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សេចក្តីស្តើម 

ប ើឥតមានបេចក្តីជំបនឿបេ ប ោះមនិអាចនងឹគា ព់្រោះឫេយ័ព្រោះបានប ើយ  ដ្បតិ
អ្នក្ណាដដ្លចូលបៅឯព្រោះ ប ោះព្តូវដតបជឿថា មានព្រោះដមន ប ើយថា ព្េងន់ងឹ
ព្ ទានរង្វា នដ់្ល់អ្េ់អ្នក្ដដ្លដេាងរក្ព្េង ់ូេូមបមើល ប បព្រើរ១១:៦)។ រឯីបេច
ក្តីជំបនឿ ប ោះគឺជាចិតតដដ្លដ្ឹងជាក្ថ់ានឹងបានដូ្ចេងឃមឹ ូេូមបមើល ប បព្រើរ ១១:
១)។ ព្េងម់ាន នទូលថា ប ើមានបេចក្តីជំបនឿ ដូ្ចព្គា រូ់ជមយួយ៉ា ងលអិត ប ោះអ្នក្
រាល់គាន អាចនិយយបៅភ្នបំអាយបរ ើបចញបាន (េូមបមើល មា៉ា ថាយ ១៧:២០)។ 
បោក្បានអ្ព័្បាហបំានេងឃមឹក្នុងជំបនឿថា គាតន់ងឹបានព្ត  ជ់ា ឪរុក្ដ្ល់
សាេនជ៍ាបព្ចើនដូ្ចបេចក្តីដដ្លព្រោះបានមាន នទូល (េូមបមើល រ ៉ាមូ៤:១៨)។ មាន
មនុេសខ្លោះរាយមឲ្យមានជំបនឿ ដតគាា នក្តីេងឃមឹ។ រួក្បគអ្ត ់ មានក្តីររំងឹវជិជមាន
ថា ការលអនឹងបក្ើតប ើងចំប ោះរួក្បគបោយសារការលអអ្សាា រយរ េ់ព្រោះប ើយ។ ខ្្ុ ំ
បជឿថាក្តីេងឃមឹ មំុខ្ ប ើយវាមានេំ ក្េ់ំនងជាមយួនឹងបេចក្តជីំបនឿ។ បយើង
មនិអាចមានមយួប ើយអ្តម់យួបានបេ បតើមនុេសអ្វជិជមាន គាា នេងឃមឹ អាចបដ្ើរ
និងរេ់បៅបោយមានជំបនឿយ៉ា ងដូ្ចបមតច? មនុេសអាច បជឿព្រោះជាមាា េ់ មនិដមន
បោយសារដតរកួ្បគជាវរីៈ ុរេ វរីៈ រនីនជំបនឿមនិបានប្ាើអ្ាី ជាង ការេុក្ចតិតថាព្រោះ
មានព្រោះជនាគងប់ៅប ោះបេ រកួ្បគក្ប៏ជឿដដ្រថា ព្រោះអ្ងគលអ ប ើយថា ព្េងព់្ ទាន
រង្វា នដ់្ល់អ្េ់អ្នក្ដដ្លដេាងរក្ព្េង ់ រួក្បគេនទងឹរងច់ ំ ប ើយររំឹងការលអរ េ់ព្រោះ 
មនិដមនបោយសាររកួ្បគេមេេួលវាបេ ដតបោយសារព្រោះ នទូលេនារ េ់ព្រោះ
ព្ ទានដ្ល់រកួ្បគ។  

ខ្្ុ ំបានចំណាយបរល៣៨ឆ្ន ចុំងបព្កាយបនោះប្ាើដ្ំប ើ រេូទាងំរិភ្របោក្ បដ្ើមប ី
អ្្ ិាយ និង បព្ងៀនព្រោះ នទូលព្រោះ។ ក្នុងក្ំ ុងបរលប ោះ ខ្្ុ ំបានជួ មនុេសលអៗ
ជាបព្ចើនដូ្ចជាអ្នក្ដដ្រ។ មានទាងំអ្នក្វនិិបយគេុន ស្តេតីបមផ្ទោះ មាត យៗដដ្លប្ាើការ 
អ្នក្េិលបោះ មស្តនតីរាជការ េ ព្គិន អ្នក្នបយបាយ អ្នក្ប្ាើការេា័ព្គចតិត ស្តេតី
បមមា៉ា យ និង ុរេប ោះមា៉ា យ។ ខ្្ុ ំមានអ្ភ្យ័ឯក្េិេធិបានជួ  ុរេស្តេតី បេទើរដតព្គ ់
ជំហនននជីវតិរ េ់ខ្្ុ ំ។ 

មនុេសខ្លោះលអដូ្ចជាមនុេសលប ីៗ បៅក្នុងរភិ្របោក្។ អ្នក្ខ្លោះបេៀតព្បា ខ់្្ុ ំថា 
រួក្បគរេ់មយួនងៃេព្មា ម់យួនងៃ បោយរាយម ចបា  ់ំបរញបេចក្តីព្តូវការរ េ់
រួក្បគ។ មនុេសជាបព្ចើនបេៀតជួ នឹងសាា នភារលំបាក្យ៉ា ងខ្ល ងំ   នយិយបោយ 
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ព្តង ់រកួ្បគមានអារមា ៍ចុោះចញ់និង មាន នទុក្្ៃនប់ោយសារជីវតិ។ 

ដតមនិថាមនុេសដ  ណា ឬសាា នភារដ  ណាបេ ខ្្ុ ំបានរក្ប ើញថា មានការ 
មយួដដ្លរួក្បគព្តូវការខ្ល ងំ ការមយួដដ្លបយើងព្គ គ់ាន ព្តូវការយ៉ា ងខ្ល ងំគឺៈ បេច
ក្តីេងឃមឹ។ 

ក្តីេងឃមឹគឺជាការរកី្រាយនិងមានេំនុក្ចិតតនងឹការលអ។ គជឺាអ្ំណាចនងិ ជាការ
ជំរញុចិតតដ្៏្ ំ ដូ្ចេឹក្ប ើងដដ្លបលើក្េូក្ទាងំមូលបាន។ បទាោះជាបយើងក្ំរុងចូល
បៅក្នុងេូក្ជា គ់ាងំ ឬក្ប៏ ើក្បកាត ងបោយកាល ហនចូលបៅក្នុងេមុព្េ ប ោះក្តី
េងឃមឹគឺជាប ងននវញិ្ញា  រ េ់បយើង ប្ាើឲ្យបយើងកាល ហនក្នុងការបជឿបតើអ្នក្ដឹ្ងបេ
ថា នឹងមានអ្ាីៗអាចបក្ើតប ើយ  ទ  រី់បនោះ?។   បរលខ្លោះមនិអាចរនយល់បានបេ 
ដតជានិចាជាកាលមនិអាច ដ្ិបេ្បាន ក្នុងការមានអារមា ៍ថា នងៃបនោះអាចជានងៃ
អាព្ក្ក្ក់្នុងការចុោះចញ់។  បេចក្តីេងឃមឹគឺជាជំបនឿ ដដ្លបជឿថា ការលអបក្ើតប ើង
ព្គ ប់រលទាងំអ្េ់!  

បនោះគឺជាមូលប តុដដ្លខ្្ុ ំបជឿថា បេៀវបៅដដ្លនិយយរីក្តេីងឃមឹបនោះ អាចនឹង
ជួយ អ្នក្ឲ្យប ើញក្តីេងឃមឹដ្អ៏្សាា រយអាចបក្ើតប ើងបាន។ ព្រោះគមពរីបាន ព្បា ប់យើង
ថា ឥ ូវបនោះ បៅមានបេចក្តជីំបនឿ បេចក្តីេងឃមឹ និងបេចក្តីព្េញ់ញ់ ដតបេចក្តី
ដដ្លវបិេេជាង គឺជាបេចក្តពី្េញ់ញ់ ូេូមអាន ១កូ្រនិងូេ១៣:១៣)។ មនិថា
អ្នក្ជានរណា ឬកាលៈបេេៈបៅក្នុងជីវតិអ្នក្យ៉ា ងបម៉ាចបេ បៅបរលបនោះ ដំ្ប ើ រ
ជីវតិរ េ់អ្នក្មនិអាចបជាគជយ័បានបេ ប ើគាា នក្តីេងឃមឹ។ ព្ េិនប ើកាលៈបេេៈ
មនិលអ អ្នក្ព្បាក្ដ្ជាព្តូវការក្តីេងឃមឹ ប ើយប ើកាលៈបេេៈលអ អ្នក្ក្ព៏្តូវការក្តី
េងឃមឹ បដ្ើបមប ើឲ្យសាា នភារលអប ោះនឹងន។៎ បៅបរលអ្នក្រេ់បៅក្នុងេួនននក្តីេងឃមឹ 
អ្ាីៗដតងដតព្េេ់ ំព្រងជានិចា! 

 ៉ាុដនត មនិថាក្តីេងឃមឹរ េ់បយើង្ំ ៉ាុណាណ បេ វាអាចង្វយនឹងខុ្េ។ ព្ េិនប ើ
អ្នក្ោក្ក់្តីេងឃមឹបៅបលើមនុេស គឺវាមនិដមនជាព្ ភ្រននក្មាល ងំដដ្លអាចេុក្ចិតត
បានប ោះបេ។ ព្ េិនប ើក្តេីងឃមឹរ េ់អ្នក្បៅក្ដនលងប្ាើការរ េ់អ្នក្ េងឃមឹបលើ
េមតាភារននការរក្លុយរ េ់អ្នក្  ឬេងឃមឹបលើមូលនិ្ិព្បាក្ចូ់លនិវតតនរ៍ េ់
អ្នក្ វាអាចនឹងប្ាើឲ្យអ្នក្ខ្ក្ចិតត។ ប ើក្តីេងឃមឹរ េ់អ្នក្េាិតបៅបលើេមតាភារ
ផ្ទទ ល់ខ្លួនរ េ់អ្នក្ វានឹងប្ាើឲ្យសា រោ បៅវញិបៅបរលេនុំក្ចិតតរ េ់អ្នក្របងគើ។ 

វាគឺជាការរិត និង្មាតា ំផុ្តៈ ក្តីេងឃមឹខ្ល ងំ ៉ាុណាណ វាអាព្េ័យបៅបលើ ព្ ភ្រ
រ េ់វា ប តុដូ្បចនោះប ើយព្គឹោះននក្តីេងឃមឹរ េ់បយើងព្តូវដតបៅក្នុងព្រោះជាមាា េ់ នងិ 
បៅបលើព្រោះ នទូលេនាដដ្លរក្ប ើញបៅក្នុងព្រោះ នទូលរ េ់ព្េង។់ ព្ េិនប ើ 
ព្រោះមនិដមនជាព្ ភ្របេ ប ោះក្តីេងឃមឹព្គានដ់តជា  ំងព្បាថាន ននគំនិតដដ្ល មាន
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រយៈបរលខ្ល។ី ធាតុរតិក្តេីងឃមឹដដ្លខ្្ុកំ្ំរុងដតជំរញុឲ្យអ្នក្មាន គវឺាខុ្េរីអ្ា ី
ដដ្លបោក្យីប៍ៅថាក្តីេងឃមឹ។ បេចក្តីេងឃមឹរ េ់អ្នក្បជឿ មនិអាចរបងគើបាន
ប ើយ ព្គ ទ់ាងំអ្ំណាច ព្គ ទ់ាងំការយល់ដឹ្ង នងិព្រោះវតតមានននព្រោះដ្រិ៏ត នងិ
ព្រោះរាជ ុព្តារ េ់ព្េងព់្រោះបយេ ូព្គិេតផ្ងដដ្រ។ 

អ្នក្អាចនយិយរប ៀ បនោះបានថា ប ើគាា នក្តីេងឃមឹក្នុងព្រោះជាមាា េ់បេ អ្នក្មិន
អាច ប្ាើអ្ាីបានបព្ចើនបេ ដតជាមយួ ក្តីេងឃមឹក្នុងព្រោះអ្ងគអ្នក្អាចប្ាើការបានបព្ចើន។  

តាមរយៈការអាននងិការេិក្ាព្រោះ នទូលរ េ់ព្រោះជាមាា េ់ ព្រោះ នទូលបាន
 ង្វា ញបយើងរីអ្ាីដដ្លបក្ើតប ើងបៅបរល ុព្តរ េ់ព្រោះអ្ងគហ នរេ់បៅជាមយួនឹង
ក្តីេងឃមឹ។ តាងំរីគមពរីេញ្ញា ចេ់រ ូតដ្ល់គមពរីេញ្ញា ងាី បយើងប ើញមនុេស្មា
តា សាមចបា  មនុេសដដ្លមានគុ វ ិតតិ និង រាជយ័ដូ្ចបយើង យក្ឈ្នោះបលើ ញ្ញា
បោយសាររួក្បគបព្ជើេបរ ើេក្នុងការមានេងឃមឹថា ព្រោះអ្ងគមានអ្ាីដដ្លអ្សាា រយរីបលើ
បម ...បោយរកួ្បគោក្ប់េចក្តីជំបនឿរ េ់រួក្បគបៅក្នុងព្េង។់ 

 បទាោះ ីជាកូ្នបៅប បព្រើរធាល  ប់្ាើជាបឈ្លើយបៅបអ្េីុ អ្េ់រយៈបរលជាបព្ចើន
ជំ នក់្តី ក្ក៏្តីេងឃមឹននបេរភីារបាន ងឲឲំ្យម៉ាូបេមាននិមតិតននការបព្បាេ
បោោះរួក្បគបចញរីការបគៀ េងកតជ់ិោះជានដ់្អ៏ាព្ក្ក្ដ់ដ្រ។

 បៅបរលទាហនរ េ់អ្ុីព្សាដអ្លរួនបៅក្នុងោនោា នបោយសារខ្ល ច កូ្
លីយ៉ា ត ក្តីេងឃមឹេព្មា ជ់យ័ជំនោះប្ាើឲ្យោវឌិហ នេួរ  ឯអ្នក្ណាដដ្ល
នឹងេមាល  ស់ាេនភ៍្លីីេទីនបនោះ ប ើយដ្ក្បេចក្តដី្ំបនៀលរីអ្ុីព្សាដអ្ល
បចញប ោះនឹងបានអ្ាី?  ូ១សំាយ៉ាូដអ្ល១៧:២៦)។

 បៅបរលដដ្លព្ ឈ្មមខុ្និងដផ្នការអាព្ក្ក្រ់ េ់បោក្ហមា៉ា ន ក្នុងការ
ំផ្ទល ញជនជាតិរ េ់ ង ក្តេីងឃមឹដដ្ល ងអាចប្ាើឲ្យមានការផ្ទល េ់ តូរ គឺ

បអ្េប្ើរមានបេចក្តីកាល ហនក្នុងការ ំដ ក្េំបនៀមេមាល  និ់ងបេនើេំុជួ បេតច
 ការចក្បចញរីការង្វរ រីមតិតេមាល ញ់ ឬបទាោះ ីជាេុក្ព្គសួារបចល ក្ក៏្តី

េងឃមឹរីព្រោះបយេ ូបានជាបេចក្តីេនាននព្រោះបមេីុ ប្ាើឲ្យមនុេសសាមចបា
ជាបព្ចើនបបាោះ ងប់ចលអ្ាីៗទាងំអ្េ់ ប ើយបដ្ើរតាមព្េងរ់ ូតដ្ល់ព្រោះអ្ងគ
ជា ឆ់្ក ង។

 បតើអ្នក្ប ើញការព្គ ដ្ ត  ព់្គ វ់េ័ិយ និងសារជាតិរ ងំននក្តីេងឃមឹបេ?
បៅក្នុងឧទា រ ៍នីមយួៗនន េគមពរីទាងំបនោះ ក្តីេងឃមឹបលើេជាងគំនិត
ននការជំរញុចិតត ឬការព្េបមើលព្េនម៉ា ក្តីេងឃមឹមិនដមនជាអ្ាីដដ្លមិនអាច  
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បៅរចួជាមយួបភ្លើងននព្រោះជាមាា េ់ដដ្លមនិអាចរនលតប់ានប ោះបេ។ 

 េព្មា ប់ោក្ម៉ាូបេ ក្តីេងឃមឹអាចផ្ទត ចព់្េវា៉ាក្ប់ាន។
 េព្មា ោ់វឌី ក្តីេងឃមឹេួរេំ ួរដដ្លអ្នក្ដ្នេអ្តហ់ នេួរ។
 េព្មា ប់អ្េប្ើរ ក្តីេងឃមឹព្ ឆ្ងំជាមយួនងឹអ្ាីៗដដ្លរិបេេ ដដ្លព្រោះ

អាចបព្ ើ ងឲ្យជួយ េបស្តង្វគ ោះព្ ជាជាតិរ េ់ ងរីការេមាល   ់ំផ្ទល ញ។
 េព្មា រ់ួក្េិេស ក្តីេងឃមឹប្ាើឲ្យរួក្បគកាល ហនបបាោះជហំនបៅក្នុងជីវតិ ងាី

ប ើយកាល យជាអ្នក្ផ្ទល េ់ តូររភិ្របោក្។
ខ្្ុ ំបជឿថាបេចក្តីេងឃមឹអាចប្ាើការទាងំប ោះបៅក្នុងជីវតិរ េ់អ្នក្ដដ្រ។ ដូ្បចនោះ 

ប ើយបានជាខ្្ុ ំចងឲ់្យអ្នក្ច អ់ារមា ៍អានបេៀវបៅបនោះ។ ដូ្បចនោះប ើយបានជាខ្្ុ ំ
ច អ់ារមា ៍ឲ្យបព្ ើព្បាេ់បរឿងបផ្សងៗ បគាលការ ៍ព្គឹោះបៅក្នុងព្រោះគមពរី នងិបម 
បរៀនជីវតិដដ្លអ្នក្នឹងជ ួព្ េោះបៅបលើេំររ័នីមយួៗក្នុងការបលើក្េឹក្ចតិតអ្នក្ បឆ្ព ោះ 
បៅមុខ្ និងោេ់បេចក្តីជំបនឿរ េ់អ្នក្ប ើង! េូមប្ាើការបនោះបោយមានបគាល
 ំ ងចាេ់ោេ់...ចូរច យ់ក្បោយចិតតបឆោះឆលួ ប ើយចូរ ដ្ិបេ្ការរេ់បៅ
បោយគាា នក្តីេងឃមឹ! 

អ្នក្ប ើញប ើយ បរញមយួជវីតិរ េ់អ្នក្ បទាោះ ីអ្នក្ច អ់ារមា ៍ ឬមនិច ់
អារមា ៍ បោកី្យប៍ានព្បា អ់្នក្ថា ចូរកុ្ំឲ្យមានក្តីេងឃមឹ។ អ្តីតកាលឈ្ចឺ ់
 ចាុ បននកាលខ្ក្ចតិត និងអ្ គតកាល បព្ងៀនអ្នក្ព្គ ក់ារកុ្ំឲ្យមានការររំងឹេុក្ 
ដូ្ចជាេមប តុផ្លប ើយបៅេៃ ប់េៃៀម កុ្ំររឹំងេុក្ ួេប តុបរក្រីបព្ ោះប្ាើឲ្យ
អ្នក្ខ្ក្ចិតត។  

ការរិនិតយការមាននផ្ទប ោះលេធផ្លបចញមក្វជិជមាន...ចូរកុ្មំានេងឃមឹអី្ បតើអ្នក្
ចរីំអ្ាីដដ្លបានបក្ើតប ើងកាលរីមុនបេ? មានមនុេសមាន ក្ប់្ាើឲ្យអ្នក្ឈ្ចឺ  ់
ប ើយមក្េំុបទាេអ្នក្និងចងឲ់្យអ្ាីៗបានព្ បេើរប ើងវញិ... ចូរកុ្ំមានក្តីេងឃមឹអ្ ី
គាតអ់ាចប្ាើឲ្យអ្នក្ឈ្ចឺ ម់តងបេៀត។ កកាេដ្ភ្៏ាក្ប់ផ្អើលមានប ើងបៅក្ដនលងប្ាើ
ការ... ចូរកុ្ំមានេងឃមឹអ្ី វាព្ ដ លជាមនិបានេបព្មចបេ។  

 ៉ាុដនតជីវតិដដ្លគាា នបេចក្តីេងឃមឹ វាមនិដមនជាជីវតិដដ្លព្ បេើរប ោះបេ។ អ្នក្
ព្ ដ លជានិយយថា អ្នក្ព្គានដ់តព្ យត័ន មានេុវតាភារ វាព្ បេើរជាង មានការ
បសាក្សាត យ ចយេ៍ ដតអ្នក្ឯងព្គានដ់តខ្ល ច។ ខ្ល ចការឈ្ចឺ  ់ ខ្ល ចការខ្ក្ចតិត 
ខ្ល ចក្នុងការច យ់ក្កកាេ។ ការខ្ល ចអាចមានមូលប តុលអ។ ព្ ដ លជាអ្នក្
ធាល  ឈ់្ចឺ ខ់្ល ងំបៅក្នុងជីវតិ ប ើយមាន េរិបសា្នក៍្នុងការបាក្េ់ឹក្ចតិត នងិខ្ក្
ចិតតជាបព្ចើនជាមយួការទាងំប ោះ។  េរិបសា្នព៍្បា អ់្នក្ថា គាា នអ្ាីដព្ ព្ ួលរ ូត
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បេ  ៉ាុដនតព្រោះ នទូលព្រោះព្បា ប់យើងថាមានការព្ បេើរ ប ើយ គាា នអ្ាីដដ្លមនិអាចបៅ
រចួប ោះបេ ចំប ោះព្រោះជាមាា េ់!  

ដ្ល់បរលប ើយេំរា ក់កាេបៅក្នុងជីវតិរ េ់អ្នក្! ចូរេុក្ចិតតព្រោះជាមាា េ់ឲ្យ
អ្េ់រីចិតតក្នុងការេងឃមឹេំរា ក់ារលអៗ  ំផុ្ត ដូ្ចជា េ ំក្េ់ំនងលអ កកាេលអ 
អា  ៍រិ  ៍លអ ដ្ ឹំងលអ លេធផ្លលអ ជីវតិលអ ំផុ្ត។ ចូរេងឃមឹការលអៗ បក្ើត
ប ើងចំប ោះអ្នក្បៅនងៃបនោះ! 

ព្រោះជាមាា េ់ចងឲ់្យអ្នក្មានជីវតិដ្អ៏្សាា រយបក្ើតប ើង។ ប ើអ្នក្ធាល  េ់ងសយ័ថាការ 
ប ោះគឺជាការរិត ចូរចងចថំា ព្េងប់ានព្ ទានរ េ់រិបេេដតមយួគតរ់ េ់ព្េង ់
គឺព្រោះបយេ ូ។ ព្រោះបយេ ូបានេុគត ់ ប ើយប ើអ្នក្េេួលអ្ំបណាយននបេចក្តី
េបស្តង្វគ ោះ ប ោះអ្នក្នឹងមានជីវតិដ្អ៏្េ់ក្លបបៅឋានេួគ ៌ ប ើយ ជីវតិរ េ់អ្នក្នឹង
រកី្រាយបៅដផ្នដី្បនោះដដ្រ។  

ក្នុងព្រោះគមពរីយ៉ាូហន១០:១០ ព្រោះបយេ ូបានមាន នទូលថា "ខ្្ុ ំបានមក្ បដ្ើមបឲី្យ
អ្នក្រាល់គាន មានជីវតិ (ប ើយឲ្យមានជីវតិប ោះបរញ រ ិូរ ៌ផ្ង)"។  

ដូ្ចដដ្លអ្នក្បានអានបេៀវបៅបនោះរចួប ើយ ខ្្ុ ំេងឃមឹថា អ្នក្នឹងប ើញ ព្រោះជា
មាា េ់ព្េងច់ងឲ់្យអ្នក្  "មាននិងជីវតិរកី្រាយ"។ ព្េងច់ងឲ់្យអ្នក្មានវញិ្ញា   មាន
គំនិត មានអារមា ៍ មានេំ ក្េ់ំនង និងមានរ ូកាយលអព្ បេើរ ំផុ្តរាល់ឆ្ន  ំ
រាល់នងៃ និងរាល់បរល។ បៅបរលដដ្លអ្នក្ដឹ្ងថា ព្រោះចងឲ់្យអ្នក្ព្ បេើរ ផុំ្ត 
ប ើយអ្នក្មនិអាចប្ាើបាន អ្នក្ព្តូវ ំបរញមក្វញិបោយក្តេីងឃមឹ។ ព្រោះចង ់ំបរញ
ព្គ អ់្ាីដដ្លអ្នក្ព្តូវការ ប ើយបដ្ើបមប ើឲ្យអ្នក្អាចជួយ អ្នក្បផ្សងបេៀតបាន។  

ដូ្បចនោះ ប ើនងៃបនោះអ្នក្ក្ំរុងឈ្ចឺ  ់ ប ើយគិតថាអ្ាីៗ នឹងព្ បេើរប ើង...ចូរោេ់ 
បេចក្តីេងឃមឹរ េ់អ្នក្ប ើង។ 

ព្ េិនប ើជីវតិរ េ់អ្នក្ក្ំរុងដតខ្ាល់ខ្ា យ ឆលងកាតភ់ារខ្ាោះខ្ត េូមេួរខ្លួន 
ឯងថា បតើមានអ្ាីខ្លោះ...ចូរោេ់បេចក្តីេងឃមឹរ េ់អ្នក្ប ើង។ 

ព្ េិនប ើអ្នក្ចិចបា ឹមកូ្នបៅ ប ើយខ្ាល់ខ្ា យរីជីវតិថាបតើមានអ្ាីេនសេុំក្ េំ
រា រ់ួក្បគ...ចូរោេ់បេចក្តេីងឃមឹរ េ់អ្នក្ប ើង។ 

ព្ េិនប ើអ្នក្ច ប់ផ្តើមផ្សងបព្រងជាមយួនងឹអ្ាីមយួងាីដដ្លព្ ងុយព្ ថាន បលើេ
រីអ្ាីដដ្លអ្នក្ធាល  ព់្ ងុយរីមនុ...ចូរោេ់បេចក្តីេងឃមឹរ េ់អ្នក្ប ើង។  

បៅបរលអ្នក្ហ នោេ់បេចក្តីេងឃមឹរ េ់អ្នក្ប ើង ប ោះអ្ាីៗនឹងផ្ទល េ់ តូរបៅ
ក្នុងជីវតិរ េ់អ្នក្។ ជំបនឿនងឹបក្ើនប ើង អ្ំ រនឹងព្ត  ម់ក្វញិ ប ើយក្តីេុខ្
សានតនងឹបសាយរាជយ។ ដូ្បចនោះប ើេិនជាអ្នក្េក ច់តិតក្នុងការ ចបា ភ់ារខ្ាល់ខ្ា យ 
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តាមដតអាចប្ាើបាន ការបនោះនឹងបានព្ បេើរប ើងបៅបរលបព្កាយ។ អ្នក្ព្ ដ លជា
ោក្ប់េៀវបៅបនោះចុោះបៅបរលបនោះ។  

 ៉ាុដនតព្ េិនប ើអ្នក្រចួរាល់ក្នុងការផ្ទល េ់ តូរ ប ើយរចួរាល់ក្នុងការឲ្យអ្ាីៗ ព្ បេើរ
ប ើង េូម នតអានបេៀត។ បេចក្តីេងឃមឹមានផ្លូវដ្ល៏អអ្សាា រយក្នុងការផ្ទល េ់ តូរដ្ល់
អ្េ់អ្នក្ណាដដ្លបអា ព្ក្បសា វា។  បេចក្តីេងឃមឹជាសារធាតុដដ្លប្ាើឲ្យមាន 
គំនិត និងមានការព្េបមើព្េនម៉ាផុ្េប ើង (េូមបមើល េុភាេិត២៤:១៤)។ បយើង
ខ្្ុមំានក្តីេងឃមឹប ោះេុក្ដូ្ចជាយុថាក ននព្រលឹងដ្ជ៏ា ោ់ ម់ាមំនួ (េូមបមើល ប 
បព្រើរ ៦:១៩)។ េំនុក្ចិតតដដ្លប្ាើឲ្យបយើងហ នក្នុងការសាងេងជ់ីវតិដដ្លព្ បេើរ
ប ើង (េុភាេិត២៣:១៨)។ ភារក្ក្ប់តត ននការដឹ្ងថា បយើងមនិបៅដតឯងូ រ ៉ាមូ៥:
៥)។  

ព្ េិនប ើការបនោះលអេំរា អ់្នក្ ចូរកាល ហនប ើងបដ្ើមបបី្ាើអ្ាីមយួដដ្លអ្នក្មនិ
ធាល  ប់្ាើរីមនុមក្...ចូរោេ់បេចក្តីេងឃមឹរ េ់អ្នក្ប ើង។ អ្នក្នឹងរកី្រាយជាមយួ
នឹងអ្ាីដដ្លអ្នក្ប្ាើ រីបព្ ោះព្រោះជាមាា េ់ក្ំរុងរងច់ផំ្តល់ព្រោះគុ ដ្ល់អ្នក្។   

 



 
វគ្គ ១ 

 

ក្តីសង្ឃមឹឡ ើង្ឡៅខ្ពស់ជាង្មុន 

.... 
 

រឯីអ្នកណាដែលជ ឿសង្ឃមឹជលើ ព្រះអ្ម្ចា ស់ដែង្ដែម្ចនកម្ចល ាំង្ថ្មីជានិច្ា ជព្រៀរ
ែូច្ជាសែវឥន្ន្ី ជ់ ះជ ើរ… 

ជអ្សាយ៤០:៣១ 
 
ជាញឹកញារណ់ាស់មនុសសម្ចនអារមមណ៍ថា ការដែលម្ចនសង្ឃមឹជលើសរីអ្វីដែល
រួកជេម្ចនេឺជាការជោភលនឬ់ជាការខុសឆ្គង្។ វាជាការរិែែូច្គ្នន ដែរ ជានចិ្ាជា
កាលជយើង្ព្ែូវដែសករចិ់្ែត និង្ជរញច្ិែតជាមយួអ្វីដែលជយើង្ម្ចន រិែណាស់ វាមនិ
ដមនម្ចននយ័ថាការព្ាថាន ច្ង្ា់នអ្វីដែលព្ែមឹព្ែូវខុសជ ះជេ ជៅជរលជយើង្ច្ង្់
ានជោយជ ែុផលព្ែឹមព្ែូវជ ះ។ ជែើជយើង្អាច្សករច់្ិែតជ ើយច្ង្ា់នដថ្មជេៀែ
កនុង្ជរលដែមយួានឬជេ? ជរលជនះខ្ុ ាំរិែជាសករច់្ិែតខ្ល ាំង្ណាស់ជាមយួអ្វីព្េរ់
យ៉ា ង្ជៅកនុង្ ីវែិខ្ុ ាំ ជព្រះខ្ុ ាំជ ឿថា ជៅកនុង្ជរលព្េង្ ់  ីវែិខ្ុ ាំលអឥែជខ្ា ះ។ ខ្ុ ាំអាច្
រកីរាយ ជ ះជាអ្ែម់្ចនអ្វីជព្ច្ើនដថ្មជេៀែ ជោយសារអ្ាំណរនិង្ការសករច់្ែិតររស់ខ្ុ ាំ
ជៅកនុង្ព្រះព្េិសត។ សូមបជីៅជរលជនះ ខ្ុ ាំច្ង្ា់នអ្វីជាជព្ច្ើនដថ្មជេៀែជៅកនុង្ ីវែិ
ររស់ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំច្ង្ជ់ៅមុខឲ្យានឆ្ងា យ តាមដែលព្រះអ្ង្គអ្នុញ្ញា ែ ជ ើយជ្វើការជព្ច្ើន
ជាង្ជនះដថ្មជេៀែសព្ម្ចរព់្េង្ ់និង្អ្នកែទេតាមដែលកាំឡាំង្មនុសសអាច្ជ្វើាន។ 
ខ្ុ ាំអ្ែច់្ង្ា់នជព្ច្ើនឬែចិ្ ជាង្ ីវែិែល៏អរាំផុែដែលព្រះអ្ង្គគ្នរព់្រះេយ័ព្រ នមក
ខ្ុ ាំជ ះជេ។ 
ខ្ុ ាំច្ង្ា់នព្រះអ្ង្គដថ្មជេៀែជៅកនុង្ ីវែិររស់ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំច្ង្ជ់ៅ ិែព្េង្ ់ ខ្ុ ាំច្ង្ជ់ែើរ ិែ

សនិេធជាមយួព្រះអ្ង្គ   (ភលីីរ៣:១០)។ ខ្ុ ាំច្ង្ា់នព្ាជ្ាដថ្មជេៀែ ច្ង្ម់្ចនចិ្ែត
នឹង្្ឹង្ជព្ច្ើនដថ្មជេៀែ ជ ើយច្ង្ា់នមែិតសម្ចល ញ់លអៗ ជព្ច្ើនដថ្មជេៀែ។ ខ្ុ ាំច្ង្ា់ន
កូនជព្ច្ើនដថ្មជេៀែ ជ ើយច្ង្ឲ់្យមនុសសានេេួលព្រះព្េិសតជាព្រះអ្ង្គសជន្ គ្ ះ
ជព្ច្ើនដថ្មជេៀែសព្ម្ចរ ី់វែិររស់រួកជេ ខ្ុ ាំច្ង្ជ់ ើញការអ្សាា រយជព្ច្ើនដថ្មជេៀែ ការ
ជព្ាសឲ្យជា ការេាំលុះេាំោយ និង្ព្រះជច្សាត ព្រះជាម្ចា ស់ជព្ច្ើនដថ្មជេៀែ។  



2                               ចូរដាស់ឡសចក្តីសង្ឃមឹរបស់អ្នក្ឡ ើង្!                    
ខ្ុ ាំជ ឿយ៉ា ង្អ្ស់រចី្ិែតថា ជយើង្អាច្សករច់្ិែតែល់ច្ាំណុច្ដែលមនិអាច្រ ាំខ្ន

ជយើង្ាន ឬការខវល់ខ្វ យជាមយួអ្វីដែលជយើង្ម្ចន កនុង្ជរលដែមយួជយើង្ច្ង្ា់ន
អ្វីដថ្មជេៀែដែលម្ចនជ ែុផលព្ែឹមព្ែូវ និង្ព្ែូវជរល(សូមអាន ភលីីរ៤:១១,១៩) 
រិែណាស់ ខ្ុ ាំជ ឿថាអ្ស់អ្នកដែលសករចិ់្ែតជាមយួអ្វីដែលែចិ្ជាង្ការដែលព្រះ

ជ្វើការសព្ម្ចររ់ួកជេ េឺកាំរុង្ដែោកភ់ារ្ាំឧែតមភររស់ព្រះជ ើយ។  ព្រះគ្នរព់្រះ 
េយ័រ ា្ ញថា ព្េង្ខ់្ល ាំង្រូដកជៅកនុង្ ីវែិររស់ជយើង្ព្េរ់ៗ គ្នន  ព្រះអាច្ជ្វើការ ួស  
ជលើសលរ ់ ខពស់ជាង្ និង្ ជលើសរីអ្វីដែលជយើង្េូលសូមឬេិែជៅជេៀែ េឺរិែជា
ជលើសរីអ្វីដែលជយើង្ានអ្្សិាា ន ច្ង្ា់ន រីេាំនិែ រសីង្ឃមឹ ឬ រីសុរនិតររស់
ជយើង្ (សូមអាន ព្រះេមពរី ជអ្ជភសូរ ៣:២០)។ 



 

ជំពកូ ១ 
 

ល ើកកំរតិនៃការរពឹំងទុករបស់អ្នក 
 

ចូរសង្ឃមឹទុកចិត្តល ើ ព្រះជាម្ចា ស់! ចូរម្ចនកម្ចល ាំង្ និង្ ចិត្តក្លល ហានរងឹ្បុឹង្ 
ល ើង្! ចូរសង្ឃមឹទុកចិត្តល ើព្រះជាម្ចា ស់! 

ទាំនុកត្លមកើង្២៧:១៤ 
 

«កតីរ ាំរងឹ្ទុកខ្ពស់គឺជាគនលឹះលៅក្លនអ់្វីៗព្គបយ់៉ា ង្។» 
      Sam Walton 

 

សូមឲ្យខ្្ុ ាំព្ាបអ់្នកលរឿង្មយួ អ្ាំរីព្សីតម្ចន កល់ ម្ ះ បប៊ែត្ធី។ បប៊ែត្ធីជាអ្នកល ឿម្ចន ក។់ 
នាង្អានព្រះគមពរីរបស់នាង្ជាព្បចាំ នាង្លធវើក្លរសម័ព្គចតិ្ត បចកភយួដ ់អ្នកបដ 
គ្មម នផ្ទះសបមែង្មយួបខ្មតង្។ ស្តត បល់ៅដូចជា អណាស់ លត្ើបមនលទ? 
ព្បពរណាស់ ម្ចនក្លរជាលព្ចើនលទៀត្រីបប៊ែត្ធីបដ អ្នកព្ត្ូវដឹង្ៈ លរ  នាង្អ្ត្់

លៅជាមយួរួកលគ មតិ្តភកតិរបស់នាង្លៅនាង្ថា «បប៊ែត្ធីដាំណឹង្អាព្កក»់។ រួកលគ
ម្ចនក្លរភយ័ខ្លល ចចាំល ះរហ័សនាមលនះណាស់ បត្ព្គបយ់៉ា ង្លសមើភារ លព្ ះជាផ្ 
បដ បប៊ែត្ធីានលធវើ នាង្ម្ចនវធិីកនុង្ក្លររ ាំរឹង្ទុក ក្លរទាយទុក និង្ក្លរបសវង្រកអ្វី
បដ អាព្កកល់សទើរបត្កនុង្ព្គបស់្តា នក្លរទាាំង្អ្ស់។ ខ្្ុ ាំនងឹ្ឲ្យឧទារណ៍មយួដ ់អ្នក។ 
លៅរដូវលតត កនលង្មក បប៊ែត្ធីនិង្ស្តវ មរីបស់នាង្ (ភ ីបតីលហង្ស៊ែយ) ានលធវើ

ដាំលណើ រកាំស្តនតជាព្គួស្តរ ជាមយួកូនទាាំង្រីររបស់រកួលគ «Won’t–Amount–to 
Much–Will-and Middle–of–the– pack Megan) លៅលរ លនះខ្្ុ ាំចង្ព់្ាបអ់្នក
ថា ភ ីជាស្តវ មបីដ គួរឲ្យព្សឡាញ់ លហើយ វ ី និង្ បម៉ាកលហេន កជ៏ាកូនដ ៏អបដរ 
ប៉ាុបនត បប៊ែត្ធីគ្មម នកតីសង្ឃមឹខ្ពស់សព្ម្ចបរ់ួកលគលទ។ នាង្កអ៏្ត្ម់្ចនកតីរ ាំរឹង្អ្វីលព្ចើនរី
រួកលគបដរ។ ធាតុ្រិត្ពនបញ្ហា លនាះគឺ នាង្ព្សូបយកបត្លរឿង្អាព្កក់ៗ  លហតុ្លនះ
លហើយលទើបនាង្ានទទួ រហ័សនាមលនះ។ 
ប៉ាុនាម នបខ្មនុលនះ ភ ីនងិ្បប៊ែត្ធី ានលព្គ្មង្លធវើដាំលណើ រកាំស្តនតមយួសាត ហ៍លៅ

កនុង្រដូវលតត ជាក្លរសព្ម្ចកបដ លគនិយម លហើយមនុសសចូ ចិត្តលៅ បត្លៅលរ 
ដាំលណើ រលនះ ិត្ចូ មកដ ់ បប៊ែត្ធីចបល់ផ្តើមដឹង្ថាដាំលណើ រលនះនឹង្ បួវបិត្តិ។ លៅ
លរ បដ រួកលគលធវើដាំលណើ រាន៥០០គម ល ព្ ះលៅលគ្ម លៅបដ រួកលគចង្ល់ៅ
សព្ម្ចក បប៊ែត្ធីរអ្៊ែូរទាាំរហូត្ «គិត្ខុ្សលហើយ ព្គ្មនប់ត្ត្ព្មង្ ់ួរចូ ល ង្កបនលង្



4                               ចូរដាស់លសចកតីសងឃមឹរបស់អ្នកល ើង!                    
កាំស្តនតបវង្ជាង្មយួគី ូបម៉ាត្ ។ ចាំបណកសណាា គ្មរវញិ មនិ អដូចបដ ាន
ផ្សរវផ្ាយលស្តះ។ លមើ លមឃដូចចង្ជ់ាលភលៀង្លរញមយួអាទិត្យលហើយលមើ លៅ»។ 
ភ ីនិង្កូនៗរាយមព្ាបប់ប៊ែត្ធីថាវាមនិអ្ីលទ រួកលគអាចទទួ ផ្ ព្បលយ ន៍
រីស្តា នភារលនះ  បត្បប៊ែត្ធីម្ចនអារមមណ៍មលួ ៉ា  អ្ស់អារមមណ៍កនុង្ក្លរលដើរល ង្។ គួរ
ឲ្យអាណិត្ភ ី វ ី នងិ្ បមលហេនណាស់  ៥០០គម លធវើដាំលណើ រលព្បៀបដូច១០០០
គមពនភារធុញព្ទានប់ាំផុ្ត្។  
និយយឲ្យងាយ ដាំលណើ រសព្ម្ចកកាំស្តនតលនះានលកើត្ល ើង្ដូចអ្វីបដ បប៊ែត្ធី

ានរ ាំរឹង្ទុក។ ក្លរត្ព្មង្ ់ួរចូ បហ ទឹកលៅកបនលង្កាំស្តនតបវង្ជាង្ធមមតាបនតចិ។ 
ចាំល ះ ភ ី វ ី និង្ បមលហេន  អ្ត្ប់ញ្ហា  លហើយវាាន   ផ្ត ់លរ បវង្បនតិច
សព្ម្ចបរ់ួកលគកនុង្នយិយល ង្លសើចជាមយួគ្មន លហើយលរៀបគលព្ម្ចង្ថា លត្ើគួរ ិះអ្វី
លៅលរ បនាទ ប។់ បត្បប៊ែត្ធីរតិ្ជាមនិសបចយចតិ្តយ៉ា ង្ខ្លល ាំង្។ «ខ្្ុ ាំថាវាលកើត្ល ើង្ 
លកើត្ល ើង្បមន»។ នាង្ានដលង្ាើមធាំ។ 
លភា នីយដ្ឋា ន បដ រួកលគលព្ ើសលរ ើសលៅទទួ ទានអាហារលរ ល្ងា ចដាំបូង្

លនាះ កម៏និាន អឥត្លខ្លា ះបដរ ។ អ្នករត្តុ់្ានព្ាបភ់ ីនិង្បប៊ែត្ធីថា លភស ជះ
បដ រួកលគចង្ញុ់ាំបបរជាអ្ត្ម់្ចន ។ ភ ីលព្ ើសលរ ើសលភស ជះលផ្សង្លទៀត្ បត្បប៊ែត្ធី
លព្ ើសលរ ើសយកឥរយិបថមនិសបចយចតិ្ត។ «មនិគួរឲ្យល ឿ» នាង្ដកដលង្ាើមធាំ។ 
ប៉ាុបនត ក្ល ៈលទសៈបដ មនិអាចទទួ យកានចុង្លព្ក្លយលនាះគឺបនទបល់ៅកនុង្

សណាា គ្មរ លរ បដ ព្គួស្តររបស់នាង្ានយកឥវា៉ានម់កដ ់បនទបស់ណាា គ្មរ
លហើយ រួកលគានលឃើញថាទូរទសសនអ៍្ត្ដ់ាំលណើ រក្លរាន អ។ «ខ្្ុ ាំថា បមនៗ ខ្្ុ ាំថា
បមនៗ ខ្្ុ ាំថាបមនៗ» វាលធវើឲ្យបប៊ែត្ធីមលួ ៉ា លតត ព្កហាយក្លនប់ត្ខ្លល ាំង្។ «ខ្្ុ ាំថាលហើយថា
សណាា គ្មរលនះមនិ អលទ» ភ ីានលៅអ្នកទទួ លភ្ៀវ លហើយលៅលគមក ួស ុ 
ឲ្យយ៉ា ង្ល ឿនលហើយាននាាំយកទូរទសសនម៍ក ូនវញិ លហើយទូរទសសនប៍ដ ខូ្ចក៏
 ួស ុ លហើយបដរ។ 
បប៊ែត្ធីដាំណឹង្អាព្កកា់នដាំណឹង្អាព្កករ់ីដាំលណើ រកាំស្តនតបស់នាង្ លហើយលនាះ

គឺរិត្ជាានលកើត្ល ើង្ដូចបដ នាង្ានរ ាំរឹង្ទុកបមន។ 
 

បញ្ហា ផ្លវូចតិត 
 

លរឿង្របស់បប៊ែត្ធីគឺជាលរឿង្បដ ព្បឌិត្ល ើង្ទាាំង្ព្សុង្ បងាា ញរីបុគេ ម្ចន កប់ដ 
អាព្កកដូ់ចអ្នកនងិ្ខ្្ុ ាំបដរលរ ខ្លះ។ លយើង្អាចរកលឃើញខ្លួនឯង្ទាកទ់ង្លៅនឹង្
ឥរយិបថទុទទដិាិនិយម លហើយម្ចនកតីរ ាំរឹង្ទាប ក្លររិរណ៌នារីអាក្លសធាតុ្ដូចជា 
«ររកដុាំៗ» ជាជាង្ «ពថារះដុាំៗ»  លមើ បកវទឹក «លទើបបត្ានកនលះបកវ»  ាំនួសលដ្ឋយ 



                                ល ើកកំរតិនៃការរពំឹងទុករបស់អ្នក                                  5 
«ខ្វះកនលះលទៀត្លទើបលរញ»។ 
សព្ម្ចបប់ប៊ែត្ធី លដ្ឋយលព្ ះកតីរ ាំរឹង្ទុកទាបរបស់នាង្លធវើឲ្យនាង្មនិអាចរកីរាយ

ជាមយួក្លរសព្ម្ចកលៅរដូវលតត របស់នាង្ ផ្ទុយរីមនុសសជាលព្ចើនលទៀត្។ ក្លរម្ចនកតី
រ ាំរឹង្ទុកទាបនឹង្រារា ាំង្រួកលគរកី្លររកីរាយលៅកនុង្ ីវតិ្របស់រកួលគ។ រកួលគឆ្លង្ក្លត្់
 ីវតិ្ព្បចាំពថាជាមយួនឹង្ភារអ្វ ិជម្ចន បសវង្រកបត្កាំហុស ម្ចនឥរយិបថបដ រះិ
គន ់ កព្មម្ចនសង្ឃមឹចាំល ះក្លរ អបាំផុ្ត្ណាស់  លព្ ះលគរវ ់បត្រ ាំរឹង្រីក្លរអាព្កក់
បាំផុ្ត្។ លរ អ្វមីយួមនិសូវ អលកើត្ល ើង្ រួកលគគិត្ថា ខ្្ុ ាំម្ចនអារមមណ៍ថាពថាលនះជា
ពថាស៊ែយ លហើយលរ ម្ចនអ្វមីយួ អលកើត្ល ើង្ រកួលគគតិ្ថា ក្លរ អលនះលៅមិនាន
យូរលទ។ ពថា អឬពថាអាព្កក ់លៅល ើកាំរូ ភនាំ ឬព្  ង្ភនាំកតី រួកលគមនិអាចរកីរាយលៅ
កនុង្ ីវតិ្របស់រួកលគលទ… លព្ ះរួកលគអ្ត្ម់្ចនកតីរ ាំរឹង្ថា រួកលគអាចម្ចនវា។ ព្ប 
បហ ជាអ្នកនិង្ខ្្ុ ាំមនិអាព្កកដូ់ចជាបប៊ែត្ធីលទ បត្នយិយលដ្ឋយព្ត្ង្ ់មនិថាក្លរអ្ត្់
ម្ចនកតសីង្ឃមឹកាំរតិ្ណាលទ វាលធវើឲ្យម្ចនឥទធិរ ពនក្លរបាំផ្លិចបាំផ្លល ញទាាំង្អ្ស់លៅកនុង្
 ីវតិ្របស់លយើង្។ លហតុ្អ្វីានជាមនិរ ាំរងឹ្ក្លរ អបាំផុ្ត្នឹង្លកើត្ល ើង្ លហើយលបើកទាវ រ
លដើមែអីាចលឃើញថាព្រះលធវើអ្វីមយួ? 
ក្លរម្ចនកតីរ ាំរឹង្ទុកទាប វាល ើសរីក្លររអ្៊ែូរទាាំនិង្លតត ព្កហាយមយួចាំនួនលៅលទៀត្ 

លរ ពថាចន័ទដប៏វង្ ា្ យមកដ ់ ឬ ម្ចនអារមមណ៍ថា លរ បដ អ្នកភ្ាករី់ដាំលណក
ខុ្សរីកបនលង្បដ អ្នកធាល បល់គង្។ ក្លរម្ចនកតីរ ាំរឹង្ទុកទាបជាអាក្លរ:លរាគពនបញ្ហា
បដ លព្ៅជាង្លនះ ជាបញ្ហា ខ្លង្វញិ្ហា ណ  ។ មនុសសម្ចន កអ់ាចម្ចនព្បវត្តិពនក្លរខ្ក
ចិត្ត បដ លធវើគ្មត្ព់្បក្លនទ់ាំល្ងបព់នក្លររ ាំរឹង្ភាគលព្ចើនបត្ដបដ ។ អ្នកខ្លះម្ចនក្លរ
ល ឿទុកចតិ្តល ើខ្លួនឯង្ត្ចិ រកួលគសនមត្ជ់ាមុនថា រួកលគមនិសមនងឹ្អ្វីបដ  អលទ 
ដូលចនះលហើយរួកលគមនិបដ រ ាំរងឹ្អ្វីលស្តះ។ លហើយម្ចនអ្ស់អ្នកបដ អ្ត្ដ់ឹង្ថា ព្រះ
អ្ង្េ អលហើយចង្ល់ធវើក្លរ អសព្ម្ចបកូ់នៗរបស់ព្ទង្ល់ ើយ។ លព្គ្មះថាន កព់នអាក្លរ:លរាគ
ទាាំង្លនះម្ចនបបបបទសាំខ្លនណ់ាស់។ ព្បសិនលបើលយើង្លរៀបរាបអ់្វីបដ លកើត្ល ើង្លៅ
កនុង្ព្រ ឹង្របស់លយើង្ដូចគ្មន បដ លយើង្លរៀបរាបរ់ី  ង្ាឺលៅកនុង្របូក្លយរបស់លយើង្
បដរ វាអាចជាអ្វីមយួដូចត្លៅលនះ៖ 
លវ ជបណឌិ ត្ៈ អ្នកនយិយថាអ្នកជាមនុសសខ្លង្វញិ្ហា ណ និង្ខ្លង្អារមមណ៍លៅ
លព្ក្លមសីតុ្ណា ភារ ។ សូមព្ាបខ់្្ុ ាំរីលរាគសញ្ហា របស់អ្នកមក? 

អ្នក ាំង្ៈឺ លល្ងកព្គូលរទយលអ្ើយ ខ្្ុ ាំានអារមមណ៍មនិ អលស្តះរីអ្នាគត្។ ខ្្ុ ាំម្ចន
ក្លរខ្កចិត្ត ជាលព្ចើនលៅកនុង្ ីវតិ្របស់ខ្្ុ ាំ  លហើយ ខ្្ុ ាំកម៏និសូវជា ម្ចនកតីរ ាំរងឹ្អ្វ ី
ានសាំលរចសព្ម្ចបខ់្្ុ ាំ ឬ សព្ម្ចបព់្គួស្តររបស់ខ្្ុ ាំបដរ។ 
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លត្ើអ្នកភ្ាករ់ីដាំលណករា ់
ព្រឹកលដ្ឋយរកីរាយ សង្ឃមឹថា
ព្រះនឹង្លធវើក្លរអ្វីមយួអ្ស្តា រយ
លៅកនុង្ ីវតិ្របស់អ្នក?  
 

លវ ជបណឌិ ត្ៈ លរាគសញ្ហា របស់អ្នកានព្ាបខ់្្ុ ាំព្គបយ់៉ា ង្បដ ខ្្ុ ាំចង្ដ់ឹង្លហើយ។ 
អ្នកម្ចនបញ្ហា អាព្កកម់យួគកឺ្លរគ្មម នសង្ឃមឹ។ 

 

លរាគសញ្ហា របស់បប៊ែត្ធគីឺភារអ្វ ិជម្ចន ារមភ និង្ក្លររអ្៊ែូរទាាំ។ អាក្លរ:លរាគលនះ
លកើត្ល ើង្លដ្ឋយស្តរស្តា នភារពនដួង្ចិត្តរបស់នាង្ៈ គ្មម នសង្ឃមឹ។ គួរបត្សង្ឃមឹ
ថាដាំលណើ រកាំស្តនតជាមយួព្គសួ្តររិត្ជា អព្បពរ។ បប៊ែត្ធសី្តម នទុកថា ក្លរអាព្កក់
បាំផុ្ត្នងឹ្លកើត្ល ើង្។ ក្លរត្ព្មង្ ់ួរនឹង្បវង្ លយើង្មិនអាចរកលភា នីយដ្ឋា ន អាន
លទ លហើយសណាា គ្មរកយ៏៉ា បប់ដរ។  គ្មម នសង្ឃមឹណាមយួលៅកនុង្គាំនតិ្បបបលនះលទ។ 
លទាះជាយ៉ា ង្ណាកតី ភ ី វ ី និង្ បមលហេនម្ចនអាក្លរលរាគលផ្សង្។ រកួលគជាមនុសស
វ ិជម្ចន សុទដិាិនិយម រកីរាយ លហើយរចួរា ់កនុង្ក្លរលធវើឲ្យលរ លវល្ងបដ ម្ចន ាន
 អកនុង្ព្គបក់្ល ៈលទសៈ។ រកួលគម្ចនលរញលដ្ឋយកតីសង្ឃមឹ  លហើយកតីរ ាំរឹង្របស់រួក
លគខ្ពស់ដ ់លមឃឯលណាះ។  
វាសាំខ្លនណ់ាស់កនុង្ក្លរដឹង្ថាស្តា នភារនឹង្លកើត្ល ើង្ដូចគ្មន ជាមយួនឹង្បប៊ែត្ធី 

លហើយនិង្ព្គួស្តររបស់នាង្ បត្រលបៀបបដ រួកលគលឆ្លើយត្បចាំល ះស្តា នភារលនាះ
ខុ្សគ្មន ។ មនុសសព្គបគ់្មន ឈរត្ព្មង្ ់ួរដូចគ្មន  រួកលគព្គបគ់្មន  ទទួ ទានអាហារលៅ
លភា នីយដ្ឋា នដូចគ្មន   រួកលគអ្ង្េុយលៅមុខ្ទូរទសសនខូ៍្ចដូចគ្មន  ។  លរ ក្លរលនះ
លកើត្ល ើង្ ក្លររ ាំរឹង្ទាបរបស់បប៊ែត្ធីបងាា ញភស័តុតាង្ លធវើឲ្យនាង្ចង្ល់ាះបង្ ់    
លច  ។ សព្ម្ចបព់្គួស្តរទាាំង្មូ  កតីរ ាំរឹង្ខ្ពស់របស់រកួលគគឺជាទាំនាស់មយួ  បត្រួក
លគលៅបត្ម្ចនម្ចនសង្ឃមឹនងិ្ម្ចនអ្ាំណរល រលរញ បដ នាាំឲ្យរួកលគរកផ្លូវលដើមែ ី
លដ្ឋះព្ស្តយជាមយួនឹង្ស្តា នភារលហើយអាចបនតលៅមុខ្លទៀត្ និង្ រកីរាយកនុង្ព្គប់
ទាាំង្ ាំហានបដ លគលដើរតាមផ្លូវ។ 
ជាមយួរបូភារលនះលៅកនុង្គាំនតិ្ សូមឲ្យខ្្ុ ាំសួរអ្នកនូវសាំណួរសាំខ្លនម់យួលនះ៖ លត្ើ

អ្វីលៅជាអាក្លរ:លរាគរបស់អ្នក? ព្បសិនលបើ អ្នកលធវើក្លរវាយត្ពមលលដ្ឋយលស្តម ះព្ត្ង្ច់ាំ
ល ះដូង្ចិត្តរបស់អ្នក លត្ើអ្នករកលឃើញអ្វីលៅកនុង្ចិត្តរបស់អ្នក? 
លត្ើអ្នកដូចជាភ ី វ ី និង្បមលហេន? លត្ើអ្នកម្ចនរ ាំលភើបចាំល ះអ្នាគត្ ម្ចនកតី

រ ាំរឹង្ពថាលនះព្បលសើរជាង្មស ិមុញិលហើយពថាបសអក
ព្បលសើរជាង្ពថាលនះឬលទ? លត្ើអ្នកភ្ាករ់ីដាំលណក
រា ់ព្រឹកលដ្ឋយរកីរាយ សង្ឃមឹថាព្រះនឹង្លធវើក្លរ
អ្វីមយួអ្ស្តា រយលៅកនុង្ ីវតិ្របស់អ្នក?  
ឬមយួ អ្នកដូចជាបប៊ែត្ធ?ី លត្ើអ្នករកលឃើញ

ថាអ្នកកាំរុង្បត្គ្មាំព្ទចាំល ះក្លរអាព្កក?់ លត្ើអ្នក
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សូមបងាា ញមនុសសបដ ម្ចន
កតីរ ាំរឹង្ទុកធាំ ខ្្ុ ាំនឹង្បងាា ញ
មនុសសបដ ព្បព្រឹត្តលដ្ឋយ
ម្ចន ាំលនឿក្លល ហាន។  
 

ារមភរីក្លរអាព្កកនឹ់ង្លកើត្ល ើង្មុនលរ វាលកើត្មក? លត្ើអ្នកលព្បើឃ្លល ដូចជា លយើង្
លៅលទៀត្លហើយ ក្លរលនះវាមិនអាចលកើត្ល ើង្ានលទ ខ្្ុ ាំអាចដឹង្ ក្លរលនះនឹង្លធវើ
ឲ្យមលួ ៉ា  លហើយខ្្ុ ាំម្ចនអារមមណ៍អ្ត្ ់អលស្តះចាំល ះលរឿង្លនះ។ 

 

ការតភ្ជា បជំ់លៃឿ 
 

ក្លរវាយត្ពមលដូង្ចិត្តរបស់លយើង្គឺជា ាំហាត្ព់្ាណមយួដស៏ាំខ្លន ់ លៅលរ លយើង្
ចបល់ផ្តើមដាំលណើ រក្លរពនកតសីង្ឃមឹជាមយួគ្មន  លព្ ះក្លរម្ចនសង្ឃមឹកនុង្ព្រះអ្ង្េ នងិ្
ក្លរម្ចនកតីរ ាំរឹង្វ ិជម្ចនទាំនាកទ់ាំនង្ ិត្សនិទធខ្លល ាំង្ណាស់ជាមយួនឹង្ ាំលនឿ។ លដើមែឲី្យ
ងាយកនុង្ក្លររិភាកា លយើង្អាចនិយយយ៉ា ង្ងាយថា កាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្របស់អ្នក
ប៉ាុនាម ន កាំរតិ្ពន ាំលនឿរបស់អ្នកកប៏៉ាុលណាណ ះបដរ។ សូមបងាា ញមនុសសបដ ម្ចនកតីរ ាំរឹង្
ទាបដ ់ខ្្ុ ាំ  ខ្្ុ ាំនឹង្បងាា ញមនុសសបដ លព្បើ
 ាំលនឿត្ិចបាំផុ្ត្។ បត្សូមបងាា ញមនុសសបដ 
ម្ចនកតីរ ាំរឹង្ធាំ ខ្្ុ ាំនងឹ្បងាា ញមនុសសបដ ព្បព្រឹត្ត
លដ្ឋយម្ចន ាំលនឿក្លល ហាន។ ចូរចាំថាលយើង្កាំរុង្
និយយរីក្លរម្ចនកតីរ ាំរងឹ្របស់លយើង្កនុង្ព្រះជា
ម្ចា ស់។ វាល ើសរីក្លរបដ ព្គ្មនប់ត្ម្ចនឥរយិបថវ ិជម្ចនលនាះលទ។ វាគឺជាក្លរបដ 
ទុកចិត្តកនុង្ព្រះអ្ង្េលដើមែបីថរកាអ្នក និង្អ្វីៗ បដ ទាកទ់ង្ជាមយួនឹង្អ្នក។ 
ព្រះបនទូ របស់ព្រះអ្ង្េព្ាបល់យើង្ថា  ាំលនឿរបស់លយើង្  ភារវ ិជម្ចនរបស់លយើង្ 

កតីរ ាំរឹង្បដ ម្ចនកតីសង្ឃមឹ  លធវើឲ្យព្រះគ្មបព់្រះទយ័(សូមលមើ  លហព្បឺ១១:៦)ជាលព្ចើន
ដង្លៅកនុង្ដាំណឹង្ អ លយើង្លឃើញថាព្រះលយស៊ែូលធវើច នា និង្លធវើសកមមភារ 
លដ្ឋយស្តរ ាំលនឿ កតីរ ាំរឹង្ អ្ស់អ្នកបដ ាន ួបព្ទង្ ់(សូមលមើ  ម្ច៉ា ថាយ៩:២៩, ម្ច៉ា
កុស៥:៣៤,  ូក្ល៧:៥០, នងិ្ ូក្ល១៧:៩១) ម្ចនក្លរអ្ស្តា រយមយួបដ លៅកនុង្ម្ច៉ា
កុស ាំរូក១០។ ខ្្ុ ាំចូ ចិត្តបទគមពរីលនះ ខ្្ុ ាំគិត្ថា វាម្ចនភារទាកទ់ង្ដអ៏្ស្តា រយ
ជាមយួអ្នកនងិ្ខ្្ុ ាំលៅពថាលនះ លព្ ះវាសុទធសឹង្ជាភារសាំខ្លនព់នកតីរ ាំរឹង្ទាាំង្អ្ស់។ 
ម្ច៉ា កុស ១០:៤៦-៤៧ 

ព្រះលយស៊ែូ និង្រួកសិសសលធវើដាំលណើ រមកដ ់ព្កុង្លយរខូី្។ ក្ល ព្រះអ្ង្េយង្លចញរី
ទីព្កុង្ជាមយួរួកសិសស និង្បណាា  នដល៏ព្ចើនកុះករ ម្ចនមនុសសខ្លវ កម់្ចន កល់ ម្ ះ
ារទីលម ជាកូនរបស់លល្ងកទីលម អ្ង្េុយសុាំទានលៅបកែរផ្លូ វ។ ក្ល គ្មត្ឮ់ថា ព្រះ
លយស៊ែូជាអ្នកភូមិណាស្តបរ ៉ាត្ យង្តាមលនាះ គ្មត្ក់ប៏ព្សកល ើង្ថា៖ «ឱព្រះលយស៊ែូ  
ជាព្រះរា វង្សព្រះាទដ្ឋវឌីលអ្ើយ! សូមអាណិត្លមតាត ទូ បង្េាំផ្ង្»។ 
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លបើអ្នកគតិ្រីក្លរលនះ ារទីលមម្ចនលហតុ្ផ្ ព្គប ់មមកនុង្កតីរ ាំរឹង្អ្វីបដ អាព្កក។់  

គ្មត្ជ់ាមនុសសខ្លវ កសុ់ាំទាន បដ អ្ង្េុយលៅតាមដង្ផ្លូវរា ់ពថា រាយមលដើមែមី្ចន
ឪក្លសរស់។ គ្មត្រ់ស់លៅលដ្ឋយម្ចន ីវតិ្ ាំាកយ៉ា ង្ខ្លល ាំង្។ លបើអ្នកណាម្ចន ក់
បនាទ បកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរងឹ្ អ្នកអាចគិត្ថាអ្នកលនាះគឺារទីលម ។ គ្មត្អ់ាចគិត្ថា ក្លរលនះ
ឥត្ព្បលយ ន។៍ វាមិនលកើត្ផ្ លទ។ គ្មម នអ្វីអាចផ្លល ស់បតូ រានលទ ។ ព្រះលយស៊ែូ
ព្បបហ ជាមិនចបអ់ារមមណ៍ខ្្ុ ាំលទ។ លហតុ្អ្វីចាំាចព់្ត្ូវម្ចនសង្ឃមឹ? គ្មម នអ្នកណា
អាចសតីបលនាទ សគ្មត្ា់នល ើយ។ 
បត្ារទីលមហា៊ែ នកនុង្ក្លរសង្ឃមឹអ្វីបដ ធាំជាង្លៅកនុង្ ីវតិ្។ គ្មត្ា់នចបល់ផ្តើម

គិត្អ្ាំរអី្វីបដ អាចលកើត្ល ើង្ ាំនួសអ្វីបដ អាចមនិលកើត្ល ើង្។ អ្ត្ម់្ចនអ្វីទាាំង្
អ្ស់បដ  «លធវើឲ្យអ្ន»់ អ្ាំរីកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្ដូចបដ គ្មត្ា់នបព្សកយ៉ា ង្អ្ស់រីចតិ្ត 
«ឱព្រះលយស៊ែូ ជាព្រះរា វង្សព្រះាទដ្ឋវឌីលអ្ើយ! សូមអាណិត្លមតាត ទូ បង្េាំផ្ង្» 
លត្ើអ្នកអាចឮសាំល ង្ទទូចរបស់គ្មត្ល់ទ? វាហាកប់ីដូចជា ារទីលមមនិានសលព្មច
ចិត្តលៅលរ លនាះ គ្មត្រ់តិ្ជាគ្មម នផ្លូវលហើយគ្មត្ន់ងឹ្ខ្កខ្លនឱក្លស។ លទាះបីជា
មនុសសជាលព្ចើនលៅកនុង្បណាត  ន «ានគាំរាមគ្មត្ឲ់្យលៅលសាៀម…» ( សូមលមើ  ម្ច៉ា
កុស១០:៤៨) លគមនិអាចឃ្លត្ា់រទីលមឲ្យលៅលសាៀមានលទ។ គ្មត្ប់ព្សកក្លនប់ត្
ខ្លល ាំង្ល ើង្ៗរហូត្ទា ់បត្ព្រះលយស៊ែូឈបល់ហើយលៅគ្មត្។់ 
លនះគឺជាបផ្នកមយួដស៏ាំខ្លនប់ាំផុ្ត្លៅកនុង្លរឿង្លនះ៖  លរ លគនាាំារទីលមលៅក្លន់

ព្រះលយស៊ែូ  ព្រះអ្ម្ចា ស់ានសួរគ្មត្នូ់វសាំណួរបដ គិត្មនិដ ់។ លៅកនុង្ខ្៥១ 
ព្រះលយស៊ែូម្ចនបនទូ លៅក្លនអ់្នកខ្លវ ក ់សុាំទានថា៖  «លត្ើអ្នកចង្ឲ់្យខ្្ុ ាំលធវើអ្វី?»។  
សាំណួរហាកប់ីដូចជាចាំប កបនតិច លត្ើបមនលទ? រួកសិសសព្បបហ ជាអាចគិត្  

«លត្ើអ្នកចង្ឲ់្យខ្្ុ ាំលធវើអ្វី?» ព្រះអ្ម្ចា ស់ លត្ើព្រះអ្ង្េអ្ត្ល់ឃើញលទឬ? គ្មត្ជ់ាមនុសសខ្លវ ក ់
។ លហតុ្អ្វីានជាព្រះអ្ង្េសួរគ្មត្អ់្ញ្ាឹង្? បត្ព្រះលយស៊ែូានសួរអ្វីមយួបដ លព្ៅ
ជាង្លនះ ព្ទង្ា់នសួរារទីលមៈ លត្ើអ្នករ ាំរឹង្អ្វី? លត្ើអ្នករ ាំរឹង្ព្គ្មនប់ត្អាហារប៉ាុលណាណ ះ
លទ? លត្ើអ្នកចង្ឲ់្យអ្នកណាម្ចន កដឹ់កពដអ្នករហូត្ឬ? លត្ើអ្នកព្គ្មនប់ត្ចង្ា់នអ្វីៗបដ 
លគបចកឲ្យប៉ាុណណឹ ង្ឬ? ព្គបក់្លរទាាំង្លនាះគឺជាអ្វីបដ ារទីលមព្ត្ូវក្លរ លបើគ្មត្រ់ស់លៅ
លដ្ឋយម្ចន ាំលនឿត្ចិ គ្មត្ព់្បបហ ជាយ ់ព្រមទទួ បត្អ្វមីយួប៉ាុលណាណ ះ។  
បត្ារទីលមម្ចនកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរងឹ្ខ្ពស់ជាង្លនះ។ លរ ព្រះលយស៊ែូម្ចនព្រះបនទូ សួរ

គ្មត្ថ់ា៖ «លត្ើអ្នកចង្ឲ់្យខ្្ុ ាំលធវើអ្វីដ ់អ្នក?» ារទីលមអ្ត្ម់្ចនក្លរខ្លល ចចិត្តអ្វីលទ គ្មត្់
មនិចាំាចគ់តិ្អ្វីលព្ចើនលទ លហើយគ្មត្ក់ម៏និខ្លល ចបដរ ថាគ្មត្ទូ់ សូមព្រះអ្ង្េលព្ចើន
ហួសលនាះ។ ារទីលមនយិយលដ្ឋយក្លល ហាន «ព្រះអ្ង្េ! សូមលព្ាសបភនកទូ បង្េាំឲ្យ
ានភលផឺ្ង្»។ អ្នកព្បបហ ជាដឹង្លរឿង្លនះទាាំង្អ្ស់លហើយ ។ ព្រះលយស៊ែូរិត្ជាប៉ាះ
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ព្រះអ្ង្េសព្ម្ចបអ់្នកលហើយ
ព្ទង្ម់្ចនបផ្នក្លរដអ៏្ស្តា រយ
សព្ម្ចប ់ីវតិ្អ្នក។  
 

  ់យ៉ា ង្ខ្លល ាំង្លដ្ឋយស្តរ ាំលនឿរបស់ារទីលម។ ខ្៥២ បចង្ថា ព្រះលយស៊ែូម្ចនព្រះ
បនទូ លៅគ្មត្ថ់ា៖ «សុាំអ្លញ្ជ ើញលៅចុះ!  ាំលនឿរបស់អ្នកានសលគងាេ ះអ្នកលហើយ!»។ 
រ ាំលរចលនាះ គ្មត្ល់មើ លឃើញភាល ម លហើយលដើរតាមផ្លូវជាមយួព្រះលយស៊ែូលៅ។» 
លដ្ឋយស្តរារទីលម ម្ចនលសចកតីក្លល ហាន មមកនុង្ក្លរល ឿព្រះអ្ង្េ អ លហើយលនាះ

គឺរិត្ជាអ្វីបដ គ្មត្ា់នទទ ួរីព្រះអ្ម្ចា ស់។ លនះគជឺាក្លររិត្ដូចលៅកនុង្ ីវតិ្
របស់អ្នកបដរ លហតុ្លនះលហើយកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្គរឺិត្
ជាសាំខ្លនច់ាំល ះ ីវតិ្បដ អ្នកព្ត្ូវរស់លៅ។ លបើ
អ្នកមនិរ ាំរឹង្ថាព្រះនឹង្លធវើក្លរអ្វធីាំលៅកនុង្ ីវតិ្របស់
អ្នកលទ ព្ទង្ន់ងឹ្មនិលធវើក្លរលទ។ បត្ព្បសិនលបើអ្នក
ហា៊ែ នកនុង្ក្លរល ើកកាំរតិ្ពនកតរី ាំរងឹ្របស់អ្នកលហើយចបល់ផ្តើមសង្ឃមឹថា ព្រះអ្ង្េចង្ល់ធវើ
ក្លរធាំលៅកនុង្ ីវតិ្របស់អ្នក អ្នកនឹង្ចបល់ផ្តើមម្ចនសុបិនត ល ឿ ទូ សូម លហើយលធវើ
សកមមភារលដ្ឋយល ឿជាក ់ ក្លល ហាន លដ្ឋយដឹង្ថា ព្រះអ្ង្េសព្ម្ចបអ់្នកលហើយព្ទង្់
ម្ចនបផ្នក្លរដអ៏្ស្តា រយសព្ម្ចប ី់វតិ្អ្នក។  
កនុង្ករណីអ្នកសួរសាំណួរ លត្ើអាចទទួ យកានលទសព្ម្ចបអ់្នកកនុង្ក្លរម្ចនកតី

រ ាំរឹង្ទុកសព្ម្ចបក់្លរ អមករីព្រះជាម្ចា ស់ សូមអានលហើយរចិរណាលៅកនុង្បទគមពរី
លអ្ស្តយ។  

 ប៉ាុបនត ព្រះអ្ម្ចា ស់(លស្តម ះព្ត្ង្)់រង្ច់ាំ(រ ាំរឹង្ ចាំលមើ  ព្ាថាន ចង្ា់ន) លរ 
បដ ព្រះអ្ង្េព្ត្ូវព្បណីសលនាា សអ្នករា ់គ្មន  ព្រះអ្ង្េនឹង្លព្ក្លកល ើង្ លដើមែី
បងាា ញព្រះហឫទយ័អាណិត្លមតាត ដ ់អ្នករា ់គ្មន ដែតិ្ព្រះអ្ម្ចា ស់ជាព្រះដ៏
សុចរតិ្។ អ្ស់អ្នកបដ (លស្តម ះព្ត្ង្)់ សង្ឃមឹ រ ាំរឹង្ ចាំលមើ  ព្ាថាន ចង្ា់ន
ព្ទង្)់ ល ើ ព្រះអ្ង្េ( យ័ ាំនះរបស់ព្ទង្ ់ ព្រះគុណរបស់ព្ទង្ ់ កតីព្សឡាញ់
របស់ព្ទង្ ់ កតីសុខ្ស្តនតរបស់ព្ទង្ ់ អ្ាំណររបស់ព្ទង្ ់ និង្ មិនអាចលព្បៀបផ្ទឹម
ាន ជាពដគូរបដ មិនអាចបាំបបកបាំាកា់ន)ព្ាកដជាម្ចនសុភមង្េ 
(រកីរាយ សាំណាង្ ចង្ា់ន)រុាំខ្លន។ 

លអ្ស្តយ ៣០:១៨ 
 

ព្រះអ្ង្េកាំរុង្បសវង្អ្ស់អ្នកបដ ព្ទង្ច់ង្ល់ធវើក្លរ អចាំល ះរកួលគ លហើយព្បសិន
លបើអ្នកកាំរុង្បសវង្រក(រ ាំរឹង្)ព្រះលដើមែលីធវើក្លរ អចាំល ះអ្នក ដូលចនះអ្នកម្ចនគុណសមែត្តិ
ព្គបព់្គ្មនល់ហើយ។ ក្លររ ាំរឹង្ព្រះអ្ង្េព្បទានដ ់អ្នកនូវអ្ង្េព្ទង្ផ់្លទ  ់  ព្រះអ្ង្េសាំ
ខ្លនជ់ាង្អ្វីៗទាាំង្អ្ស់ បត្ចូរចង្ច់ាំថា ក្លរទាាំង្អ្ស់លចញរីព្ទង្ម់ក ជាអ្វីបដ 
លយើង្ព្ត្ូវក្លរ។ 
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លរ អ្នកព្ត្ូវ ែងួ្ឲ្យចបល់ផ្តើម
ម្ចនក្លរសង្សយ័ ម្ចនចិត្ត
លាះបង្ល់ច  ចង្ឈ់ប ់ចូរ
លព្ ើសលរ ើសក្លរល ឿ ាំនួយវញិ។  
 

 

បជំីហាៃល ើមបលី ើកករំតិនៃកតរីពំងឹទកុរបសអ់្នក 
 

អ្នកព្បបហ ជាានអានលៅកនុង្ ាំរូកលនះរចួលហើយអាចគិត្ថា ចយស៍ គួរឲ្យចប់
អារមមណ៍ ប៉ាុបនត លត្ើឲ្យខ្្ុ ាំគរួបត្សង្ឃមឹអ្វីបថមលទៀត្? ខ្្ុ ាំរត្រី់ក្លរណាត្ ់ួបមយួលហើយ
លៅមយួលទៀត្លសទើ របត្មិនព្គបប់ង្ព់ថលវកិយ័បព័្ត្ព្គបផ់្ង្ ខ្្ុ ាំរាយមរកសីុចិញ្ាឹមកូនៗ 
ឬ ឲ្យព្កមុហ៊ែុនរចួរីបាំណុ ។ លត្ើឲ្យខ្្ុ ាំល ើកកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្យ៉ា ង្ដូចលមតចនឹង្លកើត្?  
ម្ចនក្លរជាលព្ចើនបដ ខ្្ុ ាំអាចនយិយអ្ាំរ ីាំលនឿ  ម្ចនលសៀវលៅរាប ់នា់នសរ

លសររីព្បធានបទលនះ  បត្ខ្្ុ ាំចង្ផ់្ត ់ដ ់អ្នកប ីាំហានស្តមញ្ា បដ អ្នកអាចចប ់
លផ្តើមលៅពថាលនះ។ បី ាំហាននឹង្ ួយ អ្នកល ើកកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្របស់អ្នកាន៖ 

 

១. លជឿ  
លគលៅបុព្ត្របស់ព្រះអ្ង្េថា «អ្នកល ឿ» ម្ចនលហតុ្ផ្ របស់វា។ លរ អ្នកព្ត្ូវ
 ែងួ្ឲ្យចបល់ផ្តើមម្ចនក្លរសង្សយ័ ម្ចនចិត្តចង្ល់ាះបង្ ់ ម្ចនចិត្តចង្ឈ់ប ់

ចូរលព្ ើសលរ ើសកនុង្ក្លរល ឿ ាំនួសវញិ ។ ល ឿគឺជា
លគ្ម ពនលសចកតី ាំលនឿរបស់អ្នក។ ល ឿល ើព្រះ
បនទូ ព្រះ ។ ល ឿល ើព្រះបនទូ សនារបស់
ព្ទង្គ់ឺជាក្លរ រិត្។ ល ឿថាព្ទង្ព់្សឡាញ់អ្នក 
លហើយល ឿ ថាព្ទង្ម់្ចនអ្វបីដ  អលៅកនុង្ឃ្លល ាំង្
សព្ម្ចប ់ីវតិ្របស់អ្នក។ ព្រះលយស៊ែូម្ចនបនទូ 

ថាលបើអ្នកព្គ្មនប់ត្ល ឿដូលចនះអ្នកនឹង្លឃើញសិរ ីអរបស់ព្រះអ្ង្េ(សូមលមើ យ៉ាូ
ហាន១១:៤០)សិរ ីអគឺជាក្លរសបមតង្លចញពនភារព្គប ់កខណ៍របស់ព្រះអ្ង្េ 

២. ទ ូសមូ 
ព្រះគមពរី យ៉ា កុប៤:២បថលង្ថា «អ្នកអ្ត្ម់្ចន លព្ ះអ្នកមនិានសុាំ»។ លៅ
លរ បដ អ្នកលព្ ើសលរ ើសកនុង្ក្លរល ឿថា ព្រះអាចបាំលរញព្គបទ់ាាំង្លសចកតីព្ត្ូវ
ក្លរលៅកនុង្ ីវតិ្របស់អ្នក ចូរចូ លៅ លហើយទូ សុាំដ ់ព្រះអ្ង្េ ព្ទង្ន់ងឹ្
ព្បទានលសចកតីព្ត្ូវក្លរទាាំង្លនាះ។ បចកចយសុបិនតរបស់អ្នកជាមយួព្ទង្។់ 
ដូចបដ ព្រះលយស៊ែូានសួរារទីលម «លត្ើអ្នកចង្ឲ់្យខ្្ុ ាំលធវើអ្វីដ ់អ្នក?» ព្រះ
អ្ង្េសួរសាំណួរដូចគ្មន ដ ់អ្នកបដរ។ ចូរម្ចនកតកី្លល ហាន មមកនុង្ក្លរទូ សូម
ដ ់ព្រះអ្ម្ចា ស់ឲ្យលធវើអ្វីមយួបដ ព្ទង្អ់ាចលធវើាន។ រតិ្ណាស់ លយើង្ព្ត្ូវបត្
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 ីវតិ្របស់អ្នកនឹង្ល ើង្ខ្ពស់
បាំផុ្ត្តាមព្ត្ឹមកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្
ទុករបស់អ្នកប៉ាុលណាណ ះ។  
 

សូមតាមព្រះទយ័ព្ទង្ន់ងិ្ទុកចិត្តថា អ្វីបដ លយើង្សូមមនិព្ត្ឹមព្ត្ូវសព្ម្ចប់
លយើង្ ព្រះអ្ង្េនឹង្មនិព្បទានវាមកលយើង្លទ បត្ផ្ទុយលៅវញិ ព្ទង្ន់ឹង្ព្បទាន 
នូវអ្វីបដ ព្បលសើរជាង្ដ ់លយើង្។ 

៣. សមលងឹលមើ  
ដូចជាដាំលណើ រ ីវតិ្ព្បចាំពថារបស់អ្នក ចូររ ាំរឹង្ទុកថា ព្រះកាំរុង្លឆ្លើយត្បលសច
កតីអ្ធសិ្តា នរបស់អ្នក កាំរុង្បាំលរញលសចកតពី្ត្ូវក្លរ និង្អាចបាំលរញនូវសុបិនត
បដ ព្រះានព្បទានដ ់អ្នកបដរ។  លទាះបីអ្នកមនិទានា់នលឃើញអ្វបីដ 
អ្នកានព្ាថាន លៅល ើយកត ី ឬលទាះបីជាវាមនិានលកើត្ល ើង្ដូចអ្វីបដ អ្នក
ានសង្ឃមឹទុកកតី លនាះមនិបមនម្ចននយ័ថាព្រះអ្ង្េមនិានលធវើក្លរអ្វីលស្តះ
លនាះលទ។ បនតម្ចនឥរយិបថពនកតីរ ាំរឹង្ លហើយម្ចនភារជាកច់ចស់កនុង្ក្លរ
សាំគ្ម ់អ្វីព្គបយ់៉ា ង្ថាព្រះអ្ង្េកាំរុង្លធវើក្លរ។ចូរអ្រព្រះគុណសព្ម្ចបក់្លរទាាំង្
លនាះ លៅលរ បដ អ្នកកាំរុង្រង្ច់ាំអ្វីបដ ព្ាថាន ចង្ា់នឬព្ត្ូវក្លរលរ លនះ 

អ្វីកតីបដ អ្នកសង្ឃមឹលៅពថាលនះ  ចូរលដើរជាមយួព្រះជាម្ចា ស់លដ្ឋយសីុ លព្  យ ់
រីព្រះបនទូ ព្រះអ្ង្េលព្ចើនជាង្មុន ម្ចនអា ហ៍រិ ហ៍រងឹ្ម្ចាំជាង្មុន ម្ចនក្លរទាំ
 ុះទាំល្ងយបផ្នកហិរញ្ា វត្ាុ ម្ចនឱក្លសកនុង្ក្លរចូ លរៀនវញិ ឱក្លសកនុង្ក្លរបាំលរ ើរន័ធ
កិចា ម្ចនក្លរចបជ់ាថមីលដ្ឋយព្សស់បាំព្រង្ ព្បសិនលបើវាលៅកនុង្ចិត្តរបស់អ្នក(លហើយ
ព្បសិនលបើវាព្សបតាមព្រះបនទូ របស់ព្រះអ្ង្េ) ចូរល ឿ ទូ សូម រ ាំរឹង្ និង្សមលងឹ្  
លមើ ។ 

 

ការផ្លល សប់្តរូពតិប្រាក មកលដាយសារ 
ការមាៃកតរីពំងឹទកុខ្ពសជ់ាងមៃុ 

  

 ីវតិ្របស់អ្នកនឹង្ល ើង្ខ្ពស់តាមព្ត្ឹមកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្ទុករបស់អ្នកបត្ប៉ាុលណាណ ះ។ មនិ
បមនកតីរ ាំរងឹ្ទុករបស់អ្នកផ្លល ស់បតូរភាល មៗនូវបរយិក្លស ឬ ក្ល ៈលទសៈ បដ លៅ ុាំ
វញិអ្នកលនាះលទ ប៉ាុបនតកតីរ ាំរឹង្ទុករបស់អ្នកផ្លល ស់បតូររលបៀបពនព្បត្ិកមមរបស់អ្នកចាំល ះ
បរយិក្លសនងិ្ក្ល ៈលទសៈទាាំង្លនាះ។  
កតីរ ាំរឹង្ទុករបស់អ្នកផ្លល ស់បតូរអ្នក។ វានឹង្លធវើ

ឲ្យអ្នកអាចរង្ចាំក្លរផ្លល ស់បព្បលៅកនុង្លហតុ្
ក្លរណ៍ លដ្ឋយម្ចនឥរយិបថរកីរាយ។ វាលធវើឲ្យ
អ្នកជាមនុសសក្លល ហាន ម្ចនទាំនុកចិត្ត  ជាអ្នកល ឿបដ ម្ចនអ្ាំណរល រលរញ ជាអ្នក
បដ ទុកចតិ្តព្រះម្ចនបផ្នក្លរដធ៏ាំសព្ម្ចប ់ីវតិ្របស់អ្នក។  
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ម្ចនកតីរ ាំរឹង្ទុកដធ៏ាំ។ 
 

ម្ចនកូនលភាល ះបដ ម្ចន កខណៈដូចគ្មន លបះបិទ។ រួកលគដូចគ្មន ព្គបយ់៉ា ង្ 
លមើ លៅបត្មយួ។ ម្ចន កល់រញលដ្ឋយកតីសង្ឃមឹ សុទិដានិយិម ជាអ្នកបដ 
លមើ លឃើញរនលឺពន ីវតិ្លៅកនុង្ព្គបស់្តា នភារ។ ម្ចន កល់ទៀត្ជាមនុសសទុទទដិាិនិ
យម លមើ លឃើញបត្បផ្នកខ្លង្អាព្កកល់ៅកនុង្ព្គបទ់ាាំង្ស្តា នភារ។  
ឪរុកម្ចត យម្ចនក្លរារមភយ៉ា ង្ខ្លល ាំង្ អ្ាំរីសុទដិាិនិយមនិង្ទុទទិដាិនិយម

ហួសលហតុ្លៅកនុង្កូនព្បុសទាាំង្រីររបស់រកួលគ។ លគាននាាំទាាំង្រីរនាកល់ៅ
 ួបលវ ជបណឌិ ត្។ លវ ជបណឌិ ត្ានបណនាាំក្លរមយួ។    «លៅពថាខ្ួបកាំលណើ ត្
របស់រួកលគលៅពថាខ្លង្មខុ្» គ្មត្ន់ិយយថា «ចូរឲ្យកង្ថ់មមីយួដ ់កូនបដ 
ទុទទិដាិនិយម» បត្ឯកូនបដ សុទិដាិនិយមចូរឲ្យនូវរបស់ល ង្ប ែង្ត្លព្មៀប
គ្មន ប៉ាុលណាណ ះ»។ 
វាហាកប់ីដូចជាលសមើភារខ្លល ាំង្ណាស់កនុង្ក្លរលធវើបបបលនះ ។ បនាទ បរ់ីលនាះ

មក ឪរុកម្ចត យបត្ង្បត្ព្បព្រឹត្តជាមយួកូនទាាំង្រីរលសមើភារគ្មន រហូត្មក។ បត្
លៅកនុង្ឧទាហរណ៍លនះ រកួលគានសលព្មចចិត្តលធវើតាមក្លរបណនាាំរបស់លវ ជ 
បណឌិ ត្។ ដូលចនះលៅលរ ខ្ួបកាំលណើ ត្របស់រួកលគមកដ ់ ឪរុកម្ចត យាន
ឲ្យកង្ប់ដ ពថលបាំផុ្ត្ និង្ ម្ចនគុណភារ អបាំផុ្ត្ដ ់កូនបដ ទុទទិដានិិយម 
ម្ចនលកមង្ភាគត្ិចណាស់អាចម្ចនកង្ល់នះ។ លរ គ្មត្ល់ឃើញកង្ល់នាះ  កយ
មយួដាំបូង្លគបដ គ្មត្ល់  គឺ «ខ្្ុ ាំព្បបហ ជា ិះបុកាកល់ ើង្ខ្្ុ ាំលហើយ   
លមើ ៍លៅ» ។ 
ឪរុកម្ចត យានឲ្យដ ់កូនបដ សុទិដាិនិយម នូវប ែង្ត្លព្មៀបទាាំង្ខ្ាប់

យ៉ា ង្ព្បងុ្ព្បយត័្នលៅកនុង្កញ្ាប។់ គ្មត្ា់នលបើកវា លមើ ប ែង្ត្លព្មៀបបនតិច 
លហើយរត្ល់ចញលព្តបព្សក«ល ង្លសើចជាមយួខ្្ុ ាំបមន! ម្ចនដុាំតូ្ចៗលព្ចើនយ៉ា ង្
លនះ នឹង្ម្ចនកូនលសះលកើត្ល ើង្មនិយូរប៉ាុនាម នលទ»។ 

 

ចរូដាសល់សចកតសីងឃមឹរបសអ់្នកល ើង! 
 

