិេ” (វវិ ណៈ ២០:១-៣)។ 

“ជងហុក្ំ (អនែុងគាម នាត)” គឺជា កយតំណងឲ្យពិេពមលកមនះ ដ លសថិតមៅកនុង 
សភាពមខៃេខៃី  ប ៃ ប់ពីមប្រគាះកាេេថ្ប្រង ម ើយនិងកា យាងប្រតឡប់េកជាមលើកទ២ី បស់ 
ប្រពះមយស ូ។ ដផន ីនឹងកាែ យជាគុក បស់ស្តតំាងេំននួ១០០០ឆាន ំ។ មដាយគាម នេនុសស 
មានជីវតិ ស់មៅទីមនះ វានឹងគាម នអនកណដ លអាេមាកប្រាស់ ឬលបួង ឬក៏ម្វើាប 
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ាន។ វា ួេជាេួយនឹងមទវតាអាប្រកក់ បស់វា នឹងប្រតូវជាប់ជាមឈែើយមៅទីមនះ។ វានឹង 
ប្រតូវឆែងកាត់មពលមវលមនះមដាយកាីមវទ   ង់ចំា ល់មពលកាត់កាីជាមលើកេុងមប្រកាយ។ 
កនុងកំឡុងមពលម ះ រាស្តសា បស់ប្រពះជាមាា ស់នឹងមៅឯនគ ឋានសួគ។៌ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
មតើអនកឆងល់ឬ ថាពួកមគនឹងម្វើអវីមៅទីម ះ? មប្រតពីកាីអំណ  ួសដថ្ែងថ្នកា ជួបជុំ 

ជាេួយនឹងប្រពះប្រគីសៃ ម ើយនិងអនកម ើ តាេប្រទង់ មលកយ៉ាូហានមានម ឿងប្រាប់មយើង 
បដនថេមទៀត។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ខ្ុំក៏ម ើញបលែ័ងកជាមប្រេើន និងពួកអនកដ លអងគយុមលើ ម ើយមានអំណេាន 
ប្របគល់ ល់អនកទំាងម ះឲ្យជំនុំជ ំះ” (វវិ ណៈ ២០:៤)។ 
ប្រពះជាមាា ស់ដ លឆាែ តថ្វ និងមានអំណេខាែ ំងកាែ ថ្នសកលមលកមនះ ានបញ្ាូល 

បុ ស និងស្តសាីទន់មខាយមៅកនុងកា ងា  ៏សំខាន់ គឺកា ជំនុំជំ ះពួកមទវតាអាប្រកក់ ម ើយ
និងអនកដ លេិនប្រតូវានសមគងាគ ះ។ 

មលកប៉ាុល ជាអនកស មស ប្រពះគេពី  ៏មឆនើេ សួ សំណួ ថា ៖ 
“មតើេិន ឹងថា ពួកប សុិទធនឹងជំនុំជ ំះមលកយិដ  មទឬ? ... មតើេិន ឹងថា មយើងរាល់ 

គាន នឹងជំនុំជំ ះ  ល់ទំាងពួកមទវតាផងមទឬអ?ី” (កូ និថ្ូសទី១ ៦:២,៣)។ 
អស់ យៈមពលរាប់ ន់ឆាន ំេកម ើយ ស្តតំាងានអះអាងថា ប្រពះជាមាា ស់េិនយុតាិ្េ ៌

េិនមានកាីស្សឡាញ់ ម ើយនិងេិនមស្តម ះប្រតង់។ មៅកនុងកំឡុងមពល១០០០ឆាន ំ មយើងទំាង 
អស់គាន នឹងមានឱកាសមេើល ឹងថា ប្រពះជាមាា ស់យុតាិ្េ ៌និងមានកាីស្សឡាញ់ ម ើយ 
មស្តម ះប្រតង់។ 

ប៉ាុដនា ម តុអវីានជាមយើងប្រតូវជំនុំជំ ះពួកមទវតាអាប្រកក់ ម ើយនិងអនកមានាបដ ល 
អាប្រកក់? មតើពួកមគេិនប្រតូវានជំនុំជ ំះេុនមពលប្រពះប្រគីសៃយាងេកមទឬ? 

ពិតម ើយ ប៉ាុដនា មតើអនកមានដ លឆងល់មទ ថាអនកអាេមានប្របតិកេមអវីខែះ មបើអនកដសវង ក 
ន ណមាន ក់មៅឯឋានសួគ៌ ដ លអនក ពំឹងថាជួបមៅទីម ះ មានដត ឹង ំណឹងថា មគប្រតូវ 
ានាត់បង់ជាម ៀង  ូត? អនកអាេឆងល់អំពីភាពយុតាិ្ េថ៌្នតុលកា  បស់ប្រពះជាេនិ
ខាន។ 

មៅកនុងកំឡុងមពល១០០០ឆាន ំ បញ្ជ ីថ្នអនកដ លាត់បង់នងឹប្រតូវានមបើកេំ ។ អាថ្៌
កំាំង និងម តុផលនីេួយៗនឹងប្រតវូានលតប្រតដាង។ មៅទីបំផុត នឹងដលងមានេំងល់
អំពីមសេកាីស្សឡាញ់ និងភាពយុតាិ្េ៌ បស់ប្រពះមទៀតម ើយ។ មយើងទំាងអស់គាន នឹង
ទទួលានកា មឆែើយតប ូេគាន  ៖ “ឱប្រពះអមាា ស់ ជាប្រពះ ៏មានប្រពះមេស្តា បំផតុមអើយ 
មសេកាីជំនុំជំ ះ បស់ប្រទង់សុទធដតសុេ តិ ម ើយពិតប្រតង់ទំាងអស់” (វវិ ណៈ ១៦:៧)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
មៅេុងបំផុតថ្ន យៈមពល១០០០ឆាន  ំមានម ឿងអស្តា  យមកើតមឡើង។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ម ើយយ៉ាូហានខ្ុំ ក៏ម ើញទីប្រកុង ៏ប សុិទធ គឺជាប្រកុងមយ ូស្តឡិេថ្មី េុះពីស្តថ នសួគ ៌

េកអំពីប្រពះ តាក់ដតង ូេជាប្របពនធមថាម ងថ្មី ដតងខែួនទទលួបាី” (វវិ ណៈ ២១:២)។ 
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ប្រពះមយស ូ និងរាស្តសាដ លប្រទង់ានមប្រាសមលះ នឹងវលិប្រតឡប់េកកាន់ ដផន ីវញិ 
ប ៃ ប់ពី យៈមពល១០០០ឆាន ំ។ ទីប្រកុង ៏ ុងម ឿង បស់ប្រទង់ គឺទីប្រកុងមយ ូស្តឡិេថ្មី នឹង
េក ល់ទីមនះ។ មលកយ៉ាូហានានឮសំមលងនិយាយថា “មេើលមរាងឧមាសថ្ បស់ប្រពះ 
ានមៅជាេួយនឹងេនុសសម ើយ ប្រទង់នឹងគង់មៅជាេួយនឹងមគ មគនឹងម្វើជារាស្តសា បស់
ប្រទង់” (វវិ ណៈ ២១:៣)។ 

ប៉ាុដនា មានម ឿងមផសងមទៀត ដ លេិនសូវលអមកើតមានមឡើង។ មហារាប្រាប់មយើងថា ៖ 
“…ប្រទង់នឹងស្ស្តយអា កសស្តតំាងដលងពីគកុមេញ ម ះវានឹងមេញមៅ ខំ ំអស់ទំាង 

ស្តសន៍ដ លមៅដផន ីទំាង៤ទិសឲ្យវមងវង គឺទំាងស្តសន៍កុក និងស្តសន៍មា៉ាកុក ម ើេបី
នឹងប្របេូលមគេកេាំង េំនួនមគ ូេជាខាេថ់្នសេុប្រទ” (វវិ ណៈ ២០:៧,៨)។ 

មនះគឺជាមពល ៏អាប្រកក់ថ្នកា ប្រមាសឲ្យ ស់មឡើងវញិជាមលើកទី២។ អនកមានាប និង
អនកដ លវមងវងថ្នដផន ីនឹងប្រតូវានមប្រាសឲ្យ ស់មឡើងវញិ។ គាម ននគ ឋានសួគ៌ សប្រមាប់
ពួកមគមឡើយ។ ពួកមគានម្វើកា សមប្រេេេិតា ួេជាយូ េកម ើយ ម ើយក៏ានដាក់ខែួន
មៅមប្រកាេទង់ បស់ស្តតំាងដ  ។ ប្រគប់កា សអប់មខពើេ ម ើយនិងគំនិតអាប្រកក់នឹងប្រតូវលយ
បញ្ាូលគាន  ម ើេបីគំាប្រទ ល់គមប្រមាងកា  បស់ស្តតំាង។ វានឹងមានមស ភីាពម ើ មាក
បមញ្ញោ តមគឯងេាងមទៀត។ មដាយមានវាជាមេ ឹក ំ ពួកមគនឹងម ៀបេំកា ប្របយុទធេងុ 
មប្រកាយប្របឆំាងនឹងប្រពះជាមាា ស់។ មនះគឺជាកា យល់ម ើញ បស់មហារាអំពីម ឿងម ះ ៖ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
 “ម ះមគក៏មឡើងមៅមពញ សមលើដផន ី ទំាងមឡាេព័ទធទី ំមឡើងប្រតស្តល បស់ 

ពួកប សុិទធ ម ើយនិងទីប្រកុងសងួនភាង ដ   ដតមានមេែើងធាែ ក់ពីមលើមេ េកអំពបី្រពះ បមញ្ោ ះ
មគទំាងអស់មៅ” (វវិ ណៈ ២០:៩)។ 

សគងាគ េក៏ានេប់! ពិតជាគួ ឲ្យមស្តកស្តា យ មៅមពលដ លវាគួ ដតលអប្របមសើ ជាង 
មនះ! មតើមានអវីមកើតមឡើងេំម ះអា កស? ប្រពះគេពី ប្រាប់មយើងថា ៖ 

“រចួអា កសដ ល ំឲ្យមគវមងវង ានប្រតូវមាះមៅកនុងបឹង ដ លមឆះជាមេែើង និងស្តព ន់្័  
…។ មបើអនកណគាម នមឈាម ះកត់ទុកកនុងបញ្ជ ីជវីតិ អនកម ះប្រតូវមាះមៅកនុងបឹងមេែើង” 
(វវិ ណៈ ២០:១០,១៤,១៥)។ 

 ល់មពលម ះ ស្តតំាង និងមទវតាអាប្រកក់ បស់វា ម ើយនិងអនកមានាប ប្រតូវាត់បង់ 
ជាម ៀង  ូត! មយើងអាេមានស្តេ់ញាត ិេិតាេកាិ ឬអនកស្តគ ល់ ជិត ិត ដ លមយើង
ស្សឡាញ់យា៉ាងខាែ ំង ដ លប្រតូវាត់បង់ជាម ៀង  ូត។ ប្រាក ម ើយ មយើងនឹងយំមស្តក។ 
មបើេិន ូមចាន ះមទ  មបៀបណមផសងមទៀតមេ៉ាេប្រតូវ? 

ប៉ាុដនា មនះគឺជា ំណឹងលអខែះៗ ៖ 
“ប្រពះប្រទង់នឹងជូតអស់ទំាងទកឹដេនក ពីដេនកមគមេញ និងគាម នមសេកាីស្តែ ប ់ឬមសេកាី 

មស្តកសមប្រងង ឬមសេកាីយំទួញ ឬទុកខលំាកណមទៀតមឡើយ។  បិតមសេកាីេុនទំាង 
ប៉ាុ ម ន ានកនែងាត់មៅម ើយ” (វវិ ណៈ ២១:៤)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 
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ខួ កាលមយើងតូេ ួសនឹងគិតអំពីសិ លីអ និងសប្រេស់ថ្នឋានសួគ៌ដ លប្រពះជាមាា ស់ 
កំពុងម ៀបេំសប្រមាប់អស់អនកដ លស្សឡាញ់ប្រទង ់ម ើយនិងសុខេិតាម ើ តាេប្រទង!់ 
ម ើយគិតបនាិេថា  បស់ទំាងអស់មនះ ដ លពួកអាប្រកក់គួ ដតានសបាយជាេួយនឹង 
ប៉ាុដនា តថ្េែវាហាក់ ូេជាខពស់មពក! ពួកមគេិនប្រពេមប្រជើសយកប្រពះប្រគីសៃជាប្រពះអងគ
សមគងាគ ះ និងជាប្រពះ បស់ពួកមគមឡើយ។  
មតើអនកនឹងមៅទីណ មពលដ លថ្ថ្ងម ះេក ល់? អនកេិនអាេ ង់ចំា ល់មពលម ះ 

មទើបសមប្រេេេិតាម ះមទ។ ផែូវដតេួយដ លអាេ ឹងេាស់ានថា អនកអាេមៅជាេួយនឹង 
ប្រពះមយស ូមៅកនុងនគ  ៏អស់កលប បស់ប្រទង់ គឹប្រតូវថាវ យេិតា និងជីវតិ បស់អនកមៅឯប្រទង់ 
មពលឥឡូវមនះ មៅថ្ថ្ងមនះ! មតើមានអវីមៅកនុងពិេពមលកមនះសំខានជ់ាងម ឿងម ះមទ? 

ឥឡូវមនះ មតើប្រពះវញិ្ញញ ណ បស់ប្រពះមានបនៃលូមៅកាន់េិតា បស់អនកដ  ឬមទ? 
ប្របដ លជាមានម ឿងអវីេួយមៅកនុងជីវតិ បស់អនក ទប់ស្តក ត់អនកេិនឲ្យមប្រជើសម ើសយកប្រពះ
មយស ូម ើយ។ ប៉ាុដនា ឥឡូវមនះមពលដ លអនកគិតអំពីមសេកាអីំណ ថ្នភាពអស់កលប មៅ
កនុងពិេពមលក ៏លអឥតមខាា ះ អនក ឹងមៅកនុងេិតា បស់ខែួនថា អនកេង់ថាវ យខែនួមៅឯប្រទង។់ 
មបើសិនម ះគឺជាអវីដ លអនកេង់ាន សូេេក ម ើយឈ ជាេួយនឹងខ្ុំ។ ថ្ថ្ងមនះ ខ្ុំេង់
អ្ិស្តា នពិមសសសប្រមាប់អស់អនកដ លកំពងុម្វើកា សមប្រេេេតិា។ អនកខែះសមប្រេេេតិា
ថាវ យជីវតិមៅឯប្រពះមយស  ូម ើយានម្វើបុណយប្រជេុជទឹក។ ខ្ុំេង់អ្ិស្តា នឲ្យអនកមៅ 
ខាងេុខមនះ។ 

មបើអនកានឮសំមលងប្រពះប្រតាស់មៅឲ្យអនកម ើ តាេប្រទង់  ូតឈាន ល់កា ម្វើបុណយ
ប្រជេុជទឹកតាេប្រពះគេពី  សូេេកេូល ួេជាេយួនឹងខ្ុមំៅទីមនះ េុននឹងមយើងអ្ិស្តា ន។ 
សូេកុំពនា មពលម្វើកា សមប្រេេេិតា ៏សំខានម់នះអ។ី ឥឡូវ ល់មពលមប្រជើសម ើសទកីដនែង
ណដ លមយើងប្រតូវមៅ មៅកនុងកំឡុងមពល១០០០ឆាន ំ។ មៅកនុងផនូ  បស់មយើង ឬក៏មៅនគ 
ឋានសួគ៌ជាេួយនឹងប្រពះមយស ូ។ 

