
សារលិខិត សម្តេចប ៉ាប ហ្វ្រង់ស ៊ីសក ូ 

ទិវាសាកលម្លើកទ៊ី៥៨ 

អធិដ្ឋ៉ានសម្រាបក់ារម្រាស់ម្ៅ 

ថ្ងៃទ ី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ 

សនេយ ៉ូសសប៖ ម្ររះជាាច៉ាស់ម្រាស់ម្ៅ ាតស បិននិតិតេ 

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់ 

 ថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូកនលងេក ជាែួប១៥០ឆ្នាំ ខែលស្រះរហគេន៍ស្បការថា រនតយ ៉ូខរប  ជាឧបការ ី
របរ់ស្រះរហគេន៍ទ៉ូទាំងរកលមោក មហើយបានចាប់ម ត្ើេឆ្នាំរិមររ មែើេ្បីមោរររនតយ ៉ូខរប (មនះមបើ
មោងអនុសារនស្កិត្យ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)។  ចាំម ះែ្ញាំផ្ទាល់ ែ្ញាំបានររមររសាលិែិត មាន

ចាំណងម ើងថា «ទឹកចិតតឪរុក»  កនញងមោលបាំណងឲ្យស្គីរតបរិរ័ទមានចិតតស្រឡាញ់រនតយ ៉ូខរបែ៏
ស្បមរើរមនះ ឲ្យកាន់ខតខ្លាំងម ើងៗ។ រនតយ ៉ូខរបរិតជារនតមានក់ែ៏អសាារ្យ មហើយេ ្ាងមទៀត «មោកបាន
ររ់មៅសាេញ្ញធ្េមតាែ៉ូចមយើងមានក់ៗ»។ រនតយ ៉ូខរបេិនមធ្វើការអសាារ្យមទ មោកេិនបានទទួលស្រះ
អាំមោយទនរិមរររីស្រះជាមាារ់មទ អរ់អនកខែល ួបមោកេិនយល់ថា  មោកជាេនុរ្សែុររីមគ
មទ។ មោកោានម្ាះល្បី មហើយក៏េិនមធ្វើឲ្យនរោចាប់អារេមណ៍ខែរ។  ស្រះគេពីរែាំណឹងលអ េិនខែល
មរៀបរាប់ ក្យរេដីេួយមា៉ាត់របរ់មោកមទ។ ក៏ប ុខនត មទះបីជាមោកររ់មៅតាេរមបៀបសាេញ្ញធ្េមតាកតី ក៏
មោកបានបាំមរញកិចចការមលើររីធ្េមតា មៅចាំម ះស្រះភ័ក្តកតស្រះជាមាារ់។  

 

 ស្រះជាមាារ់ទតមេើលចិតតគាំនិត (១រេ ១៦:១៧) មហើយស្រះអងគទតម ើញថា មោកយ ៉ូខរប
មានចិតតជាឪរុក ខែលអាច ត្ល់ ីវិតជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ និងមលើកតមេកើង ីវិតម ះ្ង។ ការស្តារ់មៅ ក៏មាន
មោលមៅែ៉ូចោនមនះខែរ គឺ ត្ល់កាំមណើត និងបនត ីវិតររ់មៅស្បចាាំថ្ងៃ។ ស្រះអមាារ់មានស្រះបាំណងបមងកើត
េនុរ្សឲ្យមានចិតតជាឪរុក និងចិតតជាមាាយ គឺេនុរ្សខែលមានចិតតទ៉ូលាំទ៉ូោយ ខែលអាចយកចិតត
ទុកដាក់នឹងមគោ៉ាងខ្លាំងបាំ្ុត និងជាេនុរ្សរុែចិតតប៉ូជាែលួនឯងចាំម ះអនកែថ្ទ ជាអនកមចះអាណិត និង
មលើកទឹកចិតតមគ មែើេ្បីឲ្យមគមានរង្ឃឹេោ៉ាងមាាំេួន។ អរ់មោកប៉ូជាចារ្យ និង បរវ ិត បរវ ិតា ស្តូវមាន