ខ្្ុ ាំចង្ល់ ើកទឹកចតិ្តអ្នក ចូរល ើកកាំរតិ្ពនកតីរ ាំរឹង្ទុករបស់អ្នកលៅពថាលនះ។ មនិថាស្តា ន
ភារលៅ ុាំវញិអ្នកបបបណាលនាះលទ អ្ត្ប់ញ្ហា  ព្រះព្ទង្ធ់ាំជាង្ព្គបទ់ាាំង្ឧបសគេ 
បដ អ្នក បួ ។ កុាំខ្វ ់ អ្វីបដ អ្នកកាំរុង្ ួប ឬ កបនលង្បដ អ្នកកាំរុង្រស់លៅកតី អ្នក
នឹង្ទទួ ក្លរ អរីព្គបស់្តា នភារ។ កុាំល ឿថា អ្តី្ត្ក្ល របស់អ្នកជាលជាគវាសនា
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កុាំខ្វ ់អ្វីបដ អ្នកកាំរុង្ បួ ឬ
កបនលង្បដ អ្នកកាំរុង្រស់លៅ 
អ្នកនឹង្ទទួ ានក្លរ អរី 
ព្គបស់្តា នភារ។  
 

របស់អ្នកលនាះល ើយ។ ចូរលព្ ើសលរ ើសល ឿល ើព្រះជាម្ចា ស់ ាំនសួវញិ ល ឿថា ព្រះអ្ង្េ
នឹង្លធវើអ្វមីយួឲ្យព្បលសើរល ើង្ លៅកនុង្ ីវតិ្របស់
អ្នក។ ព្រះលយស៊ែូម្ចនបនទូ សួរថា «លត្ើអ្នកចង្់
ឲ្យខ្្ុ ាំលធវើអ្វដី ់អ្នក?» លនាះជាសាំណួរ បដ 
លរញលដ្ឋយអ្ាំ ណាច។ ដូលចនះចូរបនតល ព្ ះលៅ
មុខ្ លហើយចូរដ្ឋស់លសចកតសីង្ឃមឹរបស់អ្នក 
ល ើង្។ ព្ត្ូវបត្ម្ចនសាំលៅលៅមតុ ាំលនះ លៅកបនលង្ណាមយួជាកជ់ាមនិខ្លន! 



 

 
 

ជំពកូ ២ 
 

ដដើ រតាមអ្នកដឹកនាំ 
 

ព្រលឹងទូលបងគតំាមព្ទងព់្បកិត ព្រះហស្តស្ត ំនៃព្ទងក់ទ៏បទ់ល់ទូលបងគ។ំ 
ទំៃុកតមមកើង៦៣:៨ 

 

«មស្ចកតីស្ងឃមឹគឺជាពាកយដែលព្រះជាម្ចា ស់្បាៃចារមៅមលើថ្ងា ស្របស់្
មៃុស្សព្គបគ់្នា »      

Victor Hugo, Les Misérables 
 

កុម្ចរមលងដលែងរហូតទាល់ដតែល់អស់្មម្ច៉ោ ង ការតាមអាកែឹកនពំ្បដហលជាមរឿង
ស្មញ្ញបំផុតមហើយមមើលមៅ។ មៃិថ្ងមៅស្លាមមតតយយ ស្លាបឋម ឬព្គ្នៃដ់ត
មលងជាមយួមតិតភកតិមៅកាុងសួ្ៃកតី មៅមរលណាមយួ ព្គបទ់ាងំកុម្ចរទាងំអស់្ព្តូវ
ដតចូលជួរជាមយួមតិតសំ្ឡាញ់ មហើយមែើរមចញមៅមែើមែមីលងតាមអាកែឹកនដំែល
ព្បគល់ភារ:កិចាឲ្យ។ មតើអាកចាកំារមលងមនះមទ? មតើអាកចារំភីារលំបាកកាុងការមែើរ
តាមជំហាៃរបស់្មៃុស្សមៅខាងមុខអាកដែរឬមទ មទាះបរីួកមគមែើរ មតើអាកមែើរព្តូវ
តាមជំហាៃរបស់្អាកមៅខាងមុខអាកឬមទ?  តាមផលូវមព្កាមែី ឆ្លងកាតក់ារមោល
មទាង មតាងរមីយួមៅមយួម ើងជម ត្ើ រ ម ើងៃងិចុះ។អាកមែើរជុំវញិកដៃលងមកេងមលង 

ការមយួដែលខ្ុ ំចងចាបំំផុតអរំីមែើរតាមអាកែឹកនគំឺ ការរកីរាយជាមយួៃឹងការ
ព្បកួត ដតទាកទ់ងជាមយួៃងឹស្មតថភាររបស់្អាកែកឹន។ំ មបើមយើងម្ចៃអាកែឹកនំ
ដែលម្ចៃភារយឺតោវ ឥតម្ចៃគំៃិតនចាព្បឌតិ ឬឥតម្ចៃទស្សៃៈនៃការែកឹន ំ
ការព្បកួតៃងឹព្តូវដបកបាកគ់្នា ោ៉ោ ងមលឿៃ  កុម្ចរអាចៃឹងបាតប់ងក់ារចាបអ់ារមេ្៍
មហើយដបរជាមៅដស្ែងរកអែីមផសងមទៀតមលងវញិមហើយ។ ព្បដហលែូចគ្នា មៃះដែរ មបើ
មយើងម្ចៃអាកែឹកនដំែលមលឿៃមរក មលើស្ជាងកីឡាកាយស្មពៃ័ធ ឬ អាកដែល
ចូលចិតតព្តតួព្តាមលើមគៃងិទាមទារការខំព្បឹងដព្បងព្ជុល ការព្បកួតៃឹងមៃិបាៃយូរ
មទ មព្ពាះគ្នេ ៃអាកណាអាចបៃតមទៀតបាៃមទ។ មែើមែឲី្យការព្បកួតបាៃមជាគជយ័ 
មយើងព្តូវដតម្ចៃអាកែឹកនដំែលព្តឹមព្តូវ អាកែឹកនដំែលមបាះជំហាៃបាៃលអឥត
មខាា ះ រកាអែីៗឲ្យម្ចៃការចាបអ់ារមេ្៍ នមំយើងមៅកដៃលងដែលមយើងចងម់ៅ។ 

អាកែឹកនជំាគៃលឹះ។ មៃះគឺជាការរិត រព្ងឹងចាបរ់ីកុម្ចរ មៅវយ័ជំទង ់ មហើយក ៏
អាចឈាៃចូលែល់  «រិភរនៃមៃុស្សមរញវយ័ផងដែរ»។   ព្បសិ្ៃមបើអាកម្ចៃព្គ ូ 
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មៃិដមៃដផៃការរបស់្អាកមៃិលអ
ជាបម់កជាមយួមទ ព្គ្នៃដ់តដផៃ
ការរបស់្ព្រះជាម្ចា ស់្ព្បមស្ើរជាង 
មៃិអាចវាស់្ផទឹមបាៃ។  
 

បងែឹកដែលមចះែឹង ព្កមុរបស់្អាកព្បដហលជាអាចទទួលជយ័ជំៃះបាៃ។ ព្បសិ្ៃមបើ
អាកម្ចៃសំ្ណាងលេម កាុងការទទួលការមលើកទកឹចិតតៃិងម្ចៃព្គូដែលជព្មុញចិតត
អាកមនះ អាកព្បដហលជាអាចមរៀៃមព្ចើៃរីព្បធាៃបទមផសងៗ មលើស្រអីែីដែលអាក
អាចមរៀៃបាៃែូចគ្នា ដែរ។ ព្បសិ្ៃមបើមៅហាែ យរបស់្អាកជព្មុញអាកឲ្យម្ែើការឲ្យបាៃ
លអជាងមៃះ មហើយដាកអ់ាកមៅកដៃលងដែលមជាគជយ័ អាកព្បដហលជារកីរាយជា
មយួៃឹងការងាររបស់្អាក ៃិងម្ែើការតាមមុខងារដែលមៅហាែ យបាៃដាកឲ់្យបាៃលអ
ដែមមទៀតផង។ មតើអាកៃងឹរកីរាយជាមយួបទរិមស្្ៃខ៍ាល ងំប៉ោុណាា  ចំមពាះកំរតិនៃ
ជយ័ជំៃះដែលអាកបាៃទទួល វារិតជាទាកទ់ងជាមយួៃឹងអាក ដែលអាកមព្ជើស្មរ ើស្
កាុងការមែើរតាម។  

មតើអែីមៅជាធាតុរតិនៃទីធាល ស្ព្ម្ចបម់កេងមលង ទលីាៃបាល់ទាត ់ កាុងថ្ងា កម់រៀៃ 
មៅជុំវញិបៃទបតុ់ស្ៃាិបាត វាកជ៏ាធាតុរិតៃិងសីុ្ជមព្ៅមៅកាុងជីវតិរបស់្អាកែូចគ្នា
ផងដែរ។ អាកែឹកនមំៅដតជាគៃលឹះ។ អាកណាឬអែមីយួដែលអាកមព្ជើស្មរ ើស្កាុងការ
មែើរតាមៃឹងកំ្តថ់្ងមតើអាករកីរាយជាមយួជីវតិរបស់្អាកប៉ោណុាា ។ ប៉ោុដៃតខ្ុមំៃិកំរុង
ៃិោយរីការមែើរតាមមៅហាែ យ ព្គូឬ ឪរុកម្ចត យមទ ខ្ុ ំៃោិយរីការស្មព្មចចិតត្ ំ
ជាងមៃះ៖ជមព្មើស្នៃការមែើរតាមព្រះ ៃិងដផៃការរបស់្ព្ទងស់្ព្ម្ចបជី់វតិរបស់្អាក។ 

ព្បសិ្ៃមបើអាកឆ្លងកាតជ់ីវតិមដាយគមព្ម្ចងដផៃការរបស់្ខលួៃឯង រាោមកាុងការ
មដាះព្ស្យអែីព្គបោ់៉ោ ងមដាយខលួៃឯង រាោមកាុងការម្ែើតាមដផៃការរបស់្ខលួៃ
ឯង ម្ចៃឱកាស្អាចម្ែើឲ្យអាកព្ស្យុតចិតតៃិងមៃិស្បាយចិតត។ មៃិដមៃដផៃការ
របស់្អាកមៃិលអជាបម់កជាមយួមនះមទ ដត
ព្គ្នៃដ់តថ្ង ដផៃការរបស់្ព្រះព្បមស្ើរជាង
ដែលមៃិអាចវាស់្បាៃ។ 

មរលណាកត ី មរលដែលអាកមរៀបចំដផៃ
ការរបស់្អាក អាកព្តូវថ្ងែ យមៅតាមដផៃការ
របស់្ព្រះ អាកមរៀបចំស្ព្ម្ចបក់ារលអបំផុតជាមលើកទីរីររបស់្អាក។ កម៏្ចៃបញ្ហា តាៃ
តឹងជាមព្ចើៃមលចមចញមកដែលរាោមបងខំឲ្យដផៃការរបស់្ខលួៃបាៃែំម ើ្ រការ។ 
មរលណាអាករតម់ៅរកឧបស្គគ ស្លាបែិមស្្ការដាកព់ាកយរបស់្អាក  ខំព្បឹងរក
សីុ្ដតបរាជយ័ មៃុស្សដែលអាកចងម់រៀបការជាមយួ ដបរជាបែិមស្្អាកមៅវញិ លក់
ផទះមៃិដាច ់  ម្ចៃស្ម្ចព ្កាៃដ់តខាល ងំមព្ពាះអាកគិតចងម់ដាះព្ស្យបញ្ហា មដាយកំ
ឡាងំខលួៃឯង។ ព្បសិ្ៃមបើអាកជាអាកែឹកន ំ វាងាយកាុងការបាតប់ងក់តីស្ងឃមឹ មព្ពាះ
អាកែឹងរីចំ្ ុ ចមខាយ ភារបរាជយ័ៃិង ដែៃកំ្ តរ់បស់្អាក។ 

ដតមបើ អាកចងរ់ស់្មៅកាុងជីវតិដែលមរញមដាយកតីស្ងឃមឹ  ការលអបំផុតដែលអាក 
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អាចម្ែើគឺថ្ងែ យភារជាអាកែកឹនែំល់ព្រះអងគវញិ។ អៃុញ្ហញ តឲ្យព្ទងម់្ែើជាព្បមុខ 
ៃិងស្មព្មចចិតតកាុងការមែើរតាមព្ទងោ់៉ោ ងអស់្រីចិតត ចូរទុកចិតតថ្ងព្ទងម់្ចៃដផៃការ
លអអស្ា រយ ៃងិព្ទងៃ់ឹងម្ែើឲ្យដផៃការមនះបាៃស្មព្មចស្រែព្គបោ់៉ោ ងលអព្ប្ិត។ 
សូ្មឈបអ់ាៃរីរបីនទី មហើយសួ្រខលួៃឯងៈ មតើខ្ុ ំរិតជាមែើរតាមព្រះអងគទាងំព្ស្ុង 
ឬ ខ្ុ បំងាគ បឲ់្យព្រះអងគមែើរតាមខ្ុ ំវញិ? មៅកាុងព្រះអងគអាកអាចរកអាកែឹកនដំែលនំ
អាកោ៉ោ ងលអឥតមខាា ះៃិងបៃតម្ែើឲ្យអែីព្គបោ់៉ោ ងគួរឲ្យចាបអ់ារមេ្៍ជាៃចិា មទាះបីជា
ព្ទងន់អំាកមៅកដៃលងមយួចំៃៃួដែលអាកហាកបី់ែូចជាមៃិចងម់ៅ មៅទីបញ្ាបអ់ាក
ៃឹងមៅព្តូវកដៃលងព្តូវមរល។ ការរងចាមំៃិដមៃម្ចៃៃយ័ថ្ង អាកអងគុយមយួកដៃលង
អតម់្ែើអែីមស្ះមនះមទ។ តាមរិត វាផទុយរីការរិតខាល ងំណាស់្។ អាកម្ចៃដផៃការ
ស្ព្ម្ចបអ់នគត មហើយអាកព្តូវម្ែើការខពំ្បឹងបំមរញភារ:កិចាោ៉ោ ងខាល ងំដែលមៅចំ
មពាះមុខមែើមែភីារមជាគជយ័។ ដតអាកព្តូវម្ែើការទាងំមនះបនទ បរ់ីអាកបាៃចំណាយ
មរលជាមយួព្រះជាមុៃសិ្ៃ សូ្មការែឹកនៃំងិចងអុលបងាា ញរីព្រះអងគ។ មៅមរល
អាកម្ែើដផៃការ អាកកាៃខ់ាា បដ់ផៃការទាងំមនះមដាយឥតជាបច់ំ្ង។ ែំម ើ្ រជីវតិ
របស់្អាករាល់នែាមដាយឥរោិបែដែលៃោិោថ្ង ព្រះអម្ចា ស់្មអើយ ទូលបងគមំជឿ
ថ្ងព្រះអងគម្ចៃដផៃការស្ព្ម្ចបជី់វតិទូលបងគ។ំ ព្រះអងគចងអុលបងាា ញទិស្មៅឲ្យ
ទូលបងគ ំ ។ សូ្មបិទទាែ រមផសងៗដែលអតម់្ចៃចំដ្កមៅកាុ ងដផៃការរបស់្ព្ទង ់ ដត
សូ្មមបើកព្គបទ់ាងំទាែ រនៃឱកាស្ដែលព្រះអងគចងឲ់្យទូលបងគចូំលមៅ។ សូ្មែឹកនំ
ៃិងដ្នផំលូ វទូលបងគមំៅនែាមៃះៃិងរហូតតមៅ។ 

មៅមរលអែីមយួែំម ើ្ រការមៃិលអ មហើយ ស្ថិតកាុងកាលៈមទស្ៈលំបាក មៃុស្ស
ដែលមែើរតាមការែកឹនរំបស់្ព្រះអងគមៃិភយ័ខាល ចម ើយ។ រួកមគមជឿថ្ងព្រះៃឹងមព្បើ
អែីៗមៅកាុងព្គបទ់ាងំស្ថ ៃការ្៍លអឬអាព្កក ់ ព្រះអងគៃឹងម្ែើឲ្យដផៃការៃិងមគ្នល
បំ្ងរបស់្ព្ទងប់ាៃស្មព្មច។ មយើងព្គបគ់្នា ម្ែើខុស្ មហើយមយើងបាៃមរៀៃមមមរៀៃ
ជាមព្ចើៃ ដតមបើមយើងមៅដតម្ចៃមរញមដាយកតីស្ងឃមឹ មយើងៃឹងរកីរាយជាមយួការម្ែើ
ែំម ើ្ ររបស់្មយើង។ មយើងព្បដហលជាបតដ់បៃតាមផលូវមយួចំៃួៃ ដែលមយើងមៃិ
បាៃមព្គ្នងទុក ដតមគ្នលបំ្ ងរបស់្ព្រះអងគៃឹងម្ចៃជយ័ជៃំះមៅទីបញ្ាប។់ 
 

កុាំទកុចតិ្តខ្លនួឯង្ តត្ទកុចតិ្តព្រះជាម្ចា ស ់
 

វាជាការងាយព្សួ្លជាង មែើមែមី្ចៃកតីស្ងឃមឹខពស់្ ស្ព្ម្ចបក់ារលូតលាស់្ខាង
វញិ្ហញ ្ អាពាហ៍រិពាហ៍ សុ្ខភារ កូៃៗ ទំនកទ់ំៃង ការងារ ៃិងដផាកហិរញ្ញ វតថុ
របស់្អាក មៅមរលដែលអាកយកព្រះជាម្ចា ស់្ម្ែើជាអាកែឹកន ំ មហើយអាកទុកចតិតថ្ង 
ព្រះអងគម្ចៃដផៃការលអស្ព្ម្ចបជី់វតិរបស់្អាក។  ការមជឿថ្ង ព្រះជាម្ចា ស់្ម្ចៃមគ្នល
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ព្រះជាម្ចា ស់្ម្ែើការមលើស្ជាង
អាកដែលបីព្ទអាកមៅមទៀត ព្រះ
ជាម្ចា ស់្បីព្ទអាកៃិងយកអាក
មៅកដៃលងដែលខពស់្ជាងកដៃលង
ដែលអាកធាល បម់ៅរីមុៃ។  
 

បំ្ងស្ព្ម្ចបជ់ីវតិរបស់្អាក ៃិងការមព្ជើស្មរ ើស្កាុងការមែើរតាមការដ្នមំែើមែ ី
ម ើញមគ្នលបំ្ងបាៃស្មព្មច ចាបំាចព់្តូវអៃុវតតការទុកចិតតទាងំព្សុ្ង។ 

វាព្ស្មែៀងៃឹងដលែង «ការទលំាកខ់លួៃឲ្យមគព្ទអញ្ា ឹង» ដែលអាកព្បដហលជា
ម ើញការបងាា ញមតងឬមព្ចើៃែង។ មៅកាុងការទលំាកខ់លួៃឲ្យមគព្ទមនះ មៃុស្សម្ចា ក់
ព្រមដាករ់បូកាយរបស់្មគដែលងាយៃឹងរងមព្គ្នះថ្ងា ក ់  ទំលាកខ់លួៃមៅមព្កាយដែល
គ្នេ ៃសំ្ណាញ់មែើមែពី្ទគ្នត ់ អតម់្ចៃព្ទនបម់ែើមែកីារពារមរលធាល កចុ់ះមកមទ ដត
ម្ចៃអាកឈរខាងមព្កាយស្ៃាថ្ងៃឹងព្ទគ្នតរ់ីមព្កាយមុៃមរលធាល កែ់ល់ែី។ មរល
អាកៃោិយថ្ង «ព្រះអម្ចា ស់្មអើយ ទូលបងគំ
មព្ជើស្មរ ើស្មែើរតាមការែឹកនរំបស់្ព្ទង។់ 
ទូលបងគមំជឿថ្ង ដផៃការរបស់្ព្ទង ់ រិតជាព្ប 
មស្ើរជាងដផៃការរបស់្ទូលបងគំខាល ងំណាស់្» 
វាែូចជាទុកចតិតអាកណាម្ចា កឲ់្យព្ទអាក។ ដត
ម្ចៃភារខុស្គ្នា ខាល ងំណាស់្ៈ ព្រះជាម្ចា ស់្
ម្ែើការមលើស្ជាងអាកដែលបីព្ទអាកមៅមទៀត ព្រះជាម្ចា ស់្បីព្ទអាក មហើយយកអាក
មៅកដៃលងដែលខពស់្ជាងកដៃលងដែលអាកធាល បម់ៅរីមៃុ។  

ការមរៀៃទុកចិតដែល់ព្រះជាម្ចា ស់្ទាងំព្ស្ុង ជាអែីមយួដែលខ្ុ ំព្តូវដតមរៀៃជាមព្ចើៃ
ែងមព្ចើៃស្រមហើយខ្ុមំៅដតមរៀៃរាល់នែា។ ខ្ុ ំធាល បម់្ចៃទលំាបន់ៃការទុកចិតតមលើខលួៃ
ឯងដតម្ចា កគ់ត។់ ខ្ុ ំម្ចៃៃសិ្សយ័ដបបមៃះ មហើយរាោមរាបឆ់្ា ទំំរាអំាចទុកចិតត
ែល់មៃុស្សបាៃ  ដតទីបញ្ាបទ់ទួលបាៃការខកចិតត ៃិងការឈចឺាប។់ ខ្ុកំស៏្មព្មច
ចិតត ដលងទុកចិតតមលើអាកណាទាងំអស់្មទៀត។ បទរិមស្្ៃន៍ៃការឈចឺាបម់ៃះម្ែើ
ឲ្យខ្ុ ំមជឿថ្ង ព្បសិ្ៃមបើអាកចងឲ់្យអែីស្មព្មចបាៃព្តឹមព្តូវ អាកព្តូវម្ែើវាមដាយខលួ ៃឯង។ 
ព្បសិ្ៃមបើអាកមិៃសូ្មអែីមយួរីអាកណាម្ចា កឬ់មិៃមបើកចិតតរបស់្អាកស្ព្ម្ចបរ់កួមគ
មទ រួកមគមិៃអាចម្ែើឲ្យអាកឈឺចាបប់ាៃម ើយ។  ដតផាតគ់ំៃិតមៃះមៃិម្ចៃសុ្ខ
ភារលអមទ  មហើយវាមៃិព្គ្នៃដ់តរារាងំខ្ុ ំរីការទុកចិតតមលើមៃុស្សប៉ោុមណាា ះមទ វារារាងំ
ខ្ុ ំរីការទុកចិតតមលើព្រះជាម្ចា ស់្ដែមមទៀតផង។  វាជាទលំាបអ់ាព្កក ់ ដែលខ្ុ ំព្តូវការ
ព្រះជាម្ចា ស់្ជួយ មែើមែបីំបាកវ់ា។ 

ព្រះបៃទូលរបស់្ព្រះបាៃបញ្ហា កោ់៉ោ ងចាស់្អំរីការទុកចិតតមលើព្រះអម្ចា ស់្ជា
ជាងការទុកចតិតមលើខលួៃឯង។ ព្រះគមពរីសុ្ភាសិ្ត ៣:៥-៦ដែលងថ្ងៈ 

កុំរឹងមលើការមចះែឹងរបស់្ខលួ ៃម ើយ(ដតព្តូវទុកចិតតមលើ ព្រះអម្ចា ស់្អស់្រីចិតតៃិង
គំៃិតទាងំព្សុ្ង)។  (មិៃព្តូវទុកចិតតមលើខលួ ៃឯងម ើយ ឬការយល់ែឹងរបស់្ខលួ ៃ
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ព្រះជាម្ចា ស់្គ្នបព់្រះទយ័ឲ្យយក
ព្ទងជ់ាទីមយួមៅកាុងជីវតិរបស់្
មយើង។ ព្រះអងគគ្នបព់្រះទយ័ឲ្យ
មយើងម្ចៃមជឿជាកៃ់ិងទុកចិតតកាុង
ព្ទងព់្គបម់រល…ៃិងព្គបោ់៉ោ ង...  
 

ម ើយ ដតមៅព្គបទ់ាងំផលូ វ ចូរែឹង ៃឹកម ើញ ៃិងទទួលស្គ ល់) ចូរៃឹកែល់ព្រះ
អម្ចា ស់្កាុ ងព្គបកិ់ចាការដែលកូៃម្ែើ មនះព្រះអងគៃឹងព្តួស្ព្តាយផលូ វរបស់្កូៃ។ 
 

«ការទុកចិតត» ព្រះជាម្ចា ស់្ ជាការមយួស្មញ្ញ  ព្គ្នៃដ់តមជឿថ្ង ព្ទងព់្ស្ឡាញ់
អាក ព្ទងល់អ ព្ទងម់្ចៃអណំាចកាុងការជួយ អាក ព្ទងច់ងជ់ួយ អាក ព្ទងៃឹ់ងជួយ អាក។ 
ជាមព្ចើៃែងមយើងទុកចិតតមៃុស្សព្គបគ់្នា មលើកដលងដតព្រះជាម្ចា ស់្ ឬមយើងទុកចិតត
មៃុស្សព្គបគ់្នា ជាមុៃ មហើយទុកចិតតព្រះជាម្ចា ស់្តាមមព្កាយ។ មយើងទុកចិតតមតិតសំ្
ឡាញ់របស់្មយើង ទុកចតិត្នគ្នរ ផារហ ុៃ ទុកចតិតរដាា ភបិាល ឬមទរមកាស្លយ
ៃិង ស្មតថភាររបស់្មយើងផ្ទទ ល់ជាជាងទុកចតិតព្រះជាម្ចា ស់្ៃិងព្រះបៃទូលព្ទង។់ 
មតើអាកធាល បឮ់អាកណាម្ចា កៃ់ោិយ «ខ្ុ ំបាៃម្ែើអែីៗព្គបោ់៉ោ ងដែលខ្ុ ំែឹងថ្ងខ្ុ ំព្តូវម្ែើ 
ដតមៃិបាៃស្មព្មចមស្ះ។ ខ្ុ ំគិតថ្ង គ្នេ ៃអែីអាចជួយ ខ្ុបំាៃមទ មលើកដលងដត
អ្ិស្ា ៃ»។ ភាគមព្ចើៃមយើងៃិោយដបបមនះ មហើយម្ែើឲ្យព្បមោគមៃះមលចមចញ
ជារបូរាង។ម្ចៃរមបៀបនៃការៃិោយ«ខ្ុ ំបាៃរាោមជួយ ខលួៃឯងមហើយដតបរាជយ័ 
ខ្ុ ំស្កលែងឲ្យអាកមផសងមទៀតជួយ ដតបរាជយ័ អែីដែលខ្ុ ំម្ែើបរាជយ័ទាងំអស់្ ែូមចាះ
ខ្ុ ំគិតថ្ង ខ្ុ ំគ្នេ ៃទីរងឹមទ មព្ៅរីទីរឹងមលើព្រះជាម្ចា ស់្»។ 

មស្ចកតីអ្សិ្ា ៃគួរដតជាដខសការពារទីមយួមៅកាុងព្គបទ់ាងំស្មរភូមរិបស់្មយើង 
កុំខពំ្បឹងរាោមដស្ែងរកព្រះចុងមព្កាយ បនទ បរ់អីែីព្គបោ់៉ោ ងដែលអាកម្ែើបរាជយ័

មនះម ើយ។ 
ព្រះជាម្ចា ស់្គ្នបព់្រះទយ័ឲ្យយកព្ទង់

ជាទីមយួមៅកាុងជីវតិរបស់្មយើង។ ព្រះអងគ 
គ្នបព់្រះទយ័ឲ្យមយើងម្ចៃមជឿជាកៃ់ិងទុក
ចិតតកាុងព្ទងព់្គបម់រល…ៃិងព្គបោ់៉ោ ង... 

ព្ទងគ់្នបព់្រះទយ័ឲ្យមយើងម្ចៃស្ងឃមឹ 
កាុងព្ទង ់ ម្ចៃជំមៃឿកាុងព្ទង ់ មបើសិ្ៃជាមយើងម្ចៃ មយើងៃងឹមៃិខកចិតត ដែលមៃិ
បមងកើតផលដផលមនះមទ។ ព្ទងៃ់ឹងែកឹនមំយើងមៅកាៃជ់ីវតិដែលម្ចៃ ជយ័ជៃំះ 
មរញបរបិូរ្៍ អំ្ រមពារមរញ មព្ពាះព្រះព្គិស្តសុ្គតមែើមែពី្បទាៃមកមយើង។ ខ្ុចំាំ
ចមព្មៀងែល៏អមយួដែលៃិោយថ្ង«កតីស្ងឃមឹខ្ុ ំមៃិស្ងម់លើអែីមផសង មព្ៅរីព្រះមយស្ ូ
ព្គិស្តម ើយ ព្ទងជ់ាមស្ចកតសុី្ចរតិនៃខ្ុ»ំ? ចូរផទុកផ្ទត កក់តីស្ងឃងឹទាងំអស់្របស់្អាក
មលើព្រះអងគៃងិរចួរាល់កាុងែំម ើ្ រគួរឲ្យភ្ាកម់ផអើលដែលអាកមៃិដែលគិតែល់រីមុៃ។ 
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មបើអាកបាៃស្មព្មចចតិតមែើរតាមអាកែកឹន(ំព្រះមយស្ ូ) ព្រះគមពរី រ ៉ោមូ៨:១ ដែលងថ្ង កាុង
នមជាអាកមជឿ មយើងព្តូវ «រស់្មៅមហើយមែើរមៃិដមៃតាមអណំាចស្ចឈ់ាមមទ ដត
មយើងព្តូវមែើរតាមអំណាចខាងវញិ្ហញ ្វញិ»។ ម្ចៃវ ិ្ ីមយួដែលអាកអាចបងាា ញថ្ង
មបើអាកមែើរតាមស្ចឈ់ាម(ដផៃការរបស់្ខលួៃ) ជំៃួស្ការមែើរតាមវញិ្ហញ ្(ដផៃការ
របស់្ព្រះ) អាកៃឹងគ្នេ ៃកតីសុ្ខស្ៃតៃងិជួបៃឹងទុកខលំបាក។ មបើអាកកំរុងគិតថ្ងចង់
ម្ែើអែីមយួ ដតអាកអតម់្ចៃស្ៃតភិារជាមយួការមនះមទ សូ្មកុមំ្ែើវា។  

ឧទាហរ្៍ៈ ព្បដហលជាអាកកំរុងដស្ែងរកការងារម្ែើ ដតអែីដែលអាកទទួលបាៃ
មៅកាុងមុខវជិាា ជនំញរបស់្អាកម្ចៃដតការងារព្តវូឆ្លងព្បមទស្។ ដតមបើអាកមៃិបាៃ
អ្ិស្ា ៃរីវាមៅម ើយមទ មហើយអាកស្មព្មចចិតតមដាយមៃិបាៃព្បឹកាជាមយួព្រះ
ជាម្ចា ស់្មៅម ើយ ដតរាោមម្ែើឲ្យខលួៃឯងមជឿជាកថ់្ងអាកព្តូវមៅរស់្មៅមព្ៅព្ប
មទស្មដាយស្រវាជាការងារដតមយួគតដ់ែលអាកអាចទទលួបាៃ អាកព្បដហលជា
ព្តូវមរៀបចខំលួៃរបស់្អាកជបួជាមយួឆ្ា នំៃទុកខលំបាកមហើយ។ ព្បសិ្ៃមបើព្គួស្ររបស់្
អាកទាងំមូលមៃិចងឲ់្យអាកមៅមៅមព្ៅព្បមទស្ ដតអាកស្មព្មចចិតតមៅ  មនះៃឹងនំ
មកៃូវកំហឹងៃិងភារព្ជួលព្ចបល់។ អាកគួរដតរងចាមំហើយដស្ែងរកព្រះជាម្ចា ស់្
មែើមែឲី្យម្ចៃការដ្នកំាៃដ់តចាស់្។  

ការមៃះគឺោ៉ោ ងែូមចាះ: មបើមៅកាុងគំៃតិរបស់្អាកម្ចៃបញ្ហា  មហើយគ្នេ ៃស្ៃតិភារ 
មបើការស្មព្មចរបស់្អាកម្ែើឲ្យម្ចៃបញ្ហា  កុំម្ែើវាអ!ី ញឹកញាបណ់ាស់្ មយើងរាោម
នខំលួៃមយើងមៅកាៃអ់ែីដែលមយើងគ្នេ ៃស្ៃតិភារជាមយួ មហើយមនះគឺជាការដែល
មបើកចំហស្ព្ម្ចបប់ញ្ហា ។ មៅកាុងឧទាហរ្៍ខាងមលើ មហតុផលអាចមកើតម ើង
ោ៉ោ ងែូមចាះ «ខ្ុ ំមៃិចងម់ចញមៅមព្ៅព្បមទស្មទ មព្ពាះព្គសួ្រខ្ុ ំព្បឆ្ងំជាមយួវា 
មហើយការងារមៃះជាការងារដែលខ្ុ ំមៃិបាៃដស្ែងរកមទ ដតព្បដហលជាមៃិអីមទ។  វា
ជាឱកាស្ែល៏អបផុំតស្ព្ម្ចបខ់្ុ ំ។ ខ្ុ ំ្ុញព្ទាៃៃ់ឹងការរងចាណំាស់្»។ ចូរព្បយត័ា
ចំមពាះមហតុផលទាងំមៃះ។  មៃិថ្ងអាកម្ចៃអារមេ្៍អៃទះអដៃទងប៉ោណុាា មទ មបើអាក
គ្នេ ៃស្ៃតិភារកាុងការផ្ទល ស់្បតូរទីលំមៅ អាកគួរដតឈបៃ់ិងរងចារំហូតទាល់ដតព្រះជា
ម្ចា ស់្នយំកឱកាស្ដែលព្បមស្ើរជាងមៃះមកែល់អាក។  

ខ្ុ ំែឹងថ្ង អាកព្តវូការែវកិា មែើមែផីគតផ់គងខ់លួៃអាក ៃិង ព្គសួ្ររបស់្អាក ដតគួរដត
ទទួលការងារកាុងព្សុ្កព្បមស្ើរជាង កាុងមរលដែលអាកដស្ែងរកការងារដែលលអឥត
មខាា ះមហើយម្ែើឲ្យអាកព្តូវឆ្លងព្បមទស្មដាយគ្នេ ៃស្ៃតិភារជាមយួៃឹងវា។ សូ្មឲ្យកតី
សុ្ខស្ៃតគ្នពំារមៅកាុងជីវតិរបស់្អាក ស្មព្មចចតិតមដាយការវៃិិចឆយ័រាល់សំ្ៃួរដែល 
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មរលអាកមៃិចាស់្ថ្ងព្តូវស្មព្មច
ចិតតដបបណា  មរលអាកគ្នេ ៃភារ
វជិាម្ចៃ ព្បសិ្ៃមបើអាកម្ែើតាមបំ 
្ងព្បាថ្ងា របស់្ខលួៃឯង ឬការ
ដ្នរំបស់្ព្រះជាម្ចា ស់្ មមើលមៅ
ែូចជាមៃិម្ចៃការគ្នពំារ។ សូ្មឲ្យ
មស្ចកតីសុ្ខស្ៃតជាអាកសំ្មរចចុះ! 
 

លិចម ើងមៅកាុងគំៃិតរបស់្អាក(កូ ូស្ ៣:១៥) 
មៃិថ្ងអាកស្ថិតកាុងស្ថ ៃភារដបបណាមទ មគ្នលការ្៍មៅដតការរិតែដែល។ 

មៃិថ្ងការ ដស្ែងរកបីតឬព្បរៃធ មព្ជើស្មរ ើស្ព្រះវហិារ ការស្មព្មចកាុងការទិញអែីមយួ 
ការស្ងចំ្ ងទំនកទ់ៃំងដែលម្ចៃសុ្ខភារលអ អាចមរៀបរាបប់ាៃជាមព្ចើៃមទៀត 
អាកព្តូវដតមរៀបចំមគ្នលមៅឲ្យព្ស្បតាមព្បាជ្ាៃិងមស្ចកតសុី្ខស្ៃតរបស់្ព្រះអងគ។  

មរលដែលអាកមៃិចាស់្ថ្ងព្តវូស្មព្មចចិតតដបបណា  មរលដែលអាកគ្នេ ៃភារ
វជិាម្ចៃ ព្បសិ្ៃមបើអាកម្ែើតាមបំ្ងព្បាថ្ងា របស់្ខលួៃឯង ឬការដ្នរំបស់្ព្រះ 

មមើលមៅែូចជាមៃិម្ចៃការគ្នពំារ។ ចូរ
ឲ្យស្ៃតិភារម្ែើការចុះ!  

មទាះបីជាមរលដែលអាកបាៃស្មព្មច
ចិតតកាុងការមែើរតាមការែកឹនរំបស់្ព្រះ

មៅកាុងជីវតិរបស់្អាក ៃឹងម្ចៃមរល
ដែលអាកម្ែើខុស្។ មរលម្ចៃការមនះ
មកើតម ើង កុំបាកទ់ឹកចតិត ព្គបោ់៉ោ ងជា
ដផាកនៃការមរៀៃសូ្ព្ត។ រួកសិ្ស្សបាៃម្ែើ

ខុស្មរលរួកមគមែើរតាមព្រះមយស្ ូ។ អាកមៃិចាបំាចម់្ចៃការខាេ ស្មអៀៃមហើយែក
ខលួៃមចញរីការម្ែើអែីមយួដែលអាកបាៃគតិថ្ងព្រះគ្នបព់្រះទយ័ឲ្យអាកម្ែើ មៅមរល
ដែលអាករកម ើញថ្ងមៃិដមៃមនះ។អាកព្គ្នៃដ់តៃិោយថ្ង «ខ្ុ ំបាៃម្ែើខុស្មហើយ» 
មហើយម្ែើបៃតមទៀត ខ្ុ ំបាៃម្ែើខុស្រីដផៃការព្គបល់កខ្៍របស់្ព្រះជាម្ចា ស់្ជាមព្ចើៃ
មលើកមព្ចើៃស្រ មហើយអាកកែូ៏ចគ្នា ដែរ។ មនះគឺជាវ ិ្ មីយួដែលមយើងព្តូវមរៀៃរី
រមបៀបនៃការស្ត បព់្រះជាម្ចា ស់្ោ៉ោ ងព្តមឹព្តូវ។ មរលខលះអាកព្តូវមបាះជំហាៃមចញ
មហើយស្កលែងម្ែើអែីមយួមែើមែរីកឲ្យម ើញថ្ងវាមករីព្រះជាម្ចា ស្ស់្ដមៃ ឬ មៃិ   
ដមៃ។ មបើអាកបាៃម្ែើអែីដែលអាកអាចរកម ើញព្រះទយ័របស់្ព្រះជាម្ចា ស់្មៅកាុង
ស្ថ ៃភាររបស់្អាកឬអាកអតម់្ចៃការដ្នដំែលចាស់្លាស់្ ែូមចាះចូរម្ែើអែីដែល
មៅកាុងចិតតរបស់្អាក មហើយទុកចិតតថ្ងព្រះៃឹងែឹកនអំាកតាមផលូវដែលអាកមែើរមៅ។ 
ជាញយែងខ្ុ ំៃោិយថ្ង គ្នេ ៃអាកណាម្ចា កអ់ាចមបើកឡាៃដែលចតបាៃមទ សូ្មែ ី
ដតព្រះជាម្ចា ស់្។ មបើជីវតិរបស់្មយើងចតមៅមយួកដៃលង  មយើងព្បដហលជាព្តូវយកវា
មៅមបើកបរ ោ៉ោ ងមហាចណាស់្ម្ែើចលនមៅទិស្មៅណាមយួ។ ជាញយែងមយើង
រកម ើញវ ិ្ ីមរលមយើងមបាះជហំាៃមចញ។  
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ព្រះជាម្ចា សគ់ង្ជ់ាមយួអ្នក ដ ើយព្ទង្ក់ាំរងុ្ 
ដឹកនាំអ្នកព្គបទ់ាំង្ផ្លវូតដលអ្នកដដើ រ 

  

វាជាការលអណាស់្មែើមែែីងឹថ្ង កាុងនមអាកមជឿ មយើងមៃិមៅម្ចា កឯ់ងមទ។ សូ្មឲ្យខ្ុ ំ
បញ្ហា កវ់ាកាៃដ់តចាស់្ដែមមទៀតៈ អាកមៃិមៅម្ចា កឯ់ងមទ ។ ព្រះជាម្ចា ស់្មៃិបាៃ
នមំយើងមចញមៅឆ្ា យដតម្ចា កឯ់ងមនះមទ  ព្រះអងគរស់្មៅកាុងែួងចិតតរបស់្អាកៃងិ
មែើរជាមយួអាកមយួជហំាៃមតងៗ មៃិថ្ងអាកឆ្លងកាតអ់ែខីលះមទ។ មទាះបីជាមមើលមៅ
ហាកប់ែូីចជាគ្នេ ៃអាកណាឈរមៅជាមយួអាក មហើយមទាះបីជាអាកម្ចៃអារមេ្៍
ថ្ងមៅម្ចា កឯ់ង មរលដែលអាកឆ្លងកាតទុ់កខលំបាក ចូរផទុកផ្ទត កក់តីស្ងឃមឹរបស់្អាក
កាុងព្រះជាម្ចា ស់្  មព្ពាះព្ទងប់ាៃស្ៃាថ្ងគងជ់ាមយួៃិងែកឹនអំាក។ 

មរលមយើងមដាះព្ស្យជាមយួទុកខលំបាកមៅកាុងជីវតិ មហើយម្ែើវាមតងមយួៗ 
អារកសចងឲ់្យមយើងកាល យជាអាកគ្នេ ៃស្ងឃមឹ អស់្ស្ងឃមឹ។ វាចងឲ់្យអាកផាងច់ិតតមៅ
មលើបញ្ហា របស់្អាកជាជាងផាងច់ិតតមៅមលើព្រះមយស្ ូ ៃិងមស្ចកតីស្ៃារបស់្ព្រះអងគ
ជាមព្ចើៃមទៀត។ មៅមរលយ៉ោូមស្ែម្ែើែំម ើ្ រឆ្លងកាតទ់ីវាលរមហាស្ថ ៃ ព្រះជាម្ចា ស់្
បាៃព្បាបគ់្នតឲ់្យរកាដភាករបស់្គ្នតម់មើលមៅព្រះបៃទូលស្ៃា មហើយកុឲំ្យងាកដបរ
មចញមៅខាងស្ត ំឬខាងមឆ្ែងម ើយ ព្បមោជៃឲ៍្យគ្នតប់ាៃមកើតការកាុងព្គបទ់ាងំផលូវ
របស់្គ្នត។់ (យ៉ោូមស្ែ១:៤-៧) មរលម្ចៃបញ្ហា មកែល់ កុំខែល់ខាែ យអែីម ើយ កុំយក
ចិតតទុកដាកជ់ាមយួមលាកីយដ៍ែលម្ែើឲ្យអាកគ្នេ ៃស្ងឃមឹមនះម ើយ។ ចូរម្ែើជាអាក
មទាស្នៃកតសី្ងឃមឹវញិ មហើយទទួលរងាែ ៃម់ទែែងរពី្រះជាម្ចា ស់្។ 

 

ឱរួកអាកជាបគុ់ក ដែលម្ចៃមស្ចកតីស្ងឃមឹមអើយ ចូរវលិមកឯទីម្ចមំៃួចុះ(សុ្តថិ
ភារៃិងភារែកុ មំែកើង)មៅនែាមៃះឯង អញព្បកាស្ថ្ងអញៃឹងស្ងឯងមយួជារីរ។  

ស្ការ៩ី:១២ 
 

ែេីៗមៃះខ្ុ ំបាៃអាៃរបីុរស្ម្ចា កដ់ែលគ្នតម់រៀៃមបើកយៃតមហាះ។ កាុងមរលដែល
គ្នតម់រៀៃចំ្ ុ ចមយួនៃមមមរៀៃ ព្គូបងែឹករបស់្គ្នតព់្បាបគ់្នតឲ់្យយៃតមហាះដាកំាល
ចុះ មហើយវាកដ៏ាកំាលចុះោ៉ោ ងមលឿៃមស្លវ។ សិ្ស្សបាៃម្ែើតាមអែីដែលព្គូបងែឹក
បាៃដ្ន ំ ប៉ោុដៃតគ្នតអ់តទ់ាៃប់ាៃមព្តៀមខលួៃស្ព្ម្ចបអ់ែីដែលមកើតម ើងនមរល
បនទ បម់ៅម ើយ។ មៃិយូរប៉ោនុេ ៃ បនទ បរ់ីគ្នតប់ាៃចាបម់ផតើមដាកំាលចុះ ម្ច៉ោ សីុ្ៃ
បាៃរលត ់ មហើយយៃតមហាះចាបម់ផតើមធាល កចុ់ះមព្កាមព្តងទ់បដ់លងជាប។់ មៅកាុង
ដភាករបស់្គ្នតស់្លៃម់ស្ល  សិ្ស្សបាៃមមើលមៅមុខព្គូបងែកឹមែើមែឲី្យគ្នតជ់ួយ  ដតព្គ ូ 
បងែឹកអតប់ាៃៃោិយអែមីយួម្ច៉ោ ត។់ សិ្ស្សបាៃម្ែើឲ្យខលួៃឯងស្ាបោ់៉ោ ងមលឿៃ ម្ែើឲ្យ



22                                       ដដើ រតាមអ្នកដឹកនាំ 
ទឹកមុខគ្នតៃ់ឹង្ឹងម ើយវញិ មហើយបាៃដកតព្មូវស្ថ ៃភាររបស់្គ្នតម់ៅតាមអែី
ដែលគ្នតប់ាៃហែឹកហែៃឺកៃលងមក ការហែឹកហែឺៃដែលព្តូវបាៃម្ែើការស្កលែងជា
មលើកទីមយួ។  

បនទ បរ់ីយៃតមហាះម្ចៃលំៃឹងម ើងវញិ  រកួមគមហាះមហើរមដាយសុ្វតតិភារែូច
មែើមមតងមទៀត សិ្ស្សបាៃដបរមៅព្គូបងែឹករបស់្គ្នតម់ហើយែកែមងាើម្ំមែើមែបីមញ្ាញ
ភារភយ័ខាល ចៃងឹការខកបំ្ ងរបស់្គ្នត។់ វាហាកប់ីែូចជា ព្គូបងែកឹអតម់ៅទី
មនះមទ មរលដែលគ្នតព់្បតិបតតិការងាររបស់្គ្នត ់ សិ្ស្សៃឹងមៃិរកីរាយជាមយួវា
មទ។ បនទ បរ់ីបាៃស្ត បក់ំហឹងសិ្ស្សរបស់្គ្នតម់ហើយ ព្គបូងែឹកការមហាះមហើរបាៃ
មឆ្លើយោ៉ោ ងសុ្ភារថ្ង «គ្នេ ៃកដៃលងណាមយួដែលអាកនយំៃតមហាះមៃះមៅ មហើយខ្ុ ំ
មៃិអាចនអំាកមកវញិបាៃមនះមទ មបើសិ្ៃជាអាកចងម់រៀៃមហាះមហើរ  ចូរមៅកដៃលង
មនះ មហើយម្ែើវាមតងមទៀត» ែូមចាះសិ្ស្សទាងំអស់្ព្តូវដតជបួជាមយួការស្កលែង 
មហើយមទាះបីជា គ្នតម់្ចៃអារមេ្៍ថ្ងមៅម្ចា កឯ់ងឬជាមយួៃឹងការភយ័ខាល ចែខ៏ាល ងំ
កាុងរយៈមរលែខ៏លីបផុំតកត ី ព្គូបងែឹកគ្នតម់ៅទមីនះព្គបម់រលមវលា។  គ្នតម់ៃិ
អៃុញ្ហញ តឲ្យការអែីមកើតម ើងជាមយួសិ្ស្សរបស់្គ្នតម់ ើយ។ តាមរតិគ្នតម់ព្បើការ
ភយ័ខាល ចមែើមែបីមព្ងៀៃ ៃិងរព្ងឹងសិ្ស្សរបស់្គ្នតជ់ាមយួជនំញដែលគ្នតព់្តូវការ
នមរលអនគត។  

ខ្ុ ំដចកចាយមរឿងមៃះជាមយួអាក មព្ពាះវាៃឹងអាចមកើតម ើងមៅកាុងជីវតិរបស់្អាក
មរលណាមយួមៃិខាៃ មរលអាកម្ចៃអារមេ្ ៍ ថ្ង អាកដាកំាលចុះមព្កាមោ៉ោ ងមព្ៅ
ៃិងដវងជាង្មេតា មរលដែលអាកម្ចៃអារមេ្៍ថ្ងម្ច៉ោ សីុ្ៃរបស់្អាកដលងែំម ើ្ រ
ការ អាកធាល កចុ់ះមព្កាមព្តងទ់បដ់លងជាប។់ ការបាកដ់បកអាពាហ៍រិពាហ៍ សុ្បិៃត
ៃិមតិតដែលស្ល ប ់ រៃិិតយម ើញម្ចៃជំង ឺ កូៃមៅមែើរខុស្ផលូវ  បាតប់ងក់ារទុកចតិត 
បាតប់ងក់ារងារ។ មៅកាុងមរលខុស្គ្នា ដបបមៃះ ្មេជាតជិាមៃុស្សម្ចៃអារមេ្ ៍
ភយ័ខាល ចៃិងស្ងសយ័ ថ្ងមគករុំងដតមៅម្ចា កឯ់ង។ ដតមដាយមព្ពាះអាកម្ចៃអារមេ្ ៍
មៅម្ចា កឯ់ងបមណាត ះអាស្ៃា  ភយ័ខាល ច ៃិងម្ចៃបៃទុក មនះមៃិដមៃម្ចៃៃយ័ថ្ង
អាកស្ថិតកាុងការទាងំមនះមទ។ ព្រះជាម្ចា ស់្គងម់ៅទីមនះជាមយួអាក ព្រះអងគមៃិ
ចាកមចាលអាកមទ។ 

ព្រះគមពរីទុតិយកថ្ង៣១:៨ ដចងថ្ងព្រះជាម្ចា ស់្ «គងជ់ាមយួអាក មហើយព្រះអងគ
មៃិមបាះបងម់ចាលអាកម ើយ» មហើយមៅកាុងម្ច៉ោ ថ្ងយ ២៨:២០ ព្រះមយស្ ូបាៃ
ស្ៃា «ខ្ុ ំមៅជាមយួអាករហូត» ខទាងំរីរមៃះកាុងចំមណាមខជាមព្ចើៃមទៀតមៅកាុង
ព្រះបៃទូលព្រះជាម្ចា ស់្ ដែលព្រះអងគបាៃអះអាងជាមយួអាកថ្ង ព្រះអងគមៃិមបាះបង់
អាកមចាលឲ្យឆ្លងកាតអ់ែីៗ ដតម្ចា កឯ់ងមនះម ើយ។ មទាះបីជាមៅនែាែស៏្ យបផុំត
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ការមែើរតាមព្រះជាម្ចា ស់្គមឺៃិ
ដមៃអងគុយចុះៃិងកំរុងរងច់ាវំា
មទ ដតវាជាការម្ចៃចតិតកាល ហាៃ
មហើយមចញមៅម្ែើវា។ 
 

របស់្អាកកតី  មទាះបីជាអាកករុំងដតស្ថិតមៅកណាត លស្ថ ៃភារនៃការស្កលែងកត ី
ចូរែឹងថ្ងអាកមៃិមៅដតម្ចា កឯ់ងមទ។  
 

ចរូដាសដ់សចកតសីង្ឃមឹរបសអ់្នកដ ើង្! 
 

មតើអែីមៅដែលអាកម្ចៃចិតតមឆ្ះឆ្លួបំផុត? មតើអែីមៅដែលម្ែើឲ្យអាកម្ចៃអារមេ្ ៍
រមំភើបជាមយួ ចូរគិតរីវា? មតើជាការចាបម់ផតើមមដាយមៃិរកចំម្ញ? មតើជាម្ែើការ
ស្េ័ព្គចិតតមៅកាុងស្ហគមរបស់្អាក? មតើជា
ការបមងកើតព្កមុហ ុៃ? មតើជាការស្ងព្គសួ្រ? 
មតើជាការចងប់ាៃការសិ្កាខពស់្? ជាមព្ចើៃ
ែងបំ្ ងព្បាថ្ងា នៃែួងចិតតរបស់្អាករិតជា
ខាល ងំណាស់្ មព្ពាះព្រះជាម្ចា ស់្គឺជាអាកដាកវ់ា
មៅកាុងចិតតអាក។ អែីកតីដែលអាកម្ចៃស្ងឃមឹចងប់ាៃ ចូរទូលថ្ងែ យវាមៅព្រះជាម្ចា ស់្ 
ទូលសូ្មការដ្នរំីព្រះអងគ មហើយមបើអាកម្ចៃអារមេ្ ៍ ស្ៃតិភារជាមយួវា ចូរ
មបាះជំហាៃមែើមែមី្ែើឲ្យវាមកើតម ើង។ ការមែើរតាមព្រះជាម្ចា ស់្គឺមៃិដមៃអងគុយចុះ
ៃិងកំរុងរងច់ាវំាមទ ដតវាជាការម្ចៃចិតតកាល ហាៃមហើយមចញមៅម្ែើវា។ ចូរចាប ់   
មផតើមម្ែើ ៃិងម្ចៃស្ងឃមឹម ើង ព្រះជាម្ចា ស់្ករុំងែកឹនមំៅរកអែីមយួដែលព្បមស្ើរ
ជាងអែីដែលអាកព្ស្នម៉ោទុកមៅមទៀត។  



 

ជំពកូ ៣ 
 

រកឲ្យឃ ើញ និង ទម្លា ក់ឃោលគ្រប់ "មិនអាច" 
 

សូមសរសសើ រតសមកើងព្រះជាម្ចា ស់ ជាព្រះបិតារបស់ព្រះសេស ូព្រិសត ជាព្រះអម្ចា ស់
នៃសេើង។ ជាព្រះអម្ចា ស់បាៃសព្បាសសេើងឲ្យបាៃស ើតជាថ្មី សោេសព្បាសព្រះ
សេស ូឲ្យម្ចៃព្រះជៃមរស់ស ើងវញិ ព្សបតាមព្រះហឫទេ័សមតាត  រណុាដស៏ ើស
 បរ់បស់ព្រះអងគ ដូស្នះ សេើងម្ចៃសស្ តីសងឃមឹដដ មិៃស្ះសាបសូៃយ។ 

១សរព្តុស១:៣ 
 

«ការតស ូខ្ល ាំងជាងមុៃបៃតិ្ ខាំព្បឹងខ្ល ាំងជាងមុៃបៃតិ្ សហើេអវីដដ សមើ សៅ
ហា ប់ដូី្ជាគ្មម ៃសងឃមឹ បរាជេ័អា្ព្ប បជ់ាការសជារជេ័យ៉ា ងឧតតម។»  

Elbert Hbbard 
  

សៅឆ្ន ាំ១៩៨១ ការស្វើខលួៃឯងឲ្យកាល េជាសសដឋី ស ម្ ះ សអជិៃ ឡាង Eugene Lang
បាៃព្ត បស់ៅ នុងព្ ុងមេួ ដដ គ្មតប់ាៃសរៀៃសៅសាលាបឋមកា រី៥០ឆ្ន ាំមុៃ 
។ សរអស ជ្ ើញគ្មតស់ៅទីស ះសដើមបដីថ្លងសុៃទរ ថា្ាំស ះអន ដដ ព្ប ងជាបថ់ាន  ទី់
ព្បាាំមេួ ដត េ សាលាបាៃព្បាបគ់្មតម់ៃុសរ គ្មតស់ ើងឆ្ ។  េ សាលា
បាៃជូៃដាំណឹងដ ់អន ជាំៃញួដដ សជារជេ័សៃះថា តាមសថិតិ បី នុង្ាំសណាមបៃួ
នៃសិសសដដ សៅ នុងសាលាសៃះគ្មម ៃអន ណាសរៀៃ្បវ់ទិា ័េសទ រួ សររយរួការ
សិ ាមៃុសរ រ ួសរទទួ សញ្ញា បព័្ត។ សលា  ឡាងបាៃសព្តៀម នុងការដថ្លងសុៃទ 
រ ថាសៅកាៃសិ់សសស មងៗអាំររុីណតនមលនៃការខាំព្បឹងស្វើការ ៃិងរី វ ិ្ ីដដ អា្ ាំ
គ្មតស់ៅកាៃស់ជារជេ័។ ដតសៅសរ  េ សាលាព្បាបគ់្មតរ់ីសថិតិដដ រួរឲ្យ
ភ្ញា  ស់្អើ  គ្មតប់ាៃបតូរព្បធាៃបទ នុងការដថ្លងសុៃទរ ថារបស់គ្មតយ់៉ា ងស ឿៃ។ 
សលា  សអជិៃ ឡាងបាៃសសព្ម្្ិតតស្វើអវីដដ សាំខ្ៃជ់ាងស ះ។ 

សរ ដដ គ្មតឈ់រសៅ្ាំស ះសិសសថាន  ទ់ីព្បាាំមេួ សៅ នុងសាលាបឋមសិ ា 
ហាតស ម  សលា  ឡាងព្បាបដ់ ់សិសស រីរសបៀបដដ គ្មតស់្វើប ទ  ់រីភ្ញរ ប ី
 ាញរបស់ សលា បណឌិ ត ម្ច៉ា ទិៃ  ូស្ើឃ ងី សជអារ ៍  «ខាុ ាំម្ចៃសុបិៃត» ជាសុៃទរ
 ថាសរ ដដ ដដងែ បៃួសៅវ៉ា សីុៃតុៃ នុងឆ្ន ាំ១៩៦៣។ គ្មតប់ាៃស ើ ទឹ ្ិតត
សិសសម្ចន  ់ៗ ឲ្យម្ចៃសុបិៃតរបស់ខលួៃឯងម្ចន  ់ៗ ផ្ទទ  ់ សហើេប ទ បម់ គ្មតប់ាៃ
ព្បាបសិ់សសៗថា គ្មត់្ ងស់្វើអវីមេួសដើមបជីួេ រួ សរឲ្យសឃើញសុបិៃតស ះបាៃកាល េ
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 តីសងឃមឹជាអវមីេួម្ចៃអាំណា្ 
ដតមៃិដមៃ្ាំសរ ើៃខ្ងឯបរយិ
កាសដដ មិៃអា្ ស ះសទ។  
 

ជាការរិត។ សៅនថ្ៃស ះ សលា ឡាងបាៃេ ់ព្រមជាមេួសិសសៗទាំងស ះ  គ្មត់
សៃាបងន់ថ្លសាលាជាំៃួសអស់អន ដដ សរៀៃសៅ នុងថាន  ទ់ពី្បាាំមេួ ដដ សរៀៃបៃត
សៅសាលា រហូតទទួ សញ្ញា បព័្តទុតិេភូម។ិ  

ជីវតិនៃស មងៗទាំងស ះទទួ ការផ្ទល ស់ដព្បសៅនថ្ៃស ះឯង។រួ សរម្ចៃ តីសងឃមឹ 
រួ សរជាសព្ ើ្ៃអន ម្ចៃ តីសងឃមឹស ើ ដាំបងូ។ សព្កាេម  សរសម្ចា ស ម្ចៃសិសស
ម្ចន  ប់ាៃៃយិេថា «ខាុ ាំម្ចៃអវីមេួសដើមបសីមលងឹសឆ្ព ះសៅមខុ ម្ចៃអវីមេួ ាំរុងរងច់ាំ
ខាុ ាំ។ វជាអារមមណ៍រិសសស»។  សលា  ហាតស ម ឡាង បាៃ្ូ សៅ មមវ ិ្ ីរបស់
សាលា សហើេ មមវ ិ្ ីសៅសាលារបស់គ្មតក់ាល េសៅជា្  សៅ នុងព្បសទស។ 
សារតម៌្ចៃញ៉ាូ វេ៉ា ថាម(New York Times) បាៃសរសសរសរឿងសៅទាំររ័មុខ បាៃ
ៃិយេព្បម្ចណ៦០ ទីអាំរមីហាសសដឋី ដដ ្ត ់ តីសងឃមឹដ ់ព្ ុមសិសសដដ 
សៅ នុងទីព្ ងុ។ ម្ចៃសាំបុព្តៃិងទូរស័រទរាប ់ៃប់ាៃទ ទ់ងសដើមបបីរចិា រ សៅ នុង
ឆ្ន ាំ១៩៨៦ សលា  ឡាងចបស់្តើមមូ ៃិ្ ិ ខាុ ាំម្ចៃសុបិៃតខ្ន តជាតិសដើមបជីួេ បសងកើត
 មមវ ិ្ ី ខាុ ាំម្ចៃសុបៃិត សៅ នុងសាលាទូទាំងព្បសទស។ ចបរ់ីសរ ស ះម  ជាង
២០០ មមវ ិ្ ីបាៃស្វើការ២៩រដឋ សហើេម្ចៃសិសសសព្ ើ្ៃជា១៥០០០  ព់្តូវបាៃ
សៅថា « អន ម្ចៃសុបិៃត» បាៃទទួ ជាំៃួេ។ 

ម្ចៃ៦១   ដ់ដ សរៀៃសៅថាន  ទី់៦  ជាអន ម្ចៃសុបិៃតសដើម ដដ សលា  ឡាង
បាៃដថ្លងសុៃទរ ថាសោេឥតសព្គ្មងទុ  សៅ នុងសដើមរដូវសតត    នុងឆ្ន ាំ១៩៨១? ម្ចៃ
៩០% បៃតការសិ ារហូតដ ់ទទួ សញ្ញា បព័្តទុតិេភមូ ិ សហើេម្ចៃរួ សរជា
សព្្ើៃបៃតទទួ ការអបរ ាំខពស់ជាងសៃះសទៀត។ សោេសារ តសីបបរុសរបស់អន ជាំៃួញ
ដដ ្ងជ់ួេ ព្ ុមស មងៗឲ្យបាៃសរៀៃខពស់។  

 តីសងឃមឹជាអវមីេួម្ចៃអាំណា្ ដតមៃិដមៃ្ាំសរ ើៃខ្ងឯបរយិកាសដដ មិៃ
អា្ ស ះសទ។ 

មុៃសរ ដដ សលា  ឡាងបាៃស្វើការ
សៃា្ាំស ះព្ ុមអន ព្ សតា យ៉ា   ស មងសៅ
 នុងទីព្ ងុ រ ួសរជាសព្្ើៃសថិតសៅសព្កាម
ររ នៃ  យ «មិៃអា្»។ សេើងមៃិអា្សៅសរៀៃសៅមហាវទិា ័េបាៃសទ។ 
សព្ ះសេើងមិៃម្ចៃ ទធភ្ញរបងន់ថ្លសាលា។ ចាំបា្អី់ព្តវូសរៀៃឲ្យ្បវ់ទិា ័េសបើ
អតម់្ចៃ ទធភ្ញរបងន់ថ្ល្ូ មហាវទិា ័េ្ង? អវីដដ សលា  ហាតស ម ឡាង 
បាៃស្វើរឺ ុបបាំបាត ់ យ «មិៃអា្» គ្មតម់ៃិបាៃ្ូ ថាន  ជ់ាំៃួសរ ួសរសទ មៃិ
បាៃស្វើ ិ្ាការ្ទះជាំៃួសរួ សរសទ គ្មតម់ៃិបាៃសាងរសព្ម្ចងជាំៃួសរ ួសរសទ គ្មត់
 ម៏ៃិបាៃព្ប ងជាំៃួសរួ សរដដរ រួ សរសៅដតស្វើការងារចាំបា្រ់បស់រួ សរ       
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ជាមេួព្រះជាម្ចា ស់ អវីៗមៃិអា្
កាៃដ់តអាព្  ស់ៅៗស ះសទ ដតវ
កាៃដ់តព្បសសើរស ើងៗ អន មៃិ
អា្កាៃដ់ត ិ្សព្ៅសៅសព្ៅសៅ
ស ះសទ ដតអន ៃឹងកាៃដ់តស ើ 
ខពស់ស ើងសហើេខពស់ស ើង។  
 

ដដដ ។ ប៉ាុដៃតគ្មតប់ាៃបញ្ញជ  ៃ់ងិ ុបបាំបាត ់ យដដ ្ាំបាំ្ុតរឺ  «មិៃអា្» 
ដដ រួ សរព្តូវព្បឈម សៅសរ  តីសងឃមឹម្ចៃ ាំរស់ស ើងខពស់។ 
 

ការឃ្ាើយតបរបសគ់្រះជាម្លា សឃ់ៅឃរលអ្នករតិថា ខ្ញ ុំមិនអាច 
 

ដូ្ដដ អន បាៃចបស់្តើមអាៃសសៀវសៅសៃះអន ព្បដហ ជាសាំគ្ម ់ថា ខាុ ាំបាៃោ ់
្ាំណងសជើងសៅ នុសងវរគមេួ «្ូរស ើ  តីសងឃមឹខពស់ជាងមៃុ»។ ស ះជាអវីដដ ខាុ ាំ
ប ា្ុ ះប ា្ូ  ថា ព្រះជាម្ចា ស់គ្មបព់្រះទេ័ស្វើការដដ ព្បសសើរជាង ្ាំជាងសៅ នុង
ជីវតិរបស់អន ។ ព្រះជាម្ចា ស់គ្មបព់្រះទេ័ស ើ អន ខពស់ស ើង។ ព្រះអងគសរវព្រះ  
ហបាទេ័ឲ្យអន ម្ចៃបទរិសសា្ៃ ៍ាំរតិដខ៏ពស់នៃអាំណរ។  ាំរតិខពស់នៃ តីសុខសាៃត 
 ាំរតិខពស់នៃការសកប់្ ិតត  ាំរតិខពស់នៃ តីសងឃមឹ ៃិង តារាងអា្ម្ចៃជាបៃតប ទ ប់
សទៀត។ ព្រះរមពរី ូ ូស៣:១-២ ដថ្លងថាាៈ 
 

ដូស្នះ ព្បសិៃសបើបងបអូៃបាៃរស់ស ើងវញិរមួជាមេួព្រះព្រសិដដមៃ(សៅកាៃជ់ីវតិ
ថ្មី ម្ចៃ្ាំដណ  នុងការស់ស ើងវញិរបស់ព្រះព្រិសត) ្ូរដសវងរ អវីៗ (ដដ ម្ចៃ
សតុ សតមា ព្ទរយសមបតិតដអ៏ស់  ប)សៅសាថ ៃស ើជាសាថ ៃដដ ព្រះព្រិសដរងស់ៅ
ខ្ងសាដ ាំ ព្រះជាម្ចា ស់ស ះវញិ។  ្ូររតិរអីវីៗ  ដដ សៅសាថ ៃស ើ (អវីដដ ខពស់)
 ុាំរិតរីអវសីៅស ើដ្ៃដសីៃះស ើេ (បដៃថម  យបញ្ញជ  ៃ់េ័)។ 

 

ជាមេួព្រះជាម្ចា ស់ អវីៗមៃិអា្កាៃ់
ដតអាព្  ស់ៅៗស ះសទ ដតវកាៃដ់តព្បសសើរ
ស ើងៗ អន មៃិអា្កាៃដ់ត ិ្សព្ៅសៅ
សព្ៅសៅស ះសទ ដតអន ៃឹងកាៃដ់តស ើ 
ខពស់ស ើងសហើេខពស់ស ើង។  
សហតុសៃះសហើេសៅ នុងព្រះរមពរីសុភ្ញសិត

៤:១៨ ដ្ងថាាៈ  ម្ចគ៌្មរបស់មៃុសសសុ្រតិ 
សព្បៀបបីដូ្ជារៃលឺអរណុរះ បស ា្ញរសមីកាៃដ់ត(ភលសឺ ើងៗ ្ាស់ស ើងៗ) រហូតដ ់
ព្រះអាទិតយសរញ ាំសៅ។ ដូ្ជាសៅ នុងព្រះរមពរី សអសាេ៤០:៣១ ដថ្លងថា «រឯីអន 
សជឿសងឃមឹស ើព្រះអម្ចា ស់ដតងដតម្ចៃ ម្ចល ាំងថ្មជីាៃិ្ាសព្បៀបបាៃៃឹងសតវឥន្ទៃទសីហាះ» 
ជីវតិរបស់អន ដដ សៅ នុងព្រះព្រិសតជាជីវតិដដ កាៃដ់តភលសឺ ើងៗរា ់នថ្ៃ សហើេអន 
អា្សហាះស ើងខពស់ជាងមៃុ។ ប៉ាុដៃតការមេួដដ ខ្ល ាំងបា្ំ ុតៃិងជាឧបសរគដដ 
ម្ចៃឥទធិរ បាំ្ុត ដដ រារា ាំងអន រីបទរិសសា្ៃន៍ៃជីវតិដដ ព្រះសរវព្រះហបា   
ទេ័ឲ្យអន រស់រឺ្នតរ់ាំៃិតនៃភ្ញរ «មិៃអា្»។  មិៃអា្  រឺជាព្ទុងនៃការមៃិអត់



                             រកឲ្យឃ ើញ និង ទម្លា ក់ឃោលគ្រប់ "មិនអាច"                     27 
សទសបាៃសរៀប្ាំស ើង សដើមបរីារា ាំងអន  រីការស ើ អន ឲ្យដ ់ ាំរតិនៃសកាត ៃុរ 
របស់អន ។ របូភ្ញរនៃឥន្ទៃទដីព៏្សស់ស ើតឆ្េ ជាប សដីដ សាំកាាំងសាល បសៅស ើ
សវហា សាំបុ សៅ នុងព្ទុងស្វើឲ្យ្សងអៀត សមើ ឥន្ទៃទីស្សងសទៀតសហើរ។ ការសៃះស ើតស ើង
សៅសរ ដដ អន រស់សៅ នុង្នតរ់ាំៃតិនៃ  យ មិៃអា្  ជាំៃួសឲ្យជីវតិដដ ព្តូវ
បាៃតា ដ់តងឲ្យរស់សៅ អន ជាបគ់្មាំង នុងការោ  ់ព្មតិដដ បិទបាាំងជុាំវញិៃងិ
ម្ចៃ ាំណតព់្រាំដដៃ។ ខាុ ាំមិៃអា្ព្របព់្រង ាំហឹងរបស់ខាុ ាំបាៃសទ ។ ខាុ ាំមៃិអា្ លង
្ុតការឈចឺបស់ ះបាៃសទ។ ខាុ ាំមៃិអា្បៃតសៅមខុសទៀតបាៃសទ។ ខាុ ាំមៃិអា្្ុះ
សព្មុងជាមេួបតីព្បរៃធរបស់ខាុ ាំបាៃសទ។ ខាុ ាំមៃិអា្រ ការងារបាៃសទ។ ខាុ ាំមៃិអា្
ស្វើឲ្យខលួៃខាុ ាំរងការឈចឺបម់តងសទៀតបាៃសទ។ ខាុ ាំមៃិអា្សោះព្សាេវស្ញសទ។ ខាុ ាំ
មៃិអា្្ិ ា្ ឹម ូៃខាុ ាំដតម្ចន  ឯ់ងបាៃសទ។ ខាុ ាំមៃិសជឿថាវអា្ស ើតស ើងបាៃសទ។ ខាុ ាំ
មៃិអា្…ខាុ ាំមៃិអា្…ខាុ ាំមៃិអា្។ សេើងអា្សរៀបរាបប់ាៃជាសព្ ើ្ៃសទៀត។ វហា ់
បីដូ្ជាគ្មម ៃទីប ា្ ប ់្ាំស ះមៃុសសដដ រិតថារួ សរមៃិអា្ស្វើបាៃ។ 

ប៉ាុដៃត សតើអន បាៃសាំគ្ម ់ តាត ដស៏ាំខ្ៃស់ៅ នុងតារាងនៃរាំៃតិរីមុៃសទ? ខាុ ាំ ខាុ ាំមៃិ
អា្…ខាុ ាំមៃិអា្…ខាុ ាំមៃិអា្...ខាុ ាំ...ខាុ ាំ...ខាុ ាំ...មៃិអា្រឺជា្នតរ់ាំៃិតដដ សផ្ទត តស ើ
ខលួៃឯង។ អតរ់ិតថា អន ដនទអា្ជួេ សរបាៃ សហើេរិតណាស់ វ ម៏ៃិរិតថា 
ព្តូវការជាំៃួេម រីព្រះដដរ។ មៃិអា្ សាំ ឹងសមើ សៅដ្ន ទៃស់ខាេរបស់សេើង
សហើេទីប ា្ បវ់ៃងឹ ាំសៅកាៃភ់្ញរអស់សងឃមឹ។ ខាុ ាំមៃិអា្ស្វើវបាៃសទ។ 

សៃះមៃិដមៃជាអវីថ្មីស ះសទ។ ទាំងព្បុសទាំងព្សីជួបជាមេួឥរយិបថ្សៃះដូ្
គ្មន ។ សារា៉ារិតថា ខាុ ាំមិៃអា្ម្ចៃ ូៃបាៃសទ ខាុ ាំចស់សរ  (សូមសមើ  សលា បបតត ិ
១៨:១០-១២)។ សលា ម៉ាូសស ខាុ ាំមិៃអា្ ឈរសៅ្ាំស ះសសត្ ផ្ទសរា៉ា ៃបាៃសទ ខាុ ាំគ្មម ៃ
សវហារសទ (សូមសមើ ៃិ ខមៃាំ៦:៣០)។ សរឌាៃរិតថា ខាុ ាំមិៃអា្ដឹ  ាំអុីព្សាដអ 
បាៃសទ ខាុ ាំស មងជាងសរសៅ នុ ងព្រួសាររបស់ខាុ ាំ (សូមសមើ  សៅហាវ េ ៦:១៥)។  ង
សអសស្ើររិតថា ខាុ ាំមិៃអា្សសន្ទងាគ ះព្បជាជាតិរបស់ខាុ ាំបាៃសទ ខាុ ាំមិៃអា្្ូ គ្ម ់
សសត្ បាៃសទ (សូម សមើ  ងសអសស ើ្រ៤:១១)។ សអសាេរិតថា ខាុ ាំមិៃអា្ដថ្លង
ទាំ េ ខាុ ាំជាមៃុសសដដ ម្ចៃម្ចតមិ់ៃសាអ ត (សូមសមើ  សអសាេ ៦:៥-៧)។ រួ 
សិសសរិតថា សេើងមិៃអា្្ាំដអតបណាត ជៃបាៃសទ សេើងម្ចៃដត ៃាំបុង័ព្បាាំដុាំ ៃិង
ព្តីរីរ ៃទុេប៉ាុសណាត ះ (សូមសមើ    ម្ច៉ា ថាេ១៤:១៥-១៧)។ សៅ នុងកា ាៈសទសាៈ
ៃីមេួៗ  ។ មិៃអា្ បាៃឈរដូ្ជាការសងព់្ទុងោ ខ់លួៃឯង រាយមោ ប់ុរស
ព្សីតទាំងសៃះរីដ្ៃការរបស់ព្រះបាៃសសព្ម្សៅ នុងជីវតិរបស់សរ។  

ដតព្រះជាម្ចា ស់មៃិសរវព្រះហបាទេ័ឲ្យ សារា៉ា  ម៉ាូសស សរឌាៃ សអសស្ើរ សអសាេ 
ឬ រ៏ួ សិសសស្វើអវីមេួសោេរឹងអាង ាំឡាាំងខលួៃឯងស ះសទ ឬសៅតាមសមតថភ្ញរ 



28                            ចូរដាស់ឃសចកតីសងឃមឹរបស់អ្នកឃ ើង!                    
របស់រួ សរដដរ។ ព្រះអងគព្ជាបថារួ សរមៃិអា្… ដតស ះមៃិដមៃជាបញ្ញែ សទ 
សព្ ះព្រះអងគអា្ ។ តាមរេាៈ ព្រះព្រិសតសេើងអា្ស្វើអវមីេួ ដដ សេើងព្តូវស្វើ។ 
សេើងអា្ព្បឈមៃងឹអវីៗព្របយ់៉ា ង! 