មៅមពលដ លមយើងសមប្រេេេិតាម ើ តាេប្រពះប្រគីសៃ មយើងនិយាយថា “ប្រពះមយស ូ ទូល
បងគំជា បស់ផងប្រទង់។ ប្រពះមយស ូ ទូលបងគំេង់ម ើ តាេប្រទង់។ ប្រពះមយស ូ ទូលបងគំ
ស្សឡាញ់ប្រទង់អស់អំពីេិតា បស់ទលូបងគ។ំ ទូលបងគំេង់មានេំដណកម្វើជាអនកដ ល កា 
បញ្ញតា និងជាអនក កាថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ផងប្រទង់។ ទូលបងគំេង់ ួប ួេជាេួយនងឹេនុសសជុុំា
វញិពិេពមលក ដ លានម្វើកា សមប្រេេេិតាមនះ។ ប្រពះជាមាា ស់ មនះគឺជាមសេកាីប្រាថាន  
 បស់ទូលបងគំ មនះគឺជាសដប្រេកថ្នេិតា បស់ទូលបងគំ មនះគឺជាកា អងវ ក បស់ទូលបងគំ។” 

ខ្ុមំជឿជាក់ថា មានអនកខែះមៅទីមនះដ លគិតអំពីកា សមប្រេេេិតាមនះ។ វាគឺជាកា  
សមប្រេេេិតាដ លអនកប្របយុទធជាេួយ។ អនក ឹងថាប្រពះជាមាា ស់ ឹក ំអនក ប៉ាុដនា វាពិាក 
នឹងឈានមេញ។ មបើសិនជាអនកេិនទាន់ានមប្រតៀេខែួនម្វើកា សមប្រេេេតិាស្សួលបួលមទ 
ប៉ាុដនា អនកេង់ឲ្យខ្ុំអ្ិស្តា នឲ្យអនក ម ះេូ េកខាងេខុ។  

មានអនកខែះដ លមានបញ្ញហ មៅកនុងជវីតិ វា្ំ ួស ម ើយអនកេិន ឹងថាមដាះស្ស្តយវា 
យា៉ាងណ។ អនកេុខជា ឹងថាបញ្ញហ មនះ ឈ មៅេម ែ ះអនក ម ើយនិងកា សមប្រេេេិតា 
ដ លអនក ឹងថា ជាកា សមប្រេេេិតាដ លប្រតឹេប្រតូវ។ ខ្ុំេង់អ្ិស្តា នឲ្យអនកមៅមពលយប់ 
មនះ។ សូេេកខាងេុខ ម ើយេូល ួេអ្ិស្តា នជាេយួនឹងពកួមយើង។ 
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(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
ឱប្រពះវ បិតាមៅឯនគ ឋានសួគ៌ ទូលបងគំេកឯប្រទង់មៅថ្ថ្ងមនះ មដាយមបើកេំ េិតា 

ទទួលយកប្រពះវញិ្ញញ ណ បស់ប្រទង។់ មានអនកខែះមៅទមីនះ ដ លានម្វើកា សមប្រេេេិតា 
ថាវ យេិតាមៅតាេបំណងប្រពះ ឫទ័យប្រទង ់ម ើយម្វើបុណយប្រជេុជទឹក។ ពួកមគាន 
សមប្រេេេិតាេូល ួេមៅកនុងប្រពះវហិា  បស់ប្រទង ់ កាបញ្ញតា និងថ្ថ្ងប សុិទធ បស់ប្រទង់។ 
ឱប្រពះបិតាមអើយ សូេប្រទង់ប្របទានព ពួកមគឲ្យមានមសេកាីសុខស្តនាមៅកនុងេិតា និងមាន 
កំលំងពលំមៅកនុងកា ម្វើតាេកា សមប្រេេេិតា បស់ពួកមគ។  

អាេមានអនកខែះដ លកំពងុដតប្របយុទធជាេួយនងឹឧបសគគ ដ លរារាំងពួកមគពីប្រទង់។ 
ប្របដ លជាមានអំមពើាបដ លពួកមគេូលេិតាមៅកនុងជវីតិ។ ប្របដ លជាមានេនៃិល
សងស័យខែះ ឬក៏មសេកាីេ័យខាែ េ។ ប្របដ លជាមានអនកខែះមៅទីមនះ ដថ្េទំាងយល់ថា 
អំមពើាប បស់ពួកមគ្ំខាែ ំងមពក ឬក៏េិតា បស់ពកួមគអាប្រកក ួ់សមពក ម្វើឲ្យប្រទង់េិនអាេ 
ឬក៏នឹងេិនអេ័យមទាសឲ្យពកួមគាន។ ប្រពះបិតា សូេបញ្ជូ នប្រពះវញិ្ញញ ណ បស់ប្រពះ េូល
មៅកនុងេិតា បស់ពួកមគ ជាេួយនឹងស្ត ថ្នកាីសងឃឹេ។ សូេឲ្យពួកមគ ឹងថា គាម នអំមពើាប
ណ្ំ ួស ម ើយក៏គាម នេិតាណដ លអាប្រកក់ខាែ ំងម ះមឡើយ។ សូេជួយឲ្យពួកមគ
ម ើញថា ប្រទង់ស្សឡាញ់ពួកមគ។ សូេប្រាប់ពួកមគថា ប្រពះមយស ូយកប្រគប់អំមពើាប និង
មសេកាីអាប្រកក់ទំាងអស់ បស់ពួកមគដាកម់ៅមលើអងគប្រទង់។ ប្រទង់ានសុគតជួសពកួមគមៅ
មលើមឈើឆាក ង។ 

ប្រពះអមាា ស់ សូេប្រទង់បនៃន់េិតាអស់អនកដ លេិនប្រពេទទលួកា ប្រតាស់មៅ បស់ប្រទង់។ 
ទូលបងគំ ឹងថា ប្រទង់េង់ឲ្យប្រគប់គាន ដ លមៅទីមនះ ានមៅជាេួយនឹងប្រទង់មៅឯនគ ឋាន
សួគ៌ មៅកនុងកំឡុងមពល១០០០ឆាន ំ។ ប្រទង់េង់ឲ្យ ពួកទូលបងគំប្រគប់គាន មានេំដណកមៅកនុង
នគ  ៏អស់កលប បស់ប្រទង់។ សូេប្រទង់ ជួយជំ ុញេិតា បស់ពួកទូលបងគំ។ សូេដាស់េិតា
គំនិតពួកទូលបងគំ។ សូេទាញ ពួកទូលបងគំមាន ក់ៗឲ្យខិតកានដ់តជិតប្រទង់។ ទូលបងគំ ទូល
សូេប្រគប់កិេាកា មនះមៅកនុងប្រពះ េជាទីស្សឡាញ់ បស់ប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 
 

ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ ៖ 
 
មយម មា ៤:២៣-២៦ យ៉ាូហាន ៥:២៥   មយម មា ២៥:៣៣ 
យ៉ាូហាន ៥:២៨,២៩ មអស្តយ ២៦:១៩  យ៉ាូហាន ១១:២៥ 
មា៉ាថាយ ២៥:៣១ មពប្រតុសទី២ ៣:១០ 
 

លំនពំិភាក្សា 
 

អាហារជាត្ិធេៅ - អាហារដែលមានថាេពលខពស់ 
 

១. មតើបួនដផនកថ្នប្រគាប់្ញ្ញជាតិ គឺអវីខែះ? 
២. ម តុអវីានជាប្រគាប់្ញ្ញជាតិដ លេប្រមាញ់ េិនដេនជាអាហា ដ លលអបំផតុ? 
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៣. មតើប្របជាជនមៅកនុងេូេិ បស់អនកេូលេតិាប្រគាប់្ញ្ញជាតិពណ៌ស(េប្រមាញ់)? មតើអនកយល់ប្រពេស្តកលបង  
      ប្រគាប់្ញ្ញជាតិសំ ូបដ  ឬមទ? 

 

រយៈធពល១០០០ឆ្លន ំ (សហសែវត្ែរ)៍ 
  

១. មៅមពលដ លប្រពះមយស ូានយាងប្រតឡប់មៅឋានសួគ៌វញិ ប្រទង់ានផាល់ ំណឹងមៅកានអ់នកម ើ តាេប្រទង់។  
     មតើជា ំណឹងអវី? 
   - កិេាកា  ១:១១  - យ៉ាូហាន ១៤:២,៣ 
២. មតើកា យាងេក បស់ប្រពះមយស ូមានសភាពដបបណ? 
   - ដថ្សាឡូនិេទី១ ៤:១៦,១៧  - មា៉ាថាយ ២៤:៣០,៣១ 
៣. មតើដផន ីនឹងសប្រមាក យៈមពលយូ ប៉ាុណា  ម ើយអនកប សុិទធជំនុំជំ ះ ប ៃ ប់ពីប្រពះមយស ូយករាស្តសា បស់ប្រទង់ 
     មៅនគ ឋានសួគ៌? 
   - វវិ ណៈ ២០:៥,៦ 
៤. មតើស្តតំាង ម ើយនិងអនកដ លានសមគងាគ ះេំណយមពលមៅកនុងកឡុំងមពល១០០០ឆាន ំ ម្វើអវីខែះ? 
   - វវិ ណៈ ២០:១-៤ - កូ និថ្ូសទី១ ៦:២,៣  - វវិ ណៈ ១៦:៧ 
៥. មតើមានម ឿងអវីមកើតមឡើងមៅទីបញ្ាប់ថ្ន យៈមពល១០០០ឆាន ំ? 
   - វវិ ណៈ ២១:៣,៤ - វវិ ណៈ ២០:៧-១៥ 
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មេម ៀនសុខភាពទី២៥ - ជំងឺាក់ទឹកេិតា (អនែុងមប្រៅ) 

 
 
១. មតើអនក ឬក៏មានអនកណដ លអនកស្តគ ល់ មានអា េមណ៍មស្តកសមប្រងង ាក់ទឹកេិតាខាែ ំង ឬយល់ថាខែួនឯងគាម នតថ្េែ

ដ  ឬមទ? មតើអនកសមុគស្តម ញនឹងជវីតិឬ? មតើអនក ត់មនឿយខាែ ំង ម ើយេិនមានកំលំងឬ? មតើេង់មគេ ម ើយមគង 
  ូតឬ? មតើមានអា េមណ៍ថា ខួ កាលម ើ យឺត មេែេ ឬក៏ប្រេបូកប្រេបល់ឬ? មតើដលងចាប់អា េមណ៍នឹងកា ងា ថ្ន
ជីវតិឬ? មតើមានគំនិតេង់បញ្ាប់ជវីតិខែួនឯងដ  ឬមទ? 

 អា េមណ៍ដបបមនះអាេជាម ឿង្េមតាមៅមពលដ លជួបនឹងវបិតាិ(បញ្ញហ )។ ប៉ាុដនា វានឹង ស្តត់ាត់អស់មៅ មៅ 
មពលដ លបញ្ញហ ម ះកនែង ួសមៅ។ មបើសិនជាអា េមណ៍ដបបមនះមៅដតមានខែះៗ មៅមពលដ លគាម នវបិតាិ ឬ
បញ្ញហ  ម ើយមៅដតមកើតមានអា េមណ៍ដបបមនះមលើសពី២សាា  ៍ ម ះមគមៅថា ជំងឺាក់ទឹកេិតា។ ជំងឺាក់ទឹក
េិតាអាេមកើតមានមឡើងមៅប្រគប់អាយុកាល សូេបីដតមៅកនុងវយ័កុមា ក៏អាេមកើតមានានដ  ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

២. ជំងឺាក់ទឹកេិតា គឺជាជំងឺខួ កាល។ ដផនកខាងេុខថ្នខួកាលេុះអន់ថ្យ ម ើយ ួេ មដាយស្ត ដតគាម នសកេមភាព។ 
កា មនះប៉ាះ ល់ ល់កា េងចំា និងកា វនិិេោ័យ និងអា េមណ៍ទាក់ទងជាេួយនងឹេណំប់អា េមណ៍ផែវូមេទ ប្របតិកេម
នឹងភាពតានតឹង កា ខឹងសេា  និងកា េ័យខាែ េ។ កាលណខួ កាលឈ ឺប្របព័នធកា   េុះមខាយ ប្របឈេនឹង 
កា មកើតជំងឺ ម ើយនិងឆាប់ស្តែ ប់េុនអាយុកាល។ 

 ជំងឺាក់ទឹកេិតា មប្រេើនមកើតមឡើងេំម ះេនុសសដ លមកើតមៅកនុងប្រគួស្ត ដ លមានជងំឺាកទ់ឹកេតិា។ វាមប្រេើន 
មកើតមានមៅកនុងេំមណេអស់អនកដ លេមប្រេើនលូតលស់មៅកនុងប្រគួស្ត ដ លេនិមានកាសី្សឡាញ់ មៅកនុងប្រកុេ
ប្រគួស្ត ដ លមានដតមាា យ ឬឪពុក ឬក៏មៅមលើអនកដ លទទួល ងកា  មំលេបំ នផែូវមេទ។ កតាា ទំាងមនះេិនអាេ 
ដកដប្របអតីតកាលានមឡើយ ប៉ាុដនា ជមប្រេើសថ្នកា  ស់មៅកនុងមពលបេាុបបននអាេជួយពាាលឲ្យជាពជីំងឺាក់ទឹក 
េិតា ម ើយនិងម្វើឲ្យជីវតិលអប្របមសើ ាន។  

ខួ កាលដតងដតដប្របប្របួលជានិេា។ ទមាែ ប់ផែូវម ើ ចាស់ អាេកំចាត់មចាលាន មកាសិកាថ្មីអាេលូតលស់ 
ម ើយខួ កាលអាេជាសះមសបើយាន។ មានកតាា ជាមប្រេើនម្វើឲ្យប៉ាះ ល់ ល់កា លូតលស់ ឬក៏េំោែ ញមកាសិកា 
ខួ កាល អាេដកដប្របខួ កាលឲ្យលអប្របមសើ  ឬក៏កាន់ដតយា៉ាប់យឺុនកា៏ន។ វាមប្របើមពលអស់ប្រាំដខម ើេបីឲ្យខួ កាល 
ោែ ស់បាូ ជាស្តថ ព  ប៉ាុដនា ប ៃ ប់ពីកា ោែ ស់បាូ ជីវតិ ស់មៅដតេួយសាា  ៍ប៉ាុមណា ះ េនុសសអាេចាប់មផាើេមាន     
អា េមណ៍លអប្របមសើ ម ើយ។ 

អាកបបកិ យិាថ្ន មបៀប ស់មៅ ដ លអាេពាាលខួ កាលឲ្យជាាន គឺប្រតូវានដេក ដំលកមៅកនុងមេម ៀន
លំហាត់ប្រាណ ម ើយនិងមេម ៀនមផសងមទៀត។ សូេម ៀនពីវា យកវាមៅអនុវតាមៅកនុងជីវតិ បស់អនក ម ះអនកនឹង 
អាេបងាក  ម ើយនិងយកឈនះមលើជំងឺាក់ទកឹេតិាានជាេិនខាន។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
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៣. ក្សតាត ទី១: ្ េាជាត្ិជាេនក្សជ្ួយពាបាល 
 

   អុកសុ៊ីហ្សែន ពាបាលខួ កាល។  
ឈ ឲ្យប្រតង់ខែួន :  ក មងហើេឲ្យដវង។  ក មងហើេេូលមដាយយឺតៗ ទប់ មងហើេរាប ់ល់៥។  ក មងហើេមេញ