ចរិោរេ្បតតិ ចិតតគាំនិតោ៉ាងែ៉ូមចានះខែរ ជារិមររកនញងរេ័យបចចញប្បននមនះ កនញងស្ោខែលបង្ហាញភារទន់
មែ្ោយ និងទុកខលាំបាករបរ់េនុរ្សមោក បោាលេករីមេមរាគឆ្លង COVID 19 ខែល ាំឲ្យេនុរ្សខលង
ម ឿមលើែលួនឯង និង ាំឲ្យមានការភ័យខ្លចអាំរីអ គត មហើយ ាំឲ្យមគរង្ស័យអាំរីអតថន័យថ្ន ិវិតជា

េនុរ្សខតេតង។ រនតយ ៉ូខរប េក ួបមយើង មដាយចិតតរុភាររាបសា ជា«រនតបុគគលមានក់ខែលររ់មៅ ិត

មយើង»។ កនញងមរលជាេួយោន មោក ត្ល់រកខីភារោ៉ាងច្ារ់ោរ់ ខែលអាចបង្ហាញ ល្ូវមយើងខងេមទៀត
្ង។ 

  

រនតយ ៉ូខរប បាន ត្ល់ែាំប៉ូ ាន ន៉ូវ ក្យគនលឹះចាំនួនបី រស្មាប់ការស្តារ់មៅរបរស់្រះជាមាារ់ចាំម ះមយើង
មានក់ៗ។ 

 

- ទ១ី គ ឺរបុនិ។ េនុរ្សស្គប់ោនខតងមានរុបិន មៅកនញងការររ់មៅរបរ់ែលួន ស្បកបមដាយភារមជាគ ័យ។ 
មយើងខតងខតមានរង្ឃឹេែពរ់បាំ្ុត ស្បាថានោ៉ាងមមាះេុតឲ្យបានរមស្េចឆ្ប់ៗ គឺទទួលបានមជាគ ័យ 
មានលុយ និងភាររប្ាយហុឺហា ប ុខនតេិនអាចបាំមរញមរចកកីរង្ឃឹេម ះបាន។ ស្បរិនមបើមយើងរួរ
េនុរ្សមានក់ៗ ឲ្យនិោយខតេួយមា៉ាត់  អាំរីរុបិនរស្មាប់ ីវិតរបរ់មគ មយើងេិនរិបាកសាានម ើយ អាំរី

ចមេលើយរបរ់មគ គឺ«មគចង់បានមរចកតីស្រឡាញ់»។ មរចកតីស្រឡាញ់ ត្ល់ឲ្យ ីវិតមានអតថន័យ ែ្បិតមរច
កតីស្រឡាញ់រខេដងអាង៌កាំបាាំងថ្ន ិវិតររ់មៅ។ មយើងមាន ិវិត លុះស្តាខតមយើង ត្ល់ ីវិត ែ្បិតមយើងកាន់
កាប់អវីៗ ោ៉ាងរិតស្បាកែ លុះស្តាខតមយើង ត្ល់អវីៗ ខែលមយើងកាន់កាប់ម ះឲ្យមគទាំងអរ់។ រនត យ ៉ូខរប 
មានមរចកតីជាមស្ចើនស្បាប់មយើងឲ្យែឹងអាំរីមរឿងមនះ មស្ ះថា កនញងចាំមោេរុបិន ខែលស្រះជាមាារ់បានបាំភលឺ
ឲ្យមោកម ើញ  ាំឲ្យមោកថាាយ ីវិតទាំងអរ់ស្រុងមៅស្រះជាមាារ់។ 

 

 គេពរីែាំណឹងលអមរៀបរាប់អាំរីរុបិនបួនោ៉ាងរបរ់មោកយ ៉ូខរបឲ្យមយើងសាាល់ (េង ១:២០; ២:
១៣.១៩.២២)។ រុបិនទាំងបួនមនះជាការស្តារ់មៅរបរ់ស្រះជាមាារ់ ខែលរិបាកទទួលថា  ស្រះជា
មាារ់ស្តារ់មៅោត់តាេរុបិនទាំងម ះ។ មស្កាយរីយល់រុបិនេតងៗ រនតយ ៉ូខរបស្តូវខតែ៉ូរគមស្មាងការ
របរ់ែលួន មហើយស្តូវមចាលែលួនឯង គឺមោកលះបង់មចាលគមស្មាងការរបរ់ែលួន មែើេ្បីបាំមរញគមស្មាងការែ៏



