
ចយំមេ យនូវ គប់ទងំេសចកីខជ ប់ខជួន 
(េអេភសូ 6:18) 

ែអលេឌរ េដវឌី េអ ែបត  

ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

 ថមីៗេនះ េពលខញុំកំពុងែតេបក ន មន គប់េភ ងធក់ចុះមក េ យ រែតពយុះេភ ងបច ច

េនេលកញច ក់ ន។ េនខងផូវ មនសញញ េអឡិច តនិចមួយ ក់បងញករ ពមនភមថ៖ «មនផុក

ទឹកេនខងមុខ»។ េនេលផូវែដលខញុំកំពុងេបកបរេនះ មនសភពដូចជមនសុវតថិភព។ បុ៉ែនព័ត៌មនដ៏

សំខន់េនះ ចជួយខញុំឱយេរ បចំខួន ស មប់េ គះថន ក់េ យៃចដនយមួយ ែដលខញុំមិនបនរពឹំងទុក េហយ

េមលមិនេឃញ។ េនេពលខញុំបនេបកបរេឆព ះេទកន់េគលេ របស់ខញុំ ខញុំបនេបកយឺតៗ េហយរកេមល

ផកសញញ េ គះថន ក់េផ ងេទ ត េ យយកចិតទុក ក់។ 

 

សញញ ពមនពីដំបូង គឺជភសុ ងេនកនុងទិដភពជេ ចនៃនជីវតិរស់េនរបស់េយង។ ឧទហរណ៍ 

ករ គនេក ចជេ គសញញ ដំបូងៃនករឈឺ ឬជមងឺ។ សញញ ចងុលបងញអំពីទីផ រពលកមម និងខង

ហិរញញវតថុេផ ងៗ តវបនេ ប បស់ េដមបីពយករអំពីទំេនររបស់េសដកិចចកនុងតំបន់ និងេសដកិចចជតិន

េពលអនគត។ េហយ ស័យេទេលតំបន់ ៃនពិភពេ កែដលេយងរស់េន េនះេយង ចទទួលបន

នូវករ ពមនអំពី ករបក់ធក់ផទ ំងទឹកកក ខយល់ពយុះ រលកសូ៊ មិ ភនំេភង ឬពយុះទឹកកក។ 

 

េយង តវបន បទនពរផងែដរ ជមួយនឹងករ ពមនជមុនខងវញិញ ណ ែដលជ បភពមួយៃនករករពរ 

និងករដឹកនំេនកនុងជីវតិរបស់េយង។ ចូរនឹកចំអំពីរេប ប ែដលណូេអ តវបន ពះមនបនទូល បប់ជ

មុន អំពីអីៗែដលេមលមិនេឃញេនេឡយ េហយគត់បន «េធទូកមួយយ៉ងធំ ស មប់នឹងជួយសេ ងគ ះ

ដល់ពួក គ ររបស់េ ក» (េហេ ពរ 11:7)។ 

 

លីៃហ តវបន ពមនឱយចកេចញពីេយរូ ឡិម េហយនំ គ ររបស់េ កេទកនុងទីរេ ថ ន េ យ

រែត បជជនែដលេ កបន បកស បប់អំពីករែ បចិត ចង់រកសមប់េ ក (សូមេមលនីៃហទី 1 

2:1--2)។ 

 

ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ តវបនរចួជីវតិ មរយៈករ ពមនរបស់េទវ ។ «េនះេទវ ៃន ពះអមច ស់ក៏

េលចមក ពនយល់សបិ បប់យូ៉ែសបថ ចូរេ កកេឡងនំបុ តតូច និងម ទង់ រត់េទឯ សកេអសីុពទេទ 

ឱយេន សកេនះទល់ែតេយង បប់ តបិតេហរ ៉ឌូ នឹងរកសមប់បុ តតូច» (ម៉ថយ 2:13)។ 

 