ខាុ ាំអា្ៃឹងស្វើព្របទ់ាំងអស់បាៃសោេសារព្រះព្រីសទដដ ព្ទង់្ ាំសរ ើៃ ាំឡាាំងដ ់
ខាុ ាំ(ខាុ ាំរ ួ្ រា ់សព្ម្ចបព់្របយ់៉ា ង ខាុ ាំម្ចៃសមតថភ្ញរស្វើអវីព្របយ់៉ា ងតាមរេាៈព្ទង់
ដដ ្សព្មើៃ ាំឡាាំងខ្ង នុ ងដ ់ខាុ ាំ ខាុ ាំខ្ល ាំងរូដ  សៅ នុ ងភ្ញរខ្ល ាំងរូដ របស់ព្រះ
ព្រិសត)។   

ភ ីីរ៤:១៣ 
វជាការរិតាៈ សារា៉ាចស់សរ មៃិអា្ម្ចៃ ូៃបាៃ។ សលា ម៉ាូសសមៃិអា្ប ា្ុ ះ

ប ា្ូ  សសត្ ផ្ទសរា៉ាៃសោេ ាំឡាាំងរបស់គ្មតប់ាៃសទ។ រីឌាៃមៃិម្ចៃបទរិសសា្ៃ៍
ព្របព់្គ្មៃ ់នុងការដឹ  ាំទហាៃ។ សអសស្ើរមៃិព្តូវបាៃអស ជ្ ើញឲ្យ្ូ គ្ម ់សសត្
ស ើេ។ សអសាេជាមៃុសសដដ ម្ចៃម្ចតម់ៃិសាអ តដមៃ។ រួ សិសសគ្មម ៃអាហារ
ព្របព់្គ្មៃស់ព្ម្ចប់្ ាំដអតបណាត ជៃសទ។ ដតព្រះជាម្ចា ស់ម្ចៃបាំណងព្រះហឫទេ័
 នុងការេ ឈនះព្របទ់ាំងភ្ញរ«មិៃអា្»  សដើមបសីអាេដ្ៃការៃិងសគ្ម បាំណង
របស់ព្រះអងគបាៃសសព្ម្។ អវីដដ បុរសព្សីទាំងអស់សៃះព្តូវដតស្វើស ះរ ឺ សាគ  ់
អតតសញ្ញា ណ ៃិង ុបបាំបាត់្ នតរ់ាំៃងិនៃភ្ញរ «មៃិអា្» របស់រួ សរ។ ជាំៃួសឲ្យ
សផ្ទត តអារមមណ៍ស ើភ្ញរ ាំសសាេរបស់រួ សរ រួ សរព្តូវសព្ជើសសរ ើស នុងការសផ្ទត តអា   
រមមណ៍ស ើព្រះស្សាត របស់ព្រះអងគវញិ សរៃងឹសឃើញ ទធ្ ដអ៏សាា រយ។ ព្រះជា
ម្ចា ស់បាៃស្វើការយ៉ា ងអសាា រយសៅ នុងជីវតិរបស់រួ សរ តាមរេាៈការជាំសៃឿៃិងការ 
សាត បប់ងាគ បរ់បស់រួ សរ។  

សស្ តីរិតសៃះសព្ម្ចបអ់ន ដូ្គ្មន ។ ខាុ ាំដងឹថាម្ចៃការជាសព្ ើ្ៃដដ អន បាៃ
ព្បឈមសៅនថ្ៃសៃះ ដដ អា្ស្វើឲ្យអន រិតថាខាុ ាំមិៃអា្ស្វើវបាៃសទ។ ខាុ ាំមិៃអា្
សោះព្សាេសាថ ៃភ្ញរដបបសៃះតសៅសទៀតបាៃសទ។ ខាុ ាំមិៃអា្បៃតវសៅនថ្ៃដសអ 
បាៃសទៀតសទ។ ខាុ ាំមិៃអា្រងច់ា្ំ សមលើេបាៃសទ។ ខាុ ាំមិៃអា្រ វ ិ្ ីអតស់ទសបាៃ
សទ។ សបើអន ដឹងថាខាុ ាំបាៃ លងកាតអ់វីខលះ អន ៃឹងេ ់។  ខាុ ាំស្វើវមិៃបាៃសទ។  ខាុ ា្ំ ង់
ព្បាបអ់ន ថា ព្រះអងគព្ជាបថាអន មៃិអា្។ សហើេមៃិថាម្ចៃបញ្ញែ អវីសទ ព្រះអងគ
អា្ស្វើបាៃ។ 

ព្រះសេស ូទតសមើ សរ រួ្ ម្ចៃព្រះបៃទូ ថា៖ «ការសៃះមៃុសសស្វើរុាំស ើតសទ ដត
ព្រះជាម្ចា ស់ស្វើស ើត ដបតិព្រះអងគស្វើព្របក់ារទាំងអស់បាៃ»។ 

ម្ច៉ា  ុស ១០:២៧ 
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សរ ជួបជាមេួទុ ខ ាំបា សោេ
ព្បការណាមេួ មៃិថាអន សឃើញវ
្ាំប៉ាុណាា សទ  ព្រះជាម្ចា ស់ៃងឹព្បទៃ
 ាំឡាាំងដដ អន ព្តូវការ។  
 

ចរូម្លនឥរយិាបថ«អាចឃ្វើបាន» 
  

ព្បដហ ជាអន បាៃ លងកាតជ់វីតិដដ រិតថា មិៃអា្  សព្ ះស ះរឺជាអវីដដ អន 
ដនទព្បាបអ់ន ។ ព្បដហ ជាអន បាៃឮ «អន មៃិអា្» ជាសព្ ើ្ៃដង សហើេអន ចប់
ស្តើមស្វើឲ្យអន ម្ចៃអារមមណ៍រកីារស ះ ឬអា្សៅតាម្លូវសៅ ដៃលងណាមេួ «អន 
មៃិអា្» បាៃព្ត បស់ៅជា«ខាុ ាំមៃិអា្» ។ វរួរឲ្យសសា សាត េណាស់ដដ រិត
ថា ម្ចៃមៃុសសជាសព្ ើ្ៃដដ រ ីរាេជាមេួៃឹងព្បាបអ់ន ដនទរីអវដីដ រួ សរមៃិ
អា្ស្វើ។ សរ ខលះមៃុសសដបបសៃះជាមៃុសសដដ សៅជិតសនិទធជាមេួៃឹងអន ។ ព្រូ
បសព្ងៀៃ បងបអូៃ អន ដឹ  ាំ នុងព្ ុមជាំៃុាំ ឪរុ ម្ចត េ មតិតសាំឡាញ់ មៃុសសដដ អន 
សគ្មររព្សឡាញ់យ៉ា ងខ្ល ាំង។ វអា្ស្វើឲ្យបាតប់ង ់តីសងឃមឹ សរ ដដ មៃុសសទាំង
សៃះសមើ មៃិសឃើញសកាត ៃុរ របស់អន ។ វអា្ស្វើឲ្យសេើងព្សងា ្ិតត ៃិង ស្វើឲ្យ
ទៃស់ខាេ ព្បសិៃសបើសេើងអៃុញ្ញា តវឲ្យស្វើការ។ ដតសេើងអា្សព្ជើសសរ ើស្លូវសដើរ
ជាំៃួសបាៃ។ សេើងអា្សព្ជើសសរ ើស នុងការសជឿព្រះអងគសៅសរ ព្ទងម់្ចៃបៃទូ ថា 
សេើងអា្ស្វើបាៃ! 

សបើសិៃជាអតម់្ចៃអន ណាព្បាបអ់ន រមីុៃ ្ូរសាត បព់្រះសូរសសៀងព្រះជាម្ចា ស់
សៅសរ សៃះ «អន អា្» រឺជា  យដដ ម្ចៃអាំណា្សព្ម្ចបអ់ន សាត បស់ហើេសជឿ 
សព្ ះខាុ ាំ្ងៃ់យិេថា «ការអសាា រយ អា្ ស ើតស ើងបាៃសោេសារ  យ ខាុ ាំអា្» 
អន  អា្ េ ឈនះបាៃ។ អន  អា្  លងកាតប់ាៃ។  អន  អា្ អតស់ទសបាៃ។ 
អន  អា្ ្ិ ា្ ឹមសមើ ដថ្ ូៃៗតាម្លូវរបស់ព្រះបាៃ។ អន  អា្ ម្ចៃអា ហ៍
រិ ហ៍ដដ រ ីរាេ។  អន  អា្ ម្ចៃបទរិសសា្ៃជ៍ាមេួៃឹងអាំណរ។ អន  អា្ 
រ សឃើញសគ្ម សៅរបស់អន ។ អន  អា្ ទទួ ការដណ ាំបាៃ។ អន  អា្ បៃត
ដាំសណើ រសៅមខុសទៀតបាៃ។ អន  អា្ … អន  អា្ ... អន  អា្ ។ 

សរ ជួបជាមេួទុ ខ ាំបា សោេព្ប
ការណាមេួ មៃិថាអន សឃើញវ្ាំប៉ាុណាា
សទ  ព្រះជាម្ចា ស់ៃឹងព្បទៃ ាំឡាាំងដដ 
អន ព្តូវការ។រតួនដជាមេួអាំណា្របស់
ព្រះអងគ អន អា្បញ្ញជ  អ់តតសញ្ញា ណ
ៃិង ុបបាំបាតព់្របទ់ាំង ភ្ញរមិៃអា្  សៅ នុងជីវតិរបស់អន ៃិងជាំៃួេសោេ  យ 
អា្ស្វើបាៃ វញិ។ «អា្ស្វើបាៃរឺជាសមបានៃ «ខាុ ាំបាៃស្វើ»(Israelmore Ayivor) 

សៅ នុងសសៀវសៅរបស់គ្មត ់ជាំងឺនៃរបួកាេាៈ ប ព្សាេសោេអន ជាំងឺ បងជីដូៃ
មេួរបស់ៃរ័ម្ច៉ា ៃ ់ ព្បាបរី់សរឿងរា៉ា វនៃការប ជ្ូ ៃសៅមៃទីសរទយសហើេរ សហតុនៃជាំងឺស្វើ



30                            ចូរដាស់ឃសចកតីសងឃមឹរបស់អ្នកឃ ើង!                    

 ្ូររិតរីជីវតិរបស់អន អា្
ផ្ទល ស់បតូរយ៉ា ងដូ្សមត្  សរ អន 
ជាំរះុភ្ញរអវជិជម្ចៃស្ញរ ី«មៃិ
អា្» សហើេសអាបសស្ តី
សងឃមឹ«អា្ស្វើបាៃ»។ 
 

ឲ្យម្ចៃភ្ញរទៃស់ខាេដ្ន រាងកាេដ ៏ព្ម ។ សវជជបណឌិ តព្បាបគ់្មតថ់ា ជាំងឺសៃះមៃិ
អា្រាបា បាៃសទ។ គ្មតៃ់ឹងម្ចៃជាំងៃឺិងឈចឺបរ់ហូតអស់មេួជីវតិរបស់គ្មត់
។ បងជដូីៃមេួបាៃ ាំគ្មតស់្ញរីមៃទីសរទយ ៃិងបាៃស្វើអវីមេួដដ មៃិ្មមតា។ 
្ូរដឹងថា រាំៃិតអវជិជម្ចៃ ៃងិមស សស ា្ត ម្ចៃឥទធិរ ស្វើឲ្យខូ្របូកាេ បង
ជីដូៃមេួ សសព្ម្្តិត ុបបាំបាតភ់្ញរអវជិជម្ចៃ ដតបដៃថមភ្ញរវជិជម្ចៃសៅ នុងសាថ ៃ
ភ្ញររបស់គ្មត។់ គ្មតប់ាៃសសព្ម្្ិតតថា គ្មតព់្តូវការស្វើឲ្យជាំសៃឿ្ាំ សស្ តីព្ស
ឡាញ់ អាំណរ សសើ្សបាេ។ បងជីដូៃមេួបាៃចបស់្តើម្ាំណាេសរ រា ់នថ្ៃ
របស់គ្មតស់មើ  ុៃចស់ៗ «Marx Brother» ៃិងសមើ សរឿងបូរាណដដ បញ្ញា ាំង
មតងសទៀតរីព្បោបថ់្តតូ្។ វហា ប់ីដូ្ជាសាម ា្  ដតបងជីដូៃមេួសសព្ម្្ិតត
ថា គ្មតអ់ា្សសើ្សៅ នុងសាថ ៃភ្ញររបស់គ្មតជ់ាជាងេាំសសា សោេសារឈចឺប់
រីជាំងឺស ះ។ អវដីដ គ្មតរ់ សឃើញ១០ ទីនៃសាំសណើ ្បាៃជួេ ឲ្យគ្មតប់ាៃទទួ 
រីរសម្ច៉ា ងរួ្ ្ុតរីការឈចឺបអ់ា្សរងបាៃ។ រួរឲ្យភ្ញា  ស់្អើ ណាស់ អស់សរ 
មេួរេាៈ  ជាំងឺរបស់គ្មតប់ន្ទញ្ញា ស់ទិស  សហើេសរឿងរា៉ា វរបស់គ្មតប់ាៃបងាែ ញសៅ នុង  
ទសស វដតីឱសថ្ថ្មីរបស់អងស់រលស។  ម្ចៃសវជជបណឌិ តរាប ់ៃអ់ន បាៃសរសសរសាំ
បុព្តដ ់បងជីដូៃមេួ  អររុណគ្មតដ់ដ បាៃដ្ ចេបទរិសសា្ៃរ៍បស់គ្មត ់
សូមបដីត ្ ិត មម ហូ ីវតូ  ៏្  ិតសរឿងស្ញរីការសៃះដដរ។ 

ខាុ ាំអររុណដ ់ព្រះម្ចា ស់សព្ម្ចបស់វជជបណឌិ តៃងិការរ ី្ាំសរ ើៃដ្ន បស្ា វទិាសរទយ
ដដ សេើងម្ចៃសរវនថ្ៃសៃះ។ ខាុ ាំមៃិបាៃព្បាបស់រឿងបងជីដូៃមេួៃម័្ច៉ា ៃ ់ សដើមបសី ើ 
ទឹ ្ិតតមៃិឲ្យសៅជួបព្រូសរទយស ះសទ។ ខាុ ាំដ្ ចេសរឿងសៃះជាឧទហរណ៍នៃការ

អៃុវតតរអីាំណា្របស់វ សរ អន  ុបបាំ
បាតឥ់រយិបថ្អវជិជម្ចៃ ៃិង្នតរ់ាំៃតិដដ 
រាយមទញអន ្ុះ។  សៅ នុង រណីបង
ជីដូៃមេួរបស់ៃម័្ច៉ា ៃ វរតិជាម្ចៃឥទធិ
រ ដ ់សុខភ្ញររបូកាេរបស់គ្មត។់ ្ូរ
រិតរីជីវតិរបស់អន អា្ផ្ទល ស់បតូរយ៉ា ងដូ្

សមត្ សរ ដដ អន ជាំរះុភ្ញរអវជិជម្ចៃស្ញរ«ីមៃិអា្» សហើេសអាបសស្ តីសងឃមឹ
«អា្ស្វើបាៃ»។ សរ អន សព្ជើសសរ ើសសផ្ទត តអារមមណ៍ស ើអវីដដ អន មៃិអា្ស្វើស ើ
ខលួៃឯង វៃឹងផ្ទល ស់ដព្បរាំៃិត   យសមតរី ទសសៃាៈ ៃងិឥរយិបថ្របស់អន  វៃឹង
ផ្ទល ស់ដព្បជីវតិរបស់អន ។ អស់អន ដដ សងឃមឹ នុងព្រះជាម្ចា ស់ ៃឹងមៃិខ ្ិតត ឬ 
ព្តូវអាម្ច៉ា ស់ស ើេ។ (រ ៉ាមូ ៥:៤-៥) 
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សោេសារជាំៃួេរីព្រះជាម្ចា ស់ សេើងអា្ស្វើអវីដដ ហា ប់ីដូ្ជាមៃិអា្ស្វើបាៃ 
ព្បសិៃសបើជាសេើងមៃិខ្ល ្សា  បង។ 

ម្ចៃមៃុសសដ ៏ប ីាញបា្ំ ុតសៅ នុងរិភរសលា មេួ្ាំៃួៃ ដដ ម្ចៃឥរយិ
បថ្ «ខាុ ាំអា្ស្វើបាៃ» សហើេរួ សរបាៃស្វើការយ៉ា ងអសាា រយ។ សៃះរឺជាការព្សងស់មតី
មេួ្ាំៃួៃរីរួ សរាៈ 
 

វជាការរ ីរាេមេួសរ សេើងអវីមេួដដ មិៃអា្ស្វើបាៃ។ 
Walt Disney 

 

គ្មម ៃអវីដដ ស្វើមិៃបាៃ្ាំស ះអន ដដ ម្ចៃដួង្ិតត្ងៃឹ់ងសា វ។ 
Alexander The Great 

 

ព្របក់ារងារនថ្លថ្នូ រជាដាំបងូមិៃអា្ស្វើបាៃ។ 
Thomas Carlyle 

 

ម្ចៃ ដៃលងដតមេួសទ ដដ  ាំឲ្យសុបិៃតរបស់អន មិៃអា្ស្វើបាៃរឺសៅ នុ ង
រាំៃិតរបស់អន ផ្ទទ  ់។ 

Robert H. Schuller 
 

សេើងអា្សសព្ម្សាន នដជាសព្ ើ្ៃសទៀត ព្បសិៃសបើសេើងមិៃរិតថាការងារ
ទាំងស ះជាការងារដដ មិៃអា្សៅរួ្ ។  

Vince Lombardi 
 

  យ ស្វើមិៃបាៃមិៃម្ចៃសៅ នុ ងវ្ ៃុព្ មរបស់ខាុ ាំសទ។ 
Napoleon Bonaparte 

 

វសមើ សៅហា បី់ដូ្ជាស្វើមិៃបាៃ  ទ ់ដតបាៃស្វើវ។ 
Nelson Mandela 

 

 ុាំអៃុញ្ញា តឲ្យរាំៃិតរបស់អន  ជាឧបសរគ្ ាំស ះអវីដដ អន អា្ស្វើបាៃសសព្ម្
សៅ នុងជីវតិរបស់អន ។ ្ូររតិការ្ាំ ដូ្ជាព្រះជាម្ចា ស់បាៃរិត! អន ៃងឹរិតរីអវី
មេួ ដូស្នះសហតុអវីបាៃជារតិរីការតូ្ៗ? ខាុ ាំសជឿថា ម្ចៃមៃុសសជាសព្ ើ្ៃខ្ល ្ នុង
ការរិត្ាំ សព្ ះរួ សរមៃិ្ងខ់ បាំណង ប៉ាុដៃតខាុ ាំសុខ្តិតេ ឱកាសនៃការខ 



32                            ចូរដាស់ឃសចកតីសងឃមឹរបស់អ្នកឃ ើង!                    
បាំណងជាជាងរស់សៅ នុងជីវតិដដ ខ បាំណង សោេសារមៃិបាៃសា  បង។   
ព្របយ់៉ា ងដដ មៃិធាល បប់ាៃស្វើរឺមៃិអា្ស្វើបាៃរហូត ម្ចៃអន ណាម្ចន  ស់្វើវបាៃ 
ដូស្នះសហើេសហតុអវវីមៃិអា្ជារបូអន ជាអន ស្វើវ? 

សេើងម្ចៃស្វើការសជារជេ័រៃ័ធ ិ្ាដ្ន រៃធ គ្មរ  ៃលងម អស់រេះសរ ១៦
ឆ្ន ាំសហើេ ព្ ុមរបស់សេើងបាៃ្ុះសួរសុខទុ ខសៅ នុងរៃធ គ្មរ ម្ចៃអន សទស
ព្បដហ ជា៣២០០សៅរៃធ គ្មរ ៃិងបាៃដ្ សសៀវសៅ២,៧លាៃ ា ជាមេួ
កាបូបអាំសណាេអ មេ័។ សេើងបាៃ្ុះសួរសុខទុ ខអន ជាបរ់ៃធ គ្មរព្របរ់ដឋសៅ
 នុងសហរដឋអាសមរ ិ្  សរ សេើងរាយមដាំបូង  សរបាៃព្បាបស់េើងថា មៃិអា្ស្វើវ
បាៃសទ។ សេើងបាៃទាំ  ទ់ាំៃងរណាៈ មមការរៃធ គ្មរសៅរដឋបាំបូងសព្ម្ចបក់ារ
អៃុញ្ញា ត  នុងការ្ូ សៅ នុងព្របទ់ាំងរៃធ គ្មរ សៅ នុងរដឋស ះបាៃៃិយេថា    
«មៃិអា្ស្វើវបាៃសទ គ្មម ៃអន ណាធាល បស់្វើវសទ!» 

្ូរហា ៃ នុងការសុបៃិត សហើេសុបិៃតរបស់អន ៃឹងកាល េជាការរិត! សបើមៃិម្ចៃ
សុបិៃតសសាះ អន ដឹង្ាស់ថាអន ៃឹងទទួ អវីព្របយ់៉ា ងដដ អន អតប់ាៃសុបៃិត។ 
អន អា្អាៃសសៀវសៅសៃះ សហើេសងឃមឹថាៃឹងអាៃ្ប ់ ជាមេួៃឹងរាំៃិតដដ រិត
ថា វរិតជាសសៀវសៅដ ៏អដមៃ។ ខាុ ាំម្ចៃអារមមណ៍ថា ម្ចៃសងឃមឹសព្ ើ្ៃជាងមុៃ។ ដត
ខាុ ាំោស់សតឿៃអន  សូម ុាំបៃតជីវតិដដ ្មមតា។ សូមឲ្យ  យសៅ នុងសសៀវសៅសៃះ ជា
 តាត  ី រសព្ម្ចបក់ារ អសៅ នុងជីវតិរបស់អន ។  ្ូរម្ចៃសងឃមឹឲ្យ្ាំ សុបិៃតឲ្យ្ាំ 
រិតឲ្យ្ាំ ។ ម្ចៃអន ណាម្ចន  ៃ់ឹងស្វើវ សហើេអន  អ៏ា្ស្វើវបាៃដដរ! 
 

ចរូដាសឃ់សចកតសីងឃមឹរបសអ់្នកឃ ើង! 
 

ខាុ ាំសជឿថាព្រះជាម្ចា ស់សរវព្រះហបាទេ័ជួេ អន ឲ្យបាំដប ព្ទងុនៃ មិៃអា្ ។ ព្ប  
ដហ ជាស ើ ទីមេួ អន ្ងទ់ទួ  តីសងឃមឹសៅនថ្ៃសៃះ ។ មៃិថាការព្ប តួព្បដជង
ឬឱកាសដដ សថិតសៅមុខអន  អន ៃឹងទទួ សជារជេ័ សព្ ះព្រះជាម្ចា ស់រង់
ជាមេួអន ។ សហើេព្ទងៃ់ងឹព្បទៃ ាំឡាាំងតាមដដ អន ព្តវូការ។   យអវជិជម្ចៃ
រីអន ដនទអតសីុ់្ងាវ  ជ់ាមេួព្រះបៃទូ សៃារបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ៃិងព្រះវតតម្ចៃ
របស់ព្ទងស់ៅ នុងជីវតិរបស់អន សទ។ សបើព្រះជាម្ចា ស់សៅខ្ងអន សហើេ មៃិដមៃជា
បញ្ញែ   មៃិថាអន ណា ឬអីវមេួមៃិអា្តតាាំងជាមេួអន បាៃស ើេ។ (សូមសមើ 
ព្រះរមពរី រ ៉ាមូ ៨:៣១)។ 

្ូរស្វើ្ុះ សហើេស្វើឲ្យជាំសៃឿរបស់អន ខពស់ស ើង។ អន អា្បរាជេ័រីអតីតកា   
ដតអន អា្េ ឈនះសៅនថ្ៃសៃះ។ អន ព្បដហ ជាស្វើខុសកា រីអតីតកា  ដតអន 
អា្សសព្ម្្ិតត្សងសៅនថ្ៃសៃះ។ អន ព្បដហ ជាសបាះបងស់ច រីអតីតកា  ដត



                             រកឲ្យឃ ើញ និង ទម្លា ក់ឃោលគ្រប់ "មិនអាច"                     33 
សៅនថ្ៃសៃះអន អា្រ ាវបាៃ។ អន ព្បដហ ជាធាល បស់ាទ  ស់សទើរកា រអីតីតកា  
ដតអន ម្ចៃសស្ តីកាល ហាៃសៅនថ្ៃសៃះ។ ព្បដហ ជាម្ចៃមៃុសសព្បាបអ់ន ថា «អន 
មៃិអា្» ដតនថ្ៃសៃះ អន អា្។ ្ូរបាំដប ព្ទុងដដ រា ាំងអន មៃិឲ្យរ ីរាេជាមេួការ
 អដដ ព្រះជាម្ចា ស់ព្បទៃសៅ នុងជីវតិរបស់អន ។ ្ូរសងើបស ើងសៅកាៃដ់្ៃការ
ៃិងសគ្ម បាំណងដដ ព្ទងម់្ចៃសព្ម្ចបអ់ន ។ ព្បសិៃសបើអន ជួបៃងឹទុ ខ ាំបា   ុាំ
ខវ ់ខ្វ េ  ុាំខ្ល ្។ អន អា្ស្វើបាៃ!។ 



 

ជំពកូ ៤ 
 

ថាមពលនៃក្តីសង្ឃមឹ 
 

ដោយនឹកចាំជាដរាប ពីការដដលអ្នករាល់គ្នន ដ្វើ ដោយដេចកតីជាំដនឿ និងពីការ
ដនឿយហត ់ដដលដ្វើដោយដេចកតីស្េឡាញ់ ដហើយដដលអ្នករាល់គ្នន មានដេចកតី
េងឃមឹយ៉ា ងមាាំមនួ ដល់ស្ពះដយេ ៊ូស្រីេត ជាស្ពះអ្មាា េ់ននដយើងរាល់គ្នន  ដៅ
ចាំដ ះស្ពះដជ៏ាស្ពះវរបិតាននដយើងផង ។ 

១ដេេាឡ៊ូនចិា១:៣ 
 

«កតីេងឃមឹរឺជារាំនិតដផែមដលែមនិងដននកដស៏្េទន។់ វាជាការរ៊ូររាំន៊ូរ វាជាវតថុដដល 
ដរស្ាថ្នន ចងា់ន វាដ្វើឲ្យអ្នារតកានដ់តរកីរាយ។» 

Henry Ward Beecher 
 

ដពលខ្ុ ាំនយិយដៅកានម់នុេសពីកតីេងឃមឹ ខ្ុ ាំានរកដ ើញថ្នមានពួកដរជាដស្ចើន
យល់ស្ចឡាំអ្ាំពធីាតុពិតននកតីេងឃមឹ វាយ៉ា ងដ៊ូចដមតចដោយពតិស្ាកដដនាះ។ ដបើអ្នក
មនិយល់អ្វីជាអ្វីដនាះដទ ឬវាដាំដ ើ រការយ៉ា ងដ៊ូចដមតចដទដនាះ  ការដនាះវាអាចធាា ក់
ជាបាំដ កយ៉ា ងដលឿន។  

ការដនះានរ ាំលឹកខ្ុ ាំ ពីដរឿងកាំដបាងមយួ មានមនុេសមាន កា់នដចកចយជាមយួខ្ុ ាំ
ពីភាពពិាកននការដ្វើស្របូងវឹកស្កុមាល់ទាតដ់ល់ដកេងស្បុេអាយុបនួឆ្ន ាំរបេ់គ្នត ់
។ គ្នតា់នស្ាបថ់្ន គ្នតា់នបង្ហែ ញខាួនដៅទីលានាល់ទាតដ់ដើមបហីវឹកហាត់
ដលើកដាំប៊ូងន៊ូវរដ៊ូវកាលររួឲ្យឈកឺាល។គ្នតម់និដដលដ្វើជាស្រូបងវឹកពីមុនដទ ដហើយ 
ដកេងៗទាាំងអ្េ់កម៏និដដលដលងាល់ទាតពី់មនុមកដដរ។ គ្នតដ់ឹងថ្ន គ្នតន់ឹងដ្វើ
ការដនះជាំនួេការង្ហរជាស្បចាំរបេ់គ្នត។់ ដកេងៗបង្ហែ ញខាួនទានដ់ពល   កដ់េបក
ដជើងទាតា់ល់េេ ី ពួកដរទាតយ់៉ា ងរហ័េ ាល់ទាតម់ានព ៌ចាំរះុ។ ស្របគ់្នន ហាក់
បីដ៊ូចជារ ាំដនើបណាេ់។ 

ស្រូបងវឹកដជើងេេីដនះ ានស្បម៊ូលេមាជិកស្កុមអាយុបនួឆ្ន ាំមកផតុ ាំខសបឹដខសៀវគ្នន  
ដពលដនាះឪពុកមាត យមានដមាទនភាពចាំដ ះក៊ូនៗដដលរួរឲ្យស្េឡាញ់របេ់ពួកដរ
ានេតរ៊ូបមយួមតងដហើយមតងដទៀតដៅកនុងទ៊ូរេ័ពវរបេ់ពួកដរ ដហើយបដង្ហែ ះយ៉ា ង
ដលឿន «ហវឹកហាតដ់លើកទីមយួកនុងឆ្ន ាំដនះ» ដៅកនុងបណាត ញទាំនាកទ់ាំនងេងគម
ដដើមបឲី្យមនុេសស្របគ់្នន ានដ ើញ។ ស្រូបងវឹកដលើកទឹកចិតតដល់ដកេងៗ ថ្នពួកដរនឹង
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មាន «រដ៊ូវកាលដល៏ែ» ដហើយរកីរាយជាមយួនឹងការហវកឹហាតដ់នះ។ ពកួដររកីរាយ
ជាមយួការដលងាល់«ជាការស្បកួតដរ៏កីរាយ» ដដើមបជីួយ ពួកដរកនុងការដរៀនជាំនាញ
កនុងការដលងាល់ទាត។់ ដកេងៗសាទរដពលដដលគ្នតន់ិយយពី ការស្បកួត។ 
ដ៊ូដចនះ ស្រូបងវឹកកេ៏ដស្មចចតិតចបដ់ផតើមហវឹកហាតក់ាររតប់ណាត ក ់។ គ្នតន់យិយថ្ន 
«អ្៊ូដខ ដកេងៗ នេៃដនះដយើងនឹងរតស់្បណាាំងបណាត កជ់ាមយួគ្នន !» ដកេងៗកដ៏ស្េកទាាំង
អ្េ់គ្នន ដឡើង«ដអ្ែ!»។  មានអារមេ ៍ថ្នមានទាំនុកចិតតដពលឮដកេងៗបឋមទាាំងដនះ
ដ្ាើយតបសាទរ។ ស្រូបងវឹកានតស្មងជ់ួរដកេងៗជាពីរជួរ និង បង្ហគ បព់កួដរឲ្យបដ តើ រ 
ាល់ចុះបដ តើ រាល់ដឡើង។ គ្នតន់ិយយថ្ន «វាដ៊ូចជាការរតស់្បណាាំងបណាត កគ់្នន
ដដរ ស្គ្ននដ់តខុេគ្នន ស្តងអ់្នកទាតា់ល់ទាត។់» ដកេងៗដស្េកយ៉ា ងរកីរាយ។ 

«ដកេងៗ រចួរាល់ដហើយឬដៅ?» ស្រូបងវឹកដស្េកសាទរ «ដយេេេេ!!!» ដកេងៗ
ដស្េកស្ពមគ្នន  ។«ស្បុងដស្បៀប... រចួរាល់... ដៅ!»  

ដពលស្រូបងវកឹដស្េក«ដៅ» លានឮ់េដមាងដស្េកលានខ់ទរខ្ទទ រោចដ់រ។ មានអ្នក
ដលងមាន កក់នុងជួរាល់នីមយួៗរតចុ់ះដឡើង ដហើយមាន កដ់ទៀតដវនរបេ់ដរ(វាជាដរឿង
្មេតាននឥរយិបេរបេ់រតស់្បណាាំងបណាត កគ់្នន )។ដកេងៗទាាំងអ្េ់រតស់្បណាាំងស្រប់
កដនាងកនុងដពលដតមយួ។ ដពលពួកដរឮ «ដៅ»... ពួកដរ កដ៏ៅ! គ្នេ នការបង្ហគ ប់
បញ្ជា  គ្នេ នការដ នាាំ វាស្ចប៊ូកស្ចបល់។ វាានដ្វើឲ្យស្របូងវឹកវ ៉ាល់ ដតឪពុកមាត យ
ដេើច ១០នាទីដពញ ដពលដកេងៗទាតប់ញ្ា៊ូ លទី ដកេងៗស្បដជងគ្នន ជាមយួរ៊ូរបដិបកខ
ដដលពួកដរពាយមច៊ូលមកដដ តើ មាល់ពីស្កុមរបេ់ខាួន។ 

ដពលស្រូបងវកឹស្តឡបដ់ៅផទះវញិដៅយបដ់នាះ គ្នតម់ានអារមេ ៍អ្េ់កាំឡាាំង
យ៉ា ងខ្ទា ាំង ពីអ្វីដដលគ្នតា់នជួបដៅកនុងជីវតិរបេ់គ្នត ់គ្នតស់្ាបន់រយិរបេ់គ្នត់
(ជាស្រូបឋម) ពីបរាជយ័ដ៏្ ាំ ។ «ខ្ុ ាំានឲ្យពកួដរតស្មងជ់ួរ» គ្នតន់ិយយ «ខ្ុ ាំាន
ពនយល់ថ្ន ដយើងនឹងរតស់្បណាាំងបណាត កគ់្នន ។ ខ្ុ ាំដស្េក «ស្បុងដស្បៀប រចួរាល់ ដៅ» 
ដតើវាអាចខុេយ៉ា ងដ៊ូចដមតចដៅ? ស្បពនធរបេ់គ្នតដ់េើចចាំដ ះខាួននាង ដហើយ
ពនយល់សាវ មដីដលស្ចប៊ូកស្ចបល់ថ្ន ដកេងៗដៅកនុងស្កមុរបេ់គ្នតដ់ទើបដតបនួឆ្ន ាំ
ប៉ាុដណាណ ះ ពួកដរមនិទានច់៊ូលថ្នន កប់ឋមដៅដឡើយ។ ដកេងៗទាាំងដនះ ស្បដហលជាមនិ
ទានប់ដស្ងៀនពីចាបទ់ាំលាបន់នការរតស់្បណាាំងបណាត កដ់ៅដឡើយ  ដស្ ះពួកដរមនិ
ទានដ់រៀបចាំជាស្កមុស្បកួតដៅដឡើយ។ អ្វីដដលពកួដកេងៗមដតតយយឮដនាះរ«ឺស្បកួត» 
ដហើយ«ដៅ» ដហើយដនាះជាអ្វីដដលពួកដរដ្វើ។ ពួកដរអ្តយ់ល់ថ្ន ពួកដរស្បកតួ 
ដហើយលទធផលរឺ ខកចិតតនិងស្ចប៊ូកស្ចបល់។ មានមនុេសជាដស្ចើនរិតថ្នកតីេងឃមឹ
រឺជា កយមយួដដលអ្េកមេ  ជាអារមេ ៍ខាិលស្ចអ្៊ូេ។ ពួកដររិតខុេដហើយ 
ស្បេិនជាពួកដរអ្ងគុយអ្តដ់្វើអ្វីដសាះ ស្គ្ននដ់តេងឃមឹថ្ន វានឹងានស្បដេើរដឡើង ស្ប
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កតីេងឃមឹ មានអារមេ ៍រ ាំ  
ដនើបហួេពីភាពអ្េកមេ។  
 

ដហលជាពួកដរអាចដដរ។ ប៉ាុដនតកតីេងឃមឹមនិជាអារមេ ៍ស្គ្ននដ់តអ្ងគុយដេៃៀមដហើយ
អ្តដ់្វើអ្វីដសាះដនាះដទ។ វាដលើេពីការរិតរដវ ើរវាយឬជារាំនិតននការបនស់្េន។់ ដបើ
េិនជាអ្នកយល់ថ្នដនះជាកតេីងឃមឹ អ្នកស្បដហលជាមនិចាេ់ពីអ្វីដដលអ្នកចង់
ាន ដហើយអ្នកស្បដហលជាមនិអាចានទទួលវាដទ។  

កតីេងឃមឹផតល់ឋាមពលដល់ដយើងនិងជស្មុញដយើងឲ្យដ្វើេកមេភាព។ ដ៊ូចដដល
ខ្ុ ាំាននយិយពមីុន វាេបាយ ជាទាំនុកចិតតននកតីរ ាំពងឹទុកេស្មាបក់ារលែ ដហើយ
ភាពរកីរាយ ទាំនុកចិតតននកតីេងឃមឹេស្មាបក់ារលែ ដ្វើឲ្យអ្នកដាះជាំហានដោយជាំដនឿ
និងស្បស្ពឹតតដោយសាត បប់ង្ហគ បជ់ាមយួស្ពះបនទ៊ូលស្ពះ។ កតីេងឃមឹ មានអារមេ ៍រ ាំដនើប

ហួេពីភាពអ្េកមេ។  កតេីងឃមឹដជឿយ៉ា ងខ្ទា ាំង 
ជាការេដស្មចចិតតយ៉ា ងកាា ហាន និយយយ៉ា ង
មុងឺមា៉ា ត ់អ្នកពាយមដដលដជឿជាក។់ 

គ្នេ នដេចកតីេងឃមឹណាដដលគ្នេ នេកមេភាពដនាះដទ ដស្ ះគ្នេ នភាពអ្េកមេ
កនុងស្ពះជាមាា េ់ដទ។ ស្ពះជាមាា េ់ដ្វើចលនាជានិចា និងកាំពុងដ្វើការដៅកនុងជីវតិ
របេ់អ្នក។ ស្ពះជាមាា េ់េពវស្ពះហប្ទយ័ឲ្យអ្នកដ្វើចលនាននការសាត បប់ង្ហគ បដ់ល់
ស្ទង។់ មនុេសខាិល មនុេសពនារដពល មនុេសអ្េកមេរជឺាមនុេសគ្នេ នកតីរកីរាយ
ដទ។ ដពលអ្នកយល់ពអី្ាំណាចននកតីេងឃមឹ អ្នកកាា យជាមនុេសរចួរាល់និងរ ាំដនើបកនុង
ការដ្វើចលនាននជាំដនឿដហើយដ្វើអ្វីៗទាល់ដតានេដស្មចស្តូវដពល។  

ដពលមយួដយើងអាចរងច់ាំស្ពះជាមាា េ់ ដតការរងច់ាំដដលពតិដនាះមនិដមនជាការ
អ្េកមេដនាះដឡើយ។ ដតខ្ទងឯវញិ្ជា  វញិកស៏្តូវមានេកមេភាពយ៉ា ងខ្ទា ាំងដដរ។ 
ដយើងរ ាំពឹងស្ពះជាមាា េ់ដ្វើការលែ។ មានបទរមពរីរាបម់និអ្េ់ដដលនិយយពីការរង់
ចាំស្ពះជាមាា េ់ ដហើយដៅកនុងការបកដស្បរមពរី(Amplified) ដៅកនុងស្របទ់ាាំងកដនាង
ដនាះនិយយថ្ន «រងច់ាំ ដហើយរ ាំពឹងស្ពះអ្មាា េ់»។ ខ្ុ ាំច៊ូលចិតតវាណាេ់ ដស្ ះវាាន
បញ្ជា កយ់៉ា ងចាេ់ ដយើងស្តូវមានេកមេភាពកនុងការរ ាំពងឹស្ពះអ្មាា េ់ដ្វើការដៅកនុង
ជីវតិរបេ់ដយើង។ ដយើងស្តូវដតរចួរាល់កនុងការដ្វើចលនាស្របដ់ពលដដលស្ពះជាមាា េ់
យកស្ពះទយ័ទុកោក ់ ដហើយកាំឡុងដពលដដលដយើងរងច់ាំ ដយើងដពញដោយជាំដនឿ 
ទាំនុកចតិត ដលើដផនការរបេ់ស្ពះជាមាា េ់ ជាអ្វីមយួដដល្ាំដហើយលែអ្សាា រយណាេ់
េស្មាបដ់យើង។ អ្វីដដលអ្នកស្តូវដ្វើរឺរតិពីអ្នកមាននផទដ ះដដលរ ាំពឹងថ្ននងឹានក៊ូន! 
នាងមានដផនការ មានេុបិនត  ដរៀបចាំ នយិយពីវាដហើយបនតរិតពីក៊ូនដដលកាំពុងដត
ដៅតាមផា៊ូវ។ 
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ចរូរតច់លូសមរភមូ ិក្ ុំរតស់ចញពសីមរភមូ!ិ 

 

ដៅដពលអ្នកអានស្ពះរមពរីទាំនុកតដមកើង ការដាំប៊ូងដដលអ្នកកតេ់ាំគ្នល់រឺ ោវឌិជា
មនុេសដដលដពញដោយជាំដនឿនិងកតីរ ាំពងឹទុក។ អ្នកអាចឮវាដៅកនុងបទចដស្មៀងដដល
គ្នតន់ិពនធ។ ដនះជាឧទាហរ ៍ខាះៗ: 
 

អ្េ់អ្នកដដលេងឃមឹទុកចិតតដលើស្ពះអ្មាា េ់ដអ្ើយ ច៊ូរមានកមាា ាំង  
និងចិតតកាា ហានដឡើង!។  

ទាំនុកតដមកើង៣១:២៤ 
 

អ្េ់អ្នកដដលរងច់ាំ េងឃមឹ ដេវងរក ស្ពះអ្ងគ នឹងមិនស្តូវខកចិតតដទ រឺមានដត
ពួកអ្នកឆ្បក់បតស់្ពះអ្ងគប៉ាុដណាណ ះ ដដលស្តូវខកចិតត។  

ទាំនុកតដមកើង២៥:៣ 
 

ឥឡ៊ូ វដនះ ឳស្ពះអ្មាា េ់ដអ្ើយ ដតើទ៊ូលបងគាំដៅរងច់ាំអ្វីដទៀត ដបតិទ៊ូលបងគាំ 
េងឃមឹ ទុកចិតត ដល់ស្ទងដ់តមយួប៉ាុដណាណ ះ។ 

ទាំនុកតដមកើង៣៩:៧ 
  

មនិថ្នគ្នតដ់មើលដេដចៀមដៅទីវាល គ្នតដ់ឹកនាាំស្កុមទាហានឧទាទ ម ឬជាដេតច
ស្របស់្រងដលើអ្ុីស្សាដអ្ល ោវឌិរេ់ដៅកនុងកតីេងឃមឹដលើស្ពះជាមាា េ់ជានិចា ថ្នស្ពះ
ជាមាា េ់នឹងដ្វើការយ៉ា ងអ្សាា រយដៅកនុងជីវតិរបេ់គ្នត។់ ដតកតីេងឃមឹរបេ់ោវឌិមនិ
ានអ្នុញ្ជា តឲ្យគ្នតអ់្ងគុយចាំដហើយអ្តដ់្វើអ្វីដសាះដនាះដទ។ តាមពតិ អ្វីដដលផទុយ
រឺជាការពិត។ កតីេងឃមឹរបេ់គ្នតជ់ាំរញុឲ្យគ្នតម់ានេកមេភាព។  ោវឌិទុកចិតតថ្ន
ស្ពះជាមាា េ់នឹងដ្វើការអ្វីមយួដដលរួរឲ្យកតេ់ាំគ្នល់ ដតគ្នតដឹ់ងថ្នគ្នតក់ាំពុងដតដ្វើ
ជានដរ៊ូជាមយួស្ពះជាមាា េ់។ គ្នតស់្តូវដតដ្វើេកមេភាពដោយសាត បប់ង្ហគ ប។់ ដ៊ូដចនះ
ជាញឹកញាបដ់យើងដ ើញ ោវឌិទ៊ូលេ៊ូមការដ នាាំពីស្ពះជាមាា េ់ដហើយបនាទ បម់ក
ដាះជាំហានននដេចកតជីាំដនឿដោយដេចកតីកាា ហាន (េ៊ូមដមើល ស្ពះរមពរី១រាកសស្ត 
១៤:១០, ១រាកសស្ត ១៤:១៤, ១សាាំយ៉ា៊ូដអ្ល ២៣:២, ២សាាំយ៉ា៊ូដអ្ល ២:១)។ 

ដតើអ្នកអាចស្េនម៉ាដមើល ដបើេិនជាោវឌិជាមនុេសអ្េកមេ ខវះមហិចឆិតា គ្នេ ន
រដបៀប វនិយ័ ដពលគ្នតជ់ួបនងឹក៊ូលីយ៉ា ត? ស្េនម៉ាដមើល ោវឌិនិយយដៅកានខ់ាួន
ឯងថ្ន ខ្ុ ាំេងឃមឹថ្នស្ពះជាមាា េ់នឹងដ្វើអ្វីមយួ។ ខ្ុ ាំស្គ្ននដ់តអ្ងគុយដៅទីដនះ ដៅកនុ ង
ស្តងដ់េ (សាន មដភាា ះ) ជាមយួទាហានដផសងដទៀត។ ច៊ូរមានេងឃមឹដឡើង ស្ពះជា
មាា េ់ស្បទានរនទះដដើមបសី្បហារយកសដនះ។ ដបើេិនគ្នតម់ានឥរយិបេដបបដនាះ ស្ពះ
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ជាមាា េ់អាចដស្បើអ្នកដផសងដទៀតដដើមបយីកឈនះក៊ូលីយ៉ា ត។ ស្ពះជាមាា េ់ដ្វើការជា
មយួអ្នកណាមាន កដ់ដលមានដងួចិតតកនុងការដ្វើចាំដ កខាួនឯង  អ្នកណាដដលមាន
េងឃមឹនឹងជាំរញុអ្នកដនាះឲ្យដ្វើេកមេភាព។ ោវឌិជាមនុេសដបបដនាះឯង។ 

ដៅដពលោវឌិបង្ហែ ញខាួនដៅជួរមុខ ដដើមបនីាាំយកដេបៀងមកឲ្យបងៗ ដហើយ
ានឮយកសនលីីេទីន ដជរស្បដទចស្ពះជាមាា េ់ នយិយចាំអ្កឡកឡឺយដល់ទាហាន
របេ់អ្ុីស្សាដអ្ល រ ាំដពចដនាះគ្នតម់ានកតេីងឃមឹដឡើង គ្នតា់ននយិយដៅកាន់
ទាហានដដលដៅជុាំវញិគ្នតថ់្ន «ដតើអ្នកដដលេមាា បជ់នជាតិនលីីេទីនដនាះ ដហើយ
លបល់ាងការអាមា៉ា េ់របេ់អ្ុីស្សាដអ្ល នឹងទទួលរង្ហវ នអ់្វ?ី ស្ពះរមពរី១សាាំយ៉ា៊ូដអ្ល 
១៧:២៦)។ គ្នតម់និានរិតអ្ាំពីការបរាជយ័ឬចញ់ដនាះដទ  គ្នតម់និានរតិពី
ផលមនិលែដដលស្បឆ្ាំងនឹងគ្នតដ់ទ គ្នតម់ានេងឃមឹថ្ន គ្នតន់ឹងទទួលជយ័ជាំនះ 
ដហើយគ្នតន់ឹងឈនះេង្រ្ង្ហគ ម។  

កតីេងឃមឹដនាះដ្វើឲ្យោវឌិមានេកមេភាព។ ដៅចដនាា ះដពលដដលគ្នតា់នមាន
អារមេ ៍ននកតេីងឃមឹ និងដពលននជយ័ជាំនះ ដនាះរឺជាការឈនះ ដមើលេកមេភាព
ជាំហានគ្នតា់នចបយ់ក៖ គ្នតា់នបដិដេ្នក៍ាររះិរនព់ីបងៗរបេ់គ្នត ់ ដដល
ពាយមកនុងការដមើលង្ហយនងឹបាំាកទ់កឹចិតតគ្នត(់ខ២៨-៣០) គ្នតអ់ាចបញ្ាុ ះ
បញ្ា៊ូ លដេតចេ៊ូលដដើមបអី្នុញ្ជា តឲ្យគ្នតដ់ចញដៅចាាំង(ខ៣២-៣៧) គ្នតា់ន
សាកលបង កដ់ស្រឿងេឹករបេ់ដេតចេ៊ូល ប៉ាុដនតគ្នតា់នេដស្មចចតិតថ្នមនិដស្បើវា
ដទ(ខ៣៨-៣៩)  គ្នតា់នដរ ើេស្រួេរដលាងៗស្ាាំស្គ្នបេ់ស្មាបដ់ខសដងែករ់បេ់គ្នត់
(ខ៤០)។ គ្នតស់្បឆ្ាំងជាមយួក៊ូលីយ៉ា ត គ្នតដ់េាងទាំនាយននជយ័ជាំនះ(ខ៤៥-៤៧) 
គ្នតរ់តច់៊ូលេមរន៊ូម(ិខ៤៨) ោវឌិអ្តម់ានឥរយិបេដដលនិយយថ្ន លែដហើយ កតី
េងឃមឹនឹងានដជារជយ័។ ស្គ្ននដ់តរងច់ាំដហើយដមើលដៅានដហើយ។  ដតគ្នត់
មានឥរយិបេដដលនិយយថ្ន កតីេងឃមឹរបេ់ខ្ុ ាំដៅកនុ ងស្ពះជាមាា េ់ ដចញដៅ នឹង 
ឈនះេង្រ្ង្ហគ ម!  ោវឌិមនិានរតដ់ចលេមរន៊ូមដិទ ឬរតព់ួនដ៊ូចទាហានដផសងៗ
ដទៀតានដ្វើដទ ។ គ្នតរ់តដ់ៅមុខដពញដោយកតីេងឃមឹនិងជាំដនឿថ្ន តាមរយៈស្ពះជា 
មាា េ់ អាចយកឈនះដលើយកសាន។ ោវឌិមានកតីរពឹឹងទុកជាវជិាមានថ្ននឹងមានការ
លែដកើតដឡើង!  
 

ឱកាសនៃក្តសីង្ឃមឹ 
 

អ្នកអាចមានឥរយិបេដ៊ូចឥរយិបេរបេ់ោវឌិមានដដរ។ អ្នកអាចដស្បើកតីេងឃមឹ
ដកើតដឡើងដៅកនុងចិតតរបេ់អ្នកដៅដពលអ្នកអានដេៀវដៅដនះដដើមបដី្វើឲ្យអ្នកដេវងរក
ការដ នាាំពីស្ពះជាមាា េ់។ ច៊ូរដាះជាំហានដចញដោយជាំដនឿ កាា ហានដ្វើអ្វីដដលស្ពះ
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កតីេងឃមឹមនិដមនជាអ្វីមយួដដល
ដយើងរងច់ាំដដើមបឲី្យមានអារមេ ៍
ដនាះដទ វាជាអ្វីមយួដដលដយើង
េដស្មចចិតតឲ្យមានវា។  
 

ជាមាា េ់ានោកឲ់្យដ្វើដៅកនុងចិតតរបេ់អ្នក។ ស្ពះជាមាា េ់េពវស្ពះហប្ទយ័ដ្វើការ
លែអ្សាា រយដៅកនុងជីវតិរបេ់អ្នក។ ដតស្ពះជាមាា េ់មនិដ្វើការដទ ដបើេិនអ្នកជាមនុេស
គ្នេ នេងឃមឹ និងអ្វជិាមាន។ ស្ពះជាមាា េ់េពវស្ពះហបទ្យ័ឲ្យអ្នករមួចាំដ កកនុងការ
អ្សាា រយជាមនុេសដដលដពញដោយឋាមពល
និងមានកតីរ ាំពឹងទុកវជិាមាន។  អ្នកស្បដហល
ជាអាចរិតថ្ន ចយេ៍ខ្ុ ាំចងម់ានកតីេងឃមឹ
និងអ្ាំ រដ រដពញ  ដតខ្ុ ាំអ្តម់ានដសាះ។  
កតីេងឃមឹមនិដមនជាអ្វីមយួដដលដយើងរងច់ាំ
ដដើមបឲី្យមានអារមេ ៍ដនាះដទ វាជាអ្វីមយួដដលដយើងេដស្មចចិតតឲ្យមានវា។  

ច៊ូរមានកតីេងឃមឹដ រដពញដោយដគ្នលបាំ ង! កតីេងឃមឹរឺដពញដោយអ្ាំណាច 
ឱកាេដលើេពី្ មេជាតិ ដដលអ្នកមនិចងខ់កខ្ទន។ ឋាមពលយ៉ា ងដស្ចើនរបេ់
ដយើងរឺភាា បជ់ាមយួការរិតរបេ់ដយើង ដ៊ូដចនះដបើដយើងរិតដៅកនុងរាំនតិដដលដពញ
ដោយកតីេងឃមឹ ឋាមពលរបេ់ដយើងនឹងចដស្មើនដឡើង។ ដ៊ូចគ្នន ដដរ ស្បេិនដបើដយើង
រិតពីអ្វីដដលគ្នេ នេងឃមឹ។  

មនុេសខាះ េងឃមឹ ថ្នស្ពះនឹងដ្វើការអ្វីមយួដដើមបផី្លា េ់ដស្បសាថ នភាពរបេ់ពួកដរ 
ដតពួកដរមនិដដលមានេកមេភាពអ្វីដសាះ។ ឧទាហរ ៍ មនុេសមនិអាចរកការង្ហរ
ានដទ ស្បេិនដបើដរមនិដេវងរកវា។ កម៏ានមនុេសមយួចាំននួដ្វើេកមេភាព ដតពួក
ដរគ្នេ នេងឃមឹ និងអ្វជិាមានពីលទធផល។ មនុេសទាាំងពីរស្បដនទដនះនឹងមនិអាច
ទទួលានអ្វីដដលពួកដរចងា់នដនាះដឡើយ ដតមានមនុេសមយួចាំនួនដោយដឡក
ដដលស្ពះានជាំរញុដអាយមានេុបិនត  ពួកដរអ្្សិាា នដហើយដ្វើេមកមេភាពតាម
ការដឹកនាាំរបេ់ស្ពះជាមាា េ់ ដហើយពួកដរដៅដតមានកតីេងឃមឹមនិថ្នយ៊ូរយ៉ា ងណា
កនុងការដ ើញេុបិនតរបេ់ពួកដរានេដស្មច។  

ដៅកនុងស្ពះរមពរីទាាំងម៊ូល ដយើងដ ើញស្បជារាង្រ្េតស្ពះជាមាា េ់ចបអ់ារមេ ៍
យ៉ា ងខ្ទា ាំងចាំដ ះឱកាេដលើេពី្មេជាត ិ ដហើយច៊ូលរមួកនុងការអ្សាា រយរបេ់ពកួដរ 
។ ដពលស្ពះជាមាា េ់េនាថ្ននឹងរ ាំលាំជញ្ជា ាំងស្កងុដយដរ ៉ាខ៊ូ ជនជាតិអ្ុីស្សាដអ្លដដងែ
កបនួដដើរជុាំវញិទីស្កងុ េដស្មកននជយ័ជាំនះ  ានដ្វើេឹកេង្រ្ង្ហគ ម…ដ្វើេកមេភាព! 
ដ៊ូចគ្នន  ដពលស្ពះដយេ ៊ូចាំដអ្តមនុេសស្ាាំ នន់ាក ់ ពួកេិេសានដរៀបចាំបណាត ជន 
ដហើយដចកអាហារ…ដ្វើេកមេភាព! មុនដពលដដលស្ពះដយេ ៊ូដស្ាេង្រ្េតីធាា កឈ់ាម 
នាងដស្ជៀតបណាត ជន ដហើយប៉ាះជាយអាវរបេ់ស្ទង…់ដ្វើេកមេភាព! ដពលស្ពះ
វញិ្ជា  ដវ៏េុិទធចកប់ាំដពញដៅនេៃទីហាេិប   ដពស្តុេឈរដៅមុខមនុេសដហើយស្ប
កាេដាំ ឹងលែ… ដ្វើេកមេភាព!  ស្បេិនដបើមនុេសទាាំងស្បុេទាាំងស្េីដៅកនុងស្ពះ
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រមពរីចបអ់ារមេ ៍្កយ់កឱកាេរបេ់ពួកដរដោយេដស្មចចិតតនងិដាះជាំហានដ្វើ
េកមេភាព អ្នកនិងខ្ុ ាំកស៏្តូវដ្វើដ៊ូចគ្នន ដដរ។ 

ដៅកនុងជីវតិរបេ់អ្នក ស្បដហលជាដមើលដៅដ៊ូចខ្ទងដស្កាមដនះ… 
 

ស្បេិនដបើអ្នកេងឃមឹរកមុខរបរេេី ដ្វើការដៅកដនាងមយួដដលរួរឲ្យចបអ់ារមេ ៍ 
រឺជាការមយួដដលដ្វើឲ្យអ្នកខាំស្បឹងដស្បងយ៉ា ងខ្ទា ាំង ច៊ូរឲ្យកតេីងឃមឹដនាះជាំរញុអ្នក
ឲ្យដ្វើេកមេភាព។ ស្បដហលជាអ្នកស្តូវច៊ូលថ្នន កដ់រៀនដដើមបពីស្ងីកចាំដ ះដឹង
របេ់អ្នកដដើមបជីាស្បដយជនដ៍ល់មុខតាំដ ងេេីរបេ់អ្នក។ ស្បដហលជាអ្នកអាច
និយយដៅកានម់នុេសដដលបចាុបបននដរកាំពុងដតដៅកនុងតាំដ ងដនះលេម  ច៊ូរ
េួរដរថ្នដតើអ្នកស្តូវដ្វើដ៊ូចដមតចដដើមបដីរៀបចាំខាួនរបេ់អ្នក។ ស្បដហលជាអ្នកាន
ដរៀបចាំខាួនរបេ់អ្នករចួដហើយ និងខាំដេវងរកការង្ហរយ៉ា ងអ្េ់ពីចិតត ដ្វើវាដោយកតី
េងឃមឹដៅកនុងដួងចតិតរបេ់អ្នកនិងនយិយ កយវជិាមានដចញពីមាតរ់បេ់អ្នក។  

ស្បេិនដបើអ្នកខវះឋាមពលនិងឈជឺាញឹកញាបដ់ហើយអ្នកេងឃមឹថ្ននឹងមាន
េុខភាពលែស្បដេើរដឡើង ច៊ូរឲ្យកតីេងឃមឹដនាះជាំរញុអ្នកឲ្យដ្វើេកមេភាព។ ស្ប 
ដហលជាអ្នកស្តូវហាតស់្ា ដៅតាំបនរ់បេ់អ្នក ដហើយហាតស់្ា ជា្មេតា។ 
ស្បដហលជាស្តូវមានទាំលាបអ់្តអ់ាហារឬរាំរ៊ូននការដរងដដលអ្នកស្តូវបត៊ូរ និងដ្វើឲ្យ
មានឋាមពលានចដស្មើនដឡើង។ ស្បដហលជាអ្នកស្តូវកាំ តក់ាំរតិននការញុាាំកា
ដហវ។ វាង្ហយកនុងការអ្ងគុយអ្តដ់្វើអ្វីដសាះ និងរងច់ាំស្ពះឲ្យដ្វើការអ្វីមយួ ដតកុាំ
ខ្ទា ចកនុងការទ៊ូលេ៊ូមដល់ស្ពះ ដបើេិនជាគ្នតច់ងដ់្វើេកមេភាពណាមយួ។ 

ស្បេិនដបើអ្នកេងឃមឹថ្ន ឧបេរគននទាំនាកទ់ាំនងនឹងានស្បដេើរដឡើង ច៊ូរឲ្យ
កតីេងឃមឹដនាះានជាំរញុអ្នកឲ្យដ្វើេកមេភាព ជាំនួេឲ្យអ្នកដផសងដាះជាំហានមនុ 
ដហើយដទើបអ្នកដាះជាំហានតាមដស្កាយ។ អ្នកស្បដហលជាអាចេរដេរេាំគ្នល់
ថ្នមានមនុេសមាន ករ់ិតដស្ចើនឬដលើកទឹកចតិតតាមសារដអ្ឡិចស្តនិក។ ស្បដហល
ជាអ្នកអាចយកអ្នកដនាះដចញពីការដញៀនកាដហវ ដហើយេុាំដទាេន៊ូវអ្វីដដលអ្នក
ានដ្វើឲ្យអ្នកដនាះអាកអ់្នចិ់តត។  

ស្បេិនដបើអ្នកេងឃមឹថ្ន េវកិារបេ់អ្នកនងឹានស្បដេើរដឡើង នងិេងឃមឹថ្ន
អ្នកអាចរចួផុតពជីីវតិដដលស្តូវបងន់េាវកិយ័បស័្ត នងិអាចបងវ់កិយ័បស័្តាន ច៊ូរ
ឲ្យកតីេងឃមឹដនាះជាំរញុអ្នកឲ្យដ្វើេកមេភាព។  ស្បដហលជាអ្នកអាចោករ់ដស្មាង 
ឬវាយតនមារដស្មាងបចាុបបននដដើមបតីាមោនលុយវាដាំដ ើ រការយ៉ា ងដ៊ូចដមតច។ ស្ប
ដហលជាអ្នកអាចជបួជាមយួដៅហាវ យរបេ់អ្នក ដហើយេ៊ូមឱកាេេេីដៅកដនាង
ការង្ហរដដលអាចដ្វើឲ្យស្ាកដ់បៀវតសរា៍នដកើនដឡើងតាមស្ាកច់ាំដ ញស្កុមហ ុន  
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ដាំប៊ូងអ្នកស្តូវដងឹចាេ់អ្វីដដលអ្នកចងា់ននិងអ្វីដដលអ្នកស្តូវការ។ ច៊ូរអ្្ិសាា ន

ពីវាដោយជាំដនឿ និងដពញដោយកតីេងឃមឹដពលដដលអ្នករងច់ាំស្ពះជាមាា េ់។ ច៊ូរឲ្យ
ចាេ់ថ្ន អ្នកដដើរដោយសាត បប់ង្ហគ បទ់ាាំងស្េុងចាំដ ះស្របទ់ាាំងការដ នាាំរបេ់ស្ពះ
វញិ្ជា  ដវ៏េុិទធានស្បទានដល់អ្នក។ មានអ្នកខាះអ្្សិាា នដហើយេងសយ័អ្វីដដល
ពួកដរានទ៊ូលេ៊ូមថ្នវាមនិអាចដកើតដឡើងានដទ។ ដេចកតីអ្្សិាា នទាាំងដនាះ
គ្នេ នចដមាើយដទ។ ស្ពះជាមាា េ់មានបនទ៊ូលថ្ន «ច៊ូអ្្សិាា នដោយចិតតដជឿឥតេងសយ័
ដឡើយ» (េ៊ូមដមើលយ៉ា កុប១:៦) វ ិ្ ីដដលការ រកុាំឲ្យមានការេងសយ័ដៅកនុងដងួ
ចិតតនិងរាំនិតរបេ់អ្នករឺ ច៊ូររកាកតីេងឃមឹឲ្យជាបន់ិងកតីរ ាំពឹងវជិាមាន។ កតីេងឃមឹមនិ
ស្គ្ននម់ានដតមយួដពលប៉ាុដណាណ ះដទ ឬអ្វ ី«ដៅទីដនះឬទីដនាះ»ដនាះដឡើយ។ កតីេងឃមឹ
អាចដកើតដឡើងស្របដ់ពលដៅកនុងជីវតិរបេ់អ្នក! 

ដេចកតីអ្្សិាា នរិតអ្ាំពី អ្វីជាជាំហានដដលស្ពះជាមាា េ់េពវស្ពះហប្ទយ័ឲ្យអ្នក
ដាះដដើមបឲី្យដ ើញេុបនិតរបេ់អ្នកានេដស្មច។ ដបើេិនវាជាអ្វីមយួដដលមកពី
ស្ពះជាមាា េ់ ស្ទងន់ឹងនាាំអ្នកដហើយស្បទានពរដល់ការខាំស្បឹងដស្បងរបេ់អ្នក។ ស្ពះជា 
មាា េ់ានោកេុ់បិនតដៅកនុងដួងចិតតរបេ់ខ្ុ ាំ អ្ាំពីការបដស្ងៀនស្ពះបនទ៊ូល និងការជួយ 
អ្នកដនទ ដហើយខ្ុ ាំអាចនិយយដោយដសាេ ះស្តងថ់្ន  ខ្ុ ាំអ្តម់ានេកមេភាពដនាះដៅ
ដពលដនាះ។ ខ្ុ ាំមានការាកទ់ឹកចិតតជាដស្ចើនដៅដពលដនាះ និងទុកខលាំាកជាដស្ចើន
ផងដដរដៅដពលដនាះ ប៉ាុដនតជាដស្ចើនឆ្ន ាំកនាងមកដនះខ្ុ ាំានដរៀនពីការេថិតដៅជាប់
ជាមយួនឹងកតីេងឃមឹ។ វាានដ្វើឲ្យជីវតិរបេ់ខ្ុ ាំស្បដេើរដឡើង ដហើយកដ៏្វើឲ្យខ្ុ ាំកាា យ
ជាមនុេសដដលស្បដេើរជាងមនុដដរ។ ដពលដដលអ្នកេដស្មចចិតតចាំដ ះការដ្វើឲ្យេុ
បិនតនិងដគ្នលដៅរបេ់អ្នកានេដស្មច អ្នកអាចអ្្ិសាា នដ៊ូចគ្នន ជាមយួនងិដេចកតី
អ្្ិសាា នរបេ់ដលាកម៉ា៊ូដេអ្្សិាា នដដរៈ ស្ពះអ្មាា េ់ននដយើងខ្ុ ាំដអ្ើយ េ៊ូមេដមតង
ដេចកតីស្េឡាញ់ចាំដ ះដយើងខ្ុ ាំផង េ៊ូមជួយ ឲ្យកិចាការដដលដយើងខ្ុ ាំដ្វើានខ្ទា ប់
ខាួ នពិតដមនដហើយេ៊ូមជួយ ឲ្យកិចាការរបេ់ដយើងខ្ុ ាំានខ្ទា បខ់ាួ នរហ៊ូតតដៅ។ ទាំនុក
តដមកើង៩០:១៧ ដលាកម៉ា៊ូដេមនិានអ្្ិសាា នេ៊ូមស្ពះស្បទានពរកិចាការដដលអ្េ
កមេនិងអ្តម់ានេកមេភាពដនាះដទ  គ្នតេ់៊ូមឲ្យស្ពះស្បទានពរការង្ហររបេ់គ្នត។់ 
 

ព្ពះជាម្ចា សស់ព្រើភាជៃៈបាក្ប់បក្ 
 

ស្បដហលជាអ្នកកាំពុងអានជាំព៊ូកដនះ ដហើយមានការឈចឺបដ់ៅដពលដដលអ្នកាន
ដ្វើខុេដពលអ្នកដដើរកាលពអី្តីតកាល។  ស្បដហលជាមានឱកាេ ដពលដដលអ្នក
តាាំងចិតតនងិមានបាំ ងយ៉ា ងខ្ទា ាំង និងរ ាំដនើបកនុងការដាះជាំហានដដើរយ៉ា ងកាា ហាន
ដហើយចងដ់្វើការដនាះឲ្យានដកើតដឡើង ដតវាអ្តា់នដកើតដឡើងដសាះ។ ស្បេិនដបើ
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ដយើងមនិស្តូវឲ្យការបរាជយ័ពី
អ្តីតកាលរបេ់ដយើង រារា ាំង
ដយើងពកីារពាយមសាក
លបងមតងដទៀតដពលអ្នារត
ដនាះដឡើយ។  
 

អ្នកមានអារមេ ៍ដបបដនាះ ខ្ុ ាំអាចយល់យ៉ា ងចាេ់ ថ្នអ្នកដចញមកពណីា។ អ្េ់
ដពលជាដស្ចើននេៃដដលខ្ុ ាំានខាំពាយមយ៉ា ងអ្េ់ពីេមតថភាពរបេ់ខ្ុ ាំ ដតជាំនួេឲ្យ

អ្វីៗានស្បដេើរដឡើង ខ្ុ ាំដបរជាមានអារមេ ៍ថ្ន
ខ្ុ ាំានដ្វើឲ្យការដនាះកានដ់តអាស្កកដ់ឡើង។ ខ្ុ ាំ
ដជឿថ្នដយើងធាា បម់ានបទពិដសា្នជ៍ាមយួគ្នន

ពីនេៃដបបដនាះ។ ប៉ាុដនតដយើងមនិស្តូវឲ្យការបរា
ជយ័ពីអ្តតីកាលរបេ់ដយើង រារា ាំងដយើងពកីារ

ពាយមសាកលបងមតងដទៀតដពលអ្នារត
ដនាះដឡើយ។  

ស្ពះជាមាា េ់ស្ជាបថ្ន ដយើងមានដដនកាំ ត ់ និងមានកាំហុង្គង។ ការបរាជយ័
របេ់ដយើងមនិដ្វើឲ្យស្ទងភ្់ាកដ់ផែើលដនាះដទ  ដហើយវាកម៏និអាចរារា ាំងស្ទងម់និឲ្យដ្វើ
ការដៅកនុងជីវតិរបេ់ដយើងានដដរ។ ដតការពិតដនាះ ជាញឹកញាបស់្ពះជាមាា េ់ដស្បើអ្វី
ដដលជាដដនកាំ តរ់បេ់ដយើងដដើមបបីង្ហែ ញពីអ្ាំណាចរបេ់ស្ពះអ្ងគ។ ខ្ុ ាំានមក
ដល់ដរឿងដដលពនយល់ពីអ្វីដដលខ្ុ ាំនិយយៈ 

 

អ្នកដរកទឹកដៅឥណាា  មានេ៊ូ្ាំពីរោកេ់ងខ្ទង ដដើមបគី្នតអ់ាចដរកដៅដលើសាេ
របេ់គ្នតា់ន។ េ៊ូរបេ់គ្នតម់យួលែឥតដខ្ទា ះដហើយអាចផទុកទឹកដពញតាមផា៊ូវពី
កដនាងដងទឹករហ៊ូតដល់ផទះដៅហាវ យ។ ដតេ៊ូមយួដទៀតមានេភាពដស្បះស្សាាំដៅ
កនុងេ៊ូដនាះ ដហើយដពលគ្នតដ់រកមកដល់ដគ្នលដៅរបេ់គ្នត ់ េល់ទឹកដតកនាះ
េ៊ូ។គ្នតដ់រកទឹករាល់នេៃអ្េ់រយៈដពលពីរឆ្ន ាំ េ៊ូមយួចាំដហៀងដពញ េ៊ូមយួចាំដហៀង 
ដទៀតានដតកនាះមកផទះដៅហាវ យរបេ់គ្នត។់  ស្ាកដណាេ់ េ៊ូដដលដពញ
មានដមាទនភាពពីការដដលដរេរដេើរវា ដស្ ះវាស្តូវានបដងកើតមកឲ្យលែឥត
ដខ្ទា ះតាាំងពីដដើមរហ៊ូតដល់ចប។់ ចាំដ ះេ៊ូដដលដស្បះស្សាាំវញិមានការអាមា៉ា េ់ចាំ
ដ ះភាពខវះចដនាា ះរបេ់វា ដហើយវាត៊ូចចិតតដស្ ះវាដ្វើេដស្មចានដតកនាះ ន៊ូវអ្វី
ដដលដរានបដងកើតវាមកឲ្យដ្វើការដនាះ។ បនាទ បព់ីអ្េ់រយៈដពលពីរឆ្ន ាំននភាព
ខវះចដនាា ះរបេ់េ៊ូដនាះ ានដ្វើឲ្យវាមានភាពបរាជយ័យ៉ា ងជ៊ូចត ់ វាាននិយយ
ដៅកានអ់្នកដរកទឹកថ្ន «ខ្ុ ាំខ្ទេ េ់ខាួនឯងណាេ់ ឲ្យខ្ុ ាំេ៊ូមដទាេផង។»  «ដហតុ
អ្វី?» អ្នកដរកទឹកេួរ។ «ដតើអ្នកខ្ទេ េ់ដរឿងអ្វ?ី» 

«អ្េ់រយៈដពលពីរឆ្ន ាំ ខ្ុ ាំអាចផទុកទកឹានដតកនាះរាល់នេៃ ដស្ ះដតវាលិច
កដនាងមយួដនះ ដ្វើឲ្យស្ជាបដចញតាមផា៊ូវរហ៊ូតដល់ផទះដៅហាវ យ។ ដោយសារ
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កាំហុេរបេ់ខ្ុ ាំ អ្នកានដ្វើការដនះដពញមយួ   េាត ហ៍អ្តា់នទទួលតនមានន
ការខាំស្បឹងរបេ់អ្នកដទ េ៊ូដនាះនិយយ»។ 

អ្នកដរកទឹកមានអារមេ ៍ដសាកសាត យចាំដ ះេ៊ូដស្បះស្សាាំដនះណាេ់ ដហើយ
ដោយកតកីតួលអា ិត គ្នតន់យិយថ្ន «ដៅដពលដយើងដ្វើដាំដ ើ រតាមផា៊ូវស្តឡប់
ដៅផទះដៅហាវ យ ខ្ុ ាំចងឲ់្យអ្នកេាំគ្នល់មានផ្លក យ៉ា ងស្េេ់សាែ តដៅតាមផា៊ូវ»។ 
ដមនដហើយ ដៅដពលដដលពកួដរដឡើងដលើទួល េ៊ូដស្បះស្សាាំដនាះានេាំគ្នល់
ដ ើញមានផ្លក នស្ពដុះដៅតាមដងផា៊ូវ។ ដៅទបីញ្ាបន់នផា៊ូវលាំដនះ  វាដៅដតមាន
អារមេ ៍មនិលែដដដលដស្ ះវាអាចផទុកទកឹានដតកនាះេ៊ូនិងកនាះដទៀតហ៊ូរអ្េ់ 

បនាទ បម់កអ្នកដរកទឹកាននយិយដៅកានេ់៊ូដស្បះស្សាាំដនាះថ្ន «ដតើអ្នកាន
េាំគ្នល់ដៅតាមផា៊ូវមានផ្លក ដុះដៅដតខ្ទងផា៊ូវរបេ់អ្នក ដតអ្តម់ានដៅខ្ទងេ៊ូ
ដដលលែដៅមាខ ងដទៀតដទ?  ដនាះដោយសារ ខ្ុ ាំដឹងអ្ាំពីការលិចរបេ់អ្នកដហើយ
សារៈស្បដយជនព៍ីវាដនាះរឺស្គ្នបផ់្លក ស្តូវានោាំដៅខ្ទងផា៊ូវរបេ់អ្នក។ រាល់នេៃ
ដពលដយើងដដើរស្តឡបម់កពីស្បឡាយទឹក អ្នកានដស្សាចស្គ្នបព់៊ូជទាាំងដនាះ 
ដហើយអ្េ់រយៈដពលពីរឆ្ន ាំ ខ្ុ ាំានដបះផ្លក ដស៏្េេ់សាែ តទាាំងដនះដៅតុបដតងដៅ
ដលើតុដៅហាវ យរបេ់ខ្ុ ាំ។ ដបើេិនអ្នកមនិដមនជាវតថុអ្ញ្ា ឹងដទ គ្នតម់និអាចមាន
ផ្លក ដស៏ាែ តតុបដតងផទះរបេ់គ្នតដ់ទ»។ 

 

អ្នកកដ៏៊ូចជាេ៊ូដស្បះស្សាាំដនាះដដរ អាចេដស្មចការយ៉ា ងលែ។ មនិថ្នអ្នកមាន
ចាំ ុចដខាយនិងមានដដនកាំ តក់តី។ កុាំអ្នុញ្ជា តឲ្យអ្វីដដលអ្នកអាចដឹងខ្ទង
វញិ្ជា  ានកាា យ ជាភាពកាំដសាយរារា ាំងអ្នកកនុងការដាះជាំហាន ដោយកាា ហាន
ដដលជស្មុញដោយកតីេងឃមឹ។ ស្ពះរមពរី២ក៊ូរនិេ៊ូេ១២:១០ដេាងថ្ន «…ដបតិដពល
ណាខ្ុ ាំទនដ់ខាយ [ដៅកនុងកាំឡាាំងរបេ់មនុេស] រឺដពលដនាះដហើយដដលខ្ុ ាំមាន
កមាា ាំង[ពិតជា]អាចមានអ្ាំណាចកនុងកាំឡាាំងរបេ់ស្ពះជាមាា េ់»។ ដតើវាមនិដមនជាអ្វី
ដដលអ្នកស្តូវដឹងដលើកទឹកចតិតដទឬអ្?ី ដទាះបីជាអ្នកដខាយ  អ្នកខ្ទា ាំងដោយសារស្ពះ
ជាមាា េ់រងជ់ាមយួអ្នក។ ស្ពះជាមាា េ់ដស្បើស្របទ់ាាំងដផនកដៅកនុងជីវតិរបេ់អ្នក ដទាះ
បីជាវាដស្បះស្សាាំកតី ស្ទងន់ឹងដ្វើឲ្យានានលែឥតដខ្ទា ះ។ 
 

ចរូដាសស់សចក្តសីង្ឃមឹរបសអ់្នក្ស ើង្! 
 

កតីេងឃមឹររឺ ាំដនើបណាេ់ពីដស្ ះអ្នកមានចាំដ កកនុងការដ្វើេកមេភាព។ អ្នកមនិ
ចាំាចអ់្ងគុយមយួកដនាង រងច់ាំចដមាើយធាា កព់ីសាថ នេួរម៌កដទ។ អ្នកអាចមាន
េងឃមឹដលើស្ពះជាមាា េ់ េ៊ូមស្ាជ្ាពីស្ពះជាមាា េ់ េ៊ូមការដឹកនាាំ និង ដ នាាំ 



44                              ចូរដាស់សសចក្តីសង្ឃមឹរបស់អ្នក្ស ើង្!                   
ដហើយបនាទ បម់ក ស្តូវចាេ់លាេ់ នងិឆ្ា តកនុងការដាះជាំហានដៅរកដគ្នលដៅ។ 
មនិថ្នភារកិចាដដលអ្នកស្តូវដ្វើពិាកប៉ាុណាណ ដទ ឬអ្វីមយួដដលអ្នកមានេងឃមឹតចិ
ដដលមានដស្ចើនស្បឆ្ាំងជាមយួអ្នក ច៊ូរឲ្យកតីេងឃមឹជាំរញុអ្នកឲ្យដ្វើេកមេភាព ដ្វើវា
ដលើេពីដនះ ច៊ូរសាត បប់ង្ហគ បដ់្វើអ្វីដដលអ្នកមានអារមេ ៍ថ្នស្ពះជាមាា េ់ដឹកនាាំអ្នក
ឲ្យដ្វើ ដតើអ្នកអាចអ្ររុ ស្ពះជាមាា េ់យ៉ា ងខ្ទា ាំងដដលស្ពះជាមាា េ់ដ្វើការដៅកនុង
ជីវតិរបេ់អ្នក។ អ្នកអាចបនតរកាឥរយិបេវជិាមាន ដហើយនិយយ កយវជិាមាន 
ដចញពីមាតរ់បេ់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងដ ើញពជីយ័ជាំនះដផសងៗដដលអ្នកមានដៅកនុង
ជីវតិរបេ់អ្នកដៅអ្តីតកាល ដហើយឲ្យការទាាំងដនាះានដលើកទឹកចិតតដល់អ្នក។ 
ជយ័ជាំនះានមកដោយការដបតជ្ានិងការមានវនិយ័ ដតលទធផលានមកនឹងដ្វើឲ្យ
អ្នកមានឋាមពល។ ដ៊ូដចនះច៊ូរដចញដៅ ដហើយច៊ូរោេ់ដេចកតីេងឃមឹរបេ់អ្នកដឡើង 
។ ស្ពះជាមាា េ់ជួយ ោវឌិយកឈនះយកស។ ស្ទងអ់ាចដ្វើជាមយួអ្នកដ៊ូចគ្នន ដដរ។ 
 



 

ជំពកូ ៥ 
 

ការយល់ដឹងពីភាពថ្មី របស់អ្នក 
 

យ ើងទាំងអស់គ្នា  ដែលគ្នា នស្សៃយៅបាំងមុខ យ ើងបយចេញសិររីងុយរឿង
របស់ព្រះអម្ចេ ស់ដែលចាំងមកយលើយ ើង យ ើ យ ើងនឹងផ្លា ស់ដព្បយោ
 បនែូចព្រះអងគ គឺម្ចនសិររីងុយរឿងកាន់ដែភ្ាឺយ ើងៗ។ យនះយ ើ ជា
ស្នា ព្រះ សដរបស់ព្រះវញិ្ញា ណស្នព្រះអម្ចេ ស់។ 

២កូរនិថូស ៣:១៨ 
 

«ម្ចនការបីដែលរិបកយ៉ាងខ្ា ាំងៈ ដែកដថប យរព្រ និងការស្នគ ល់ខាួន
ឯង» 

Benjamin Franklin 
  

ការផ្លា ស់ប្តូរមនិមមនជាការងាយស្សួលទេ សូមបមីែការប្តូរឲ្យលអកស៏្ែូវកាការធ្លា ប្ម់ែរ។ 
ទេលស្េះជាម្ចា ស់ផ្លា ស់ប្តូរទយើង ស្េះជាម្ចា ស់ផ្តល់ទេលែល់ទយើងឲ្យម្ចនេនុំកចែិត
ថា ទយើងេិែជាម្ចនការផ្លា ស់ប្តូរមមន។ ទោកប្ ូលែឹងថាទ ះគឺជាការេិែ។ 

ទៅទេលទយើងគិែេីទោកប្ លូ ទយើងគែិេីមនុសសយកសខាងវកាញិ្ញា ណ ជាអ្នកសរ
ទសរស្េះគមពរីសញ្ញា ថ្មីជាទស្ចើន។ ទេលម្ចនអ្នកណាម្ចន កឈ់រទ ើងទៅកនុងស្កុមជំនុំ
ទ ើយនិយាយថា «សូម ទយើងអានអ្វីមែលទោកប្ ូលម្ចនស្ប្សាសនទ៍ៅកនុងេីស្កុង
រ  មូ» ឬ «ែូចមែលទោកប្ លូម្ចនស្ប្សាសនទ៍ៅកនុងកណឌ កាឡាេ…ី» គ្មម នអ្នក
ណាសួរអ្វីទេ ។ មែម្ចនទេលមយួទៅទេលទោកប្ ូលជាមនុសសធមមតា មនុសសស្គប្់
គ្មន បានសួរគ្មែ។់ េីមុនគ្មែម់និមមនជាសាវកាកែអ៏្សាា រយអ្វទីេ គ្មែស់្គ្មនម់ែជា
មនុសសសាមញ្ាម្ចន កម់ែលបានែូរទ ម្ ះថ្មីនងិជាមនុសសមែលម្ចនទករ តទ៍ ម្ ះមនិលអៈ 
ជាទមទលើេួកផ្លរ សីុ និងជាអ្នកទប្ៀែទប្ៀនស្កមុជនុំែំបំ្ូង។ ជាមនុសសម្ចន កម់ែលទគ
មិនេុកចិែត។  ែូទចនះ ខ្ុ ំចងែ់ឹងថា ម្ចនទេលមែលស្ែូវកាមកសស្មួល គឺទេលមែល
ទោកប្ ូលម្ចនអារមមណ៍ចូលចិែតទ ម្ ះសូលជាជាងប្ ូល។ ខ្ុ ំចងែ់ឹងថាទែើស្ែូវកា
ចំណាយទេលកនុងការប្តូរេបី្ លូទៅសូលវកាញិទេ។ ខ្ុ ំកច៏ងែ់ឹងមែរថា ទប្ើគ្មែប់ាន
ចាប្ដ់ែអ្នកណាម្ចន កទ់ ើយគ្មែន់ិយាយថា «សួសតី ខ្ុ ំសូល ទអ្ុើ អ្ុឹម ខ្ុ ំចងន់យិាយ
ថាខ្ុ ំប្ ូល។ ខ្ុ ំប្ ូល»។ 

ស្រសតីភាគទស្ចើនមែលបានទរៀប្ការរចួសាា ល់ទ ម្ ះមែលទគបានប្តូរ ទ ើយទគស្ែូវកាការ
ទេលទែើមបសំុីាជាមយួនឹងទ ម្ ះថ្មីទ ះ។  អ្នកទ ម្ ះ ម្ច រ ីសមីែ មែទប្ើអ្នកទរៀប្ការរចួ  
អ្នកនឹងប្តូរទ ម្ ះទៅ ម្ច រ ីសទីប្សូាី ។   ទ ើយធ្លា ប្ជ់ាសាលី ជូនរ ៍មែទេលអ្នកអ្នកប្តូរ 



46                             ចូរដាស់សសចកតីសងឃមឹរបស់អ្នកស ើង!                    
ទៅជា សាលី រកីទ ាសទីន។   វាស្ែូវកាការទេល ទែើមបមី្ចនភាេកកទ់តត ជាមយួទ ម្ ះថ្ម ី
ទ ះ មែចូរចាទំៅកនុងគំនិែរប្ស់អ្នកថា ទោកប្ ូលបានជួប្ស្ប្េះមនិស្គ្មនម់ែប្តូរ
ទ ម្ ះប្ ុទណាណ ះ មែទោកប្ លូបានេេួលការផ្លា ស់ប្តូរទងំែូងចិែតនិងនិសសយ័ផ្ង
មែរ ។ ចូរស្សដម ទមើល គ្មែន់យិាយថា «សួសតី ខ្ុ ំប្ ូល ខ្ុជំាអ្នកទែើរតាមស្េះទយស ូ
ទ ើយទៅទេលទនះ  ខ្ុ ំចងស់្បាប្អ់្នកអ្ំេីស្េះជាម្ចា ស់»។ មនុសសស្ប្ម លជាទមើល
មក អ្នកទប្ៀែទប្ៀនស្គិសតប្រស័ិេ  េីផ្លរសីុីកាា យជាស្គូអ្ធបិ្ាយ ទ ើយគិែ ឈប្់
សិន  ទែើគ្មែទ់នះគឺជាសូលមមនទេ។ ខ្ុ ំបានឮេីគ្មែ។់ គ្មែទ់ប្ៀែទប្ៀននិងចាប្ច់ង
ស្គិសតប្រស័ិេ… ខ្ុ ំមិនេុកចិែតគ្មែទ់េ ទ ើយវាេិបាកសស្ម្ចប្ខ់្ុ ំណាស់កនុ ងការទជឿថា
គ្មែេិ់ែជាបានផ្លា ស់ប្តូ រមមន!  