អាង៌កាំបាាំងរបរ់ស្រះជាមាារ់។ មោកទុកចិតតមលើស្រះជាមាារ់រហ៉ូតរមស្េចកិចចការទាំងអរ់។ មយើងអាច

រួរែលួនឯងថា «មតើមោកយល់រុបិនម ើញអវីមៅមរលយប់ខែលមធ្វើឲ្យមោកម ឿទុកចិតតោ៉ាងខ្លាំងរមបៀប

មនះ?» មទះបីមៅរេ័យេុនៗ មគយកចិតតទុកដាក់ខ្លាំងោរ់ចាំម ះការយល់រុបិន មហើយមបើមស្បៀបនឹង
ការររ់មៅជាក់ខរតង ការយល់រុបិនេិនខេនជាអវីអសាារ្យមទ។ ក៏ប ុខនត រស្មាប់រនតយ ៉ូខរបេិនរួញរា
ស្បស្រឹតតតាេការយល់រុបិនម ះមទ។ មហតុអវី? គឺេករីមោកមានចិតតតស្េង់មឆ្ពះមៅកាន់ស្រះជាមាារ់ គឺ
មោករុែចិតតមធ្វើតាេស្រះអងគរួចមស្រចមៅមហើយ។ មោកមានស្តមចៀកមៅកនញងែួងចិតត និងស្តង់ស្តាប់សាា
ប់។ មោកស្តូវការខតរញ្ញារាំោល់ែ៏ត៉ូចេួយ មែើេ្បីទទួលសាាល់រាំម ងខែលនិោយេកកាន់មោក។ 
ចាំម ះការស្តារ់មៅរបរ់មយើង ក៏ែ៉ូមចនះខែរ គឺស្រះជាមាារ់េិនររវស្រះហឫទ័យរខេតងស្រះអងគោ៉ាងអសាា
រ្យ មែើេ្បីបងខាំមររីភាររបរម់យើងម ើយ។ ស្រះអងគបញ្ជូនស្រះគមស្មាងការរបរ់ស្រះអងគោ៉ាងស្រទន់។ ស្រះ
អងគេិនមធ្វើឲ្យមយើងរំមភើបចិតតមដាយមេើលម ើញនឹងខភនកខរតងៗម ើយ  ខតស្រះអងគមានស្រះបនទូលេកមយើង
ោ៉ាងស្រទន់កនញងែួងចិតតមយើង និងោ៉ាងរនិទធសានល មដាយមានស្រះបនទូលេកមយើងតាេរយ:ចិតតគាំនិតនិង
អារេមណ៍របរ់មយើង។ ស្រះអងគស្បស្រឹតតចាំម ះរនតយ ៉ូខរបោ៉ាងោ ស្រះអងគក៏មរៀបចាំ រស្មាប់មយើងោ៉ាង
ែពង់ែពរ់ និងហួររីការសាានោ៉ាងម ះខែរ។ 

 

 រនតយ ៉ូខរប យល់រុបិនទាំងប ុ ាន បាន ាំមោកឲ្យស្បស្រឹតតកិចចការខែលមោកេិនខែលស្រថ្េ
ម ើញរីេុន។ រុបិនទីេួយ រំខ្នការផ្ទាច់ ក្យនឹង ងមា៉ារី ខតបានមធ្វើឲ្យមោកកាលយមៅជាឪរុករបរ់ស្រះ
មេរ្សញី។ រុបិនទី ២ គឺ ាំឲ្យមោករត់មភៀរែលួនមៅស្រុកមអហ្សញីប  មែើេ្បីរមក្តង្ហាះ ីវិតស្កុេស្គួសារទាំងេ៉ូ
ល។ មស្កាយេករុបិនទី៣ ខែល ៉ូនែាំណឹងថា មោកអាចស្ត ប់មៅមាតុភ៉ូេិវិញបាន។ ការយល់រុបិនទី
៤  បោាលឲ្យមោកែ៉ូរគមស្មាងការេតងមទៀត គឺ ាំមោកមៅភ៉ូេិោសាខរ៉ែត មៅកខនលងខែលស្រះមយរ ៉ូនឹង
ចាប់ម ត្ើេស្បការអាំរីស្រះរា ្យរបរ់ស្រះជាមាារ់។ កនញងការខស្បស្បួលទាំងអរ់ម ះ មោកយ ៉ូខរបក៏មានចិតត
មដាយកាលហានមធ្វើតាេស្រះហឫទ័យរបរ់ស្រះជាមាារ់  មហើយមាន ័យ ាំនះ។ 