ចូរពិចរ អំពី ពះបនទូលរបស់ ពះអមច ស់ េនកនុងវវិរណៈ ែដលបន គ ល់ថជ ពកយសំដីៃន បជញ ង



ៃវថ៖ «ពីេ ពះែតអំេព កក់ទំង យ និងែផនករទំង យ ែដលមន េហយនឹងមនេនកនុង

ដួងចិតមនុស  ែដលរមួគំនិត ប ពឹតអំេពទុចចរតិ េនៃថងចុងេ កយបងស់ េទបេយងបន ពមនដល់អនក 

េហយ មអនកទុកជមុន េ យ បទនដល់អនក នូវពកយសំដីៃន បជញ ងៃវ មរយៈវវិរណៈ» (គ. និង 

ស. 89:4)។ 

 

ករ ពមនខងវញិញ ណ គួរែតដឹកនំេទរកករចំេមលេ យ បង បយ័តនែថមេទ ត។ អនក និងខញុំ រស់េន

កនុង «ៃថងៃនករ ពមន» (គ. និង ស. 63:58)។ េហយេ យ រែតេយងធប់បន េហយនឹង តវបន

ពមន េនះេយង តវែត «ចំយមេ យនូវ គប់ទំងេសចកីខជ ប់ខជួន» (េអេភសូ 6:18) ដូចជ វកបុ៉ល

បន ពមន។ 

 

ខញុំអធិ នសំុករែណនំពី ពះវញិញ ណបរសុិទធ េនេពលខញុំពិពណ៌នអំពី បព័នធៃនករ ពមនជមុនខង

វញិញ ណ ែដល ចជួយដល់ឪពុកមយ េនកនុងសីុយូ៉ន េដមបីចំយម និងបនយល់អំពីកូនេចរបស់ពួក

េគ។ បព័នធៃនករ ពមនជមុនេនះ អនុវតចំេពះកូនៗ គប់វយ័ េហយមននូវក មូល នចំនួនបីគឺ៖ (1) 

ករ ន និងករនិយយអំពី ពះគមពីរមរមនជមួយនឹងកូនេចរបស់អនក (2)ករែថងទីបនទ ល់អំពីេសចកីពិត

ៃនដំណឹងល េចញពីកនុងចិតេ យឯកឯង ជមួយនឹងកូនេចរបស់អនក (3)ករអេញជ ញកូនេច ែដលជ

អនកេរ នដំណឹងល ឱយេធសកមមភព មិនែមនឱយទទួលសកមមភពេទ។ ឪពុកមយែដលេធនូវេរ ងទំងេនះ

េ យេ ម ះ តង់នឹង តវបន បទនពរឱយ គ ល់សញញ ដំបូងៃនកររកីចំេរ នខងវញិញ ណ ឬឧបសគគទំង

យជមួយនឹងកូនេចរបស់ពួកេគ េហយេរ បចំខួនកន់ែតល េដមបីទទួលករបំផុសគំនិត កនុងករព ងឹង 

និងជួយដល់កូនេចទំង យេនះ។ 

 

ក  #1៖ ករ ន និងករនិយយអំពី ពះគមពីរមរមន 

 

ពះគមពីរមរមន មននូវភពេពញេលញៃនដំណឹងលរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ េហយគឺជ ពះគមពីរ

ែតមួយគត់ ែដល ពះអមច ស់ផទ ល់ បនេធទីបនទ ល់ថជករពិត (សូមេមល គ. និង ស. 17:6)។ ជករពិត

ស់ ពះគមពីរមរមន គឺជ មូល នៃន សនរបស់េយង។  

 

អំ ចៃនករបញចុ ះបញចូ ល និងករផស់ែ បចិតេជ  របស់ ពះគមពីរមរមន េកតេចញមកពីករេផតសំខន់ 

ទំង សងេទេល ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ និងភពងយ សល និងភពចបស់ ស់ ែដលបំផុសគំនិត

េនកនុងករបេ ង នរបស់ ពះគមពីរេនះ។ នីៃហបន បកសថ « ពលឹងរបស់ខញុំេ តកអរចំេពះករចបស់

ដល់ បជជនខញុំ េដមបីឱយពួកេគ ចេចះដឹង» (នីៃហទី 2 25:4)។ ពកយគនឹះ «ករចបស់» េនកនុងខេនះ មិន