យឺតៗ។  ក មងហើេ មបៀបមនះេំនួន១៥ ទ ី៣ ងកនុង១ថ្ថ្ង។ 
  

 ការហាត្់របាណ្ធៅខាងធរតជ្ួយពាបាលខួ កាល។ 
 

ប្របចំាថ្ថ្ង : ហាត់ប្រាណឲ្យ  ័ស  ួនេំនួន១ ទ ីម្វើឲ្យមបះ ូង បស់អនកមលតញាប់។ ប ៃ ប់េក ហាត់ 
ប្រាណមដាយថ្នេៗេំនួនកនែះ ទី។ ម្វើ ដ លៗ   ូតទាល់ដតអនកមនឿយ ត់។ កា ម្វើដបបមនះ វាជួយបនសុទធ  
អុកសុ៊ីហ្សែន ំេូលមៅកនុងឈាេ បស់អនក ជួយពប្រងឹងមបះ ូង សួត និងខួ កាល បស់អនក។ មបើសិនជាជំងឺ 
ាក់ទឹកេិតា វាម្វើឲ្យអនកេិនេង់បមញ្ាញេល  ប្រតូវមៅេិតាេកាិឲ្យេូល ួេហាតប់្រាណជាេយួអនក។ 

  

ពនាឺនងង និងការធរងជ្ួយពាបាលខ ួកាល។ 
 

 កា ហាត់ប្រាណមៅមប្រកាេពនែឺប្រពះអាទិតយមៅមពលប្រពឹកប្រពលឹេ ម ើយនិងមពលលង េ វាម្វើឲ្យស្ត ធាតុគីេមីៅ 
កនុងខួ កាលោែ ស់បាូ ។ វាជួយបំាត់ជំងឺមគងេិនលក ់ជួយឲ្យមគងលក់ានសកប់សកល់ ម ើយបងាក េិនឲ្យឆាប់
មប្រកាកពី ំមណកពីប្រពលឹេមពក។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

៤. ក្សតាត ទី២: អាក្សរបក្សិរយិា ជ្ួយពាបាលបាន 
 អវីដ លអនកគិត វាម្វើឲ្យខួ កាល បស់អនកដប្របប្របួលាន។ កា គិតវជិជមាន ជាេួយនឹងគំនិតប្រតឹេប្រតូវ អាេដកដប្រប 
អាកបបកិ យិាអវជិជមាន(េិនលអ)ាន។ 
មនះគឺជាមយាបល់ខែះៗ ៖ 
ទី១ - ជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង ប្រតូវរាប់ប្រពះព ដ លអនកទទួលាន។ ប្រតូវ ឹងគុណ មទាះបីជាម ឿងតូេតាេក៏មដាយ។ គាម ន 
      អវីដ លជួយឲ្យរាងកាយ និងប្រពលឹងមានសុខភាពលអជាងកា មេះ ឹងគុណ និងកា ស មសើ តមេកើងម ះ 
      មឡើយ។ 
ទី២ - េិនប្រតូវ ះិគន់េំនួន២សាា  ៍។ មបើសិនជាអនកមៅដត ះិគន់ ប្រតូវចាប់មផាើេឈប់ ះិគនេ់ំននួ២សាា  ៍ជាថ្មី។  
      អនកអាេ ំុប្រគងខួ កាល បស់អនកជាេួយនងឹទមាែ ប់ថ្នកា គិតវជិជមានដបបថ្មី។ 
ទី៣ - េូ ម្វើអំមពើលអេំម ះអនកណមាន ក់មដាយេនិាេ់គតិទកុជាេនុ។ “គួ ដតឲ្យមយើងរាល់គាន  ដ លមានកំលំង  
     ានប្រទំាប្រទនឹងមសេកាីកំមស្តយ បស់ពកួអនកដ លគាម នកលំងំវញិ ឥតបំមពញេិតាខែួនមយើងមឡើយ” ( ៉ាូេ    
     ១៥:១)។ កា បមប្រេើអនក ថ្ទ គឺជាវិ្ ីពាាល បស់ប្រពះជាមាា ស់។ 
ទី៤ -  ស់មៅមដាយេំណយមពលគិតអំពីប្រពះមយស ូ ម ើយនិងជីវតិ បស់ប្រទង់ ជាជាងគិតអំពីបញ្ញហ  បស់អនក។  
     ប្រពះមយស ូានមានបនៃូលថា “ដ លឲ្យ ម ះានព ជាជាងទទួល” (កិេាកា  ២០:៣៥)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

៥. ក្សតាត ទី៣ - អាហារដែលមានជ្ីវជាត្ិ ជ្ួយពាបាលបាន 
 អាហា ដ លលអសប្រមាប់រាងកាយ បស់អនក គឺលអសប្រមាប់ខួ កាល បស់អនក។ អាហា  ុកខជាតិ ពាាលខួ 
កាល ម ើយនិងផាល់ឲ្យវានូវស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេនិងជវីជាតិ ៏លអ។ ដផែមឈើពពួកបឺ  ីនិងបដនែដ លមានពណ៌េំ ុះ 
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ជាពិមសស បដនែដ លមានសែឹកពណ៌ថ្បតង និងសដណា ក សំបូ មៅមដាយជាតិវតីាេីនប ី៩ ( វូមឡត) ម ើយនិង 
វតីាេីនសុ៊ី ដ លបងាក េិនឲ្យអស់កំលំង ប្រេបូកប្រេបល់ និងាត់បង់កា េងចំា។ ប្រគាប់ វែិកស(ប្រគាប់លីន) ឬក៏ប្រគាប់
ឈា កិន ឬប្រតំា បងាក  និងកាត់បនថយជំងឺាកទ់ឹកេិតា។ េូ មប្របើ១ស្តែ បប្រ ាយសប្រមាប់បងាក ជំងាឺក់ទកឹេិតា និង៤
ស្តែ បប្រ ាយសប្រមាប់ពាាលវា។ 
 ខាែ ញ់សតវ និងខមលសៃឺ ូុ៉ាល វាម្វើឲ្យស ថ្សឈាេេុក(សៃះ) ម ើយកាត់បនថយអុកសុ៊ីហ្សែន  ំឲ្យមកើតជំងឺាក់ 
ទឹកេិតា។ 
 សក  និងប្រគាប់្ញ្ញជាតិេប្រមាញ់ ខវះ “អ េ៉ាូនដ ល ំឲ្យមានកាី កីរាយ” ស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេដ លមានវតីាេីនប  ី
ដ លសំបូ មៅកនុង្ញ្ញជាតិសំ ូប សដណា ក និងបដនែពណ៌ថ្បតង។ 
 ថាន ំវតីាេីប ី១២ ជួយបងាក ជំងឺាក់ទឹកេិតា ម ើយ កាកា េងចំា ម ើយនិងសេតថភាពមៅកនុងកា គិត។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៦. ក្សតាត ទី៤ - ជាត្ិពុល: ជាសារធាត្ុដែលរំផ្លា ញ 

 

ថាន ំជ្ក្ស់ ថាន ំដែលខុសចារ់ និងកាសសេអុ៊ីន មៅកនុងកា ម វ ដតពណ៌មមម  និងមេសជជៈកូឡា ម្វើឲ្យខួ កាលម ើ  ួសកប្រេិត 
ម  មពញមៅមដាយជាតិពុល ម ើយកាត់បនថយអុកសុ៊ីហ្សែនមៅកាន់មកាសិកា បណា លឲ្យមកើតជំងឺ ស្តប ់សល់ 
និងប្រេបូកប្រេបល់។ ជំងឺាក់ទឹកេិតាមប្រេើនមកើតមៅមលើអនកជក់ថាន ំជក់(ា )ី និងកញ្ញោ ។ 
 

ស្សា វាម្វើឲ្យខួ កាលសពឹក ឬវមងវង បំោែ ញមកាសិកា ម ើយម្វើឲ្យសេតថភាពថ្នកា គិតេាស់លស់ថ្យេះុ ម្វើឲ្យ 
េនុសសាក់ទឹកេិតា ម ើយេង់ផឹកដថ្េមទៀត។ 
 

ជាត្ិរីេី  ូេជាអា មសនិក ថាន ំសំលប់សតវលអិត និងមប្របងកាតមៅ ម ើយនិងជាតិា ៉ាតដ លមានលកខណៈ ូេដ ក 
ម ើយនិងសំណ បំោែ ញមកាសិកាខួ កាល។ ជាតិគីេីទំាងមនះពិាកនឹងកំចាត់មេញពីរាងកាយណស់។ 
 

 ប្រតូវមេៀសវាងមប្របើប្រាស់ស្ត ធាតុទំាងមនះ។ វាមប្រគាះថាន ក់េំម ះកុមា  ម ើយអាេម្វើឲ្យាត់បង់សេតថភាព
មៅកនុង កា ម ៀនសូប្រត មានភាពមស្តកសមប្រងងខាែ ំង ម ើយមានបញ្ញហ ដផនកអតាេ តិផងដ  ។ 
 

 វិ្ ីកា    ៏លអបំផុតប្របឆំាងនឹងជំងឺាក់ទឹកេិតា គឺខួ កាលដផនកខាងេុខមានសុខភាពលអ។ ខួ កាលដផនក
ខាងេុខ គឺជាដផនកថ្នខួ កាលដ លសមប្រេេនូវកា  ឹងខសុប្រតូវ ដ លជួយឲ្យម្វើកា វនិិេោ័យានលអ និងជួយមៅ
កនុងកា ម្វើដផនកា  និងគមប្រមាង ម ើយនិងម្វើកា ។ វាគឺជាដផនកេួយថ្នខួ កាល បស់អនក ដ លម្វើទំ ក់ទំនង
ជាេួយនឹងប្រពះជាមាា ស់មៅកនុងមពលអ្សិ្តា ន និងសិកាប្រពះគេពី ។ ជំងឺាក់ទឹកេតិាអាេម្វើឲ្យខួ កាល ួេាន 
ប៉ាុដនា កា ោែ ស់បាូ   មបៀប ស់មៅ និង បបអាហា  ម ើយមានទំ ក់ទំនងលអជាេួយនងឹប្រពះជាមាា ស់អាេជយួ
ពាាលវាាន។ 
 

ដផន ីថ្មី 
 

មៅកនុងមេម ៀនេុន មយើងាននិយាយអំពីមពលមវល១០០០ឆាន ំ មៅមពលអស់អនក 
ដ លប្រតូវានសមគងាគ ះនឹងមៅជាេួយនឹងប្រពះមយស ូមៅឯឋានសួគ៌។ មយើងាននិយាយ 
អំពីកា ងា ដ លពួកមគនឹងប្រតូវម្វើ ម ៀបេំសប្រមាប់កា ជំនុំជំ ះេុងមប្រកាយេំម ះអស់អនក 
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ដ លប្របឆំាងនឹងប្រពះជាមាា ស់។ មយើងាននិយាយអំពកីា បំោែ ញស្តតំាង ម ើយនិង ប្រគប់
គាន ដ លមៅខាងវា។ 

ថ្ថ្ងមនះ មយើងនឹងដាក់ម ឿងទំាងម ះេួយដឡក ម ើយមេើលមៅឲ្យកាន់ដតមប្រៅមៅមពល 
អ គត។ មយើងនឹងប្រតូវមប្របើប្រាស់កា ស្សមេើស្សថ្េ បស់មយើង ម ើេបី កឲ្យម ើញថា ជីវតិ
នឹងមានលកខណៈដបបណមៅកនុងនគ  ៏អស់កលប បស់ប្រពះជាមាា ស់។ មហារា យ៉ាូហាន
ានឮសំមលង បស់ប្រពះជាមាា ស់។ សូេស្តា ប់ ៖  

“មេើល អញម្វើទំាងអស់មឡើងជាថ្មី” (វវិ ណៈ ២១:៥)។ 
មនះគឺជាអវីដ លមលកប៉ាុលានស មស អំពីវា ៖ 
“មសេកាីដ លដេនកមេើលេិនម ើញ ប្រតមេៀកេិនដ លឮ ម ើយេិតានឹកេិនដ ល ល់ គឺ

មសេកាីម ះឯងដ លប្រពះានម ៀបេំទុកសប្រមាប់ពួកអនកដ លស្សឡាញ់ប្រទង”់ 
(កូ និថ្ូសទី១ ២:៩)។ 

(មលើកប្រពះគេពី មឡើង) ថ្ថ្ងមនះ មយើងនឹងឲ្យប្រពះគេពី ម្វើជាអនក កឹ ំមយើង។ វានឹងោត់ 
 ូបភាព កយ ៏អស្តា  យថ្នវតថុដ លនឹងលអ ួសដថ្ែង។ មយើងចាប់មផាើេជាេួយនឹងប្រពះបនៃលូ 
 បស់ប្រពះជាមាា ស់អងគឯង ដ លប្រទង់មានបនៃូលតាេ យៈមហារាមអស្តយ ៖ 

“ បិតមេើល អញនឹងបមងកើតថ្ផៃមេ ថ្មី ម ើយនិងដផន ីថ្មី ឯ បស់ពីេុនៗ ម ះនឹងគាម ន 
អនកណនឹកចំាមទៀត ក៏េិនដ លេូលកនុងគំនតិមឡើយ” (មអស្តយ ៦៥:១៧)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
មលកយ៉ាូហានានម ើញបទទ ំយ បស់មហារាមអស្តយប្រតូវានបំមពញ។  
“ ួេខ្ុំម ើញថ្ផៃមេ ថ្មី និងដផន ីថ្មី  បិតថ្ផៃមេ េុន និងដផន ីេុនានកនែងាត់ 

មៅម ើយ ក៏គាម នសេុប្រទមទៀតមឡើយ។ ម ើយយ៉ាូហានខ្ុំ ក៏ម ើញទីប្រកុង ៏ប សុិទធ គឺជា 
ប្រកុងមយ ូស្តឡិេថ្មី េុះពីស្តថ នសួគ៌េកអពំីប្រពះ តាក់ដតង ូេជាប្របពនធមថាម ងថ្មី ដតងខែួន 
ទទួលបាី” (វវិ ណៈ ២១:១,២)។ 
មតើអនកអាេស្សថ្េពី ូបភាពម ះមៅកនុងេិតាគំនតិ បស់អនក? ដផន ី បស់មយើងនឹងប្រតូវ 

ានម្វើថ្មីមឡើងវញិមដាយប្រពះអទិក អងគឯង។ ប្រគប់ដានថ្នជាតិស្តសន៍ បស់េនុសសនឹង 
ប្រតូវាត់បង់អស់។ នឹងេិនមានអវីដ លអំមពើាបប៉ាះ ល់ានមឡើយ។ នឹងគាម នសញ្ញញ ថ្ន 
អំមពើអាប្រកក់។ ពិេពមលកថ្មីនឹងមានលកខណៈលអឥតមខាា ះ ដ លនឹងម្វើឲ្យពិេពមលក
ចាស់ប្រតូវានបំមេែេមចាល។ 

ទីប្រកុងប សុិទធ មយ ូស្តឡិេថ្មី នឹងមហាះេុះ  ូតេក ល់ខាងមប្រកាេ ឆែងកាត់ោក យ 
ម ើយនឹងេតមៅមលើពិេពមលកមយើងមនះ។ ជាងគំនូ ានពាយាេគូ  ូបភាពម ះយា៉ាង 
ស្តអ ត ប៉ាុដនា វានឹងអស្តា  យ ម ើយនិងលអជាងកា ស្តម ន បស់ពួកមគមៅមទៀត។ វានឹងកាែ យជា 
រាជធានីថ្នសកលមលកទំាងេលូ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 
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មនះគឺជាកា ពិពណ៌ អំពីរាជធានីម ះ  បស់មហារា ៖ 
“ឯមទវតា ដ លនិយាយេកខ្ុំ ម ះក៏មានកាន់ ងាវ ស់មាស ម ើេបីនឹងវាស់ទីប្រកុង និង