 

 អាំរីស្រះជាមាារ់ស្តារ់មៅរបរ់មយើងក៏ែ៉ូមចនះខែរ! ស្រះជាមាារ់ស្តារ់មៅមយើងជានិចចឲ្យមចញមៅ 
ឲ្យរុែចិតតប៉ូជា ិវិត និងឲ្យមៅេុែបនតមទៀត។ ោាននរោម្្ើ ីវិតមលើស្រះជាមាារ់ មដាយេិនស្បឈេនឹង
មស្ោះថានក់ម ះមទ។ គឺមានខតការម្្ើ ីវិត មដាយទុកចិតតមលើស្រះហឫទ័យស្បណីរម ាររបរ់ស្រះជាមាា



រ់។ អនកោបាំមភលចគមស្មាងការផ្ទាល់ែលួន និងភារង្ហយស្រួលរបរ់ែលួន អនកម ះ «យល់ស្រេ»ោ៉ាងរិត

ស្បាកែ ចាំម ះស្រះជាមាារ់ខែលស្តារ់មៅ។ មរលោមយើង «យល់ស្រេ» មធ្វើតាេស្រះជាមាារ់ខែល
ស្តារ់មៅេតងៗ មទើបមយើងបានបមងកើត្ល មស្ ះមយើងរុែចិតតទទួលគមស្មាងការធ្ាំជាងគមស្មាងការរបរ់
ែលួន។ មយើងេិនទន់សាាល់ច្ារ់អាំរីគមស្មាងការមនះមទ ខតស្រះជាមាារ់ស្ទង់ស្ជាប មហើយមធ្វើឲ្យបមងកើត្ល
បានតមៅេុែមទៀត មែើេ្បីឲ្យការររ់មៅរបរ់េនុរ្សមានក់ៗ មៅជាសានស្រះហរតោ៉ាងរិតស្បាកែ។ រនត យ ៉ូ
ខរប ជាគាំរ៉ូខែលមយើងស្តូវអនុវតតតាេ កនញងការទទួលគមស្មាងការរបរ់ស្រះជាមាារ់។ មោកទទួលគមស្មាង
ការរបរ់ស្រះជាមាារ់ោ៉ាងរកេម គឺមោកេិនសាាក់មរទើរ ឬមបាះបង់មចាលម ើយ។ មោកយ ៉ូខរបេិនខេន
ជាេនុរ្ស កាំសាក មគចមវះម ើយ ខតមោកច៉ូលរួេោ៉ាងរកេម និងមដាយចិតតកាលហាន (ទឹកចិតតឪរុក មលែ
៤)។ រ៉ូេរនតយ ៉ូខរប ួយមយើងែ្ញាំទាំងអរ់ោន ជារិមររ យវុ ន យុវ រី  ឲ្យបានយល់រីគមស្មាងការ

របរ់ស្រះជាមាារ់រស្មាប់មគ! រ៉ូេ ួយឲ្យមគមានចិតតកាលហាន រុែចិតតមឆ្លើយ «បាទ/ចារ» ចាំម ះការ
ស្តារ់មៅរបរ់ស្រះអមាារខ់ែលខតងខត ាំឲ្យមានអាំណររប្ាយ និង មរចកតីរង្ឃឹេ។ 

 