សំេ េទេលេរ ងទំង យ ែដល មញញ ឬធមម េទ ែត ចងុល បប់អំពីករបេ ង នែដលចបស់ 

េហយងយយល់វញិ។ 



ពះគមពីរមរមន គឺជគមពីរដ៏ តឹម តវបំផុតជងគមពីរននទំងអស់ េនេលែផនដីេនះ េ យ រ េផត

សំខន់េទេលេសចកីពិត (សូមេមលយូ៉ ន 14:6 នីៃហទី 1 13:40) ជ ពះេយសូ៊វ គីសទ េហយបន រ

េឡងវញិ នូវេរ ងចបស់ ស់ និងដ៏មនតៃម ែដល តវបនដកយកេចញពីដំណឹងលដ៏ពិត (សូមេមល 

នីៃហទី 1 13:26, 28—29, 32, 34—35, 40)។  ករ បមូលផំុពិេសសៃនក ទំងពីរេនះ--- រមួមនករេផត

េទេល ពះអងគសេ ងគ ះ និងភពចបស់ ស់ៃនករបេ ង ន--- បនអេញជ ញឱយមនករបញជ ក់ដ៏មន

ឥទធិពល ពី ក ីៃនសមជិកទីបីរបស់ កម ពះ ជ ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ េ យេហតុេនះេហយ បនជ

ពះគមពីរមរមន និយយេទកន់វញិញ ណ និងដួងចិតរបស់អនក ន ខុសពីេស វេភគមពីរេផ ងៗេទ ត។ 

 

ពយករយូ៉ីែសប សមីធ បនបេ ង នថ ករេគរព មគំនិត ែដលមនេនកនុង ពះគមពីរមរមន នឹងជួយេយង 

«ឱយខិតេទកន់ែតជិត ពះ» ជងេស វេភ េផ ងេទ ត (History of the Church 4:461)។ ករ ន និង

ករនិយយអំពី ពះគមពីរមរមនជេទ ងទត់ អេញជ ញអំ ច េដមបីតសូ៊នឹងេសចកីលបួង េហយបេងកត

រមមណ៍ៃនេសចកី ស ញ់េនកនុង កម គ ររបស់េយង។ េហយករពិភក អំពីេគលលទធិ និង

េគលករណ៍ទំង យេនកនុង ពះគមពីរមរមន ផល់ឱកសជេ ចនស មប់ឪពុកមយ េដមបីេមលែថ

កូនេច ប់កូនេច េរ នមកពីកូនេច និងេដមបីបេ ង នដល់កូនេចរបស់ពួកេគ។ 

 

យុវវយ័ គប់វយ័ សូមបីែតទរក ក៏ ចេឆយតបេទនឹងវញិញ ណដ៏ពិេសសៃន ពះគមពីរមរមនែដរ។ កុមរ

តូចៗ មិន ចយល់ គប់ពកយ និង គប់េរ ងេទ បុ៉ែនពួកេគ ចទទួល រមមណ៍នូវ «វញិញ ណ សេដ ងគន » 

ដ៏ជក់ ក់ (េអ យ 29:4) ដូចបនពិពណ៌នេ យេ កេអ យ។ េហយសំណួរែដលកុមរតូចសួរ 

ករសេងកតេមលែដលកុមរែចកចយ និងករពិភក  ែដលេកតេឡង ផល់ជសញញ ពមនជមុនខង

វញិញ ណដ៏សំខន់។ ជពិេសស ករសនទនដូេចនះ ចជួយដល់ឪពុកមយ ឱយយល់នូវអីែដលកូនេចរបស់

ពួកេគកំពុងែតេរ ន គិត និងមន រមមណ៍អំពីេសចកីពិត ែដលមនេនកនុងគមពីរពិសិដេនះ ក៏ដូចជ

ករលំបកទំង យ ែដលពួកេគ ចនឹងកំពុង បឈមមុខផងែដរ។ 

 