ទេលទយើងស្គ្មនម់ែគិែ េអី្វីមែលមនុសសទៅតាមផ្ាូវកាបានទ្ាើយែប្ចំទ ះអ្ែត
សញ្ញា ណថ្មរីប្ស់ប្ ូល ស្េះគមពរីបានស្បាប្ទ់យើងយា ងចាស់េអី្វីមែលេកួសិសស
ទ្ាើយែប្ េួកទគមនិអាចេេលួបានទេ។ េួកទគអ្ែទ់ជឿថាប្ ូលបានកាា យជាមនុសស
ថ្មី។ ស្េះគមពរី កចិាការ ៩:២៦ មថ្ាងថា «កាលទោកសូលមកែល់ស្កុង ទយរសូា ឹម 
ទោកចងទ់ៅចូលរមួកនុងចំទណាមេួកសិសស មែេួកទគខាា ចទោកទងំអ្ស់គ្មន  
ទស្ ះទគេុទំជឿថាទោកជាសិសសមែរទ ះទ ើយ»។ ម្ចនមែទោកបាណាបាសទេ
មែលឈរទៅចំទ ះេួកសិសស និងធ្ល ចំទ ះចរកិលកខណៈសមបែតិរប្ស់ទោក
ប្ ូល ទែើមបឲី្យេកួទគបានេេលួសាា ល់ទោក។ េិែណាស់ ទយើងបានែឹងថា េួកទគ
បានេេួលសាា ល់ទោកមមន និងម្ចនទរឿងរ វកាទងំអ្ស់ទៅកនុងស្ប្វកាែតិដនស្េះគមពរី។ មែ
ម្ចនស្ប្ទយាគមយួទៅកនុងខមនុទនះថា ខ្ុ ំចងឲ់្យអ្នកយកចែិតេុកដាកៈ់«េួកទគេុទំជឿ
ថាទោកជាសិសសមែរទ ះទ ើយ»។ ការមែមយួមែលទធវើឲ្យឃ្លា ទ ះកានម់ែទសាក
ទៅទ ះគឺ ស្ប្សិនទប្ើមថ្ាងថាៈ ទោកប្ ូល េុំទជឿថា ទោកជាសិសសមែរទ ះទេ។  

អ្នកទ ើញទេថា ទោកប្ លូកេុ៏ំអាចស្គប្ស់្គងគំនិែរប្ស់េួកសិសសបានមែរ។ 
ទោកបាណាបាសស្ែូវកាមែនិយាយទៅកានេ់កួសិសស ទ ើយស្េះជាម្ចា ស់ស្ែវូកាមែ
ផ្លា ស់ប្តូរែួងចែិតរប្ស់េកួទគ។ ការទងំទ ះទកើែមកទដាយសារសាន ដែរប្ស់ទោក
ប្ ូល។ ការមយួមែលទោកប្ ូលអាចស្គប្ស់្គងបានគឺឥរយិាប្ថ្រប្ស់គ្មែផ់្លទ ល់។ 
ស្ែូវកាស្បាប្េី់ការេែិ វាស្ប្ម លជាមនិមមនជាប្ញ្ញា ទេ នូវកាអ្វីមែលអ្នកែដេទជឿឬមនិ
ទជឿទ ះ។ អ្វីមែលជាប្ញ្ញា ទ ះគឺអ្វីមែលទោកប្ ូលទជឿ។ ទប្ើសិនជាគ្មែម់និបាន 
ផ្តល់ភាេកកទ់តត ែល់មនុសសថ្មមីែលទៅកនុងស្េះស្គិសតទេ គ្មែម់និអាចនឹងរស់ទៅរចួ
ផុ្ែេីទជាគវាស រប្ស់គ្មែប់ានទេ។ ទែើអ្នកអាចស្សដម េីទោកប្ ូលមែលទែើរចុះ
ទ ើងទ ើយគិែ  ខ្ុ ំស្បាថាន ចងទ់ធវើែទំណើ រទ ើយស្ប្កាស់ស្េះប្នទូលរប្ស់ស្េះអ្ងា។ 
ទ ើយទ ះជាអ្វីមែលទៅកនុ ងចិែតខ្ុ ំចងទ់ធវើ។ មែខ្ុ ំធ្លា ប្ជ់ាមនុសសមែលទប្ៀែទប្ៀន
ែល់ស្កុមជនុំំ។ ខ្ុ ទំៅមែជាសូលជានិចា។ ឬ ទប្ើគ្មែគ់ិែខ្ុ បំានចាប្ទ់ផ្តើមយឺែទៅកនុ ង
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ជីវកាែិ។ គ្មម នផ្ាូ វកាមែលខ្ុ ំអាចទធវើអ្វីស្គប្យ់ា ងមែលខ្ុ ំស្បាថាន ចងទ់ធវើថាវ យស្េះជាម្ចា ស់
បានទ ះទេ។ ខ្ុ ំទៅកនុ ងផ្ាូ វការប្ស់សូលយូរទេក។  ទប្ើសិនជាការទ ះជាឥរយិាប្ថ្
រប្ស់គ្មែ ់ ប្ ូលស្ប្ម លជាម្ចនការលំបាកជាទស្ចើន ទ ើយមនិអាចប្ំទេញអ្វីស្គប្់
យា ងមែលស្េះជាម្ចា ស់ម្ចនសស្ម្ចប្ឲ់្យគ្មែប់្ំទេញទេ។  

មែទៅទេលស្េះអ្ងាបានចាប្ទ់ផ្តើមទធវើការទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់គ្មែ ់ ទោកប្ ូលបាន
ែឹងថាគ្មែម់និមមនជាសូលទេៀែទេ ែូទចនះគ្មែម់លងរស់ទៅជារប្ស់សូលទេៀែ។ 
គ្មែម់លងគិែែូចជាផ្លរ សីុគែិ នយិាយែូចជាផ្លរ សីុ ឬស្ប្ស្េឹែតែូចជាផ្លរ សីុ។ 
ទៅទេលទនះអ្វីៗ ស្គប្យ់ា ងខុសមប្ាកេីមនុ។ គ្មែប់ានផ្លា ស់ប្តូរទ ើយ។ គ្មែប់ាន
េេួលទសចកតីសងឃមឹ។ គ្មែក់ទ៏ស្ជើសទរ ើសស្ប្ស្េែឹតែូចកតីសងឃមឹទ ះ។  

គ្មែគ់ឺជាប្ ូលបានេេួលជំរញុចិែតទដាយស្េះវកាញិ្ញា ណែវ៏កាសុិេធ គ្មែប់ានសរទសរៈ  
 

ស្ប្សិនទប្ើអ្នកណាម្ចន ក[់ផ្ស]ំទៅរមួជាមយួស្េះស្គិសដ[ស្េះទមសស]ី អ្នកទ ះ
បានទកើែជាថ្មី[បានទកើែជាថ្មីជាមយួគ្មន ] អ្វីៗេីអ្ែីែកាល [សាា នភាេ និ  
សសយ័សាច់្ មនិងខាងវកាញិ្ញា ណេីមុន] បានកនាងផុ្ែទៅ ទ ើយអ្វីៗទងំ
អ្ស់បានមស្ប្មកជាថ្មីវកាញិ។ 

២កូរនិថូ្ស ៥:១៧ (ប្មនាម កយប្ញ្ញា កន់យ័) 
 

ការកាែម់សបក[ទៅទេលទនះ] ឬមិនកាែម់សបកមិនសំខានអ់្វីទេ ម្ចនមែការ
ទកើែជាថ្មី[មែមយួគែ]់វកាញិឯទណាះទេើប្សំខាន[់គឺជាលេធផ្លដនការទកើែជាថ្មី 
និងម្ចននិសសយ័ថ្មីទៅកនុងស្េះស្គិសត ស្េះទមសស]ី។ 

កាឡាេ៦ី:១៥(ប្មនាម កយប្ញ្ញា កន់យ័) 
 

ទោកប្ ូលទេញទដាយកតីសងឃមឹ  និងម្ចនការរទំ ើប្េីជីវកាែិរប្ស់គ្មែទ់ស្ ះ«ភាេ
ស្សស់ប្ំស្េងនងិភាេថ្មីស្សឡាង» ម្ចនទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់គ្មែ ់ ទេលទនះគ្មែម់្ចន  
«និសសយ័ថ្មកីនុងស្េះស្គិសតទយស ូ»។ ទោកប្ ូលមលងទែើរចុះទ ើងទ ើយគិែ នយិាយ 
បារមភ ទធវើការ និងស្ប្ស្េឹែតែូចជាទោកសូលទេៀែទ ើយ។ គ្មែប់ានផ្លា ស់ប្តូរទ ើយ។ 
ប្ ូលឱប្ស្កទសាប្ការថ្មីមែលស្េះជាម្ចា ស់បានទធវើការទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់គ្មែ ់ គឺជាឱ
កាសថ្មីមែលទៅខាងមខុគ្មែ ់ ទ ើយជាមនុសសថ្មីមែលស្េះជាម្ចា ស់បានទរៀប្ចំ
សស្ម្ចប្គ់្មែ។់ 

ចរូសដាោះមនសុសចាសរ់បសអ់្នកសចញ! 
 

អ្វីមែលេិែទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់ទោកប្ ូល គឺជាការេែិទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នកមែរ។ អ្នក
កជ៏ា«មនុសសមែលបានទកើែជាថ្មីមែរ (គឺជាលេធផ្លដនការទកើែជាថ្មីនងិនិសសយ័ថ្មី
ទៅកនុងស្េះស្គិសតទយស ូ)» ទ ើយអ្នកកអ៏ាចម្ចនប្េេិទសាធនែូ៍ចគ្មន ជាមយួនឹង    
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ទប្ើអ្នកមលងគិែអ្េំីអ្វីមែលអ្នក
ធ្លា ប្ទ់ធវើេីមុន អ្វីមែលអ្នកែ
យុេធេីមុន អ្នកនងឹរទំ ើប្អ្ំេី
ការមែលស្េះជាម្ចា ស់បាន ំ
អ្នកទចញបានឆ្ងា យ។  
 

«ភាេស្សស់ប្ំស្េង និងភាេថ្មសី្សឡាង» មែលមកែល់ជីវកាែិរប្ស់អ្នក អ្នកមនិមមន
ជាមនុសសេីមនុទេៀែទេ ស្េះជាម្ចា ស់បានទធវើ
ការជាទស្ចើនទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នក ស្េងប់ាន
ប្ំផ្លា ស់ប្ំមស្ប្អ្នក។ ខ្ុ ំចាស់ណាស់ថា ទងំខ្ុ ំ
ផ្ងមែរ អ្នកកំេុងមែទៅឆ្ងា យេីភាេស្គប្់
លកខណ៍ទៅទ ើយ មែខ្ុ ំកស៏្បាកែផ្ងមែរថា 
អ្នកបាននងឹកំេុងែំទណើ រការ ទ ើយថាអ្នក

កំេុងមែទៅតាមផ្ាូវកាទឆ្ងព ះទៅរកការផ្លា ស់មស្ប្ជាវកាជិាម្ចនទនះ។  ទប្ើអ្នកមលងគិែអ្ំេីអ្វី
មែលអ្នកធ្លា ប្ទ់ធវើេីមុន អ្វីមែលអ្នកែយុេធេីមុន អ្នកនឹងរទំ ើប្អ្ំេីការមែលស្េះជា
ម្ចា ស់បាន អំ្នកទចញបានឆ្ងា យ។ 

សាវ មរីប្ស់ខ្ុ(ំទែវកា) បាននយិាយមកកានខ់្ុ ំទៅស្េកឹមញិទនះឯង េបី្ុរសម្ចន ក់
ទលងវាយកូនទគ្មលជាមយួគ្មែ។់ ប្ុរសម្ចន កទ់នះបានមចកចាយជាមយួនឹងទែវកាថា 
ស្ប្េនធរប្ស់គ្មែ ់ ទទះបី្ជាស្គសិតប្រស័ិេកតី អ្ែប់ានប្ំទ ាចេកីាររទំោ ប្ំ នកាល
មែល ងទៅទកមងទៅទ ើយទ ះទេ។ អ្ស់ទេលជាទស្ចើនឆ្ងន  ំងម្ចនប្ញ្ញា ផ្ាូវកាចែិត
និងអារមមណ៍ ទ ើយទេលទនះម្ចនប្ញ្ញា ខាងរបូ្កាយជាទស្ចើនទេៀែទ ើយ ងរស់
ទៅកនុងភាេតានែឹង។ ទៅទេលមែលខ្ុ ំនងិទែវកាបាននិយាយនិងេិភាកសគ្មន េីវាថា 
ទ ែុអ្វីបានជាមនុសសខាះម្ចនប្ញ្ញា ែូចគ្មន េីអ្ែីែកាលបានជាទងំស្សុង មែកម៏្ចន
អ្នកទផ្សងទេៀែមនិបានជា? ទយើងទងំេីរកប៏ានសរបុ្ទសចកតីទងំេីរ កែូ់ចគ្មន ។ 
ទែើមបឲី្យអាចបានជាការឈចឺាប្េ់ីអ្ែែីកាល ទយើងស្ែូវកាមែទជឿថា ទយើងគឺជាមនុសស
មែលបានទកើែជាថ្មីទៅកនុងស្េះស្គិសត។ ទយើងស្ែូវកាមែប្ទណត ញមនុសសចាស់ទចញ 
ទ ើយទយើងទរៀនរស់ទៅកនុងជីវកាែិមែលរស់េីសាា ប្ទ់ ើងវកាញិ មែលស្េះទយស ូបានផ្តល់
ឲ្យទយើងរចួទ ើយ។ ទយើងស្ែូវកាប្ញ្ឈប្អ់្ែតសញ្ញា ណដនអ្ំទេើបាប្ រប្សួ ឬការរទំោ 
ប្ំ ន មែលទយើងធ្លា ប្េ់េលួរង ទ ើយចាប្ទ់ផ្តើមប្ញ្ញា កខ់ាួនឯងជាមនុសសថ្មីមែល
ស្េះអ្ងាបានប្ទងកើែទយើងទៅកនុងស្េះស្គិសត 

ទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នកទជឿ កតសីងឃមឹគឺជាឫសគល់ដនការយល់ែឹងថាស្េះជាម្ចា ស់
បានប្ំផ្លា ស់ប្ំមស្ប្អ្វីៗ។ ប្ំផ្លា ស់ប្ំមស្ប្ ការទកើែជាថ្ម ីការផ្លា ស់មស្ប្ៈ ទនះគឺជាទសចកតី
េិែដនែណឹំងលអ។ ខាួនអ្នកផ្លទ ល់ អ្នកធ្លា ប្ជ់ាមនុសសវកាទងវង បាកម់ប្ក ឃ្លា ែឆ្ងា យ
ទចញេីស្េះជាម្ចា ស់ ទ ើយគ្មម នសងឃមឹ។ មែទដាយសារទសចកតសី្សឡាញ់ែអ៏្សាា រយ
រប្ស់ស្េង ់ ស្េះជាម្ចា ស់បានចាែស់្េះទយស ូ ទែើមបឲី្យតាមរកអ្នកមកវកាញិ ទស្បាសអ្នក
ឲ្យជា ផ្សះផ្សជាមយួស្េងវ់កាញិ ទ ើយអាចសាត រកតីសងឃមឹរប្ស់អ្នកទ ើងវកាញិ។  ទសច
កតីសទស្រងាា ះគឺនយិាយអ្ំេកីារផ្លា ស់មស្ប្ ការផ្លា ស់មស្ប្អាចទៅរចួទដាយសារទសចកតី
ស្សឡាញ់រប្ស់ស្េះជាម្ចា ស់សស្ម្ចប្អ់្នកនងិសស្ម្ចប្ខ់្ុ ំ ។ 
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ជាម្ចា ស់រល់ដថ្ារប្ស់អ្នកកស៏្ែូវកាផ្លា ស់ប្តូរមែរ។ ទៅកនុងស្គប្ទ់ងំប្េគមពរី ទៅទេល
មែលមនុសសម្ចន ក់ៗ បានជបួ្ជាមយួស្េះជាម្ចា ស់  នងឹ កំារផ្លា ស់ប្តូរ។ អាប្រ់ មបាន
កាា យជាអ្ស័្បាហ ំ (សូមទមើលកនុង ទោកប្បែតិ ១៧:៥) សារ យបានកាា យជាសារ  
(សូមទមើលកនុង ទោកប្បែតិ ១៧:១៥)។ យា កុប្បានកាា យជាអ្ុីស្សាមអ្ល (សូម
ទមើលកនុងទោកប្បែតិ៣២:២៨)។ សីុម ូនបានកាា យជាទេស្ែសុ (សូមទមើលកនុង យ ូ
ហន១:៤២)។ សូលបានកាា យជាប្ ូល(សូមទមើលកនុងកិចាការ១៣:៩)។ វាមនិស្គ្មន់
ប្តូរមែទ ម្ ះប្ ុទណាណ ះទេ ែំទណើ រជីវកាែិរប្ស់េួកទគកស៏្ែូវកាប្តូរមែរ។ ជាអ្នកគងាវ លទចៀម
បានកាា យជាទសតច។ េីអ្នករែទ់គចខាួនបានកាា យជាអ្នកែកឹ សំ្ប្ទេស។ េីអ្នក
ទនសាេស្ែីបានកាា យជាសិសស។ េីផ្លរសីុីបានកាា យជាសាវកាក។ 

ប្ ុមនតអ្វីមែលសំខានគ់ួរឲ្យកែសំ់គ្មល់ទ ះគឺជាមយួទោកប្ ូល ទៅទេលមែល
ស្េះជាម្ចា ស់ កំារផ្លា ស់ប្តូរមកកនុងជីវកាែិរប្ស់ប្ុរសស្រសតីទងំទនះ េួកទគេេួលយក
មនុសសថ្មីមែលស្េះប្ទងកើែទ ើយចងឲ់្យេកួទគបានកាា យជាអ្នកណាម្ចន ក។់ ដាវកាឌិមនិ
បានទែើរវកាលិវកាល់ជាមយួនងឹសាម រែីជាអ្នកគងាវ លទចៀមប្ ុទណាណ ះទេ  គ្មែេ់េួលយកែួ
 េីជាទសតច។ ម ូទសមលងរែេ់ួនទដាយ យ័ខាា ចេីទសតចផ្លទរ នទេៀែទ ើយ គ្មែស់្ប្
កាសយា ងកាា ហន «ចូរទប្ើកឲ្យកូនទៅអ្ញទចញទៅ!»។ ទេស្ែុសមលងខាា ចទេៀែ
ទ ើយ «គ្មែប់ានទស្កាកឈរទ ើងទ ើយមថ្ាងស្េះប្នទូលទៅកានម់នុសសរប្ ់នអ់្នក
ទៅដថ្ាេីហសិប្។ មនុសសម្ចន ក់ៗ េេួលយកអ្វីមែលស្េះជាម្ចា ស់បានទធវើ ទ ើយអ្វី
មែលស្េងក់េុំងទធវើ ទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នក អ្នកកអ៏ាចេេួលយកវាផ្ងមែរ។ អ្វីមែល
ជាការេិែទ ះគឺ ស្ប្សិនទប្ើអ្នកមនិេេួលយកវាទេ អ្នកនឹងស្ែូវកាែស ូជាមយួវាជានចិា
ទ ើយជីវកាែិរប្ស់អ្នកសាិែកនុងលំដាប្ម់យួទប្ សិាែទៅឆ្ងា យេីជីវកាែិមែលរទំ ើប្នងិ
ជីវកាែិមែលម្ចនអ្ំណាច មែលជារប្ស់អ្នកទៅកនុងស្េះទយស ូ។ 

សូមឲ្យខ្ុ ំសួរអ្នកៈ ទែើអ្នកទជឿទេថាស្េះជាម្ចា ស់ស្សឡាញ់អ្នកគ្មម នលកខខណឌ ? ទែើ
អ្នកទជឿទេថា ស្គប្ទ់ងំអ្ំទេើបាប្រប្ស់អ្នកបានអ្ែទ់ទសទ ើយ? ទែើអ្នកទជឿទេថា
អ្នកជាមនុសសមែលបានទកើែជាថ្មីជាមយួនឹងែួងចែិតនិងវកាញិ្ញា ណថ្ម?ី ទែើអ្នកេេួល
សាា ល់ខាួនឯងទេ? ទែើអ្នកចូលចិែតខាួនឯងទេ? ទែើអ្នកទជឿទេថា អ្ គែរប្ស់អ្នក 
បានរកសេុកអ្វីមែលរទំ ើប្សស្ម្ចប្អ់្នក? 

ទប្ើសិនជាអ្នកទជឿការទងំទនះ សូមឲ្យខ្ុ ំចូលរមួអ្ប្អ្រសាេរែល់អ្នក ទស្ ះអ្នក
កំេុងមែទែើរតាមផ្ាូវកាលអ ទៅកានក់ារលអអ្សាា រយទ ើយ។ ទប្ើសិនជាអ្នកមនិទជឿការទងំ
ទនះទេ ែូទចនះែល់ទេលមែលអ្នកស្ែូវកាសិកសស្េះប្នទូលស្េះជាម្ចា ស់រ ូែទល់មែអ្នក
ទជឿ។ ទជឿទលើស្េះប្នទូលសនារប្ស់ស្េះជាម្ចា ស់ទលើសជាងអ្វីមែលអ្នកទជឿទលើអា    
រមមណ៍រប្ស់អ្នក ស្ែូវកាខំស្បឹ្ងឲ្យបានជយ័ជំនះ សូមកុំទបាះប្ង។់ ចូរប្ំផ្លា ស់ប្ំមស្ប្ចិែត



50                             ចូរដាស់សសចកតីសងឃមឹរបស់អ្នកស ើង!                    

ទៅទេលអ្នកែងឹថាអ្នកជា
មនុសសថ្មី អ្នកនងឹម្ចនកតី
សងឃមឹថ្ម។ី  
 

អ្នកអាចទែើរទដាយស្បាកែស្ប្ជា
រល់ដថ្ា ទដាយែឹងថាអ្នកខាា ងំជាង
មនុសសេីមនុ ទដាយសារជាទរៀង
រល់ដថ្ាស្េះជាម្ចា ស់កំេុងទធវើការែ៏
អ្សាា រយទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នក។  
 

គំនិែជាថ្មីទៅកានធ់្លែុេែិដនការប្ទងកើែជាថ្មី។អ្នកជាមនុសសសុចរែិរប្ស់ស្េះជា
ម្ចា ស់ទៅកនុងស្េះស្គិសត! អ្នកបានសុចរែិនងិបានជំរះឲ្យសាអ ែត់ាមរយះស្េះទោ  ិែ 

រប្ស់ស្េះទយស ូស្គិសត! អ្នកបានេេួលអ្ំទណាយ
ទន ទេេទកាសលយនិងសមែាភាេទផ្សងៗ! ស្េះជា
ម្ចា ស់រស់ទៅកនុងអ្នកស្េងម់និមែលចាកទចញេអី្នក 
ឬទបាះប្ងអ់្នកទចាលទ ើយ! ទៅទេលអ្នកែឹងថា

អ្នកជាមនុសសថ្មី អ្នកនឹងម្ចនកតីសងឃមឹថ្មី។ 
មនុសសេីមនុរប្ស់អ្នក ក ុំសមែលអ្នកធ្លា ប្ទ់ធវើ ការេុចារែិមែលទកើែទ ើង

ចំទ ះអ្នក ឧប្សគាមែលអ្នកធ្លា ប្់្ ាងកាែេ់ីមនុ ការទងំទ ះមនិអាចររងំអ្នក
ទេៀែបានទេ។ កុំទែើរវកាលិវកាល់ទ ើយនិយាយមកកានខ់ាួនឯងថា ខ្ុ ំម្ចនប្ញ្ញា កំ ឹង។ 
ខ្ុ ំមិនអាចេប្ក់ំ ឹងរប្ស់ខ្ុ បំានទេ។ អ្ែទ់េ ទៅជាមនុសសចាស់រប្ស់អ្នក។ ស្េះជា
ម្ចា ស់បានផ្លា ស់ប្តូរអ្នកេីខាងកនុងទ ើយ ទ ើយអ្នកកេុំងមែផ្លា ស់ប្តូរទដាយអ្ំណាច
ទៅកនុងអ្នក។ ទេលទនះអ្នកជាមនុសសមែលទេញទដាយកតសុីខសានតនិងអ្ណំររប្ស់
ស្េះជាម្ចា ស់ ។ ចូរេេួលយកមនុសសទ ះ។ ទយើងចាប្ទ់ផ្តើមទដាយទជឿទលើែំណឹងលអ
ដនស្េះទយស ូស្គិសត។ ទយើងស្ែូវកាផ្លា ស់ចិែតគំនែិជាថ្មី ទដាយសិកសស្េះប្នទូលរប្ស់ស្េះ
ជាម្ចា ស់ ទ ើយចាប្ទ់ផ្តើមរស់ទៅកនុងធ្លែុេែិដនមនុសសថ្មីមែលទៅកនុងស្េះស្គិសត។  

ជំនួសឲ្យរស់ទៅកនុងជីវកាែិមែលម្ចនចិែតគនំិែជាមនុសសរងទស្គ្មះ  ស្បាប្ខ់ាួនរប្ស់
អ្នក អ្!ូ ខ្ុ ំមិនអាចេុកចិែតអ្នកណាម្ចន កប់ានទេ។ ខ្ុ មិំនអាចម្ចនេំ កេ់ំនងមែល
ម្ចនសុខភាេលអបានទេ ទដាយសារជីវកាែិេីអ្ែីែកាលរប្ស់ខ្ុ ំមិនស្ែឹមស្ែូវកា ឬខ្ុ ំជា
មនុសសមិនលអ។ ចូរេេួលយកអ្ំណាចដនការទស្បាសឲ្យជារប្ស់ស្េះជាម្ចា ស់ទៅកនុង
ជីវកាែិរប្ស់អ្នក។ អ្នកជាមនុសសថ្មី ស្េងទ់ស្បាសឲ្យជាស្គប្ទ់ងំរប្សួនិងសាត រទ ើងវកាញិ
នូវកាអ្វីមែលអ្នកបាែប់្ង។់ ជាការេិែទ ះ ស្េងនឹ់ងស្ប្ទនេរែល់អ្នកនូវកាស្េះេរទេវ
គុណ នូវកាអ្វមីែលអ្នកបានបាែប់្ង(់សូមទមើលកនុងទអ្សាយ៦១:៧)។ ទប្ើសិនជាអ្នក
េេូលរងការឈចឺាប្ទ់េលអ្ែែីកាល ទ ះមនិទធវើឲ្យអ្នកកាា យជាអ្នករងទស្គ្មះអ្ស់
មយួជីវកាែិរប្ស់អ្នកទេ។ អ្នកអាចយកឈនះការឈចឺាប្ទ់ ះ ទ ើយរស់ទៅជាមនុសស
ម្ចនជយ័ជំនះ នងិជីវកាែិម្ចនជយ័ជំនះ។ អ្នកជាមនុសសមែលទកើែជាថ្មទីៅកនុងស្េះ

ស្គិសត ទេញទដាយកំឡាងំថ្ម ី សងឃមឹថ្មី។ 
ចូរចងចាថំា អ្ែែីកាលរប្ស់អ្នកមនិអាច
កំណែទ់ជាគវាស រប្ស់អ្នកបានទេ!  

អ្នកអាចទែើរទដាយស្បាកែស្ប្ជារល់ដថ្ា 
ទដាយ ែឹងថាអ្នកខាា ងំជាងមនុសសេីមនុ
ទដាយសារ ជាទរៀងរល់ដថ្ាស្េះជាម្ចា ស់
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កំេុងទធវើការែអ៏្សាា រយ ទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់  អ្នក។ ទនះមនិមមនម្ចននយ័ថា អ្នកទធវើការ
បានសទស្មចទងំអ្ស់ែូចមែលអ្នកចងឲ់្យសទស្មចទ ះទេ និងវាកម៏និមមនម្ចននយ័
ថា អ្នកទធវើអ្វីស្គប្យ់ា ងលអឥែទខាា ះទ ះ មែរ។ មែម្ចននយ័ថាអ្នកអាចម្ចនកតីសងឃមឹ
ថ្មី។ ជាកតីសងឃមឹមែលជំរញុអ្នកឲ្យនិយាយែូចជាទោកប្ ូលថា «ខ្ុ ំមនិថា ខ្ុបំាន
ទៅែល់េីទៅ ឬបានស្គប្ល់កខណ៍(មែលលអឥែទខាា ះ) ទ ើយទ ះទេ គឺខ្ុកំំេុងមែរែ់
ទៅមុខ ទែើមបចីាប្ឲ់្យបាន(កាត ប្ឱ់កាស) ែបែិខាួនខ្ុ ំផ្លទ ល់កស៏្ែូវកាស្េះស្គិសតទយស ូ   
(ស្េះទមសស)ីចាប្ខ់្ុ ំជាមុនមែរ» ។ ( លីីេ ៣:១២) 

កុំចំណាយដថ្ាណាមយួទេៀែនយិាយថា «ខ្ុ ំទធវើមនិបានទេ» «ខ្ុ ំទធវើវាមនិទកើែទេ» 
ឬ «ខ្ុ ំមនិសាកសមទេ»។ ទងំទ ះគឺជា កយមែលគ្មម នសងឃមឹ។  កយទងំទ ះ
ស្ប្ម លជា កយមែលកំេុងេិេណ៌ មនុសសចាស់រប្ស់អ្នក ទ ើយស្បាែកណាស់
វាមនិបានេិេណ៌ េជីីវកាែិថ្មរីប្ស់អ្នកទៅកនុងស្េះស្គិសតទេ។ អ្នកគឺជាប្ុស្ែរប្ស់ស្េះ
ជាម្ចា ស់។ អ្នកគឺជាមនុសសមែលវកាទិសសជាងអ្នកមែលម្ចនជយ័ជំនះទៅទេៀែ។ អ្នក
គឺជាកាលមនិមមនជាកនទុយទេ។ ស្េះជាម្ចា ស់មែលគងទ់ៅកនុងអ្នកធំជាងអាមយួ
ទ ះមែលទៅកនុងទោកីយទ៍នះ។ 
 

មនសុសថ្មី កនងុអ្នកមានសករមរដក 
 

ទេលមែលអ្នកបានកាា យជាអ្នកទជឿ អ្នកបានចូលមកកនុងស្គសួារថ្មី ជាស្គួសារដនស្េះ
ជាម្ចា ស់។ ទេលទនះអ្នកម្ចនប្ងប្អូនស្ប្ុសស្សីទៅកនុងស្េះស្គសិត មែលយល់េីអ្វីមែល
អ្នកបាន្ាងកាែន់ងិជាអ្នកមែលទលើកេឹកចិែតទៅតាមផ្ាូវកា ទ ើយអ្នកម្ចនស្េះប្ិតា
ទៅសាា នសួគ ៌ មែលស្េងម់និទបាះប្ងអ់្នកទចាលទ ើយ។ ស្េះេរមយួកនុងចំទណាម
ស្េះេរជាទស្ចើនមែលអ្នកេេួលបានេីស្េះប្ិតាទៅសាា នសួគគ៌ឺទករ តម៍រែក។ ស្េះគមពរី
ទអ្ទ សូរ ១:១៨ មចងថាៈ 

ទែើមបឲី្យម នកចិែតរប្ស់អ្នករល់គ្មន បាន ាឺទ ើង ស្ប្ទយាជនឲ៍្យបានែឹងថា មែល
ស្េងទ់ៅអ្នករល់គ្មន  ទ ះម្ចនទសចកតីសងឃមឹជាយា ងណា ទ ើយថា សិរលីអែ៏
ស្ប្ទសើ រដស្កមលងដនមរែកស្េង ់ កនុ ងេួកប្រសុិេធ(អ្នកមែលស្េងប់ានទស្ជើសទរ ើសេុក
ទដាយម ក)ជាយា ងណាផ្ង។ 
តាមរយៈស្េះស្គិសត ទករ តម៍រែកស្ែូវកាបានផ្តល់ែល់ទយើងម្ចន ក់ៗ ។ ទ ះម្ចននយ័ថា

ទយើងមនិមមនជាអ្នកប្ំទរ ើមែលបានជួលែល់ទធវើការយកអ្វីមយួេីស្េះជាម្ចា ស់ទ ះទេ 
មែទយើងគឺជាប្ុស្ែធីតារប្ស់ស្េង ់ ទ ើយទយើងជាអ្នកេេួលទករ តម៍រែក។ ែូចជាអ្នក
េេួលទករមរែកជាមយួស្េះស្គិសត ទយើងេេួលបានអ្វីមែលស្េងប់ានឈនះ នងិបាន
ទធវើេលីកមមសំរប្ទ់យើង។ ស្េះគមពរីមចងថា អ្វីៗមែលជារប្ស់ស្េងគឺ់ជារប្ស់ទយើង។ 
(សូមទមើលកនុងយ ូហន១៦:១៥)។ ទៅទេលមែលអ្នកែឹងថា អ្នកម្ចនទករ តម៍រែកេី
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ែូចជាអ្នកេេួលទករមរែកជា
មយួស្េះស្គិសត ទយើងេេួលបាន
អ្វីមែលស្េងប់ានឈនះនិងបាន
ទធវើេលីកមមសំរប្ទ់យើង។  
 

ស្េះជាម្ចា ស់ វានឹងផ្លា ស់ប្តូរវកាធិីមែលអ្នកទមើល
ទ ើញអ្វី   មយួ។ ប្ញ្ញា រប្ស់អ្នកទមើលទៅ
ែូចជាមនិធំ  ការខកប្ំណងទមើលទៅែូចជា
មនិសំខានទ់េ។ អ្ គែកគ៏្មម នអ្វីមែលគួរឲ្យ
 យ័ខាា ចមែរ។ អ្នកអាចទេញទដាយភាេ

រកីរយនិងទេញទដាយកតីសងឃមឹ ទស្ ះស្េះជាម្ចា ស់បានផ្តល់ែល់អ្នករចួទ ើយនូវកាអ្វី
ស្គប្យ់ា ងមែលអ្នកស្ែូវកាការ! 

ទយើងប្ំទរ ើស្េះែល៏អ ស្េងស់េវស្េះ ប្្េយ័ស្ប្ទនេរែល់ជីវកាែិរប្ស់អ្នកជាមយួ
នឹងការលអ។ ស្ប្សិនទប្ើអ្នករស់ទៅរល់ដថ្ាទដាយខវល់ខាវ យេីវកាធិីដនការប្ងវ់កាកិយ័ប្ស្ែ
យា ងទមតចទ ះ  យ័ខាា ចអ្ែប់ានទ ើងែំមណងទៅកមនាងទធវើការ ម្ចនភាេជូលវីង
ជាមយួអ្វីមែលអ្នកែដេនិយាយទែើម អ្នកមនិបានរស់ទៅែូចជាកូនមែលយល់ថា
អ្នកម្ចនទករ តម៍រែកទេ។ ខវល់ខាវ យ  យ័ខាា ច និងភាេជូលវីងគឺជាលកខណៈសមបែតិ
ដនមនុសសចាស់រប្ស់អ្នក។ មនុសសថ្មីអាចេុកចែិតបាន ចូរម្ចនេំនុកចិែត នងិអ្ែ់
ទទស ទដាយសារអ្នកទជឿថាស្េះអាចែកយកអ្វីមែលទកើែទ ើងចំទ ះអ្នក ទ ើយទធវើ
វាឲ្យកាា យទៅជាការលអសស្ម្ចប្អ់្នកវកាញិ ស្េះជាម្ចា ស់បានរកសេុកអ្វីមែលលអសស្ម្ចប្់
អ្នក។ ស្ប្សិនទប្ើអ្នកែដេបានទ ើងែំមណង ស្េះជាម្ចា ស់ស្បាែកជាម្ចនអ្វីមែល
ស្ប្ទសើរជាងែល់អ្នក។ កុខំវល់ខាវ យ ទ ើយម្ចនភាេទៅ មងកនុងចែិត។ ចូរេេូល
យកមនុសសថ្ម ី  ចូរែឹងថា អ្នកម្ចនទករ តម៍រែកយា ងធំទៅកនុងស្េះ ទ ើយចូរម្ចន
សងឃមឹទ ើងចំទ ះអ្វីមែលស្េះជាម្ចា ស់គ្មប្ស់្េះេយ័ប្ទស្ងៀនអ្នក និងេីវកាធិីមែលស្េះ
ជាម្ចា ស់ផ្តល់ែល់អ្នកទៅកនុងសាា នភាេទនះ។ ទប្ើអ្នកណាម្ចន កន់ិយាយអាស្កកេ់អី្នក 
ជំនួសឲ្យភាេជូលវីង ចូរេូលទៅស្េះជាម្ចា ស់ឲ្យជួយ ទដាះស្សាយទៅកនុងសាា នភាេ
ទនះ។ កាលេអី្ែីែកាល អ្នកស្ប្ម លជាបាែប់្ងភ់ាេ ូយឆ្ងយ ជាមនុសសមែល
ទគទបាះប្ង ់ មែទ ះគឺជាមនុសសចាស់រប្ស់អ្នកទេ។ ស្េះជាម្ចា ស់បាន អំ្នកទចញ
តាងំេីទេលទ ះមក។ អ្នកម្ចនទករ តម៍រែកកនុងស្េង ់ ទ ើយស្េងអ់ាចទធវើឲ្យសាា នការ
ទ ះស្ែ ប្ទ់ៅជាលអវកាញិ។  
 

កតរីពំងឹទកុដដលថ្មីជាងនងិធជំាង 
  

ទយើងចាប្ទ់ផ្តើមទសៀវកាទៅទនះទដាយនិយាយអ្េំីកតីរេំងឹេុក។ ទៅទេលមែលទយើងមក 
ែល់េបី្ញ្ាប្ដ់នជំេូកទនះ និងវកាគាែំប្ូងទនះ ខ្ុចំងទ់លើកេឹកចែិតអ្នកឲ្យចាប្ទ់ផ្តើមទលើក
សទួយកតីរេំឹងេុកទ ះទ ើង។ ចូរឲ្យកតីសងឃមឹបានខពស់ទ ើង! ទប្ើអ្នកម្ចនកតីសងឃមឹ
ទស្ចើនប្ ុណាណ  វានឹងម្ចនភាេងាយស្សួលដនការទែើរទដាយជំទនឿកនុងស្េះជាម្ចា ស់។ ខ្ុ ំ
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ទយើងគួរមែទស្កាកទ ើងទេល
ស្េឹក ទធវើមផ្នការសស្ម្ចប្ឲ់្យស្េះ
ជាម្ចា ស់ទធវើការអ្វីមយួធំ។  
 

អ្ធិសាា ន សូមឲ្យស្េះជាម្ចា ស់បានកសាងជំទនឿរប្ស់អ្នកតាមរយៈ៥ជេូំកែបំ្ូងទនះ  
ទ ែុទនះ ខ្ុគំិែថា ទនះគជឺាទេលមែលស្ែូវកាម្ចនកតីរេំងឹកានម់ែខាា ងំេីស្េះជាម្ចា ស់ 
ស្េងស់្សឡាញ់អ្នកខាា ងំណាស់ ទ ើយគ្មប្ស់្េះេយ័ស្ប្ទនេរែល់ជីវកាែិរប្ស់អ្នក
ទលើសេីការនឹកសាម ន។ (សូមទមើលកនុងទអ្ទ សូ ៣:២០)។ 

ទយើងនិយាយេ ី «ការរេំឹងេុក» រប្ស់ស្រសតីម្ចនដផ្ទទ ះ ទ ែុទនះ ងចាប្ទ់ផ្តើម
ម្ចនមផ្នការ។  ងទធវើសកមមភាេដនការរេំឹងេុករប្ស់ ង។ េិញសំទលៀកប្ំ ក ់
ែប្េឹកទដាះទគ្ម ទរៀប្ចកូំនមស្គ ទរៀប្ចកំមនាង
ទមើលទកមង។ ទយើងស្ែូវកាមែទធវើសកមមភាេែូចជា
មនុសស មែលម្ចនកតីរេំឹងេុក។ ទយើងគួរមែ
ទស្កាកទ ើងទេលស្េឹក ទធវើមផ្នការសស្ម្ចប្ឲ់្យ
ស្េះជាម្ចា ស់ទធវើការអ្វីមយួធំ។ ជាមយួនឹងជនំួយមែលមកេីស្េះជាម្ចា ស់ ទយើងអាច
គិែ «ទនះគឺជាដថ្ា ទនះគឺជាដថ្ាមែលស្េះបានប្ទងកើែ និងម្ចនការលអអ្សាា រយមខុជាទកើែ
ទ ើងសស្ម្ចប្ខ់្ុ ំ។» ទទះប្ីជាស្េះជាម្ចា ស់មនិបានទធវើការែូចជាអ្វីមែលទយើងបាន
េូលសូមែល់ស្េងក់តី  ចូរេាយាមេស្ងីកការទមើលទ ើញរប្ស់អ្នក។ ស្ប្ម លជាអ្នក
េូលសូមអ្វីមយួ ទ ើយស្េះជាម្ចា ស់ម្ចនអ្វីមយួទេៀែមែលស្ប្ទសើរជាងទៅកនុងគំនិែ
រប្ស់ស្េង។់ សូមកុំស្គ្មនម់ែសូមអ្វីមែលលអ មែចូរទជឿនិងសងឃមឹអ្វីមែលអ្សាា រយ។ 

ចូរទស្កាករល់ដថ្ានិយាយថា «ខ្ុ ំម្ចនកតរីកីរយទ ើយនិងេុកចិែតនងិម្ចនកតីរេំឹង
េុកថានឹងម្ចនអ្វីមែលអ្សាា រយទកើែទ ើងទៅដថ្ាទនះ។ សាវ មរីប្ស់ខ្ុ ំនឹងឲ្យេរែល់ខ្ុ ំ។ 
កូនៗនងឹម្ចនម្ចរយាេលអ។ ខ្ុ ំនឹងម្ចនែំណឹងែល៏អទៅកមនាងទធវើការរប្ស់ខ្ុ ំ។ ស្េះ
ជាម្ចា ស់នឹងស្ប្ទនឱកាសែល់ខ្ុ ំទែើមបឲី្យេរែល់អ្នកណាម្ចន ក។់ ស្េះេរនឹងមក
ែល់ទៅកនុងអ្ុីមម លរប្ស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំនឹងម្ចនប្េេិទសាធន ៍ ដថ្ាដនការេំលុះេោំយទៅ
ដថ្ាទនះ»។ កុំខាា ចកនុងការេុកចិែត ទជឿនិងនយិាយេីស្េះេរែល់ដថ្ារប្ស់អ្នកេីតាងំេី
ទេលមែលអ្នកទស្កាកេីទគង។ ខ្ុ ំបានសំទរចចិែតនយិាយេីទសៀវកាទៅទនះជា «ទសៀវកាទៅ
រកីរយ»។ ខ្ុ ំទជឿថា អ្នកណាម្ចន កម់ែលបានអានវា នឹងទធវើឲ្យអ្នកទ ះកានម់ែរកីរយ
ទ ើងជាងេីមនុ។ កតីសងឃមឹជាអ្ំណរអ្រនិងេុកចិែតទលើកតរីេំឹងេុកថានឹងម្ចនអ្វីមយួ
លអទកើែទ ើង!  

ទសចកតីសងឃមឹទរ ើការកណំែដ់នកតីរេំឹងេុករប្ស់ទយើងទចញ។ ទែើអ្នករេំងឹេុកទប្
ឬខពស់េីស្េះជាម្ចា ស់? អ្នកស្ប្ម លជាម្ចនកតីសងឃមឹ កក់ណាត លថាស្េះជាម្ចា ស់
នឹងទធវើអ្វមីយួ។ អ្នកស្ប្ម លជាម្ចនកតីសងឃមឹ ក ់កណាត លសស្ម្ចប្អ់្វីមយួមែលលអ 
មែខ្ុ ំចងទ់លើកេកឹចិែតអ្នកឲ្យទជឿទងំ ស្សុង អ្ស់េីែងួចិែតសស្ម្ចប្ក់ារែធ៏ំអ្សាា រយ
មែលអ្នកមនិធ្លា ប្ស់ងឃមឹេីមនុ។ ខ្ុ ំចងទ់លើកេកឹចិែតអ្នកឲ្យអ្នកទជឿថា ស្េះជាម្ចា ស់
អាចទស្ប្ើអ្នកខាា ងំជាងមនុ។ ទប្ើអ្នកជា អ្នកនេិនធចទស្មៀង ទ ែុអ្វីបានជាស្េះជាម្ចា ស់



54                             ចូរដាស់សសចកតីសងឃមឹរបស់អ្នកស ើង!                    

ទប្ើការលអអាចទកើែទ ើងទលើអ្នក
ណាម្ចន ក ់ែូទចនះវាកអ៏ាចទកើែ
ទ ើងទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នកមែរ។  
 

មនិស្ប្ទនែល់អ្នកនូវកាប្េចទស្មៀងែអ៏្សាា រយ មែលអ្នកមនិមែលធ្លា ប្ប់ាននិេនធេី
មុន? ទប្ើអ្នកជាស្គូអ្ធបិ្ាយស្េះប្នទូលរប្ស់ស្េះ ទ ែុអ្វបីានជាស្េះជាម្ចា ស់មនិ
អាចស្ប្ទនែល់អ្នកនូវកាស្េះប្នទូលមែលទេញទដាយអ្ណំាច ទ ើយអ្សាា រយ ទៅរល់
ទេលមែលអ្នកអ្ធិប្ាយនងិទដាះអ្នកមែលជាប្ច់ំណងឲ្យម្ចនទសរភីាេ? ទប្ើអ្នកជា
អ្នកមែលចិញ្ា ឹមកូន ទ ែុអ្វបីានជាកូនរប្ស់អ្នកធំទ ើងអាចទធវើឲ្យេ ិេទោកម្ចន
ការផ្លា ស់ប្តូរបាន?  ទ ែុអ្វបីានជាអ្នកមនិអាចទ ើងែំមណងទៅការងាររប្ស់អ្នក? 
ទ ែុអ្វីបានជាអ្នកមនិអាចជបួ្មនុសសមែលអ្នកទរៀប្ការជាមយួ នងិម្ចនជីវកាែិែស៏្ប្
ទសើរ? ទ ែុអ្វីបានជាអ្នកមនិអាចយកឈនះការឈចឺាប្ទ់ ះ? ទ ែុអ្វីបានជាអ្នក
មនិអាចទធវើឲ្យម្ចនការផ្លា ស់ប្តូរជីវកាែិរប្ស់អ្នកមែលរស់ទៅជំុវកាញិអ្នក? វាជាទេល

មែលស្ែូវកាចាប្ទ់ផ្តើមរស់ទៅ កនុងកំរែិថ្មីដនកតី
សងឃមឹ កតីរេំងឹេុក។ ចូរទជឿថា ទប្ើការលអអាច
ទកើែទ ើងទលើអ្នកណាម្ចន ក ់ ែូទចនះវាកអ៏ាច
ទកើែទ ើងទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នកមែរ។ 

 

ចរូដាសស់សចកតសីងឃមឹរបសអ់្នកស ើង! 
 

ទេលមែលអ្នកសំ ឹងទមើលកញ្ាកទ់ៅដថ្ាទនះ ខ្ុ ំសងឃមឹថាអ្នកនឹងទ ើញខាួនអ្នក
ែូចមែលស្េះជាម្ចា ស់ទមើលទ ើញអ្នក។ អ្នកមនិមមនជាមនុសសវកាទងវងទេ មនិមមនជា
មនុសសបាកម់ប្កទេ  មនិមមនជាមនុសសប្រជយ័ទេ និងមនិមមនជាមនុសសមែលគ្មម ន
សងឃមឹទេ។ អ្នកមនិមមនជាមនុសសមែលមនិអាចស្គប្ស់្គងគំនិែអារមមណ៍រប្ស់អ្នក
បានទេ ទ ើយអ្នកមនិមមនជាមនុសសមែលមនិអាច្ាងផុ្ែអ្ែីែកាលបានទ ះមែរ
។ អ្នកស្ប្ទសើរជាងការទងំអ្ស់ទ ះ! អ្នកវកាទិសសជាងអ្នកមែលម្ចនជយ័ជំនះទៅ
ទេៀែ(សូមទមើលកនុង រ  មូ៨:៣៧)។ អ្នកជាមនុសសមែលទកើែជាថ្មីទៅកនុងស្េះស្គិសត 
ទ ើយស្េះជាម្ចា ស់កំេុងទធវើការទៅកនុងជីវកាែិរប្ស់អ្នក។ ប្នតចិមតងៗ ទធវើការមយួដថ្ា   
មតងៗ ស្េះអ្ងាកំេុងមែប្ំផ្លា ស់ប្ំមស្ប្អ្នក។ អ្នកអាចរស់ទៅខុសេីអ្វីមែលអ្នករស់ទៅ
េីមុន ទដាយសារអ្នកជាមនុសសមែលម្ចនជយ័ជំនះ។ ចូរទជឿទលើទសចកតីេែិទងំទនះ
។ ចូរទឆ្ងព ះទៅមុខទ ើយទលើកចូរដាស់ទសចកតីសងឃមឹរប្ស់អ្នកទ ើង! 



 
វគ្គ ២ 

 

ក្តីសង្ឃមឹនៅនេលអ្នក្កំ្េុង្ឈឺចាប់ 
 

[ពេលព េះ]ព ើងខ្ញ ុំមា ពេចក្តីេងឃមឹព េះ ទញក្ដូចជា ញថ្កា ន  
ព្េលឹងដ៏ជាប់លាប់មាុំមួ  ដដលចូលពៅខាងក្នញងន វុំង  ។ 

ពេពព្េើរ៦:១៩ 
 
 

យ ើងត្រូវការយេចក្តីេងឃមឹត្របយ់េលយវលា ជាេិយេេយេលយ ើងក្ំេុងឈចឺាប។់ 
យេចក្តេីងឃមឹហាក្ប់ីដូចជាេបិាក្ ល់យេលយ ើងក្េុំងេថិរយៅក្នុងទុក្ខលំបាក្ឬ
ការឈចឺាបផ់្ទា ល់ខ្លួនយសេងៗ។ ប ុន្នត វាចំបាចន់្ដលមនិត្រូវយត្បើ «ខ្្ុ ំនឹងឆ្លងការត់្ា
ទុក្ខលំបាក្» បដិយេធនក៍្នុងការបាក្ទ់ឹក្ចរិត ភាេក្ងវល់នងិភាេាា នេងឃមឹ។ 

យ ោះបីជាវាេបិាក្ខ្ល ងំជាងប ណុ្ណា ក្តី វាក្េំ៏ខ្នណ់្ណេ់សងន្ដរក្នុងការមានយេច
ក្តីេងឃមឹ ក្នុងយេលន្ដលមានឧបេរគ។ ត្េោះជាមាា េ់េេវត្េោះហប្ទ ័នយំ ើងឆ្លង
ការ ់ត្ទងម់និចងយ់ ើញយ ើងយៅជាបក់្នុងការឈចឺាបយ់នោះយទ។ 

យៅយេលមានការបារប់ងម់ក្ដល់ ចូរយ ើងយ ោះត្ា ជាម ួនិងការបារប់ង់
យនោះ យហើ យៅក្នុងដំយ ើ រការ មនិត្រូវឲ្យខ្លួនយ ើងបារប់ងយ់ៅតាមវាយទ។ យេល
មានយាក្នដក្មាមក្ដល់ ចូរយាក្យៅឲ្យបានត្រមឹត្រូវ កុ្ំត្បរល់ខ្លួនរបេ់អ្នក្
យៅឲ្យវញិ្ញា  ននការយាក្យៅយ ើ  វានឹងយធវើឲ្យជីវរិរបេ់យ ើងធ្លល ក្យ់ៅក្នុង
យាក្នដក្មាយនោះ ងំត្េុង។ យេលន្ដលយ ើងខ្ក្ចរិត ចូរាា ងចិរតយ ើងវញិ។ 
យេលយ ើងយៅហាងក្នុងចិរត យ ើងត្រូវេំ ឹងយមើលយៅយលើ យ ើងនឹងមានអារមា ៍
ត្បយេើរយ ើងយៅយេលយ ើងយងើ ក្ាលយ ើងយលើ! 

អ្វីន្ដលយៅខ្ងយលើរឺេំយៅយលើត្េោះយ េ ូ! ត្ទងយ់ាងចុោះេាីថ នេួា៌ា  ត្ទងប់ាន
យាងត្រ បយ់ៅាថ នេួា៌ា វញិ យេលត្េោះអ្ងគយធវើការបានេយត្មចយៅយលើន្សនដីយនោះ 
យហើ ត្ទងប់ានេនាថា ត្ទងន់ឹងយាងត្រ បម់ក្វញិយៅយលើេេក្ យហើ ត្រប់
 ងំន្ននក្នងឹយមើលយ ើញត្ទង។់ ត្េោះជាមាា េ់នឹងយលើក្ក្ាលយ ើងយ ើង យលើក្
វញិ្ញា  យ ើងយ ើង នងិយលើក្ជីវរិយ ើងយ ើង។ ម ាងវញិយទៀរ យ ើងមានខ្ា ងំ



56                            ចូរដាស់នសចក្តីសង្ឃមឹរបស់អ្នក្ន ើង្!                    
េត្រូវន្ដលយៅថាលូេីុយហវើ ាតាងំ យមយបាក្ត្បាេ់ ឬអារក្េ យហើ អ្វីៗត្របយ់ា ង
ន្ដលវាឲ្យរឺអ្វមី ួន្ដលយៅខ្ងយត្កាម។ វាសតល់ឲ្យការយៅហាងក្នុងចរិត ការបាក្ទ់ឹក្
ចិរត ការយាក្េយត្ងង ជំងឺយោា ការអ្េ់េងឃមឹ ការខូ្ចចរិត ការន្លងលោះ យេចក្តី
ាល ប។់ល។ 

ខ្្ុ ំត្បកាេេង្រ្គគ មជាម ួនឹងការអ្េ់េងឃមឹ យហើ េូមអ្យ ជ្ ើញអ្នក្ឲ្យចូលរមួ
ជាម ួខ្្ុ ំក្នុងការរ ុទធជាម ួវា។ យ ើងមាន ក្់ៗ ន្ដលបានយបតជ្ាចិរតក្នុងការសា េី
ក្តីេងឃមឹយៅត្របក់្ន្នលងន្ដលយ ើងយៅ នងឹកាល  ជាចំន្ ក្ម ួននចយមលើ ន្ដល
េិនេយលាក្ត្រូវការ។ 



 

ជំពកូ ៦ 
 

សម្លឹងទៅទ ើ 
 

ខ្ញ ុំងងើបមញខង ើងសមលឹងង ព្ ោះងៅរកភ្នុំង ើមានអ្នកណាមកជួយខ្ញ ុំឬងេ? 
គឺមានត ព្រោះអ្មាា ស់តែលបានបងងកើ ផ្ទៃងមឃនិងតទនែីប ញងណាណ ោះ
តែលនឹងយាងមកជួយខ្ញ ុំ។ 

េុំនញក ងមកើង ១២១:១-២ 
 

កតីសងមមឹគឺអ្អ្ ីមួយអ្មួយងោមស  តែលងេើងៅកនញងព្រលឹង ងយើយ
ងព្រៀងរុំងរៀងតែលគ្មា នពាកយនិងងរោះត បនតមិនឈប់ង ោះ។ 

Emily Dickinson 
  

មានការមយួ ដែលខ្ញ ុំចងធ់្វើ ធៅធេលធេលធេលាសម្រមាក គឺធមើលភាេយនត។ ធែេ 
និងខ្ញ ុំបានចុំណាយធេលធ្វើែុំធ ើ រជាធម្រចើនធែើមបមីកែល់ផ្ទះ ខ្ញ ុំទនទងឹរងច់ុំធេល
ដែលខ្ញ ុំម្ររូេអងគញយទុំធររខលួនជាមយួកូនដកែធៅធលើធលល របស់ខ្ញ ុំ រកីរាយេីរបីធមា៉ោ ងសុំរាក
ធមើលភាេយនតកុំសានត។ អនកម្របដែលជាម្ររូេធ្វើែូចគ្នន  មានអវីមយួដែលធយើងអាច
រកីរាយ ធោយធមើលភាេយនតយ៉ោ ងលអមយួ។  

មនិថាអនកចូលចិរតធមើលភាេយនតម្របធេទណាធទ (ខ្ញ ុំចូលចិរតធមើលធរឿងេីធែើមៗ
ឬធរឿងអាថក៌ុំបាុំង) ធយើងទុំងអស់គ្នន ធ្វើបន្ទទ ល់អវីដែលធកើរធ ើងធៅកនញងសាចធ់រឿង
បានែូចគ្នន ។ េកួែូលីេរូចូលចិរតរកេ ិ្ ផី្លិរធរឿងកាបច់ក ់ ធរឿងផ្សងធម្រេង ធរឿង
ឃារកមម ធរឿងសង្គ្រគ ម ធែើយកម៏ានធរឿងមធន្ទសធចេរន្ទដបបកុំដបលងដែរ។ ខ្ញ ុំកុំេញង
និយយអុំេីទសសនីយភាេនន «ការខ្លល ចខពស់»  អនកធ្លល បធ់មើលធែើយដមនធទ? ការ
អងគញយគឺខញសគ្នន  ដរការខវល់ខ្លវ យចិរតែូចគ្នន  ខពស់! លកខ ៈសុំខ្លនប់ុំផ្ញរធន្ទះគឺ
ឈរធៅចញងធ ើងធៅតាមផ្លូេចធងអៀរដផ្នកលយធចញមកធម្រៅ ឬការសាទ កធ់សទើរកនញងចរិត
ធេលកលងការស់ាព នដែលធរៀបដរបាក ់ឬ ការធ ើងធៅកានប់៉ោមទីម្រកុងធោយេយ័ខ្លល ច
។ មែនតរាយដែលមនិអាចធ ៀសវាងបាន។ ធៅកនញងទសសនីយភាេនីមយួៗធនះ េរី
 នរបស់ធយើងសុំ ឹងធ ើងធលើ ខយល់កប៏ក ់ គ្នររ់អិលធ ើងមតងឬកេ៏ីរែង សធមលង
រង្គ្នតីបនលឺធ ើង ធែើយខ្ញ ុំរនធរ ់ធសទើរដរម្រទុំធមើលមនិបាន! 

ម្របសិនធបើអនកធមើលទសសនីយភាេធនះបញ្េ ុំងជាធម្រចើនែង ធៅធេលដែលអនក
បានធមើលវា អនកែឹងថាមានធរឿងេីធែើមកានដ់រធម្រចើនធ ើងថាអនកណាមាន កជ់ានិចេជា
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អវីកធ៏ោយដែលអនកធ្វើ គឺកញុំ
សមលងឹចញះធម្រកាម!  
 

កាលម្របកាសថាធៅកនញងសាា នភាេធនះ។ ដមនធែើយ រឯួក ឬ រួរង ធែើរការផ្លូេរូច
ដែលលយធចញមកធម្រៅ េគគធែើរកលងការស់ាព នធ្វើឲ្យញាបញ័់រ ឬការធ ើងេនុំែធ៏ម្រគ្នះ
ថាន កប់ុំផ្ញរ មានអនកខលះនយិយពាកយទុំងធនះ «អវីដែលអនកធ្វើ កញុំធមើលធម្រកាម!»។ វា
ហាកែូ់ចជាធយបល់លអ ធរើដមនធទ? ចូរផ្េងច់រិត សមលងឹធមើលកដនលងដែលអនកធៅ ធ្វើ
ែុំធ ើ របនតធទៀរ ធែើយ កញុំធមើលធៅធម្រកាម  ដរធោយធែរញផ្លណាមយួធន្ទះ រួឯក
ដែលធយើងចូលចរិតធន្ទះមនិសូេយកចិរតទញកោកស់ាត បធ់ទ។ អាចធមើលែឹងមញន។ ការ
ទីមយួដែលេកួធគធ្វើគឺធមើលធៅធម្រកាម  ធែើយលទធផ្លជានិចេជាកាលែូចគ្នន ៈ ធ្វើ
ឲ្យេយ័សលនធ់សាល ។ 

ម្របដែលអនកអាចយកធរឿងធនះមកគិរធៅនថៃធនះ។ ម្របាកែណាស់ អនកមនិសាិរ
ធៅទីខពស់មយួពានដ់ម៉ោរេែីីធន្ទះធទធៅធេលធនះ(យ៉ោ ងធហាចណាស់ ខ្ញ ុំមានសងឃមឹ
ដរអនកអរម់ាន)។ ដរម្របដែលជាអនកមានបញ្ា ែិរចញ េរាញដែលលយធចញមកធម្រៅ  
ធែើយមានអារមម ៍ថាអនកកុំេញងដរធរៀបនឹងរអិល។ម្របដែលជាអនកមានទុំន្ទកទ់ុំនង 
ដែលកុំេញងធយលចញះធ ើង ធែើយរចជួ យែូចសាព នចស់ដែលធរៀបនឹងបាក ់ ធែើយ
អនកមានអារមម ៍ថាបាកឥ់ ូេធែើយ។ ម្របដែលជាអនកកុំេញងដរខុំធ ើងកលងការ់
ឧបសគគ ដែលខពស់ធែើយធ្វើឲ្យេយ័រនធរ។់ ម្របសិនធបើអនកមានែូចករ ីធនះ ធបើអនក

មានការឈចឺបធ់ៅនថៃធនះ  ខ្ញ ុំចងផ់្តល់ធយបល់
ែល់អនកម្របហាកម់្របដែលគ្នន ធនះ អវីដែលអនកម្ររូេ
ធ្វើគឺ កញុំសមលងឹចញះធម្រកាម 

ខ្ញ ុំនិយយថា«កញុំសមលងឹចញះធម្រកាម» េីធម្រពាះមនញសសជាធម្រចើនធមើលធៅអវីដែលខញស 
ធៅធេលដែលេួកធគ ួបនឹងសាា នភាេទញកខលុំបាក។ េួកធគធតត រធលើទុំែុំននបញ្ា  
ហានិយេយ័ដែលេួកធគ ួប េីការដែលអនកែនទនយិយអេ ិជមាន ការឈចឺបេ់ី
អរីរ អារមម ៍និងមធន្ទសធចេរន្ទមនិមានសញខភាេលអរបស់េួកធគតទ ល់ ឬ ការ
េយ័ខ្លល ចការបរា យ័របស់េួកធគ។ ប៉ោញដនតគ្នម នធសចកតីសងឃមឹធៅកនញងគុំនិរអេ ិជមាន
ទុំងធន្ទះធទ។ ការទុំងធន្ទះគឺម្រគបទ់ុំងអវីៗដែល «ធៅធម្រកាម» ធែើយកុំេញងសមលងឹ
ធមើលការទុំងធន្ទះនឹងមនិ យួ អនកធ្វើការធ ើង ញ្ជ ុំងបានធទ។ 

ម្រេះគមពរីផ្តល់ឲ្យធយើងនូេ ធម្រមើសម្របធសើរជាង ធេលធយើងម្ររូេការ ុំនួយ។ ផ្ទញយេី
ការសមលងឹធៅធម្រកាម ធមើលអវីដែលមនិអាច ួយ ធយើងបាន ម្រេះបនទូលរបស់ម្រេះជា
មាេ ស់បានម្របាបធ់យើងឲ្យសមលងឹធៅធលើ គឺផ្េងច់ិរតធយើងចុំធពាះមយួអងគដែលជានិចេជា
កាល ួយ ធយើង។ ធែធម្រេើរ១២:២ ដថលងថា «ម្ររូេសមលងឹធមើល ធៅម្រេះធយស ូ ដែលជា
ធែើមកុំធ ើ រនន ុំធនឿធែើយធ្វើឲ្យ ុំធនឿធន្ទះបានម្រគបល់កខ ៍…»(KHSV) និង ម្រេះ  
គមពរី ធអសាយ ៤៥:២២ដថលងថា «ចូរធមើលមកអញ ធែើយទទួលធសចកតីសធង្គ្រគ ះចញះ 
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ធៅធេលអនកកុំេញងកលងការអ់វី
មយួ ធែើយអនកមនិម្របាកែថា
ម្ររូេធ្វើអវី  មនិែងឹធៅណា ឬ
សមលងឹធៅណា…ចូរម្រគ្ននដ់រ
សមលងឹធៅធលើចញះ។  
 

ែបរិអញធនះជាម្រេះ ឥរមានអនកណាធទៀរធ ើយ»(KHOV)។ ធៅធេលដែលគ្នរ់
មានបញ្ា  ោេឌិដបរមករកម្រេះជាមាេ ស់ធែើយសមលងឹធៅសាា នសួគ ៌  ធម្រពាះគ្នរែ់ឹង
ថា  ុំនួយរបស់គ្នរម់កេីខ្លងធលើ(សូមធមើលកនញង ទុំនញករធមែើង១២១:១-២)។ ខ្ញ ុំចង់
ធលើកទឹកចរិតអនកឲ្យធ្វើការធនះែូចគ្នន ។ធៅធេលអនកកុំេញងកលងការអ់វីមយួ ធែើយអនក
មនិម្របាកែថាម្ររូេធ្វើអវ ី  មនិែឹងធៅណា ឬសមលងឹធៅណា…ចូរម្រគ្ននដ់រសមលងឹធៅ
ធលើចញះ។ ដសវងរកម្រេះជាមាេ ស់ ម្រទងជ់ាម្រេះ
ដែលអាច ួយ អនកបាន។ ម្រេះអងគជាម្រេះដែល
សធង្គ្រគ ះអនក ម្រទងជ់ាម្រេះដែលមនិបែិធស្ការ
បរា យ័របស់អនក។ ម្រេះធយស ូមានបនទូលថា 
ចូរសមលងឹធៅធលើ ធម្រពាះធសចកតីសធង្គ្រគ ះរបស់
ធយើងចូលមក ិរធែើយ (សូមធមើលកនញង លូកា 
២១:២៨) ធសចកតីធម្របាសធលាះរបស់ធយើងមនិដមនធមើលចញះធម្រកាមធទ។ ធយើងសមលងឹ
ធៅឯម្រេះជាមាេ ស់ រ ុំេងឹម្រទងឲ់្យធម្របាសធលាះធយើង។  

ឃាល  «ធមើលធៅធលើ» មាននយ័ធម្រៅជាងម្រគ្ននដ់រធងើយកាលធ ើងធលើ។ វាមាន
នយ័ថា ការមានឥរយិបថននកតីសងឃមឹ អាកបបកិរយិេ ិជមាន ការរ ុំេឹងទញកអវីៗដែល
លអ។ ម្រេះអងគលអ ធែើយម្រទងដ់រងដរមានគធម្រមាងការអវីមយួលអសម្រមាបធ់យើង។ 

 

គ្មា នអ្វអីាចជំនសួទកី្ន្នលងរបសព់្រះជាម្ចា សប់ានទទ 
 

ជាញឹកញាប ់ ធយើងសមលងឹធមើលមនញសសឬអវមីយួ ធៅធេលអវីមយួមនិចាស់ ធែើយ
ធន្ទះជាការអាចយល់បាន ដរជាញឹកញាបគ់ឺគ្នម នម្របសិទធភាេធទ។ ធទះបីជាធយើង
ែឹងថាធយើងម្ររូេទញកចរិតម្រេះជាមាេ ស់កតី ធែើយធទះបីជាធយើងធ ឿថា ម្រទងម់្រសឡាញ់
ធយើង និងមានដផ្នការសម្រមាប ់ីេរិធយើងកតី ធន្ទះម្រគ្ននដ់រជាធសចកតីលបងួ្មមជារ ិ
ដែលចបធ់យើងធៅកានអ់វីមយួដែលជាការេិរ អវីមយួដែលធយើងធ ើញនឹងដេនក្មម
ជារិរបស់ធយើង។ ធយើងអាចធមើលធ ើញម្រេះជាមាេ ស់ ដរធយើងធមើលម្រទងធ់ ើញ
ធោយសារដេនកនន ុំធនឿរបស់ធយើង។ ធយើងធ ើញម្រទងជ់ាមយួនឹងែួងចិរតរបស់ធយើង 
ធែើយជានិចេជាកាល ធយើងគួរដរោកក់តីសងឃមឹរបស់ធយើងកនញងម្រទង។់ 

ខ្ញ ុំបានធ្វើែុំធ ើ រ ញុំេញិេិេេធលាកបុំធរ ើមនញសស អ្សិាា នឲ្យេួកធគ ធែើយ ួយ េួក
ធគកលងការឧ់បសគគ។ ខ្ញ ុំបានរកធ ើញថា មានការជាធម្រចើនដែលមនញសសសមលងឹធមើល
ធៅធេលេួកធគ ួបម្របទះការឈចឺបម់ញនធេលេកួធគសមលងឹធៅម្រេះជាមាេ ស់។ ធនះ
ម្រគ្ននដ់រឧទែរ ៍ែស៏ាមចញមយួចុំនួនៈ 
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សម្លឹងទម្ើ មិ្ត្តសឡំាញ ់
 

វាជាការម្របនេណាស់ដែលមានមរិតសមាល ញ់ដែលអនកអាចនយិយជាមយួ ម្របាប់
ធរឿងសមាៃ រធ់ៅធេលអនកឈចឺប ់ ជាេិធសសមរិតសុំឡាញ់ជាអនកធ ឿម្រេះជាមាេ ស់ 
ដែលអាចអ្សិាា នជាមយួអនក និងធលើកទឹកចិរតអនក។ ប៉ោញដនតមរិតសុំឡាញ់ដែលមនិ
អាចផ្តល់ចធមលើយែល់អនក ធទះបីជាេួកធគមានបុំ ងម្របាថាន លអកតី េួកធគអាចន្ទុំ
អនកធៅកានទ់ិសធៅខញស ម្របសិនធបើធយបល់របស់េួកធគមនិសមម្រសបតាមម្រេះ
បនទូលរបស់ម្រេះជាមាេ ស់។ មរិតសុំឡាញ់របស់ធយើងអាចមានអារមម ៍ធសាកសាត យ
ជាមយួធយើង ដរអាចអរម់ានធសចកតកីាល ហានលមមកនញងការម្របាបធ់យើងេីអវីដែលធយើង
ម្ររូេឮ។ ខ្ញ ុំនឹកចុំ ធេលធែេម្របាបខ់្ញ ុំ កញុំឲ្យមានអារមម ៍ធសាកសាត យចុំធពាះខលួនឯង 
ធទៀរ។ ខ្ញ ុំអរចូ់លចរិតវាធទ ធែើយខ្ញ ុំបានខឹងជាមយួនងឹគ្នរ ់ ដរអវីដែលគ្នរន់ិ
យយគឺជាការេរិ ធែើយខ្ញ ុំម្ររូេដរសាត បត់ាម។ ធែេម្រសឡាញ់ខ្ញ ុំលមមដែលគ្នរឲ់្យខ្ញ ុំ
នូេអវីដែលខ្ញ ុំម្ររូេការជាជាងអវីដែលខ្ញ ុំចងប់ាន។ ខ្ញ ុំបានធ ើញសាា នភាេ ដរធោយ
សារមរិតសុំឡាញ់បានធ្វើឲ្យមនញសសមាន កជ់ាបធ់ៅកនញងភាេមនិម្របម្រករី េីធម្រពាះេួកធគ
 ួយ អនកធន្ទះ ុំនួសការម្របាបអ់នកធន្ទះនូេអវីដែលធគេរិជាម្ររេូការសាត ប។់  

គ្នម នអវីខញស ជាមយួនឹងការទញកចិរតមរិតសុំឡាញ់របស់អនកធៅធេលមានទញកខលុំ  
បាក ប៉ោញដនតកញុំឲ្យមរិតសុំឡាញ់របស់អនក ុំនួសម្រេះជាមាេ ស់ធៅកនញង ីេរិរបស់អនកធ ើយ 
។ ចូរធមើលធៅម្រេះអមាេ ស់ជាទីមយួធេលអនកឈចឺប ់ ធែើយដសវងរកការដ ន្ទុំេី
ម្រេះអមាេ ស់ធៅកនញងសាា នភាេរបស់អនក។ បន្ទទ បេ់ីអនកចុំណាយធេលជាមយួម្រេះ
បនទូលធែើយ សូមម្រេះជាមាេ ស់កនញងធសចកតអី្សិាា ន បន្ទទ បម់កអនកអាចធៅ បួមរិត
សុំឡាញ់ ធែើយដចកចយជាមយួេួកធគនូេអវីដែលម្រេះជាមាេ ស់មានបនទូល។ ចូរចុំ 
ថាមរិតសុំឡាញ់ជាមនញសសែូចជាអនកដែរ។ សមរាភាេរបស់េួកធគដែល ួយ អនក
មានកុំររិ។ ម្របសិនធបើអនកទញកចិរតដរមាន កឯ់ងធលើេកួធគ ទីបចេបអ់នកនងឹខកចិរត។ 
 

សម្លឹងទម្ើ ប្តពី្ប្រនធ 
 

ការមយួដែលខ្ញ ុំបានធរៀនធៅធេលដែលខ្ញ ុំធទើបធរៀបការែុំបូងគឺ ខ្ញ ុំមនិអាចេឹងដផ្អក
ធលើធែេឲ្យធ្វើជាម្របេេននសញេមងគលរបស់ខ្ញ ុំធន្ទះធទ ធន្ទះគឺ ុំនួសម្រេះធែើយ។ ម្រេះ
ជាមាេ ស់គឺជាម្របេេននអុំ ររបស់ធយើង(សូមធមើលកនញងទុំនញករធមែើង៤៣:៤) មនិដមន
បតីម្របេនធរបស់ធយើងធទ។  

ខ្ញ ុំចុំបានថា មានធេលមយួខ្ញ ុំមនិសបាយចិរតជាមយួនឹងធែេធម្រពាះគ្នរធ់ៅវាយ
កូនធគ្នល ឬធមើលការម្របគរួបាល់ជាជាងចុំណាយធេលជាមយួខ្ញ ុំធៅធេលម្រេឹក។ 
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វាមនិដមនជាធែេធទដែលមនិយកចិរតទញកោកជ់ាមយួខ្ញ ុំ គ្នរ ់ ជាសាវ មែីល៏អ គ្នរ់
ចូលចិរតចុំណាយធេលជាមយួខ្ញ ុំ ដរខ្ញ ុំចងឲ់្យគ្នរច់ុំណាយធេលទុំងអស់របស់
គ្នរជ់ាមយួខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំមនិសបាយធោយសារខ្ញ ុំសមលងឹធមើលគ្នរធ់ែើយឲ្យគ្នរធ់្វើជា
ម្របេេននសញេមងគលនិងភាេសែបច់ិរតរបស់ខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំចងឲ់្យគ្នរធ់្វើឲ្យខ្ញ ុំមានអារមម ៍
សញេរាិភាេនិងទុំនញកចិរត។ ដរម្រេះជាមាេ ស់បានបរា ញខ្ញ ុំថា ធេលណាកតី ដែលធយើង
សមលងឹធមើលមនញសស(ធទះបីជាបតីម្របេនធធយើងកត)ី ធែើមបធី្វើអវីដែលមានដរម្រេះជាមាេ ស់
អាចធ្វើបាន ធន្ទះធយើងនឹងមានការធនឿយណាយធៅកនញង ីេរិ។ 

ធៅខ :ធេលដែលខ្ញ ុំឈបក់នញងការេាយមបងខុំធែេ ធែើមបឲី្យគ្នរឲ់្យអវីមកខ្ញ ុំ
ដែលមានដរម្រេះជាមាេ ស់ដែលអាចម្របទនែល់ខ្ញ ុំបាន រ ុំធេចធន្ទះខ្ញ ុំបានទទួលសនតិ
ភាេនិងអុំ រធៅកនញង ីេរិរបស់ខ្ញ ុំ…ធៅកនញងអាពាែ៍េិពាែ៍របស់ខ្ញ ុំ។ ែូធចនះខ្ញ ុំអាច
និយយបានថា ធបើសិនជាខ្ញ ុំមនិសបាយចិរតជាមយួអវីមយួ ឬម្របសិនធបើខ្ញ ុំម្ររូេការ
និយយ ធែេជានិចេជាកាលធៅទីធន្ទះធែើមបធីលើកទឹកចរិតខ្ញ ុំនិង ួយ ខ្ញ ុំ ប៉ោញដនតធយើង
ទុំងេីរន្ទកែ់ងថា មានដរម្រេះជាមាេ ស់ធទ ជាអនកដែលអាចម្របទនម្រគបយ់៉ោ ងដែល
ធយើងម្ររូេការធៅកនញងម្រគបស់ាា នភាេ។ 

 

សម្លឹងទម្ើ ខ្លួនឯង 
 

ធេល ីេរិ បួនឹងទញកខលុំបាក មានចុំ ងច់ិរតមយួដែលធយើងម្រគបគ់្នន នយិយ «ខ្ញ ុំ
នឹងធោះម្រសាយការធនះធោយខលួនខ្ញ ុំតទ ល់។» ធេលខលះធោយសារអរម់ានអនកណា
ធៅ ញុំេញិធែើមប ីួយ អនកធេលអនកធៅធកមងធៅធ ើយ ែូធចនះអនកម្ររូេរស់ធៅជាមនញសស
ឯករា យ។ ម៉ោាងធទៀរ អាចអនកជាមនញសសខ្លល ុំង  ម្របដែលអនកជាមនញសសដែលមាន
ធទេធកាសលល ធែើយវារយម្រសួលសម្រមាបអ់នកកនញងការទញកចរិតសមរាភាេរបស់អនក
ធែើមប ីួយ អនកធចញេទីញកខលុំបាកធន្ទះ។ 

ដរមនិដមនមាននយ័ថាអនកកលងការ ់ីេរិដរមាន កឯ់ងធន្ទះធទ  វាមានធេលដែល
ធលើកុំឡាុំងតទ ល់ខលួនរបស់អនកអរម់្រគបម់្រគ្នន។់ អនកនងឹម្របឈមមញខសាា នភាេ ទី
ដែលមានដរម្រេះជាមាេ ស់ជាអនកន្ទុំអនកឲ្យកលង
ការប់ាន។ ខ្ញ ុំដ ន្ទុំអនកឲ្យសមលងឹធៅម្រទងធ់ៅ
ធេលធនះ។ កញុំរងច់ុំទល់ដរឧបសគគ្ុំ ឬ ការ
ឈចឺបខ់្លល ុំង ធទើបមករកម្រទងដ់ែលធកើរធចញ
េីភាេអស់សងឃមឹ។ ចូរចូលធៅកនញងទុំលាបន់នការធម្រកាកេីែុំធ ករាល់ម្រេឹក ធែើយ
និយយថា «ម្រេះអមាេ ស់ធអើយ ធៅនថៃធនះ ទូលបងគុំទញកចិរតធលើម្រទង ់ អរម្រេះគញ 
សម្រមាបអ់ុំធណាយទននឹងសមរាភាេដែលម្រទងប់ានម្របទនែល់ទូលបងគុំ ដរទូល

អនកនឹងម្របឈមមញខសាា នភាេ 
ទីកដនលងមានដរម្រេះជាមាេ ស់ជា
អនកន្ទុំអនកឲ្យកលងការប់ាន។  
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បងគុំមនិេឹងដផ្អកធលើការយល់ែងឹរបស់ខលួនឯងធ ើយ ទូលបងគុំេឹងដផ្អកធលើម្រេះអងគ។ 
សូមម្របទនម្របាជ្ាែល់ទូលបងគុំ ការដ ន្ទុំ នងិម្រេះគញ ដែលទូលបងគុំម្ររូេការធៅ
នថៃធនះ ធែើមបរីស់ធៅធោយ យ័ ុំនះ និង ីេរិធជាគ យ័»។  

ធ្វើជាមរិតសុំឡាញ់ែអ៏សាេ រយ ធ្វើជាបតីម្របេនធយ៉ោ ងលអ ការសុំខ្លនធ់ន្ទះគឺសាគ ល់
អុំធណាយទននិងធទេធកាសលលដែលម្រេះបានម្របទនែល់អនក ការទុំងអស់ធនះមនិ
អាច ុំនួសម្រេះជាមាេ ស់ធៅកនញង ីេរិរបស់អនកបានធទ។ម្រេះគមពរី ទុំនញករធមែើង៣៧:
៣៩ ដថលងថា "ឯធសចកតីសធង្គ្រគ ះ(ដែលមនិតល ស់បតូរ)ននមនញសសសញចររិ ធន្ទះមកេីម្រេះ
ធយែូវា៉ោ  កនញងម្រគ្នដែលមានធសចកតីលុំបាកធន្ទះម្រទងជ់ាទីេងឹអាងែល់ធគ"។ ម្រេះ    
អមាេ ស់ជាទីេឹងអាង នងិជាប៉ោមែស៏ញេរាិភាេ  គ្នម នអនកធផ្សងណាធទៀរធទ។  ធែរញ
ធនះធែើយបានជាធយើងម្ររូេធេញធោយកតីសងឃមឹ ធៅធេលដែលធយើងសមលងឹធៅឯ
ម្រេះជាមាេ ស់ធៅម្រគ្នមានទញកខលុំបាក មនិដមនមនញសសធទ។ 

ធរើមានអនកណាធ្វើឲ្យអនកខកចរិត ឬ អនកណាមាន កធ់្វើឲ្យអនកធ្លល កទ់ឹកចិរតឬធទ?  
ធរើវាធ្វើឲ្យអនកខឹងឬរូចចិរតឬធទ?  ធរើអនកធ្លល បគ់រិធទថា ការធន្ទះធកើរធ ើងម្របដែល
ជាធោយសារកុំែញសរបស់អនក ធោយសារដរអនកសមលងឹធមើលអនកធន្ទះធែើមបឲី្យគ្នរ់
 ួយ បុំធេញធសចកតីម្ររូេការរបស់អនក  ុំនួសឲ្យការសមលងឹធៅម្រេះជាមាេ ស់? ខ្ញ ុំមនិចង់
មាននយ័ែូចជា្ៃន់្ ៃរធេកធន្ទះធទ ឬធបើធយើងមនិបានផ្តល់ភាេសុំខ្លនជ់ាមយួនឹង
ការឈចឺបរ់បស់អនក  ប៉ោញដនតការេិរដែលធយើងម្ររូេដរឮគឺ ជាញឹកញាបក់ារឈចឺបែ់ុំ
បូង។ ម្របសិនធបើធយើងមានកតសីងឃមឹធម្រចើន ធែើយមានទុំនញកចិរតធលើមនញសសជាជាង
មានទុំនញកចិរតធលើម្រេះជាមាេ ស់ ម្រទងន់ឹងបរា ញភាេកុំធសាយរបស់េួកធគ ធែើយធ្វើ
ឲ្យេួកធគខកចរិតជាមយួនងឹធយើង ែូធចនះ ធយើងនងឹដបរធៅរកម្រេះជាមាេ ស់េញិ។ ម្រប 
ដែលជាមានអារមម ៍មនិលអធៅធេលធនះ ដរធសចកតីេរិនឹងធោះធយើងឲ្យរចួ! 
 