 - ទ២ី គ ឺការបមស្េើ ៖  ក្យទី២ខែលរមាាល់កនញងែាំមណើរ ីវិតរបរ់រនតយ ៉ូខរប និងការស្តារ់មៅ
របរ់មោក គឺការបមស្េើ។ កនញងគេពីរែាំណឹងលអ មានរខេតងអាំរីមោកយ ៉ូខរបបានររ់មៅស្គប់ោ៉ាងរស្មាប់
អនកែថ្ទ េិនរស្មាប់ែលួនឯងមទ។ ស្បជា នែ៏វិរុទធរបរ់ស្រះជាមាារ់ ខតងមៅមោកថា សាាេីែ៏វិរុទធបាំ្ុត 
គឺមគមៅែ៉ូមចនះ មែើេ្បីរខេតងថា  មោកមានរេតថភារអាចស្រឡាញ់អនកែថ្ទ មដាយេិនរកស្បមោ ន៍
រស្មាប់ែលួនមោកផ្ទាល់ម ើយ។ មោកស្រឡាញ់មគ មដាយេិនកាន់កាប់អវីរបរ់អនកខែលែលួនស្រឡាញ់ម ះ
មទ។ មោករុែចិតតបមស្េើែ៉ូមចនះ មហើយលទធ្ លទទួលបានខ្លាំងជាងមៅមទៀត គឺរស្មាប់េនុរ្សស្គប់ ាំ ន់ 
ខតងររមរើរចាំម ះការខងរក្ោការ រ មដាយចិតតស្រឡាញ់ មគ ាំោនមោររមោកទុកជា ឧបការីរបរ់ស្រះ
រហគេន៍។ រនត យ ៉ូខរប ក៏ជាឧបការីរស្មាប់ស្គីរតបរិរ័ទ ខែលកាំរុងខចកសាានោ៉ាងរុែសានត មស្ ះ
មោកបានយល់ថា   ការររ់មៅរបរ់េនុរ្សកនញងមោកមនះ រុទធខតជាែង្ហាយថាាយស្រះជាមាារ់ជានិចច។ 
មោកអាចបមស្េើ និងថាាយការររ់មៅរបរ់ែលួនជាយញ្ញប៉ូជាបាន េករីមោកមានចិតតស្រឡាញ់ោ៉ាងខ្លាំង
បាំ្ុត គឺថា េនុរ្សអាចមធ្វើតាេការស្តារ់របរ់ស្រះជាមាារ់បាន លុះស្តាខតប៉ូជាែលួនជាយញ្ញប៉ូជាោ៉ាងមរញ
លកខណ:។ មោកប៉ូជាចារ្យ ឬបរវ ិត បរវ ិតា ក៏ស្តូវជាយញ្ញប៉ូជាោ៉ាងមរញលកខណ:។ ស្បរិនមបើស្រះជា
មាារ់ស្តារ់មៅ ឲ្យមរៀបអា ហ៍រិ ហ៍ ឲ្យររ់មៅលីវ (កាំមោះ ឬកាន់ស្រហមចារី) េិនទន់មៅែល់ការ



យញ្ញប៉ូជាោ៉ាងមរញមលកខណ: ម ះមទ។ ស្បរិនមបើមគឈប់ មគេិនបង្ហាញមសាភ័ណឌភារនិងអាំណរថ្នមរ
ចកតីស្រឡាញ់ម ះមទ  ខតបង្ហាញអរេងគល ភារមស្កៀេស្កាំ និងការែកចិតត។ 

  

 ការបមស្េើ ជាការបង្ហាញជាក់ខរតងអាំរីអាំមោយទនផ្ទាល់ែលួន វាេិនខេនជាការប៉ូជាែលួនជារ៉ូបី ឬជា
ឧតតេគតិែ៏ែពង់ែពរ់បាំ្ុតរបរ់មោកយ ៉ូខរបមទ ខតជាវិន័យកនញងការររ់មៅស្បចាាំថ្ងៃរបរ់មោក។ មោក
យកចិតតទុកដាក់ រកទីកខនលងរស្មាប់ស្រះមយរ ៉ូស្បរ៉ូត។ មោកយកចិតតទុកដាក់ការ រស្រះកុមារមយរ ៉ូរី
ភារមោមៅរបរ់ស្រះបាទមហរ៉ែ៉ូែ មដាយរត់មភៀរែលួនមៅស្បមទរមអហ្សញីប។ មោកយកចិតតទុកដាក់ ែិតែាំ
ស្ត ប់មៅស្កុងមយរ៉ូសា ឹេ ខរវងរកស្រះកុមារមយរ ៉ូខែលបាត់ែលួន។ មោកយកចិតតទុកដាក់មធ្វើការ រ៉ូេ្បី
មៅមលើទឹកែីបរមទរ មែើេ្បីចិញ្ចេឹស្គួសារ។ មោករស្េបែលួនតាេកាល:មទរ: ទាំងមានចិតតគាំនិតរឹងបឹុង 
និងកាលហាន ែណៈការប ងស្បាថានរបរ់មោកេិនបានរមស្េច គឺមោករុែចិតតររ់មៅមដាយបមស្េើអនកែ
ថ្ទ។  