ក  #2៖ ករែថងទីបនទ ល់េចញពីកនុងចិតេ យឯកឯង 

 

ទីបនទ ល់គឺជចំេណះដឹងផទ ល់ខួន េផតេទេល ក ីៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធថ ក ជក់ ក់ៃន

រៈសំខន់ដ៏អស់កលបជនិចច គឺជករពិត។ ពះវញិញ ណបរសុិទធ គឺជអនកនំ រឱយ ពះវរបិ  និង

ពះ ជបុ  េហយជ គបេ ង ន និងដឹកនំេទរកេសចកីពិត គប់យ៉ង (សូមេមល យូ៉ ន 14:26; 

16:13)។ េហតុដូេចនះ «េ យ ពះេច ៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ េនះអនក ល់គន ច គ ល់េសចកីពិតៃន

គប់ករណ៍ទំងអស់» (មរ ៉ៃូណ 10:5)។ 

 

ចំេណះដឹង និងករផស់ែ បចិតេជ ខងវញិញ ណ ែដលេយងទទួលមកពី ពះវញិញ ណបរសុិទធ គឺជលទធផល



ៃនវវិរណៈ។ ករែសងរក និងករទទួលបននូវពរជ័យទំងេនះ តំរវូឱយមនដួងចិតេ ម ះសម គ័ បំណងពិត 

និងេសចកីជំេន េល ពះ គីសទ (សូមេមលមរ ៉ៃូណ 10:4)។ ទីបនទ ល់ផទ ល់ខួន ក៏នំមកនូវករណីយកិចច និង

ករទទួលខុស តវផងែដរ។ 

 

ឪពុកមយ គួរែតយកចិតទុក ក់េ យ បង បយ័តន និង យកចិតទុក ក់ខងវញិញ ណ ចំេពះឱកសែដល

បនេកតេឡងេ យឯកឯង េដមបីែថងទីបនទ ល់ចំេពះកូនេចរបស់ពួកេគ។ ថ នភពដូេចនះ មិនចំបច់

ឱយមនជកមមវធីិ ករ ក់កលវភិគ និងមនសរេសរទុកេនះេទ។ មពិត ករែចកចយទីបនទ ល់េ យ 

មិនចំបច់េរ បចំែផនករដូេចនះ គឺកន់ែតមនឥទធិពលៃនករ ងដ៏យូរអែងងយ៉ងអ ច រយ (គ. និង ស. 

84:85)។ 

 

ឧទហរណ៍ ករេកតមនករសនទនជ គ រេពលបរេិភគ រេពល ង ច មធមម  ចជេពលដ៏

លបំផុតស មប់ឪពុកមយ េដមបី បប់ និងែថងទីបនទ ល់អំពីពរជ័យជក់ ក់ែដលគត់ ឬនងបនទទួល 

អំឡុងេពលសកមមភព មទមប់ែដលមន។ េហយទីបនទ ល់មួយ មិនចំបច់ចប់េផមេ យឃថ «ខញុំ

សូមែថងទីបនទ ល់របស់ខញុំេទកន់អនក»េនះេទ។ ក ីរបស់េយង ច តវបន បកសេ យ មញញថ៖ 

«ខញុំដឹងថ ខញុំ តវបន បទនពរេ យករបំផុសគំនិតេនកែនងករងរៃថងេនះ» ឬ «េសចកីពិតេនកនុងខគមពីរ

េនះ ែតងែតជ បភពៃនករដឹកនំខញុំដ៏មនអំ ចមួយ»។ ឱកស សេដ ងគន េនះ េដមបីែថងទីបនទ ល់ ច

េកតេឡង េពលកំពុងេធដំេណ រជមួយគន េនកនុង ន ឬ ន កង ឬេន ថ នភពដៃទេទ តជេ ចនផង

ែដរ។ 

 