ទាវ   ម ើយកំដផងប្រកុងដ  ។ ទីប្រកុងម ះ មានរាង៤ប្រជុង បមណា យនិងទទឹងមសមើគាន  
មទវតាក៏យក ងាវ ស់មៅវាស់ទីប្រកុង ម ើញមាន១២  ន់ស្តក   ឯបមណា យ ទទឹង ម ើយ
កំពស់ក៏មសមើគាន ទំាងអស់” (វវិ ណៈ ២១: ១៥,១៦)។ 
១២ ន់ស្តក   គឺជិតមសមើនឹង២៤០០គឡូីដេ៉ាតជុវំញិកំដផងខាងមប្រត។ ទបី្រកុងមយ ូស្ត

ឡិេថ្មី គឺ្ំខាែ ំងណស់! 
មៅមានមទៀត ៖  
“ម ើយពនែឺ សមី បស់ទីប្រកុងម ះ ក៏ ូេជាតបូងមានតថ្េែថ្ថ្ែវមិសស គឺ ូេជាតបូងេណី

មជាតិ ម ើយថាែ  ូេដកវេ ថ្ណ” (វវិ ណៈ ២១:១១)។ 
“ទាវ  ទំាង១២ ជាដកវេុកាា ១២ គឺទាវ  ១ម្វើពីដកវេុកាា ១ ម ើយផែូវប្រកុងក៏ម្វើពីមាសសុទធ 

ថាែ  ូេជាដកវ” (វវិ ណៈ ២១:២១)។ 
“ប្រកុងម ះេិនប្រតូវកា នឹងប្រពះអាទិតយ ឬប្រពះេនៃ សប្រមាប់នឹងបំេែឺមទ  បិតសិ លីអថ្នប្រពះ 

ានបំេែឺម ើយ ឯកូនមេៀេក៏ជាេមងកៀងថ្នប្រកុងម ះដ  ” (វវិ ណៈ ២១:២៣)។ 
“មទវតាក៏បងាហ ញ ឲ្យខ្ុំម ើញទមនែទឹកជីវតិ ថាែ  ូេជាដកវេ ថ្ណ ដ ល ូ មេញពីបែ័ងក 

ថ្នប្រពះ និងកូនមេៀេ។ ឯមៅកណា លផែូវប្រកុងម ះ ម ើយមៅមាត់ទមនែទំាងសងខាង ម ះ
មានម ើេជីវតិដ លបមងកើតដផែ១២ ង គឺ១ដខេាងៗ ម ើយសែឹកមឈើម ះក៏សប្រមាប់ នឹង
មេើលអស់ទំាងស្តសន៍ឲ្យជា” (វវិ ណៈ ២២:១,២)។ 

“ក៏នឹងឥតមានយបម់ទៀតមឡើយ” (វវិ ណៈ ២២:៥)។ 
“ប្រពះប្រទង់នឹងជូតអស់ទំាងទកឹដេនក ពីដេនកមគមេញ និងគាម នមសេកាីស្តែ ប ់ឬមសេកាី 

មស្តកសមប្រងង ឬមសេកាីយំទួញ ឬទុកខលំាកណមទៀតមឡើយ  បិតមសេកាីេុនទំាង 
ប៉ាុ ម ន ានកនែងាត់មៅម ើយ” (វវិ ណៈ ២១:៤)។ 

មហារាមអស្តយានផាល់ព័តម៌ានលំអតិឲ្យមយើងបដនថេមទៀត ៖ 
“មៅកនុងស្សុកឯងនឹងេិនដ លឮនយិាយពីមសេកាីប្រេមឡាតមទៀត ឬពីកា  បឹជាន់ ឬពី

កា បំោែ ញមៅកនុងប្រពំដ នឯងមឡើយ” (មអស្តយ ៦០:១៨)។ 
មៅកនុងដផន ីថ្មី នឹងេិនមានសគងាគ េ ម ើយេិនមានបទឧប្រកិ ាណេួយមឡើយ។ ប្រគប់

គាន នឹងមានកាីសុខជាេួយគាន ។ នឹងេិនចំាាេម់ានអាវុ្ ឬមានប៉ាូលីស ឬក៏មានទ័ព 
មឡើយ។  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 

ប៉ាុដនា មហារាប្រាប់មយើងមៅេិនទាន់អស់មទ។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“មៅប្រគាម ះ ដឆកថ្ប្រពនឹងមៅជាេួយនឹងកូនមេៀេ ឯខាែ  ខិន នឹងម កមៅជាេួយនឹង 

កូនពដព ឯកូនមគា និងសិងហស្តៃ វប្រពេទំាងសតវបំប៉ានយា៉ាងធាត់នងឹ មៅជាេួយគាន  ម ើយ
មកមងតូេៗជាអនកគងាវ លវា” (មអស្តយ ១១:៦)។ 

 ូមេនះ ក៏នឹងមានកាីសុខស្តនាមៅកនុងពជូអំប ូ បស់សតវដ  ។  
ប្រគប់គាន មៅកនុងដផន ីថ្មីនឹងមានសុខភាពលអជានិេា។ សូេស្តា ប់ ៖ 
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“ឯពួកអនកដ លមៅកនុងប្រកុង មគនឹងេិនថាខ្ុំឈមឺទៀតមឡើយ” (មអស្តយ ៣៣:២៤)។ 
“ប្រគាម ះ ដេនក បស់េនុសសខាវ ក់ នឹងានេែឺមឡើង ម ើយប្រតមេៀក បស់េនុសសថ្ែង់នឹង 

ឮាន។ ប្រគាម ះ ពួកេនុសសខវិននឹងមលត េូជាមប្របើស ម ើយអណា ត បស់េនុសសគ 
នឹងមប្រេៀងមឡើង” (មអស្តយ ៣៥: ៥,៦)។ 

សូេបីដត ថ្ផៃថ្នដផន ីថ្មីនឹងប្រតូវានោែ ស់ដប្រប។ 
“ទី មហាស្តថ ន ម ើយទី ួតដ ង នឹងមានមសេកាីអំណ  ឯសេុប្រទខាេ់ នឹង កីរាយ 

ម ើយោក មឡើង ូេជាកុលប” (មអស្តយ ៣៥:១)។ 
ដផន ីថ្មីនឹងកាែ យមៅជាកដនែង ៏ស្សស់ស្តអ ត! មតើមយើងនឹងម្វើអវីខែះ មៅមលើពិេពមលក 

ដ លលអឥតមខាា ះម ះ? សូេស្តា ប់ ៖ 
“ប្រគាម ះេនុសសនឹងសង់ផៃះ ម ើយនិងអាស្ស័យមៅផង ក៏នឹងដំាេំកា ទំ ំងាយជ ូ 

ម ើយនិងប មិភាគផលដ  ។ មគនឹងេិនសង់  ួេមានមាន ក់មទៀតអាស្ស័យមៅ ឬដំា  ួេមាន 
មាន ក់មទៀតប មិភាគផលម ះមឡើយ។…ម ើយពួកម ើសតំាង បស់អញនងឹមប្របើប្រាស់កា  
ដ លថ្ មគម្វើជាយឺនយូ មៅ” (មអស្តយ ៦៥:២១,២២)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........
. 

 
ដផន ីថ្មី នឹងកាែ យជាកដនែងដ លសបាយ កីរាយ។ 
“ឯពួកអនកដ លប្រពះមយ ូវា៉ាានមប្រាសឲ្យ ួេ មគនឹងវលិេកវញិ មគនឹងេក ល់ប្រកុង 

សុុីយ៉ាូនមដាយមប្រេៀង ម ើយនិងមានមសេកាីអំណ  ៏មៅអស់កលបជានិេា  ក់មៅមលើ 
កាលមគ មគនឹងានមសេកាីមប្រតកអ  និងមសេកាី កីរាយ ឯអស់ទំាងមសេកាីទុកខប្រពួយ 
និង ំងូ ទំាងប៉ាុ ម ន ម ះនឹង ត់ាត់មៅ” (មអស្តយ ៣៥:១០)។ 

“ប្រគាម ះនឹងមកើតមាន ូមេនះថា ចាប់តំាងពីថ្ថ្ងេូលដខ១  រាប ល់ថ្ថ្ងេូលដខ១មទៀត 
ម ើយពីថ្ថ្ងឈប់សប្រមាក១  រាប ល់ថ្ថ្ងឈប់សប្រមាក១មទៀត ម ះប្រគប់េនុសសទំាងអស់ 
នឹងេកប្រកាបថាវ យបងគំមៅេំម ះអញ មនះជាប្រពះបនៃូលថ្នប្រពះមយ ូវា៉ា”  

  (មអស្តយ ៦៦:២៣)។ 
វាគឺជាកា ម្វើពិ្ីម ើេបីសដេាងមសេកាីមប្រតកអ  ៏ កីរាយអស្តា  យជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ងប សុិទធ 

មពលដ លរាស្តសា បស់ប្រពះជាមាា ស់េកថាវ យបងគំប្រទងោ់ៃ ល់។ ពិតម ើយ ប្រពះជាមាា ស់ អងគ
ឯងនឹងគង់មៅទីម ះ។ សូេស្តា ប់ កយសេា ីបស់មលកយ៉ាូហាន ៖ 

“ខ្ុំមានឮសំមលង១យា៉ាងខាែ ំង មេញពីស្តថ នសួគ៌េកថា មេើលមរាងឧមាសថ្ បស់ប្រពះ 
ានមៅជាេួយនឹងេនុសសម ើយ ប្រទង់នឹងគង់មៅជាេួយនឹងមគ មគនឹងម្វើជារាស្តសា បស់ 
ប្រទង់ ម ើយប្រពះអងគប្រទង់ក៏នឹងម្វើជាប្រពះ ល់មគ” (វវិ ណៈ ២១:៣)។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

េិតាមអើយ មនះគឺជាអវីដ លប្រពះជាមាា ស់សពវប្រពះទយ័េងា់ន កាលប្រទង់ានបមងកើត 
អាដាេ និងមអវា៉ា។ ប្រទង់សពវប្រពះទ័យនឹងមៅជាេួយពួកមគ ម ើ  ម ើយមានបនៃូលជា 
េួយពួកមគ។ ប្រទង់េង់ម្វើជាេិតា ៏ជិតសនិទធ និងលអបំផុត បស់ពួកមគជាម ៀង  ូត។ មពល
ដ លពួកមគានដប មេញឆាង យពីប្រទង់ ប្រទង់ខូេប្រពះទ័យ។ ប្រទង់ដលងានជួបទាកទ់ង
ជាេួយនឹងពួកមគទល់េុខនងឹេខុមទៀតម ើយ។ 
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អំមពើាបានដញកពួកមគមេញពីប្រទង ់ម ើយបែន់ជីវតិអស់កលបពីពួកមគ។ គមប្រមាងថ្ន 
មសេកាីសមគងាគ ះ បស់ប្រទង់ គឺសុទធដតអំពីកា ស្តា  េិតាភាព វាងអងគប្រទង់ ជាេួយនឹងកូនមៅ 
េនុសសជាតិ បស់ប្រទង់ ម ើេបីឲ្យប្រទង់អាេផាល់ជីវតិអស់កលបឲ្យ ល់ពកួមគ។ 

មតើមានអវីដ លអាេប្របមសើ ជាកា  ស់មៅកនុងពិេពមលក ល៏អឥតមខាា ះជាម ៀង  ូត 
មៅ? ប្រពះមយស ូ ជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់មយើង នឹងគង់មៅទីម ះ។ ប្រទង់នឹងយាងម ើ  
ម ើយមានបនៃូលជាេួយនឹងមយើង  ូេដ លប្រទង់ធាែ ប់ានម្វើជាេយួនឹងអាដាេ ម ើយ
និងមអវា៉ា មៅសួនមអដ នដ  ។ ខ្ុំ ឹងថា ខ្ុំេង់មៅទីម ះ។ េុះអនកវញិ? ខ្ុំប្រាក ថា មាន
កដនែងសប្រមាប់អនកមៅទីម ះ។ 

ប្រពះមយស ូនឹងមៅទីម ះ ម ើេបីមបើកបងាហ ញឲ្យមយើង ឹងពីអាថ្៌កំាំងថ្នកា បមងកើត។ 
មយើងនឹងម ៀនអំពីអវីដ លថ្មីៗជានិេា។ មយើងនឹងអាេម្វើ ំមណើ   តាេមពលមវលដ លមយើង 
េង់។ មយើងនឹងមានមពលមៅជាេួយេិតាេកាមិយើង ម ើយនិងញាតិជាទីស្សឡាញ់ បស់ 
មយើង។ ម ើយរាល់ថ្ថ្ងប សុិទធ មយើងនឹងស មសើ តមេកើងប្រពះ ម ើយមប្រេៀងជាេួយនឹងពពួក 
មទវតា ម ើយនិងប្រពះមយស ូ មពលមវលពិមសស បស់មយើងម ើេបីម្វើទំ ក់ទំនងជាេួយ
នឹងប្រពះអមាា ស់ថ្នមយើង។ 

ខ្ុំ ឹងថា ខ្ុំេង់មៅទីម ះ។ េុះអនកវញិ? ខ្ុំប្រាក ថា មានកដនែងសប្រមាប់អនកមៅទី
ម ះ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
អនកេុខជាេង់និយាយថា “ប ពិប្រតប្រពះអមាា ស់ ទូលបងគំេង់មៅជាេយួនឹងប្រទង់។ ទូល

បងគំេង់មៅជាេួយនឹងប្រទង់ជាម ៀង  ូត!” 
អនកអាេម្វើជាដផនកេួយថ្នអ គតអស់កលប ៏អស្តា  យ បស់ប្រពះជាមាា ស់។ េូ ទទួល 

យកប្រពះមយស ូម្វើជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់អនកមៅថ្ថ្ងមនះ។ សូេយាងប្រពះវញិ្ញញ ណប្រទង់ 
េូលមៅកនុងេិតា បស់អនក។ ម ះអនកអាេប្រាក ថា មានផៃះមៅមលើដផន ីថ្ម ីជាកដនែង 
ដ លនឹងមានមសេកាីសុខស្តនា មសេកាីស្សឡាញ់ និងមសេកាីអំណ ជាម ៀង  ូត។ 

េុននឹងមយើងអ្ិស្តា នជុំគាន  ខ្ុំសំុសួ សំណួ សំខាន់េួយ ល់អនក ៖ មតើប្រពះវញិ្ញញ ណ 
 បស់ប្រពះមានបនៃូលមៅកាន់េិតាអនកដ  ឬមទ? អនកប្របដ លជាធាែ ប់ស្តៃ ក់មសៃើ  េិនេង់ 
ហា នសមប្រេេេិតាទទួលយកប្រពះមយស ូជាប្រពះអងគសមគងាគ ះ បស់អនក។ ប្របដ លជាអនក 
កំពុងដតគិតអំពីពិ្បីុណយប្រជេុជទកឹ ម ើយប្រពះជាមាា ស់កំពុងដតមៅអនកឲ្យម្វើកា  
សមប្រេេេិតាមៅថ្ថ្ងមនះ។ អនកប្របដ លជាកំពុងស្តៃ ក់មសៃើ  ពីមប្រ ះមានអំមពើាបខែះមៅ 
កនុងជីវតិ បស់អនក ដ លអនកេិនេង់មាះបងម់ចាល។  