 

 កនញងមោលគាំនិតមនះ រនតយ ៉ូខរប រុែចិតតទទួលមធ្វើែាំមណើរជាមស្ចើនកនញងការររ់មៅ គឺមែើររីភ៉ូេិោ
សាខរ៉ែត មៅភ៉ូេិមបមងលហិេ មែើេ្បីច៉ូល ាំមរឿងស្បជា ន។ រួចមៅស្រកុមអហ្សញីប មហើយមៅភ៉ូេិោសាខរ៉ែតេតង
មទៀត។ ជាមរៀងរាល់ឆ្នាំ មោកមៅស្កុងមយរ៉ូសា ឹេ រុែចិតតទទួលរភារការណ៍ងមីៗ មដាយេិនតអូញខតអរ
អាំរីអវីខែលមកើតម ើង រុែចិតដមដាះស្សាយសាានភារនីេួយៗខែរ។ មយើងអាចនិោយថា មោកជាស្រះ
ហរតរបរ់ស្រះបិតាខែលគង់មៅសាានែ៏ែពង់ែពរ់បាំ្ុតរស្មាប់ស្រះបុស្តាមៅមលើខ្នែីមនះ។ មហតុមនះ 
មោកជាគាំរ៉ូរស្មាប់អរ់អនកខែលស្រះជាមាារ់ស្តារ់មៅ គឺស្រះជាមាារ់ស្តារ់មៅអនកទាំងម ះ ឲ្យមៅជា
ស្រះហរតរបរ់ស្រះបិតាខែលបាំមរញការង្ហររស្មាប់បុស្តធី្តារបរ់ស្រះអងគ។ 

 

 ែ្ញាំច៉ូលចិតតនឹកែល់រនតយ ៉ូខរប ជាឧបការី គឺជាអនកខងរក្ោស្រះមយរ ៉ូ និងស្រះរហគេន៍ ស្រេទាំង
ជាអនកខងរក្ោអរ់អនកខែលស្រះជាមាារ់ស្តារ់មៅ។ មោករុែចិតតបមស្េើមគ និងការខងទាំមគខែរ។ មោក
មស្កាកម ើង  ាំស្រះឱររ និងមាតា រត់មភៀរែលួនមៅស្រុកមអហ្សញីប (េង ២:១៤)។ ស្រះគេពីរែាំណឹងលអក៏
បញ្ញាក់ថា មោកស្បញាប់ និងមានចិតតភកកីចាំម ះស្កុេស្គួសាររបរ់មោក។ មោកេិនែជះខ្ាយមរល រិះគិត



អាំរីអវីខែលេិនរេមទ ខតមោកមធ្វើតាេស្រះបញ្ញាស្រះជាមាារ់ខែលម្្ើេុែង្ហរឲ្យមោកមធ្វើ។ ការយកចិតត
ទុកដាក់ មេើលការែុរស្តូវ រិតជារញ្ញារមាាល់បញ្ញាកថ់ា មោកបានមធ្វើតាេស្រះជាមាារ់ស្តារ់មៅរិតខេ
ន។ មោកមធ្វើែ៉ូមចនះ ត្ល់រកខីភារអាំរីស្រះហឫទ័យអាណិតមេតាា។ មរលោមយើងេិនចមចរបនតកិចចការ
តាេស្បាថានរបរ់មយើង ឬេិនទុកឲ្យអតីកាលរបរ់មយើងេកបង្ហាក់មយើង មហើយយកចិតតទុកដាក់កិចចការ
ខែលស្រះអមាារ់ម្្ើឲ្យមយើងមធ្វើ តាេរយ:ស្រះរហគេន៍ ការទាំងម ះរិតជាគាំរ៉ូថ្នការររ់មៅជាស្គីរតបរិរ័
ទ។ មៅមរលម ះ ស្រះជាមាារ់ស្បទនស្រះវិញ្ញាណមលើមយើង និងមស្បារឲ្យមយើងមានអាំោចបមងកើតអវីៗជា
ងមី។ ស្រះអងគបមងកើតអវីៗែ៏អសាារ្យ ែ៉ូចស្រះអងគបានបាំមរញតាេរយៈរនតយ ៉ូខរប។ 