បតិកមមរបស់កុមរចំេពះករែថងទីបនទ ល់ែដលមិនបនេ ត មទុក និងករចង់បន ឬករ ទ ក់េសទរកនុង

ករចូលរមួរបស់ពួកេគដូេចនះ គឺជ បភពដ៏រងឹមំៃនសញញ ពមនជមុនខងវញិញ ។ ករបងញចំ ប់

រមមណ៍របស់កុមរ អំពីេមេរ នែដលបនេរ ន េនកនុងករសិក ពះគមពីរជ គ រ ឬេសចកីែថងេបក

បងញអំពីកងល់ ចំេពះេគលករណ៍ដំណឹងល ឬករអនុវតន៍ ចជករបំភឺ និងជំនួយដ៏សំខន់បំផុត 

ដល់ឪពុកមយឱយ កន់ែតយល់អំពីសំណួរ និងេសចកី តវករជក់ ក់របស់កូន។ ករពិភក គន ដូេចនះ--- 

ជពិេសស េនេពលឪពុកមយ មនចិតចង់ ប់េ យយកចិតទុក ក់ េនេពលពួកេគនិយយ--- ច

ជំរញុឱយមនបរយិកសគំ ទ និងសុវតថិភពេនកនុងេគហ ន និងេលកទឹកចិតឱយបនមនករទំនក់ទំនង

អំពី បធនបទពិបកៗ។  

 

ក  #3៖ករអេញជ ញកូនៗឱយេធសកមមភព 

 

េនកនុងករែបងែចកដ៏ធំៃនករបងកបេងកតទំងអស់របស់ ពះ មន «អីៗេដមបីេធសកមមភព និងអីៗ

េដមបីទទួលសកមមភព» (នីៃហទី 2 2:14)។ កនុងនមជកូនេចរបស់ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង េនះេយង



តវបន បទនពរនូវអំេ យៃនសិទធិេ ជសេរ សខងសីលធម៌ ជសមតថភព និងអំ ចៃនសកមមភព

េ យឯក ជយ។ េ យបន បទនឱយជមួយនឹងសិទធិេ ជសេរ សេនះ េនះេយងគឺជភន ក់ងរ េហយ

សំខន់បំផុត គឺេយង តវេធសកមមភព េហយមិនែមន គន់ែតទទួលសកមមភពបុ៉េ ះេនះេទ--- ជ

ពិេសស េនេពលេយង «...ែសងរកករេរ នសូ តគឺេ យ រករសិក  និងេ យ រេសចកីជំេន េនះ» 

(គ. និង ស. 88:118)។ 

 

កនុងនមជអនកេរ នដំណឹងល េនះេយងគួរែត «ជអនក ប ពឹត ម ពះបនទូល កំុឱយ គន់ែត ប់បុ៉េ ះ» 

េឡយ (យ៉កុប 1:22)។ ដួងចិតរបស់េយងគឺ តវបនេបកចំេពះ ពះេច ៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ េនេពល

េយងអនុវតសិទធិេ ជសេរ សេ យ តឹម តវ េហយេធសកមមភព សប មេគលករណ៍ តឹម តវ--- េហយ

េ យេហតុេនះេយងអេញជ ញអំ ចៃនករបេ ង ន និងករែថងទីបនទ ល់របស់ ទង់មក។ ឪពុកមយ 

មនករទទួលខុស តវដ៏ពិសិដ េដមបីជួយកូនេចឱយេធសកមមភព និងែសងរកករេរ នសូ តេ យ

េសចកីជំេន ។ េហយកុមរមន ក់ គឺមិនែដលេកមងេពកេដមបីមនចំែណកេនកនុងគំរៃូនករេរ នសូ តេនះេទ។ 

 

ករផល់ តីឱយមនុស មន ក់ គឺចិញច ឹមគត់នូវ រមួយេពល។ ករបេ ង នឱយមនុស មន ក់េចះសទូច តី 

គឺចិញច ឹមគត់េពញមួយជីវតិ។ កនុងនមជឪពុកមយ និងជអនកបេ ង នដំណឹងល អនក ល់គន  េហយនឹងខញុំ 

មិន តវសទូច តីឱយេគេនះេទ បុ៉ែនកិចចកររបស់េយង គឺេដមបីជួយកូនេចរបស់េយងឱយេរ ន «សទូច តី» 