ឥឡូវមនះ គឺជាមពលមវលសំខាន់។ ជីវតិអស់កលប បស់អនកអាេអាស្ស័យមៅមលើអវី 
ដ លអនកសមប្រេេមៅទីមនះ  ថ្ថ្ងមនះ។ មបើសិនជាអនកានសមប្រេេេិតាម ើ តាេប្រពះមយស ូ 
ម ើយេង់ម្វើបុណយប្រជេុជទឹក ម ើយអនកេង់ម្វើពិ្បីុណយប្រជេុជទកឹកនងុមពលឆាប់ៗ  ខ្ុំក៏
េង់អ្ិស្តា នសប្រមាប់អនកផងដ  ។ មបើសិនជាអនកកំពុងទនៃឹង ង់ចំា េង់ម្វើពិ្ីបុណយប្រជេុជ
ទឹកកនុងមពលឆាប់ៗមនះ ប្រគាន់ដតមលើកថ្ មឡើងមៅនឹងកដនែងមៅានម ើយ។ (មពលដ ល
ថ្ ប្រតូវានមលើកមឡើង េូ និយាយថា “ប្រពះប្របទានព អនក ប្រពះទតម ើញថ្  បស់អនក”)។ 
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អនកប្របដ លជាពិាកម្វើកា សមប្រេេេិតាទទួលយកប្រពះមយស ូប្រគីសៃជាប្រពះអងគ 
សមគងាគ ះ។ សូេមេតាា កុំពនា មពលអី។ ឥឡូវ គឺជាមពលដ លប្រតូវនិយាយថា “ប្រពះអមាា ស់
មយស ូ ទូលបងគំានសមប្រេេេិតាម ើយ។ ទូលបងគំប្រតូវកា ប្រទង់មៅកនុងជីវតិ បស់ទូលបងគំ។ 
សូេប្រទង់មេតាា អេ័យមទាសាប បស់ទូលបងគ ំម ើយទទួលយកទូលបងគំ េូលមៅកនុង
នគ  បស់ប្រទង់។” មបើសិនម ះ ជាអវីដ លេិតាអនកប្រាថាន េង់ានមៅថ្ថ្ងមនះ សូេមលើកថ្ 
មឡើង ឥឡូវមនះ។ 

ខ្ុំ ឹងថា អាេមានអនកខែះដ លមៅទីមនះ ដ លមានទមាែ ប់ ឬអំមពើាបខែះមៅកនុងជវីតិ 
 បស់អនក ដ លរារាំងអនក ម ើយអនកេង់និយាយថា “ប្រពះអមាា ស់ ទូលបងគំេង់មាះបង់វា 
មចាល។ ទូលបងគំសុខេិតាឲ្យប្រទង់ម្វើឲ្យទូលបងគំយល់ប្រពេមាះបងវ់ាមចាល។ ទូលបងគំទូល 
សូេឲ្យប្រទង់យកវាមេញពីទូលបងគ ំពមីប្រ ះទូលបងគំេិនអាេឲ្យវាានមទ។ 

“ទូលបងគំប្រតូវកា ប្រទង់ឲ្យទូលបងគំមានេិតាថ្មី ពីមប្រ ះទូលបងគំេិនអាេមាះបងទ់មាែ ប ់
ចាស់មចាលមដាយខែួនឯងានមទ។ ទូលបងគំជា បស់ផងប្រទង់។ សូេប្រទង់ម្វើឲ្យទូលបងគំ 
កាែ យមៅជាប្របមេទេនុសសដ លប្រទង់េង់ាន។ ទូលបងគំេង ់ស់មៅកនុងដផន ថី្មីជាេយួ 
នឹងប្រទង់។” ប្រគាន់ដតមលើកថ្  បស់អនកមឡើង មៅានម ើយ។ ប្រពះប្របទានព ឲ្យអនក ប្រគប់
គាន ។ ប្រពះប្រទង់ទតម ើញថ្ ប្រគប់គាន  ប្រពះប្រទង់ទតម ើញេិតា បស់េនុសសមាន ក់ៗ។ ឥឡូវមនះ 
សូេអ្ិស្តា នជាេួយគាន ។  

(សំមណើ អ្ិស្តា ន) 
“ឱប្រពះវ បិតាដ លគង់មៅនគ ឋានសួគ ៌អ ប្រពះគុណប្រទង់េំម ះប្រពះមយស  ូអ ប្រពះ

គុណប្រទង់េំម ះមសេកាីស្សឡាញ់ បស់ប្រទង់  អ ប្រពះគុណប្រទងេ់ំម ះប្រពះគុណ បស់ប្រទង ់
អ ប្រពះគុណប្រទង់េំម ះអំណេ បស់ប្រទង។់ ពួកទូលបងគំេង់នយិាយមៅមវលយបម់នះថា 
ពួកទូលបងគំស្សឡាញ់ប្រទង់។ ពួកទូលបងគំេងម់ៅជាេួយនឹងប្រទង់មៅកនុងនគ  អ៏ស់កលប
 បស់ប្រទង់។ 

ប្រពះវ បិតាមអើយ សូេប្រទង់បណា លេិតាទូលបងគឲំ្យានប្រជាលមប្រៅមៅមវលយប់មនះ។ 
សូេជួយមបើកេិតាពួកទូលបងគំ ឲ្យទទួលយកកាីស្សឡាញ់ ៏អស្តា  យ បស់ប្រទង់។ សូេជួយ 
ពួកទូលបងគំឲ្យថាវ យេិតា បស់ពកួទូលបងគំទំាងស្សុងមៅឯប្រទង។់ ពួកទូលបងគំទនៃឹង ង់ចំា 
មៅ ស់មៅជាេួយនឹងប្រទង់ជាម ៀង  ូត។ សូេកុំឲ្យពួកទូលបងគំាតប់ងអ់នកណមាន ក់ 
មឡើយ។ ពួកទូលបងគំទូលសូេមៅកនងុប្រពះ េប្រពះមយស ូ។ អាដេ៉ាន។ 

 
ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ៖ 
 
មលកុបបតាិ ៣:១៥  មា៉ាថាយ ៥:៥   មពប្រតុសទី២ ១:១៩ 
វវិ ណៈ ២២:៣   មលកុបបតាិ ៦:៥   មា៉ាថាយ ៦:១០ 
ម មប្រពើ  ១១:៩-១០  វវិ ណៈ ២២:១៧   មលកុបបតាិ ១២:១-២ 
កាឡាទី ៣:២៩   ម មប្រពើ  ១១:១៣,១៦  មអស្តយ ៦០:១៨ 
 ៉ាូេ ៦:១៦   វវិ ណៈ ៣:២០-២១   មអស្តយ ៦៦:២២ 
កូ និថ្ូសទី១ ២:១០  វវិ ណៈ ២១:១២,១៧ 
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លំនពំិភាក្សា 
 

ជ្ំងឺបាក្ស់ទឹក្សចិត្ត 
  

 ១. មតើវិ្ ីអវីខែះដ ល្េមជាតិអាេជយួពាាលជំងឺាក់ទឹកេិតាាន? 
 ២. េូ ប្រាប់មឈាម ះអាហា ខែះៗដ លលអសប្រមាប់ខ ួកាល បស់អនក? 
 ៣. មតើវិ្ ីកា   ប្របឆំាងនឹងជំងឺាក់ទឹកេិតាដ លលអបំផតុ គឺជាអវី? 
 
ដផ្នែីងាី 
  

 ១. មតើមហារាយ៉ាូហានានម ើញអវីេុះេកពឋីានសួគ?៌ 
  - វវិ ណៈ ២១:១,២ 
 ២. ទីប្រកុងប សុិទធមានទំ ំ្ំណស់! វាក៏ស្តអ តដ  ! មតើទាវ  ទីប្រកុង និងផែូវម្វើអំពីអវី? 
  - វវិ ណៈ ២១:១១,២១ 
 ៣. មតើមយើងនឹងញ ុំាអវីមៅទីម ះ? 
  - វវិ ណៈ ២២:១,២ 
 ៤. មតើម ឿងអស្តា  យអវីខែះដ លអនក ម ើយនិងខ្ុំទនៃឹង ង់ចំាមៅកនុងដផន ីថ្ម?ី 
  - វវិ ណៈ ២១:៣,៤   - មអស្តយ ៦០:១៨ 
  - មអស្តយ ១១:៦   - មអស្តយ ៣៣:២៤ 
  - មអស្តយ ៣៥:១,៥,៦,១០  - មអស្តយ ៦៦:២៣ 
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មេម ៀនសុខភាពទី២៦: ដានីដញ៉ាល -  មបៀប ស់មៅ បស់ប្រពះសប្រមាប់សុខភាពលអ 

 
 
១. ឧបមាថា ថ្ថ្ងេួយអនកឮសំមលងទាហានម ើ ជាកបួនមឆាព ះមៅកាន់េូេ ិបស់អនក។ ពួកមគសប្រេុកេូលមៅកនុងផៃះ 

ម ើយចាប់មកមងៗ េងថ្ ពួកមគមៅនឹងដខស ម ើយ ំពួកមគម ើ មៅទឹក ីមផសងដ លេិនធាែ បស់្តគ ល់។ គាម នអនកណ 
អាេបញ្ឈប់ពួកមគានមឡើយ។ មតើអនកអាេស្សថ្ម ម ើញម ឿងគួ ឲ្យខាែ េ និងឈឺចាប់ដ  ឬមទ? 

  ប្រពះគេពី ដានីដញ៉ាលប្រាប់មយើងថា ម តុកា ណ៍មនះានមកើតមឡើងេំម ះទីប្រកុងមយ ៉ាូស្តឡិេ។ មនប ូមកនស្ត  
ជាមសាេថ្នប្រកុងាប ីឡូន ានេាំង មណាើ េយកអុុ ីស្ស្តដអល ម ើយនិងចាប់យកយុវវយ័ដ លលអបំផុត ដ ល
ឆាែ តបំផុត ខាែ ំងបំផុត និងយុវជនរាជ ម ើេបីម្វើជាាវបមប្រេើោៃ ល់ខែួន បស់ប្រទង់។ 

  មៅកនុងេំមណេអនកដ លប្រតូវានចាប់យកមៅ មានដានីដញ៉ាល ម ើយនិងេិតាេកាិជិត ិត បស់គាត់៣ ក។់ 
ពួកគាត់េកពីប្រកុេប្រគួស្ត ដ លស្សឡាញ់ និងមគា ព ល់ប្រពះជាមាា ស់ ម ើយនិងប្រពះបនៃូល បស់ផងប្រទង់។ មកមង
ប្របុសទំាងមនះប្រតូវានបមប្រងៀនឲ្យមេះស្សឡាញ់ប្រពះជាមាា ស់ ម ើយនិងមេះ ឹងគុណ មានេិតាសបបុ ស និងមេះ
ស្តា ប់បងាគ ប់មៅប្រគប់កាលៈមទសៈ។ ពួកមគមានទមាែ បម់្វើតាេប្រពះបនៃូល បស់ប្រពះ ម ើយពួកគាត់េិនប្រពេោែ ស់បាូ 
ជំមនឿ បស់ពួកគាត់មឡើយ។ មៅកនុងទឹក ីដ លមគចាប់ពួកគាតម់ៅម្វើជាមឈែើយ ពួកគាត់មគា ពប្រពះជាមាា ស់ 
ម ើយ ាន ស់មៅតាេ មបៀប បស់ប្រទង់។ ប្រពះជាមាា ស់ក៏ានតបវញិ មដាយផាល់កិតាិយស ល់ពួកគាត់វញិដ  ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
២. ទីប្រកុងាប ីឡូនម ះ ុងម ឿង ទីប្រកុងដ លសេបូ  ម  មពញមៅមដាយភាពស្សស់បំប្រពង និងមានកា លបួង។ មសាេ

េង់យកមឈែើយម្វើជាាវបមប្រេើមស្តម ះប្រតង់ បស់ប្រទង់  ូមេនះ ប្រទង់ានទាក់ទាញពួកគាត់មដាយេំណប់អា េមណ៍ 
និងជំនួយពិមសសមៅកនុងទីធាែ យា៉ាងប្របណិតដ លានេកពីអមំពើពុក លួយ។ ពួកគាត់ប្រតូវានផាល់ឲ្យនូវអាហា 
លអៗពីមលើតុ បស់ប្រទង់ ម ើយនិងស្ស្តលអៗបំផុត។ 

  មនះគឺជាកា ស្តកលបង ៏សំខាន់។ មលកដានីដញ៉ាល ម ើយនិងេិតាេកាិ បស់គាតេ់ងចំាមេម ៀនពីផៃះ ម ើយ 
ានម្វើសំមណើ ពិមសស។ ពួកគាត់មសនើសំុអាហា ម្វើអំពីបដនែ ុកខជាតិ ម ើយនិងទឹកសុទធ្ េមតាញ ុំាជនំួសអាហា ម្វើអពំី
ស្តេ់សតវ និងស្ស្តវញិ។ មនះគឺជាសំមណើ ដបែក ប៉ាុដនា មដាយស្ត អតាេ តិលអ និងភាពឆាែ តថ្វ បស់ពួកគាត់ ប្រទង់ក៏
ានយល់ប្រពេ។ ប្រពះជាមាា ស់កា    ម ើយផាល់ឲ្យពួកគាត់។  

  ប្រពះជាមាា ស់ានប្របទានព  ល់ភាពមស្តម ះប្រតង់ បស់ពកួគាត ់ម ើយប ៃ ប់ពីកា ញ ុំាតាេ មបៀបប្រពះជាមាា ស់ 
េំនួន១០ថ្ថ្ង កំមលះទំាងបីកាន់ដតមានសុខភាពលអ ម ើយដសបកមានពណ៌លអប្របមសើ  ម ើយមានខួ កាលឆាែ តថ្វ 
ជាងមឈែើយវយ័មកមង ថ្ទមទៀត។ ពួកគាត់ប្រតូវានអនុញ្ញញ តឲ្យញ ុំាអាហា  ុកខជាតិសប្រមាប់បឆីាន ំប ៃ បម់ទៀត មពល 
ដ លពួកគាត់ានម ៀនសូប្រតមៅកនុងស្តលម ៀន បស់មសាេជាេួយនឹងពួកមឈែើយ ថ្ទមទៀត។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 
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៣. កា សិកាអប់  ំបស់មសាេរាប់បញ្ាូលកា សិកាខពស់ដផនកវទិាស្តស្តសា គណិត ប្របវតាិស្តស្តសា ភាស្ត និង ដាា េិ
ាល។ មៅេុងបំផុតថ្នមេម ៀន មសាេានប្រតាស់មៅសិសសម្វើមតសា។ មលកដានីដញ៉ាល និងេិតាេកាិ បស់ពួកគាត់  
គឺឆាែ តជាងសិសស ថ្ទមទៀត ប់ ង។ ប្រពះគេពី ដេងថា “ បិតអស់អនកណដ លមលើកតមេកើងអញ ម ះអញនឹង
តមេកើងអនកម ះមឡើងដ  ”  (ស្តំយ៉ាូដអលទី១ ២:៣០) ម ះគឺជាម ឿងដ លានមកើតមឡើង។ ប្រពះជាមាា ស់ាន 
ប្របទានព ពួកមគ ម ើយផាល់េំមណះ ឹង ម ើយនិងជំ ញមៅប្រគប់កា ម ៀនសូប្រត។ 