 

មស្ៅរីការស្តារ់មៅរបរស់្រះជាមាារ់ ខែលស្រះអងគបាំមរញតាេរុបិនែ៏អសាារ្យកាលយជាការរិត 
និងការមឆ្លើយតបរបរ់មយើង ខែលរុែចិតតបមស្េើ និងយកចិតតទុកដាក់ខងរក្ោបងបអូន ម ះគឺជាចាំណុច ទី៣ 
ខែលមានកនញងការររ់មៅស្បចាាំថ្ងៃរបរ់រនតយ ៉ូខរប និងកនញងការស្តារ់មៅរបរ់មយើងជាស្គីរតបរិរ័ទ ខែល
មយើងស្តូវស្បណិប័តន៍ជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ គឺមរចកតមីសាាះស្តង។់ មោកយ ៉ូខរបជាេនុរ្សរុចរិត (េង ១:១៩)
។ កនញងភារមរៃៀេសាាត់ជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ មោកមៅខតម្្ើ ីវិតមលើស្រះជាមាារ់ និងកនញងគមស្មាងការរបរ់ស្រះអ
ងគ។ កនញងស្ោែ៏ខរនរិបាកកនញង ីវិតរបរ់មោក មោករញ្ជឹងគិតអវីខែលស្តូវមធ្វើ (cf. v. 20)។ មោកេិន
បងខាំមធ្វើអវីមដាយតក់ស្កហល់ម ះមទ។ មោកេិនចាញ់ការល្បួង េិនមធ្វើតាេរភាវគតិ ឬររ់មៅរស្មាប់ខត
បចចញប្បននភារមទ។ មោកែឹងថា  ីវិតមជាគ ័យរបរ់េនុរ្ស គឺកសាងភារមសាាះស្តង់ ជា មស្េើរែ៏រាំខ្
ន់។ មៅមរលមោកមធ្វើការមដាយចិតតនឹងធឹ្ង និងរលូតប៉ូត មៅមរលមោកមធ្វើជាជាងមឈើ (េង១៣,៥៥) 
កនញងភារអត់ធ្មត់ រេ័យម ះខែលោានរត៌មានោេួយអាំរីមោកមសាះ ប ុខនតភាររៃបស់ាាត់ថ្ន ីវិតរបរ់ 
ឪរុករ៉ូបមនះ បាន ស្េុញគាំនិតែល់កេមករមានក់ៗ និងស្គីរតបរិរ័ទស្គប់រ៉ូប តាាំងរីមែើេមរៀងេក។ រស្មាប់
ការស្តារ់មៅរបរស់្រះជាមាារ់  ែ៉ូចជា ីវិតេួយ មានភារចារ់ទុាំមដាយសារ ចិតតមសាាះស្តង់ កនញងការររ់
មៅស្បចាាំថ្ងៃ។ 
  

 មតើស្តូវមធ្វើែ៉ូចមេតចមែើេ្បីរក្ោមរចកតីមសាាះស្តង់មនះ? មដាយសាររនលឺរបរ់ស្រះជាមាារ់។ ែាំប៉ូងរនត
យ ៉ូខរបបានសាាប់ស្រះបនទូលរបរ់ស្រះជាមាារ់ កនញងរុបិននិេិតតថា កុាំខ្លចអី! មហតុការណ៍មនះមកើតម ើង 
ស្របនឹងមរចកតីខែលស្រះជាមាារ់មានស្រះបនទូលរន្ា៖ «មោកយ ៉ូខរបជាស្រះរា វង្សរបរ់ស្រះបាទដាវី