ក្យខំ្វ ជ់ាម្យួរ យ្ះ ន្ត្ទតត ត្ទ ើព្រះទយស  ូ
 

គមពរីមា៉ោ ថាយ១៤:២៤-៣៣បានគូសបរា ញរបូភាេគួរឲ្យចបអ់ារមម ៍។េួកសិសស
េាយម ិះទូកកលងការស់មញម្រទកាលីធ ន្ទធេលយប។់ ធេលធន្ទះមានេយញះយ៉ោ ង
ខ្លល ុំងធបាកបក។់ ធេលធន្ទះ ធបើមនញសសមាន ក់ៗ អាចធោះម្រសាយធោយខលួនេួកធគតទ ល់
ធៅកនញងទូកធេលេយញះមកែល់ គឺមានធេម្ររុសនិងេួកសិសសែនទធទៀរ។ េកួសិសស
សញទធសឹងជាមនញសសដែលមាន ុំន្ទញជាអនកធនសាទ។ ធនះមនិដមនជាេយញះដែលេកួ
ធគ ួបធលើកែុំបូងធទ។ ប៉ោញដនតកុំឡាុំងននេយញះធនះ ែួសេបីទេធិសា្នរ៍បស់េួកធគ។ 

ធរើអនកធ្លល បធ់ ើញថាខលួនរបស់អនកសាិរកនញងសាា នភាេដបបធន្ទះដែរឬធទ? ធរើអនក
ធ្លល បគ់ិរថា ខ្ញ ុំមនិអាចធោះម្រសាយសាា នភាេធនះធទ ធោយម្រគ្ននដ់រែឹងថាេយញះធនះ
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គ្នម នេយញះណា្ុំធេកដែល
រារា ុំងម្រេះជាមាេ ស់មនិឲ្យ 
សធង្គ្រគ ះអនកបានធន្ទះធទ។  
 

ខញសេីេយញះធផ្សងៗធទៀរ? មនិជាអវីធទ ធនះេិរជាអវីដែលបានធកើរធ ើងចុំធពាះេួក
សិសស ធនះគឺជាេយញះដែលេួកធគមនិអាច ួយ សធង្គ្រគ ះខលួនរបស់េួកធគបានធ ើយ។ 

ធ ើញេួកសិសសម្ររូេការ ុំនួយដបបធនះម្រេះធយស ូ«បានយងមករកេកួធគ យង
ធលើសមញម្រទ» (ខ២៥) ខ្ញ ុំចូលចិរត េីរធបៀបដែលម្រេះគមពរីករម់្រតាធែរញការ ៍យ៉ោ ង
សាមចញ។ អរប់ានសរធសរជាអកសរែិរចាស់ឬអកសរ្ុំៗ  ធែើយម្របធយគននការ
សរធសរកគ៏្នម នសញ្ញ អវីដែរ។ ម្រេះធយស ូយងធលើ
ទឹក ធែើយកគ៏្នម នអវីធ្វើឲ្យធយើងភ្ាកធ់ផ្អើលដែរ។  ធបើ
ម្រេះជាមាេ ស់មានបនទូលថា ម្រទងអ់ាចនងឹធ្វើអវីម្រគប់
យ៉ោ ងធែើមបយីកធយើងធចញេកីារឈចឺប។់ គ្នម ន
េយញះណា្ុំធេកដែលរារា ុំងម្រេះជាមាេ ស់មនិឲ្យសធង្គ្រគ ះអនកបានធន្ទះធទ។  

ធៅធេលម្រេះធយស ូបានយងមកកានទូ់ក េួកសិសសេយ័ខ្លល ច។ េួកធគគរិថា
ម្រេះធយស ូជាធខ្លម ច។ ដរធេម្ររសុនិយយថា «ម្រេះអមាេ ស់ធអើយ ធបើសិនជាម្រេះអងគ
ដមន សូមបរគ បម់កទូលបងគុំ ឲ្យទូលបងគុំធែើរធលើទឹកធៅរកម្រទង»់(ខ២៨)។ ធេលម្រេះ
ធយស ូមានបនទូល «មក» រចួភាល ម ធេម្ររុសធចញេីទូក គ្នរប់ានធែើរធលើទកឹយ៉ោ ង   
អសាេ រយ។  ធេម្ររុសមនិបានធ្វើការធនះធោយអាងធលើអុំណាចរបស់គ្នរធ់ទ (េិរ
ណាស់ គ្នរអ់រម់ានអុំណាចអាចធែើរធលើទឹកបានធទ)។ ធេម្ររុសមនិបានធ្វើការធនះ
ធោយេឹងអាង ុំនួយរបស់េួកសិសសធផ្សងៗធទៀរដែរ (េួកធគមនិបានផ្តល់ធយបល់
ឲ្យធេម្ររុសធែើរការរ់លក) គមឺានដរម្រេះជាមាេ ស់ធទដែលអាចធ្វើការធនះបាន។ ម្រេះ
ធយស ូជាកតីសងឃមឹដរមយួរបស់ធេម្ររុស។ 

ធៅធេលធេម្ររុសធែើរធៅរកម្រេះធយស ូ គ្នរប់ានធ្វើែូចខ្ញ ុំនឹងអនកបានធ្វើដែរ គ្នរ់
បានែកដេនករបស់គ្នរធ់ចញេមី្រេះជាមាេ ស់ ធែើយសមលងឹចញះធម្រកាម។ គ្នរធ់មើល
រលក ធែើយធតត រអារមម ៍ធលើេយញះ។  ុំនួសធោយ ខ្ញ ុំធែើរធលើ ទឹកជាមយួម្រេះធយស ូ ! 
ការធនះអសាេ រយណាស់! គ្នម នដែនកុំ រម់្រេះអងគកនញ ងការធ្វើការធៅកនញ ង ីេរិរបស់ខ្ញ ុំ
ធទ!  ធេម្ររុសចបធ់ផ្តើមគិរ ចញះធបើខ្ញ ុំលងទឹ់កធមចធៅ? ធរើវាអាចធៅរចួែូចធមតចបាន? 
ធរើម្រេះធយស ូេិរជាអាច ួយ ខ្ញ ុំបាន?  ការធន្ទះធកើរធ ើងធេលដែលអនកធមើលចញះ
ធម្រកាម ធមើលធៅបញ្ា  ុំនួសឲ្យធមើលធៅម្រេះបនទូលសនា។ េីសញ្ញ ឧទនធៅជា
សញ្ញ សួរេញិ។ េី ុំធនឿម្រប បជ់ាការេយ័ខ្លល ច។ អនកនឹងចបធ់ផ្តើមលិច។ អរគញ  
ធយើងមានម្រេះសធង្គ្រគ ះ ួយ ធយើងធទះជាធយើងធខោយ ុំធនឿកត។ី ម្រេះធយស ូធោងនែ
ចបន់ិងសធង្គ្រគ ះធេម្ររុស មនិដមនេួកសិសសធទដែលសធង្គ្រគ ះគ្នរ ់ដរម្រេះធយស ូ។ 

សាចធ់រឿងធនះ បានបរា ញយ៉ោ ងចាស់េអីវី ដែលធកើរធ ើងធៅកនញងេយញះនន ីេរិ
របស់អនក។ មនិថាេយញះ្ុំប៉ោញណាា ធទ វាមនិ្ុំធេកចុំធពាះម្រេះធទ ម្រទងធ់ ើញអនក ធៅ
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សូមរកីរាយចូលរមួដែលម្រេះ
ជាមាេ ស់នឹងបរា ញទសសនី
យភាេ ដែលម្រទងន់ឹងមនិយឺរ  
កនញងការធ្វើឲ្យេយញះសៃប។់  
 

កដនលងដែលអនកកុំេញងធៅ ធែើយម្រទងគ់ឺជាអនកសធង្គ្រគ ះអនក ធបើអនកកុំេញងដរ ួបនឹង
ឧបសគគធៅនថៃធនះ  ចូរចបធ់ផ្តើមសមលងឹធមើលម្រេះជាមាេ ស់។ កញុំធ្វើែូចជាេកួសិសស 

ដែលមានការភ្ាកធ់ផ្អើលធេលម្រេះធយស ូ
បរា ញខលួន។  ុំនួសមកេញិ សូមរកីរាយចូល
រមួដែលម្រេះជាមាេ ស់នងឹបរា ញទសសនីយភាេ 
ដែលម្រទងន់ងឹមនិយឺរ កនញងការធ្វើឲ្យេយញះសៃប។់ 
ែរាបណាអនកធៅដរសមលងឹធៅឯម្រទង ់ អនកអាច

ធែើរធលើអវីៗទុំងអស់  ដែលគុំរាមកុំដែងបុំតល ញ ីេរិរបស់អនក។ អនកអាចរស់ធៅកនញង
សនតិភាេ អុំ រ សែបច់ិរត និងសញេមងគល ធោយសារអនកផ្េងច់រិតធលើម្រេះធយស ូ។ 
ប៉ោញដនតធៅធេលដែលអនកសមលងឹធមើលរលក របាយការ ៍អេ ិជមាន  គុំនិរេយ័ខ្លល ច អវី
ដែលអនកែនទគិរ ការកញែកេីខ្លម ុំងសម្ររូេ ធនះគឺជាអវីដែលនឹងធ្វើឲ្យអនកលិចម្រគប ់ 
ធេល។ ធទះបីជាធៅកណាត លេយញះអាសនន  ធៅធេលដែលអនកមានអារមម ៍ថា អវីៗ
ម្រគបយ់៉ោ ងកុំេញងអម្រងនួធៅកនញង ីេរិរបស់អនក  ចូរធមើលធៅឯម្រេះជាមាេ ស់ ម្រទងគ់ឺជាអវី
មយួមនិអាចរធងគើបាន។ 
 

ការន្ត្ម្យួន្ែ អ្នក្អាចរងឹអាព្សយ័បានជានចិា 
 

ម្រេះជាមាេ ស់ម្រទងច់ងឲ់្យអនកធេញធោយកតីសងឃមឹ មនិដមនធេញធោយការខកចិរត 
អស់សងឃមឹ និងការធ្លល កទ់ឹកចិរតធន្ទះធទ។ ម្រេះគមពរីម្របាបធ់យើងធៅកនញងរ ៉ោមូ៥:៥ អស់
អនកដែលផ្ទញកតត កក់តីសងឃមឹធលើម្រេះ នឹងមនិដែលខកចិរតធ ើយ និងេួកធគមនិដែល
ម្ររូេអាមា៉ោ ស់ធ ើយ។ អ!ូ ចូរគរិេីការធន្ទះ។ អនកអាចោកក់តសីងឃមឹរបស់អនកធលើមរិត
សុំឡាញ់ អនកនឹងខកចិរត។ អនកអាចោកក់តីសងឃមឹធលើ្ន្ទគ្នរបស់អនក អនកនឹងខក
ចិរត។ អនកអាចោកក់តីសងឃមឹរបស់អនកធលើអនកនធយបាយ អនកនងឹខកចិរត។ អនក
អាចោកក់តីសងឃមឹធលើការររ អនកនឹងខកចិរត។ ដរធបើអនកោកក់តីសងឃមឹរបស់អនក
ធលើម្រេះជាមាេ ស់ អនកនឹងមនិខកចិរតធ ើយ។ ធទះបីជាអនកកលងការអ់វីមយួដែលអនក
មនិយល់ធៅធេលធន្ទះ ម្រទងន់ងឹធ្វើឲ្យធៅជាលអធៅទីបចេប។់  

ែរាបណា អនកមានកតីសងឃមឹ អនកមានផ្លូេ ធម្រពាះអវីៗម្រគបយ់៉ោ ងដរងដរតល ស់បតូរជា
និចេធលើកដលងដរម្រេះជាមាេ ស់។ មនិថាអនកទទួលរបាយការ ៍អាម្រកកយ់៉ោ ងណាធទ 
ការមយួដែលអនកម្ររូេគិរគឺ អ!ូ ម្រគបយ់៉ោ ងនឹងតល ស់បតូ រ។  ការតល ស់បតូរដផ្នកែិរចញ េរាញ 
កូនៗរបស់អនកតល ស់បតូរ ធៅហាវ យរបស់អនកតល ស់បតូរ សាា នភាេរបស់អនកនឹងតល ស់ 
បតូរ ដរម្រេះជាមាេ ស់មនិដម្របម្របលួធ ើយ។ ម្រេះអងគជាថមោ ម្រទងម់និដម្របម្របួល។ ម្រេះ
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គមពរី មា៉ោ ឡាគ៣ី:៦ ដថលងថា «ែបរិអញគឺម្រេះធយែូវា៉ោ  អញមនិដម្របម្របួលធ ើយ»។  
មនញសសដម្របម្របួល អាកាសធ្លរញដម្របម្របួល កាលៈធទសៈដម្របម្របួល  គុំនិរដម្របម្របួល 
អារមម ៍ដម្របម្របួល ការបតូរតត ចដ់ម្របម្របួល ការររដម្របម្របួល សាលាធរៀនដម្របម្របួល។ 
ធនះគឺជាអវីដែលធយើងម្ររូេធ្វើឲ្យធ្លល បជ់ាមយួនឹងវា។ ការមយួដែលធយើងអាចែឹង
ចាស់ធៅកនញងធលាកីយធ៍នះគជឺាអវីៗដែលដរងដរតល ស់បតូរជានិចេ។ ធែរញធនះធែើយវា
សុំខ្លនណ់ាស់ដែលអនកម្ររូេផ្ទញកតត ក ់ុំធនឿរបស់អនកធលើម្រេះជាមាេ ស់ធែើយសាង ីេរិ
របស់អនកធលើថមោ។ ែរ៏ាបណា អនកយកម្រេះជាមាេ ស់ម្របេេចមបងននអវីៗ ម្រគបយ់៉ោ ង
ដែលអនកម្ររូេការ អនកម្ររូេែឹងថា ម្រទងគ់ឺមាន កគ់រដ់ែលមនិដែលតល ស់ដម្រប អនកអាច
ធោះម្រសាយអវីធផ្សងៗដែលតល ស់ដម្រប ធម្រពាះម្រេះជាមាេ ស់គឺជាម្រគឹះនន ីេរិរបស់អនក។  

ធយើងឈចឺបជ់ាមយួអារមម ៍ដែលធយើងមនិចុំបាចម់្ររូេម្រទុំធសាះ ធបើសិនជា
ធយើងោកក់តសីងឃមឹរបស់ធយើងធលើម្រេះជាមាេ ស់ ធែើយដលងរ ុំេឹងអនកណាមាន កធ់ផ្សង
ធទៀរឲ្យធ្វើអវីដែលម្រេះជាមាេ ស់អាចធ្វើបាន។ 
  

ចរូដាសទ់សចក្តសីងឃមឹ្របសអ់្នក្ទ ើង! 
 

រាល់នថៃមនិដមនជានថៃែល៏អឥរធខ្លេ ះធន្ទះធទ ម្រគបទ់ុំងេយញះមនិដមនសិារកនញងការេា  
ករ ៍រែូរធន្ទះដែរ។ ធយើងអាចឈកឺាលជាធម្រចើន ឬ ឈធឺបះែូង។ វាម្របដែលជា
នថៃចញងធម្រកាយធែើយ ឬ វាអាចជានថៃចញងធម្រកាយបងអស់ធែើយ។  ប៉ោញដនត មនិថាឧបសគគ
អវីដែលអនកកុំេញង ួបធទ  ខ្ញ ុំចងធ់លើកទឹកចិរតអនកថា ចូរធមើលធៅធលើ! កញុំសមលងឹធមើល
កាលៈធទសៈអេ ិជមាន ោកជ់ាគុំនរម្របឆុំងជាមយួនឹងអនក ឬមានគុំនិរេយ័ខ្លល ច
ធកើរមានធ ើងធន្ទះធ ើយ។ 

ធៅធេលអនកសមលងឹធៅធលើ កតសីងឃមឹនឹងធកើរជាថមី។ ធទះបជីាេយញះ្ុំយ៉ោ ងណាកត ី
វាមនិ្ុំជាងម្រេះជាមាេ ស់ធន្ទះធទ។ អវីដែលអនកម្ររូេធ្វើគឺសមលងឹធៅម្រេះអងគ ធែើយ
ទញកចិរតថា ម្រេះអងគម្រទងន់ឹងធ្វើអវីៗម្រគបយ់៉ោ ង ធទះបីជាម្ររូេយងធលើទកឹ ធែើមបមីករក
អនកកតី។ ចូរធឆព ះធៅមញខ ធែើយមានសងឃមឹធ ើង! អនកនងឹកលងការក់ារធនះខ្លល ុំងជាង
មញន។ ចូរផ្េងច់ិរតធលើម្រេះធយស ូ មានឥរយិបថេ ិជមាន ចូរធឆព ះធៅមញខ ធែើយអវី
ដែលអនកម្ររូេធ្វើ…គឺ កញុំធមើលធម្រកាម។ 
 



 

ជំពកូ ៧ 
 

ចូររាប់ព្រះរររបស់អ្នកជំនួសបញ្ហា របស់អ្នក 
 

ព្រលឹងអញអអើយ ចូរសរអសើរដល់ព្រះអយហូវ៉ាច ះ  អហើយក ុំឲ្យអលេច  
បណ្តា ព្រះគ ណ… 

ទុំន កតអ្កើង ១០៣:២ 
 

“អនកអាចអ ើញផ្កក យបានតតអៅកន ងភារងងឹតប៉ា អណ្តណ ះ។” 
Martin Luther King Jr. 

 

ពេលមយួ ខ្ញ ុំបានឮអុំេីពរឿងបញរសម្នា កដ់ែលបានវពងេងបាតព់ោររបស់ខលួន នាពេល
ល្ងា ចមយួ។ គាតដ់សេងរកយ៉ា ងខ្ល ុំង ខុំរកយ៉ា ងវវីកព់ៅផ្លូវកាចជ់្រុងខ្ងពជ្ៅ ទុំង
ពៅពជ្កាមព្លើងតាមែងផ្លូវផ្ង។ អាកឆ្លងកាតទ់ីពនាោះម្នា កប់ានកតស់ម្នា ល់ព ើញគាត់
ដសេងរកយ៉ា ងវវីក ់ កប៏ានឈបព់ ើយរួយ ដសេងរកពោរ ដែលបាតទ់ុំងពនាោះ។ 
ប៉ាញនាា ននាទីបនាា បេ់ីដសេងរកយ៉ា ងម៉ាតច់ត ់អាករួយ រកគាតព់នាោះកប៏ានសួរថា “ឥឡូវ 
ពតើអាកជ្បាកែកដនលងដែលអាកបានព្េើឲ្យធ្លល កព់ោោះទុំងពនាោះឬពទ? ពបើសិនជាពយើង
ែឹងេីតុំរញយ ជ្បដ លជា ពយើងអាចម្ននសុំណាងជាង។” អាកដែលព្េើឲ្យបាតព់ោរ
ពនាោះបានពឆ្លើយពោយគាា នបងអងថ់ា “ខ្ញ ុំបានព្េើឲ្យ វាធ្លល កខ់ណ:ដែលខ្ញ ុំកុំេញងពៅកាញង
ផ្ាោះ។” ការពឆ្លើយតបពនោះបានព្េើឲ្យម្ននភាេជ្សឡុំងកាុំង អាករួយ បាននយិយ
ពឡើងថា “ពបើអាកបានព្េើឲ្យធ្លល កព់ៅកាញងផ្ាោះរបស់អាក ព តញអេីពយើងដសេងរកពជ្កាមព្លើង
តាមផ្លូវខ្ងពជ្ៅពនោះពៅវញិ?” អាកបាតព់ោរពនាោះកប៏ានតបវញិថា “េីពជ្រោះពៅ
ពជ្កាមព្លើងខ្ងពជ្ៅពនោះ ជ្បពសើរជាង”។ 

ការគិតជាតុំបងូរបស់អាក អាចជ្បដ លជាថា ពនាោះគឺជាពរឿងែអ៏ស់សុំពណើ ច។ 
ម្ននអាកណាែឹងឲ្យជ្បពសើ រជាងថាព្េើយ៉ា ងែូចពមេច។ វាពមើលពៅហាកែូ់ចជាពរឿង
អស់សុំណីច ដែលដសេងរកកូនពោរបានបាតក់ាញងផ្ាោះ ខណ:ខលួនកុំេញងឈរពជ្កាម 
ព្លើងតាមផ្លូវ ប៉ាញដនេខ្ញ ុំនឹងជ្បាបអ់ាកនូវព តញផ្លននោចព់រឿងពនោះ។ ជាពជ្ចើនែងកាញង
រីវតិ ពយើងដសេងរកនូវអេីៗដែលពយើងជ្តូវការ ដតពយើងដសេងរកខញសកដនលង។ ម្នន
ចពជ្មៀងេីពែើមមយួពជ្ចៀងថា ពយើង “ដសេងរកពសាហាពៅកដនលងខញសទុំងអស់។” ខ្ញ ុំ
គិតថា ពនាោះជាការេិត។ ដតខ្ញ ុំកគ៏ិតដែរថា  ពយើងដសេង រកកេីសងឃមឹកព៏ៅកដនលងខញស 
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ពមើលអេីដែលពយើងសល់ 
មនិដមនពមើលអេីដែលពយើង
បានបាតប់ងព់នាោះពទ។  
 

ទុំងអស់ដែរ។ 
ពបើពយើងេិតជាចងរ់កីរាយនឹងរីវតិ ពយើងជ្តូវដតព្េើឲ្យម្ននការផ្លល ស់បេូរជាមូល

ោា នទីកដនលងដែលពយើងដសេងរកពសចកេីសងឃមឹ។ ជ្េោះពយស ូជ្តូវដតជាជ្ប្េននពសច
កេីសងឃមឹរបស់ពយើងជ្គបព់វល្ងទុំងអស់ មនិថាកាល:ពទស:រញុំវញិពយើងដបបណា
ពទ។ កាល:ពទស:របស់ពយើងមនិដមនជាអេីដែលកុំណតក់ុំរតិននអុំណររបស់ពយើងពទ
។ ពបើពទោះជាពយើងរួបនងឹនងាដែលអាជ្កកខ់្ល ុំងកព៏ោយ ពយើងពៅដតម្ននទុំនញកចិតេ 
ពេញពោយអុំណរ កាយវកិារដែលពេញពោយពសចកេីសងឃមឹ ពបើពយើងពរៀនពមើលអេី
ដែលពយើងសល់ មនិដមនពមើលអេីដែលពយើងបាន
បាតប់ងព់នាោះពទ។ ជានិចចជាកាល ពមើលពៅអេីដែល
ជ្េោះជាម្នច ស់កុំេញងព្េើ មនិដមនពយើងគិតនូវអេីដែល
ជ្េោះអងាមនិព្េើពទ។  

ខ្ញ ុំចងឲ់្យម្នននរណាម្នា កប់ានដចកចាយការេិតទុំងពនាោះជាមយួខ្ញ ុំ កាញងជ្គាែុំបូង
ននរីវតិ។ ខ្ញ ុំបានពវទនាអស់ជាពជ្ចើនឆ្ា ុំ ជាជ្គិសេបរស័ិទដែលខកចិតេ ព តញផ្លែ៏្ ុំ
មយួពនាោះគ ឺ េីពជ្រោះដតខ្ញ ុំដតងដតគិតនូវអេីដែលខ្ញ ុំមនិម្នន។ ខ្ញ ុំមនិជ្គានដ់តបានគិត
យ៉ា ងែូពចាា ោះពទ ខ្ញ ុំដងមទុំងបានតអូញដតអរេីវាផ្ងដែរ។ ខ្ញ ុំបានចុំណាយពេលការអ្ិ
ោា នរបស់ខ្ញ ុំទូលថាេ យជ្េោះអម្នច ស់នូវអេីៗទុំងអស់ដែលខ្ញ ុំមនិម្នន។ ជ្េោះជាម្នច ស់
ពអើយ ទូលបងាុំគាា នលញយជ្គបជ់្គានព់ទ។ ទូលបងាុំមិនម្ននពទេពកាសលលែូចពគដែរ។ 
ទូលបងាុ្ំ ុំធ្លតព់ឡើងមិនលអពទ។ បញ្ជ ីពនាោះម្ននជា ូរដ ។ ខ្ញ ុំពមើលរញុំវញិខលួនខ្ញ ុំ និង
បានព្េើបញ្ជ ីោរពេើ្ណឌ រាល់នងាេីអេីៗដែលខ្ញ ុំគាា ន។ 

ប៉ាញដនេជ្េោះអម្នច ស់បានចាបព់ផ្េើមបង្ហា ញខ្ញ ុំថា ខ្ញ ុំបានម្ននពជ្ចើនព ើយ ខ្ញ ុំជ្គានដ់ត
ដសេងរកកាញងកដនលងខញស។ គាា នរយ័រុំនោះពៅកាញងការពផ្លេ តពៅពលើអេីដែលអាកបាន
បាតប់ង ់ឬអេីដែលអាកគាា នពនាោះពទ។ រួសឲ្យការោក ់ថាមេល និងការខិតខុំរបស់
ខ្ញ ុំពៅកាញងភាេរអ ូរទុំអុំេអីេីដែលខ្ញ ុំបានបាតប់ង ់ ជ្េោះអម្នច ស់បានចាបព់ផ្េើម បពជ្ងៀនខ្ញ ុំ 
ឲ្យពផ្លេ តពលើអេីដែលខ្ញ ុំសល់វញិ។ ខ្ញ ុំអាចនឹងគាា នលញយនឹងពៅកុំោនេពៅនងាឈបស់ុំ
រាក ប៉ាញដនេយ៉ា ងពហាចណាស់ខ្ញ ុំម្ននលញយចាយវាយពផ្េងសុំរាបដ់ខពនាោះ។ ខ្ញ ុំអាចនឹង
គាា នសមតថភាេដែលអាកពផ្េងពទៀតម្នន ដតខ្ញ ុំជាអាកទុំនាកទ់ុំនងែល៏អ ព ើយជ្េោះជា
ម្នច ស់បានចាបព់ផ្េើមពជ្បើវាទុំងពនាោះពែើមបរីួយ មនញសេ។ ខ្ញ ុំអាចនឹងជ្តូវបានបុំភានែូ់ច
ជាពកាង ប៉ាញដនេជ្េោះរម្នច ស់បានពជ្បាសខ្ញ ុំ។ ោេ ម ី និងកូនៗរបស់ខ្ញ ុំមនិជ្គបល់កខណ៍ 
ពទ ប៉ាញដនេខ្ញ ុំបានេរជាមយួនងឹជ្គួោរ។ ឪេញកម្នេ យខ្ញ ុំបានពបាោះបងខ់្ញ ុំពចាល ប៉ាញដនេជ្េោះ
អម្នច ស់បានបីបាចខ់្ញ ុំ (ចូរពមើលទុំនញកតពមកើង ២៧:១០)។ 

ខ្ញ ុំចាបព់ផ្េើមពផ្លេ តពលើអេីដែលខ្ញ ុំម្ននកានដ់តពជ្ចើន ជាជាងអេីដែលខ្ញ ុំបានបាតប់ង ់
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ម្ននបីពសន គឺពលើសេីជ្គប់
ជ្គានព់ៅកាញងជ្េោះ សេនន
ជ្េោះជាម្នច ស់។  
 

ប៉ាញណាា  ឥរយិបងរបស់ខ្ញ ុំបានផ្លល ស់បេូរប៉ាញពណាា ោះដែរ។ ខ្ញ ុំបានចាបព់ផ្េើមព ើញជ្េោះេរ
របស់ជ្េោះជាម្នច ស់ និងកេពីមតាេ ករញណារបស់ជ្េោះអងាមកពលើរបូខ្ញ ុំ រឯីពសចកេីសងឃមឹ
របស់ខ្ញ ុំកប៏ានចាបព់ផ្េើមសុំកាុំងពឡើងដែរ។ 

ការែូចគាា  ាឹងកអ៏ាចជាការេតិសុំរាបអ់ាកផ្ងដែរ។ មនិថា អាកជ្បឈមនងឹអេីពទ
ពៅនងាពនោះ អាកពៅដតអាចដសេងរកអុំណរងាីមយួកាញងរីវតិបានដែរ។ អាកជ្បដ លជា
ម្ននការបាតប់ងអ់េមីយួ កជ៏្បដ លជាម្ននផ្លជ្បពយរនខ៍លោះៗដែលអាកមនិម្នន 
ដែរ។ ប៉ាញដនេរុំនួសឲ្យការពផ្លេ តពលើអេីដែលអាកបាតប់ង ់ព តញអេីបានជាអាកមនិដសេងរក
អេីដែលអាកម្នន? អាកនឹងបានភ្ាកព់ផ្អើលនូវអេីដែលអាករកព ើញមនិខ្ន។ 
 

លយុបសីសន នងិ្ព្រះជាម្ចា ស ់
 

ខ្ញ ុំបានអានមេងកាលេីពេលមយួដែលអាកម្នេ យពងរសីា បានចាបព់ផ្េើមពបសកកមា
របស់គាតព់ៅឥណាឌ  គាតគ់ាា ន លញយពទ។ គាតប់ានម្ននសញបិនេថានឹងោងសង់
មណឌ លកញម្នរកុំជ្រមយួ ព ើយរួយ អាកជ្សុកកាល់គូតា ប៉ាញដនេ រុំនួយគាា នពៅទីពនាោះ
ពទ។ ពេលណាសួរគាតថ់ា ជាកដ់សេង អាកម្ននលញយប៉ាញនាា ន គាតក់ប៏ានតបវញិថា 
“ម្ននបីពសន”។ មនញសេម្នា ឆ្ាល់នឹងពបសកកមារបស់គាត ់ ពោយសួរថា “ពតើអាកនឹង
ព្េើអេីជាមយួនងឹលញយបីពសននងឹពកើត?” ប៉ាញដនេអាកម្នេ យពងរសីាបានតបមកវញិថា 
“ខ្ញ ុំម្ននលញយបីពសន និងម្ននជ្េោះជាម្នច ស់ ពតើខ្ញ ុំ ជ្តូវម្ននអេីពទៀត?” 

ខ្ញ ុំពេញចិតេនឹងចរកិដបបពនោះណាស់។ អាកម្នេ យពងរសីាមនិបានខេល់ខ្េ យពរឿង
ម្ននបីពសនពនាោះពទ េីពជ្រោះគាតម់្ននជ្េោះជាម្នច ស់ព ើយ! ខ្ញ ុំអោច រយេីរីវតិរបស់
ពយើងនឹងដជ្បជ្បួលយ៉ា ងែូចពមេចជ្បសិនពបើពយើងបាន ចាបព់ផ្េើមរាបនូ់វអេីដែលជ្េោះជា
ម្នច ស់បានផ្េល់ែល់ពយើងពនាោះ។ វាអាចមនិែូចគាា ពទ ពបើពយើង ជ្បែូចការពនាោះពៅ

នឹងអេីដែលអាកពផ្េងម្នន ព ើយវាកម៏និែូចដែរ 
ពបើពយើងជ្បែូចពៅនឹង ពសចកេដីែលពយើងកុំេញងដត
ទូលសូម ប៉ាញដនេពទោះបីជាតូចតាចកេ ី គឺជ្គបច់ុំពរោះ
ជ្េោះជាម្នច ស់ជ្តូវការ។ ម្ននបីពសន គឺពលើសេីជ្គប់

ជ្គានព់ៅកាញងជ្េោះ សេននជ្េោះជាម្នច ស់។ ពបើជ្េោះជាម្នច ស់អាចផ្េល់អាហារែល់បញរសៗ
៥០០០នាក(់ដងមទុំង ស្តសេីៗ និងពកាងៗផ្ង) ពោយោរដតនុំបញង័េីរប ី និងជ្តីេីរ
កនាញយ ែូពចាោះចូរគតិអុំេអីេីដែលជ្េោះអងាអាចព្េើបាន ជាមយួនឹងអេីតចិតួចដែលអាក
ម្ននចញោះ។ អាកអាចនងឹគិតថា ប៉ាញដនេខ្ញ ុំគាា នអេីពទ សូមបដីតបីពសនកគ៏ាា នដែរ ។ អាកពៅ
ដតបានទទួលការពលើកទឹកចិតេ ពជ្រោះជ្េោះជាម្នច ស់បានបពងកើត្េទុំងមូលពនោះពចញ
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ខ្ញ ុំគិតថា វាជាគុំនិតែអ៏ោច រយមយួ 
ពបើពយើងបានព្េើបញ្ជ ីោរពេើ្ណឌ
េីរីវតិផ្លា ល់ខលួនពយើង ព ើយបាន
រាបជ់្គបជ់្េោះេរទុំងអស់ដែលជ្េោះ
ជាម្នច ស់បានផ្េល់ែល់ពយើង។  
 

េីភាេទពទ។ជ្េោះអងាបានចាបព់ផ្េើមពោយម្ននជ្េោះបនាូលននពសចកេីរុំពនឿពៅពលើភាេ
ទពទដែលគាា នរបូរាង។ មនិថាពយើងម្ននតិចតួចប៉ាញណាា ពទ ពយើងអាចព្េើវាបាន។ 

ពតើអាកធ្លល បព់ៅកាញងហាងលកព់ជ្គឿងពទស ចុំពេលដែលពគកុំេញងដតព្េើបញ្ជ ីោរពេើ
្ណឌ ឬពទ? ពមើលពៅអោច រយណាស់ ដែលពមើលជ្កុមោរពេើ្ណឌ ចូលមក ព ើយ
ចាបព់ផ្េើមរាបអ់េីៗពៅកាញងហាងពនាោះ។ េួកពគែកពចញនូវឧបករណ៍របស់េួកពគ េួក
ពគពបាោះតនមលពលើជ្គបរ់បស់ រចួេួកពគរាបយ់៉ា ងផ្ចិតផ្ចង ់ ព ើយរាបព់ឡើងវញិ ពែើមបឲី្យ
ែឹងចុំននួែេ៏តិជ្បាកែ។ ការអេីដែលព្េើឲ្យខ្ញ ុំភ្ាកព់ផ្អើលគ ឺ មនិដមនមនិបានឲ្យខ្ញ ុំឈរ
ពមើលប៉ាញពណាា ោះពទ។ េីពជ្រោះេកួ ពគបានរាបសូ់មបដីតរបស់តូចបុំផ្ញត។ ជ្គបស់ករពៅស ូ 
កុំប៉ាញងកុំេិត ជ្គបដ់ផ្លពចកដែលជាុំ គឺេួកពគព្េើោរពេើ្ណឌ  ជ្គបរ់បស់ទុំងអស់។ 

ខ្ញ ុំគិតថា វាជាគុំនិតែអ៏ោច រយមយួ ពបើ
ពយើងបានព្េើបញ្ជ ីោរពេើ្ ណឌ េីរីវតិ
ផ្លា ល់ខលួនពយើង ព ើយបានរាបជ់្គបជ់្េោះេរ
ទុំងអស់ដែលជ្េោះជាម្នច ស់បានផ្េល់ែល់
ពយើង។ ពនាោះវានឹងបពងកើនពសចកេីសងឃមឹ
របស់ពយើង ព ើយោថ បនាពសចកេីរុំពនឿ
របស់ពយើងដែរ។ ពយើងអាចពែើរពោយទុំនញកចិតេ អរជ្េោះគញណជ្េោះជាម្នច ស់សុំរាបអ់េីៗ
ទុំងអស់ដែលជ្េោះអងាបានផ្េលែល់ពយើង ជាជាងបង្ហា ញេីការបារមភ និយយដតេី
អេីដែលពយើងគាា ន។ ពយើងគួរដតរាបជ់្គបក់ារទុំងអស់។ វាអាចពមើលពៅតូច ប៉ាញដនេចូរ
រាបវ់ាចញោះ ព ើយអរជ្េោះគញណ ជ្េោះអងាពោយការពនាោះ។ ចូរបពងកើតទម្នល បន់នចុំណាប់
អារមាណ៍ពលើអេីដែលជ្េោះជាម្នច ស់ព្េើសុំរាបអ់ាក ព ើយពយើងគិតេីជ្េោះេររបស់ជ្េោះអងា
ប៉ាញណាា  ពនាោះពសចកេីសងឃមឹកន៏ឹងបរបិូរណ៍យ៉ា ងពនាោះដែរ។ ជ្េោះជាម្នច ស់បាន ជ្បទន
ជ្េោះពយស ូមកពយើង ព ើយពបើជ្េោះជាម្នច ស់បានព្េើែូពចាោះដមន ពតើជ្េោះអងានឹងមនិផ្េល់
អេីពផ្េងពទៀតមកពយើងពទឬអ?ី 
 

សរលស្វើសារសរើភណ្ឌ  
 

បញ្ជ ីោរពេើ្ ណ័ឌ ម្នា ក់ៗ  នឹងពមើលពៅខញសៗគាា ។ ពយើងមនិដមនម្ននអុំពណាយទន 
ពទេពកាសលល ឬការផ្េល់ឲ្យែូចៗគាា ពទ ព ើយពយើងកច៏ាស់ជាមនិម្ននវាពៅពេល
ែូចគាា ដែរ ប៉ាញដនេជ្េោះជាម្នច ស់មនិដែលបានសនាថា អាកនឹងម្ននអេីដែលអាកពផ្េង
ពទៀតម្នន ឬបញគាលណាពនាោះអាចម្នននូវអេីដែលអាកម្ននដែរ។ ខ្ញ ុំនឹកពឡើងវញិថា 
ពៅកាញងអាណានគិមគមលងម់យួ កាលេីពេលពៅជ្បពទសឥណាឌ  ព ើយម្ននមនញសេ
 លងម់្នា កប់ានអពញ្ជ ើញខ្ញ ុំ ពបើខ្ញ ុំចងព់ៅព ើញផ្ាោះរបស់គាត។់ គាតព់មើលពៅរ ុំព្ើបខ្ល ុំង
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ណាស់ ែូពចាោះខ្ញ ុំកប៏ានពៅពមើល ជាមយួគាតព់ោយកេីរកីរាយ។ ពៅែល់ព ើញថា អេី
ដែលគាតប់ានពៅថាផ្ាោះគឺជារងូមយួរុំពៅជ្បម្នណជា ៣ដម៉ាជ្ត និងកមពស់ជ្បម្នណ 
១.៨ដម៉ាជ្ត ដែលរីកដបរពៅទទីួលែក៏ខេក។់ វាបានបុំរកព់ោយអជ្ងឹងព្េើេីនែ ជា
មយួនឹងពបា៉ា តកុំេិតេីរ និងចានេីរបី។ ខ្ញ ុំជ្តូវដតទទួលថា ខ្ញ ុំបានជាបន់ឹងដខេចុំណង 
ពេលបានែឹងថា គាតរ់កីរាយជាមយួការតិចតចួប៉ាញណាា  ព ើយខ្ញ ុំជាញឹកញាបម់និ
រកីរាយខ្ល ុំងប៉ាញណាា ។ 

ជាមយួការដបបពនាោះពៅកាញង ពនោះជាតារាងអេីៗដែលជ្តូវអរជ្េោះគញណជ្េោះជាម្នច ស់
។ អាកអាចនឹងគាា នជ្គបអ់េីៗពៅកាញងតារាង(ពេលពនោះ)ពទ ប៉ាញដនេម្ននអេីជាពជ្ចើនដែល
អាកធ្លល បឮ់។ មនញសេគមលងដ់ែលខ្ញ ុំបានរបួនឹងម្ននពម្នទនភាេដែលម្ននអេីៗែូច
ខ្ងពជ្កាមពនោះ។ 
 

 ម្ននែុំបូលពលើកាលរបស់អាក 
 ម្ននមតិេរួយ ពមើលអាក 
 ម្ននសម្នរិកជ្គោួរជ្សឡញ់អាក 
 ម្ននរងយនេែុំពណើ រការ (ដមនព ើយ ពទោះវាកុំរព្េើែុំពណើ រកព៏ោយ) 
 ម្ននអាហារពេញពរោះ 
 ម្ននទឹកពៅេ ទកឹជ្តជាក ់
 ម្ននអារមាណ៍ព្េើកុំដបលងពលង 
 ម្ននលញយបងវ់កិយ័បជ័្ត 
 ម្ននដជ្គផ្លសញកភាេ 
 ម្ននសញបិនេកាញងចិតេ 
 ម្ននឱកាសផ្េល់ការអបរ់ ុំែល់កូនៗ 
 ម្ននេួករុំនញុំដែលពលើកទឹកចតិេអាក 
 ម្ននរបូកាយសញខភាេលអ 
 ម្ននទូដែលពេញពោយសុំពលៀកបុំរក ់
 ម្ននគមពរីអាន 
 ម្ននកេីសងឃមឹសុំរាបអ់នាគត 

 

ការទុំងពនោះគឺជ្គានដ់តខលោះៗ ដែលបានចូលមកកាញងគុំនិតរបស់ខ្ញ ុំប៉ាញពណាា ោះ។ ខ្ញ ុំ
យល់ថា ពបើអាកបានចុំណាយពេលគិតនងិទូលសូម ពនាោះអាកនឹងពឡើងែល់១០ែង
ដវងជាងតារាងមយួពនោះពៅពទៀត។ 

ការខលោះៗដែលខ្ញ ុំបានពលើកពឡើងអាចហាកែូ់ចជាមូលោា នជ្គឹោះបនេិច ប៉ាញដនេពបើអាក 
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រុំនួសការនយិយថា 
“គាា នកេីសងឃមឹ” ព តញអេី
មនិនយិយថា “ម្ននកេី
សងឃមឹជានិចចវញិ!។  
 

គិតេីវាវញិ ម្ននមនញសេជាពជ្ចើនរុំវញិេិ្ េពល្ងកដែលគាា នមូលោា នជ្គឹោះែូចអាក
ម្ននពទ។ ទឹក អាហារ រជ្មក អេីៗទុំងពនោះ ជ្តូវដតបានរាបប់ញ្ចូ ល។ ពយើងគួរដតអរ
ជ្េោះគញណជ្េោះជាម្នច ស់សុំរាបអ់េីៗ ដែលជាជ្គឹោះែច៏ាុំបាចទ់ុំងពនោះ ព ើយមនិជ្តូវពមើល
រ ុំលងមយួនាទីណាពោោះពឡើយ។ 
 

ម្ចនសសចកតសីង្ឃមឹជានចិា 
 

បញ្ជ ីោរពេើ្ ណឌ ននភាេលអរបស់ជ្េោះជាម្នច ស់គឺសុំខ្នណ់ាស់ េីពជ្រោះនិយយ
ពោយជ្តងព់ៅ វាែូចជាង្ហយកាញងការពមើលឧបសគាពៅកាញងរវីតិ ព ើយបានបាកទ់កឹ
ចិតេ។ ពបើពយើងពមើលពៅឯឧបសគា ពនាោះវាង្ហយនឹងបាតប់ងព់សចកេីសងឃមឹមនិខ្ន
។ អាកអាចនឹងពមើលពៅគណពនយយ្នាគាររបស់អាក ព ើយអស់សងឃមឹ។ ពេល
ខលោះ អាកកអ៏ាចពមើលពៅកូនរបស់អាក ព ើយអាកចងព់បាោះនែពឡើងពលើអាកាស រចួ
និយយថា “គាា នសងឃមឹពទ” ។ អាកអាចនឹងពមើលមកកានខ់លួនឯង ព ើយនិយយ
ដបបែូពចាោះដែរ! អាកកអ៏ាចនឹងពបើកបរពៅព្េើការ រចួគិតថា គាា នសងឃមឹពទ ។ ជ្បាកែ
ណាស់ថា ពនាោះព ើយជាអេីដែលខ្ា ុំងសជ្តូវចងឲ់្យអាកព្េើ។ វាែឹង ពបើវាអាចព្េើឲ្យអាក
អស់សងឃមឹ ពនាោះពយើងនឹងមនិអាចបនេពៅកានព់សចកេរីុំពនឿែក៏ាល ហានពឡើយព ើយ
ពយើងនឹងខកខ្ននូវគុំពរាងការណ៍ែល៏អរបស់ជ្េោះជាម្នច ស់សុំរាបព់យើងមនិខ្ន។ 

ចូររុំនោះពសចកេីលបងួដែលនាុំឲ្យពមើលពៅឯអេីដែលអាកបានបាតប់ង ់ ឬ គាា ន 
ព ើយដបរមកពមើលអេីទុំងអស់ដែលជ្េោះជាម្នច ស់បានព្េើ កុំេញងព្េើ ព ើយនឹងព្េើវញិ 
។ ពេលអាកព្េើែូពចាា ោះព ើយ ពនាោះពសចកេីសងឃមឹរស់ពឡើង អុំណរនងឹពកើនពឡើង 
រុំពនឿកន៏ងឹចុំពរ ើនពឡើង ព ើយសកមាភាេកន៏ឹងសកមាពឡើងដែរ។ ចូរចាុំថា ពេលអាក
រស់ពៅកាញងសួនននពសចកេីសងឃមឹ អេីៗកន៏ឹងចុំពរ ើនពឡើងដែរ។ 

រុំនួសការនយិយថា “គាា នពសចកេីសងឃមឹ” ព តញអេីមនិនិយយថា “ម្នន
សងឃមឹជានិចចវញិ!”។ចូរសុំពរចចិតេព្េើោរពេើ្ណឌ េី
ដែលជ្េោះជាម្នច ស់បានជ្បទនែល់អាក ព ើយពជ្រើស
ពរ ើសកេីសងឃមឹពែើមបឲី្យម្ននបដនថមពទៀត។ ចូរព្េើតារាង
ននជ្េោះេររបស់ជ្េោះជាម្នច ស់ដែលបានជ្បទនមកអាក 
ព ើយអាកកអ៏ាចអានវាឲ្យខ្ល ុំងៗពឡើងរាល់នងាដែរ។ 
អាកពផ្លេ តពលើអេីដែលអាកម្ននពជ្ចើនប៉ាញណាា  ភាេលអៗ ននជ្េោះកនឹ៏ងព្េើឲ្យ អាកភ្ាកព់ផ្អើល
កាញងរីវតិរបស់អាកយ៉ា ងពនាោះដែរ។ 
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ជ្េោះគមពរី ពអព្សូរ ១:៣ ដងលងថា៖ 

សូមសរពសើ រែល់ជ្េោះែជ៏ាជ្េោះវរបិតាននជ្េោះពយស ូវជ្គីសា ជាជ្េោះអម្នច ស់នន
ពយើងរាល់គាា  ដែលជ្ទងប់ានជ្បទនេរមកពយើងកាញ ងជ្េោះជ្គីសា ពោយជ្គប់
ទុំងជ្េោះេរខ្ងជ្េលឹងវញិ្ញា ណពៅោថ នែខ៏ពស់។ 

 

ខគមពរីខ្ងពលើគឺអាចផ្េល់ែល់អាកនូវពសចកេីសងឃមឹ។មនិថាសេេនងាអាកជ្បឈម
នឹងអេីពទ អាកនឹងពៅដតបានេរជាមយួនឹងអេីៗ ដែលអាកជ្តូវការផ្ងដែរ។ ពបើអាកជ្តូវ
ការថាមេល ពបើអាកជ្តូវការរុំពនឿ ពបើអាកជ្តូវការមតិេម្នា ក ់ ពបើអាកជ្តូវការការយល់ែឹង 
ពបើងអាកជ្តូវការសនេិភាេ ឬអុំណរ ឬពសចកេីសញចរតិ ឬលញយ ឬសញខភាេ ឬ ការ
ពជ្បាសឲ្យជា ឬរយ័រុំនោះ ពនាោះជ្េោះជាម្នច ស់នឹងផ្េល់វាសុំរាបអ់ាក។ ជ្េោះគមពរី ្លីីេ 
៤:១៩ ដងលងថា “ជ្េោះននខ្ញ ុំ ជ្ទងន់ឹងបុំពេញជ្គបទ់ុំងអស់ ដែលអាករាល់គាា ជ្តូវការ 
តាមពភាគសមបតេនិនជ្ទងែ់ឧ៏តេម កាញងជ្េោះជ្គីសាពយស ូ”។ 

កាញងពេលដែលអាកអាចម្ននការសងេយ័ថា ជ្េោះអងានឹងផ្េល់របស់ទុំងអស់ពនាោះ
កាញងពេលបចចញបបនា ឬកាញងនងា អនាគត សូមពមើលពៅពជ្កាយនូវអេីដែលជ្េោះអងាបានព្េើ
រចួព ើយ។ ចូរពមើលបញ្ជ ីោរពេើ្ណឌ ននជ្េោះេររបស់អាក ព ើយទញកឲ្យវារុំរញញពសច
កេីរុំពនឿរបស់អាកសុំរាបអ់នាគតចញោះ។ ពនាោះជារពបៀបដែលពល្ងកោវឌីបានព្េើព ើយ
។ ពេលពសេចសូល និងបងបអូនោវឌិឆ្ាល់ថា ពតើោវឌិអាចយកឈាោះពគាលីយ៉ា ត់
ពោយរពបៀបណាពនាោះ ោវឌិបានផ្លអ ក ព ើយបានព្េើោរពេើ្ណ័ឌ េីអេីដែលលអរបស់
ជ្េោះពៅកាញងរិវតិរបស់គាត។់ គាតប់ានដងលងថា “អាកបុំពរ ើរបស់ជ្េោះអងាបានសម្នល ប់
ទុំងសិងា ទុំងខ្ល  ាញ ុំ ឯរន្លីីសាីនមនិបានកាតដ់សបកពនោះជ្តូវដតែូចជា សតេមយួ
ពនាោះដែរ ពោយពជ្រោះវាបានបុំបាកម់ញខទេ័ននជ្េោះែម៏្ននជ្េោះរនាគងព់ៅ!” (១ោុំយូ
ដអល១៧:៣៦)។ ោវឌិម្ននទុំនញកចតិេនឹងការពនាោះ េីពជ្រោះជ្េោះជាម្នច ស់បានព្េើការ
ពនាោះសុំរាបគ់ាតក់ាលេីមញន ជ្េោះជាម្នច ស់កន៏ឹងព្េើការអោច រយជាងពនោះកាញងពេលបញ្ញា
មកែល់បចចញបបនាដែរ។បញ្ជ ីោរពេើ្ណឌ េីជ្េោះេររបស់ោវឌិបានផ្េល់ពសចកេីសងឃមឹ
ែល់គាត ់គាតជ់្តូវដតរស់ដបរពចញេីពជាគវាសនារបស់គាត។់ 

 

ការឲ្យររដលអ់្នកគជឺាអ្វដីដលព្រះជាម្ចា សស់រវព្រះហប្ញទយ័ចង្ស់្វើ 
 

ពលើសេីអេីទុំងអស់ៗ ពៅពេលអាកចាបព់ផ្េើមព្េើបញ្ជ ីោរពេើ្ណឌ េអីេីៗដែលលអ
របស់ជ្េោះជាម្នច ស់កាញងរីវតិរបស់អាក ពៅពេលអាកចាបរ់ាបជ់្េោះេររបស់ជ្េោះជាម្នច ស់ 
ពនាោះវានឹងបុំពេញពសចកេីអុំណរកាញងចិតេរបស់អាក។ ខ្ញ ុំបានព្េើការកតស់ុំគាល់ថា វា
មនិអាចពៅរចួពទកាញងការជាអាកអរជ្េោះគញណផ្ងនិងបានបាកទ់ឹកចតិេផ្ងកាញងពេលដត
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ខ្ញ ុំបានព្េើការកតស់ុំគាល់ថា វា
មនិអាចពៅរចួពទកាញងការជាអាក
អរជ្េោះគញណផ្ងនិងបានបាកទ់ឹក
ចិតេផ្ងកាញងពេលដតមយួពនាោះ។  
 

មយួពនាោះ។ វា មនិអាចែុំពណើ រការបានពទ។ 
ពបើសិនជាអាកនឹងចុំណាយពេលខលោះកាញងនងានិ
មយួៗ ពផ្លេ តពលើងជ្េោះេររបស់ជ្េោះជាម្នច ស់ 
និងពមតាេ របស់ជ្េោះអងា អាកនឹងមនិអាចជា
អាករួយ មនិបានពទ… អាកនងឹបានពេញ ូរ
ព ៀរពោយអុំណររបស់ជ្េោះអម្នច ស់។ 

ជ្េោះបនាូលននជ្េោះជាម្នច ស់ជ្បាបព់យើងថា អុំណររបស់ជ្េោះអម្នច ស់គឺជាកម្នល ុំងនន
ពយើង (សូមពមើលពនព ម្ន៨:១០)។ មនញសេជាពជ្ចើនជ្សងូតជ្សង្ហត ់ម្ននអារមាណ៍
អស់កម្នល ុំង មនិចងព់ងើបេីពៅអី ពៅឯកដនលងការង្ហរពោយពៅព្េើជាជ្គូបងេកឹបដនថម
ពទៀតពៅឯផ្ាោះពឡើយ េីពជ្រោះវាគឺជាកិរយិដែលគាា នអុំណរ។ មនញសេខលោះ គឺពខាយ
ទុំងជ្សុងពៅពេលេកួពគជ្តឡបេី់កដនលងការង្ហរ ព ើយពនាោះមនិដមន ពោយោរដត
ការង្ហររបស់េួកពគពទ ដតពជ្រោះេួកពគម្ននអាកបបកិរយិអាជ្កកព់ៅកដនលងដែលេកួ
ពគព្េើការ ព ើយមនញសេទុំងអស់ពៅទីពនាោះកែូ៏ពចាា ោះដែរ។ ឥរយិបងអវរិជម្នននឹង
រោះឥទធិេលែល់ដផ្ាកទុំងអស់ននរីវតិរបស់ពយើង សូមបដីតខ្ងសញខភាេ។ ប៉ាញដនេពបើ
ពយើងសពជ្មចចិតេថា រកីរាយនឹងអេីដែលជ្េោះជាម្នច ស់បានជ្បទនែល់ពយើង ព ើយ
ពផ្លេ តពលើអេីដែលលអកាញងរីវតិ ពនាោះពយើងមនិជ្គានដ់តជាអាករកីរាយប៉ាញពណាា ោះពទ ដត 
ពយើងកជ៏ាអាកម្ននសញខភាេលអផ្ងដែរ។ 

ជាពរៀងរាល់នងា ខ្ញ ុំរកាកុំណតជ់្តារបស់ខ្ញ ុំអុំឡញងពេលខ្ញ ុំពៅជាមយួជ្េោះអម្នច ស់។ 
ខ្ញ ុំសរពសរខជ្េោះគមពរី ដែលពលើកទឹកចតិេខ្ញ ុំ ខ្ញ ុំអ្ោិា ននូវសុំណូមអ្ិោា ននងាពនាោះ 
និងអេីែលខ្ញ ុំម្ននអារមាណ៍ថា ជ្េោះជាម្នច ស់ បានោកព់ៅកាញងែួងចិតេរបស់ខ្ញ ុំ និងអេីៗ
េិពសសដែលជ្េោះជាម្នច ស់ព្េើសុំរាបខ់្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំបានរកាកុំណតជ់្តា ែោ៏កសមសុំរាបខ់្ញ ុំ
ជាពជ្ចើនឆ្ា ុំ ព ើយេីពេលមយួពៅពេលមយួ ខ្ញ ុំចូលចិតេអានវាណាស់។ ពេលដែល
ខ្ញ ុំោកន់ែពលើកុំណតជ់្តាអតីតកាលទុំងពនាោះ វាគួរឲ្យចាបអ់ារមាណ៍សុំរាបខ់្ញ ុំដែល
ម្ននេីរបីពលើកកាញងមយួឆ្ា ុំ ជ្េោះជាម្នច ស់រ ុំឭកខ្ញ ុំឲ្យពចោះសងឃមឹនូវអេីដែលលអៗ ជាបនេ  
បនាា ប។់ វាជ្តូវដតម្ននោរ:សុំខ្ន។់ ពៅពេលខ្ញ ុំពេញពោយពសចកេីសងឃមឹ ពេលខ្ញ ុំ
រ ុំេឹងទញកថាជ្េោះជាម្នច ស់នឹងព្េើការែអ៏ោច រយពៅកាញងរវីតិរបស់ខ្ញ ុំ ពនាោះព្េើឲ្យវញិ្ញា ណ 
របស់ខ្ញ ុំជ្បពសើរពឡើង ព ើយបុំពេញខ្ញ ុំពោយពសចកេីអុំណរ។ ខ្ញ ុំទទួលទនវតីាមនី
យ៉ា ងពទៀងទត ់ ព ើយខ្ញ ុំគិតថា ពសចកេីសងឃមឹគឺជា “វតីាមនីរកីរាយ”។ ពយើងគួរដត
ទទួលយកពសចកេីសងឃមឹឲ្យបានពជ្ចើនកជ្មតិរាល់នងា! ខ្ញ ុំគតិថា ព តញែូពចាា ោះព ើយ 
ពនោះគឺជាខជ្េោះបនាូលសុំណេេចិតេរបស់ខ្ញ ុំ៖ 
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ជ្បាកែណាស់ ជ្េោះជាម្នច ស់
ម្នន “ការរ ុំេឹងទញក ការទតពមើល 
និងចុំណង”់ ពែើមបបីង្ហា ញែល់
អាកនូវការលអរបស់ជ្េោះអងា។ ពនោះ
ជាអេីដែលអាកអាចម្ននភាេ
រកីរាយ រ ុំេឹងទញកការលអពៅកាញង
រីវតិរបស់អាក។  
 

ពទោះពបើយ៉ា ងពនាោះ គងដ់តជ្េោះពយ ូវា៉ា ជ្ទងរ់ងច់ាុំឱកាស នឹងផ្េល់ជ្េោះគញណ
ែល់ឯងរាល់គាា ដែរ ព ើយពទោះពបើយ៉ា ងពនាោះកព៏ោយ គងដ់តជ្ទងនឹ់ងចាុំឯង
ពលើកែុំពកើងជ្ទងព់ឡើង ពែើមបឲី្យជ្ទងម់្ននពសចកេីអាណិតពមតាេ ែល់ឯង េី
ពជ្រោះជ្េោះពយ ូវា៉ា ជ្ទងជ់ាជ្េោះែជ៏្បកបពោយយញតេិ្ម។៌ ម្ននេរព ើយអស់
អាកណាដែលរងច់ាុំជ្ទង!់ 

ពអោយ ៣០:១៨ 
 

ជ្បាកែណាស់ ជ្េោះជាម្នច ស់ម្នន “ការរ ុំេឹង
ទញក ការទតពមើលនិងចុំណង”់ ពែើមបបីង្ហា ញ
ែល់អាកនូវការលអរបស់ជ្េោះអងា។ ពនោះជាអេី
ដែលអាកអាចម្ននភាេរកីរាយ រ ុំេឹងទញកការ
លអពៅកាញងរីវតិរបស់អាក។ ពនោះមនិដមនឆ្លញោះ
បញ្ញច ុំងេីជ្េោះជាម្នច ស់ េីការជ្េមព្េើពោយ
ភាេជ្ចដណនពទ ដតជាអេីដែលជ្េោះជាម្នច ស់
ចងព់្េើ។ ជ្េោះពយស ូបានសញគតសុំរាបអ់ាក 

ែូពចាោះអាកនឹងអាច “ម្ននរីវតិ ព ើយឲ្យម្ននរីវតិពនាោះពេញបរបិូរណ៌ផ្ង” (យ៉ាូហាន 
១០:១០)។ ែូពចាោះ ចូរកញុំបពណាេ យខលួនឲ្យជ្បជ្េឹតេនូវកិរយិម្នយទអាជ្កកព់ឡើយ។ 
ចូរ សពជ្មចជ្បជ្េឹតេនូវកិរយិម្នយទលអ និងរ ុំេឹងទញកការលអៗ មកេីជ្េោះអម្នច ស់ចញោះ។ 
ពយើងមនិរ ុំេងឹទញកពលើេួកពគ េីពជ្រោះពយើងមនិោកសម ប៉ាញដនេេីពជ្រោះជ្េោះជាម្នច ស់
ជ្ទងល់អ! ចូរពជ្រើសពរ ើសពែើមបសីរពសើរតពមកើងជ្េោះជាម្នច ស់ជាមយួនឹងែងួចិតេអរជ្េោះ
គញណនូវអេីៗទុំងអស់ដែលជ្េោះអងាបានជ្បទនមកអាក។ 
 

ចរូដាសស់សចកតសីង្ឃមឹរបសអ់្នកស ើង្! 
 

ែូចជាអាកបញ្ចបរ់ុំេូកពនោះ ចូរសួរខលួនឯងថា ពតើខ្ញ ុំម្ននកេីសងឃមឹែូចពមេច? ពតើអាក
ម្ននការរ ុំព្ើបជាពរៀងរាល់នងាពទ ការរ ុំេឹងទញកថា ជ្េោះជាម្នច ស់នឹងពឆ្លើយតបពសចកេី
អ្ិោា ន បុំពេញសញបនិេ បុំពេញតជ្មូវការ ព ើយព្េើកិចចការពផ្េងៗដែលអោច រយ កាញង
រីវតិរបស់អាកឬពទ? ពបើអាកមនិម្ននកេីសងឃមឹែូចអាកចងប់ានពទ អាកអាចផ្លល ស់បេូរ
ដបបពនាោះបាន។ វាមនិដមនជាែុំពណើ រការសាញគោា ញពទ គឺទុំងអស់ពនាោះចាបព់ផ្េើម
ពឡើងជាមយួនឹងការពមើលពៅអេីដែលអាកម្នន ជាជាងអេីដែលអាកបាតប់ង។់ 

ចូរព្េើោរពេើ្ណ័ឌ េីជ្េោះេរពៅកាញងរីវតិរបស់អាក។ ម្ននការជាពជ្ចើនដែលពៅពលើ
បញ្ជ ីរបស់អាកនឹងកាល យពៅជា្ុំចាស់ជ្បាកែ ប៉ាញដនេម្ននការខលោះពៅពលើបញ្ជ ី កអ៏ាច
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របស់អាក ព ើយពមើលការតូចៗ ពមើលអេីៗដែលជ្េោះជាម្នច ស់បានជ្បទនជ្េោះេរែល់
អាកទុំងអស់ពនាោះ។ ពេលអាកព្េើែូពចាោះ អាកនឹងកតស់ុំគាល់សរញបកាញងផ្លូវដែលអាក
ពមើលមកកានរ់ីវតិរបស់អាក។ អារ ៍េិរ ៍របស់អាក ជ្គួោរ មញខរបរ ការរុំរញញ
ទឹកចិតេ ព ើយទសេនោះទុំងអស់របស់អាកនឹងផ្លល ស់បេូរពៅពេលអាកម្ននែួងចិតេ
ដែលែឹងគញណ។ 

ែូពចាោះ ចូរពៅមញខពទៀត ព ើយទទួលយកកេីសងឃមឹរបស់អាកចុំពរ ើនពឡើងពៅនងាពនោះ
ចញោះ។ ជ្េោះជាម្នច ស់បានជ្បទនេរែល់អាកកាលេីមញន អាកម្ននតារាងទុំងអស់ដែល
អាចបញ្ញជ កេ់ីជ្េោះេរទុំងពនាោះ ព ើយពនាោះគឺជ្គានដ់តជាការចាបព់ផ្េើមប៉ាញពណាា ោះ។ ជ្េោះ
អងាម្ននពជ្ចើនជាងពនោះពៅកាញងឃ្ល ុំងរបស់ជ្េោះអងាសុំរាបអ់ាក។ ចូរជ្គានដ់តឲ្យអាក  
ជ្បាកែចាស់ រកពមើលវាកាញងកដនលងដែលជ្តឹមជ្តូវ។ 
 



 

ជំពកូ ៨ 
 

ពាក្យនៃក្តីសង្ឃមឹ 
 

ឱព្រលឹងអញអអើយ អេតុអវីបានជាព្តូវបអអោ ន អេើយរសាប់រសល់អៅ
ក្នុងខ្លួនដូអ្នេះ ្ូរសងឃឹមដល់ព្រេះ្ុេះ ដបិតអញនឹងបានសរអសើរដល់
ព្រង់អរៀត ដដលព្រង់ជាអស្ក្តីជំនួយ អេើយជាព្រេះននអញ។ 

រំនុក្តអមកើង ៤៣:៥ 
 

“អស្ក្តីសងឃឹមញញឹមចាប់រីព្្ក្ទ្វវ ននឆ្ន ំដដលនឹងមក្ដល់  
អេើយបនលឺសូរតិ្ៗថា វានឹងរកី្រាយ ជាង…” 

Alfred, Lord Tennyson  
 

នៅក្នុងរនបៀបដូចគ្នន ដដរ អាហារដដលន ើងទទួលទាន វាប ៉ះពាល់ដល់រាងកា 
ន ើង ពាក្យសម្តនី ើងនយិា ក្ ៏ជ៉ះឥទធិពលដល់ន ើង ខាងឯវញិ្ញា ណ គំនិត និង
ផ្លូវអារម្មណ៍។ ខ្ុ ំនជឿថា ការទាងំន ៉ះប ៉ះពាល់ដល់រាងកា របស់ន ើង ពីន្ពា៉ះការ
សនទ របស់ន ើងនពញនោ នសចក្តីសងឃមឹ្និងសុភម្ងគលប ុណ្ណា  ន ើងក្ម៏ាន
អារម្មណ៍នពញនោ ក្មាល ងំយា ងន ៉ះដដរ។ ក្ិរយិាដដលវជិជមាន និងនពញនោ ក្តី
សងឃមឹ្ ជួ  បនធូរ ភាពសមុគស្មម ញដដល ប្សគល់បងកឲ្យមានជម្ង ឺនិងនម្នរាគ។ 

ប ុ ម នឆ្ន មំ្ុន ខ្ុ ំបានសន្ម្ចចិតតដម៏្តុមាអំំពបីញ្ញា សុខភាពរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំគ្នម ន
ក្មាល ងំ្គប់្ គ្ននន់ទ អាចនឹងទទួលជំងយឺា ងងា  ្បឈម្នឹងបញ្ញា ននរាងកា 
មានការភ ័ខាល ច។ កាលពីម្នុ ខ្ុ ំបានពាយាម្តម្ដបលក្ៗ ន ើ ន្វើការនៅឯវាល 
ប ុដនតការងាររបស់ខ្ុដំតងដតនក្ើតផ្លលអ ្គបន់ពលដដលខ្ុ ំនម្ើលដែខលួនឯង។ ខ្ុចំង់
បញ្ចបប់ក្នៅរក្ជហំានរវល់ដបប្ម្មតារបស់ខ្ុ ំវញិ នទា៉ះខ្ុ ំបានដឹងថាវាម្និបានលអ
សំរាបខ់្ុ ំក្ន៏ោ ។   នចដនយ ខ្ុ ំបានសន្ម្ច្គប់្ គ្នន ់ ន ើ វាបាន្គប់្ គ្នន់
ដម្ន។ ខ្ុទំា ថា អនក្អាចនយិា ថា ខ្ុ ំនងឹមានការអស់ក្មាល ងំពីការអស់ក្មាល ងំ។ 

ការដំបូងម្ ួដដលខ្ុ ំបានចាបន់ផ្តើម្ដឹងថា ដូចខ្ុ ំបាននរៀនតម្ និងន្វើទំរងក់ារ
ហាត់្ បាណ ដដល្តឹម្្តូវគ ឺ អវីៗដដលន ើងទទួលទាន ប ៉ះពាល់ដល់ការសំដដង
នចញម្ក្ននរាងកា របស់ន ើង។ ន ើងទាងំអស់គ្នន ដងឹថា ការតម្្បក្បនោ 
សុខភាពគឺមានស្មរ:សំខាន ់ ដតខ្ុ ំម្និគិតថា ន ើងដតងដឹងនូវ ជន្ម្ើសននចំណី
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ការម្ ួសំខានប់ំផុ្តដដលអនក្
អាចន្វើនៅនពលអនក្ក្ពុំងឈឺ
ចាប ់គឺនយិា ដតវជិជមាន ពាក្យ
នពញនោ នសចក្តីជំននឿ។  
 

អាហាររបស់ន ើងណ្ណដដលប ៉ះពាលដល់រាងកា របស់ន ើងនទ។ អវីដដលអនក្ញំ
នៅនែងណ្ណម្ ួ វាអាចក្ំណតអ់ារម្មណ៍របស់អនក្ដបបណ្ណ អនក្បានបញ្ចបន់្ចើន
ប ុណ្ណា  ន ើ ក្ិរយិាដបបណ្ណដដលអនក្នឹងសំដដងនចញម្ក្។ បដនល ឬ នំដផ្អម្លអ 
ឬអា្ក្ក្ ់ ដដល អាហារចូលនៅក្នុងមាតរ់បស់អនក្នងឹប ៉ះ ពាល់ដល់រាងកា អនក្
។ វាក្អ៏ាចប ៉ះពាល់ដល់ដំនណើ រការផ្លូវអារម្មណ៍ និងការគតិរបស់អនក្បានផ្ងដដរ។ 

នៅក្នុងរនបៀបដូចគ្នន ដដរ ការ្បកាសនពញនោ ក្តីសងឃមឹ្ ឬនោ អវជិជមាន គឺ
ពាក្យសំដី ដដលអនក្នយិា នឹងប ៉ះពាល់ដល់ជីវតិរបស់អនក្ ន្ចើនក្ដនលងដដរ។ 
ពាក្យសំដីគឺមានអំណ្ណច។ អវីដដលអនក្និយា ន្វើឲ្យមានការផ្លល ស់បតូរ។ អនក្និ
យា អវីៗនលឿនប ុណ្ណា  សំដីន ៉ះនឹងចូលនៅក្នុង្តនចៀក្ ន ើ ត្ម្ងន់ៅកាន ់ ្ព
លឹងរបស់អនក្ផ្ងដដរ។ នបើសំដីរបស់អនក្នពញនៅនោ ជីវតិ ន ៉ះអនក្នឹងមាន
អារម្មណ៍ថាសបា  ង ន ើ ក្ម៏ានឥទធពិល ងដដរ។ យា ងណ្ណម្ុញិ នបើអនក្
មានទំន រនយិា ពីអវីដដលខុសក្នុងជីវតិ ន ើ ចូលចិតតតអូញដតអរពីកាល:នទស: 
ន ៉ះពាក្យទាងំន ៉ះនឹងមានផ្លអវជិជមានប ៉ះពាល់ រចួបងាូរថាម្ពលរបស់អនក្នចញ 
ន ើ ន្វើឲ្យអនក្បាក្ទ់ឹក្ចិតត ដែម្ទាងំមានសំពា្ផ្ងដដរ។ កុ្ំោក្ចុ់៉ះនសចក្តី
សងឃមឹ្ នទា៉ះដល់នពលណ្ណក្ន៏ោ  ពីន្ពា៉ះ “នសចក្តសីងឃមឹ្ដដលនច៉ះដតបនថ នៅ 
ន ៉ះ ឲំ្យរអាចិតត” (សុភាសិត ១៣:១២)។ 

ពាក្យសំដីដដលនពញនោ ក្តសីងឃមឹ្គឺសំខាន ់  ពិនសសនៅនពលណ្ណអនក្ក្ំ
ពុង្បឈម្នងឹអវីដដលពិបាក្។ ការម្ ួសំ
ខានប់ំផុ្តដដលអនក្អាចន្វើនៅនពលអនក្ក្ំ
ពុងឈចឺាប ់ គឺនយិា ដតវជិជមាន ពាក្យ
នពញនោ នសចក្តីជំននឿ។ ខ្ុ ំម្និបាននិ
យា ថា ពាក្យរបស់អនក្ដតម្ា ងឥទធិពល
ផ្លល ស់បតូរស្មថ នការណ៍ន ៉ះនទ។ មានដត្ព៉ះ មាច ស់នទអាចន្វើបាន។ ប ុដនតពាក្យសំដី
របស់អនក្អាចមានឥទធិពលក្នុងអាណ្ណច្ក្ខាងវញិ្ញា ណ ន ើ នៅនពលអនក្ទទួល
តាម្្ព៉ះ មាច ស់គំនរាងការរបស់្ព៉ះអងគនឹងនក្ើតន ើងនទៀតក្នុងជីវតិរបស់អនក្ភាល ម្។ 
ពាក្យសំដីរបស់អនក្អាចផ្លល ស់បតូរឥរយិាបែរបស់អនក្ពីស្មថ នភាពអវជិជមាន នងិជួ  
ក្ំនតរ់នបៀបដដលអនក្មានជ ័ជំន៉ះនលើវាយា ងឆ្ប់ៗ ។ កូ្ននៅអុី្ស្មដអល បាន
តអូញដតអរនៅនពលពកួ្នគនៅឯវាលរនហាស្មថ ន ន ើ ពួក្នគក្៏្ តូវវនងវងនៅទីន ៉ះ។ 
ការន្វើដំនណើ រដត ១១នែង ដ្បនៅ ៤០ឆ្ន វំញិ ន ើ ពួក្នគភាគន្ចើនម្និដដលបាន
ដល់នគ្នលនៅរបស់ខលួនន ើ ។ 

ការតអូញដតអរ និងបងាា តអ់វីៗ ន ើងគិតថាគខុឺសនៅក្នុងជីវតិន ើង គឺបញ្ញា ្ំ ង 
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ដដលអនក្នផ្េង ល់។ ន ៉ះគឺអា្ក្ក្ ់ នៅក្នុង្ព៉ះកាណ៍នន្ព៉ះអមាច ស់! ខ្ុ ំឆ្ងល់ថា
មានម្នុសេប ុ ម ន ក្ដ់ដលតអូញដតអរនឹងជីវតិ ន ើ កាន្វើយា ងដូនចាន ៉ះ វាម្និដដល
អាចនឹងទទួលជីវតិដដលពួក្នគ្បាថាន បានន ើ ។ អនក្ន ើញនទ នសចក្តី្បាថាន ម្និ
អាចមានអំណ្ណច្គប់្ គ្នននឹ់ង ឲំ្យការលអនក្ើតន ើងបាននទ។ ន ើង្តូវការនសចក្តី
សងឃមឹ្ដរ៏ស់ ន ើ នសចក្តីជនំនឿដរ៏ងឹមាកំ្នុង្ព៉ះ មាច ស់។ ន ើងក្៏្ តូវការអណំ្ណច
ននការគិត និង ពាក្យសំដីដដលនពញនោ ក្តីសងឃមឹ្ដដរ។ ន ើង្តូវដតបនញ្ចញ
សក្ម្មភាព នពលដដល្តូវបាន្តាស់នៅ ន ើ មានចិតតអរ្ព៉ះគុណខណ:ន ើង
ក្ំពុងដតរងច់ាកំ្ន៏ោ ។ 

ខ្ុ ំបានចំណ្ណ នពល៤៥ឆ្ន ដំបំូងននជីវតិរបស់ខ្ុបំំផ្លល ញនពលនវលាខលួនឯង និង
បានរារាងំអា គតខ់លួនឯងនោ ខវ៉ះការនច៉ះដឹងអំពីអណំ្ណចននពាក្យសំដីខលួនឯង។ 
នបើអនក្បាននរៀនបញ្ចបអ់ំពីឥទធពិលននពាក្យសំដ ី ជំពូក្នន៉ះនឹងន្វើឲ្យអនក្្សស់ថាល
ន ើង ន ើ ទបអ់នក្ឲ្យនដើរចំនគ្នលនៅ ប ុដនតនបើនន៉ះ ការែមចីំនពា៉ះអនក្ ន ៉ះវាក្ព៏ិត
 ន្វើឲ្យជីវតិមានការផ្លល ស់បតូរដដរ។ 

អនក្អាចនងឹម្និមានការក្តសំ់គ្នល់ថា ខលួនអនក្មានការផ្លល ស់បតូរពាក្យសំដីរបស់
អនក្។ អនក្អាចន្ជើសនរ ើសនូវអវដីដលអនក្នងឹនយិា  ដតនជឿខ្ុចុំ៉ះថា នពលខ្ុ ំ្បាបអ់នក្
នូវអវីដដលអនក្នយិា នឹងន្វើឲ្យនរឿងអស្មច រយនក្ើតន ើង។ ចូរឲ្យបាន ការបំនរ ើដល៏អ
ចុ៉ះ! ចូរន្ជើសនរ ើសវានោ ្បា ្ ន ើ នជឿថាអវីដដល្ព៉ះបនទូលនន្ព៉ះដែលង ការ
ន ៉ះនឹងបាននក្ើតន ើង នោ អំណ្ណចននជីវតិ ឬក្ន៏សចក្តសី្មល បផ់្ង។ 
 

“នទា៉ះទាងំនសចក្តីស្មល ប ់ ន ើ នឹងជីវតិក្ន៏ៅក្នុ ងអំណ្ណចននអណ្ណត តដដរ អនក្
ណ្ណដដលចូលចិតតន្បើ ន ៉ះនឹងសីុផ្លននអណ្ណត តន ៉ះឯង។” 

សុភាសិត ១៨:២១ 
 

ចរូបញ្ឈបក់ារៃយិាយអ្ពំបីញ្ហា របសអ់្នក្ 
 

នតើអនក្មានដដលបានក្តសំ់គ្នល់ដដរឬនទថា ្ព៉ះន ស ូពុំដដលមានបនទូលអពំីបញ្ញា
របស់្ព៉ះអងគ? ្ព៉ះអងគអាចមាន ្ព៉ះអងគបាននោ៉ះ្ស្ម  ម្ ួនឹងក្ចិចការ 
ន្ចើនដូចអនក្នងិខ្ុ ំដដល្តូវដតនោ៉ះ្ស្ម  ម្ ួន ៉ះដដរ។ ្ព៉ះន ស ូមានកាល
វភិាគ្ចបូក្្ចបល់។ ្ព៉ះន ស ូ្តូវបានរាបប់ញ្ចូ លក្នុង ចំនណ្ណម្ម្នុសេពាល និង
ម្នុសេគួរឲ្យនខពើម្។ ្ព៉ះន ស ូបាន្បឈម្នឹងកាល:នទស:ដត៏ឹងដតង។ នោ ម្និ
នផ្លត តនៅនឹងការ ក្ដ់សតងន ៉ះនទ ដត្ព៉ះអងគបាន្ បន ើ ថា ្ព៉ះអងគនងឹរងទុក្ខ 
យា ងរនធត ់និង្តូវសុគតន់ៅនលើនឈើឆ្ក ងសំរាបអ់ំនពើបាបរបស់ពិភពនលាក្ផ្ងដដរ។ 
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ប ុដនតនៅនពលអនក្អានគម្ពរីដណឹំងលអ អនក្ម្និដដលឮ្ព៉ះន ស ូមាន្ព៉ះបនទូល

នអចអូច ឬក្អ៏ាចនយិា បានថា តអូញដតអរឬរអ ូរទានំទ។ ្ព៉ះអងគពតិ បានដងឹ
ចាស់ណ្ណស់នូវអំណ្ណចនន្ព៉ះបនទូល។ ខណ៉ះដល់នពលរងទុក្ខ និងនែងសុគតរ់បស់
្ព៉ះអងគកានដ់តជិតម្ក្ដល់។ ្ព៉ះអងគបាន្បាបព់ួក្សិសេរបស់្ព៉ះអងគថា ្ព៉ះអងគ
នឹងម្និមានបនទូល ម្ ួពួក្នគន្ចើននទពីនពលនន៉ះតនៅ (សូម្នម្ើល  ូហាន ១៤:
៣០)។ ន តុអវីបាន ្ព៉ះអងគមាន្ព៉ះបនទូលយា ងដូនចាន ៉ះ? គឺន្ពា៉ះដត ្ព៉ះអងគបាន
្ បនូវឥទធពិលនន្ព៉ះបនទូល រចួ្ព៉ះអងគក្៏្  បផ្ងដដរនូវការលបងួដដលនក្ើតន ើង
នោ និយា អវីៗ ដដលម្និលអ ខណ៉ះន ើងក្ំពុងឆ្លងកាតន់ពលដលំ៏បាក្ ឬនពលដ៏
ឈចឺាប។់ ្ព៉ះអងគ្ បថា ្ព៉ះបិតារបស់្ព៉ះអងគមានគំនរាងការសំរាបក់ារសនគងាគ ៉ះ
ម្នុសេ ន ើ ការន ៉ះគឺអា្ស័ នលើ្ព៉ះអងគ ន ើ ្ព៉ះអងគបានក្ណំតថ់ានឹងន្វើ
អវីៗដដលមានស្មរ:សំខាន ់នដើម្បសីថិត បក់្នុងការ្ពម្ន្ពៀង ម្ ួ្ព៉ះ មាច ស់ រមួ្
ទាងំការនិយា នូវពាក្យដដល្ព៉ះ មាច ស់អាចរាប ់ គឺម្និដម្ន ពាក្យដដលម្ក្ពី
មារស្មតាងំន្បើន ៉ះនទ។  
 

ពីនន៉ះនៅម្ុខ ខ្ុ ំមិ្នបាននិយា នឹងអនក្រាល់គ្នន ប ុ ម ននទៀតនទ ដបតិនៅ
ហាវ  របស់នលាកី្ ន៍ន៉ះជិតម្ក្ដល់ន ើ  ដតវាគ្នម នអវីនៅក្នុ ងខ្ុ ំនទ គឺខ្ុ ំ
ន្វើបងាគ ប់្ ព៉ះវរបិតាវញិ នដើម្បឲី្យនលាកី្ ប៍ានដឹងថា ខ្ុ ំ្សឡាញ់ដល់្ទង ់
ចូរន ើងន្កាក្ន ើងនចញពីទីនន៉ះនៅ។ 