េនុសសដ លសំខាន់បំផុតមៅកនុងប្របមទស គឺេិនមានេំមណះ ងឹ កា យល់ ឹងខពង់ខពស់ កា គិតេាស់លស់  
កា អងគុយ ឬឈ ប្រតង់ខែួន រាងកាយ ងឹមំា ម ើយនិងអំមណយទានពី្េមជាត ិូេមលកដានដីញ៉ាល ម ើយនិងេិតា 
ទំាងបី បស់ពួកគាត់។ មសាេប្រជាបថា ប្រពះអមាា ស់ធាែ ប់ានម្វើជាប្រគូបមប្រងៀន ល់ពកួគាត ់ម ើយប្រទង់ានផាល់
កិតាិយសឲ្យអនកទំាងបួននូវតដំណងខពង់ខពស់មៅកនុង ដាា េិាល បស់ប្រទង់ ដ លពួកគាត់ានបមប្រេើកា ងា យា៉ាង
មស្តម ះប្រតង់អស់ យៈមពលជាមប្រេើនទសវតស។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៤. ម ឿងប្រពះគេពី ដេងប្រាប់ពីម ឿងអតីតកាល ប៉ាុដនា ម ឿងទំាងម ះក៏ានបមប្រងៀនអំពីបំណងប្រពះ ឫទ័យ បស់ប្រពះជា 

មាា ស់សប្រមាប់ជីវតិមយើង សពវថ្ថ្ងមនះដ  ។ ប្រពះប្រទង់េង់ប្របទានព ឲ្យមយើង មពលឥឡូវមនះខាែ ំងណស់ គឺ ូេ
មៅកនុងសេ័យកាល បស់មលកដានីដញ៉ាល និងេិតាេកាិ បស់គាត ់ូមចាន ះដ  ។ មៅកនុងមេម ៀនសុខភាពដ លមាន
ជាបនាប ៃ ប់េកមនះ មយើងានម ៀននូវអវីដ លវទិាស្តស្តសា និងប្រពះគេពី ានបមប្រងៀនអំពីសុខភាពលអ។ មគាល
កា ណ៍ដ លមលកដានីដញ៉ាល និងេិតាេកាិានម្វើតាេ ក៏នឹងផាល់ឲ្យមយើង និងកូនមៅ បស់មយើងមានរាងកាយ ងឹ 
មំា គំនិតប្រជះថាែ  និងេិតាស្សឡាញ់ប្រពះជាមាា ស់។ 

មតាះ  ឭំកមេម ៀនប្រពះគេពី អំពីជមប្រេើសថ្នកា  ស់មៅដ លជួយឲ្យមានសុខភាពលអតាេដបប បស់ប្រពះជាមាា ស់។  
…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

  
៥. អាហារដែលមានជ្ីវជាត្ិ ឬសារធាត្ុចិញ្ច ឹេ ៖ 
 អាហា ដ លមានជីវជាតិ ឬស្ត ធាតុេិញ្ា ឹេ ប្រតូវមានអាហា ម្វើអំពី ុកខជាតិ ស្សស់ៗេកពីសួន ំណំពី្ េមជាតិ 
ទំាងស្សុង េិនេប្រមាញ់ ម ើយក៏គាម នបដនថេជាតិសក  ឬក៏ខាែ ញ់។ កា បំមៅកូនដង៉ាត គឺជាជមប្រេើសដ លលអបំផុតសប្រមាប់ 
កំឡុងមពល២ឆាន ំ ំបូង ប្រតូវបដនថេអាហា បដនែ ប ៃ ប់ពីកូនដង៉ាតមានអាយុ៦ដខ។ 
 អាហា ស្តេ់សតវ និងផលិតផលម្វើអំពីស្តេស់តវ េិនដេនជាអាហា ដ លលអបផំុតសប្រមាប់េនុសសមឡើយ។ 
អាហា ទំាងម ះអាេបងកជាជំងឺ ម ើយ ំឲ្យមានសុខភាពេិនលអ។ 
 
ធេសជ្ជៈ ៖ 
 មេសជជៈដ លលអបំផុត គឺទឹកសុទធ ដ លស្តអ ត។ ទឹកសំអាតជាតិពុលមេញពីឈាេ ម ើយជួយ ការាងកាយ 
និងខួ កាលឲ្យម្វើកា ានយា៉ាងលអបផំុត។ ស្ស្តមបៀ  ស្ស្ត មេសជជៈដ លមានជាតិសូដា កាម វ និងដតពណ៌មមម ម្វើឲ្យ
រាងកាយខូេ ម ើយមប្របើប្រាស់វតីាេីន និងស្ត ធាតុខនិជដ លប្រតូវកា សប្រមាប់កា លូតលស់ និងសុខភាពលអ។ 
 
ខយល់ររសិុទធ ពនាឺនងង និងការហាត្់របាណ្ ៖ 
 ជីវតិ គឺមៅកនុងឈាេ។ ប្រពះជាមាា ស់ផាល់អំមណយថ្នខយល់ប សុិទធ ពនែឺថ្ថ្ង ម ើយនិងកា ហាត់ប្រាណ ម ើេបី 
សំអាតឈាេ និងម្វើឲ្យប្របព័នធកា   រាងកាយ ងឹមំា ដ លអាេប្របយុទធ និងយកឈនះមលើជំងឺ  ។ អំមណយទំាង
មនះ គឺ េិនគិតថ្ថ្ែមទ ម ើយប្រតូវមប្របើប្រាស់វាជាម ៀងរាល់ថ្ថ្ង។ វាផាល់សុខភាពលអមៅឲ្យរាងកាយ និងជួយផលិត
ស្ត ធាតុគីេី ឲ្យខួ កាល ដ លម្វើឲ្យមយើងសបាយ កីរាយ ម ើយនិងជួយឲ្យមគងលក់ស្សួល។ 
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េនេ័យ និងភាពសាអ ត្សអំ ៖ 
 រាងកាយ ផៃះ និងប សិ្តថ នដ លស្តអ តសអ ំកាត់បនថយេំនួនមេមរាគដ លម្វើឲ្យមានមប្រគាះថាន ក់ ពពួកប្រពូន និង
បរាសិតដ ល ំឲ្យមកើតជំងឺ  ។ ភាពស្តអ តសអំ ជួយកា   រាងកាយពីជំង ឺ ។ 
 
ជាត្ិពុល ៖ 
 ស្តតំាង គឺជាមេអ ៃ ក់ទាក់េិតាគំនតិ បស់េនុសស។ វិ្ ីេួយដ លមានប្របសិទធភាពបំផតុ បស់វា គឺជាតិពុល 
ដ លមានមៅកនុងថាន ំជក់ ស្ស្ត និងថាន ំមញៀន។ វតថុទំាងមនះ គឺជាមេបំោែ ញ ម ើយប្រតូវដតមេៀសវាងវា។ វាបំោែ ញ
សុខភាពខួ កាល និងរាងកាយ វា ំទុកខមវទ ឲ្យអនកដ លមប្របើប្រាស់វា ម ើយ ំភាពអាប់យស ល់ប្រពះជាមាា ស់។ 
មដាយមានជំនួយពីប្រពះជាមាា ស់ អនកអាេនិយាយថាមទ េំម ះជាតិពុលទំាងមនះាន។ េូ ទូលសំុប្រទង់មៅ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
៦. ធសចក្សតីស្សឡាញ់ និងររួសារ ៖ 
 កាលពី ំបូងមឡើយ ប្រពះជាមាា ស់ានបមងកើតបុ ស និងស្តសាី ម ើេបីជួយបដនថេគាន មៅវញិមៅេកមៅកនុងកា បំមពញ 
េំណងអា  ៍ពិ  ៍។ ប៉ាុដនា ជាញឹកញយមប្រេើនដតមានភាពអាតាម និយេ និងខវះកា ប្រគប់ប្រគង េក ខំាន ល់េំណង 
អា  ៍ពិ  ៍ ម ើយ ំឲ្យមានជំងឺ និងទុកខមវទ  ល់ប្រកុេប្រគួស្ត ទំាងេូល។ តាេ យៈកាីស្សឡាញ់េំម ះប្រពះមយ
ស  ូម ើយនិងេកាីភាពេំម ះប្រទង់ ប្រគួស្ត អាេទទួលានប្រពះព ពិមសស បស់ប្រពះជាមាា ស់ សមាជិកមាន ក់ៗផាល់ឲ្យ 
ម ើយនិងទទួលានកាីស្សឡាញ់។ 
 មពលដ លអនកសមប្រេេេិតាម ើ តាេប្រពះមយស ូតាេ មបៀប ស់មៅ បស់អនក ប្រពះព ដ លានផាល់ឲ្យមៅមលក 
ដានីដញ៉ាល ក៏នឹងអាេជា បស់អនកផងដ  ។ ប្រពះជាមាា ស់មានបនៃូលថា “អនកសងួនភាង មអើយ ខ្ុំប្រាថាន េង់ឲ្យអនកាន
េមប្រេើនមឡើងប្រគប់ជំពូក ម ើយឲ្យានសុខសបាយខាង ូបស្តេ់  ូេជាប្រពលឹងអនកានេមប្រេើនមឡើងដ  ” (យ៉ាូហាន
ទី៣ ១:២)។ 
 

ស   ាអាមេ កិសថិតមៅកនុងបទទំ យ 
 

ថ្ថ្ងមនះ ខ្ុំេង់និយាយមៅកាន់អនកអពំីសតវកណំេ្ំៗេំនួន៣។ ពួកវា ពិតជា
បិស្តេ។ េួយេកពីមលើមេ  េួយេកពីសេុប្រទ ម ើយេួយមទៀតេកពី ីមគាក។ សតវ
កំណេទំាងបីមនះ ួេគាន  តំណងឲ្យសប្រតូវ បស់ប្រពះពិត  ួេជាេួយនឹងអស់អនកដ ល
មជឿទុកេិតាប្រពះបនៃូល បស់ប្រទង់ផង។ 

អនកានជួបបិស្តេទំាងបីមនះពីេនុ ួេេកម ើយ មៅកនុងមេម ៀន បស់មយើង ប៉ាុដនា 
ថ្ថ្ងមនះ អនកនឹងម ើញពួកវាមៅកនុងពនែថឺ្មី។ អនកនឹងម ើញពួកវាទំាងអស់មានមគាល 
បំណង ូេគាន  ៖ ពួកវាេង់ឲ្យេនុសសប្រគប់គាន មៅមលើដផន ទីទលួយកស្តស ដកែងកាែ យ 
ម ើយនិងថាវ យបងគំប្រពះដកែងកាែ យ។ ម ឿង បស់ពួកវា គឺនិយាយ អំពីកា ថាវ យបងគំ។  

សតវកំណេេកពីមលើមេ  ម ះគឺពិតជាសតវ គម ើយ។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ម ើញមានទីសំគាល់១មទៀត មៅមលើមេ  គឺ គ ៏្ំ មានសេបុ ប្រក េ ដ លមាន 

កាល៧ ដសនង១០ ឯមៅមលើកាលវា មានេកុ ៧” (វវិ ណៈ ១២:៣)។ 
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ខ្ុំគិតថា អនកេាស់ជាេងចំាថា សតវ គម ះ គឺជាស្តតំាងម ះឯង។ វា ម ើយនិង 
មទវតា បស់វា ដ លានម ើ តាេវា ប្រតូវានបមណា ញមេញពីឋានសួគ៌េក។ ពួកវាជាអនក 
ដ លបងកឲ្យមានបញ្ញហ ទំាងអស់មៅមលើដផន ីមនះ។  

មហារាានម ើញស្តសាីស្តអ តមាន ក់ដ លានមសែៀក កព់នែឺថ្នប្រពះអាទតិយ។  ង គឺជា 
សញ្ញញ តំណងឲ្យរាស្តសាដ លមស្តម ះប្រតង់ បស់ប្រពះជាមាា ស់។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“ ងមានគេ៌ ក៏ដស្សកមដាយម ៀបនឹងសប្រមាលមេញ ទំាងឈឺចាប់នឹងបមងកើតកនូេក” 
(វវិ ណៈ ១២:២)។ 

សតវ គាន ឹងថា កូន បស់ស្តសាីម ះ គឺប្រពះមយស ូ ជាប្រពះរាជបុប្រតា បស់ប្រពះ។ 
មហារាប្រាប់មយើងពីម តុកា ណ៍ដ លានមកើតមឡើងថា ៖ 

“ គម ះក៏សថិតមៅប្រតង់េុខស្តសាីដ លម ៀបនឹងសប្រមាលកូនម ះ ម ើេបីនឹងមលបកូន 
 ង កនុងកាលដ លសប្រមាលមេញេក” (វវិ ណៈ ១២:៤)។ 

ស្តតំាង ដ លជាសតវ គេកពីមលើមេ  គឺជាមេ បស់មទវតាអាប្រកក់។ វាដតងដតមប្របើ 
េនុសសឲ្យម្វើកា ងា វា។ វាសថិតមៅពីមប្រកាយស្តស ដកែងកាែ យ បស់អាណេប្រក ៉ាមុួុំាង។ 
វាជប្រេុញទឹកេិតាអ្ិរាជ ៉ាូមុុំាងឲ្យសំលបប់្រគីស្តៃ នកាលពីសេ័យេុន។ 

មគាលមៅសំខាន់បំផុត បស់វា គឺប្រពះជាមាា ស់មយស ូ បស់មយើងម ះឯង។ េិនយូ  
ប៉ាុ ម ន ប ៃ ប់ពីប្រទង់ានប្របសូត សតវ គានជំ ុញទឹកេតិាេគនា ី៉ាូមុុំាងឲ្យពាយាេតាេ 
ម្វើគត់ប្រទង់។ ប្រពះជាមាា ស់ានបញ្ជូ នមទវតាេកប្រពមានដាស់មតឿនឪពុកមាា យ បស់ប្រពះ
មយស ូ ឲ្យមេៀសខែួនមេញមៅប្របមទសមអ សុុីព ជាកដនែងដ លប្រពះបុប្រតាអាេមានសុវតថិ
ភាពាន។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
មប្រកាយេក មៅមុពលដ លប្រពះមយស ូម ៀបនឹងចាប់មផាើេកា បមប្រងៀន ម ើយនិង

កា ងា ពាាល បស់ប្រទង់ សតវ គានពាយាេមប្របើវិ្ ីស្តស្តសាេួយមទៀត។ វាេង់ 
មាកបមញ្ញោ តប្រពះមយស ូឲ្យថាវ យបងគំប្រពះដកែងកាែ យ។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“…អា កសាន ំប្រទង់មៅមលើកំពូលេនំយា៉ាងខពស់ ក៏បងាហ ញអស់ទំាងនគ កនុងមលកិយ 
និងសិ លំីអ បស់នគ ទំាងម ះថាវ យប្រទង់ទត។  ួេទូលថា មបើសិនជាអនកប្រកាបថាវ យបងគំ 
ខ្ុំ ម ះខ្ុំនឹងឲ្យ បស់ទំាងមនះ ល់អនក” (មា៉ាថាយ ៤:៨,៩)។ 

េិតាមអើយ សពវថ្ថ្ងស្តតំាងវាម្វើដបបមនះដាកម់យើង ូេគាន ។ វាពាយាេបញ្ាុ ះបញ្ាូល 
មយើងឲ្យងាកមេញពីប្រពះជាមាា ស់ ម ើយេកបមប្រេើវាវញិ។ មយើងប្រតូវម្វើនូវអវីដ ល ប្រពះ
មយស ូានម្វើ។ 

“ម ះប្រពះមយស ូមានប្រពះបនៃូលតបថា ដនស្តតំាង េូ ឯងថ្យមេញពីអញមៅ  បិត
មានមសេកាីដេងទុកេកថា ឯងប្រតូវថាវ យបងគំ ល់ប្រពះអមាា ស់ជាប្រពះថ្នឯង ម ើយប្រតូវ 
មគា ព ល់ប្រទង់ដតេួយប្រពះអងគប៉ាុមណា ះ” (មា៉ាថាយ ៤:១០)។ 