ឌមអើយ រ៉ូេកុាំខ្លចអី...»(េង ១:២០)។ រ៉ូេកុាំខ្លចអី! ស្រះអមាារ់ក៏មានស្រះបនទូលមនះេក កាន់បអូនស្រី 
បអូនស្បុរ មៅមរលខែលបអូន ួបការរង្ស័យ សាាក់មរទើរកនញងចិតត រិបាករមស្េចចិតត កនញងបាំណងចង់ថាាយ ីវិត
មៅស្រះជាមាារ់ គឺេិនអាចបងអង់បានមទៀតម ើយ។ ខ្ងមលើមនះក៏ជា ក្យខែលស្រះអងគមានស្រះបនទូលជា
ញឹកញាប់ កនញងកខនលងខែលបអូនររ់មៅ។ ស្បខហលបអូនមៅខត ួបស្បទះការរិបាក និងមគេិនយល់គាំនិតរបរ់
បអូន បអនូមៅខតតរ ៉ូជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ មែើេ្បីមធ្វើតាេស្រះហឫទ័យរបរ់ស្រះអងគ។ បអូននឹងឮស្រះបនទូលមនះសារ
ជាងម ី មៅ ាំហាននីេួយៗថ្នការស្តារ់មៅ វាហាក់ែ៉ូចជាបអូនស្ត ប់មៅរកមរចកតីស្រឡាញ់ស្ោែាំប៉ូងអីចឹ
ង។ ស្រះបនទូលទាំងម ះែ៉ូចជាបនទរ ខែលជាប់ជាេួយបងបអូនខែលរុែចិតតររ់មៅមដាយបមស្េើស្រះអងគ  
ែ៉ូចរនត យ ៉ូខរប ខែលបានមឆ្លើយ «បាទ» មៅស្រះជាមាារ់តាេរយៈការររ់មៅ ស្បកបចិតតមសាាះស្តង់ជាមរៀង
រាល់ថ្ងៃ។ 

 

ភារមសាាះស្តង់មនះ ជាមរចកកីរមាាត់ខែល្តល់អាំណររប្ាយ។ មានចមស្េៀងកនញងរីធី្បុណ្យ មាន
ចាំណងម ើង អាំណរប្ាយ... ខែលមានកនញង ធ្ះមៅភ៉ូេិោសាខរ៉ែត មានអាំណរថ្ងលថាល គឺជាអាំណរជាមរៀង
រាល់ថ្ងៃ ជាអាំណររាបសារ ជាអាំណររបរ់អនកខែលទុកខតអវីខែលមានតថ្េល គឺការររ់មៅខក្បរស្រះជាមាារ់ 
និងអនកែថ្ទ។ ស្បរិនមបើមទវវិទ្ាល័យ ស្គឹះសាានស្គីរតសារ  ទ្ះមៅ ិតស្រះវិហារកនញងភ៉ូេិ ស្បរិនមានបរិ
យការរុភាររាបសារ និងម រមរញមដាយអាំណររប្ាយ ម រមរញមដាយមរចកតីរង្ឃឹេ រិតជាការលអ
ស្បមរើរខ្លាំងោរ់។ 

 

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់ រ៉ូេឲ្យបងបអូនបានស្បកបមដាយអាំណររប្ាយ គឺបងបអូនខែលរុែចិតត
យកស្រះជាមាារ់មធ្វើជារុបិន រស្មាប់ការររ់មៅរបរប់ងបអូន  មែើេ្បីឲ្យបងបអូនបមស្េើស្រះអងគ បមស្េើបងបអូន
ខែលស្រះអងគម្្ើេកមយើង។ បងបអូនបមស្េើមគមដាយចិតតមសាាះស្តង់ ខែលជារកខីភារែ៏វិមររ កនញងរេ័យថ្ន
ការមរីរទីមៅ តាេេម រមញ្ចត  និងចិតតរុះកមក្តញ្ញាល។ ទីមៅទាំងម ះបាត់មៅមដាយេិនបាន ត្ល់មរ
ចកតីអាំណររប្ាយម ើយ។  រ៉ូេរនតយ ៉ូខរបជាឧបការី ថ្នការស្តារ់មៅ រួេែាំមណើរជាេួយបងបអូន កនញង
ទឹកចិតតជាឪរុក។ 

   



 

មធ្វើមៅទីស្កុងរ៉ែ៉ូេ  ស្រះវិហាររនតយ ៉ូហានមៅភនាំឡាស្តង់    

កនញងឱការបុណ្យ មោរររនតយ ៉ូខរប 

         

រមេតចបា៉ាប ក្តហវង់រុីរកូ 

  