  ូហាន ១៤:៣០-៣១ 
 

ដម្នន ើ  ្ព៉ះន ស ូបានមាន្ព៉ះបនទូល ន្ចើន រមួ្ទាងំអំពីបាបផ្ង។ មាន
នពលខល៉ះ ដដល្ព៉ះន ស ូបានសតីបន ទ សពួក្ខាងគណ៉ះផ្លរា សីុ ន ើ ដក្ត្ម្ង់
សិសេរបស់្ព៉ះអងគផ្ងដដរ។ ដូចអនក្អាន គម្ពរីដណឹំងលអន ើ ថា ្ព៉ះន ស ូបាន
មានបនទូលអពំីការ ន្ចើន ប ុដនតបញ្ញា របស់្ព៉ះអងគគឺគ្នម នណ្ណម្ ួក្នុងន ៉ះន ើ ។ 
្ព៉ះគម្ពរី លូកា៤:២២ដែលងថា ម្នុសេ “បាននសងើចនងឹ្ព៉ះបនទូលនោ ្ព៉ះទ ័
្បណីសន ត សដដល ូរនចញពី្ព៉ះឱសឋរបស់្ព៉ះអងគ”។ ្ព៉ះន ស ូក្ំពុងន្វើនបសក្
ក្ម្មម្ ួ ន ើ ្ព៉ះអងគពុបំានសថិតនៅនលើប ទ តន់ោ នផ្លត តនៅនលើបញ្ញា ននជីវតិ
រាល់នែងន ើ ។ ្ព៉ះអងគបានមាន្ព៉ះបនទូលថា ពាក្យសម្តរីបស់្ព៉ះអងគគឺ វញិ្ញា ណ 
ន ើ  ជីវតិ (សូម្នម្ើល ្ព៉ះគម្ពរី   ូហាន ៦:៦៣)។ 

នតើពាក្យសម្តរីបស់អនក្ វញិ្ញា ណនិង ជីវតិឬ ស្មចឈ់ាម្និងនសចក្តីស្មល ប?់  
ដំណឹងលអន ៉ះគ ឺអនក្អាចន្វើការផ្លល ស់បតូរពីនពលនន៉ះ ្បសិននបើអនក្ចាបំាច់្ តូវន្វើ។  
ដំបូងខ្ុទំទួលស្មគ ល់ថា វាម្និអាចនៅរចួនទក្នុងការ្គប់្ គងមាត ់នបើគ្នម នជំនួ   
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នៅនពលអនក្ក្ពុំងសថិតក្នុងការ
ស្មក្លបង ការដល៏អបំផុ្តដដល
អនក្អាចន្វើគ ឺឈបន់យិា អពំី
បញ្ញា របស់អនក្្បំ ុណ្ណា  ន ើ 
ចូរចាបន់ផ្តើម្និយា អំពី្ព៉ះ 
មាច ស់្ំប ុណ្ណា វញិ។  
 

ន្ចើនពី្ព៉ះ មាច ស់។ យា ងណ្ណក្ន៏ោ  នបើន ើងន្វើការសន្ម្ចចិតត្តឹម្្តវូ ន ើ 
ចូលម្ក្ក្នុងក្ិចចសនា ម្ ួនឹង្ព៉ះ បទ្ ័នន្ព៉ះ មាច ស់ក្នុងកាល:នទស:ដបប
នន៉ះ ន ៉ះ្ព៉ះអងគចាស់ ជ ួ ន ើងឲ្យមានការផ្លល ស់បតូរវជិជមាន ម្និខាន។ 
 

ចរូស ើ រផ្លវូតចូចសង្អៀត 
 

្ព៉ះន ស ូ នំ ើងឲ្យនដើរផ្លូវតូចចនងអៀតដដល នំៅកានជី់វតិ និងឲ្យនជៀសផុ្តពីផ្លូវ្ំ
ទូលា ដដល នំៅរក្ ិនវ ិស(សូម្នម្ើលមា ថា  ៧:១៣-១៤)។ ពិតដម្ន
ន ើ  ផ្លូវតូចចនងអៀត គឺពបិាក្ក្នុងការនដើរ។ ខ្ុ ំដតងដតនិយា ថា នៅនលើផ្លូវតូច
ចនងអៀត គ្នម នបនទបសំ់រាបស់្មចឈ់ាម្ គឺ និសេ ័របូកា របស់ន ើងនទ។ ន ើង
អាចន្វើដំនណើ រតាម្ជីវតិនោ និយា នូវអវីដដលន ើងមានអារម្មណ៍ថាចងន់យិា  
ន ើ ការ ន ៉ះគ្នម ននចញអំពអីំណ្ណចននពាក្យសំដីរបស់ន ើងនទ ប ុដនតន្វើដបបន ៉ះវា
នឹងោក្ន់ ើងឲ្យសថិតក្នុងផ្លូវមាខ ង ដដល្ព៉ះន ស ូបានមាន្ព៉ះបនទូលថា  នំៅរក្
នសចក្តី ិនវ ិស ន ើ ខ្ុ ំម្និគិតថាអនក្រាល់គ្នន ចងប់ានដូនចន៉ះនក្ើតន ើងនទ។ 

វាងា ណ្ណស់ក្នុងការនផ្លត តនលើអវីដដលម្និ្តឹម្្តូវ។ វាហាក្ដូ់ច ការសនទ 
ដន៏្ចើនរបស់ន ើង ដដលបាននផ្លត តនលើដំនណើ រដដលខុស  ងដំនណើ រដដល្តឹម្ 
្តូវ។ការទាងំន ៉ះម្និនពញនោ នសចក្តីសងឃមឹ្នទ ដតគឺ ការអស់សងឃមឹ្នៅវញិ! 
នក្មងៗឈឺ។ ចរារចរណ៍ក្គ៏ួរឲ្យខាល ច។ នជើងរបស់ខ្ុ កំ្ឈឺ៏។ ជីវភាពរបស់ខ្ុ ំធ្លល ក្ចុ់៉ះ។ 
អនក្អាចនជឿបាននទ ថានតើអវីនៅដដល ងបាននិយា អពីំខ្ុ ំ? ខ្ុ ំមិ្នអាចដូនចាន ៉ះនទ
។ ប ុដនត ន ើងកានដ់តនយិា នូវអវីដដលខុស ន ៉ះថាម្ពលរបស់ន ើងក្ចុ៏៉ះអនក់្នុង
ជីវតិរបស់ន ើងដដរ។ 

អនក្ធ្លល បប់ានគិតនទថា អនក្អាចនឹងក្ំពុងន្វើឲ្យបញ្ញា របស់អនក្កានដ់ត្ងន់្ ងរ
នៅៗនោ និយា ពីវា  ួស្បមាណ? នតើអនក្ធ្លល បប់ានគិតឬនទថា អនក្អាចនងឹ

ន្វើឲ្យជីវតិរបស់អនក្អនែ់  នោ ស្មដត 
ការតអូញដតអរ? ខ្ុ ំចាស់ ម្និបានគិតដល់
ការទាងំនន៉ះនទ រ ូតទាល់ដត្ព៉ះវញិ្ញា ណដ៏
វសុិទធបានោក្ឲ់្យខ្ុ ំ ្បឈម្នឹងការន ៉ះ
ន ើ ខ្ុ ំរកី្រា នោ ្ព៉ះអងគបានន្វើដូនចន៉ះ 
ពីន្ពា៉ះន ើងម្និអាចផ្លល ស់បតូរ្ជុងណ្ណម្ ួ
ននជីវតិ ទីដដល ីងគ្នម នការ ល់ដឹង។ 

នៅនពល អនក្ក្ំពុងសថិតក្នុងការស្មក្លបង  ការដល៏អបំផុ្ត ដដលអនក្អាចន្វើគ ឺ 



                                             ពាក្យនៃក្តីសង្ឃមឹ                                      81 
ឈបន់យិា អពំីបញ្ញា របស់អនក្្ំប ណុ្ណា  ន ើ ចូរចាបន់ផ្តើម្នយិា អពំី្ព៉ះ 
មាច ស់្ំប ុណ្ណា វញិ។ ចូរចណំ្ណ នពលរាល់នែង នដើម្បសីញ្ជ ឹងគិតពី្ព៉ះបនទូលនន្ព៉ះ 
ន ើ និយា នូវនសចក្តីសនារបស់្ព៉ះអងគនៅក្នុង កាល:នទស:របស់អនក្ចុ៉ះ។ អំ
ណ្ណចនឹងបងាូរចុ៉ះម្ក្ក្នុងនពលអនក្នផ្លត តនលើអវីដដលអាចនក្ើតន ើងនោ  ្ព៉ះគង់
នៅខាងអនក្   ងនផ្លត តនលើអវីដដលក្ំពុងនក្ើតន ើងក្នុងជីវតិរបស់អនក្នពលនន៉ះ។ 
 
 

ស្វើៃវូអ្វជីាសោលបណំង្ត្តមឹត្តវូ 
 

អនក្អាចនងឹម្និមានអារម្មណ៍វជិជមានរ ូតនទ ន ើ អនក្ក្អ៏ាចនឹងម្និចងន់ិយា 
អវីដដលវជិជមានរ ូតដដរ។ មាននែងនពលអនក្ន្កាក្ន ើងមានអារម្មណ៍ភ ័សលុត។ នែង
ទាងំន ៉ះគឺ នពលដដល ឲំ្យមានភាព ជូរលវីង តអូញដតអរនោ ងា  វា ឲំ្យមាន
ទសេន:ទុទទដិឋនិិ ម្ននជីវតិ។ ប ុដនតអនក្ម្និចាបំាចរ់ស់នៅនោ  ស្ម្បនៅតាម្
អារម្មណ៍របស់អនក្ន ៉ះនទ។ អារម្មណ៍គសឺ្មវាណ្ណស់ ពួក្វាផ្លល ស់បតូរយា ងនលឿននៅ
តាម្ក្តាត  ន្ចើន។ 

ចំនុចដ៏្ ំម្ ួដដលខ្ុ ំចងន់្វើនៅក្នុងនសៀវនៅនន៉ះគឺថា ន ើងមានក្តីសងឃមឹ្នោ 
នគ្នលបំណងពិត។ ន ើងម្និអាច្គ្ននដ់តអងគុ នលងនងិ្បាថាន ឲ្យមានអារម្មណ៍ពី
វាន ៉ះនទ ឬ្គ្ននដ់តអ្ិស្មឋ នឲ្យបានវាន ៉ះនទ។ ន ើងន្ជើសនរ ើស “នសចក្តីសងឃមឹ្ដ៏
នពារនពញ”រាល់នែង។ ការម្ ួដភ្៏ាក្ន់ផ្អើលបផុំ្តអពំីការមាននសរភីាពនិងនគ្នលបណំ
ងគឺថា ន ើងអាចន្ជើសនរ ើសក្ិរយិាមាយាទរបស់ន ើង ការគិតរបស់ន ើង ពាក្យ 
សំដីរបស់ន ើង និងសក្ម្មភាពរបស់ន ើង។ ខ្ុ ំចាស់ណ្ណស់ថា នបើអនក្ដូច ខ្ុ ំវញិ 
ការដំបូងដដលអនក្ចងគ់ិតនពលអនក្បានន្វើក្ិចចការអវខុីសគ ឺ ខ្ុ ំជួ  មិ្នបាន ន ើ 
ប ទ បម់្ក្ការនោ៉ះស្មរបានម្ក្តាម្ន្កា សំរាបអ់វីបាន អនក្ន្វើវាម្និបានលអ។ 

អាចនឹងនក្ើតន ើងយា ងដូនចន៉ះ៖ ខ្ុ ំ្បាថាន ឲ្យនពញនោ ក្តីសងឃមឹ្ ប ុដនតគ្នម នអវី
ដដលគួរឲ្យរកី្រា ខាល ងំនៅក្នុ ងជីវតិរបស់ខ្ុ ំនទ។ ខ្ុ ំមិ្នអាចរពឹំងថានឹងមានផ្លវជិជ
មាននក្ើតន ើងនពលខ្ុ ំន ើញបញ្ញា ទាងំអស់ន ៉ះនទ។ ប ុដនតវាអាចនឹងដូនចន៉ះ៖ កាល:
នទស:មិ្នលអនទនពលនន៉ះ ប ុដនតខ្ុ ំន្ជើសនរ ើសឲ្យបាននពញនោ ក្តីសងឃមឹ្។ ខ្ុ ំក្ំពុង
រពឹំងទុក្ថាការលអៗ នឹងនក្ើតន ើងក្នុ ងជីវតិរបស់ខ្ុ ំនែងនន៉ះ! ដម្នន ើ  ការលអៗ នឹង
នក្ើតន ើងចំនពា៉ះខ្ុ  ំនិងតាម្រ :ខ្ុ !ំ 

ចូរមានបណំងន្វើដូនចន៉ះ ម្លូោឋ នរាល់នែង នទា៉ះនពលអនក្គ្នម នអារម្មណ៍ថាចូល
ចិតតន្វើ វានឹងផ្លល ស់បតូររនបៀបដដលអនក្មានអារម្មណ៍។ អារម្មណ៍របស់អនក្នឹង្កាប
ចុ៉ះចំនពា៉ះការសន្ម្ចចិតតរបស់អនក្ក្នុងនពលដដល្តមឹ្្តូវ។ ម្និថាកាលៈនទសៈ
ដបបណ្ណនទ នែងណ្ណក្ន៏ោ នៅ ម្ ួ្ព៉ះន ស ូ ន ៉ះ្បនសើរ ងនែងដដលគ្នម ន្ព៉ះ
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កុ្ំចារំ ូតដល់អនក្នផ្េងន្វើឲ្យ
អនក្សបា ចិតត ចូរោស់ខលួន
ឯងនៅក្នុង្ព៉ះអមាច ស់។  
 

អងគ។ ន ើងអាចនពញនោ ក្តីសងឃមឹ្ ពីន្ពា៉ះ្ព៉ះអងគ្សឡាញ់ន ើង ្ព៉ះអងគសំ
រាបន់ ើង ន ើ ្ព៉ះអងគអាចផ្លល ស់បតូរអវីៗបានទាងំអស់! ្ព៉ះអងគ ្ព៉ះនន ុតតិ្ម្ ៌
ន ើ  ្ព៉ះអងគន្វើឲ្យការអវីដដលខុសនៅ ្តូវវញិ! 

នែងម្ ួនពលអនក្មានអារម្មណ៍បាក្ទឹ់ក្ចតិត ចូរសន្ម្ចចិតតថា អនក្នឹងម្និឲ្យ
អារម្មណ៍ទាងំន ៉ះ្តួត្តាជីវតិរបស់អនក្នទ។ ជំនួសឲ្យការនម្ើលលក្ខណៈខាងន្ៅ 
ន ើ និយា នូវពាក្យអវជិជមាន ចូរន្វើការ្បកាសនូវ្ព៉ះបនទូល្ព៉ះ មាច ស់ដដល
មានក្នុងក្ចិច្ពម្ន្ពៀង! 

 ខ្ុ ំដឹងថា ្ព៉ះ មាច ស់្សឡាញ់ខ្ុ ំ (ចូរនម្ើល នអនភសូរ ៣:១៩) 
 ខ្ុ ំនជឿថា ខ្ុ ំនឹងន ើញការលអៗ នន្ព៉ះអមាច ស់នៅក្នុងជីវតិរបស់ខ្ុ ំ (ចូរនម្ើល 

ទំនុក្តនម្កើង ២៧:១៣) 
 ខ្ុ ំ្បនសើរ ងអនក្ទទួលជ ័ជនំ៉ះនៅនទៀតតាម្រ ៉ះ្ព៉ះ្គិសតដដល

្សឡាញ់ខ្ុ ំ(ចូរនម្ើល រ  មូ្ ៨: ៣៧) 
ខ្ុ ំបានដចក្ចា ជិត៤០ឆ្ន មំ្ក្ន ើ  ខ្ុ ំនៅដតសញ្ជ ឹងគិត ន ើ ្បកាស្ព៉ះ

បនទូលនន្ព៉ះនសទើររាល់នែងននជីវតិរបស់ខ្ុ ំ។ ម្និថាខ្ុ ំមានអារម្មណ៍ដូចនម្តចនទ ខ្ុ ំដតង
ដតរឭំក្ខលួនឯងថាខ្ុ ំ នរណ្ណនៅក្នុង្ព៉ះ្គិសត 
រចួអនក្ក្អ៏ាចន្វើដូនចន៉ះបានដូចគ្នន ។ កុ្ំចារំ ូត
ដល់អនក្នផ្េងន្វើឲ្យអនក្សបា ចិតត ចូរោស់
ខលួនឯងនៅក្នុង្ព៉ះអមាច ស់។ 

ខ្ុ ំចូលចិតតគិតដបបនន៉ះ ទុក្ដូច នលើក្ទឹក្ចិតតផ្លទ ល់ខលួនតូចម្ ួ។ នបើសិន 
អនក្ធ្លល បប់ានចូលរមួ្ ការជួបជុំនលើក្ទឹក្ចិតតក្នុងថាន ក្ម់្្យម្ ឬថាន ក្វ់ទិាល័  ន ៉ះ
អនក្ម្ុខ ដឹងថាខ្ុកំ្ំពុងនិយា អំពីអវីន ើ ។ ការជួបជុំនលើក្ទឹក្ចតិត គឺនៅនពល
ណ្ណដដលដឹក្ ដំ្សក្នហា ពជី ័ជំន៉ះ  ្ក្ុម្នលងសំដដង ការនហា ពីជ ័ជំន៉ះក្៏
បានចាបន់ផ្តើម្ន ើង។ 

លអណ្ណស់ អនក្ចាស់ មានអវីនដើម្បអីបអរពីជីវតិរបស់អនក្ដដរ។ ម្និថាអនក្
ក្ំពុង្បឈម្នឹងការ្បឆ្ងំអវនី ៉ះនទ ្ព៉ះ មាច ស់្ទងគ់ងន់ៅខាងអនក្ ន ើ ្ព៉ះ
អងគគ្នម ននរណ្ណអាចផ្តួលបានន ើ ។ ដូនចន៉ះ ចូរចាបន់ផ្តើម្និងនលើក្ទកឹ្ចិតត រចួឲ្យ
បានរនំភើបចតិតអំពជី ័ជំន៉ះដដល្ព៉ះ មាច ស់ក្ំពុង ក្ម្ក្ក្នុងជីវតិ របស់អនក្ចុ៉ះ។ 

 

សសចក្តសីង្ឃមឹបាៃរក្ស ើញក្នងុ្ការសរសសើរតសមកើង្ 
 

្ព៉ះគម្ពរី២របាក្េ្តជំពូក្២០ដែលងពីនរឿងរា វននទាហានដសំ៏នបើម្ដដលបានម្ក្តទល់
នឹងនសតចន   ូស្មផ្លតនិងពលទព័របស់កុ្លសម្ពន័ធ ូោ។ ម្នុសេបានភ ័ខាល ច
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នោ ន្ពា៉ះពួក្នគបានដឹងថាពួក្ទាហានរបស់ខាងនគមានចំនួនដន៏្ចើននលើសលប ់
(ចូរនម្ើល ២របាក្េ្ត ២០:១៥)។ នតើអនក្ធ្លល បម់ានអារម្មណ៍ដបបន ៉ះឬនទ ឬម្ ួ
្បដ ល អនក្ក្ពុំងមានដបបន ៉ះនពលនន៉ះ? នតើអនក្មានអារម្មណ៍យា ងស្មម្ញ្ា
ដដរឬនទថា វាសនម្ប ើម្នពក្ន ើ សំរាបអ់នក្នដើម្បឲី្យបាន អនក្ទទួលជ ័ជំន៉ះ? 

្ព៉ះបាទន  ូស្មផ្លតបានដងឹថា សម្រភូម្និ ៉ះម្និ្តូវនងឹគ្នតន់ទ ដត្តូវនឹង
្ព៉ះ មាច ស់វញិ។ បានបំពាក្ ់ម្ ួនឹង្ព៉ះបនទូលដដលម្ក្ពី្ព៉ះអមាច ស់ ្ព៉ះបាទ
ន  ូស្មផ្លតបាននរៀបចំទព័របស់គ្នតន់ដើម្បនី្តៀម្ក្នុងសម្រភូម្។ិ ប ុដនត្ព៉ះអងគបាន
ន្វើក្ិចចការដបលក្ខាល ងំណ្ណស់សំរាបស់ម្រភូម្និន៉ះ។ជំនួសនោ ការោក្ក់្ងទព័ដខ៏ាល ងំ
ពូដក្នៅជួរម្ខុននសម្រភូម្ដូិចដដល្គបគ់្នន បានរពំឹងទុក្ ្ព៉ះបាទន  ូស្មផ្លត
បានផ្តល់ម្ុខងារ្តងន់ ៉ះដល់្ក្ុម្អនក្ថាវ  បងគំនៅវញិ។ ្ព៉ះគម្ពរី ២របាក្េ្ត២០:
២១ ដែលងថា៖ 

…ន ៉ះ្ទងក់្ត៏្ម្ូវឲ្យមានពួក្អនក្ ដដល្តូវន្ចៀងថាវ  ្ព៉ះន  ូវា  ន ើ 
នពាលសរនសើ រ នោ នសលៀក្ពាក្ ់្បោបប់រសុិទធ ក្នុ ងកាលដដលនគ ំ
ម្ុខពួក្ទព័នចញនៅ នោ នពាលថា ចូរអរ្ព៉ះគុណដល់្ព៉ះន  ូវា ចុ៉ះ 
ដបតិនសចក្តីសបបុរស្ទងន់ៅ បអ់ស់ក្លប និចច!  

 

្ព៉ះបាទន  ូស្មផ្លតបានចាបន់ផ្តើម្្ប ុទធនោ ការសរនសើរតនម្កើង។  របូ
ភាពដដល្តូវបាននក្ើតន ើង ក្ងទព័ទាងំម្ូលបាននបា៉ះជហំានចូលសម្រភូម្និ្កាម្
បោននការសរនសើរតនម្កើង។ 

្ព៉ះគម្ពរីដែលងនៅក្នុងខ២២ថា “ពួក្នគបានចាបន់ផ្តើម្ន្ចៀង និងសរនសើរតនម្កើង” 
្ព៉ះ មាច ស់ក្ប៏ានន្វើឲ្យខាម ងំ្ចបូក្្ចបល់។ នោ ម្និបានវា ្ប ុទធ ម្ ួ 
ពួក្ ូោ ដតពួក្នគដបរ វា ្ប ុទធនឹងគ្នន ឯងនៅវញិនៅម្ក្វញិ។ ខណ:្ព៉ះបាទ
ន  ូស្មផ្លត និងក្ងទព័របស់្ព៉ះអងគបានម្ក្ដល់ឈុតឆ្ក្នន៉ះ ន ៉ះខាម ងំ
ស្តូវក្៏្ តូវបានវ ិសនៅ។ ្ព៉ះ មាច ស់បានទទួលជ ័ជនំ៉ះសម្រភូម្ដូិច្ព៉ះអងគ
បានសនា។ 

ខ្ុ ំនជឿថា ខណ:នពលដដលន ើងក្ំពុងសថិតក្នុងភាពភ ័ខាល ច និងតអូញដតអរន ៉ះ 
មារនឹង្ចបកូ្្ចបល់ នបើនពលន ៉ះន ើងសរនសើរតនម្កើង្ព៉ះរាល់នពល។ ការពិត ក្់
ដសតង ការសរនសើរតនម្កើងនិងការអរ្ព៉ះគុណគឺ ក្ជ ័ជនំ៉ះនលើវាបាន។ 

ការសរនសើរតនម្កើងគឺ អាវុ្ ដម៏ានឥទធិពល។ ការន ៉ះ្បកាសថា អនក្ទុក្ចតិត
្ព៉ះ មាច ស់និងពតិ ពឹងដផ្អក្នលើ្ព៉ះអងគទាងំ្សុង។ ចូរកុ្ំរងច់ាឲំ្យកាល:នទស:លំ
បាក្ន ៉ះដ្ប្បួលម្នុអនក្ដែលងពាក្យនននសចក្តីសងឃមឹ្។ ខ្ុអំាចបញ្ញជ ក្ឲ់្យចាស់ថា៉ះ 
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ម្និថាមានការអវកី្ំពុងនក្ើតន ើងក្នុងជីវតិរបស់អនក្នពលនន៉ះនទ ចូរកុ្ំទុក្ឲ្យជម្ង ឺ ឬ
បញ្ញា  ឬភាពវនងវង ឬភាពភ ័ខាល ចដដលអាចនងឹនក្ើតន ើងន ៉ះបងកបញ្ញា ន្វើឲ្យអនក្
ឃ្លល តឆ្ង  ពីការសរនសើរតនម្កើង្ព៉ះ មាច ស់ន ើ ។ ចូរន្បើពាក្យយា ង្បុង្ប ត័ន 
ចូរនបើក្មាតរ់បស់អនក្ន ើ ្បកាសយា ងកាល ហានថា ្ព៉ះ មាច ស់នស្មម ៉ះ្តង ់ន ើ 
អនក្រពំឹងទុក្ថានងឹមានការលអៗ នក្ើតន ើងក្នុងជីវតិរបស់អនក្ចុ៉ះ។ 

្ព៉ះគម្ពរី រ  មូ្៤:២០ដែលងថា នលាក្អ័្ បាហា ំ “គឺរតឹដតមាននសចក្តជីំននឿខាល ងំន ើង 
ទាងំសរនសើរដំនក្ើងដល់្ព៉ះវញិ”។ ការដូចគ្នន ដដលនក្ើតន ើងក្នុងជីវតិរបស់អនក្នៅ
នពលណ្ណអនក្ដែលងនូវពាក្យសរនសើរតនម្កើង អនក្ក្ន៏ងឹកានដ់តមានជំននឿនក្ើនន ើង គឺ
បាននពញនោ អំណ្ណចនននសចក្តីជំននឿ នដើម្ប ីក្ឈន៉ះ្គបឧ់បសគគដដលអនក្នឹង
្បឈម្។ ចូរោក្ក់ារសរនសើរនៅដខេន្តៀម្ខាងម្ុខននជីវតិរបស់អនក្ចុ៉ះ! 
 

ចរូៃយិាយយា៉ា ង្សៃេះ មៃិមមៃយា៉ា ង្ស េះសេ 
 

នៅនពលម្នុសេនពញនោ នសចក្តីសងឃមឹ្ ពួក្នគរពំឹងទុក្នូវអវីៗដដលលអនឹងនក្ើត
ន ើងចំនពា៉ះពួក្នគ ន ើ អនក្អាច្បាបនូ់វអវីដដលពួក្នគនយិា បាន។ ពួក្នគមាន
ទំនុក្ចតិតនឹងការលអៗ នឹងនក្ើតមានន ើងនៅក្នុងកាល:នទស:របស់ពួក្នគ។ ពកួ្នគ
មានការរនំភើបថា ការផ្លល ស់បតូរគឺសថិតក្នុងលំ អាកាស។ ពកួ្នគរពំឹងទុក្ថានងឹអាច
នៅរចួ នន៉ះន ើ គឺ អវីដដលពួក្នគចូលចិតតនយិា ។ ម្នុសេនពញនោ ក្តី
សងឃមឹ្ គឺមានសុទិដឋិនិ ម្នងិរកី្រា ។ ពួក្នគមានភាពរកី្រា ។ នសចក្តីសងឃមឹ្
មានភាពរាលោល! វាគឺ អំនណ្ណ ទានដវ៏និសសម្ា ងដដលន ើងអាចឲ្យដែម្
នទៀតបាន។ ន តុអវីម្និន ើញខលួនឯងថា មា សីុនដដលផ្តល់ក្តីសងឃមឹ្? វាគឺ ការ
ម្ ួដដលសងគម្របស់ន ើងសពវនែងពិត ្តូវការខាល ងំ។  ពិនសសខ្ុ ំមានអារម្មណ៍
សន្ងងសំរាប ់  ុវជន និងនក្មងជំទង់ៗ របស់ន ើងសពវនែងនន៉ះ។ ពួក្នគ្តូវការការ
នលើក្ទឹក្ចតិតទាងំអស់តាម្ដតនគអាចទទួលបាន! 

ពិភពនលាក្ ស្មលានរៀនរបស់ន ើង និងម្ហាវទិាល័ របស់ន ើងដតងផ្លល ស់
ស្មរដដលនយិា ពី្ព៉ះ មាច ស់ នៅ ថា នរឿងនិទាន ឬថានបើលអបំផុ្តន ៉ះម្នុសេ
ម្និចាបំាចផ់្ចងន់ៅរក្ ឬក្ជ៏ដជក្ពី្ព៉ះន ៉ះនទ។ ពភិពនលាក្នន៉ះហាក្ដូ់ច ្បី
្ព៉ះ មាច ស់នចាលក្នុង្ជងុម្ ួអញ្ច ឹង ឬអាចនយិា ថានបើពិត្ព៉ះអងគគងន់ៅ ដម្ន 
ន ៉ះគឺ ការដគ៏ួរឲ្យអាមា ស។   ុវជន ខ្ុ ំចាបំានថា ្ព៉ះ មាច ស់្គូវដតបាន
និយា ពី្ព៉ះអងគ យា ងនបើក្ចំ ក្នុង្គបក់្តាត ទាងំអស់ននសងគម្។ ្ព៉ះអងគគឺ 
ដផ្នក្ម្ ួននការសនទ  ្បចានំែង។ ន ើងបានន ើញ្ក្ឹតយវនិ ័ទាងំដប់្ បការនៅ
នលើងជញ្ញជ ងំស្មលា នងិការអ្ិស្មឋ ន ស្មរធ្លរណ:ក្ ៏ការន្វើន ើងរមួ្ផ្ងដដរ។ 



                                             ពាក្យនៃក្តីសង្ឃមឹ                                      85 

ចូរន្វើគំនតិរបស់អនក្ឲ្យបាន
ស្មអ តសអំ នដើម្បឲី្យអនក្កាល  
 ្បអបន់ឆ្លើ ឆ្លងនននសច
ក្តីសងឃមឹ្។  
 

ឪពុក្មាត  របស់ខ្ុ ំម្និដម្ន ម្នុសេនកាតខាល ច្ព៉ះនទ ប ុដនតខ្ុ ំនៅដតឮអំពី្ព៉ះ 
មាច ស់ នៅក្នុងស្មលា ន ើ ឮពីអនក្ជិតខាងដដរ។  ុវជនសពវនែងនន៉ះម្និមានផ្ល
អវីដូនចាន ៉ះន ើ  ន ើ ការន ៉ះ វា ការងា ណ្ណស់ដល់ពួក្នគដដលគ្នម នសងឃមឹ្។ 

ឪពុក្មាត   ន្ចើន រវល់ន្វើយា ងណ្ណឲ្យចុងបញ្ចបព់កួ្នគដល់នគ្នលនៅ និង
នពលបនតិចបនតួច ឬក្គ៏្នម ននពលចំណ្ណ  ម្ ួនងឹកូ្នៗរបស់នគន ើ ។ ភាព
សមុគស្មម ញនៅក្នុង្ក្ុម្្គួស្មរ ដតងបងកឲ្យឪពុក្មាត  ចាចំាបក់្ំ ុស ុវជនពីការ
នសលៀក្ពាក្ ់ ម្ ដូសក្រ់បស់ពកួ្នគ ការន្ជើសនរ ើសនិងការនសពគបម់្តិតរមួ្ថាន ក្រ់បស់
ពួក្នគ ក្ចិចការដដលគួរឲ្យ្ុញ្ទានដ់ដលបានបនេល់ន្វើម្និន ើ  និងនរឿងនផ្េងៗ
នទៀតដដលរាបម់្និអស់។ខ្ុ ំពិត នជឿ ក្យ់ា ងចាស់ថាឪពុក្មាត  ្តូវទូ ម នកូ្នៗ
របស់ពួក្គ្នត ់ ប ុដនត្បសិននបើកូ្នៗន ៉ះមានក្តីសងឃមឹ្ដែម្នទៀតន ៉ះ ពួក្នគម្និ
ចាបំាច់្ តូវការការទូ ម នន្ចើននពក្នទ! នបើពួក្នគម្និទទួលវានែងណ្ណម្ ួពកួ្នគចាក្ 
នចញពីផ្ទ៉ះទាងំមានអារម្មណ៍អស់សងឃមឹ្ ម្ុននពល្បឈម្នឹងពភិពនលាទាងំម្ូល 
ដដលនម្ើលនៅដូច ការបដនថម្នូវការខក្ចិតតដែម្នទៀតដល់ពួក្នគ។ ចូរនយិា 
នលើក្ម្ុខគ្នន  នលើក្ទកឹ្ចិតត នងិនោ ពាក្យដដលនពញនោ នសចក្តីសងឃមឹ្នៅកាន់
្គប់ៗ គ្នន  ន ើ  ពិនសសនយិា នៅកាន ុ់វជនរបស់បចចុបបនននន៉ះ។ 

ចូរន្វើគំនតិរបស់អនក្ឲ្យបានស្មអ តសអំ នដើម្បឲី្យអនក្កាល   ្បអបន់ឆ្លើ ឆ្លងនននស
ចក្តីសងឃមឹ្។ ចូរសន្ម្ចចតិតថា អនក្នឹងនៅ 
មានឥទធិពលវជិជមាននៅក្នុងនលាក្ី ន៍ន៉ះ ។ ចូរឲ្យ
បានកាល   ម្នុសេដដលអនក្នផ្េងនទៀតចងន់ៅជំុ
វញិអនក្។ ចូររស់នៅ ជីវតិ ម្ ួនឹងក្តជីំននឿ និង
ក្តីសងឃមឹ្ ថាការលអៗ នឹងនក្ើតន ើងនៅនែងនន៉ះ។ 
 

ចរូដាសស់សចក្តសីង្ឃមឹរបសអ់្នក្ស ើង្! 
 

អវីដដលអនក្និយា នៅនែងនន៉ះនចញឆ្ង  នៅក្នុងការក្ណំតជ់វីតិ ដដលអនក្នឹងរស់
នៅនែងដសអក្។ កុ្បំនណ្ណត  ឲ្យសំពា្នននលាកី្ ន៍ន៉ះ នងិការកុ្ ក្របស់ខាម ងំស្តូវ
ម្ក្បំបាក្ទ់ឹក្ចតិតអនក្ បណ្ណត លឲ្យអនក្ន ើញដតការអវជិជមានក្នុងជីវតិន ើ ។ ចូរ
សម្លងឹនម្ើល្ព៉ះបនទូលនន្ព៉ះ មាច ស់ ឈរនលើ្ព៉ះបនទូលសនារបស់្ព៉ះអងគ ន ើ  
និយា នពញនោ ជីវតិនៅកានក់ាល:នទស:របស់អនក្។ 

្គបព់ាក្យអនក្នយិា នចញម្ក្មានឥទធពិលម្ក្នលើអនក្ ដូនចន៉ះចូរន្ជើសនរ ើសនិ
យា អវីដដលលអ គឺ ពាក្យសម្តដីដលផ្តល់ជីវតិ។ ចូរឲ្យពាក្យទាងំន ៉ះនរៀបចផំ្លូវ
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ដដលអនក្នដើរក្នុង្គ្នលំបាក្។ ជំនួសឲ្យការនយិា ដតពីបញ្ញា របស់អនក្ នោ ចាប់
នផ្តើម្នយិា អំពី្ព៉ះបនទូលសនានន្ព៉ះ មាច ស់ ន ើ ទុក្ឲ្យការ្បកាសនននសច
ក្តីសងឃមឹ្ទាងំន ៉ះោសជំននឿរបស់អនក្ន ើង។ 

ចូរនឆ្ព ៉ះនៅម្ុខនទៀត ន ើ ោស់ក្តីសងឃមឹ្អនក្ន ើងនៅនែងនន៉ះចុ៉ះ។ នទា៉ះបី
្បសិននបើអនក្មានអារម្មណ៍នខោ  នទា៉ះបី្បសិននបើនម្ើលនៅម្និអាចនៅរចួ នទា៉ះបី
្បសិននបើ សម្រភមូ្មិ្ ួអនក្មានអារម្មណ៍ម្និ្បាក្ដ្ប  ន ើ ភ ័ខាល ចក្៏
នោ ចុ៉ះ ចូរោក្ក់ារសរនសើរនៅជួរម្ុខ។ នៅនពលអនក្ន្វើយា ងន ៉ះ អនក្នឹងដងឹថា
្ព៉ះ មាច ស់ក្ំពុងវា  ្ប ុទធសំរាបអ់នក្ គ្នម នផ្លូវណ្ណដដលន្វើឲ្យអនក្ចាញ់ន ើ ។ 
 



 

ជំពកូ ៩ 
 

រក្សាការឆ ព្ ោះឆៅមុខ 
 

មនិតែប ៉ុណ ណ្ ោះណោែ ណៅណេលណ ើងរងទ៉ុក្ខណេទនា ណ ើងណៅតែខ្ពស់ម៉ុខ្
ដតដល ណ្រោះណ ើងដឹងថា ទ៉ុក្ខណេទនានឹងនាាំឲ្យណ ើងណ ោះអែធ់្មែ ់  ការអែធ់្មែ់
នាាំឲ្យណ ើងណ ោះស ៊ូ្រាំ ណ ើ ការស ៊ូ្រាំនាាំឲ្យណ ើងមានណស ក្ដសីងឃមឹ។ 

រ  ៊ូម ៥:៣-៤ 
 

«សិរលិអដធ៏្ាំបាំផ៉ុែណៅក្ន៉ុងវីេែិរស់ណៅមនិតមនណៅក្ន៉ុងការដ ល ៉ុោះណនាោះណទ តែ
ណៅក្ន៉ុងការណងើបណ ើងេញិ្របណ់េលណ ើងដ ល។»  

Nelson Mandela 
 

សែវណផេងៗមានលក្ខណៈសភាេរែិខ្៉ុសៗគ្នន  ណៅណេលមានការសាំ ៉ុែ ឬ វ បការ
ភ ័ខ្លា  ។ ខ្លា ឃម៉ុ ាំវា បក្េញិ សែវក្ាំ្បុក្រែណ់ ើងណដើមណ ើ សែវណ្បើសរែណ់រ  សែវ
ក្ាំេីងដ៊ូងកា  ៊ូលណៅក្ន៉ុងដ។ី និសេ ័របស់សែវរាំងអស់ណនោះណ្ាើ ែបណោ ស
ក្មមភាេ។ តែមានសែវម  ណ្ាើ ែបខ្៉ុសេីណរឯងៈ សែវPossum (្សណដៀងសែវ
ក្ណត៉ុ រ វារស់ណៅ្បណទសអ៊ូស្រ្ោត លី)។ សែវណនាោះជាសែវតដលអែែ់បែ អែណ់ ើងណដើម
ណ ើ អែរ់ែណ់រ  ណ ើ ក្អ៏ែក់ា  ៊ូលណៅក្ន៉ុងដីតដរ។ សែវណនោះ្គ្ននត់ែ បណ់សងៀម  
ជាងណធ្វើសក្មមភាេ ជាសែវអសក្មម។ វាណធ្វើេ៉ុែជាណដក្លក្ ់ណ ើងឲ្យណ ម្ ោះថា«ណលង 
តលែងណធ្វើជាោា ប»់។ វាសងឃមឹថាការណៅណសងៀមនឹងវ   វាឲ្យបានសណ្ម អវមី  ។ 

ខ្្៉ុ ាំបានសាំគ្នល់ថា ជាញ ដង ណេលមន៉ុសេទទ លរងការ ចឺាប ់ ឬការភ ័
ខ្លា   េ ក្ណរកាា  ជាមន៉ុសេតដលមនិណអើណេើខ្លងេញិ្ញណ។ ជាជាងមានសក្មមភាេ 
េ ក្ណរតបរជាអសក្មមេញិ។ ណេលវ បទ៉ុក្ខលាំបាក្មក្ដល់ ណេលណរវ បជាម  ការ
 ចឺាបឬ់ការខ្ក្ ែិត េ ក្ណរណៅណសងៀម។ េ ក្ណរអែណ់ធ្វើ លនាណោោះ។ ណែើអនក្ធ្លា ប់
ណឃើញការណនោះណទ? ណែើអនក្ធ្លា បណ់ឃើញខ្ា នអនក្ទ់ាលល់តដលគ្នបគ់្នាំងជាម  នងឹលាំនាាំ
តបបណនោះណទ ណោ ោរទ៉ុក្ខលាំបាក្តដលមក្ដល់ណោ មនិបានរ ាំេឹងទ៉ុក្ ឬ ប ោះទងគិ 
ជាម  ការខ្ក្ ែិត? ណែើអនក្ធ្លា បណ់ៅក្ន៉ុងោា នការណ៍ តដលអនក្អែដ់ឹងថា ្ែូេណធ្វើអវ ី
ដ៊ូណ នោះអនក្អែណ់ធ្វើអវីរាំងអស់? 

ណបើអនក្វ បជាម  ការ ចឺាបត់ដលណធ្វើឲ្យអនក្ណៅណសងៀមណៅក្ន៉ុងផា៊ូេរបស់អនក្ ខ្្៉ុ ាំមនិ
បានណធ្វើឲ្យអនក្ ណមើលេីការ ចឺាបរ់បស់អនក្ណទ។ ស៊ូមទ៉ុក្ ែិតខ្្៉ុ ាំៈ ខ្្៉ុ ាំបាន្ាងកាែក់ារ
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ណេលខ្ាោះជាការលអបាំផ៉ុែ 
អនក្អា ណធ្វើរឺ្គ្ននត់ែបនត
ណធ្វើ លនាណៅម៉ុខ្។ 

ោក្លែងជាណ្ ើនដងតដលណធ្វើឲ្យមាន ការ ចឺាប់
យ ងខ្លា ាំង ខ្្៉ុ ាំមានអារមមណ៍ថា ខ្្៉ុ ាំមនិអា បនតណៅ
ណទៀែបានណទ។ខ្្៉ុ ាំ ល់េីអវីតដលអនក្ក្ាំេ៉ុងតែ្ាងកាែ ់
ណ្រោះខ្្៉ុ ាំក្ធ៏្លា ប់្ ាងកាែត់ដរ ខ្្៉ុ ាំមានអារមមណ៍ថា េិកា
ណោ ោរទ៉ុក្ខលាំបាក្ណនាោះ។ តែខ្្៉ុ ាំណលើក្ទឹក្ ិែតអនក្ណៅណេលតដលអនក្ក្ាំេ៉ុងតែវ ប
ជាម  នឹងការ ចឺាបត់ដលណេលខ្ាោះជាការលអបាំផ៉ុែ អនក្អា ណធ្វើរឺ្គ្ននត់ែបនតណធ្វើ
 លនាណៅម៉ុខ្។  

អនក្្បត លជាមនិរនប់ាន ណមាើ រាំងអស់ណៅណ ើ ណទ។ អនក្្បត លជា
ក្ាំេ៉ុងតែភ ័ខ្លា  ណោ ោរោា នភាេ។ អនក្អា មានអារមមណ៍ថា ណោក្ី ណ៍នោះ
បាក្់្ សុែមក្ណៅវ៉ុាំេញិអនក្អី ងឹ។ តែណៅក្ ត្ លទ៉ុក្ខលាំបាក្ណនាោះ ណបើអនក្្គ្ននត់ែ
បនតណធ្វើ លនា វានឹងវ   អនក្មនិឲ្យអស់សងឃមឹ។ អនក្្បត លជាមនិអា ណមើល
ណឃើញេនាឺរ៊ូងណៅក្ន៉ុងដីណៅណេលណនោះ តែណបើអនក្ណផ់របន់៉ុក្ណលើ្េោះអងគ ណ ើ ទ៉ុក្ ែិតថា
្ទងរ់ងជ់ាម  អនក្ណៅណេលអនក្វ បទ៉ុក្ខលាំបាក្ អនក្នឹងរក្ណឃើញការណ្បាសឲ្យជា
ណៅណេលតដលអនក្ណដើរជាម  ្ទង។់ ណៅទីបាំផ៉ុែ មនិ្គ្ននត់ែអនក្ណទរក្ណឃើញេនាឺណៅ
ទីបញ្ចបន់នរ៊ូងដ ីេនាឺនងឹបណណត ញ្របរ់ាំងណស ក្តីងងែិណ ញេីវីេែិរបស់អនក្។  

ខ្្៉ុ ាំ ល់ថា វាអា្ស័ ណៅណលើោា នភាេលាំបាក្យ ង្តដលអនក្វ ប នឹងមាន
ណេលនងងម  អនក្មានអារមមណ៍ថាមនិ ងណ់ធ្វើអវីរាំងអស់។ ជាម  ការបាែប់ងដ់ធ៏្ាំ
បណងកើែឲ្យមានទ៉ុក្ខណោក្ដាំណណើ រការណក្ើែណ ើងក្ន៉ុងដាំ្ក្ក់ាលណផេងគ្នន ។ ប ៉ុតនតណេល
អនក្ក្ាំេ៉ុងណធ្វើ លនា្ាងកាែដ់ាំណណើ រការននការណ្បាសឲ្យជា ្គ្ននត់ែដឹងថា  ណមាើ 
 ៉ុងណ្កា រឺមនិ្ែូេបានតញក្ខ្ា នឯងណោ ត ក្ ណ ើ  ា្ំ  ណេលវីេែិរបស់
អនក្គ្នម ន លនាណោ ការ ចឺាប។់្េោះ ងឲ់្យអនក្រក្ាការណបាោះវាំហានននវាំណនឿ ទ៉ុក្
 ិែតថា ្ទងន់ឹងនាាំអនក្្ាងកាែក់ារ ចឺាបណ់ៅកានអ់វីម  តដល្បណសើរជាង។ 
 

្េោះអមាច ស់េ្ងឹងវាំហានរបស់មន៉ុសេ(លអ)ឲ្យបានមាាំម នណ ើ ្េោះអងគគ្នប់្ េោះ
 ឫទ ័នឹងមាគ្ន៌ា របស់ណរ។ ្បសិនណបើអនក្ណនាោះភាា ែណ់វើងណរនឹងមិនដ លដល់ដី
ណ ើ ណ្រោះ្េោះអមាច ស់កានន់ដណរជាប។់ 

ទាំន៉ុក្ែណមកើង ៣៧:២៣-២៤ 
ឯក្សិទធិននការទ៉ុក្ ែិត្េោះជាមាច ស់េិែជាអោច រយ្ស់។ វាអន៉ុញ្ញញ ែណ ើងឲ្យ

មានក្តីសងឃមឹណៅណេលណ ើងណមើលណៅអែម់ានណ ែ៉ុផល្ម   តដលណធ្វើឲ្យមាន
ក្តីសងឃមឹណោោះ។ ណនាោះណេល្របយ់ ងណមើលណៅដ៊ូ ជាគ្នម នក្តីសងឃមឹ អនក្អា 
ទ៉ុក្ ិែត្េោះជាមាច ស់ក្ន៉ុងការបង្ហា ញវាំហានរបស់អនក្។  
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វាមនិតដលមានេយ៉ុោះរ ៊ូែណទ! 

ខ្្៉ុ ាំណទើបតែបានឮេមីែិតសាំឡាញ់របស់ខ្្៉ុ ាំមាន ក្ ់ ជាអនក្បាន្ាងកាែប់ទេិណោធ្ដ៏
ភ ័ខ្លា  ននវាំងឺមហារកី្។ នាងបានមក្ដល់ការេាបាលននដា្ំ ក្ក់ាល ៉ុង
ណ្កា ណៅណេលណនោះ ណ ើ ណ្ែៀមខ្ា នរ   ជាណ្ស ណដើមែ ី ្ែ បម់ក្ណ្បើវីេែិដ៊ូ ណដើម
របស់នាងេញិ។ នាងនិយ ថា «ខ្្៉ុ ាំមានការលាំបាក្ក្ន៉ុងការដឹងេីការបនតដាំណណើ រណៅ
រក្វីេែិដ៊ូ កាលេីម៉ុនរបស់ខ្្៉ុ ាំ។» អនក្អា ភាា បណ់ៅកានក់ារណនោះផងតដរ។ ្បត ល
មន៉ុសេមាន ក្ ់ តដលអនក្្សឡាញ់បានបាែប់ងវី់េែិ ណ ើ អនក្រិែថា អនក្េិបាក្ក្ន៉ុង
ការរស់ណៅណបើគ្នម នមាន ក្ណ់នាោះ។ អនក្្បត លជា បាែប់ងក់ារង្ហរតដលអនក្បានណធ្វើការ
ជាណ្ ើនឆ្ន ាំណ ើ បងខាំអនក្ឲ្យ ៊ូលនិេែតន។៍  ៉ុោះណធ្វើណម  ណៅណេលណនោះ?  ៊ូរដឹងថា ណរោះបី
ជាអនក្មនិដឹង តែ្េោះជាមាច ស់្ទង់្ ជាប។ ្ទងន់ងឹនាា្ំ របរ់ាំងវាំហានរបស់អនក្។ 

 

អ្ណំាចនៃការបៃតឆៅមខុ 
 

ខ្្៉ុ ាំចាាំបានណេលខ្្៉ុ ាំបានទទ លដាំណឹងអា្ក្ក្ម់៉ុនណេល ខ្្៉ុ ាំចាបណ់ផតើមសននិបាែបីនងង។  វា
េិបាក្ក្ន៉ុងការបនតណធ្វើ លនា តែខ្្៉ុ ាំបានដងឹថា ខ្្៉ុ ាំ្ែូេតែណធ្វើ។ ខ្្៉ុ ាំមានអារមមណ៍ថា ្េោះ
េញិ្ញញ ណដេ៏សិ៉ុទធមានបន់៊ូលថា « ៊ូរណបាោះវាំហានម  វាំហានម៉ុនអនក្ដនទ។  ៊ូរបនតណធ្វើ
 លនា!» 

ការបនតក្ន៉ុងការណធ្វើ លនាមនិបានដក្ ក្ការ ចឺាបន់ិងការខ្ក្ ិែត តដលខ្្៉ុ ាំ
មានអារមមណ៍រាំងអស់ណនាោះណទ តែវាបានការររខ្្៉ុ ាំេីការធ្លា ក្ ់៊ូលណៅក្ន៉ុងរណតត នន
ការបាក្ទ់ឹក្ ែិត ណ ើ ណៅក្ន៉ុងក្ាំ ៉ុងេីរបីសបាត  ៍ ោា នភាេណនាោះ្ែូេបានណោោះ 
្ោ ។ ម៉ុខ្សញ្ញញ ម  ននការណេញេ ័ខ្លងេញិ្ញញ ណរឺការមានរណបៀបេនិ ័ក្ន៉ុងការ
រក្ាការបត៊ូរទាលត   ់ ណរោះបីជាអនក្ក្ាំេ៉ុងតែ្ាងកាែទ់៉ុក្ខលាំបាក្យ ងខ្លា ាំងក្ណ៏ោ ។ ខ្្៉ុ ាំ
ធ្លា ប ់ចឺាប ់ តែខ្្៉ុ ាំ្ែូេតែបនតក្ន៉ុងការបាំណរ ើអនក្ដនទតដលមានការ ចឺាបត់ដរ ណេលខ្្៉ុ ាំ
ណធ្វើតបបណនាោះ ្េោះអងគបានណ្បាសខ្្៉ុ ាំឲ្យជា ណ ើ ណោោះ្ោ បញ្ញា របស់ខ្្៉ុ ាំ។ 

ណរោះបីលាំបាក្ប ៉ុ ណ្ ក្តី  ៊ូរចាាំថា ណេលណ ើង ចឺាប ់ អវីៗ េីម៉ុននឹងក្នាងផ៉ុែ
ណៅ។ រដ៊ូេទាលក រកី្នងឹមក្ដល់ណៅណេលរដ៊ូេរង្ហរ្ែូេបានបញ្ចប។់ បន់ាបេី់ណភាៀង ណមឃ
្ស ោះ។  មេលិម៉ុញិ ណមឃស៉ុទធតែេេក្ ទីបញ្ចប ់ ្ោបត់ែមានណផាក្បណន់ារផងផគរ
ផង តែនងងណនោះណមឃណខ្ៀេ្សង្ហែណ់ ើ ្េោះអាទិែយចាាំងត ងរសមី។ ខ្្៉ុ ាំរិែថា ណ ើង
អា ណឃើញ ណរោះបីជាសិាែណៅក្ន៉ុងទាំរងន់នអាកាស
ធ្លែ៉ុ រដ៊ូេកាលទាលា ស់បត៊ូរ ណបើការអា្ក្ក្ម់និណៅ ការ
លអមនិមក្ណទ។ ណបើមានេេក្ណ ើ េយ៉ុោះណៅក្ន៉ុងវីេែិរបស់អនក្ណៅនងងណនោះ  ៊ូរណឆ្ព ោះណៅ
ម៉ុខ្ នងង្បត លជារោះណ ើងណៅនងងតសអក្ ឬនងងបន់ាប ់ ឬនងងបន់ាបេី់នងងខ្លនតសអក្។ វា
មនិតដលមានេយ៉ុោះរ ៊ូែណនាោះណទ។  
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្េោះរមពរីបានផតល់ដល់ណ ើងន៊ូេឧរ រណ៍េវីាំងឺរបស់្សីតមាន ក្(់្សីតតដលមាវាំង ឺ

ធ្លា ក្់្ ម) តដលខ្ាំ្បឹងណ្វៀែប ត្ វនមក្កាន់្ េោះណ ស ៊ូ(ស៊ូមណមើល មា ក្៉ុស ៥:
២៥-៣៤; ល៊ូកា ៨:៤៣-៣៨)។ ណរោះបីជា្សីតមាន ក្ណ់នោះមានវាំងឺ១២ឆ្ន ាំ ណ ើ នាង
បាន ាំ្ អវីៗ នាងមានស្មាបេ់ាបាល តែណៅតែមនិអា វ   នាងបានណ ើ  
នាងបដិណសធ្ក្ន៉ុងការអងគ៉ុ ម  ក្តនាង រងចាាំណោ អសក្មមណដើមែឲី្យវាំងឺណនាោះបាន
ណ ញេីនាង។ នាងអន៉ុញ្ញញ ែឲ្យក្តីសងឃមឹវាំរ៉ុញនាងឲ្យ្ាងកាែ់្ របរ់ាំងទ៉ុក្ខលាំបាក្ 
។ គ្នម នអវីរារា ាំងនាងមនិឲ្យមក្វ ប្េោះណ ស ៊ូបានណ ើ  មនិតមនប ត្ វន មនិតមន
វាំងឺ មនិថាចាាំ ៊ូរប ៉្ុ ណ ណទ  មនិតមនការសងេ ័របស់នាងណទ មនិតមនការ ចឺាប់
របស់នាងណ ើ ។ នាងបនតនិយ ណៅកានខ់្ា នរបស់នាងថា «ណបើខ្្៉ុ ាំ្គ្ននត់ែបាន
រល់អាេណោក្ ខ្្៉ុ ាំម៉ុខ្ជាទទ លការសណស្រ្ង្ហគ ោះមិនខ្លន»។ (មា ថា ៩:២១) ជាម  ក្តី
សងឃមឹនិងវាំណនឿណៅក្ន៉ុងដ ង ែិតរបស់នាង នាង្គ្ននត់ែបនតណធ្វើ លនា។  

អនក្អា មាន វ៊ូងប ត្ វនរបស់អនក្ទ់ាលល់តដលអនក្្ែូេណ្វៀែណៅនងងណនោះ។ វា
អា ជាប ត្ វនននរាំនិែអេវិាមាន។ វាអា ជាប ត្ វនននក្ងវល់និងការ ចឺាប់
េីអែីែកាល។ វាអា ជាប ត្ វនននការគ្នម នអនក្គ្នា្ំ ទណៅវ៉ុាំេញិអនក្។ វាអា ជា  
ប ត្ វនសមាព ធ្នន ិរញ្ញ េែា៉ុ។ វាអា ប ត្ វនននការ ចឺាបណ់ៅក្ន៉ុងរ៊ូបកា 
របស់អនក្។ តែណបើអនក្ដក្ ក្អែីែកាលតដលជាបគ់្នាំងក្ន៉ុងការបាក្ទ់ឹក្ ែិតនិងទ៉ុក្ខ
លាំបាក្ អនក្នងឹណឃើញការទាំល៉ុោះទាំោ ។  

្េោះរមពរី ភលីីេ ៣:១៣-១៤ ត ងថា៖ 
 

បងបអ៊ូ នណអើ   ាំណរោះរ៊ូបខ្្៉ុ ាំទ់ាលល់ ខ្្៉ុ ាំ ល់ណឃើញថា ខ្្៉ុ ាំមិនរនប់ានណៅដល់ទី
ណៅណៅណ ើ ណទ ខ្្៉ុ ាំមានបាំណងតែម   រឺបាំណភា អវីៗរាំងអស់តដលខ្្៉ុ ាំរែ ់ ស
មក្ណ ើ  ណដើមែផីចង ិ់ែតណឆ្ព ោះណៅរក្អវីៗតដលណៅខ្លងម៉ុខ្។ ខ្្៉ុ ាំរែែ់្មងណ់ៅរក្
ទីណៅណដើមែឲី្យបានទទ លរង្ហវ នេី់្េោះជាមាច ស់ តដល្ទងប់ាន្ាស់ណៅណ ើង
េីោា នបរមស៉ុខ្ឲ្យទទ លរ មក្ន៉ុ ងអងគ្ េោះ្រិសដណ ស ៊ូ។(រក្យបញ្ញា ក្ន់ ័) 
 

ខ្្៉ុ ាំ្សឡាញ់បទរមពរីណនោះ។ ណោក្ោេក្ប ៊ូលមាន្បោសនថ៍ា គ្នែនឹ់ងបាំណភា 
អវីៗតដលក្នាងផ៉ុែ ក្ាំ ៉ុស នងិការ ចឺាបេ់ីអែែីកាលរបស់គ្នែ ់ ណ ើ គ្នែន់ងឹ
បនតណៅកានណ់ជារវាសនារបស់គ្នែខ់្លងម៉ុខ្។ អនក្អា ណធ្វើដ៊ូ គ្នន ។ អនក្អា បាំណភា 
ការរាំងអស់េីអែីែកាលតដលេាយមក្ន៉ុងការរារា ាំងអនក្។ នងងណនោះអនក្អា បដិ  
ណសធ្ក្ន៉ុងការមានឥរយិបងចាញ់។ នងងណនោះអនក្អា បដិណសធ្ «ក្ន៉ុងការណៅណសងៀម» 
អនក្អា ណ្វើសណរ ើសក្ន៉ុងការបនតណធ្វើ លនា អនក្អា ណ្វើសណរ ើសក្ន៉ុងការបនតណៅម៉ុខ្។ 
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ព្រោះជាម្ចា សឆ់្វើចលនា 
 

អនក្អា ក្ាំេ៉ុងអានណ ើ ក្ាំេ៉ុងរិែថា«  ស៍ ខ្្៉ុ ាំមិនដឹងថា ខ្្៉ុ ាំអា បនតណៅម៉ុខ្ណទៀែ
ឬអែណ់ទ។ ខ្្៉ុ ាំក្ាំេ៉ុង្ាងកាែអ់វីម  តដលេិែជាេិបាក្ ណ ើ ខ្្៉ុ ាំអែម់ានអារមមណ៍ថា
ខ្្៉ុ ាំអា ណបាោះវាំហានម  ណទៀែបានណទ។»ណបើសិនណនោះជានងងអនក្ ខ្្៉ុ ាំណលើក្ទឹក្ ិែតអនក្ក្៉ុាំ
ស៉ុខ្ ិែតចាញ់អារមមណ៍រាំងណនាោះ។ ណបើណ ើងនឹងណដើរាម្េោះជាមាច ស់ ណ ើង្ែូេតែណធ្វើ
 លនាណោ វាំណនឿ។ ដ៊ូ ជាខ្្៉ុ ាំសិក្ា្េោះបន់៊ូល្េោះជាមាច ស់ ខ្្៉ុ ាំមនិអា វ   បានណទ 
តែខ្្៉ុ ាំសាំគ្នល់ណឃើញថា ្េោះជាមាច ស់្ទងណ់ធ្វើ លនាជានិ ច។ មនិ្គ្ននត់ែប ៉ុណ ណ្ ោះណទ 
្ទងត់ែងតែណៅឲ្យ្បជារាស្រ្សត្ ទងណ់ធ្វើ លនាតដរ ណរោះបជីាណៅក្ន៉ុងកាលៈណទសៈ
តដលលាំបាក្បាំផ៉ុែក្តី។ 

ណេលវនជាែអិ៉ុី្ោតអលណ ញេីណអស៉ុីេ ណ ើ រហានរបស់ណអស៉ុីេបានណដញ
ាមេ ក្ណរ ណធ្វើទ៉ុក្ខដល់េ ក្ណរ ណេល្ាងកាែស់ម៉្ុ ទ្ក្ ម ្េោះអងគបង្ហគ បេ់ ក្
ណរឲ្យបនតណធ្វើ លនា!  

ណ្កា េី៤០ឆ្ន ាំណៅក្ន៉ុងទីវាលរណហាោា ន ណេលក្៊ូនណៅអ៉ុី្ោតអលមក្ដល់
ទណនា រ័ោន ់ ្េោះអងគបង្ហគ បេ់ ក្ណរឲ្យបនតណធ្វើ លនា!  

ណេលរហានរបស់ក្៊ូនណៅអ៉ុី្ោតអលមក្ែ ៉ុទធជាម  នងឹអនក្្សុក្ណ ណរ
ខ្៊ូ េ ក្ណរអែដ់ឹងងថា េ ក្ណរអា  ក្ នោះយ ងដ៊ូ ណមត ណទ េ ក្ណរបានទទ ល
បង្ហគ បឲ់្យណដើរេយ៉ុោះ យ្ាវ៉ុាំេញិទី្ក្ុង។ នយិ ម  តបបណទៀែ ្េោះអងគបង្ហគ ប់
េ ក្ណរឲ្យបនតណធ្វើ លនា!  

ក្ន៉ុងនាមជា្បជារាស្រ្សតរបស់្េោះជាមាច ស់បាន ៊ូលទឹក្ដីកា្ន ណៅទឹក្ដី
តដលមានមន៉ុសេមាឌធ្ាំៗ ្េោះអងគបង្ហគ បេ់ ក្ណរ ឲ្យ បាំងដណណតើ មទកឹ្ដី  ្េោះជា
មាច ស់បង្ហគ បេ់ ក្ណរឲ្យបនតណធ្វើ លនា!  

 

ណៅក្ន៉ុងោា នភាេរាំងអស់ណនោះ មន៉ុសេបានធ្លា ក្ណ់ៅក្ន៉ុងការលែ ង «ណៅណសងៀម»។ 
ការលាំបាក្ជាណ្ ើនតដលេ ក្ណរបានវ ប្បទោះបានណធ្វើឲ្យេ ក្ណរ ងោ់ក្ខ់្ា ន ណ ើ 
រងចាាំជាជាងណ្កាក្ណ ើងណ ើ ណធ្វើ លនាណៅម៉ុខ្។ប ៉ុតនតណៅក្ន៉ុងឧរ រណ៍នីម  ៗ 
្េោះជាមាច ស់បង្ហគ បេ់ ក្ណរឲ្យណធ្វើ លនាណៅម៉ុខ្ណ ើ ទ៉ុក្ ិែតថា ្េោះអងគនងឹនាាំេ ក្ណរ
ណ ញេីបញ្ញា ណៅកានវ់ ័វាំនោះ។ ណែើេ ក្ណរអងគ៉ុ ណសងៀមក្ន៉ុងការភ ័ខ្លា   ណ ើ អែ់
 បស់ េ ក្ណរនឹងមនិមានបទេិណោធ្នក៍្ន៉ុងភាេណេញបរបិ៊ូរណ៍របស់្េោះតដលមាន
ស្មាបេ់ ក្ណរណទ។ ណរោះបជីាមានទ៉ុក្ខលាំបាក្ណៅណេលម   េ ក្ណរណ្វើសណរ ើសក្ន៉ុង
ការណ្កាក្ណ ើងណ ើ បនតណៅម៉ុខ្។ ណៅ ៉ុងណ្កា  មានែនមាខ្លា ាំង្ស់។ 
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ឧរ រណ៍ណៅក្ន៉ុង្េោះរមពរី មនិ្គ្ននត់ែណៅក្ន៉ុង្េោះសញ្ញញ ចាស់ប ៉ុណ ណ្ ោះណទ។ 

ណេលអនក្អានដាំណឹងលអ តដលរក្ទ់ងនងឹវីេែិរបស់្េោះណ ស ៊ូ អនក្ណឃើញថា ្េោះ
អងគតែងតែណធ្វើ លនាជានិ ច។ ្ទងម់និណៅណសងៀមណ ើ  វីេែិខ្លងេញិ្ញញ ណក្ម៏និណៅ
ណសងៀមតដរ ្របណ់េល្ទងវ់ បជាម  ទ៉ុក្ខលាំបាក្។ ្េោះអងគបនតណធ្វើ លនាេី្ក្ុងម  
ណៅ្ក្ុងម   េីមន៉ុសេមាន ក្ណ់ៅមន៉ុសេមាន ក្ណ់ទៀែ បត៊ូរទាលត  ក់្ន៉ុងការណធ្វើការអវីតដល្េោះ
អងគ្ ែូេណធ្វើណៅណលើតផនដីណនោះ។ ណរោះបីជាមន៉ុសេមនិទទ លោគ ល់្ទង ់ ណរោះបីណៅ
ណេលេ ក្ទាលរា ស៉ុីេាយមោក្អ់ន់ាក្់្ ទង ់ ណរោះបីជាប ត្ វន្បឆ្ាំងជាម  ្ទង ់
្េោះណ ស ៊ូណៅតែបនតណធ្វើ លនាជានិ ច។ 

ខ្្៉ុ ាំណវឿថា ណ ែ៉ុផលម  តដល្េោះជាមាច ស់តែងតែបនតឲ្យក្៊ូនណៅរបស់្ទងណ់ធ្វើ
 លនា ្បឆ្ាំងជាម  រហាន ្ាងកាែទ់ណនា ណដើមែ ី៊ូលណៅកានទ់ឹក្ដីសនា រឺ
ណោ ោរមានក្តីសងឃមឹណៅក្ន៉ុង លនាណនាោះ។ ្បសិនណបើអនក្មនិណដើរណទ អនក្គ្នម ន
សងឃមឹថាអនក្នឹងដល់ក្តនាងងមណី ើ ។ 

ណបើគ្នម នការណធ្វើ លនា គ្នម នក្តសីងឃមឹននការទាលា ស់បត៊ូរណទ! 
 

ការចាបយ់ក្សជំហាៃនៃការស្តត បប់ង្គា ប ់
 

េធិ្ីម  តដលអនក្អា បនតក្ន៉ុងការណធ្វើ លនារឺ្គ្ននត់ែោត បប់ង្ហគ ប់្ េោះជាមាច ស់ អនក្
្គ្ននត់ែណធ្វើអវីតដល្េោះអងគនាាំឲ្យអនក្ណធ្វើ។ វាំហានតដល្ទងឲ់្យអនក្ណបាោះអា ែ៊ូ ឬធ្ាំ 
វាអា ជាវាំហានតដលណ ើងមនិបានរ ាំេឹងទ៉ុក្ តែការណដើរាម្េោះជាមាច ស់រឺជាេធិ្ីតែ
ម  រែ ់តដលណ ើងនងឹណៅដល់ណគ្នលណៅណៅទីបញ្ចប។់  

ខ្្៉ុ ាំណៅតែរិែេីវនជាែិអ៉ុី្ោតអល េីេេក្ននេែតមានរបស់្េោះជាមាច ស់តដលនាាំ
េ ក្ណរ្ាងកាែទ់ីវាលរណហាោា ន។ េេក្បានរ ាំេទ័ធ្េោះេនាា  ណ ើ ្េោះរមពរីត ងថា 
ណេលេេក្ណធ្វើ លនា វនជាែិអ៉ុី្ោតអលក្ណ៏ ញដាំណណើ រតដរ ណេលេេក្ ប ់វន
ជាែិអ៉ុី្ោតអលក្ ៏បត់ដរ។ េ ក្ណរអែដ់ឹងថាណេល្េេក្ណធ្វើ លនាណទ តែេ ក្
ណរ្ែូេ្បុងណ្បៀបក្ន៉ុងការណធ្វើ លនាជានិ ច ណៅណេល្េោះអងគណធ្វើ លនា។(វនរណនា 
៩:១៦-២៣)។ ណែើអនក្រ  រាល់ស្មាបក់ារណនោះណទ? ខ្្៉ុ ាំ្បាដក្្ស់ថា ណេលខ្ាោះេ ក្
ណរអែ ់ងណ់ ញដាំណណើ រណទ ណៅណេល្េោះអងគវាំរ៉ុញេ ក្ណរឲ្យណ ញដាំណណើ រ តែណបើេ ក្ណរ
 ងណ់ដើរ្ាងកាែទ់ីវាលរណហាោា នបាន េ ក្ណរ្ែូេទ៉ុក្ ិែត ការដឹក្នាាំរបស់្េោះអងគ។ 

ណ ើង្ែូេរស់ណៅក្ន៉ុងដាំ្ក្ក់ាលតដល្ែូេ្បុងណ្បៀបជានិ ច ដ៊ូ ជារហាន
តដល្ែូេ្បុងោម រែីជានិ ចតដរ។ណេលមានអវីណក្ើែណ ើង រហានដងឹថាេ ក្ណរ្ែូេតែ
ណ្ែៀមខ្ា នជាណ្ស ណដើមែបីាំណេញភារ:ក្ិ ចណៅក្ន៉ុង្របក់ាលៈណទសៈរាំងអស់។ ណៅ
ណេលណេវាបណឌិ ែ្ែេូបានណរណៅ េ ក្ណរ្ែូេរ   រាល់ជានិ ចក្ន៉ុងការ ណៅវ បជាម  នឹង 
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អនក្វាំងឺភាា ម។ មនិថាេ ក្ណរមានតផនការអវឬីណធ្វើអវីណទ ណេលណរណៅ េ ក្ណរណៅភាា ម។ 

ណេលម  ណៅក្ន៉ុងសននិបាែរបស់ខ្្៉ុ ាំ ខ្្៉ុ ាំក្ាំេ៉ុងតែណមើល្េោះរមពរីណៅក្ន៉ុងណេលថាវ  
បងគាំ្េោះ រ ាំណេ ណនាោះមានអវីម  ប ត្ ល ិែតខ្្៉ុ ាំ ឲ្យខ្្៉ុ ាំឲ្យ្េោះរមពរីរបស់ខ្្៉ុ ាំណៅកាន់្ សីត
មាន ក្ត់ដលបានត ក្ចា ទីបន់ាល់របស់នាងេីរបីនាទីម៉ុនណនាោះ។ ខ្្៉ុ ាំមានអារមមណ៍
ចាក្ ់៉ុ យ ងខ្លា ាំងថាខ្្៉ុ ាំ្ែូេឲ្យ្េោះរមពរីណនាោះណៅនាង ណេលខ្្៉ុ ាំត ក្ចា ្េោះបន់៊ូល ប់
ណៅ បណ់នាោះ។ ណេលណនោះខ្្៉ុ ាំស៊ូម្បាបអ់នក្ថាៈ ខ្្៉ុ ាំអែប់ានរ ាំេងឹទ៉ុក្អវីរាំងអស់ ណ ើ 
ខ្្៉ុ ាំេិែជា ៊ូល ិែត្េោះរមពរីណនាោះ្ស់ ខ្្៉ុ ាំបានក្ាំណែ ់ាំ្ាំណៅក្ន៉ុង្េោះរមពរីណនាោះជា
ណ្ ើន។ ការេិែខ្្៉ុ ាំបានក្ែ់្ ាណមណរៀនដស៏ាំខ្លនប់ាំផ៉ុែរាំង្បាាំេីរតដលខ្្៉ុ ាំបានណរៀនក្ែ់
ទ៉ុក្ណៅក្ន៉ុងណនាោះ។ តែខ្្៉ុ ាំមានអារមមណ៍ថា ្េោះជាមាច ស់បង្ហគ បខ់្្៉ុ ាំ ឲ្យខ្្៉ុ ាំឲ្យ្េោះរមពរីណនាោះ
ណៅនាង។ តែណេលណនោះខ្្៉ុ ាំអែដ់ងឹថាណ ែ៉ុអវីបានជា្េោះអងគនាាំខ្្៉ុ ាំឲ្យណធ្វើ លនាណៅទិស
ណៅណនាោះ។ វា្បត លជានឹងអា វ   ណលើក្ទកឹ្ ិែតដល់្សីតមាន ក្ណ់នាោះ ឬ្បត លជា
្េោះអងគ្គ្ននត់ែ ងណ់ឃើញថាខ្្៉ុ ាំោត បប់ង្ហគ ប់្ េោះអងគឬអែ។់ តែមនិថាណ ែ៉ុផល្
ណទ ខ្្៉ុ ាំ្ែូេសណ្ម  ិែតណ្វើសណរ ើសៈណធ្វើ លនាណោ ការោត បប់ង្ហគ ប ់ឬណោ មនិោត ប ់
បង្ហគ ប។់ ខ្្៉ុ ាំបានសណ្ម  ិែត្ែឹម្ែូេណៅណេលណនាោះ តែក្ម៏ានណេលណផេងណទៀែតដលខ្្៉ុ ាំ
មនិបានណធ្វើតដរ ណ ើ ទីបាំផ៉ុែខ្្៉ុ ាំបាន្ែឹមតែណោក្ោត  ប ៉ុណ ណ្ ោះ។ 

េធិ្ីម  តដលណ ើងរស់ណៅណោ គ្នម នការណោក្ោត   រឺណធ្វើអវីតដល្ែមឹ្ែូេណៅ
ណេលណនោះ! ណែើការណនាោះជាអវ ី តដល្េោះជាមាច ស់បានោក្ណ់ៅក្ន៉ុងដ ង ិែតរបស់អនក្ឲ្យ
អនក្ណធ្វើ? ណែើ្ទងប់ានបង្ហគ បឲ់្យអនក្អែណ់រសដល់អនក្្មាន ក្ ់ តដលណធ្វើឲ្យអនក្ ឺ
ចាប?់ ឲ្យេរដល់អនក្្មាន ក្ត់ដលក្ាំេ៉ុងតែែ ៉ុទធណដើមែអីវមី  ? ទាលា ស់បត៊ូរទាំោប់
តដលនាាំឲ្យបងានិបណង្ហា  ? ណ ញេីទាំនាក្ទ់ាំនងតដល្ ប៊ូក្្ បល់? ណលើក្ទឹក្ ិែត
មែិតភក្ត?ី ្ប មជាម  បញ្ញា ? អវីក្តីតដល្េោះជាមាច ស់បង្ហគ បអ់នក្ឲ្យណធ្វើ ក្៉ុាំោ់ក្ណ់ស់ើរ
ឲ្យណោោះ។ ណធ្វើ លនាណោ ការោត បប់ង្ហគ បណ់ ើ ណមើលេីការតដល្េោះ្បរនេរ
ដល់វាំហាននីម  ៗតដលអនក្បានណបាោះ។ ខ្្៉ុ ាំេិែជាណវឿថា ភាេអស់សងឃមឹ ៊ូលមក្
ណោ ោរភាេអសក្មម តែការមានសងឃមឹណររណេញ ណៅណេលណ ើងណធ្វើ លនាក្ន៉ុង
ការណបាោះវាំហានជាម  ្េោះជាមាច ស់។ 

ងមីៗណនោះខ្្៉ុ ាំបានឮការនយិ ាមរ៊ូបកា ថា អនក្ណធ្វើ លនាណ្ ើនប ៉ុ ណ្  អនក្អា 
ណធ្វើ លនាកានត់ែបានណ្ ើនប ៉ុណ ណ្ ោះ ណ ើ ណេលអនក្ណធ្វើ លនាែិ ប ៉ុ ណ្  អនក្អា 
ណធ្វើ លនាបានកានត់ែែិ ប ៉ុណ ណ្ ោះតដរ។ ណៅណេលមន៉ុសេ ៊ូលនិេែតនណ៍ ើ អងគ៉ុ 
ម  ក្តនាងណ ើ អែណ់ធ្វើអវីណោោះ ស៉ុខ្ភាេរបស់េ ក្ណរង្ហ នឹង ជឺាញឹក្ញាប។់ 
េ ក្ណរអា ណធ្វើការង្ហរែិ ណៅៗ។ ណរោះជាយ ង្ក្ត ី អា ៉ុមនិសាំខ្លនណ់ទ ជាម  
មន៉ុសេ មាន ក្់ៗ តដលណៅតែមានសក្មមភាេនិងបដិណសធ្ក្ន៉ុងការ ៉ុោះចាញ់ណៅក្ន៉ុងវីេែិ
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ណេលខ្ាោះ្េោះជាមាច ស់ក្ាំេ៉ុងរង់
ចាាំណ ើងក្ន៉ុងការោត បប់ង្ហគ ប់
ការតណនាាំ ៉ុងណ្កា របស់
្ទង ់ម៉ុនណេល្េោះអងគ្បរន
ងមីម  មក្ណ ើងណទៀែ។ 

។  ណលើសេីណនោះ ខ្្៉ុ ាំណវឿថា ណៅណេលណ ើង្េមណធ្វើ លនាជាម  ្េោះអងគណលឿនប ៉ុ ណ្  
ភាេង្ហ ្សួលក្ន៉ុងការណធ្វើវាកានត់ែណ្ ើនប ៉ុណ ណ្ ោះតដរ។ ណបើសិនអនក្ណៅណសងៀមណោ 
ោរការភ ័ខ្លា  ជា ៊ូរ្ស់មក្ណ ើ  វាអា នឹង្ែេូការខ្ាំ្បឹងបតនាមណទៀែណដើមែ ី
ឲ្យអា មាន លនាបានដ៊ូ ណដើម តែវាេិែជាមានែនមា្ ស់។ 

ណបើអនក្មានអារមមណ៍តបបណនាោះអនក្្ែូេណធ្វើ លនាក្ន៉ុងទិសណៅ្ម   តែអនក្មនិ
 បស់អវីតដល្េោះជាមាច ស់បង្ហគ បឲ់្យអនក្ណធ្វើណ ើ អនក្មានអារមមណ៍ជាបគ់្នាំង ស៊ូមឲ្យ
ខ្្៉ុ ាំស រអនក្េីរសាំណ រណនោះ (១) ណែើអវីជាការ ៉ុង ណ្កា តដលអនក្មានអារមមណ៍ថា្េោះ
ជាមាច ស់បង្ហគ បអ់នក្ឲ្យណធ្វើ? (២) ណែើអនក្បានណធ្វើវា
ណទ? ណេលខ្ាោះ្េោះជាមាច ស់ក្ាំេ៉ុងរងច់ាាំណ ើងក្ន៉ុង
ការោត បប់ង្ហគ បក់ារតណនាាំ ៉ុងណ្កា របស់
្ទង ់ ម៉ុនណេល្េោះអងគ្បរនងមីម  មក្ណ ើង
ណទៀែ។ ជាម  ្េោះជាមាច ស់ អនក្មនិអា រ ាំលង
វាំហាន្ម  បានណ ើ  ្ែូេតែណបាោះម  
វាំហានមតងៗជានិ ច។  

្បត លជា្េោះអមាច ស់ោក្ក់ារណនោះណៅក្ន៉ុង ែិតរបស់អនក្តដរ… ណដើមែ…ី 
 ្ែ ប ់៊ូលណរៀនេញិ 
 ទាលា ស់បត៊ូររណបៀបននការនិយ ណៅកានប់តី្បេនធរបស់អនក្ 
 មានឥរយិបងអរសបប  
 តងរាំខ្ា នអនក្ឲ្យបានលអ 
  ាំ្ ណ្ ើនតងមណទៀែសិក្ា្េោះបន់៊ូល្េោះ 
 ចាបណ់ផតើមសិក្ា្េោះរមពរី 
 ផតល់អាំណ្ ដល់អនក្្មាន ក្ត់ដល្ែូេការ 
 ណលើក្ទឹក្ ែិតក្៊ូនៗរបស់អនក្ឲ្យបានណ្ ើនតងមណទៀែ 
 ណធ្វើការសម័្រ ិែតណៅក្ន៉ុងស រមនរ៍បស់អនក្ 
 បាំណរ ើណៅក្ន៉ុង្ក្មុវាំន៉ុាំរបស់អនក្ 
 ត ក្ចា ទីបន់ាល់ ជាម  មែិតសាំឡាញ់របស់អនក្ 

 

ណ ើងមនិអា រ ាំលងវាំហាន្ម   ណោ ោរតែណ ើងមនិ ៊ូល ិែតអវមី  ណៅ
ណេលណនោះតដល្េោះជាមាច ស់បង្ហគ បណ់ ើងឲ្យណធ្វើណនាោះណ ើ  ណែើអវីអា ណក្ើែណ ើង ាំណរោះ
នាំ ្បសិនណបើណ ើងោក្ណ់្រឿងរាំងអស់ ណលើក្តលងតែទកឹ្ណោោះណគ្ន? ណ ើង្គ្ននត់ែ
រ ាំលងម  វាំហានណោោះ តែវាអា ណធ្វើឲ្យខ្៊ូ នាំរាំង្សុង។ ការខ្ាំ្បឹងត្បងរាំងអស់
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និងណ្រឿងរាំងប ៉ុនាម នរបស់ណ ើងអា នឹងខ្លែបង ់ ណោ ្គ្ននត់ែណ ើងសណ្ម  ិែត
ក្ន៉ុងការរ ាំលងម  វាំហានក្ន៉ុងដាំណណើ រការដ៉ុែនាំ។ 

អស់ណេលជាណ្ ើនឆ្ន ាំ ្េោះជាមាច ស់បានស៉ុាំខ្្៉ុ ាំឲ្យមានឥរយិបង ៉ុោះ ៊ូល ាំណរោះោវ
មរីបស់ខ្្៉ុ ាំ តែខ្្៉ុ ាំមនិរនរ់  រាល់ក្ន៉ុងការណបាោះវាំហានណនាោះណៅណ ើ ណទ។ ខ្្៉ុ ាំបនត្បាប់
ខ្ា នឯងថា ខ្្៉ុ ាំមនិអា ណធ្វើការណនាោះបានណទ ណោ ោរខ្្៉ុ ាំទទ លការរ ាំណោភបាំរន
ណោ ោរប៉ុរសេាយមក្ន៉ុងការ្រប់្ រងវី់េែិខ្្៉ុ ាំេីអែែីកាល។ តែណស ក្តីេិែណនាោះ 
វា្គ្ននត់ែជាការណោោះោរស្មាបក់ារមនិោត បប់ង្ហគ បប់ ៉ុណ ណ្ ោះ។ ខ្្៉ុ ាំបានជាបគ់្នាំង 
ណ ើ អែម់ានអវីរាំងអស់ណក្ើែណ ើងណៅក្ន៉ុងវីេែិនិងក្ន៉ុងការបាំណរ ើេន័ធក្ិ ចរបស់ខ្្៉ុ ាំ េី
ណ្រោះខ្្៉ុ ាំរ ាំលងម  វាំហាន។ ទីបញ្ចបណ់ៅណេលតដលខ្្៉ុ ាំបានណបាោះវាំហាន ណ ើ ណដើរ
ាមេេក្នន្េោះេែតមានរបស់្េោះជាមាច ស់ ការលអបានចាបណ់ផតើមណក្ើែណ ើងណទៀែ។  
 

បតស់្តត  ំបតឆ់វវង្ 
 

ណៅក្ន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៨៧ ោរេែ៌ាមាន Los Angeles News បានណបាោះផា េីណរឿងម   
អាំេីអនក្វិោះសគី ៉ុោះភនាំ ណ ម្ ោះណោក្ អីឌី ណខ្្ន។ ណោក្ ណខ្្ន ជាអនក្វាំន ញ
តដល ៊ូល ិែតវិោះសគី ណ ើ បាន វឹក្ វឺនណដើមែ ី្ បក្ ែការវិោះសគីដត៏េងនងិណលឿនណៅ
ក្ន៉ុង្េឹែតិការណ៍តដលនឹងមក្ដល់ក្ន៉ុងរដ៊ូេរង្ហរអ៊ូឡាាំេិក្។ តែមានការមនិ្ប្ក្ែីណក្ើែ
ណ ើងជាម  នឹងណោក្ អីឌី ណខ្្នៈ គ្នែេ់ិការតភនក្ 

កាលេី្បាាំេីរឆ្ន ាំម៉ុនណនោះ ណខ្្នបានបាែប់ងក់ារណមើលណឃើញរបស់គ្នែ ់ ម  
 ាំណ ៀងមតងៗ។ េោះកាែេី់រដង បក្តភនក្ ក្ណ ញណោ ោរវាំងឺទឹក្ណនាមតផអម ណធ្វើឲ្យ
គ្នែប់ាែប់ងក់ារណមើលណឃើញ។ ការវ បជាម  នងឹទ៉ុក្ខលាំបាក្តដលនយិ មនិរ   
ណខ្្នមានវាំណរ ើសតដល្ែូេសាំណរ  ិែតៈ គ្នែអ់ា អងគ៉ុ ណៅក្ន៉ុងទីងងឹែ មានអា    
រមមណ៍អាណិែខ្ា នឯង ម រណ   ណធ្វើឲ្យវីេែិគ្នែវ់ បតែការបរាវ ័ ឬម  គ្នែ់្ ែូេបនត
ណធ្វើ លនា។ ណខ្្នបានសណ្ម  ិែតរបស់គ្នែ ់្បាាំម  តខ្បន់ាបេ់ីគ្នែេ់ិកាតភនក្ 
គ្នែធ់្លា បជ់ាអនក្ណលងសគី ៉ុោះេី ណលើភនាំ វា ល រដខ ខ្៊ូល៊ូរា ដ៊ូ។ គ្នែម់ាន្បោសនថ៍ា «ខ្្៉ុ ាំ
បងខាំខ្ា នឯងឲ្យជា» « ខ្្៉ុ ាំរក្ឲ្យណឃើញថា ណបើខ្្៉ុ ាំអា វិោះសគី ៉ុោះេភីនាំ ខ្្៉ុ ាំអា ណធ្វើអវី្របយ់ ង
តដលមានណៅក្ន៉ុងរាំនិែរបស់ខ្្៉ុ ាំ។ 

ណៅក្ន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៨៣ណខ្្នបាន នោះរង្ហវ នណ់មោ មាសណៅក្ន៉ុងការ្បក្ ែវិោះសគី
តដលតេងនិងណលឿនណៅស រដខអាណមរកិ្។ សមារមនវ៍នេកិារ Athletes Alpine 
បានបណងកើែការ្បក្ ែណៅ  Ulta Utah ។ េីរបីឆ្ន ាំណ្កា មក្ គ្នែប់ាន នោះណមោ 
មាសេីរបីណទៀែ ប៊ូក្ជាម  នឹងណមោ ្បាក្ ់ ជាណ្ ើនណទៀែាមរ ៈការ្បក្ ែ    
ណផេងៗ។ េិការភាេមនិអា រារា ាំង អីឌ ីណខ្្នេវីីេែិណេញណលញណ ើ ។ 



96                           ចូរដាស់ឆសចក្សតីសង្ឃមឹរបស់អ្នក្សឆ ើង្!                    
ណេលណរស រថាវាអា ណៅរ  ណទ ក្ន៉ុងការវិោះសគី ៉ុោះេីវាំរាលភនាំ ណ ើ  ៉ុទធេធិ្ីណផេងៗ

ក្ន៉ុងការ្ាងកាែរ់វ ណផេងៗតដលមាន ាំង្ហ តេងណ ើ ណលឿនណនាោះ។ ណោក្ អីឌ ី ណខ្
្នបានេនយល់ថា គ្នែម់ានអនក្បង្ហា ញ សញ្ញញ  តដលវិោះសគីនាាំផា៊ូេណៅខ្លងម៉ុខ្
គ្នែ ់៉ុោះេីភនាំមក្។ សាំណ ងឮខ្លា ាំងៗ អនក្នាាំផា៊ូេរបស់គ្នែត់្សក្ «ណៅ ណៅ ណៅ» ណេល 
ែ្មូេឲ្យបណងកើនណលែឿន េ ក្ណរត្សក្ «បែោ់ត ាំ» «បែណ់្វង» ណេល ៊ូលវិែដល់រវ ។ 
អវីតដល ណខ្្ន្ែូេណធ្វើរឺបនតណធ្វើ លនាណ ើ ទ៉ុក្ ិែតណលើអនក្បង្ហា ញទិសរបស់អនក្
នាាំគ្នែ។់ ណបើគ្នែណ់ធ្វើតបបណនាោះ គ្នែអ់ា សង់ណ់មើលទិស តដល្ែឹម្ែូេឥែណខ្លច ោះ
ណ ើ ្ាងកាែោ់នវ ័ណោ ស៉ុេែាិភាេ។ 

ទ៉ុក្ខលាំបាក្តដលអនក្ក្ាំេ៉ុងវ បអា ខ្៉ុសេ ី អីឌ ី ណខ្្នបានវ ប ្បត លជា
រក្ទ់ងខ្ាោះៗជាម  អនក្។ ្បត លជាអនក្ដងឹថា ការបាែប់ងត់ដលមនិបានរ ាំេឹង
ទ៉ុក្វាយ ងដ៊ូ ណមត ។ ្បត លជាអនក្ ល់េីអារមមណ៍តបប្តដល្ែូេប ោះទងគិ 
ណោ ោរការខ្ក្ ិែត។្បត លជាអនក្វ បជាម  ណរារននការភ ័ខ្លា  ។  ្បត ល
ជាអនក្្មាន ក្ឬ់អវីម  តដលអនក្រិែថាអា ណៅជាម   តែ្ោបត់ែបាែខ់្ា នម  
រ ាំណេ ។ អនក្្បត លស រខ្ា នឯងន៊ូេសាំណ រម   ណែើខ្្៉ុ ាំណបាោះបងណ់ចាលណៅណេលណនោះ ឬ 
ណែើខ្្៉ុ ាំបានរក្ផា៊ូ េណដើមែឲី្យខ្្៉ុ ាំអា បនតណៅម៉ុខ្ណទៀែបានណទ? 