កា វាយប្របហា េុងមប្រកាយ បស់ស្តតំាងជំទាស់នងឹប្រពះមយស ូ គឺមៅមលើមឈើឆាក ង។ 
ប្រពះមយស ូានសុគតមៅមលើមឈើឆាក ង មៅមប្រកាេអំណេថ្នរាជា្ិរាជ ៉ាូមុុំាង។ មេើលមៅ 
ហាក់ ូេជាសតវ គម ះានឈនះសគងាគ េប្របឆំាងនឹងប្រពះយា៉ាង្មំ្ង។ ប៉ាុដនា មៅមពល 
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ដ លប្រពះមយស ូាន ស់ពីសុគតមឡើងវញិ ានម្វើឲ្យអំណេ បស់សតវ គដបកខាា យ 
អស់។ 

ប ៃ ប់ពីប្រពះមយស ូយាងមៅកាន់ឋានសួគ៌វញិ សតវ គក៏ដប កា អា េមណ៍មៅ កអស់ 
អនកដ លមជឿប្រពះមយស ូ ម ើយនិងអនកដ ល ំស្ត  បស់ប្រទង់មៅកាន់េនុសសមៅកនុង 
ពិេពមលក។ ជាថ្មីេាងមទៀត សតវ គានម្វើកា តាេ យៈអនកកាន់ស្តស ដកែងកាែ យ 
 បស់អាណេប្រក ៉ាូមុុំាង។ 

មនះគឺជាម ឿងសំខាន់ដ លអនកគួ  ឹងអំពពីួក ៉ាូមុុំាង ៖ សប្រមាប់ពួកមគ ស្តស  គឺជា
ដផនកេួយ បស់ ដាា េិាល។ ទំាងពី មនះ គឺេិនអាេដញកមេញពីគាន ានមឡើយ។ ប្រពះវហិា  
និង  ា គឺ ួេគាន ។ កា ថាវ យបងគំប្រពះ បស់ពួក ៉ាូមុុំាង គឺជាដផនកេួយថ្នកា ម្វើជាពល  ាលអ។ 

 ូមេនះ វាងាយស្សួលយល់អំពីេូលម តុដ លទីប្រកុងរ ៉ូមេមានបញ្ញហ ជាេយួនឹងប្រគីស្តៃ ន 
ដ លមប្រជើសម ើសថាវ យបងគំប្រពះជាមាា ស់ថ្ននគ ឋានសួគ៌។ ពួកអ្ិរាជានបងខំពួកមគឲ្យ 
ទទួលយកស្តស  បស់  ាថ្នទីប្រកុង ៉ាូេ។ មានេនុសសជាមប្រេើនានប មិស្ ម ើយប្រតូវ 
ាត់បង់ជីវតិ។ មនះគឺជាកា ងា  បស់សតវ គ។ 

 ូេអាណេប្រក្ំៗ ថ្ទមទៀតមៅកនុងពិេពមលកដ   មៅទីបំផុតអាណេប្រក ៉ាូមុុំាង 
ានដបកាក់។ វាគឺជាកា ស្តែ ប់ ៏យូ  និងយឺត ម ើយមៅកនុង ំមណើ  កា ម ះ មាន
អ្ិរាជ ខែះានសមប្រេេេិតាយកស្តស ប្រគសីៃជាស្តស ផែូវកា ។ 

 ំបូងមនះ មេើលមៅហាក់ ូេជាជ័យជំនះ ៏្ំសប្រមាបប់្រពះវហិា  បស់ប្រពះជាមាា ស់។ 
ប៉ាុដនា អត់មទ! ពួកមគានបញ្ាូលប្រគីសៃស្តស  លយជាេួយនឹងស្តស ដកែងកាែ យ 
ម ើយស្តស ពិតប្រតូវានម្វើឲ្យខុសពីភាពម ើេ។ ស្តតំាង ដ លជាសតវ គ ៏្ំ គឺ
េិនប្រតូវានបញ្ាប់មទ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
មនះ គឺជាឈុតឆាក បស់សតវកំណេទី២េូលេកកនុង ូបភាព បស់មយើង។ សូេស្តា ប់ 

 កយសេាី បស់មហារាយ៉ាូហាន ៖ 
“ម ើយខ្ុំម ើញសតវស្តហាវ១មឡើងមេញពសីេុប្រទេក ដ លមានដសនង១០ និង

កាល៧ …ម ើយមៅមលើកាលទំាងប៉ាុ ម ន ម ះមានមឈាម ះជា កយប្របមាថ្” (វវិ ណៈ 
១៣:១)។ 
មៅកនុងបទទំ យប្រពះគេពី  សេុប្រទតំណងឲ្យ “ប្របជាជន េនុសសផងទំាងឡាយ ប្រគប់

ស្តសន៍ ប្រគប់ភាស្ត” (វវិ ណៈ ១៧:១៥)។  ូមេនះ សតវកំណេសេុប្រទមនះ េិនដេន
តំណងឲ្យអវីដ លថ្មីទំាងស្សុងម ះមឡើយ។ វាមងើបមេញពីកនុងេំមណេប្របមទសដ លមាន 
ពីេុនេក។ េិនភាគ បស់វាប្រាប់មយើងថា វា ក់ព័នធមៅនឹងសតវ គ។ ពួកវាទំាង២មាន 
កាល៧ និងមានដសនង១០។ សូេស្តា ប់ម ឿងមនះេុះ ៖ 

“ គក៏ឲ្យឫទធិ និងបលែ័ងក បស់វា ល់សតវម ះ ប្រពេទំាងអំណេយា៉ាង្ដំ  ”  
      (វវិ ណៈ ១៣:២)។ 

 ូមេនះ សតវកំណេសេុប្រទតំណងឲ្យអាណេប្រក ៉ាូេប្របមេទថ្ម។ី វាគឺជាអាណេប្រក 
ស្តស  ដ លមយើងស្តគ ល់ថាជាប្រពះវហិា  ៉ាូេ ឬក៏ប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាងកាតូលិក។ អាណេប្រក 
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ស្តស មនះ ដ លជាស្តស  ៉ាូមុុំាងកាតូលិក ានជំនួសអាណេប្រកស្តស ដកែងកាែ យ 
 បស់ ៉ាូេ។ “មឈាម ះប្របមាថ្”  បស់វា បញ្ញជ ក់ថា វាជាស្តស ដកែងកាែ យ ប្របឆំាងនឹងប្រពះ 
ពិត។ 

មហារាានស មស ថា ៖ 
“ម ើយដផន ីក៏អស្តា  យនឹងសតវម ះ មគប្រកាបថាវ យបងគំ ល់ គ ដ លឲ្យសតវម ះ 

មានអំណេ ប្រពេទំាងប្រកាបថាវ យបងគំ ល់សតវម ះដ   មដាយនិយាយថា មតើមានអនក 
ណ ូេសតវមនះ? មានអនកឯណដ លអាេេាងំនឹងវាាន?” (វវិ ណៈ ១៣:៣,៤)។ 

េ តិលកខណៈពិត បស់សតវកណំេសេុប្រទ គឺប្រតូវានបងាហ ញមៅកនុង កយព ី ដ លខ្ុំ 
មទើបដតានអាន។ “ថាវ យបងគំ” និង “សគងាគ េ”។  ូេស្តស ដកែងកាែ យ បស់អាណេប្រក
 ៉ាូេមៅពីេុន វាានបប្រងួេស្តស  និង ដាា េិាលជាេួយគាន ។ ប្រពះវហិា  និង  ា។ មេ ឹក
 ំថ្នអាណេប្រកថ្មីមនះ គឺជាសងឃ យក បស់ទីប្រកុង ៉ាូេ ដ លេា៉ាងមទៀត មៅថាមសាេ
ា៉ាប។ ប្រទង់មានអំណេទំាងខាងស្តស  និងខាងនមយាាយ។ 

េិតាទំាងឡាយមអើយ មៅមពលដ លប្រពះវហិា  និង  ាាន ួប ួេគាន  ម ឿងអាប្រកក់អាេ
មកើតមឡើងាន។ ស្តស ដកែងកាែ យ បស់ ៉ាូេានម្វើទុកខបុកមេនញ ម ើយប្រតូវានសំលប់
អនកមជឿប្រគីសៃស្តស អស់រាប់ ន់ ក់ ដ លេិនប្រពេថាវ យបងគំប្រពះ បស់ពកួអ្រិាជ។ 
ឥឡូវ អាណេប្រកសតវកំណេសេបុ្រទទទួលានប្របព័នធ ប្រពះវហិា   ាេកពីសតវ គ។ 

មហារាប្រាប់មយើងថា សតវកំណេសេុប្រទ “ក៏ឲ្យមានអំណេនឹងម្វើកា វាកនុង វាង 
៤២ដខ” (វវិ ណៈ ១៣:៥)។ 

“ក៏មានអំណេានប្របគល់ ល់វា ឲ្យេាំងឈនះពកួប សុិទធ ម ើយនិងអំណេមលើ 
ប្រគប់ទំាងពូជេនុសស” (វវិ ណៈ ១៣:៧)។ 

មៅកនុងមេម ៀនេុន មយើងាននិយាយអំពី យៈមពលថ្ន៤២ដខមនះ។ គឺ ូេគាន មៅនឹង 
៣ឆាន ំកនែះ ឬក៏១២៦០ថ្ថ្ង មៅកនុងមពលមវលថ្នកា មទាះទាយទុកេុន។ មៅកនុងបទទំ យ 
ថ្ថ្ងនីេួយៗតំណងឲ្យ១ឆាន ំមៅកនុងមពលមវលពិត។ មនះប្រាប់មយើងថា សតវកំណេ 
សេុប្រទមានអំណេម្វើទុកខបកុមេនញពកួប សុិទធ ជារាស្តសា បស់ប្រពះជាមាា ស់េំននួ១២៦០
ឆាន ំ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

ប្រពះវហិា  ៉ាូេ តំណងមដាយសតវសេុប្រទកំណេ ទទួលានតំបន់ប្រតួតប្រតាពអីាណ
េប្រក ៉ាូមុុំាង។ ម ើយ ូេអាណេប្រក ៉ាូមុុំាង វាានម្វើកា  បស់សតវ គ ៏អស្តា  យ គឺ
ស្តតំាង។ មេ ឹក ំប្រពះវហិា មានអំណេយា៉ាង្ខំាងនមយាាយ។ ពួកមគអាេម្វើ 
សគងាគ េមៅកនុង េស្តស ។ ពួកមគអាេបងខំេនសុសឲ្យម្វើតាេសងឃ បស់ពួកវា។ 
ពួកមគអាេម្វើទា ុណកេម ល់េនុសសដ លានប ិមស្េនិប្រពេមជឿមគាលលទធិ បស់ 
វា។ 

ប ៃ ប់ពីអាណេប្រក ៉ាូេុុ ុំងាន ួល លំ ប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាងានម្វើទុកខបកុមេនញ  ល់
ប្រគីស្តៃ នដ លមគា ពមកាតខាែ េប្រពះ ដ លប ិមស្េិនទទួលយកអំណេ បស់ យក
សងឃកាតូលិក និងមសាេា៉ាប។ បញ្ញហ ដបបមនះបនាមកើតមានជាមប្រេើនសតវតស ។៍ ប្រពះវហិា 
ានបញ្ជូ នទ័ពមៅប្របយុទធប្របឆំាងនឹងេនសុសដ លមានេិតាមស្តម ះប្រតង់ ជាេនុសសដ លេិន
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យល់ស្សបជាេួយនឹងកា បមប្រងៀន បស់ប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាង។ វាគឺជាមពលមវល ដ លមស្តក
មៅ អាប្រកក់ ម ើយនិងមានកា កាប់សំលប់។ 

 យៈមពល១២៦០ឆាន ំថ្នកា ប្រគប់ប្រគង បស់ប្រពះវហិា ានេក ល់ទបីញ្ាបម់ៅកនុងឆាន ំ
១៧៩៨ មពលដ លមសាេា៉ាបថ្នទីប្រកុង ៉ាូេ ប្រតូវានចាប់ខែួន ម ើយប្រតូវាននិ មទសខែួន 
មេញ។ េំម ះសតវកំណេសេុប្រទថ្នបទទ ំយ ម ះគឺជា បួស ល់ស្តែ ប។់ សូេស្តា ប់ 
 កយសេាី បស់មហារា ៖ 

“ខ្ុំម ើញកាលវា១ ូេជាានកាប់សំលបម់ ើយ ដត បួស ល់ស្តែ ប់ម ះ ានសះ 
ជាមឡើងវញិ” (វវិ ណៈ ១៣:៣)។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 

 
ឥឡូវ ល់មពល ប្រតូវមេើលមៅសតវកំណេេុងមប្រកាយ។ សូេស្តា ប់ ៖ 
“ខ្ុំក៏ម ើញសតវស្តហាវ១មទៀត មឡើងមេញពី ីេក វាមានដសនង២  ូេជាកូនមេៀេ 

ដតម ល កយ ូេ គវញិ” (វវិ ណៈ ១៣:១១)។ 
សតវកំណេ ីមគាកមនះ តំណងឲ្យអំណេពិេពមលក ដ លមានជីវតិ ស់មៅេុង 

ឆាន ំ១២៦០ឆាន ំថ្នកា ប្រគប់ប្រគង បស់ ៉ាូមុុំាងកាតលិូក។ វាមងើបមឡើងឆាង យពី “ប្របជាជន 
េនុសសផងទំាងឡាយ ប្រគប់ស្តសន៍ ប្រគប់ភាស្ត” ថ្នអាណេប្រកេុនៗ។ េិនភាគ បស់វា 
ាន ឭំកមហារាអំពីកូនមេៀេតូេ។ ប៉ាុដនា មៅមុពលដ លសតវកំណេនិយាយ វាមាន 
សំមលង បស់សតវ គ។  

ប្របវតាិស្តស្តសាប្រាប់មយើងថាមានដតប្របមទស១យា៉ាង្ំដ លប្រតូវមៅនឹងកា ពិពណ៌  
ម ះ។ គឺមានដតស   ាអាមេ កិម ះម ើយ។ វាប្រតូវានតំាងមៅកនុងតំបន់ដ លមគចាត់ 
ទុកថាជា “ពិេពមលកថ្មី”។ 

អនកដ ល កម ើញស   ាអាមេ កិ េង់មានមស ភីាព។ ពួកមគានម ើញ និងជួបកា  
ឈឺចាប់មប្រេើនមពក បងកមឡើងមដាយអនកដ លគាម នមស ភីាពខាងស្តស ។ ពួកមគេង់ម្វើ 
តាេេនសិកា  បស់ខែួនឯង។ 

ពួកមគបមងកើត ដាា េិាលមដាយដផអកមៅមលើមគាលកា ណ៍ថ្នកា បំដបកប្រពះវហិា  និង
  ាមេញពីគាន ។ ពួកមគមជឿថា ស្តស គួ ដតជាម ឿងោៃ ល់ខែួន េិនដេនជាម ឿង បស់េាប់
មទ។ ស   ាអាមេ កិ ប្រតូវានមគស្តគ ល់ថាជា “ទឹក ីថ្នមស ភីាព”។ 

េក ល់សពវថ្ថ្ងមនះ មយើងាននិយាយអំពីបទទំ យដ លានបមំពញ ួេម ើយ។ 
ប្របវតាិស្តស្តសាានបញ្ញជ ក់ថា បទទំ យទំាងមនះគជឺាកា ពិត។ ប៉ាុដនា ឥឡូវមយើងនឹងមេើល 
អំពីអ គត អំពីតួ ទី បស់ស   ាអាមេ កិដ លវានឹងម្វើមៅកនុងបញ្ញហ គួ ឲ្យចាប់ 
អា េមណ៍េុងមប្រកាយ េុនកា យាងប្រតឡប់េកជាមលើកទី២ បស់ប្រពះមយស ូ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........