េហយមនភពរងឹមំខងវញិញ ណ។ េគលបំណងដ៏សំខន់េនះ នឹង តវបនសេ មចយ៉ងលបំផុត េន

េពលេយងេលកទឹកចិតកូនេចរបស់េយងឱយេធសកមមភព សបេទ មេគលករណ៍ តឹម តវ--- េន

េពលេយងជួយពួកេគឱយេរ ន មរយៈករេធសកមមភព (សូមេមល យូ៉ ន 7:17)។ ករេរ នសូ តដូេចនះ 

តំរវូឱយមនករ ស់េត នខងវញិញ ណ ខងសតិ រមមណ៍ និងខង ងកយ េហយមិនែមន គន់ែតជ

ករទទួលយកេ យមិនេធសកមមភពេនះេទ។  

 

សូមអេញជ ញកូនឱយេធជអនកេរ នដំណឹងលេដមបីេធសកមមភព េហយមិនែមន គន់ែតទទួលសកមមភពេទ 

េដមបីសង់េនេលករ ន និងករនិយយអំពី ពះគមពីរមរមន និងករែថងទីបនទ ល់េ យមិនបច់េ ត ម

ទុកេនកនុងេគហ នបុ៉េ ះ។ ចូរនឹកគិតអំពី តីជួបជំុ កម គ រមួយ ែដលកូនៗ តវបនអេញជ ញឱយ

មក េហយរពឹំងទុកថនឹងមកេ យបនេរ បចំសំណួរេដមបីសួរ អំពីអីែដលពួកេគបន ន និងបនេរ ន

េនកនុង ពះគមពីរមរមន--- ឬអំពីេរ ងមួយែដលថមីៗេនះ តវបនគូសបពកជ ់ េនកនុងករពិភក ដំណឹងល 

ឬករែថងទីបនទ ល់េ យមិនបច់េ ត មទុកេនកនុងេគហ ន។ េហយសូមនឹក សៃម៉បែនថមេទ ត កូនៗសួរ

សំណួរ ែដលឪពុកមយមិនបនេរ បចំខួន គប់ គន់េដមបីេឆយ។ ឪពុកមយមួយចំនួន ចនឹង ពយបរមភ

អំពីករសួរេ យេសរេីនះ េនកនុង តីជួបជំុ កម គ រ។ បុ៉ែន តីជួបជំុ កម គ រដ៏លបំផុត គឺមិនចំ

បច់មនសមភ រេ ត មទុកជមុន បនទិញសមភ រ ឬដក សង់យកកញច ប់គំនូរ ឬសមភ រជំនួយចកខុមកេនះ

េទ។ េត ជឱកសដ៏រងុេរ ងបុ៉ េទ ស មប់ឱយសមជិក គ រ វ ជវខគមពីរជមួយគន  ែសងរក



ករេរ នសូ តេ យេសចកីជំេន  េហយ តវបនបេ ង នេ យ ពះវញិញ ណបរសុិទធេនះ។ «តបិតអនកផ យ

សនមិន បេសរជងអនក ប់េទ ឯ គបេ ង នក៏មិន បេសរជងអនកេរ នែដរ ...ពួកេគបនេធករទំង

អស់គន  បុគគល គប់របូ មកមំងេរ ងៗខួន» ( លម៉ 1:26)។ 

 