មនិថាណស ក្តងីងឹែអនក្បានវ បយ ង្ណទ ស៊ូមឲ្យខ្្៉ុ ាំបានរ ាំលឹក្អនក្ថា អនក្មនិ
ណៅមាន ក្ឯ់ងណទ។ ្េោះជាមាច ស់ទែណឃើញអវីតដលអនក្ក្ាំេ៉ុង្ាងកាែ ់ ណ ើ រងណ់ៅទី
ណនាោះណៅជាម  អនក្។ ្េោះរមពរី ណអោ ៣០:២១ ត ងថា«  ណបើអនក្ណៅខ្លងោដ ាំ ឬ
ណៅខ្លងណ្វង អនក្នឹងឮសាំណ ងបនាខឺ្លងណ្កា ខ្នងថា«ណនោះជាមាគ្ន៌ា  តដលអនក្រាល់
គ្នន ្ែូេណដើរ!»។ ណនោះមានន ័ថា្េោះអងគបានសនាថា្ទងរ់ឺជាអនក្នាាំផា៊ូេអនក្។ ណេល
អនក្អែណ់ឃើញថា្ែូេណៅទ ី្ក្៉ុាំខ្លា  ។ ក្៉ុាំណធ្វើេ៉ុែជាោា ប!់ 

ណេលខ្ាោះការណធ្វើ លនាមានន ័ថា្គ្ននត់ែណ្កាក្េីណរងណ ើ សាំអាែផ់ោះ ឬណៅ
ណធ្វើការ  ណេលខ្ាោះណទៀែមានន ័  ្គ្ននត់ែណដើរាមការដឹក្នាាំ បស់ោស់េី្េោះជា
មាច ស់។ មនិថាតបប្ណទ ណរោះណបើធ្មមាឬមានការលាំបាក្ ្េោះជាមាច ស់ ងឲ់្យ
ណ ើងមានសក្មមភាេ ដ៊ូណ នោះណ ើងមនិ្ក្និខ្លងេញិ្ញញ ណណទ! ្េោះអមាច ស់នឹងដកឹ្នាាំ
អនក្ ណ ើ អនក្នឹងឮ្េោះជាមាច ស់មានបន់៊ូលថា «ណៅខ្លងោដ ាំ» ឬ «ណៅខ្លងណ្វង» 
ណេលអនក្ណ្បើវាំណនឿណ្ ើនប ៉្ុ ណ  អនក្នងឹមានវាំណនឿណ្ ើនប ៉ុណ ណ្ ោះតដរ! ្េោះណ ស ៊ូមាន
បន់៊ូលថា «ដែែិអនក្្មានណ ើ  អនក្ណនាោះនឹងទទ លបរបិ៊ូណ៌ា  ៊ូរណ ៀរតងមណទៀែ
។ រឯីអនក្តដលគ្នម នេញិ ណរនឹងដក្ ៊ូែន៊ូេអវីៗតដលអនក្ណនាោះមានផង។» (មា ថា  
២៥:២៩)។ ្ទងម់ានបន់៊ូលេីវាំណនឿតដល្ែូេការណដើមែណីធ្វើសក្មមភាេ វាំន សឲ្យេ ន
ណៅក្ន៉ុងភាេភ ័ខ្លា  ។ បនតណធ្វើ លនា  រឺជាអា្ំ  ដធ៏្ាំបាំផ៉ុែតដលអនក្អា ណធ្វើ! 
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ចរូដាសឆ់សចក្សតសីង្ឃមឹរបសអ់្នក្សឆ ើង្! 
 

ណបើអនក្រក្ណឃើញថាខ្ា នអនក្ជាបគ់្នាំងណៅក្ន៉ុងវីេែិ ណោ ោរការ ចឺាប ់ ណ ើ អែ់
 បស់ ឬ ការខ្ក្ ិែត ខ្្៉ុ ាំ ងណ់លើក្ទឹក្ ែិតអនក្ឲ្យណ្កាក្ណ ើង ណ ើ ណធ្វើ លនា។ វា
អា េិបាក្ តែអនក្អា ណធ្វើបាន។  ៊ូរបាំណភា អវីៗរាំងអស់តដលណធ្វើឲ្យអនក្ជាបគ់្នាំង។ 
 ៊ូរសណ្ម ណធ្វើអវីម  ជាជាងអែណ់ធ្វើអវីណោោះ។   ៊ូរោត បប់ង្ហគ បអ់វីតដល្េោះជាមាច ស់ 
បង្ហគ បអ់នក្ឲ្យណធ្វើ។ 

្េោះជាមាច ស់ ងរ់ ាំណោោះអនក្ឲ្យរ   េីសមាព ធ្ននការបាក្ទឹ់ក្ ែិត និងភាេអស់
សងឃមឹ! ដ៊ូណ នោះ ៊ូរបនតណៅម៉ុខ្និងមានក្តីសងឃមឹណ ើង។ ណរោះបីជាអនក្មនិអា ណឃើញ
វាណៅណេលណនោះ ្េោះជាមាច ស់មានតផនការលអស្មាបវី់េែិរបស់អនក្។ អនក្នឹងមនិ ឺ
ចាបរ់ ៊ូែណទ អនក្មានអនារែភាោឺវ ងនាណេលអនារែ។ ក្៉ុាំណធ្វើេ៉ុែជាោា បណ់ទៀែ។ 
 

ដែែិអាំណេើ្តដលណល មក្ឲ្យណរណឃើញ ណ ើ ណនាោះបានត្បណៅជាេនាឺ។ 
ណ ែ៉ុណនោះណ ើ បានជាមានតងាងទ៉ុក្មក្ថាៈ «អនក្ណដក្លក្ណ់អើ   ៊ូរភ្ាក្់
ណ ើង  ៊ូរណ្កាក្ណ ើងណ ញេី ាំណ្មមន៉ុសេោា ប ់ ្េោះ្រិសដនឹងភាឺចាាំងមក្
ណលើអនក្»។ 

ណអណភស៊ូរ ៥:១៤ 



 

 

 
 វគ្គ ៣ 

 

ក្តីសង្ឃមឹ និង្ សុភមង្គល 
···· 

 
សប្បាយហ ើយ [មានពរ សំណាង គួរឲ្យច្រណែន] អ្នកណាណែលមានច្ពះ
នន[ណែលមានការហប្បើកសំណែងរំហ ះ]យ៉ា កុប្ប ជួយ សហគ រ្ ះហ ើយអ្នកណា
សងឃមឹទុករិត្តហលើ ច្ពះអ្មាា ស់ជាច្ពះរប្បស់ខ្លួ ន អ្នកហ ះមានសុភមងរល
ហ ើយ !។  

ទំនុកត្ហមកើង១៤៦:៥ 
 

 
ខ្្ុ ំអ្ធសិ្ឋា នសូមឲ្យអ្នកចាប្បហ់្តើមហមើលហ ើញពីអ្ណំារននកតសីងឃមឹ អ្នកច្ត្ូវែងឹថាកតី
សងឃមឹនិងសុភមងរលរប្បស់អ្នកហៅជាប្បគ់្នន ជានិរា។ អ្នកមនិអារមានជំហនឿហោយ
គ្នា នកតីសងឃមឹបានហ ះហទ ហច្ ះកតីសងឃមឹកជាមយួកតីរពំងឹទុកជាវជិជមាន ហោយ
សងឃមឹថានឹងមានការលអហកើត្ហ ើង។ ខ្្ុ ំបានពាយមអ្នុវត្តអ្វីណែលខ្្ុ ំបានគិត្ជា
ជំហនឿអ្ស់ហពលជាហច្រើនឆ្ន  ំ ណត្ខ្្ុ ំហៅណត្មានឥរយិប្បថអ្វជិជមានអ្ំពីជីវតិ្ ហ ើយធាតុ្
ពិត្វាមនិណមនជាកតីសងឃមឹហទ។ 
ខ្្ុ ំបានរស់ហៅកនុងកតីហៅ ាងជាយូរ ហ ះប្បីខ្្ុ ំជាច្គីសតប្បរស័ិទកតី។ ខ្្ុ ំមានច្គសួ្ឋរ

ែល៏អនិងប្បំហរ ើការ្រហពញហពលហៅកនុងពន័ធកិរា។ ខ្្ុ ំអ្ត្យ់ល់ថា ហ តុ្អ្វីបានជាខ្្ុរំស់
ហៅមនិសប្បាយរិត្តហស្ឋះ ហ ើយភាគហច្រើនហយើងមានកំ ុសឆ្រងហនះ ណែលគិត្ថា 
ច្ប្បសិនហប្បើ «អ្វីៗ» ផ្លល ស់ប្បតូរ ច្ប្បណ លជាហយើងអាររកីរាយបាន។ ខ្្ុ ំធាល ប្បព់ាយម
ហច្ប្បើជំហនឿរប្បស់ខ្្ុ ំកនុងការសូមច្ពះអ្ងរឲ្យផ្លល ស់ប្បតូរ អ្វីៗ ណត្ខ្្ុអំ្ត្ែ់ឹងថា ច្ទងរ់ងផ់្លល ស់
ប្បតូរខ្្ុ ំហច្រើនជាងច្ទងរ់ងផ់្លល ស់ប្បតូរស្ឋា នភាពរប្បស់ខ្្ុ ំ។  
ច្ពះអ្ងរច្ទងរ់ងឲ់្យខ្្ុ ំហរៀនកនុងការរកីរាយហៅកនុងច្គប្បស់្ឋា នការែ៍ ហ ើយវាអារ

ហៅររួលុះច្ាណត្ហយើងសំហរររតិ្តកនុងការមានហពញហោយកតីសងឃមឹ រស់ហៅជាមយួ
នឹងភាពរកីរាយមុនការលអហកើត្ហ ើងរំហ ះហយើងាមរយៈហយើងនិងហៅជុំវញិហយើង។ 
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ែូរខ្្ុ ំបាននិយយររួមកហ ើយ កទ់ងនងឹហសៀវហៅហនះជា«ហសៀវហៅរកីរាយ»! 
ខ្្ុ ំពិត្ជាហជឿជាកថ់ា ហប្បើសិនហគ្នលការែ៍ហៅកនុងទំពរ័ ងំហនះយកហៅអ្នុវត្តហៅ
កនុងជីវតិ្រប្បស់អ្នក វានឹងប្បហចាញអ្ំែរណែលអ្នកបានខ្ទប្បជ់ាប្បម់និឲ្យមានច្រកហរញ
រ ូត្មកែល់ហពលហនះ។ 
 សូមប្បនតនយិយព ី «ការលអនឹងហកើត្ហ ើងរំហ ះខ្្ុ ំហៅនថៃហនះ» ហ ើយ     
«ការលអនឹងហកើត្ហ ើងាមរយៈខ្្ុហំៅនថៃហនះ»។ 



 

ជំពកូ ១០ 
 

សម្លឹងសំរាប់ការល្អក្នុងគ្រប់អ្វីៗ 
 

«យ ើងស្គា ល់ច្បាស់នូវគំយោងការដែលយ ើងបានយរោងទុក សំោបអ់្នកោល់
ោន » យនេះជាររេះបនទូលរបស់ររេះអ្ម្ចា ស់។ «ជាគំយោងការដែលផ្ដល់យសច្បកដី
សុខស្គនតែល់អ្នកោល់ោន  គឺមិនដមនឲ្យអ្នកោល់ោន ររូវយវទនាយទ។ យ ើងនឹង
ផ្ដល់យសច្បកដីសងឃមឹ និងអ្នាគរលអឲ្យអ្នកោល់ោន » 

យ យរម្ច២៩:១១ 
 

«ខ្ុ ំមនិគិរថារគបយ់៉ា ងជាទុកខលំបាកយនាេះយទ ដរគិររីការលអដែលម្ចនយៅ» 
Anne Frank 

 

ម្ចនយរឿងម ួ ម្ចនបុរសបនីាកដ់ែលកំរុងយ្វើការយៅកដនែងការងារដែលរួកយគមនិ
ច្បងយ់្វើ។ បុរសទងំយនេះជាកមមករ្មមតាដែលររូវបានយគជួលមកយែើមបជីួ  ស្គង
សងវ់ហិារែ៏្ ំម ួយៅទីរកុងឡុងែដ៏ែលករុំងដរស្គងសង។់ វហិារែ៏្ ំយនេះររូវបាន
យរៀបច្បំដផ្នការយោ ស្គា បរយករដែលម្ចនយ ម្ េះលបគីឺយោក រគីសតូយ្វើ វរនិ (Sir 
Christopher Wren) ជាស្គា បរយករដែលម្ចនស្គន ដែឯក។ ការសរយសរអ្ំរីការ
ស្គងសងវ់ហិារែ៏្ ំយនេះ អ្នកស្គរររម៌្ចនយៅទីរកុងឡុងែប៏ានសួរសំណួរសមញ្ញ
ច្បំយ េះបុរសបីនាកយ់នេះ៖ «យរើអ្នកកំរុងយ្វើអ្វីយៅទីយនេះ?» បុរសទីម ួយ្ែើ ថា «ខ្ុ ំ
ការឥ់ែឋយែើមបឲី្យបានលុ ១០សីុលីងម ួដងៃ» អ្នកទីរីរយ្ែើ ថា«ខ្ុ ំយ្វើការ១០យម្ច៉ា ង
កនុងម ួដងៃយលើការងារយនេះ» ដរបុរសទីបីរយ្ែើ ខុសរអី្នកយផ្េងៈ  ខ្ុ ំកំរុងដរជួ  
យោក រគីសតូយ្វើ វរនិ(Sir Christopher Wren) ស្គងសងរ់រេះវហិារម ួែ៏្ ំបផុំ្រ
យៅរកុងឡុងែយ៍នេះ»។  

យរើវាមនិអ្ស្គា រយយទឬអី្ ឥរយិបងរបស់អ្នកអាច្បប៉ាេះ ល់ទសេនៈវស័ិ យៅកនុង
ជីវរិរបស់អ្នក? អ្វីដែលជាបញ្ហា យនាេះគឺអ្វីដែលអ្នកយរជើសយរ ើសកនុងការយជឿ។ អ្នកយ្វើ
ការទីម ួយជឿថាលុ សំខានប់ំផុ្រសរម្ចបោ់រ។់ យរលដែលសួររីការងាររបស់
ោរ ់ យ៉ា ងយមច្បដែរ រិច្បឬ(យរច្បើនច្បប៉ាណុ្ណា ) អ្វីដែលោរអ់ាច្បរកលុ បានគឺជាអ្វី
ដែលោររ់រូវនិយ មនុយគ។ កមមករទរីីរ យជឿថាយរលយវោរបស់ោរសំ់ខានជ់ាទី
បំផុ្រ។ យរលដែលយគបានសួរោរឲ់្យរិរណ៌នារអី្វីដែលោរក់ំរុងយ្វើ ជា្មមតា
ោរន់ិយ អ្ំរីការដែលោរច់្បំណ្ណ យរលជាយរច្បើនយម្ច៉ា ង ច្បំយ េះការបំយរញការ
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ជំនួសការស្គម នទុកជាមុនរី
អ្វីៗដែលអារកកប់ំផុ្រ ចូ្បរ
យជឿយលើការលអបំផុ្រវញិ។ 

ងាររបស់ោរ។់ ប៉ាុដនតកមមករទីបីយរជើសយរ ើសកនុងការយមើលរលំងការសនេលុំ  និង
យរលយវោររវូច្បំណ្ណ ។ ោរម់និបានយមើលយ ើញគយរម្ចងសំណងក់ារងារម ួ
យនេះែូច្បសំណងយ់ផ្េងៗយទៀរយទ។ ោរយ់មើល ការស្គងសងវ់ហិារែ៏្ ំយនេះ ជាឱកាស
ែល៏អ ជាភរ័វសំណ្ណងរបស់ោរ ់ ោរយ់មើលយ ើញការលអបំផុ្រយៅកនុងស្គា នភារ
របស់ោរន់ិងយ្វើឲ្យោរម់្ចនកតរីយំភើបនិងអ្ំណរជាខាែ ងំច្បំយ េះកិច្បាការដែលោរយ់្វើ។ 

ខ្ុ ំយជឿថា ការម ួដែលម្ចនរដមែបំផុ្រ ដែលអ្នកអាច្បយ្វើយែើមបរីស់យៅបំយរញកតី
សងឃមឹ និងបយំរញអ្ំណរ និងជីវរិដនជ ័ជំនេះយនាេះ គឺយជឿថា ម្ចនការលអយកើរយឡើង
យៅកនុងរគបស់្គា នការណ៍ទងំអ្ស់។ វាមនិដមនជាការងា រសួលយទកនុងការយ្វើវា ។ 
ជា្មមតាវាងា រសួលកនុងការដសវងរកកំ្ុស និងបយងកើរបញ្ហា  ស្គច្ប់្ មរបស់
យ ើងយ្វើវាយោ សវ័ របវរតិ។ ដរការយមើលយ ើញនងិការយជឿការលអបំផុ្រគឺជាការ
យរជើសយរ ើស។ វាជាការសំយរច្បចិ្បរតដែលអ្នកររូវយ្វើ
យែើមបផី្លែ ស់បតូរកំ្ុសដែលយរៀបច្បំជីវរិរបស់អ្នករី
អ្វជិជម្ចនយៅវជិជម្ចនវញិ។ ជំនួសការស្គម នទុកជា
មុនរីអ្វីៗ ដែលអារកកប់ំផុ្រ ចូ្បរយជឿយលើការលអ
បំផុ្រវញិ។ យជឿយលើការលអច្បំយ េះមរិតរមួការងារ។ យជឿយលើការលអយៅកនុងរកុមជំនុំរបស់
អ្នក។ យជឿយលើការលអច្បំយ េះបតីរបរនធរបស់អ្នក។ យជឿយលើការលអច្បំយ េះសុខភាររបស់
អ្នក។ យជឿការលអច្បំយ េះកូនៗរបស់អ្នក។ យជឿការលអច្បំយ េះអ្នាគររបស់អ្នក។ អ្នក
អាច្បភ្ាកយ់ផ្អើលច្បំយ េះទសេនៈវស័ិ  យៅកនុងជីវរិរបស់អ្នកនឹងផ្លែ ស់បតូរទងំរសុង
យោ រោនដ់រយជឿការលអច្បំយ េះមនុសេនិងស្គា នការណ៍យៅកនុងជីវរិរបស់អ្នក។ 

ររេះយ ស ូបានរបទនបញ្ញរតមិ ួងម ី គឺឲ្យយ ើងបានរសឡាញ់ោន យៅវញិយៅមក
ែូច្បរទងប់ានរសឡាញ់ែល់យ ើងោល់ោន ដែរ។ ររេះបនទូលររេះបានបយរងយនយ ើងថា 
យសច្បកតីរសឡាញ់គឺ យជឿទងំអ្ស់(១កូរនិងូស១៣:៧)។ តាមរិរបទគមពរីបានដច្បង
ថា «ចូ្បររចួ្បោល់កនុងការយជឿទងំអ្ស់» ច្បំយ េះមនុសេរគបោ់ន ។ យរៀបច្បំគំនិររបស់អ្នក
យរៀងោល់ររឹកកនុងការយជឿទងំអ្ស់យរញម ួដងៃរបស់អ្នក។ ខ្ុ ំគិរថា វាជាអ្វីម ួ
ដែលយ ើងររូវយ្វើយោ យោលបំណងច្បាស់ោស់! 

អ្នកអាច្បែូច្បជាកមមកររីរនាកែ់បំូង ដែលបងាា ញខែួនយៅកដនែងយ្វើការយរៀងោល់
ររឹករោនដ់រការបងដ់ងែវកិ ័បរ័រយៅដងៃខាងមខុប៉ាុយណ្ណា េះ។រកួយគអ្រម់្ចនឥរយិបង 
ដនការជំរញុច្បិរត និងម្ចនទសេនៈវស័ិ ដែលអាបអ់្ យួៅកនុងជីវរិ។ ឬម ួអ្នកអាច្ប
ែូច្បជាកមមករទីបីដែលយ ើញឱកាសជំនួសឲ្យការររវកិច្បា។ ោរប់ានយជឿថា អ្វីដែល
ោរក់ំរុងយ្វើសំខាន ់ យ ើ្ ោរម់្ចនកតីរយំភើបអ្ំរកីិច្បាការដែលោរយ់្វើោល់ដងៃ។ ម្ចន 
ការរបយមើលអ្នាគររគបយ់៉ា ងយោ ស្គរការររឹំងទុក។ អ្នកទងំបីនាកយ់នេះម្ចនការ 
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កតីសងឃមឹសមែងឹការលអបំផុ្រ 
មនិដមនការអារកកប់ផុំ្រយទ 

ងារែូច្បោន  ម្ចនដរម្ចន កយ់ទដែលរកីោ ជាម ួការងារយនាេះ។ 
ម្ចនយរល ខ្ុ ំចាបយ់ផ្តើមែងឹថា ខ្ុ ំរិបាកកនុងការសាិរយៅកនុងភារវជិជម្ចន ច្បំយ េះអ្វី

ដែលខ្ុ ំកំរុងយ្វើ វាអាច្បជួ  ខ្ុបំានយ៉ា ងយរច្បើនកនុងការចាថំាខ្ុកំំរុងបំយរ ើររេះរគិសត។ 
  

យ ើ្ ការអ្វីដែលររូវយ្វើកយ៏ោ  ចូ្បរយ្វើឲ្យអ្ស់រីចិ្បរត [ឲ្យអ្ស់រីររលឹង] ទុក
ែូច្បជា [យ្វើថាវ  ]ររេះជាម្ចា ស់ មិនដមនែល់មនុសេយទ  យោ ែឹង [យ៉ា ង
ច្បាស់]ថាអ្នកោល់ោន នឹងទទលួរងាវ ន ់ [រិររបាកែ]ជាមររអ្ំរីររេះអ្ម្ចា ស់
មក ែបរិអ្នកោល់ោន ជាអ្នកបំយរ ើរបស់ររេះរគិសត [ររេះយមសេ]ីជាររេះអ្ម្ចា ស់។ 

កូឡូស ៣:២៣-២៤ 
 

ឥរយិាបថនៃក្តសីងឃមឹ្ 
 

កតីសងឃមឹនងិគំនរិអ្គរិមនិអាច្បម្ចនទនទមឹោន បានយទ។ យ្រុែូយច្បនេះយ ើ្ បានជាវា
សំខានក់នុងការយជឿការលអច្បំយ េះមនុសេយៅកនុងជីវរិរបស់អ្នក និងភារ:កិច្បាដែលអ្នក
ររូវជួបរមី ួដងៃយៅដងៃ។ យរលអ្នកយ្វើដបបយនាេះកតីសងឃមឹច្បំយរ ើនលូរោស់យ ើ្  គ ំ 
និរអ្គរិនឹងស្គែ បយ់ៅ។ យបើសិនជាអ្នកនយិ ថាោសិនយ ើ្ យៅកានវ់ញិ្ហញ ណ
ដនការរេិះគនន់ងិវញិ្ហញ ណដនឥរយិបងរអ្ ូរទ ំ អ្នកនឹងរកយ ើញកំររិខពស់ដនអ្ំណរជា
ងមី។ អ្នកនឹងចាបយ់ផ្តើមយការសរយសើរមនុសេ យៅយរលយគយ្វើអ្វលីអែល់អ្នក យ ើ្ អ្នក
នឹងចាបយ់ផ្តើមយ ើញកិច្បាការរបចាដំងៃជាឱកាសជាជាងការរវកិច្បា។ វាអ្ស្គា រយណ្ណស់
យោ រោនដ់រយ្វើឲ្យម្ចនការររំឹងទុកររឹមររូវ ការយរជើសយរ ើសកតីររំឹងទុកតាមរយបៀប
ររេះអាច្បផ្លែ ស់បតូរជីវរិរបស់អ្នកបាន។ 

មនុសេភាគយរច្បើនអ្រម់្ចនភាររកីោ យៅកនុងជីវរិគឺអ្ររ់កីោ យោ ស្គររួកយគ
យផ្លត រយលើអ្វីដែលមនិយ្វើឲ្យរួកយគរកីោ ។ រួកយគយ ើញការអាររកកយ់ៅកនុងអ្នកែដទ 

យ ើ្ រួកយគនយិ អ្វីរគបយ់៉ា ងដែលមនិលអយៅ
កនុងជីវរិ នងិជាទូយៅរកួយគម្ចនអារមមណ៍អ្វជិជ  
ម្ចន។ ដរយសច្បកតីសងឃមឹយ្វើការផ្ទុ រីការយនេះ កតី

សងឃមឹសមែងឹការលអបំផុ្រ មនិដមនការអារកកប់ំផុ្រយទ។ យ្រុែូយច្បនេះយ ើ្ បានជា
កតីសងឃមឹនាមំកនូវយសខកតីសុខ។ យរលអ្នកររំឹងទុកថាររេះជាម្ចា ស់យ្វើអ្វីម ួលអ អ្នក
មនិបាច្បជ់ួ  ររេះជាម្ចា ស់យទ ដរចូ្បររកីោ យឡើង។ មនុសេជាយរច្បើនដែលបាកទ់ឹកច្បរិត
និងខកច្បិរតយៅកនុងជីវរិម្ចនអារមមណ៍ដបបយនាេះែូច្បោន  យរ េះរួកយគមនិបានររំងឹទុក
អ្វីម ួលអនឹងយកើរយឡើងយទ។ 

ការឈចឺាបយ់៉ា ងម្នតោ និងការរយំោភបំ នជាយរច្បើនបានយកើរម្ចនមកយលើ 



104                            ចូរដាស់សសចក្តីសងឃមឹ្របស់អ្នក្ស ើង!                    
របូខ្ុ ំយៅកនុងឆ្ន ែំំបូងដនជីវរិរបស់ខ្ុ ំ យ ើ្ យោ ស្គរយ្រុយនាេះ ខ្ុ ំមនិដែលែងឹថា 
យរើជីវរិរកីោ យនាេះវាយ៉ា ងែូច្បយមតច្បយទ។ ខ្ុ ំយរៀបការជាម ួយែវ យរលខ្ុ ំម្ចនអា ុ
២៣ឆ្ន  ំ យ ើ្ បនាទ បរ់ីរបីអាទិរយយរកា មក ខ្ុ ំចាអំ្វីដែលោរប់ានសួរ «យរើបាន
ម្ចនយរឿងអ្វីយកើរយឡើងច្បំយ េះខ្ុ?ំ យ្រុអ្វីបានជាខ្ុគំិរអ្វជិជម្ចនរគបយ់៉ា ងែូយច្បនេះ?» ខ្ុ ំ
បានរបាបោ់រវ់ញិថា «មនិអ្ីយទ យបើបងអ្ររ់រំងឹទុកអ្វីលអយកើរយឡើងយទ  បងនឹងមនិ
ខកច្បិរតយរលោម នការលអយកើរយឡើង»។ សូមរសដមយមើល យរើម្ចនអ្នកណ្ណអាច្បនិ
យ ការយនេះយកើរ? ដរខ្ុ ំបាននិយ វា ខ្ុ ំបាននយិ ការយនាេះយឡើង។ 

 កយទងំយនាេះបានកាែ  ជាទសេវជិាជ យៅកនុងជីវរិរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំគិរថា ខ្ុ ំបាន
ការ រខែួនខ្ុ ំរីការឈចឺាប ់ និងរីការខកច្បិរតយោ ស្គរអ្រប់ានររឹំងទុកអ្វមី ួលអ
យកើរយឡើង។ ខ្ុ ំម្ចនយសច្បកតីយៅ្មង អ្វជិជម្ចនយៅកនុងស្គា នភាររបស់ខ្ុ ំភាគយរច្បើន 
យរ េះយនាេះគឺជាអ្វីដែលខ្ុ ំធ្លែ បម់្ចនបទរិយស្គ្នជ៍ាម ួ។ អ្រគុណែល់ររេះជាម្ចា ស់ 
ជាយរច្បើនឆ្ន មំកយនេះ ររេះអ្ងាបានបយរងយនខ្ុ ំជាយរច្បើនអ្ំរកីតីសងឃមឹ។ ររេះជាម្ចា ស់បាន
បំផ្លែ ស់បំដរបឥរយិបងរបស់ខ្ុ ំ និងបានបងាា ញខ្ុរំីស្គរៈសំខានដ់នការយរៀបច្បំគំនរិ
របស់ខ្ុ ំ និងរកាវាសរម្ចបរ់ទងន់ិងររេះបនទូលរបស់ររេះអ្ងា។ ខ្ុ ំមនិដមនជាមនុសេ
ដែលររំឹងទុកថាការអារកកន់ងឹយកើរយឡើងយទៀរយទ។ ខ្ុ ំបានយ្វើអ្វីដែលខ្ុ ំយលើកទឹកច្បិរត
ឲ្យអ្នកយ្វើ។ ខ្ុ ំម្ចនយច្បរនាដសវងរកនិងររំឹងទុកការលអ។ ខ្ុ ំកប៏ានច្បណំ្ណ យរលជា
របចាដំែរកនុងការោបជ់ាងមីច្បំយ េះការលអដែលម្ចន ខ្ុ ំច្បំណ្ណថំា ររេះជាម្ចា ស់បានយ្វើ
សរម្ចបខ់្ុ ំនិងតាមរ ៈខ្ុ ំ។ យៅយរលដែលែឹងការលអរបស់ររេះជាម្ចា ស់យរច្បើនប៉ាណុ្ណា  
អ្នកនឹងរស់យៅោល់ដងៃយោ កតរីកីោ និងកតីររំឹងទុកយរច្បើនប៉ាុយណ្ណា េះដែរ។  

យសច្បកតីសងឃមឹទកទ់ងនឹងឥរយិបងទងំរសុង។ ខ្ុ ំគិរថា ជាម ួនឹងជនំួ 
មកររីរេះជាម្ចា ស់ អ្នកនិងខ្ុអំាច្បម្ចនឥរយិបងវជិជម្ចនជាម ួអ្វីៗដែលយកើរយឡើង
យៅកនុងជីវរិ…មនិថាម្ចនរររឹតការណ៍អ្វីយកើរយឡើងយទ។ យបើសិនជាអ្នកច្បងក់ាែ  ជា
មនុសេដែលយរញយោ កតីសងឃមឹនិងសុភមងាល មនិថាម្ចនយរឿងអ្វីយកើរយឡើងយៅ
កនុងដងៃរបស់អ្នក ចូ្បរយរជើសយរ ើសកនុងការទុកច្បិរតយលើររេះជាម្ចា ស់ យ ើ្ ម្ចនទសេនៈ
វជិជម្ចនយោ យជឿថាការលអនឹងយកើរយឡើងយៅកនុងរគបស់្គា នការណ៍។ 

 

 យបើកូនរបស់អ្នកយរកាករីយគងជាម ួជំងឺរគនុយតត យ ើ្ មនិអាច្បយៅស្គោ
យរៀនបាន ចូ្បរយរជើសយរ ើសទសេនៈវជិជម្ចន។ អ្រគុណររេះជាម្ចា ស់ដែលកូន
រោនដ់ររគុនយតត អ្រម់្ចនអ្វីអារកកជ់ាងយនេះ។  

 យបើ្ុងោងចានរបស់អ្នកម្ចនទឹកលិច្ប្ូរយច្បញមក យ្វើឲ្យម្ចនទឹក្ូរ
យរញយៅយលើឥែឋផ្ទេះបា  ចូ្បរអ្រគុណររេះជាម្ចា ស់ដែលអ្នកយៅផ្ទេះយរលការ
យនាេះយកើរយឡើងយ ើ្ ររងវាមនុយរលវាយ្ៀរលិច្បយរច្បើនជាងយនេះ។  
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អ្វីដែលរបឈមនងឹការមនិរ ំ
រឹងទុក ឬ ការយនឿ ណ្ណ 
ដែលអ្នកអាច្បជួបរបទេះ ចូ្បរ
សយរមច្បចិ្បរតទុកជាមនុថាអ្នក
មនិអ្នុញ្ហញ រឲ្យវាលួច្បអ្ំណរ
របស់អ្នកបានយឡើ ។ 

 យបើម្ច៉ា សីុនសមៃួរយខាអាវរបស់អ្នកខូច្ប ចូ្បរយរជើសយរ ើសកនុងការម្ចនទសេនៈ
វជិជម្ចន។ យៅយរលយនេះអ្នកម្ចនយលសកនុងការយែើរផ្ារ។ 

 យបើអ្នកបារប់ងក់ារងារ ចូ្បរយរជើសយរ ើសគំនិរវជិជម្ចន។ យៅយរលយនេះជា  ឱ
កាសសរម្ចបអ់្នកយែើមបទីទួលបានការងារដែលរបយសើរជាងមុន។  

 

អ្វីដែលរបឈមនងឹការមនិររំងឹទុក ឬ ការយនឿ ណ្ណ ដែលអ្នកអាច្បជបួរបទេះ 
ចូ្បរសយរមច្បចិ្បរតទុកជាមុនថាអ្នកមនិអ្នុញ្ហញ រ

ឲ្យវាលួច្បអ្ណំររបស់អ្នកបានយឡើ ។ ការមនិ
រកីោ អ្រប់ានជួ  អ្វីែល់អ្នកយទ ដរវាយ្វើឲ្យ
អ្នកយកើរទុកខវញិ។ ែូយច្បនេះ កុំច្បណំ្ណ យរលឥរ
របយយជនជ៍ាម ួវាយឡើ ។ កុំអ្នុញ្ហញ រឲ្យ
ររឹរតការណ៍របចាដំងៃយៅកនុងជីវរិរបស់អ្នក កំ
ណររ់ជីីវរិដបបណ្ណដែលអ្នកររូវរស់យៅយនាេះ

យឡើ ។ ចូ្បរយរជើសយរ ើសកនុងការញញឹមសូមបដីរសាិរកនុងស្គា នភារដនកំ្ឹងកត ី យ ើ្ 
បែិយស្កនុងការអ្នុញ្ហញ រឲ្យការសទេះច្បោច្បរណ៍្មមតា ឬដងៃមនិលអោោងំអ្នកកនុងការ
រកីោ ជាម ួនងឹជីវរិរបស់អ្នកយនាេះ។ 

 

ភងួល្អំ្រជំៃសួស េះ 
 

ការយមើលយ ើញការលអបំផុ្រយៅកនុងរគបស់្គា នភារណ្ណម ួ និងការរកាទសេនៈ
ការយមើលយ ើញដរវជិជម្ចនបាន រីយរ េះដរយសច្បកតីសនាបានរកយ ើញយៅកនុងររេះ
បនទូលរបស់ររេះជាម្ចា ស់។ យៅកនុងររេះគមពរី រ ៉ាមូ៨:២៨ យោកស្គវក័ប៉ាុលម្ចន
របស្គសនថ៍ាៈ«យ ើងែឹងយទៀរថា អ្វីៗទងំអ្ស់ផ្េោំន យឡើង យែើមបឲី្យអ្ស់អ្នករស
ឡាញ់ររេះជាម្ចា ស់ បានទទលួផ្លលអ គអឺ្នកដែលររេះអ្ងាបានរតាស់យៅមក រសប
តាមគំយោងការរបស់ររេះអ្ងា»។ សយងករខគមពរីយនេះ យោកមនិបានម្ចនរបស្គសនថ៍ា 
ររេះជាម្ចា ស់យ្វើការ ខែេះ ផ្េោំន យឡើងសរម្ចបយ់សច្បកតីលអយទៈដរដច្បងថា អ្វីៗទងំអ្ស់ ។ 
កនុងរគបស់្គា នការណ៍ ការជួបរបទេះអ្វីរគបយ់៉ា ង រគបទ់ងំទុកខលំបាក រគបទ់ងំការ
ខកច្បិរត ររេះអ្ងានឹងយ្វើវា សរម្ចបក់ារលអែល់អ្នក។  

ររេះជាម្ចា ស់អាច្បសូមបដីរែក កការលំបាកបំផុ្រដែលអ្នកបាន្ែងការយ់ ើ្ 
យរបើវាជារបយយជនស៍រម្ចបអ់្នកវញិ។ គមពរី យអ្ស្គ ៦១:៣ ដច្បងថា រទងន់ឹងរបទន
ែល់អ្នក«ភងួលំអ្រជំនួសយផ្េះ» និង«យរបងដនអ្ណំរជំនួសយសច្បកតយីស្គកយៅ»។ ររេះ
ជាម្ចា ស់មនិដមនជាអ្នកយ្វើឲ្យយកើរម្ចនការឈចឺាប ់ ឬែំយណើ ររច្បបូករច្បបល់ដែលអ្នក 



106                            ចូរដាស់សសចក្តីសងឃមឹ្របស់អ្នក្ស ើង!                    
ទទួលរងការឈចឺាបយ់ទ ដររទងអ់ាច្បនឹងយរបាសអ្នកឲ្យជារីរបសួនិងយរបើអ្វីដែលអ្នក
បាន្ែងការយ់ែើមបបីំយរញអ្វីម ួដែលលអសរម្ចបជី់វរិរបស់អ្នកនិងសរម្ចបអ់្នកែដទ 

ខ្ុ ំបានរកយ ើញយោ ផ្លទ ល់ខែួនដែលការយជឿថា ររេះជាម្ចា ស់នឹងយ្វើការលអយកើរ
យឡើង យកើរយឡើងយច្បញរីភារខវល់ខាវ   ខ្ុ ំរិរជាម្ចនបទរយិស្គ្នជ៍ាជំនួ ែល់ខ្ុ ំ
ឲ្យ្ែងការវ់ាបានជាម ួនឹងឥរយិបងវជិជម្ចនដែលយរញយោ កតីសងឃមឹ។ វាជា
យសច្បកតីសនាែល៏អដែលខ្ុ ំបានយ ើញថា វាែំយណើ រការរីយរលម ួយៅយរលម ួ
តាមដែលររេះជាម្ចា ស់សនា។ វាបានយកើរយឡើងសរម្ចបខ់្ុ ំ យៅយរលដែលខ្ុ ំម្ចន
ជំងឺមហារកីយោេះ វាអាច្ប កឈនេះការរយំោភបំ នផ្ែូវយភទ យៅកនុងកុម្ចរភាររបស់
ខ្ុ ំ យរលមរិតសំឡាញ់ដែលខ្ុទុំកច្បិរតរបឆ្ងំជាម ួនឹងខ្ុ ំ យ ើ្ ម្ចនស្គា នភារជា
យរច្បើនោបម់និអ្ស់យផ្េងៗយទៀរ។ អ្វីកតីដែលអ្នកកំរុង្ែងការយ់ៅយរលយនេះ ចូ្បរម្ចន
យជឿយ ើ្ និយ ថា «ររេះជាម្ចា ស់នឹងយ្វើការយនេះឲ្យបានររឡបយ់ៅជាលអសរម្ចបខ់្ុ ំ
វញិ» យ ើ្ អ្នកនឹងម្ចនអារមមណ៍របយសើរយឡើង។  

 

ចរូរកី្រាយការរងច់ ំ
 

យបើសិនជាខ្ុ ំសួរអ្នក «យរើអ្វីម ួដែលជាយរលរិបាកបំផុ្រកនុងការរកីោ នងិម្ចន
យរញយោ កតីសងឃមឹ?»  ម្ចនឱកាសលអដែលអ្នកអាច្បរបាបខ់្ុ ំថា វាគឺជាយរលដែល
អ្នករងច់ារំរេះជាម្ចា ស់យ្ែើ របសំណូមអ្្សិ្គឋ នឬបំយរញយសច្បកតីររូវការរបស់អ្នក។ 
វាអាច្បជាយរលដែលអ្នករងច់ាយំភែើងច្បោច្បរណ៍ ឬ អាច្បជាយរលដែលអ្នករងច់ាបំតីឬរប
រនធរបស់អ្នកយែើមបយីៅទកីដនែងណ្ណម ួជាម ួអ្នកយ ើ្ វាយ្វើឲ្យអ្នក ឺរ។ វាអាច្ប
យៅយរល ដែលរងច់ារំរមងជ់រួយៅហាងទិញឥវា៉ាន ់ យ ើ្ អ្នកគិរលុ ងមចី្បំណ្ណ 
យរលយ៉ា ង ូរកនុងការគរិលុ មុខទំនិញរបស់អ្នក។  វារបដ្លជាអាច្បរងច់ាំ
សរម្ចបក់ារផ្លែ ស់ដរបមនុសេដែលអ្នកបានអ្្ិស្គឋ នឲ្យ ឬសូមបដីរការបំបាកប់ំដបកទំ
ោបដ់ែលអ្នកករុំងរ ុទធជាម ួ។ វាមនិដមនជាការងាររសួលយទ កនុងការរងច់ាំ
យនាេះ ដរជាអ្វីដែលយ ើងររូវដរយ្វើមតងម្ចក លយៅកនុងជីវរិរបស់យ ើង។ ខ្ុ ំបានស្គា ល់
មនុសេជាយរច្បើនដែលបារប់ងស់នតិភារ និងអ្ណំរទងំរសុងកនុងយរលដែលរួកយគ
កំរុងរងច់ា។ំ ម្ចនមនុសេម្ចន កដ់ែលខ្ុ ំស្គា ល់យ៉ា ងច្បាស់ យរ េះម្ចន កយ់នាេះគឺជាខ្ុ!ំ អ្រ
គុណររេះជាម្ចា ស់ ខ្ុ ំបានរកីច្បំយរ ើនយរច្បើនឆ្ន  ំ ដរខ្ុ ំយៅដរររូវការការរកីច្បំយរ ើនដងមយទៀរ
កនុង«ការរងច់ាែំល៏អ»។ 

ខ្ុ ំយជឿថា យ ើងអាច្បម្ចនបទរិយស្គ្នអ៍្ំណរដនររេះអ្ម្ចា ស់ យទេះបីជាយ ើងកំរុង
រងច់ាកំតី។ វាអារស័ យៅយលើរយបៀបយរជើសយរ ើសកនុងការរងច់ា។ំ យអ្ស្គ ៤០:៣១ 
ដច្បងថា«រឯីអ្នកយជឿ សងឃមឹយលើ (ររំឹងយលើ ដសវងរក និងម្ចនសងឃមឹកនុងរទង)់ររេះ    
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យ ើងអាច្បម្ចនបទរិយស្គ្ន៍
អ្ំណរដនររេះអ្ម្ចា ស់ យទេះប ី
ជាយ ើងកំរុងរងច់ាកំតី។ 

អ្ម្ចា ស់ដរងដរម្ចនកម្ចែ ងំងមជីានិច្បា…» អ្នកអាច្ប
ម្ចនកំឡាងំយៅយរលកំរុងសាិរកនុងែយំណើ រ ការ
ដនការរងច់ា ំ ដរយបើអ្នករងច់ាយំោ កតីសងឃមឹ  
យោ កតីររំឹងទុក ការទនទឹងរងច់ា ំ នឹងម្ចន

សងឃមឹកនុងរទង។់ អ្រម់្ចនផ្លច្បំយណញរីការខកច្បិរត ការមនិអ្រ់្ មរ ់ និងការ
ខវល់ខាវ  កនុងយរលដែលអ្នកករុំងរងច់ារំរេះជាម្ចា ស់យឡើ ។ ដរយបើអ្នកម្ចនឥរយិ 
បងដនកតីររំឹងទុក និង ការរងច់ាយំោ កតីសងឃមឹ យ្រុផ្លដនការរងច់ាអំាច្បជាយរល
យវោលអសរម្ចបជី់វរិរបស់អ្នក។ យទេះបីជាយរលដែលអ្នករងច់ាយំៅកដនែងររមងជ់ួរ
យៅឯហាងទំនិញកតី យ ើងអាច្បយរជើសយរ ើសកនុងការយជឿយលើការលអយ ើ្ ថា យរលរបស់
យ ើងយៅកនុងររេះ្សតរបស់ររេះជាម្ចា ស់ ែូច្បដែលរទងម់្ចនបនទូលយៅកនុងបទគមពរី។ 
របដ្លជាររេះអ្ងាកំរុងសយគងាា េះយ ើងរីយរោេះថាន កយ់ោ ស្គរការរនារ ការយច្បញ
ែំយណើ ររបស់យ ើង ឬ របដ្លជាររេះជាម្ចា ស់យរបើរបាស់ការរនារយរលច្បំយ េះ
សិសេរបស់រទងយ់ែើមបឲី្យយរញវ ័ខាងវញិ្ហញ ណ។ 

អ្នករបដ្លជាករុំងដរអ្្ិស្គឋ ននងិកំរុងដររងច់ាសំំោបប់ញ្ហា ្ិរញ្ញ វរាុ សំោប ់
ការយរបាសឲ្យជារីជំងឺខាងផ្ែូវកា និងអារមមណ៍ សំោបរ់គសួ្គរ សំោបក់ារដងទ ំ ឬ
សំោបកូ់នឲ្យររឡបម់កផ្ទេះវញិ។ មនិថាជាយ៉ា ងណ្ណយទ អ្នកអាច្បម្ចនអ្ំណរកនុង 
យរលកំរុងរងច់ារំបសិនយបើអ្នកម្ចនយសច្បកតីជំយនឿែល៏អបផុំ្រ។ ែូច្បយកមងយនេះគិរ: 

បុរសម្ចន កប់ានចូ្បលរមួយមើលការរបកួរបាល់យប្េប៍ល័ យៅរយសៀលម ួ។ ោរ់
បានសួរយកមងរបុសរូច្បម ួយៅកដនែងរជករបស់អ្នកកឡីា បានរនទុប៉ាុនាម នយ ើ្  
«ម្ចខ ងបាន១៨ ម្ចខ ងយទៀរអ្រយ់ស្គេះ  យ ើងចាញ់យគយ ើ្ »យកមងរបុសយនាេះយ្ែើ ។ 
យកមងរបុសនយិ យៅកានអ់្នកទសេនា «ខ្ុ ំ គិរថា អ្នកបាកទ់ឹកច្បិរតយ ើ្ »។ «
យ្រុអ្វីបានជាយ ើងររូវបាកទ់កឹច្បិរត »?យកមងរបុសយនាេះយ្ែើ ។ «យ ើងមនិទន់
ែល់យវនដែលយ ើងររូវយលងយៅយឡើ ផ្ង»!  

 

ឡាញ់យរឿងសមញ្ញ យនេះ យ ើ្ និងកតីសងឃមឹរបស់យកមងរបុសរូច្បយនេះណ្ណស់។ ការ 
សនមរទុ់កជាមុនយនាេះគឺថា អ្នកកីឡារូច្បម ួយនេះអាមម្ចនការមនិសបា ច្បិរត និង 
ម្ចនការបាកទ់ឹកច្បិរត។ រកុមរបស់ោរក់ំរុងដររអិ្លែូច្បដរកម យ ើ្ វាយទើបដររងទ់ី
ម ួប៉ាុយណ្ណា េះ។ យមើលយៅអ្វីៗែូច្បជាមនិសូវរសួល ដរោរនិ់ងមរិតរមួរកុមរបស់ោរ់
រងច់ាយំរលដែលរកួយគររូវយលងមតង។ 

ប៉ាុដនត ជាជាងការទទួលគំនរិអ្វជិជម្ចនសំ ្អ្ំរអី្វីជាការយមើលយៅកនុងែំយណើ រ 
ការរងច់ា ំអ្នកយលងបាល់យបាេះវ ័យកមងម ួយនេះបានយរជើសយរ ើសការម្ចនឥរយិបង  
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ជំនួសយោ ការបាក ់ទឹកច្បរិត
ខណេះយរលោរប់ានរងច់ា ំ
ោរប់ានរយំភើបវញិ។ 

ដងៃយនេះ អាច្បជាដងៃដែលអ្នកររូវ
និយ ថា ោយ ើ្ យៅ
កានឥ់រយិបងយមើលយ ើញដរ
ការអារកក ់និងនយិ សួសតី
យៅកានក់តីសងឃមឹ។ 

យផ្េងវញិ។ ោរប់ានយជឿយ៉ា ងលអបំផុ្រ បានសនមរទុ់កជាមនុថា រកុមរបស់ោរនឹ់ង 
បានរិនទុយលើសរ១ី៨ យៅយរលការរងច់ាបំានបញ្ាបយ់នាេះ។ ជំនួសយោ ការបាក ់
ទឹកច្បិរតខណេះយរលោរប់ានរងច់ា ំ ោរប់ាន
ញាបញ័់រវញិ។ 

របសិនយបើអ្នកកំរុងដររងច់ាអំ្វមី ួយៅដងៃយនេះ 
កុំឲ្យសភាវេះខាងយរតលួច្បយសច្បកតីសងឃមឹរបស់ 
អ្នក និងបដំបកអ្ំណររបស់អ្នក។ ទំនាកទ់ំនងយមើលយៅែូច្បជាមនិអាច្បស្គត រយឡើងវញិ
បានយទ យមើលយៅលុ យនាេះចូ្បលមកមនិបានយទ យមើលយៅស្គា នការណ៍យនេះមនិអាច្ប
ផ្លែ ស់បតូរបានយទ យមើលយៅការយនាេះមនិអាច្បយៅរចួ្បយទ ដរជំនួសឲ្យការបាកទឹ់កច្បិរត 
យរលយ ើងកំរុងរងច់ា ំ ររវូរយំភើបវញិ។ មនិទនែ់ល់យវនរបស់អ្នកយៅយឡើ យទ។ យជឿ
យលើការលអបំផុ្រ។ ទុកច្បរិតថាររេះជាម្ចា ស់នឹងផ្ារផ់្ាងអ់្វីៗ ដែលអ្នកររូវការយ៉ា ង
របាកែយៅយរលដែលអ្នកររូវការវា។ យបើសិនជាអ្នកយបតជ្ាយជឿយលើការលអបំផុ្រ យទេះបី
មុនយរលដែលអ្នកយមើលយ ើញលទធផ្លយៅយឡើ  យរលយវោដនការរងច់ាអំាច្បជា   
រែូវកាលដែលយ្វើឲ្យអ្នករយំភើបច្បំយ េះយសច្បកតីសងឃមឹជាមុន។ 

 

គ្រវូសជឿការល្អប ំរុ «យាេ ងម្ចូសម្តច»  
 

ររេះគមពរី ១កូរនិងូស១៣:៧ ដច្បងថា «យសច្បកតីរសឡាញ់…គឺរចួ្បោល់កនុងការយជឿយលើ
ការលអបំផុ្រយលើមនុសេរគបោ់ន  កតីសងឃមឹមនិស្គបរោបយោ ស្គរស្គា នការយផ្េងៗ
យនាេះយឡើ  យ ើ្ វាអាច្បរទរំទទងំអ្ស់(ឥរម្ចនភារទនយ់ខា យឡើ )»។ ជាបទ
គមពរីែល៏អ កតីរសឡាញ់យជឿយលើការលអបំផុ្រយលើមនុសេ យ ើ្ មនិដែលអ្ស់សងឃមឹ
យឡើ ។ យរើវាមនិដមនជាវ ិ្ ែីល៏អដែលយ ើងររូវរស់យៅយទឬអី្? ការរចួ្បោល់កនុ ងការ
យជឿយលើការលអបំផុ្រច្បំយ េះមនុសេរគបោ់ន  កតីសងឃមឹមិនស្គបរោបែផ្ ស្គរស្គា ន
ការយផ្េងៗយនាេះយទ?  យនាេះគឺជាអ្វីដែលររេះអ្ងាោបរ់រេះទ ័ឲ្យអ្នករស់យៅយរញ
យោ អ្ំណរ យរញយោ កតីសងឃមឹ។ 
 យបើអ្នកមនិយជឿការលអ ម ួឬយរច្បើន
ច្បំយ េះមនុសេដែលយៅកនុងជីវរិរបស់អ្នក វាយ្វើ
ឲ្យអ្នកឈចឺាបជ់ាជាងរួកយគឈចឺាបយ់ៅយទៀ
រ។ ដងៃយនេះអាច្បជាដងៃ ដែលអ្នកររូវនិយ 
ថា»ោយ ើ្ «យៅកានឥ់រយិបងយមើលយ ើញ
ដរការអារកក ់និងនិយ សួសតីយៅកានយ់សច្ប
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កតីសងឃមឹ។ យនេះគឺជាវ ិ្ រីីរបីដែលររូវរបរិបរតដិែលអ្នកអាច្បយ្វើបាន។  
 

យមើលឲ្យជិរ 
 

 ទូលយៅររេះជាម្ចា ស់ សូមរទងប់ងាា ញអ្នកការលអអ្វីម ួរមីនុសេម្ចន កយ់នាេះ 
យ ើ្ ច្បំណ្ណ យរលចូ្បលយមើលឲ្យជិរជាងមុន។ អ្នកបានែឹងរចួ្បមកយ ើ្ 
នូវអ្វីដែលោរម់និចូ្បលច្បិរត យ ើ្ ដសវករកអ្វីដែលអ្នកចូ្បលច្បិរត។ 

 ជំនួសឲ្យ «ដសវងរកកំ្ុស» ចូ្បររាយម «ដសវងរកអ្វីដែលយគចូ្បលច្បិរតវញិ»
។ ចូ្បរដសវងរកអ្វីដែលមនុសេម្ចន កយ់នាេះចូ្បលច្បិរត  យរលខែេះរបដ្លជាអ្នក
អាច្បយមើលរលំងកាលរីអ្រីរកាល។ ជំនួសឲ្យយមើលបញ្ហា ររបស់រួកយគ ចូ្បរ
យមើលរសីកាត នុរលរបស់យគវញិ។  
 

សនមរទុ់កជាមុននូវអ្វីម ួនឹងលអ 
 

 ជាញ ែង យ ើងយរ ើស កអ្វីៗដែលអារកករី់មនុសេម្ចន ក។់ ថាមនុសេ
ម្ចន កយ់នាេះនឹងយ្វើឲ្យខ្ុ ខំកចិ្បរត យគម្ចនបណំងយ្វើឲ្យខ្ុ ឈឺំចាបដ់រមតង ខ្ុ ំែឹង
ថាោរម់ុខជាចាកយច្បញរីខ្ុ ំ។ ដរជំនួសឲ្យការយរ ើស កការអារកក ់ កតី
សងឃមឹដរងដរយរ ើស កអ្វីៗដែលលអបំផុ្រ។ មនុសេដែលធ្លែ បដ់ររច្បបកូ
រច្បបល់រីអ្រីរកាល ដរវាអាច្បយៅរចួ្បដែលអ្នកអាច្បយរៀនរីកំ្ ុសរបស់យគ។ 
ឧបម្ចថាយគច្បងដ់ច្បកទនយ ើ្ យ្វើឲ្យអ្នកយរញច្បិរត ែូយច្បនេះផ្តល់ឳកាសឲ្យយគ
យ្វើការយនាេះចុ្បេះ។  
 

ចូ្បរយមើលមនុសេតាមរយបៀបដែលររេះអ្ងាទររកួយគ 
 

 ម្ចនភារខុសោន ខាែ ងំណ្ណស់រវាងរយបៀបដែល ររេះជាម្ចា ស់ទរមកមនុសេ
និងរយបៀបដែលយ ើងយមើលយៅមនុសេ។ ឧទ្រណ៍ យៅយរលបណ្ណត ជន
ចូ្បលមករកររេះយ ស ូ រួកសិសេយ ើញរួកយគគួរឲ្យ្ុញរទន ់ដរររេះយ ស ូ
ទរយៅរួកយគយោ កតីយមតាត ។ ចូ្បរទូលសូមររេះជាម្ចា ស់ សូមរទងយ់បើកដភនក
អ្នកឲ្យយ ើញរបជាោគសតរទង ់ ែូច្បរយបៀបដែលររេះជាម្ចា ស់ទរយមើលរកួយគ 
ជាម ួនឹងយនរតាដនយសច្បកតរីសឡាញ់  ល់ច្បិរតនិងកតយីមតាត ។  
 

ម្ចនចិ្បរតគំនិរ«ខ្ុ សំងឃមឹ» ជាជាង «ខ្ុ សំអប»់ 
 

 ការយនេះររូវច្បំណ្ណ យរលអ្នុវរតតាមរ ៈវ ិ្ ីងា ៗ។ ចូ្បរចាបយ់ផ្តើមម្ចន
សងឃមឹច្បំយ េះទយងវើលអរបស់មនុសេម្ចន កជ់ាជាងការអារកករ់បស់ោរ។់ 
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ររេះយ ស ូមនិរោនដ់រច្បងឲ់្យ
ម្ចនការលអបំផុ្រែល់មនុសេ
យទ ដររទងក់ប៏ានយមើលយ ើញ
ការលអបំផុ្រយច្បញរីរួកយគដែរ 

តាមរ ៈ កយសំែដីែលផ្តល់កតីសងឃមឹ។ ចូ្បរស្គកលបងនយិ ែូច្បជាៈ «
ខ្ុ ំសងឃងឹថា វាអាច្បយៅរចួ្ប»។ «ខ្ុ ំយជឿថា អ្នកយ្វើ្នឹងររមឹររវូ» យ ើ្  «ខ្ុ ំ
ម្ចនសងឃមឹច្បំយ េះទំនាកទ់នំងយនេះ» ជំនួសឲ្យ កយ «ខ្ុ ំមនិចូ្បលច្បិរត ការ
ម្ចនមរិតងមីយទ» «ខ្ុ ំមនិច្បង ់ករ់ន័ធជាម ួមនុសេ្នឹងយទ» ឬ «ខ្ុ ំសអបយ់រល
យគនិយ អ្ុីច្បឹង»។  
 

ទងំយនេះគឺជាវធិ្លនការលអខែេះៗយែើមបឲី្យអ្នកអាច្បចាបយ់ផ្តើមយ្វើបាន ដរមនិដមន
ទងំអ្ស់ររូវបានបូកបញ្ាូ លយៅកនុងបញ្ជ ីយទ។ យបើអ្នករិរជាច្បងែ់ឹងរីរយបៀបកាែ  ជា
មនុសេដែលយរញយោ កតីសងឃមឹដមន គឺការម្ចនជំយនឿលអបំផុ្រអ្រំីអ្នកែដទនិងអ្ំរ ី
កាលយទសយៅកនុងជវីរិរបស់អ្នក យរៀនរីគំររូបស់
ររេះយ ស ូ។ សូមអានររេះគមពរីែណឹំងលអនងិ
យមើលររីយបៀបដែលររេះយ ស ូបានបំយរ ើ យរបាស
ឲ្យជា យលើកទឹកច្បិរត បយរងយន និងរសឡាញ់។ 
ររេះយ ស ូមនិរោនដ់រច្បងឲ់្យម្ចនការលអបំផុ្រ
ែល់មនុសេយទ ដររទងក់ប៏ានយមើលយ ើញការលអបំផុ្រយច្បញរីរួកយគផ្ងដែរ។ វាជា
គំរលូអគួរ កតាម។ យរើអ្នកមនិសបា យទឬអ្ ី ដែលររេះយ ស ូទរយ ើញការលអយៅ
កនុងអ្នក? រទងប់ានទរយ ើញអ្វីម ួដែលម្ចនរដមែគួរឲ្យរកាទុក! អ្នកនងិខ្ុ ំអាច្បសំ
យរច្បច្បិរតយ្វើការយនាេះច្បំយ េះអ្នកែដទែូច្បោន ដែរ។ ចូ្បរចាបយ់ផ្តើមយ្វើវាយៅដងៃយនេះ! 

 

ចរូដាសស់សចក្តសីងឃមឹ្របសអ់្នក្ស ើង! 
 

កតីអ្ំណរបានមកយោ ស្គរការដសវងរកនិងការយជឿយលើការលអ។ វាែូច្បជាកមមករ
ដរ ៉ាម្ចស ដែលយជឿថាោរន់ឹងកាែ  ជាអ្នកម្ចន។ យរលអ្នកចាបយ់ផ្តើមចូ្បលជិរមនុសេ
និងស្គា នភារយៅកនុងជីវរិរបស់អ្នកជាម ួនឹងឥរយិបងយរញយោ កតីសងឃមឹ អ្នក
របាកែជារកយ ើញអ្វមី ួលអមនិខាន។  

កុំអ្នុញ្ហញ រឲ្យការរស្គ ច្បរិតយៅដងៃយនេះលួច្បកតអី្ំណររបស់អ្នកយឡើ ។ ចូ្បរម្ចន
ភារវជិជម្ចនលមមយែើមបញីញឹមឲ្យបានររឹមររូវជារបយយជនរ៍បចាដំងៃរបស់អ្នក។ រប
សិនយបើអ្នកកំរុងយ្វើការអ្វីដែល្ំជាងការរខំានយនាេះ ចូ្បរចារំរេះបនទូលសនារបស់ររេះ
ជាម្ចា ស់ថាអ្វីៗរគបយ់៉ា ងផ្េោំន យឡើង យែើមបឲី្យយ ើងបានទទលួផ្លលអ។ ែូយច្បនេះចូ្បរ
បនតយៅមុខយទៀរ យ ើ្ ម្ចនសងឃមឹយឡើង។ ការលអនឹងយកើរយឡើ យៅដងៃយនេះ…និង
ដងៃដសអក…និងដងៃខានដសអក។ អ្វីដែលអ្នកររូវយ្វើគដឺសវងរកការលអទងំអ្ស់យនាេះ។ 

  



  

ជំពកូ ១១ 
 

អ្នកទោសនៃកតីសង្ឃមឹ 
 

អ្នកទោសដែលទោរទេញទៅទោយទសចកដីសង្ឃមឹទអ្ើយ ចូរនាំគ្នន វលិត្រឡបទ់ៅ
កានត់្កុង្ដែលមានកាំដេង្ែរ៏ងឹ្មាាំវញិ ថ្ងៃទនេះទយើង្ត្បកាសឲ្យអ្នករាល់គ្នន ែឹង្ថា 
អ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នន ខារបង្ ់ទយើង្នឹង្សង្អ្នករាល់គ្នន វញិមយួជាេីរ។ 

សាការ ី៩:១២ 
«កតីសង្ឃមឹជាសុបនិតរបស់មនុសសដែលភ្ញា ក»់។  

អារសីតូរ   Aristotle 
 

មានទរឿង្មយួ ដែលត្រូវបានទេនិយាយោកេ់ន័ធនឹង្ត្បេន័ធសិកាទៅកនុង្ ទីត្កងុ្ធាំ
មយួ ដែលមានកមមវធិីេិទសសមយួបទង្កើរទឡើង្ ទែើមបជីយួសិសសបនតទធវើកចិចការផ្ទេះ
កនុង្ទេលដែលេួកទេសាន កទ់ៅមនទីរទេទយត្កុង្។ ថ្ងៃមយួអ្នកត្េូបទត្ង្ៀនមាន កដ់ែលទធវើ
ការទៅកនុង្កមមវធីីមយួ បានទទួលទូរស័េទតាមធមមតា សូមនង្ឲ្យទធវើលាំហារទ់ៅផ្ទេះ
ជាេិទសសជាមយួទកមង្មាន ក។់ នង្បាននយិាយទោយសទង្េបជាមយួអ្នកត្េូរបស់
ទកមង្ ទ ើយបាននាំទ ម្ េះទកមង្ត្បុសនិង្ទលខបនទប។់ «ទយើង្កាំេុង្សិកាេីនមនងិ្
កិរយិាស័េទទៅកនុង្ថាន ករ់បស់គ្នរទ់ៅទេលទនេះ» អ្នកត្េូបានេនយល់ជាធមមតា។ «ខាុ ាំ
អ្រេុណខាល ាំង្ណាស់ទបើសិនជាអ្នកអាចជួយ គ្នរឲ់្យយល់េីបរបិទ ទែើមបកុីាំឲ្យគ្នរ់
ទរៀនយឺរជាង្ទេទេក»។ 

អ្នកត្េូបទត្ង្ៀនត្រូវបានចារឲ់្យទៅបទត្ង្ៀនកមមវធិីទៅមនទីរទេទយ បានទៅទ ើញ
ទកមង្ត្បុសទៅទេលល្ងៃ ចទនេះឯង្។ ទោេះជាយា៉ា ង្ណាកត ី ទេលដែលបានោកកិ់ចច
ការឲ្យទធវើ គ្នម នអ្នកណាបានត្បាបន់ង្េីការរល្ងកែធ៏ៃនធ់ៃរបស់ទកមង្ត្បុសទនេះទសាេះ
ឬត្បាបេ់ីទាំ ាំការឈចឺាបរ់បស់គ្នរដ់ែលគ្នរក់ាំេុង្ជបួត្បទេះ។ នង្មនិសបាយ
ចិរតទសាេះទៅទេលទ ើញការឈចឺាបទ់នេះ អ្នកត្េូបាននយិាយទោយចិរតខសកិខសលួ
ជាប់ៗ សាត បម់និបាន «ខាុ ាំត្រូវបានបញ្ជូ នមកសាល្ងរបស់អ្នកទែើមបជីួយ អ្នកទរៀនេី
នមនិង្កិរយិាស័េទ»។  ទេលនង្បានចាកទចញេីមនទីរទេទយទៅយបទ់នេះ នង្
ចាកទចញហាកប់ីែូចជាបាំទេញកិចចការបានរចិរួចដមនទទ។  

ប៉ាុដនត ទៅថ្ងៃបនទ ប ់ទេលនង្ទៅមនទីរទេទយ អ្នកដងោាំបានររម់ករកនង្ ទ ើយ 
សួរ «ទរើអ្នកបានទធវើអ្វីជាមយួទកមង្ត្បុសមាន ក ់នឹង្?» នង្មានអារមមណ៍ែូចជានង្ 
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បានទធវើអ្វីមយួខុស អ្នកត្េូទនេះចាបទ់ផ្តើមសុាំទោស។ អ្នកទមើលដងបាននយិាយោាំង្
ចិរតរកីរាយថា«អ្រទ់ទ អ្រទ់ទ» «អ្នកអ្រែ់ឹង្ថាខាុ ាំចង្ន់ិយាយេីអ្វីទទ»។ ទយើង្បាន
បារមភេទីកមង្ត្បុសមាន កទ់នេះ ដរចាបត់ាាំង្េមីសលិមញិមក ឥរយិាបងរបស់គ្នរត់្រូវ
បានបតូរោាំង្ត្សុង្។  គ្នរម់ានការរស ូ ទ ើយទ្លើយរបជាមយួនឹង្ការេាបាល។ 
វាហាកប់ីែូចជាគ្នរប់ានសទត្មចចិរតថានឹង្រស់រទៅទទៀរ»។  

េីរសបាត  ៍ទត្កាយមក ទកមង្ត្បុសទនេះបានេនយល់អ្វីដែលបានទកើរទឡើង្។ មុន
ទេលដែលអ្នកត្េូត្រូវបានចារម់កទៅមនទីរទេទយទនេះ  គ្នរប់ានទបាេះបង្ទ់ចាលកតី
សង្ឃមឹរបស់គ្នរោ់ាំង្ត្សុង្ទ ើយ។ ដរត្េបយ់ា៉ា ង្បានផ្លល ស់បតូរទេលដែលអ្នកត្េូ
បានបង្ហា ញខលួនទៅបនទបម់នទីរទេទយរបស់គ្នរ។់ គ្នរច់ាបទ់ផ្តើមយល់ ទ ើយបាន
ត្បាបយ់ា៉ា ង្ែូទចនេះ «េួកទេមនិបានចារអ់្នកត្េូមកត្គ្ននដ់របទត្ង្ៀនេីនម និង្កិរយិា 
ស័េទែល់ទកមង្ត្បុសទែលជិរសាល បទ់នេះដរប៉ាុទណាណ េះទទ ទរើដមនទទ? 

អ្ាំណាចថ្នទសចកតីសង្ឃមឹអ្សាច រយណាស់។ ជាបគ់្នាំង្ទៅបនទបក់នុង្មនទីរទេទយ រុ ាំ
េទ័ទៅទោយជាំង្ឺទរាគ្ន ការបាកទ់ឹកចរិត និង្ែាំណឹង្អាត្កក ់ ទកមង្ត្បុសទនេះបាន
ទបាេះបង្ទ់ចាលរចួទៅទ ើយ។ ដរទោយសារដរអ្នកត្េូដរមាន កជ់ួយ េរីទបៀបទធវើកចិចការ
ផ្ទេះទ ើយបាននាំកតីសង្ឃមឹទៅកានទ់កមង្ត្បុស ទ ើយផ្លល ស់បតូរឥរយិាបងទៅកនុង្ជីវរិ
ោាំង្ត្សុង្ ទ ើយបានផ្តល់ទ រុផ្លឲ្យគ្នរទ់ៅដរបនត។ ទបើសិនមនុសសដរមាន ក់
អាចនាំកតីសង្ឃមឹទត្ចើនយា៉ា ង្ទនេះ សូមត្សថ្ម៉ាទមើល៍នងឹ្មានអ្វីទកើរទឡើង្ ទបើអ្នកយក
ខលួនរបស់អ្នកឲ្យទៅជាមយួនឹង្មនុសសដបបទនេះទៅកនុង្ជីវរិត្បចាាំថ្ងៃ។ទរើអ្វីទៅដែល
មនុសស៥នក ់ឬ១០នក ់ឬ ២០នកចូ់លចិរតទធវើ?  

ចូរេិរេជីីវរិរបស់អ្នកនងឹ្អាចទៅជាយា៉ា ង្ណា។ ទសចកតីេរិេឺឺៈ អ្នកត្រូវជាអ្នក
ដែលទទួលរង្ឥទធិេលនិង្ប៉ាេះោល់ទោយសារអ្វីៗទៅជុាំវញិអ្នក។ ទបើអ្នកបាំទេញជ ី 
វរិអ្នកជាមយួមនុសស ត្េឹរតការណ៍ ទ ើយសកមមភ្ញេដែលទធវើឲ្យមានសង្ឃមឹទលឿន
ទឡើង្ ែូទចនេះអ្នកនឹង្មានសង្ឃមឹនិង្មានភ្ញេសុទិែឋនិិយម។ ដរទបើអ្នកបាំទេញជីវរិ
របស់អ្នកជាមនុសសដែលគ្នម នសង្ឃមឹ និង្ទត្ជើសទរ ើសកនុង្ការរមួចាំដណកកនុង្សកមម
ភ្ញេដែលបាកទ់កឹចិរតនិង្ភ្ញេអ្វជិជមាន អ្នកនឹង្ខកចរិត ទ ើយមានការលាំបាកជា
ត្បចាាំ។  ការោាំង្អ្ស់ទនេះទកើរទឡើង្ទោយសារអ្នកទត្ជើសទរ ើសបទណាត យខលួនរាល់ថ្ងៃ
ជាមយួ។ 

ទនេះមនិដមនមាននយ័ថា ទយើង្អាចទជៀស វាង្ត្េបោ់ាំង្ភ្ញេអ្វជិជ ដែលមានទៅ 
កនុង្ជីវរិទយើង្ទនេះទទ។ ភ្ញេអ្វជិជមានមយួចាំននួដែលមានទៅជុាំវញិទយើង្មនិដមន
ជាជទត្មើសដែលទយើង្ត្រូវទត្ជើសទរ ើសទនេះទទ ប៉ាុដនតទយើង្អាចទធវើវាឲ្យកាល យទៅជា
ជទត្មើសរបស់ទយើង្តាមដែលអាចទធវើទៅបាន។ 
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កតសីង្ឃមឹទៅជ ុំ វិញអ្នក 
 

ត្េេះេមពរី សាការ៩ី:១២ ទត្បើឃ្លល ដែលចាបអ់ារមមណ៍ទេលទត្បើវាចាំទោេះទាំនកទ់ាំនង្
របស់ទយើង្ជាមយួកតីសង្ឃមឹ។ ទៅកនុង្ខេមពរីទនេះ ត្េេះជាមាច ស់សាំទៅត្បជារាស្តសតត្ទង្់
ជា «អ្នកទោសថ្នកតីសង្ឃមឹ»។ ត្ទង្ម់ានបនទូល «ចូរនាំគ្នន វលិត្រឡបទ់ៅកានត់្កុង្
ដែលមានកាំដេង្ែរ៏ងឹ្មាាំ(មានសុវរតិភ្ញេនិង្ភ្ញេចាំរងុ្ចទត្មើន)វញិចុេះ! អ្នកជាអ្នក
ទោសដែលទោរទេញទៅទោយទសចកដីសង្ឃមឹ…» (បដនែមោកយបញ្ជជ កន់យ័)។ 

ខាុ ាំចូលចិរតការេណ៌នទនេះ «អ្នកទោសថ្នកតីសង្ឃមឹ» ។ សូមេិរេីវា។ ទបើសិន
អ្នកជាអ្នកទោសថ្នកតីសង្ឃមឹ អ្នកគ្នម នជទត្មើសេីវាទទឺៈ អ្នកមនិអាចជាមនុសស
អ្វជិជមាន អ្នកមនិអាចជាមនុសសដែលខវល់ខាវ យ អ្នកមនិអាចជាមនុសសដែលគ្នម ន
សង្ឃមឹទឡើយ។ ទៅទេលទុកេលាំបាកទកើរទឡើង្ និង្ទៅទេលជួបជាមយួនឹង្ការខក
ចិរត កតីសង្ឃមឹដែលទៅជុាំវញិអ្នក នឹង្ទធវើឲ្យអ្នកមានជាំទនឿទកើរទឡើង្។ អ្វីៗដែលទៅជុាំ
វញិអ្នកកាំេុង្ត្បាបអ់្នកថាត្េេះជាមាច ស់អាចទរៀបផ្លូវ ទ ើយទេលការទនេះទកើរទឡើង្ 
មានអ្វីអ្ត្ង្នួវញិ្ជា ណរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវបានទធវើឲ្យកាល ហានកនុង្ការត្បកាសនិង្ទជឿ    
«ការលអនឹង្ទកើរទឡើង្ទៅកនុង្ខាុ ាំនិង្តាមរយឺៈខាុ ាំ!»  

ខាុ ាំទត្ជើសទរ ើសចាំណង្ទជើង្ែាំបូង្របស់ទសៀវទៅទនេះេឺ «អ្នកទោសថ្នកតីសង្ឃមឹ» ដរ
ទយើង្បានបារមភខាល ចមនុសសអ្រយ់ល់ទបើគ្នម នការេនយល់ ែូទចនេះទយើង្សទត្មចចរិត
ោកច់ាំណង្ទជើង្ជា ចូរទលើកកតីសង្ឃមឹរបស់អ្នកទឡើង្!  ខាុ ាំត្សឡាញ់េាំនិរថ្នការរស់
ទៅជាមនុសសដែលមានទេញទោយកតីសង្ឃមឹដែលទនេះជាការសែិរទៅកនុង្េុក។ ទរើ
អ្នករចួរាល់កនុង្ការរស់ទៅកនុង្ជីវរិរបស់អ្នកជាបទ់សារទៅកនុង្េុកថ្នកតីសង្ឃមឹឬទទ?  