. 
 

សូេស្តា ប់នូវអវីដ លមហារាានស មស អំពីសតវដ លមេញពី ីមគាក ក៏ំណេម ះ 
គឺសតវកំណេដ លមានដសនង២ ូេកនូមេៀេ និងសំមលង ូេសតវ គ ៖ 
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“ក៏ប្របប្រពឹតាមដាយនូវប្រគប់ទំាងអំណេ បស់សតវទ១ី មៅេុខ គម ះ ទំាងបណា ល 
ឲ្យដផន ី និងអស់អនកដ លមៅដផន ីានប្រកាបថាវ យបងគ ំល់សតវទ១ីដ លមាន បួស 
 ល់ស្តែ ប់ម ះ ដតានសះជាវញិម ះផង” (វវិ ណៈ ១៣:១២)។ 

តាេ យៈម ឿងមនះ សតវកំណេ ីមគាក ដ លជាស   ាអាមេ កិ នឹងទទួលយក 
អំណេ និងកា ងា  បស់សតវកំណេសេុប្រទ ជាអំណេ បស់ស្តស កាតូលិក។ វានងឹ 
ដាក់េាប់ដ លដាក់កំ តិមលើមស ភីាពខាងដផនកស្តស ។ ស   ាអាមេ កិ ជាប្របមទស 
ដ លមានអំណេខាែ ំងកាែ បំផុតមៅមលើដផន ី នឹងបងខំេនសុសឲ្យមគា ពស្តស ដកែង
កាែ យ។ 

តាេ យៈមហារា ស្តស ដកែងកាែ យម ះនឹងម្វើជាគ ូំអំពីស្តស ថ្នសតវកំណេ 
សេុប្រទ ដ លជាប្រពះវហិា  ៉ាូមុុំាង។ សូេស្តា ប់ ៖ 

“វាបមញ្ញោ តពួកេនសុសមៅដផន ី … ក៏ប្រាប់ ល់ពួកអនកមៅដផន ី ឲ្យម្វើ ូបសតវម ះ 
ដ លប្រតូវ បួសនឹងដាវ ដតាន ស់វញិដ  ” (វវិ ណៈ ១៣:១៤)។ 

ខ្ុំសំុសួ អនកនូវម ឿងេួយ ៖ មតើអនកគិតថា ពិេពមលកនឹងកាែ យជាកដនែងដ លលអ
ប្របមសើ ដ  ឬមទ មបើសិនជាប្រគប់គាន មានស្តស  ូេគាន ? មបើសិនជាប្រគប់គាន  ទំាងតូេទំាង្ំ 
ទំាងមានទំាងប្រក ជាប្រកុេជំនុំមៅកនុងប្រពះវហិា ដតេួយ? 

មតើម ះនឹងមដាះស្ស្តយបញ្ញហ  បស់ពេិពមលកឬ? ( ង់ចំាពី ឬបីវ ិទី ខណៈមពល 
ដ លេនុសសគិត) 

វាពិាកនឹងមឆែើយសំណួ ម ះ មតើដេនមទ? េមេែើយគឺអាស្ស័យមៅមលើប្របមេទស្តស  
ឬប្របមេទថ្នប្រពះវហិា អវីដ លមយើងនិយាយម ះ។ មតើខ្ុំនិយាយប្រតូវដ  ឬមទ? 

បទទំ យមនះប្រាប់មយើងថា ស   ាអាមេ កិ នឹង ំេុខមគមៅកនុងកា ម ៀបេំ 
ស្តស សប្រមាប់ពិេពមលកទំាងេូល។ ស្តស មនះ នឹងមាន ូបភាព ឬក៏មានេិនភាគ 
 ូេជាសតវកំណេសេុប្រទ។ វាគឺជាស្តស  បស់សតវ គ។ វាគឺជាស្តស ថ្ន 
អំណេ។ វាគឺជាស្តស ដ លេិនឲ្យេនុសសមាន ក់ៗមានមស ភីាពខាងេនសិកា  
មឡើយ។ 

សូេស្តា ប់បដនថេមទៀត អំពីសតវកំណេ មីគាក ៖ 
“ក៏មានអំណេានប្របគល់ឲ្យវា នឹងម្វើឲ្យ ូបសតវម ះមានខយល់ មងហើេ ម ើេបីឲ្យាន 

មេះនិយាយ ម ើយអំណេនឹងម្វើឲ្យពួកអនកដ លេិនប្រពេប្រកាបថាវ យបងគំសតវម ះ ប្រតូវ
ស្តែ ប់ផង” (វវិ ណៈ ១៣:១៥)។ 

េិតាមអើយ មតើម ះជាប្របមេទស្តស ដ លនឹងម្វើឲ្យពេិពមលកកាែ យមៅជាកដនែង ៏ 
លអប្របមសើ ឬ? ខ្ុំគិតថា េិនអញ្ា ឹងមទ។ 

ខ្ុំសូេ ឭំកនូវអវីដ លមយើងានម ៀនអំពីសតវកណំេ ីមគាកមនះ ដ លជានិេិតាសញ្ញញ  
ថ្នបទទំ យសប្រមាប់ស   ាអាមេ កិ។ 

មយើង ឹងថា វាមានជីវតិមៅេុងបញ្ាប់ថ្ន១២៦០ឆាន ំថ្នកា ប្រគប់ប្រគង បស់ ៉ាូមុុំាង 
កាតូលិក។ 

មយើង ឹងថា វាេិនផុសមេញមៅកនុងេំមណេប្របមទស ថ្ទមឡើយ ប៉ាុដនា មៅកនុងដផនកថ្ន
ពិេពមលកថ្មី។ 
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ម ឿងទំាងអស់មនះ មយើង ឹងពីប្របវតាិស្តស្តសា។ ឥឡូវ មនះគឺជាអវីដ លមយើង ពំឹងថានឹង 
មកើតមានមឡើងឆាប់ៗ ៖  

ថ្វីមបើស   ាអាមេ កិានផាល់មស ភីាពខាងស្តស  ល់េនសុសពីម ើេ បំូងកព៏ិត 
ដេន មៅមពលអ គត កា ម ះនឹងដប្របប្របួល។ 

មយើង ពំឹងថា វានឹងនិយាយកនុង េជាសតវ គ ជាេួយនឹងអំណេសិទធអំណេខាង 
ស្តស ថ្នសតវកំណេសេុប្រទដ លានមៅេុនវា។ 

ស   ាអាមេ កិនឹងមកាះមៅឲ្យពិេពមលកទំាងេូលេូល ួេមគា ពស្តស ដតេួយ 
ដផអកមៅមលើមគាលកា ណ៍ បស់ប្រពះវហិា  ៉ាូេ។  

សពវថ្ថ្ងមនះ គាម នេេងល់អំពីអំណេ និងឥទធិពល បស់ស   ាអាមេ កិមទ។ វាគឺជា 
ប្របមទស ៏្ំម្ង ម ើយវាានម្វើអំមពើលអយា៉ាងមប្រេើនមៅកនុងពិេពមលកមយើងមនះ។ ប៉ាុដនា 
ខ្ុំមជឿថា អំណេម ះអាេ ម ើយនឹងប្រតូវានមប្របើប្រាស់កនុងបំណងអាប្រកក់។ 

មបើសិនជាប្របមទសទំាងអស់មៅមលើពិេពមលកេលូ ួេជាេយួនឹងស   ាអាមេ កិមៅ
កនុងកា បមងកើតស្តស ដតេួយសប្រមាប់ពេិពមលក មតើអនកនឹងម្វើ ូេមេាេ? 

មបើសិនជាស្តស ដតេួយ បស់ពិេពមលកលុបបំាតប់ញ្ញតា១០ប្របកា  មតើអនកនឹងម្វើ
 ូេមេាេ? 

មបើសិនជាវាលុបបំាត់ថ្ថ្ងប សុិទធថ្នបញ្ញតាិទី៤ ម ើយតប្រេូវឲ្យអនកថាវ យបងគំមៅថ្ថ្ង 
មផសង មតើអនកនឹងម្វើ ូេមេាេ? 

េិតាមអើយ សប្រតូវ ៏្ំ បស់មយើង គឺសតវ គ មៅស្តតំាង។ វាេង់ឲ្យប្រពះមយស ូ ប្រកាប
ថាវ យបងគំវា វាេង់ានពីមយើងដបបម ះដ  ។ វាានមប្របើអំណេ និងទ័ព ប្រពះវហិា  មសាេ
ា៉ាប និងសងឃ យក ម ើេបីបដងវ មយើងមេញពីមសេកាីពិត មៅ កមសេកាីេិនពិត ម ើយ
ពីប្រពះជាមាា ស់មៅខែួនវា។  

…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
កា ស្តកលបងេុងមប្រកាយសប្រមាប់រាស្តសា បស់ប្រពះជាមាា ស់ គឺជាកា ស្តកលបង អំពី

កា មជឿទុកេិតា។ មតើមយើងនឹងមជឿទុកេិតាមលើប្រពះវ បិតាថ្ននគ ឋានសួគ ៌បស់មយើង ឲ្យ
ប្រទង់មេើលដថ្មយើង កា   មយើងពីអំណេ បស់សតវ គ សតវកំណេសេុប្រទ ម ើយ
និងសតវកំណេ ីមគាកដ  ឬមទ? មបើសិនជាមយើងមជឿទុកេិតាមលើប្រទងទំ់ាងស្សុង មយើង
អាេសថិតមៅកនុងេំមណេពួកអនកដ លប្រតូវានមប្រាសមលះប្រគប់សេ័យកាល ដ លនឹង
ទទួលស្តវ គេន៍ប្រពះមយស ូ មៅមពលដ លប្រទង់យាងេកេាងមទៀត។ មយើងប្រាក  ជាមាន
កដនែងមៅកនុងនគ អស់កលប បស់ផងប្រទង់ជាេិនខាន។ 

ថ្ថ្ងមនះ មតើអនកសុខេិតាដាក់ខែួន ម ើយនិងប្រកុេប្រគួស្ត  បស់អនកមៅកនុងប្រពះ សថ បស់ 
ប្រពះជាមាា ស់ ដ  ឬមទ? មតើអនកទុកេិតាឲ្យប្រទង់មេើលដថ្អនកមៅកនុងជីវតិមនះ ម ើយនិងជីវតិ 
 មពលខាងេុខ ដ  ឬមទ? មបើសិនជាអនកសុខេិតា សូេមេតាា ឈ ជាេួយនឹងខ្ុំ មពល
ដ លមយើងអ្ិស្តា ន។ 

ឱប្រពះវ បិតាមៅឯនគ ឋានសួគ៌ មពលដ លពួកទូលបងគំអានប្រពះបនៃលូ បស់ប្រទង់មៅ 
ថ្ថ្ងមនះ ពួកទូលបងគំានម ើញពី មបៀបដ លសប្រតូវ ៏្ំ បស់ប្រទងា់នម្វើកា មៅមលើ 
េនុសសប្រគប់សេ័យកាល។ ពួកទូលបងគំអាេមេើល ឹងថា ពួកទូលបងគំកំពងុដត ស់មៅកនុង 

 



 
 
 

128 

ទីបញ្ាប់ថ្នម ឿង ៏ដវងអ ែ យម ះម ើយ។ កនុងមពលឆាប់ៗ ពួកទូលបងគំនឹងម ើញប្របមទស 
ទំាងឡាយមៅមលើដផន ីេក ួេគាន មគា ពស្តស ដកែងកាែ យដតេយួ។ ប៉ាុដនា ពួកទូលបងគំ 
េង់ថាវ យបងគំប្រទង់ដតេួយអងគគត់។ នឹងមានមពលមវលលំាកមៅមពលខាងេខុសប្រមាប់ 
អស់អនកដ លឈ មៅទីមនះមៅថ្ថ្ងមនះ។ ប្រពះបិតាមអើយ សូេជួយផាល់កំលំង និងកា    
ពួកទូលបងគំ។ សូេជួយឲ្យពួកទូលបងគមំជឿមៅមលើប្រទង់ទំាងស្សុង។ សូេឲ្យជីវតិពួកទលូ
បងគំានេែឺ មដាយព ថ្នមសេកាីសងឃឹេថ្នកា យាងប្រតឡប់េកវញិ បស់ប្រពះអងគសមគងាគ ះ
 បស់មយើង គឺប្រពះមយស ូ។ ពួកទូលបងគំទូលសូេមៅកនុងប្រពះ េ បស់ប្រទង់។ អាដេ៉ាន។ 

 
ខប្រពះគេពី បដនថេសប្រមាប់ប្របធានបទមនះ 
 
ដថ្សាឡូនិេទី១ ២:៤   វវិ ណៈ ១៤:៩-១២   វវិ ណៈ ១៣:៨ 
វវិ ណៈ ១៥:២-៣   វវិ ណៈ ១៣:១៤    វវិ ណៈ ១៨:៤ 
វវិ ណៈ ១៣:១៦-១៧ 
 

លំនពំិភាក្សា 
ោនីដញ ល: រធរៀររស់ធៅររស់រពោះសរមារ់សុខភាពលអ 
 ១. មតើអាហា អវីដ លមគានឲ្យមលកដានីដញ៉ាល និងេិតាេកាិ បស់គាត់? 
 ២. មតើប្រពះប្របទានព េំម ះភាពមស្តម ះប្រតង ់បស់ពួកគាត់ដ លានមគា ពប្របតិបតាិតាេផែូវ បស់ប្រទង់មដាយ 
                   មបៀបណ? 
 ៣. មតើមសាេផាល់កិតាិយសឲ្យមលកដានីដញ៉ាល ម ើយនិងេិតាេកាិ បស់គាតម់ដាយ មបៀបណ? 
 
សហរែឋអាធេរកិ្សសថិត្ធៅក្សនុងរទទំនយ 
 ១. មតើន ណជាសតវ គថ្នប្រពះគេពី វវិ ណៈ ជំពូក១២? 
   - វវិ ណៈ ១២:៣ 
 ២. មតើសតវ គានពាយាេបំោែ ញពូជ បស់ស្តសាី-ប្រពះមយស ូ? 
   - វវិ ណៈ ១២:៤ 
   - មា៉ាថាយ ៤:៨-១០ 
 ៣. មតើអនកណដ លតំណងមដាយសតវកំណេពីសេបុ្រទ? មតើវាមានអំណេ យៈមពលយូ ប៉ាុណា  ម ើយមតើវា 
ាត់បង់អំណេមៅវញិមដាយ មបៀបណ? 
   - វវិ ណៈ ១៣:២-៧ 
 ៤. សតវកំណេដ លផុសមេញពីដផន  ីប ៃ ប់ពីសតវកំណេសេុប្រទ មានសិទធិអំណេមលើសតវកំណេ 
               សេុប្រទ។ មតើសតវកំណេមនះតំណងឲ្យប្របមទសណ ម ើយមតើវានឹងបមងកើតេាបអ់វី? 
   - វវិ ណៈ ១៣:១៤ 
 ៥. មតើេនុសសដ លស្សឡាញ់ប្រពះជាមាា ស់មានសុវតថិភាពពកីា ម្វើទុកខបកុមេនញ ឬក៏កា សំលប់ មដាយស្ត ដត  
               មសេកាីជំមនឿ បស់ពួកមគ ដ  ឬមទ? 
   - វវិ ណៈ ១៣:១៥ 
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