េតអនក ល់គន  និងរបូខញុំ កំពុងែតជួយដល់កូនេចរបស់េយង ឱយកយជភន ក់ងរ ែដលេធសកមមភព និង

ែសងរកករេរ នសូ តេ យករសិក  និងេសចកីជំេន  ឬេតេយងបនបេ ង នកូនេចរបស់េយង ឱយរង់ចំ

ទទួលករបេ ង ន និងទទួលសកមមភពែដរឬេទ? េតេយង ល់គន កនុងនមជឪពុកមយ ផល់ដល់កូនេច

របស់េយង នូវ តីខងវញិញ ណេសមគន េដមបីបរេិភគជចំបង ឬេតេយងកំពុងែតជួយពួកេគយ៉ងខជ ប់ខជួន 

េដមបីេធសកមមភព េដមបីេរ នេ យខួនឯង និងេដមបីឈរេ យខជ ប់ខជួន និងមុតមំែដរឬេទ? េតេយង

ល់គន កំពុងែតជួយកូនេចរបស់េយង ឱយមនចិតឧស ហ៍េនកនុងករសួរ ករែសងរក និងករេគះែដរឬ

េទ? (សូមេមល នីៃហទី  3 14:7)។ 

 

ករយល់ដឹងខងវញិញ ណ ែដលអនក ល់គន  េហយនឹងរបូខញុំ តវបន បទនឱយ េដមបីទទួល និង តវបន

បញជ ក់ជករពិត េនកនុងដួងចិតរបស់េយង ជធមម  មិន ច តវបនផល់េទឱយកូនេចរបស់េយងេទ។ 

ករបេ ង នអំពីភពឧស ហ៍ និងអំពីករេរ នសូ តេ យករសិក  ពមទំងេ យេសចកីជំេន ផងែដរ

េនះ តវែតមនករបង់ៃថ េដមបីទទួលបន និង «មន» ចំេណះដឹងដូេចនះផទ ល់ខួន។ មនែត មវធីិេនះ

បុ៉េ ះ េទប ចដឹងេនកនុងគំនិត ពមទំងេនកនុងចិតបន។ មនែត មវធីិេនះបុ៉េ ះ េទបកូន ច

ផស់េចញពីករពឹងែផកេលចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ខងវញិញ ណ របស់ឪពុកមយ និងមនុស េពញ

វយ័ េហយ បកសអំពីពរជ័យទំងេនះ ស មប់ខួនគត់ ឬនងបន។ មនែត មវធីិេនះបុ៉េ ះ េទប

កូនៗរបស់េយង ច តវបនេរ បចំខួនខងវញិញ ណ ស មប់ឧបសគគទំង យៃនជីវតិរែមង ប់។ 

 

ករសនយ និងទីបនទ ល់ 

  

ខញុំសូមែថងជ ក ីថ ឪពុកមយែដល ន និងនិយយអំពី ពះគមពីរមរមនជមួយនឹងកូនៗរបស់

ពួកេគេ យខជ ប់ខជួន ែដលែចកចយទីបនទ ល់េ យមិនបច់េ ត មទុកជមួយនឹងកូនៗរបស់ពួកេគ េហយ

ជអនកែដលអេញជ ញកូនៗរបស់ពួកេគ ជអនកែដលជអនកេរ នដំណឹងល ឱយេធសកមមភព េហយមិន គន់

ែតទទួលសកមមភព នឹង តវបន បទនពរជមួយនឹង ែកវែភនកែដល ចេមលេឃញបនែវងឆង យ (សូម

េមលមូ៉េស 6:27) និង តេច ក ែដល ច ប់ឮសេមងែ ត (សូមេមល េអេសគល 33:2--16)។ ករដឹង

ខងវញិញ ណ និងករបំផុសគំនិត ែដលអនកនឹងបនទទួលមកពីករ បមូលផំុនូវទមប់បរសុិទធទំងបីេនះជ

មួយគន  នឹង ចជួយដល់អនកឈរជអនកចំយម េនេលប៉ម ស មប់ កម គ ររបស់អនក--- « ចំយម

េ យនូវ គប់ទំងេសចកីខជ ប់ខជួន»--- េដមបីពរជ័យៃន កម គ រ និងកូនេចរបស់អនក។ ខញុំសូមសនយ

ដូេចន ះ និងែថងទីបនទ ល់ េនកនុង ពះនមដ៏ពិសិដរបស់ ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 