ត្េេះជាមាច ស់ចង្ឲ់្យទយើង្ជាបទ់សារទៅកនុង្កតីសង្ឃមឹ ទុកចិរតថាត្ទង្អ់ាចផ្លល ស់
ដត្បអ្វីដែលត្រវូផ្លល ស់ដត្ប។ កតីសង្ឃមឹរបស់ទយើង្ទៅកនុង្ត្ទង្!់ ត្ទង្អ់ាចទធវើត្េបក់ារ
ោាំង្អ្ស់! មនិថាទយើង្មានអារមមណ៍យា៉ា ង្ែូចទមតចទទ ឬទមើលទ ើញយា៉ា ង្ែូចទមតច
ទនេះទទ  ទយើង្ទជឿថាត្េេះអ្មាច ស់កាំេុង្ទធវើការ ទ ើយទយើង្នឹង្ទ ើញការផ្លល ស់បតូរ
វជិជមានទៅកនុង្ទេលមយួែត៏្រមឹត្រូវ។ ទ រុទនេះទ ើយកតីសង្ឃមឹេឺជាតាាំង្ចិរតនងិ្ការ
មនិទបាេះបង្។់ ទេលអ្នកទឡើង្ែល់ទីបញ្ចបថ់្នដខសេួររបស់អ្នក ទេលកាំឡាាំង្របស់
អ្នកមនិរងឹ្មុាាំទ ើយធ្លល កចុ់េះ ទរឿង្រា៉ា វមនិោនច់បទ់ៅទឡើយទទ។ គ្នម នដែនកាំណរ់
ចាំទោេះ កាំឡាាំង្របស់ត្េេះជាមាច ស់ទឡើយ។ កាំឡាាំង្ត្ទង្ម់និចុេះទខាយទឡើយ។ ទបើអ្នក
ទសាម េះត្រង្ជ់ាមយួនឹង្កតីសង្ឃមឹរបស់អ្នក អ្នកមនិអាចចាញ់បានទទ…ទត្ោេះត្េេះអ្ង្គក៏
មនិអាចចាញ់បានដែរ។ ទបើត្េេះអ្ង្គទៅខាង្អ្នកទ ើយ អ្នកត្បាែកជាឈនេះ។ 

ត្េេះជាមាច ស់  បានត្តាស់ទៅខាុ ាំមកបាំទរ ើេន័ធកចិចជាទត្ចើនឆ្ន ាំកនលង្មកទ ើយ   ដរខាុ ាំ 
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ចូរ  ុ៊ុំេទ័ធខលួនអ្នកជាមយួកតីសង្ឃមឹ
ទ ើយទមើលការដែលត្េេះជាមាច ស់
ត្បោនេរែល់អ្នក ដែលេិរថាវា
មនិអាចទៅរចួ។ 

សូមនិយាយទោយត្រង្ជ់ាមយួអ្នក ទ ើយចង្ន់យិាយថា ការទជាេជយ័មនិបាន
ទកើរទឡើង្កនុង្ទេលដរមយួយបទ់នេះទទ។ មានការខាំត្បឹង្ដត្បង្រមួចាំដណកទធវើការ
យា៉ា ង្ខាល ាំង្ែូចគ្នន ដែរ ទ ើយចាំណាយទេលជាទត្ចើនយប ់ខាុ ាំចង្ែ់ឹង្ថា ទរើខាុ ាំបានឮេី
ត្េេះជាមាច ស់ត្រឹមត្រូវទ ើយដមនទទ។ មនុសសមនិបានផ្តល់ទយាបល់ែល់ខាុ ាំជានិចច
ទនេះទទ  ទ ើយកម៏ានការត្បជុាំជាទត្ចើនដែលខាុ ាំចង្ែ់ឹង្ថាទរើមានមរិអ្វខីលេះ។ ទែវនិង្
ខាុ ាំទែើរេីមយួឆ្ន ាំទៅមយួឆ្ន ាំ ទរៀបចាំនិង្ទុកចរិតត្េេះកនុង្ការកសាង្កាល យជាេន័ធកិចចែធ៏ាំ
ខាន រេិភេទល្ងកទនេះ ។  កាំឡុង្ទេលឆ្ន ាំទនេះ ខាុ ាំចង្ឈ់បទ់ធវើការជាទត្ចើនែង្។ ដរទី
បនទ ល់របស់ខាុ ាំេឺឺៈ ខាុ ាំទៅទីទនេះ! ទោេះបីជាខាុ ាំមានសាំណួរនិង្ការសង្សយ័ជាទត្ចើន 
ទោេះបីជាខាុ ាំអ្រេ់ិរថា ខាុ ាំមានកាំឡាាំង្បនតទៅមខុទទៀរ ខាុ ាំបានែឹង្ថា ត្េេះជាមាច ស់
មានផ្លូវទៅទេលដែលទយើង្ទមើលែូចជាគ្នម នផ្លូវ។ ទែវនិង្ខាុ ាំបានោកក់តីសង្ឃមឹរបស់
ទយើង្កនុង្ត្ទង្ ់ទ ើយត្ទង្អ់ាចទធវើទលើសជាង្អ្វីដែលខាុ ាំបានរ ាំេឹង្ទុក។ 

ទបើអ្នកសទត្មចចិរតជាអ្នកទោសថ្នកតីសង្ឃមឹ រស់ទៅ  ុ៊ុំេទ័ធទោយការរកីរាយជា
មុនដែលត្េេះជាមាច ស់នឹង្ទធវើការលអ ការទនេះនឹង្ទកើរទឡើង្ែល់អ្នកែូចគ្នន ។ មនិថា
ទគ្នលទៅឬសុបិនតដែលត្េេះជាមាច ស់បានោកទ់ៅកនុង្ចិរតរបស់អ្នក អ្នកនឹង្ទ ើញវា
បានសទត្មច។ វាត្បដ លមនិទកើរទឡើង្ទេលអ្នកេិរថាវាអាចទកើរទឡើង្ទ ើយវា
អាចមនិទកើរទឡើង្តាមរទបៀបដែលអ្នកេិរ ចង្ឲ់្យវាទកើរទឡើង្ ដរត្េេះជាមាច ស់នឹង្ទធវើ
ការតាមវធិីរបស់ត្ទង្ដ់ែលទលើសការរ ាំេឹង្
ទុករបស់អ្នក។  អ្នកមនិចាាំបាចទ់ធវើវាឲ្យបាន
សទត្មចទោយសារកាំឡាាំង្របស់អ្នកទទ។ អ្វី
ដែលអ្នកត្រូវទធវើេ ឺ ជាអ្នកដងរកា ត្គ្ននដ់រកុាំ
ទបាេះបង្។់   ុ៊ុំេទ័ធខលួនអ្នកជាមយួកតីសង្ឃមឹ
ទ ើយទមើលការដែលត្េេះជាមាច ស់ត្បោនេរែល់អ្នក ដែលេរិថាវាមនិអាចទៅរចួ។ 

ប៉ាុដនត ែូចមានដចង្ទុកមកថា៖«អ្វីៗដែលដភនកទមើលមិនទ ើញ អ្វីៗដែលត្រ 
ទចៀកសាដ បមិ់នឮ និង្អ្វីៗដែលចិរតមនុសសនឹកមិនែល់ទនេះ [អ្វីៗត្េបយ់ា៉ា ង្]

ត្េេះជាមាច ស់បាន[ទធវើទ ើយរចួរាល់]ទរៀបចាំទុកសាំរាបអ់្ស់អ្នកដែលត្សឡាញ់
ត្េេះអ្ង្គ[អ្ស់អ្នកដែលរង្ច់ាាំត្ទង្ស់ាំដែង្ទសចកតីត្សឡាញ់ ទសចកតីទគ្នរេ  
សាត បប់ង្ហគ បត់្ទង្ោ់ាំង្ត្សុង្ ទ ើយទទួលសាគ ល់ទោយអ្រត្េេះេុណដែលត្ទង្់
បានត្បោនឲ្យ]»។ 

១កូរនិងូស២:៩ 
 

 ខាុ ាំទជឿថាត្េេះអ្ង្គមានអ្ាំណរដែល េួរឲ្យភ្ញា កទ់ផ្អើលជាទត្ចើនកាំេុង្រង្ច់ាាំអ្នក 
អ្វីៗដែលត្ទង្ប់ានទរៀបចាំទនេះ កាំេុង្រង្ច់ាាំអ្នកទ ើយ។ ចូរមានសង្ឃមឹទឡើង្! 
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អ្នកអាចសាង្ជីវរិរបស់អ្នក
ទលើទសចកតីេិរថ្នត្េេះបនទូល
ត្េេះជាមាច ស់ជាជាង្ការភូរ
កុ កេខីាម ាំង្សត្រូវ។ 

 

អ្វីដែលអ្នកមិៃអាចយកទៅជាមួយអ្នកបាៃ 
 

ទេលអ្នកទោសទែើរចូលទៅកនុង្ទី ុាំឃ្លាំង្របស់គ្នរ ់គ្នរម់និអាចនាំយកអ្វមីយួទៅ
ជាមយួគ្នរប់ានទទ។ គ្នម នអ្វីទៅខាង្ទត្ៅនិង្របស់របដែលគ្នម នការអ្នុញ្ជា រត្រូវ
បានអ្នុញ្ជា រឲ្យនាំចូលទៅកនុង្បរទិវណទនេះបានទឡើយ។ ការោាំង្ទនេះរាបជ់ារបស់
ដែលទត្គ្នេះថាន ក ់ទ រុែូទចនេះទ ើយបានជាទេមនិអ្នុញ្ជា រ។ 

ដមន អ្នកជាអ្នកទោសខុសេីត្បទភទទនេះ អ្នកេឺជាអ្នកទោសថ្នកតីសង្ឃមឹ។ អ្នក
មនិត្រូវបាន  ុ៊ុំេទ័ធទៅទោយឥែឋនិង្ចាំរងឹ្ដែកទទ។ត្េេះជាមាច ស់ចង្ ់ ុ ៊ុំេទ័ធអ្នកជាមយួ
ការលអរបស់ត្េេះអ្ង្គ ជាមយួត្េេះេុណរបស់ត្េេះអ្ង្គ និង្ជាមយួកតីសង្ឃមឹរបស់ត្េេះ  
អ្ង្គ។ មនិថាអ្នកដបរមុខទៅណាទទ មនិថាអ្នកទមើលទៅទណីាទទ អ្នកអាចរកីរាយ
ជាមយួបទេិទសាធនថ៍្នអ្ាំណរ  ទមត្រីភ្ញេ ទាំនុកចិរត និង្ជាមយួត្េេះេររបស់ត្េេះជា
មាច ស់។ ទនេះេឺជាជីវរិដែលត្េេះទយស ូសុេរស់ត្មាបអ់្នក។ 

ប៉ាុដនត វាមានសារ:សាំខានណ់ាស់ទែើមបយីល់ថា មានអ្វមីយួចាំនួនដែលអ្នកមនិ 
អាចយកទៅជាមយួអ្នកទៅទេលអ្នកចូលទៅកនុង្បរសិាែ នថ្នទសចកតីសង្ឃមឹ េីទត្ោេះ 
របស់ោាំង្ទនេះមានទត្គ្នេះថាន ក។់ ត្បសិនទបើ អ្នកនឹង្ត្រូវបាន  ុ៊ុំេទ័ធទោយកតីសង្ឃមឹ 
ទនេះជាបញ្ច ីថ្នវរែុដែលត្រូវហាមដែលអ្នកមានឳកាសកនុង្ការទបាេះបង្វ់ាទចាលឺៈ  

  
 ោកយអ្វជិជមាន 
 អារមមណ៍ជាជនរង្ទត្គ្នេះ 
 ទត្បៀបទធៀបខលួនឯង្ជាមយួអ្នកែថ្ទ 
 មានជីវរិជូរលវីង្ 
 រអ្ ូរោាំនិង្រអូញដរអរ 
 ឥរយិាបងថ្នការអាណិរខលួនឯង្ 
 ការបាកទ់ឹកចរិតនិង្ការអ្ស់សង្ឃមឹ 
 

ជីវរិរបស់អ្នកទជឿ មនិដមនមាននយ័ថា ត្រូវបានទកៀបសង្ករទ់ោយបនទុករបស់
ខាម ាំង្សត្រូវោាំង្អ្ស់ទនេះទទ។ អ្នកមនិចាាំបាច់
មានភ្ញេតានរឹង្ និង្គ្នម នសង្ឃមឹ ទឡើយ។ 
ជាមយួជាំនួយរបស់ត្េេះជាមាច ស់ អ្នកអាចកាំចារ់
ទចាលរាល់ការបាកទឹ់កចរិត ការទុកចិរតខលួនឯង្ 
ភ្ញេអ្វជិជមាន ការទបាកត្បាស់េីខាម ាំង្សត្រូវ 

ទ ើយរស់ទៅកនុង្  បរសិាែ នថ្នកតីសង្ឃមឹវញិ។ អ្នកអាចសាង្ជីវរិរបស់អ្នកទលើទសច 
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កតីេិរថ្នត្េេះបនទូលត្េេះជាមាច ស់ជាជាង្ការភូរកុ កេីខាម ាំង្សត្រូវ។ 

បទេមពរីខាុ ាំែកត្សង្េ់ឺ ១ទេត្រសុ ៥:៧ ដចង្ថា: 
 

ចូរទផ្ទរទុកេកង្វល់ [ត្េបោ់ាំង្ការខវល់ខាវ យ ការទនឿយត្េយួ ការបារមភ ត្េប់
យា៉ា ង្]ោាំង្ប៉ាុនម នរបស់បង្បអូ នទៅត្េេះអ្ង្គទៅ ែបរិត្ទង្យ់កត្េេះ ឫទយ័
ទុកោកនឹ់ង្បង្បអូ ន។ 

 

ទយើង្ត្រូវ«ទផ្ទរទុកេកង្វល់»របស់ទយើង្។ ោកយទនេះមាននយ័ ត្េដវង្ឬទបាេះទចាល! 
ទរើវាមនិដមនជារបូភ្ញេែល៏អទទឬអ្?ី ទយើង្មនិត្គ្ននដ់រយកកតកីង្វល់របស់ទយើង្ទចញ
ទ ើយោកវ់ាទៅទលើទៅអ្ីខាង្ទត្កាយទយើង្ ជាកដនលង្ដែលទយើង្អាចយកវាត្បឡប់
មកវញិទៅទេលទត្កាយទនេះទឡើយឺៈ ខាុ ាំទផ្ទរវាោាំង្ត្សុង្។ ទយើង្ទបាេះវាទចាលឲ្យឆ្ៃ យ
តាមដែលអាចទធវើបាន ទយើង្នងឹ្មនិទរ ើសយកវាមកវញិជាោចខ់ារ។ ទយើង្ទផ្ទរវាទៅ
ត្េេះអ្ង្គ ទ ើយត្ទង្ន់ងឹ្យកត្េេះទយ័ទុកោកជ់ាមយួទយើង្! 

ចូរបែិទសធការភូរកុ កដែលនិយាយថា គ្នម នអ្នកណាែូចខាុ ាំទឡើយ។ គ្នម នអ្នក
ណាចង្ញុ់ាំអាហារថ្ងៃត្រង្ជ់ាមយួខាុ ាំទទ។ ខាុ ាំមិនអាចជាេីជាំងឺ្ទនេះទទទមើលទៅ។ ខាុ ាំ
មិនអាចទឡើង្ឋានឺៈទៅកដនលង្ទធវើការរបស់ខាុ ាំទទ។ ខាុ ាំត្បដ លជាគ្នម នថ្ងៃបានទរៀបការ
ទទ។ កុាំ  ុ៊ុំេទ័ធខលួនអ្នកជាមយួការេិរទោយគ្នម នសង្ឃមឹដបបទនេះ។ ចូរទផ្ទរទៅត្េេះ
ទៅទេលដែលអ្នកអារមមណ៍ថាមានការោាំង្ទនេះ ទ ើយអ្វីៗនឹង្ចាបទ់ផ្តើមត្សស់បាំ 
ត្េង្ទឡើង្។ ការខវល់ខាវ យនងិ្ការទនឿយត្េួយដែលធ្លល បជ់ាបនទុកសត្មាបអ់្នក នឹង្
ដលង្មានអ្ាំណាចទលើអ្នកទទៀរទ ើយ។ ទេលទនេះអ្នកអាចមានបទេិទសាធនជ៍ា
មយួអ្វីដែលត្េេះទយស ូទៅថា«ខាុ ាំនឹង្ទោេះបនទុកនិង្បនទូរទធវើឲ្យត្សួលខលួន និង្ ឲ្យអ្នក
រាល់គ្នន បានសាំរាកនិង្ជាត្េេះេរ»ែល់ត្េលឹង្(សូមទមើលកនុង្មា៉ា ថាយ ១១:២៨)។ 

 

សៃួនៃកតសីង្ឃមឹ 
 

ខាុ ាំបាននយិាយមតង្រចួមកទ ើយថា ទបើទយើង្រស់ទៅកនុង្សួនថ្នកតីសង្ឃមឹ មានអ្វីមយួ
ត្សស់បាំត្េង្ជានចិច។ ជាធមមតាមានផ្លក ជាទត្ចើនត្បទភទបានោាំទៅកនុង្សួន ទ ើយ
អ្វីៗទោរទេញទៅទោយជីវរិត្េបទ់េលទវល្ង។ ទៅទេលផ្លក មយួត្បទភទឈបរ់កី ផ្លក
ត្បទភទទផ្សង្ទទៀរចាបទ់ផ្តើមរកី។ មាច ស់សួនទនេះដរង្ដរមានផ្លក ទៅមយួជីវរិរបស់េួក
ទេជានិចច។ ទយើង្មានផ្លក បីត្បទភទល្ងយគ្នន កនុង្សួនទៅផ្ទេះរបស់ទយើង្។ ផ្លក មយួ
ចាំនួនរកីទៅកនុង្រែូវសលឹកទឈើត្ជុេះ ខលេះទទៀររកីទេលជិរផុ្ររែូវសលឹកទឈើត្ជុេះ ទ ើយ
ខលេះទទៀររកីទៅទែើមរែូវទៅត ។ ទយើង្ទ ើញផ្លក រកីត្េបរ់ែូវ!  

ខាុ ាំែឹង្ខលួនថា ខាុ ាំអ្ររ់កីរាយជាមយួផ្លក ោាំង្ទនេះទទ មនិថាវាមានទត្ចើនយា៉ា ង្ណា 
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ទទ ទបើសិនជាខាុ ាំមនិចាំណាយទេលទមើលផ្លក ោាំង្ទនេះ។ ែូចគ្នន ដែរទយើង្ត្រូវចាំណាយ
ទេលទមើលទៅការលអដែលបានទកើរទឡើង្ទៅជុាំវញិទយើង្ទៅកនុង្ជីវរិត្បចាាំថ្ងៃ។ ត្ប
េន័ធផ្សេវផ្ាយទល្ងកីយទ៍នេះនយិាយដរ ែាំណឹង្អាត្កកដ់ែលទកើរទឡើង្ទៅកនុង្េិភេ
ទល្ងក ដរមានការលអជាទត្ចើនដែលទកើរទឡើង្ទៅជុាំវញិទយើង្ ត្បសិនទបើទយើង្យក
ចិរតទុកោកទ់មើលវា។ 

ត្េបទ់េលទយើង្រវល់ដរទោេះត្សាយបញ្ជា រទផ្សង្ៗរបស់ទយើង្ ទយើង្អ្រម់ានទេល
ដសវង្រកការលអទៅកនុង្ជីវរិរបស់ទយើង្ទឡើយ។ ខាុ ាំេិរថាវាេរិជាសាំខានច់ាំទោេះទយើង្
កនុង្ការទធវើអ្វមីយួ ទៅទេលមានវបិរត ិ ទៅទេលដែលកាំេុង្មានទុកេលាំបាក ទ ើយ
ចាំណាយទេលកនុង្ការរកទមើលការលអទៅកនុង្ជីវរិ។ ទយើង្អាចនិយាយថា ការលអ
មានទាំង្នទ់សមើនឹង្ការលាំបាក។ វាែូចជាការោកអ់្ាំបិល ឬ ោកទ់ត្េឿង្ទទសទែើមបឲី្យ
អាហារកានដ់រមានរស់ជារិទឡើង្។ ទេលខលេះ ទយើង្រកទ ើញកាំឡាាំង្កនុង្ការទោេះ
ត្សាយជាមយួបញ្ជា កនុង្ជីវរិ ទេលទយើង្ចាំណាយទេលទមើលអ្វីដែលកាំេុង្រកីត្សស់
បាំត្េង្រាល់ថ្ងៃទៅកនុង្សួនថ្នកតសីង្ឃមឹរបស់ទយើង្។  

ខាុ ាំបានសទត្មចចិរតឈបស់រទសរេីរបីនទីទ ើយទមើលផ្លក កាំេុង្ដររកីត្សស់បាំត្េង្
ទៅកនុង្សួនរបស់ខាុ ាំថ្ងៃទនេះ។ ខាុ ាំបានរកទ ើញថា ខាុ ាំមានអារមមណ៍លអ ខាុ ាំចាាំបានថា ខាុ ាំ
ទេង្លកត់្សួលដមនដទនកាលេីយបម់ុញិ ថ្ងៃជេះេនល ឺ ខាុ ាំបាននិយាយជាមយួកូនបី
នកក់នុង្ចាំទណាមកូនបនួរបស់ខាុ ាំ។ ទមា៉ា ង្ទទើបដរ១០:៣០ត្េកឹ សាវ មរីបស់ខាុ ាំបាន 
ទអាបខាុ ាំកាលេីត្េឹកមុញិ។ ទៅរបស់ខាុ ាំមានបញ្ជា លាំបាកខលេះ មរិតសាំឡាញ់របស់គ្នរ់
មានជាំង្ឺមហារកី ខាុ ាំមានការង្ហរជាទត្ចើនដែលត្រូវទធវើទៅកនុង្សបាត  ៍ទនេះ ទ ើយទូរ 
ស័េទកខូ៏ច។ មនិថាមាន«បញ្ជា »ត្បទភទណា ដែលទយើង្មនិអាចទោេះត្សាយបាន
ទោយអ្ាំណរទនេះទទ ត្បសិនទបើទយើង្ចាំណាយទេលទមើលអ្វីដែលកាំេុង្រកីត្សស់បាំ 
ត្េង្ទៅកនុង្សួនថ្នកតីសង្ឃមឹរបស់ទយើង្។ 

ត្បដ លជាអ្នកមនិបានសាំគ្នល់វាទទ ដរខាុ ាំមានអារមមណ៍យា៉ា ង្ចាស់ថាអ្វមីយួ
កាំេុង្រកីត្សស់បាំត្េង្ទៅកនុង្ជវីរិរបស់អ្នក។ ខាុ ាំទលើកទកឹចរិតអ្នកឲ្យចាំណាយទេល
ដសវង្រកវា។ 

 

ចរូទ្វើឲ្យបរយិាកាសរបសអ់្នកបាៃប្រទសើរទ ើង្ 
 

ទេលខលេះទយើង្ត្រូវរយុទធទែើមបកីតីសង្ឃមឹ។ ទយើង្ត្រូវរញុត្ចានអ្រីរកាលដែលឥរ
ត្បទយាជនទ៍ៅកនុង្ទល្ងកីយទ៍នេះដែលេាយាមកនុង្ការោញេនលិច។ វាសាំខានក់នុង្
ការ  ុ៊ុំេទ័ធខលួនរបស់ទយើង្ជាមយួមនុសស ដែលមនិអ្េរ ិ និង្មនិង្ង្ិរទមើលអ្វីមនិ  
ទ ើញ។ យា៉ា ង្ទហាចណាស់ ទយើង្ត្រូវការមនុសសខលេះទៅកនុង្ជីវរិរបស់ទយើង្ដែលជា
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ចូរបិទសទមលង្អ្វជិជមាន 
ទ ើយ  ុ៊ុំេទ័ធខលួនអ្នកជាមយួ
កតីសង្ឃមឹជាំនួសវញិ។ 

មនុសសទេញទោយកតីសង្ឃមឹនងិ្ដចកចាយកតីសង្ឃមឹ។ វាង្ហយទៅទេលទយើង្កាំេុង្
ឈចឺាបន់ងិ្កាំេុង្ទោេះត្សាយជាមយួបញ្ជា ឈចឺាបរ់ត្មង្ទ់ៅមនុសស ទយើង្អាច
េិចារណាទឡើង្វញិចាំទោេះបញ្ជា ទផ្សង្ៗដែលទយើង្មាន។ អ្រម់ានអ្វីខុស្គង្ទទជា 
មយួនឹង្ការដចកចាយការឈចឺាបរ់បស់អ្នកជាមយួមរិតសាំឡាញ់ ឬសូមឲ្យេកួទេ
អ្ធិសាឋ នឲ្យទនេះ  ដរទយើង្មនិត្រូវទត្ជើសទរ ើសមនុសសដែលអ្ស់សង្ឃមឹរចួទ ើយទនេះ
ទទ។ អ្នកអាចត្បាបម់រិតសាំឡាញ់អ្វជិជមានរបស់អ្នកអ្ាំេកីារដែលអ្នកធ្លល កទ់ៅកនុង្     
រទតត  ទ ើយនង្និយាយថា «អ្នកនងឹ្មនិយល់េីខាុ ាំទទ ទបើសិនជាអ្នកមនិបានជបួ
ទោយខលួនឯង្» អ្នកែឹង្ថា ខាុ ាំកាំេុង្នយិាយអ្ាំេីអ្វីទទ។ 

ខាុ ាំទលើកទឹកចិរតអ្នកឲ្យអ្ភវិឌ្ឍនប៍រយិាកាសជុាំវញិអ្នកទៅថ្ងៃទនេះ។ ចូរបទិសាំទឡង្
អ្វជិជមាន ទ ើយ  ុ៊ុំេទ័ធខលួនអ្នកជាមយួកតីសង្ឃមឹជាំនួសវញិ។ ចូរទូលសូមទៅត្េេះជា
មាច ស់ឲ្យនាំមនុសសមកកនុង្ជីវរិរបស់អ្នក ជាមនុសសទលើកទកឹចិរតអ្នកទៅកនុង្ជីវរិត្ប
ចាាំថ្ងៃ។ជាំនួសឲ្យចាំណាយទេលជាមយួមនុសសដែលរ ាំលឹកអ្នកេីបញ្ជា របស់អ្នក សូម
រកមនុសសដែលនឹង្ត្បាបអ់្នកថា អ្នកអាចទធវើវាបានទ ើយត្េេះអ្ង្គេង្ទ់ៅជាមយួអ្នក 
។ វាង្ហយណាស់កនុង្ការទោេះសារ េីភ្ញេអ្ស់
សង្ឃមឹទោយនយិាយថា «ខាុ ាំទៅជុាំវញិមនុសស
អ្វជិជមានជាទត្ចើនជាអ្នកោញខាុ ាំចុេះ។ ការង្ហរ
របស់ខាុ ាំេិបាកខាល ាំង្ណាស់ទ ើយមនុសសត្េបគ់្នន
រអ្ ូរទេញមយួថ្ងៃ»។ ទ រុទនេះអ្នកត្រូវរយុទធទែើមបកីតីសង្ឃមឹរបស់អ្នក។ សូមទទួល
ខុសត្រូវចាំទោេះការដសវង្រកមនុសសមយួចាំនួនដែលមនិដមនជាមនុសសអ្េរ ិ ទ ើយ
សូមកុាំចូលកដនលង្ផ្តុ ាំគ្នន និយាយទែើមទេ។ ជាំនួសឲ្យអ្ង្គុយញុាំបាយថ្ងៃត្រង្ជ់ាមយួ
មនុសសដែលរអ្ ូរោាំ ចូរទចញទត្ៅទ ើយទែើរទលង្វញិ។ ទបើសិនជាអ្នកមានភ្ញេ
អ្វជិជមានជេះឥទធិេលទៅកនុង្ផ្ទេះរបស់អ្នក ទ ើយជាការមយួដែលអ្នកមនិអាចទជៀស
វាង្បាន យា៉ា ង្ទហាចណាស់ ងលឹង្ភ្ញេអ្វជិជមានទនេះឲ្យទសមើគ្នន ជាមយួនឹង្ទាំនក់
ទាំនង្វជិជមានដែលនងឹ្ផ្តល់ឲ្យអ្នកបាំដបកការអ្ស់សង្ឃមឹមនុសស អ្វជិជមាន។  

ចូរទធវើឲ្យការសិកាត្េេះបនទូលជាការចាំបង្ទៅកនុង្ជីវរិរបស់អ្នក។ ត្េេះបនទូលមាន
អ្ាំណាចនងឹ្ទលើកមខុទយើង្ទឡើង្ ទ ើយនឹង្ផ្តល់ឲ្យទយើង្មានកតីសង្ឃមឹទៅកនុង្ត្េប់
ោាំង្សាែ នការណ៍ោាំង្អ្ស់។ ការទផ្សង្ទទៀរដែលអ្នកអាចទធវើកនុង្ការ  ុ៊ុំេទ័ធខលួនអ្នក
ជាមយួកតីសង្ឃមឹេឺការសាត បច់ាំទរៀង្ថាវ យបង្គាំត្េេះ និង្សាត បទ់សចកតីបទត្ង្ៀនត្េេះេមពរី
លអៗ ។ ជាមយួនឹង្បទចចកវទិាដែលទយើង្អាចទត្បើត្បាស់បានទៅសេវថ្ងៃទនេះ មានឱ
កាសជាទត្ចើនទទៀរដែលមនិធ្លល បម់ានេមីុន ទែើមបទីមើលនងិ្សាត បត់្េេះរាជសារដែល 
ផ្តល់ជីវរិនងិ្រស្តនតីដែលទលើកទកឹចិរត។ មនិថាជាសីុឌ្ ីការផ្ាយតាម អ្ុិនទធើដណរ 
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កមមវធិីដែលទៅកនុង្ទូរស័េទរបស់អ្នក ដខសវទីែអ្ ូ មនិថាអ្វដីែលង្ហយត្សួលសត្មាប់
អ្នកនិង្កាលវភិ្ញេរបស់អ្នក ចូរចាំណាយទេល  ុ៊ុំេទ័ធខលួនអ្នកជាមយួត្េេះបនទូលត្េេះ
ជាជីវរិត្បចាាំថ្ងៃ។  

ខាម ាំង្សត្រូវអាចទៅជុាំវញិទយើង្ជាមយួមនុសសដែលប៉ាុនប៉ាង្ទធវើការអាត្កក ់ និង្
សាែ នភ្ញេដែលទយើង្ឈចឺាប ់ ដរត្េេះបនទូលត្េេះអ្ង្គបទត្ង្ៀនទយើង្ថា ត្ទង្ ់ ុ ៊ុំេទ័ធ
ទយើង្ជាមយួនឹង្វរតមានរបស់ត្ទង្ ់និង្ជាមយួការលអជាទត្ចើន។ 

 

ត្េេះអ្ង្គជាជាំរកសាំរាបទូ់លបង្គាំ ត្េេះអ្ង្គការោរទូលបង្គាំឲ្យរចួេីអាសនន ត្េេះ
អ្ង្គឲ្យទូលបង្គាំអាចបនលឺសាំទឡង្ទត្ចៀង្ទឡើង្ ទត្ោេះត្េេះអ្ង្គរ ាំទោេះទូលបង្គាំ។ 

ទាំនុករទមកើង្ ៣២:៧ 
 

ភនាំននទៅេទ័ធជុាំវញិត្កុង្ទយរសូាឡឹមយា៉ា ង្ណា ត្េេះអ្មាច ស់កេ៏ង្ទ់ៅជុាំ
វញិត្បជារាស្តសតរបស់ត្េេះអ្ង្គ តាាំង្េីទេលទនេះ រ ូរែល់អ្ស់កលបជានិចច
យា៉ា ង្ទនេះដែរ។ 

ទាំនុករទមកើង្១២៥:២ 
 

ចរូដាសទ់សចកតសីង្ឃមឹរបសអ់្នកទ ើង្! 
 

ត្បសិនទបើទៅជុាំវញិអ្នកទេញទៅទោយភ្ញេអ្វជិជមាន ការសង្សយ័ មនិចាស់ល្ងស់ 
ខវល់ខាវ យ ឬការខកចរិតទៅកនុង្ជីវរិរបស់អ្នក ទនេះជាទេលដែលត្រូវផ្លល ស់បតូរទ ើយ
។ អ្នកមនិចាាំបាចឲ់្យការោាំង្ទនេះត្េបត់្េង្ជីវរិរបស់អ្នករទៅទទៀរទទ។  អ្នកអាច
បាំផ្លល ស់បាំដត្បបរយិាកាស អ្នកអាចរស់ទៅកនុង្កតីសង្ឃមឹ។ ទោេះបីេីមុនអ្នកបានផ្លល ស់
បតូរទៅសាែ នភ្ញេរបស់អ្នកកត ី អ្នកអាចមានការផ្លល ស់បតូរទៅកនុង្ត្េលឹង្របស់អ្នកទទៀរ
។ អ្នកអាចទត្ជើសទរ ើសជាអ្នកទោសថ្នកតីសង្ឃមឹ ទ ើយទនទងឹ្រង្ច់ាាំត្េេះជាមាច ស់សាត រ
អ្វីដែលបារប់ង្ន់ិង្សង្វញិមយួជាេីរកនុង្ជីវរិរបស់អ្នក។  
 



  

ជំពកូ ១២ 
 

ធ វ្ើជាចធ ល្ើយសំណូ្អ្ិស្ឋា នរបស់អនកណាម្នន ក់ 
 

ក្នុ ងចំណោមបងបអូ ន ម្នន ក្់ៗ កុ្ំ[ណោយគ្រានត់ែ]គិែតែពីគ្របណោជនផ៍្ទា ល់ខ្លួ ន 
ណ ើយ គឺគ្រែូវគិែដល់គ្របណោជនអ៍្នក្ដទៃវញិ។ 

ភលីីព២:៤ 
 

«ាា នភាពអ្ស់សងឃមឹណៅក្នុងស្ថា នការណសេងៗណៃ ម្ននតែមនុសេតដលកាល យ 
ជាមនុសេតដលអ្ស់សងឃមឹណៅក្នុងស្ថា នការណ ោះ»។ 

Clare boothe Luce 
 

ណបើអ្នក្ពែិជាចងម់្ននបៃពិណស្ថធនជ៍ាមយួក្តីសងឃមឹ និងសុភមងគលណៅក្នុងជីវែិ
របស់អ្នក្ ការលអបំសុែតដលអ្នក្អាចណធវើណ ោះគឺជួយ អ្នក្ដទៃ។ ខ្្ុ ំដឹងថា ស្ថត បណ់ៅ
ហាក្ប់ដូីចជាមនិគ្រែឹមគ្រែូវ តែវាដំណ ើ រការ។ ការដក្ណចញការសចងច់ិែតណលើខ្លួនឯង 
និងការតសវងរក្វធិណីសេងៗណដើមបឲី្យពរសគ្រម្នបអ់្នក្ដទៃ គជឺាការដក្គំនែិរបស់អ្នក្
ណចញពីបញ្ហា ណសេងៗរបស់អ្នក្ ណ ើយណពលអ្នក្សតល់ក្តីសងឃមឹនិងណលើក្ៃឹក្ចែិតពួក្ណគ
តាមរយៈពាក្យសំដឬីសក្មាភាពបំណរ ើណសេងៗ  អ្នក្ៃៃួលគ្រចូែកាែព់អី្វីៗ ទងំអ្ស់
តដលអ្នក្គ្រែូវបានតចក្ចាយជាណគ្រចើនតែមណៃៀែ។ 

ណពលក្សិក្រោណំៅក្នុងសួន ាែោ់គំ្រាបពូ់ជែូចមយួណៅក្នុងដ ី ណ ើយមយួរយៈ
ណគ្រកាយមក្ណពលាែគ់្រែ បម់ក្វញិ ដំោដុំោះណពញចំការបានសតល់ជាអាហារដល់
ាែន់ិងគ្រគសួ្ថររបស់ាែ។់ គ្រពោះជាម្នច ស់បានសនាថា ណយើងនឹងគ្រចែូកាែអ់្វីតដល
ណយើងបានណគ្រពាោះចុោះ ណធវើឲ្យខ្្ុ ំណៅតែភ្ាក្ណ់សអើល។ ណបើណយើងចងប់ានអ្វីមយួ អ្វីតដលណយើង
គ្រែូវណធវើគឺគ្រែវូចាបណ់សតើមតចក្ចាយ!  

ណោក្ ហាគ រ ីម ូសត Gary Morsch ជាស្ថា បនកិ្ ពន័ធក្ចិច ពចីិែតណៅចិែតអ្នតរជាែិ
ណៅក្នុងគ្រក្ុង កានស្ថស់Kansas គឺជាណវជជប ឌិ ែ ជាអ្នក្បានណធវើការោ ងណគ្រចើនក្នុង
ការសតល់សម្នា រៈណពៃយនិងឧបក្រ ៍ណសេងៗដល់អ្នក្គ្រក្ណៅក្នុងគ្របណៃសណសេងៗ ជុំវញិ
ពិភពណោក្។ ណៅក្នុងណសៀវណៅរបស់ាែត់ដលម្ននចំ ងណជើងថា អ្ំោចទនការបំ
ណរ ើអ្នក្ដទៃ ាែប់ានគ្របាបព់អី្នក្សា័គ្រគចិែតម្នន ក្ត់ដលបំណរ ើការងារណៅសាោះអ្នក្ម្នត យ ណែណរ
ស្ថ ដល់ជនៃុរគែ៌ណៅក្នុង កាល់គូតា គ្របណៃសឥោឌ ។ 

សាោះសគ្រម្នបជ់នៃុរគែ៌គឺជាមជឈម ឌ លក្ោត ល ៃី មំនុសេតដលាា នក្ឡំងំ 
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ក្ំត ងណៅណពលណគដឹងថាអ្នក្ណ ោះនឹងគ្រែូវស្ថល បម់និខាន។ ណបើសិនជាពួក្ណគអ្ែម់្នន
អ្នក្ោតែទ ំ ណ ើយអ្ែម់្ននលុយណដើមបបីងទ់ែលពាបាល ពកួ្ណគគ្រែូវបាន យំក្មក្
ោក្ណ់ៅក្នុងសាោះណនោះឯង ជាក្តនលងតដលអ្នក្ម្នត យណែណរស្ថ និងអ្នក្សា័គ្រគចិែតរបស់ាែ់
អាចជួយ ពួក្ណគបាន។ អ្នក្ខ្លោះម្ននជំងឺជាៃងំនគ់្រែូវបានយក្មក្ៃីណនោះ អ្នក្គ្រក្តដល
គ្រក្ជាងណគបសុំែគ្រែូវយក្មក្ៃីណនោះតដរណដើមបៃីៃួលការតែទជំាណរៀងរាល់ទែៃ។ 

ណោក្ ហាគ រ ីម ូសត Gary Morsch បានដឹងពីែគ្រមូវការោ ងខាល ងំ និងណាលបំ
 ងចាស់ោស់ ណ ើយម្ននជំ ញការតសនក្ណវជជស្ថស្រសតណៃៀែ។ ណោក្ម្ននដួង
ចិែតណឆោះឆលួចំណពាោះអ្នក្ណៃើបមក្ដល់ែាី។ ណោយភាពសុៃិដឋនិិយម ាែគ់ិែថា ខ្្ុ ំនឹង
ោក្ក់្តនលងណនោះជាក្តនលងឲ្យណៅណគ្រៅពីធុរ:កិ្ចច។ ណគ្រពាោះវាណចញពីជនំួយរបស់ខ្្ុ  ំ ពួក្ណគ
គ្រែូវតែបតូ រណ ា្ ោះ។ ក្នុងដូងចែិតរបស់ាែស់ាិែណៅក្តនលងគ្រែឹមគ្រែូវនិងប ំងចិែតរបស់
ាែគ់្រែឹមគ្រែូវ តែាែម់និទនរ់ចួរាល់ជាមយួអ្វីតដលនឹងណក្ើែណ ើងណៅណពលប ា ប។់ 

ណពលាែន់ិងគ្រក្ុមសា័គ្រគចិែតរបស់ាែ៩់០ ក្ច់ាបណ់សតើមបងាា ញខ្លួនបំណរ ើ បអូនគ្រសី
គ្រពីសីុឡ ដូនជីតដលនិោយែុងអ្ងណ់គលសោ ងគ្រសៃន ់ចាបណ់សតើមចាែត់ាងំភារោះក្ិចច
តដលគ្រែូវណធវើ។ ណោក្ម ូសតពាក្គ់្របោបស់ាងណ់បោះដូងណៅណលើ ក្ របស់ាែោ់ ងគ្របុង
គ្របយែ័នណោយមនិឲ្យបអូនគ្រសីគ្រពសីុីលដឹងថាាែជ់ាណវជជប ឌិ ែណៃ។  ពិែោស់ ង
បានគ្របគល់ភារោះក្ិចចដសំ៏ខាន ់ និងសមនងឹសមែាភាពជ ំញនិងៃំនុក្ចិែតរបស់
ាែត់ែមតង។ 

ប ា បព់ីបញ្ជូ នមនុសេគ្រគបា់ន ណៅបំណរ ើណៅក្នុងការងារណសេងៗ បអូនគ្រសីគ្រពីសីុឡ
សមលងឹណមើលអ្នក្សា័គ្រគចែិតចុងណគ្រកាយតដលឈរណៅចំណពាោះមុខ្ ងគឺណោក្ហាគ រ ី ម ូសត 
Gary Morsch។ «សូមមក្តាមខ្្ុ»ំ  ងបងាគ ប។់ ពួក្ណគបានចូលណៅក្នុងបនាបធ់ំ
សគ្រម្នបអ់្នក្ជងំ ឺណពញណោយអ្នក្ជំងឺណដក្ណលើបា អ្ុីនងឹមនុសេតដលជិែស្ថល ប។់ ខ្្ុ ំគិែ
ថា ណនោះគឺជាកិ្ចចការ របស់ខ្្ុ  ំ ណោក្ម ូសតបានគិែ តែបអូនគ្រសីគ្រពីសីុឡណដើរឆលងកាែ់
បនាបធ់ំសគ្រម្នបអ់្នក្ជំងឺណៅក្តនលងមយួណៃៀែ។ ការចូលណៅបនាបធ់ំោក្អ់្នក្ជំងឺគ្រសីៗ
ណពញណៅអ្នក្ជងំឺគ្រសីៗ សគមស្ថគ ំងណៅក្នុងដំោក្ក់ាលចុងណគ្រកាយទនជីវែិ។   ណោក្ 
ម ូសតសនាែថ់ា ៃីណនោះពិែជាក្តនលងតដលគ្រែូវការជាងណគបំសុែ។ ៃីណនោះជាក្តនលងតដល
ណគោក្ខ់្្ុ ំឲ្យណធវើការ តែបអូនគ្រសីគ្រពីសីុឡណៅតែបនតណដើរណៅមុខ្ណៃៀែ។ ណពលពួក្ណគណៅ
ដល់សាោះបាយជាក្តនលងតដលណគក្ំពុងោបំាយ ាែច់ាបណ់សតើមបារមា។ ណ ែុអ្វីបានជា
ណគយក្ណវជជប ឌិ ែមក្បំណរ ើណៅសាោះបាយណៅវញិ?  ាែឆ់ៃល់ តែបអូនគ្រសី គ្រពីសីុឡណៅ
តែបនត មំខុ្ាែព់សីាោះបាយណៅមុខ្ណៃៀែ។ 

ដល់គ្រចក្ណចញពីសាោះបាយ  ង ណំោក្ម ូសត ណៅកានក់្តនលង ចណងអៀែមយួខាង 
ណគ្រៅតាមសលូវចណងអៀែ បអូនគ្រសីគ្រពសីុីឡចងអុលបងាា ញណៅកានក់្តនលងសាុក្សគ្រម្នមោ ង 



122                           ចូរដាស់ធសចកតីសង្ឃឹ្ របស់អនកធ ើង្!                   
ធំតដលសអុយរលួយ។ ក្លិនណ ោះបានណធវើឲ្យណោក្ម ូសតចងក់្អួែ ។ «ណយើងគ្រែូវការណោក្
យក្សគ្រម្នមណនោះណចញណៅសលូវ ណ ើយយក្ណៅណបាោះណចាលណៅគំនរសគ្រម្នម»។  ង
បានពនយល់។ «គំនរសគ្រម្នបណៅពីរបីបលុក្ខាងមុខ្ណៅខាងស្ថត ំ សូមណបាោះណចាលណៅៃី
ណ ោះ»។ ជាមយួនឹងការណ ោះ  ងបានឲ្យធុងៃកឹ្ពីរនិងតប លណ ើយញញឹមោក្់
ណោក្ណវជជប ឌិ ែ ណ ើយក្ណ៏ដើរណចញពីាែ ់ៃុក្ឲ្យាែណ់ធវើការ។ 

ណោក្ម ូសតណៅៃីណ ោះណោយណងឿងឆៃល់និងអាក្អ់្ែច់ិែតបនតិចបនាួច។ ខ្្ុ ំឆៃល់ថាណែើ
ាែគ់ួរណធវើអ្វី។ ណែើាែគ់ួរបដណិសធភារោះក្ិចចណ ោះ? ណែើាែគ់ួរនិោយណៅកានអ់្នក្
ោម្នន ក្ព់ីក្ចិចការែាីរបស់ាែ?់ប ា បព់ីាែគ់ិែពីរបី ៃណីគ្រកាយមក្ ាែស់ណគ្រមច
ចិែត ាែណ់ធវើតែអ្វតីដលាែអ់ាចណធវើបានតែប ុណោណ ោះ ាែណ់ធវើការ។ ណពញមយួទែៃ 
ណោក្ណវជជប ឌិ ែគួរឲ្យណារពរបូណនោះយួរធុងពីរណពញ ណោយសគ្រម្នមណៅកានក់្តនលង
ចាក្ស់គ្រម្នម។ ប ា បព់ីណធវើការណពញមយួទែៃ ាែត់បក្ណញើសសអុយណពញខ្លួន  តែាែ់
បានណដើរចុោះណ ើងណៅគំនរសគ្រម្នមតដលគួរឲ្យណខ្ពើម។  

ណោក្ម ូសតបានគ្រែ បណ់ៅសាោះបាយវញិ ណោយមនិសបាយចិែតណស្ថោះ ណ ើយខ្ឹង
ជាមយួគ្រពឹែតការ ៍ណៅក្នុងទែៃណនោះ ណពលាែណ់ដើរកាែក់្តនលងអ្នក្ជំងឺគ្រសីៗណ ើយ
ប ា បម់ក្ណៅក្តនលងអ្នក្ជំងឺគ្របសុៗណដើមបតីសវក្គ្រក្ុម ណ ើយ  គ្រែ បណ់ៅក្តនលងតដល
ពួក្ណគស្ថន ក្ណ់ៅពមីុន។  ណពលាែណ់ដើរកាែប់នាបទ់ងំណ ោះ ាែម់និអាចជួយ បាន
ណៃ តែាែម់្ននអារមា ៍ថា ការណធវើការរបស់ាែគ់រួោក្ណ់ៅក្តនលងតដលគ្របណសើរជាង
ណនោះ។សូមបតីែណធវើការងារណៅសាោះបាយក្វ៏ាគ្របណសើរជាងណៅណធវើការណៅក្តនលងដឹក្សគ្រម្នម 
។ ណពលាែប់ានណ ើញការណ ោះ ចិែតាែព់ាក្ក់្ោត លរងច់ាបំអូនគ្រពីសីុឡណដើមប ី
និោយពាក្យថា ោណ ើយ។ ណោក្ម ូសតយក្គ្រក្ោស់ែូចមយួ សរណសរសំបុគ្រែ
ណោយទដគ្របគល់ឲ្យអាន ណោយពាក្យរបស់អ្នក្ម្នត យណែណរស្ថផ្ទា ល់ «ណយើងមនិអាច
ណធវើការងារធ ំតែណយើងអាចណធវើការែូចជាមយួក្តីគ្រសឡញ់ដធ៏ណំធងបាន»។  

ខ្ :ណ ោះ ជាណពលទនការផ្ទល ស់បតូរោ ងខាល ងំសគ្រម្នបណ់ោក្ ម ូសត។ ាែប់ាននិ
ោយថា «ដងួចិែតខ្្ុរំោយ។ ខ្្ុ ំពិែជាយល់ខុ្សទងំគ្រសុង។ ខ្្ុ ំពិែជាគ្រែូវការណម
ណរៀនណនោះោស់។ការបំណរ ើដល់អ្នក្ដទៃមនិតមនម្នននយ័ថា ខ្្ុ ំម្ននចំណ ោះដឹងប ុោណ  
ឬខ្្ុ ំបានណរៀនម្ននសញ្ហា បគ័្រែណគ្រចើនប ុោណ ណៃ ឬក្ិែិតយសរបស់ខ្្ុ ំប ុោណ ណៃ។ វាជាឥរ ិ
ោបែនិងការរចួរាល់ក្នុងការណធវើការអ្វីក្តីតដលពួក្ណគគ្រែូវការ ជាមយួក្តីគ្រសឡញ់»។ 

ណោក្ ហាគ រ ីម ូសត បានបនតណធវើជាមែិតដល៏អរបស់អ្នក្ម្នត យណែណរស្ថ ណ ើយាែប់ាន
រក្អ្វីជាណាលប ំងទនជីវែិក្នុងការជួយ អ្នក្ដទៃ។ ាែប់ាន គំ្រក្ុមជាណគ្រចើនណៅ 
កាលកាែត់ាណដើមបបីំណរ ើជនគ្រក្ីគ្រក្បំសុែណៅឥោឌ  ណ ើយគ្រគបណ់ពល ាែស់កបច់ែិតក្នុង
ការណ ើញគ្រក្ុមសា័គ្រគចែិតប ោះពាល់តាមរយៈបៃពិណស្ថធន។៍ ាែប់ានពនយល់ថា «ជា
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ញឹក្ញាបគ់្រក្ុមអ្នក្សា័គ្រគចែិតមក្ដល់ៃីណ ោះណភៃដូចាន  គ្របគិែតែពខី្លួនរបស់ពួក្ណគ 
ដូចជាាែធ់្លល ប។់ ប ុតនតពួក្ណគគ្រគបា់ន បានៃៃួលការផ្ទល ស់បតូរទងំគ្រសុងណោយស្ថរ
ការបំណរ ើអ្នក្ដទៃ»។  

 

ផ្តលក់តសីង្ឃឹ្ ធ ើ្បទីទលួកតសីង្ឃឹ្  
 

គ្រពោះគមពរី ក្ចិចការ ២០:៣៥ តចងថាៈ  
« ...ណដើមបឲី្យបានជួយ ដល់ពកួ្អ្នក្ណខ្ោយ ណ ើយនិងនឹក្ចាពីំគ្រពោះបនាូល
ទនគ្រពោះអ្ម្នច ស់ណយស ូ តដលគ្រៃងម់្ននបនាូលថា តដលឲ្យ ណ ោះបានពរ 
[ម្ននភាពរកី្រាយ និង គួរឲ្យគ្រចត ន] ជាងៃៃួល»។ 
 

គ្រពោះណយស ូម្ននបនាូលថា សុភមងគលបានមក្ ណៅណពលអ្នក្បានជួយ អ្នក្ដទៃ។ 
ណនោះគឺជាអ្វីតដលសាុយពីការតដលណយើងនឹក្ស្ថា នថាគ្រែមឹគ្រែូវ។  ណយើងគិែថា ណបើណយើង 
សចងច់ិែតណលើខ្លួនឯង ខ្ំគ្របឹងតគ្របងណធវើការណដើមបៃីៃួលបានសុភមគល ដូណចនោះណៅៃីបញ្ចប ់
ណយើងនឹងបានរក្វាណ ើញ។ ណបើអ្នក្សនេបំានលុយណគ្រចើន គ្របមូលគ្រៃពយសមបែិតឲ្យបាន
ណគ្រចើនណដើមបបីំណពញណាលណៅ ណបើបាែត់ែមយួគ្រកាម ក្ែ៏លឹងមនិគ្រគបម់យួគី ូតដរ ដូណចនោះ 
ទល់តែម្ននគ្រគបគ់្រានណ់ៃើបម្ននណសចក្តសុីខ្។ ការណនោះបានណធវើឲ្យណយើងខ្ំណធវើការកាន់
តែខាល ងំណ ើងណ ើយខាល ងំណ ើង ដូណចនោះណយើងនងឹម្ននសុភមងគលណៅទែៃមយួមនិខាន។  

ខ្្ុ ំអាចគ្របាបអ់្នក្ ម្ននមនុសេខ្ំណធវើការោ ងណនឿយ ែជ់ាណគ្រចើនណៅៃីណ ោះ។ ការ
តសវងរក្សុភមងគលអាចជាការណសេងណគ្រពងោ ងខាល ងំ។ ខ្្ុ ំដឹង ពីណគ្រពាោះខ្្ុ ំបានរស់ណៅ
ៃីណ ោះជាណគ្រចើនឆ្ន ។ំ អ្ស់ណពលជាណគ្រចើនឆ្ន ណំៅក្នុងជីវែិរបស់ខ្្ុ ំ ខ្្ុ ំជាគ្រគិសតបរស័ិៃដ៏
ោ បម់្នន ក្។់ ខ្្ុ ំគ្រសឡញ់គ្រពោះជាម្នច ស់ តែខ្្ុ ំក្គ្រមម្ននភាពរកី្រាយោស់។ ខ្្ុ ំមនិ
បានចំោយណពលណគ្រចើនណធវើឲ្យខ្្ុ ំមនិសបាយចែិតនិងណ ើយបផំ្ទល ញទែៃរបស់ខ្្ុ ំ។ ណបើ
ឡនម្ននសំណ ងមនិគ្រសួល ណបើណដវណៅវាយកូ្នណាលជំនួសឲ្យចំោយណពលទែៃ
ណៅរណ៍ពលគ្រពឹក្ជាមយួខ្្ុ ំណបើកូ្នោមយួណ ល្ ោះជាមយួខ្្ុ ំណបើខ្្ុ ំមនិបានបំណពញបញ្ជ ី
តដលបានណរៀបរាបអ់្វីតដលខ្្ុ ំគ្រែូវណធវើ។ណបើម្ននការោមយួណក្ើែណ ើង ខ្្ុ ំណបាោះបងណ់ចាល
ក្តីសងឃមឹពីការលអតដលនឹងណក្ើែណ ើងណៅទែៃណនោះ។ ខ្្ុ ំខ្ំណធវើការកានត់ែខាល ងំ ពាោម
ណដើមបៃីៃួលសុភមគល វាហាក្ប់ីដូចជាពិបាក្យល់កានត់ែខាល ងំណ ើងពីសុភមគល។ 

តែគ្រពោះជាម្នច ស់បានបងាា ញខ្្ុជំាណគ្រចើន ណៅក្ំ ុងណពលណ ោះ ពីរណបៀបតដលខ្្ុ ំគ្រែូវ
រកី្រាយក្នុងជីវែិ។ ណពលខ្្ុ ំសិក្ោគ្រពោះបនាូលណគ្រចើនប ុោណ  ខ្្ុបំានណ ើញគំនិែតដលខ្្ុ ំ
គិែ គ្រពោះបនាូលតដលខ្្ុនំិោយ ណ ើយឥរោិបែតដលខ្្ុបំានកានខ់ាជ បម់្ននឥៃធិពល
ោ ងខាល ងំមក្ណលើជីវែិនិងការរស់ណៅរបស់ខ្្ុ ំ។ ខ្្ុ ំបានណរៀនខ្្ុ ំ មនិអ្នុញ្ហា ែឲ្យអា     
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ខ្ ោះណពលអ្នក្ឈបណ់មើលអ្វី
តដលណៅខាងក្នុងណ ើយចាបណ់សតើ
មណមើលអ្វីតដលណៅខាងណគ្រៅវញិ 
អ្នក្នឹងរក្ណ ើញក្តីសងឃមឹ និង
សុភមគល តដលអ្នក្មនិតដលដងឹ
ថាពិែជាម្ននតមន។ 

រមា ៍ និងឲ្យមណ សណញ្ចែ គ្រគបគ់្រគងខ្្ុ ំណ ើយ។ ជាមយួជំនួយមក្ពីគ្រពោះ ខ្្ុ ំអាច
រស់ណៅយក្ឈនោះការទងំណ ោះ និងរកី្រាយជីវែិតដលគ្រពោះគ្រគិសតសុគែស់គ្រម្នបខ់្្ុ ំ។ 

ខ្្ុ ំបានចំោយណពលជាណគ្រចើនឆ្ន នំិពនធអ្ពំីណ ោះ ណ ើយការបណគ្រងៀនណាលការ ៍
ណចញពីគ្រពោះបនាូលណៅក្នុងគ្របធ្លនបៃទងំណ ោះ តែការមយួតដលងាយបំសុែនងិម្នន
អ្ំោចបសុំែតដលគ្រពោះជាម្នច ស់បានបងាា ញខ្្ុ ំគោឺ ងដូណចនោះ៖ ណបើណយើងចងម់្ននក្តី
សងឃមឹនិងសុភមងគល ណយើងគ្រែូវតែជាអ្នក្សតល់ក្តីសងឃមឹនិងសុភមងគល។ ណពលអ្នក្
ដក្តភនក្ណចញពីបញ្ហា របស់អ្នក្ ណ ើយតសវក្រក្មនុសេណដើមបជីួយ ណោោះគ្រស្ថយបញ្ហា
របស់ពួក្ណគ អ្វីតដលគ្រពោះជាម្នច ស់បានណធវើ ណ ោះពិែជាអ្ស្ថច រយោស់។ 

រាល់ណពលខ្្ុ ំបានោក្ៃុ់ក្ការណនឿយោយចិែត និងណសចក្តីគ្រែូវការរបស់ខ្្ុ ំណោយ
ត ក្ ណ ើយសចងច់ិែតណលើការជយួ អ្នក្ោម្នន ក្ណ់ៅជុំវញិខ្្ុ ំឥរោិបែរបស់ខ្្ុ ំគ្រែូវបាន
បតូរទងំគ្រសុង។ ជំនួសឲ្យអ្ធសិ្ថឋ ន «គ្រពោះអ្ងគណអ្ើយ ខ្្ុ ំគ្រែូវការណនោះ…» ឬ «គ្រពោះអ្ម្នច ស់
ណអ្ើយ ណ ែុអ្វីបានជាខ្្ុ ំអ្ែម់្ននអ្វីដូចណគ?»  ខ្្ុ ំបានចាបណ់សតើមអ្ធិស្ថឋ ន «គ្រពោះអ្ងគ
ណអ្ើយ ណែើខ្្ុ ំអាចជួយ អ្នក្ោម្នន ក្ប់ានណៅទែៃណនោះ?» និង «គ្រពោះអ្ម្នច ស់ណអ្ើយ សតល់ឱ
កាសដល់ខ្្ុមំ្នច ស់ណដើមបឲី្យខ្្ុ ំម្នច ស់អាចបំណពញណសចក្តីគ្រែូវការរបស់អ្នក្ោម្នន ក្»់។ 
ខ្្ុ ំបានរក្ណ ើញថា ខ្្ុ ំម្ននអ្ ំរតដលមនិអាចតែលងគ្របាបប់ានក្នុងការណធវើជាមនុសេ
តដលគ្រពោះអ្ងគបានណគ្របើណដើមបជីាចណមលើយដល់ណសចក្តីអ្ធសិ្ថឋ នរបស់អ្នក្ណសេងណៃៀែ 

អ្នក្គ្របត លជាអាចសំាល់ការណនោះដូចាន ណៅក្នុងជីវែិរបស់អ្នក្។ អ្នក្តដលឲ្យ 
ម្ននពរជាងអ្នក្តដលៃៃួលគឺជាណសចក្តីពិែ។ អ្នក្មនិអាចសនេអំ្វីៗបានគ្រគបគ់្រាន ់
គ្របមូលលុយបានគ្រគប ់ឬបំណពញបានគ្រគបគ់្រានច់ំណពាោះចណ ល ោះគ្របណហាងទនសុភមងគល
ណ ោះណៃ។ ភាពឥែគ្របណោជនម៍និតដលសកប់
ណ ើយ។ តែខ្ ោះណពលអ្នក្ឈបណ់មើលអ្វី
តដលណៅខាងក្នុង ណ ើយចាបណ់សតើមណមើលអ្វី
តដលណៅខាងណគ្រៅវញិ អ្នក្នឹងរក្ណ ើញក្តី
សងឃមឹ និងសុភមគល តដលអ្នក្មនិតដល
ដឹងថាពិែជាម្ននតមន។ ដូច ហាគ រ ី ម ូសត 
និងគ្រក្ុមសា័គ្រគចិែតរបស់ាែ ់ អ្នក្នឹងកាល យ 
«ជាអ្នក្ម្ននការផ្ទល ស់បតូរក្នុងសក្មាភាពទនការបំណរ ើដល់អ្នក្ដទៃ »។  

ខ្្ុ ំៃូលសួរគ្រពោះជាម្នច ស់រាល់ទែៃ សូមគ្រៃងប់ងាា ញខ្្ុ ំពីអ្នក្ោម្នន ក្ណ់ដើមបឲី្យខ្្ុ ំអាច
ជួយ ដល់ណគបាន។ ណពលខ្លោះអ្វតីដលគ្រៃងដ់កឹ្ ខំ្្ុ ំឲ្យណធវើធ ំ តែជាណគ្រចើនដងវាជាអ្វីមយួ
ែូចតាច។ ណពលខ្លោះ វាហាក្ប់ីដូចអ្វមីយួតដលមនិគួរយក្ចែិតៃុក្ោក្ណ់ស្ថោះ។  ទែៃ
ណនោះម្ននបុរសម្នន ក្ម់ក្ជួសជុលបងគនរ់បស់ខ្្ុ ំ ណ ើយណពលាែជ់ួសជុលរចួណ ើយ 
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មនិថា អ្នក្កាល យជាមនុសេសំ
ខានប់ ុោណ ណៃ សូមកុ្ំអ្នុញ្ហា ែ
ឲ្យខ្លួនរបស់អ្នក្គែិថាអ្នក្ជា
មនុសេតដលសំខាន ួ់សមនិ
អាចជួយ អ្នក្ដទៃបាន។ 

ាែសំុ់ខ្្ុ ំថាណែើាែអ់ាចនោិយជាមយួខ្្ុ ំមយួតភលែបានអ្ែ?់ ខ្្ុ ំក្ណ៏ឆលើយថា ចាស៎
បាន!  ាែច់ាបណ់សតើមគ្របាបខ់្្ុថំា ាែម់្ននគ្របពនធ និងកូ្នគ្របា ំណ ើយសួរខ្្ុ ំថា ណែើាែ់
គួរអានណសៀវណៅរបស់ខ្្ុ ំមយួោលអសគ្រម្នបា់ែ ់ សតល់ជាអ្ំណោយដល់គ្របពនធាែ់
ក្នុងទែៃប ុយម្នត យ។ ខ្្ុ ំបាននោិយជាមយួាែប់នតិចអ្ំពីគ្រគួស្ថររបស់ាែ ់ ណ ើយ
ប ា បម់ក្ខ្្ុ ំបាន ាំែចូ់លណៅក្តនលងោក្ណ់សៀវណៅផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់ខ្្ុ ំឲ្យាែណ់គ្រជើស
ណរ ើសណសៀវណៅពីរក្ាលជាអ្ំណោយសគ្រម្នបភ់រោិរបស់ាែ។់ ចំោយណពលគ្រប
ត លជាពីរបី ៃ ី វាមនិបានណធវើឲ្យខ្្ុ ំខាែបងអ់្វីណៃ តែវាម្នននយ័ោស់សគ្រម្នប ់
ាែ។់ ណពលខ្លោះ ខ្្ុ ំណជឿថា ខ្្ុមំ្ននអ្ំ រជាងណៅទែៃណនោះ ណោយស្ថរតែការណធវើការលអ
ែូចមយួ។ ខ្្ុ ំណស្ថក្ស្ថត យតដល ខ្្ុ ំគ្រែូវចំោយណពលជាណគ្រចើនក្នុងការណរៀនពីណាល
ការ ៍ដអ៏្ស្ថច រយណនោះ។ តែខ្្ុ ំអ្រគុ គ្រពោះតដលខ្្ុ ំបានដឹងណៅណពលណនោះ។ ណយើងអាច 
ែយុៃធគ្របឆ្ងំជាមយួនឹងភាពអ្ស់សងឃមឹរាល់ទែៃណោយការរស់ណៅតាមរយៈ ការណធវើ
ការលអណោយគ្រពាវៗ! 

 

សូ្ បតីែការបធំរ ើ ៏អស្ឋា រយបផំ្ែុ 
  

ក្ំ ុងណពលបដិវែតនអ៍ាណមរកិាងំ បុរសម្នន ក្ណ់សលៀក្ពាក្ណ់ខាអាវសីុវលិណដើរកាែ់
គ្រក្ុមទហាន តដលក្ំពុងជសួជុលតខ្លការពារ។ អ្នក្ដឹក្ រំបស់ពកួ្ណគ
តគ្រសក្បញ្ហជ  ប ុតនតការណធវើាា នការពាោមណដើមបជីួយ ពកួ្ណគណៃ។ ណៅណពលណគ
បានសួរថា« «ណ ែុអ្វី អ្នក្ជិោះណសោះ អ្នក្ដកឹ្ ណំ ោះណឆលើយែបណោយណគ្របើអ្ំោច 
«ណោក្, ខ្្ុ ំគឺជា យទហាន«! 

អ្នក្ជិោះណសោះណ ោះបានសំុណទស ណ ើយចុោះពីណលើខ្នងណសោះ ណ ើយចាបណ់សតើម
ជួយ ទហានអ្ស់ក្ឡំងំទងំអ្ស់ណ ោះ។ ការងារបានសណគ្រមច ាែប់ានតបរ
ណៅ យទហាន ណ ើយនិោយថា «ណោក្ យ ណពលណគ្រកាយណបើណោក្
ម្ននការងារតបបណនោះ ណ ើយម្ននមនុសេមនិគ្រគបណ់ធវើវា ចូរណៅជួបណោក្ណម
បញ្ហជ ការ ណ ើយខ្្ុ ំនឹងមក្ណ ើយជួយ ណោក្មតងណៃៀែ«។ អ្នក្ជិោះណសោះណ ោះមនិ
តមនជាអ្នក្ណសេងណគ្រៅពីណោក្ ជស័ វាសីុែុន (George Washington) ។ 

 

មនិថា អ្នក្កាល យជាមនុសេសំខានប់ ុោណ
ណៃ សូមកុ្ំអ្នុញ្ហា ែឲ្យខ្លួនរបស់អ្នក្គែិថា
អ្នក្ជាមនុសេ តដលសំខាន ួ់សមនិអាច
ជួយ អ្នក្ដទៃបាន។ អ្នក្គ្របត លជាអាចណធវើ
ការជាណគ្រចើន ណ ើយអ្នក្អាចៃៃួលបានគ្រប
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អ្ំ រដណ៏លើសលបក់្នុងការបំណរ ើ
អ្នក្ដទៃគ្រែូវបានណ ើញក្នុងអ្ងគ
គ្រពោះណយស ូ ពណីគ្រពាោះគ្រៃងប់ានណធវើ
ការណ ោះគ្រគបណ់ពល។ 

ណោជនជ៍ាណគ្រចើនផ្ទា ល់ខ្លួន និង ជីវែិតដលម្ននវជិាជ ជីវៈ ណ ើយគ្របត លជាអ្នក្អាច
ណារពមុខ្ែំត ង មុនណពលណក្រ តណ៍ ា្ ោះឬមុខ្ម្នែច់ាបណ់សតើមម្ននប ា បព់ីវា តែ អ្នក្
នឹង មនិតដលណធវើខ្លួនឯងឲ្យសំខាន ួ់សមនិអាចប ា បខ្លួន ក្នុងការជួយ អ្នក្ដទៃណ ើ
យ។  គ្រពោះណយស ូបានោងមក្ពីៃីខ្ពស់និងពកី្តនលងទែលែនូរ គ្រពោះអ្ងគប ា បអ្ងគគ្រៃងម់ក្
ដល់ក្ំរែិដទ៏បបំសុែ (ភលីីព ២:៧) បៃគមពរីបានបណគ្រងៀនណយើងឲ្យយក្គ្រពោះអ្ងគជា
គំរទូនការប ា បខ្លួន(ភលីីព២:៥)។ 

ខ្្ុ ំម្ននក្ិែតិយសក្នុងការណធវើជាគ្របធ្លនពន័ធក្ិចចខាន ែពិភពណោក្។ ណៅក្នុងៃនំួល
ខុ្សគ្រែូវណពលណ ោះ ម្ននការធំៗ ជាណគ្រចើនតដលគ្រែូវសណគ្រមចចិែត ណ ើយម្ននក្តនលងជា
ណគ្រចើនតដលខ្្ុ ំគ្រែូវណៅ។ ខ្្ុ ំអ្រគុ គ្រពោះអ្ងគសគ្រម្នបឱ់កាសតដលគ្រពោះអ្ងគគ្របទនមក្ខ្្ុ ំ 
តែជីវែិតដលម្ននអ្ ំរបំសុែណៅក្នុងជីវែិរបស់ខ្្ុ ំ ណ ោះមនិតមនជាណពលតដលអ្ងគុយ
គ្របជុំជាមយួគ ៈក្មាការឬការបណគ្រងៀនណៅណលើឆ្ក្ណ ោះណៃ។ ខ្្ុ ំរកី្រាយជាណគ្រចើន
ជាមយួនឹងការណ ោះ តែតដលម្ននអ្ំ រនិងសកបច់ិែតណៅក្នុងជីវែិរបស់ខ្្ុបំំសុែណ ោះគ ឺ
ណៅណពលតដលខ្្ុ ំបានបំណរ ើ តាមរយៈការណ្ងចាប ់ ក្មាវធិីទដទនក្តីសងឃមឹ។ គ្រគប់
ណពលតដលខ្្ុ ំបានណៅឈរជាមយួគ្រក្ុមសា័គ្រគចិែត ណ ើយចោំយណពលបនតចិបនតួច
ណដើមបសីតល់អ្ំណោយដល់មនុសេណសេងៗ សតល់អាហារដល់អ្នក្អ្ែឃ់្លល ន សតល់អ្ តូ ង
ៃឹក្ស្ថអ ែដល់អ្នក្ណគ្រសក្ៃឹក្ សតល់សម្នា រៈសិក្ោដល់អ្នក្គ្រក្ វារលឹំក្ខ្្ុ ំ ណ ែុអ្វីបាន
ជាណយើងណធវើ ណ ើយណធវើវាណធវើអ្វី។ ការណ្ងចាបម់នុសេជាមយួ ក្មាវធិីទដទនក្តសីងឃមឹ  
ខ្្ុ ំបានៃៃួលក្តីសងឃមឹនិងសុភមងគលែាីសគ្រម្នបខ់្លួនខ្្ុ ំផ្ទា ល់។ ជាញយដង ខ្្ុ ំបាន
ណធវើដំណ ើ រណបសក្មាណៅគ្របណៃសៃីបីណនឿយ ែោ់ ងខាល ងំ តែខ្្ុ ំមនិតដលណស្ថក្ស្ថត យ
ពីដំណ ើ រណបសក្មាតដលខ្្ុ ំម្ននឱកាសបំណរ ើណស្ថោះណ ើយ។  

ណយើងចាបណ់សតើមបំណពញណាលប ំងទនពន័ធកិ្ចចរបស់ណយើងជិែទមាឆ្ន ណំ ើយ  ខ្្ុ ំ
ម្ននអារមា ៍ថាគួរោក្ណ់ ា្ ោះទដទនក្តីសងឃមឹ ណគ្រពាោះណ្ងចាបម់នុសេអ្ស់សងឃមឹ
ឲ្យម្ននសងឃមឹគឺជាណាលណៅរបស់ណយើង។ ខ្្ុ ំគិែថា នោិយតបបណនោះលអជាង វា
អាចណៅមនិរចួណៃ ណបើសិនជាមនុសេម្នន ក្ស់តល់សងឃមឹដល់អ្នក្ណសេងណៃៀែ ណ ើយម្នន
អារមា ៍អ្ស់សងឃមឹណលើពកួ្ណគផ្ទា ល់ណ ោះ!  

គ្រពោះណយស ូគឺជាគ្រពោះរាជបគុ្រតារបស់គ្រពោះ គ្រៃងប់ានោងមក្ណដើមបដីក្យក្អ្ំណពើបាប 
របស់មនុសេណោក្ តែណទោះបីជាគ្រៃងជ់ាគ្រពោះក្៏
ណោយ គ្រៃងច់ំោយណពលណដើមបបីំណរ ើ តដរ។ ណៅ
ក្នុងគ្រពោះគមពរី ម្ន កុ្ស១០:៤៥ គ្រៃងម់្ននបនាូល
ថា«គ្រៃងម់ក្ក្នុងពិភពណោក្ណនោះ មនិតមមន
ណដើមបឲី្យណគបំណរ ើណោក្ណ ើយ គឺណោក្មក្បំណរ ើណគ
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វញិ គ្រពមទងំបូជាជីវែិ ណដើមបណីោោះមនុសេទងំអ្ស់សង»។ ពីមយួណពលណៅមយួ
ណពល ណៅក្នុងដ ឹំងលអ ណយើងណ ើញគ្រពោះណយស ូ ជួយ មនុសេណសេងៗ៖ ចតមអែបោត
ជន ណគ្របាសអ្នក្ជំង ឺចំោយណពល ជាមយួណក្ាងៗ សូមបតីែោងណជើងរបស់ពកួ្ណគ។ 
អ្ំ រដណ៏លើសលបក់្នុងការបំណរ ើអ្នក្ដទៃគ្រែូវបានណ ើញក្នុងអ្ងគគ្រពោះណយស ូ ពីណគ្រពាោះគ្រៃង់
បានណធវើការណ ោះគ្រគបណ់ពល។ គ្រពោះអ្ងគគ្រៃងប់ានបនេល់ៃុក្គំរណូនោះដល់ណយើងណដើមបឲី្យ
ណយើងណដើរតាមគ្រពោះអ្ងគ។ 

ជាគំរដូអ៏្ស្ថច រយតដលគ្រែូវយក្តាម។ កុ្ំណធវើខ្លួនឲ្យសំខានណ់ពក្ឬ រវល់ណពក្ក្នុងការ 
សតល់ក្តីសងឃមឹដល់អ្នក្ោម្នន ក្ត់ដលគ្រែូវការ។ សូមចោំយណពលរាល់ទែៃក្នុងការ
តសវងរក្មនុសេតដលអ្នក្អាចជួយ បាន។ វាអាចជាកាយវកិារទនអ្ំណពើលអស្ថមញ្ា  ឬ
អាចគ្របគ្រពឹែតអ្ំណពើសបបរុសធំដុោំមយួ អ្វីក្តីតដលអ្នក្អាចណធវើណដើមបជីួយ មនុសេតដល
គ្រែូវការជំនួយ ខ្្ុ ំណលើក្ៃកឹ្ចិែតឲ្យអ្នក្ណធវើវា។ មនិគ្រានត់ែមនុសេតដលអ្នក្ឲ្យពរម្នន
ពរប ុណោណ ោះណៃ អ្នក្ក្ប៏ានៃៃលួគ្រពោះពរតដរ។ 
 

វិ្ ៏ីលអបផំ្ែុកនងុ្ការប្រាប់្ នសុស 
ពបី្រពះធយស គូបឺង្ហា ញប្រពះធយស  ូលធ់គ 

 

គ្រពោះគមពរី រ  មូ២:៤ បណគ្រងៀនថា គ្រពោះជាម្នច ស់ម្ននគ្រពោះ ឫៃយ័សបបរុស ដូណចនោះ ណដើមប ី
ជំរញុអ្នក្ឲ្យតក្តគ្របចិែតគំនិែណៃ។ អ្នក្អាចភ្ាក្ណ់សអើល ណែើម្ននមែិតសំឡញ់របស់អ្នក្ 
អ្នក្ជិែខាង មែិតរមួការងារប  ុា ន ក្ ់ តដលចងៃ់ៃួលគ្រពោះណយស ូ ណោយគ្រានត់ែ
អ្នក្ណធវើលអជាមយួណគ។ណពលខ្លោះណយើងគ្រែូវឈបត់ចក្ចាយគ្រពោះបនាូលសណៅកានម់នុសេ 
គ្រគបា់ន  ណ ើយចាបណ់សតើមណធវើការលអណៅកានម់នុសេតដលណៅក្នុងជីវែិរបស់ណយើង យក្
ចិែតៃុក្ោក្ឲ់្យអ្ស់ពីចិែតជាមយួពួក្ណគ អ្ធសិ្ថឋ នឲ្យពួក្ណគ ណ ើយសូមគ្រពោះអ្ងគឲ្យ
ណយើងបានដឹងពីរណបៀបតដលណយើងអាចបំណរ ើពកួ្ណគ។ និោយមា ងណៃៀែ ណយើងគួរ      
«បងាា ញ» មនុសេ ពីណសចក្តីគ្រសឡញ់របស់គ្រពោះណយស ូ! 

គ្រពោះគមពរី ោ កុ្ប ២:១៥-១៦ តែលងថា 
គ្របសិនណបើបងបអូ នគ្របុស ឬគ្រសីោម្នន ក្ ់ ាា នសណមលៀក្បំពាក្បិ់ៃបាងំខ្លួ ន 
និងាា នមាូ បអាហារបរណិភាគរាល់ទែៃ ១៦ ណ ើយម្ននម្នន ក្ ់ក្នុ ងចំណោមបង
បអូ នណពាលណៅាែថ់ា «សូមអ្ណញ្ជើញណៅណោយសុខ្ស្ថនត សូមឲ្យបាន
ណៅៅ គ្រសួល សូមបរណិភាគឲ្យបានតឆអែ!» តែមិនឲ្យអ្វីៗតដលណគគ្រែូវការ ណែើ
ពាក្យទងំណនោះម្ននគ្របណោជនអ៍្វី?  
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ណបើអ្នក្នងឹអ្ធសិ្ថឋ នសូមឲ្យគ្រពោះ
ជួយ អ្នក្ោម្នន ក្ ់សូមរចួរាល់
ក្នុងការអ្នុញ្ហា ែឲ្យគ្រពោះអ្ងគណគ្របើ
អ្នក្ក្នុងការណធវើណ ោះ។ 

សូមកុ្ំណធវើជាមនុសេតដលគ្រានត់ែនិោយថា «សូមអ្ណញ្ជ ើញណៅណោយសុខ្ស្ថនត 
សូមឲ្យបានណៅៅ គ្រសួល សូមបរណិភាគឲ្យបានតឆអែ!» ណបើអ្នក្ោម្នន ក្ម់្ននណសចក្តីគ្រែូវ
ការ ណ ើយណបើអ្នក្អាចបំណពញណសចក្តីគ្រែូវការរបាន សូមណធវើណៅ។ជាញឹក្ញាបោ់ស់
ណយើងបញ្ចបណ់សចក្តីគ្រែូវការណោយនិោយថា«ខ្្ុ ំនឹងអ្ធសិ្ថឋ នឲ្យអ្នក្»ណោយមនិបាន 
ៃូលសួរណៅគ្រពោះជាម្នច ស់ឲ្យបងាា ញណយើងពីអ្វីតដលណយើងអាចណធវើណដើមបជីួយ បាន។ ខ្្ុ ំ
បានដឹងថា ខ្្ុ ំមនិចាបំាចអ់្ធសិ្ថឋ នសួរគ្រពោះអ្ងគ
ណដើមបបីំណពញណសចក្តីគ្រែូវការណៃ ខ្្ុ ំអាចជួបខ្លួន
ឯងណោយងាយគ្រានត់ែខ្្ុ ំមនិចងណ់ធវើវាប ុណោណ ោះ
។ ណបើអ្នក្នងឹអ្ធសិ្ថឋ នសូមឲ្យគ្រពោះជួយ អ្នក្ោ
ម្នន ក្ ់ សូមរចួរាល់ក្នុងការអ្នុញ្ហា ែឲ្យគ្រពោះអ្ងគ
ណគ្របើអ្នក្ក្នុងការណធវើណ ោះ។ 

ម្ននបុរសម្នន ក្ន់ោិយថា ាែប់ានចូលរមួគ្រក្ុមណៅគ្របណៃសរសុេុ ី ណដើមបតីចក្គ្រពោះ
គមពរីណៅណពលតដលម្ននការណបៀែណបៀនណៅណ ើយ ណពលតដលម្ននមនុសេជាណគ្រចើន
ក្ំពុងណគ្រសក្ឃ្លល ន។ គ្រក្ុមណ ោះបាន គំ្រពោះគមពរីរបស់ពួក្ណគណៅអ្នក្ែគ្រមងជ់ួរជាក្តនលង
តដលពួក្ណគក្ំពុងរងច់ាៃំៃួលនំបុង័មយួចំ ិែែូចមយួនិងស ុបមយួចាន។ ណពល
បុរសម្នន ក្ប់ំរងុនឹង ុចគ្រពោះគមពរីណៅកានគ់្រសីតម្នន ក្ ់  ងតបរជាខ្ឹងណ ើយនោិយថា  
«គ្រពោះគមពរីរបស់អ្នក្មនិអាចចំតអ្ែគ្រក្ពោះរបស់ខ្្ុ ំណៃ»។ វាមនិខុ្សអ្ីពីគ្រគិសតបរស័ិៃ
គ្របាបព់ួក្ណគថា គ្រពោះអ្ងគលអតែមនិបានណធវើអ្វីណស្ថោះ អ្ែប់ានគ្របែិបែតជិួយ ជាក្ត់សតង។ 
អ្នក្ណជឿតដលតចក្គ្រពោះគមពរីចាណំរឿងណ ោះមនិណភលចណ ើយ។ ខ្្ុ ំណជឿថា ម្ននអ្នក្ខ្លោះក្ពុំងតែ
ឈចឺាបោ់ ងខាល ងំ តដលណធវើឲ្យពួក្ណគមនិអាចស្ថត បឮ់ដំ ឹងលអ ណបើសិនជាអ្នក្មនិ
ណធវើអ្វីមយួណដើមបបីនធូរការឈចឺាបរ់បស់ណគជាមនុសិន។  

ឥ ូវណនោះ តមនណ ើយ ខ្្ុ ំមនិបាននិោយថា ណយើងមនិគួរតចក្គ្រពោះគមពរីណៃ តែខ្្ុ ំ
ចងន់ោិយថាណគ្រៅពីការតចក្គ្រពោះគមពរី ណយើងគ្រែូវបំណពញណសចក្តីគ្រែូវការរបស់ពួក្ណគ
តដរ។ ណ ោះជាអ្វីតដលគ្រពោះណយស ូបានណធវើ។ គ្រពោះណយស ូគ្របទនគ្រពោះបនាូលដល់ណគនិង
បំណពញណសចក្តីគ្រែូវការរបស់ពកួ្ណគសងតដរ។ គ្រៃងច់ំតអ្ែពកួ្ណគ ណគ្របាសពួក្ណគឲ្យជា 
គ្រៃងប់ណគ្រងៀនពួក្ណគ គ្រៃងប់ានស្ថត បព់ួក្ណគ។ គ្រៃងណ់ធវើការណគ្រចើនជាងម្ននបនាូលអ្ំពីការ
លអរបស់គ្រពោះបិតា គ្រៃងប់ាន បងាា ញ  ការលអជាក្ត់សតង។  

ណបើសិនជាម្ននមនុសេណៅក្នុងជីវែិរបស់អ្នក្ទែៃណនោះ ចងស់្ថគ ល់គ្រពោះណយស ូ សូមឲ្យ
ខ្្ុ ំត  អំ្នក្ ឲ្យចាបណ់សតើមវធិែីាីទនការតចក្ចាយដំ ឹងលអ។ ជំនួសឲ្យគ្រានត់ែគ្របាប់
ពួក្ណគពកី្តីសងឃមឹតដលម្ននណៅក្នុងគ្រពោះគ្រគិសត ចូរឲ្យក្តីសងឃមឹណ ោះណៅពួក្ណគ។ ចូរ
តសវងរក្អ្វីតដលពួក្ណគគ្រែូវការ ណ ើយសូមគ្រពោះអ្ងគឲ្យជួយ អ្នក្ណដើមបបីំណពញណសចក្តីគ្រែវូ
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ណៅណពលអ្នក្ជួយ បំណពញណសច
ក្តីគ្រែូវការរបស់មនុសេខាងឯ
ស្ថច់្ ម ពួក្ណគនងឹណបើក្ចំ
 ណសចក្តីគ្រែូវការខាងវញិ្ហា  
របស់ពួក្ណគ។ 

ការរបស់ពួក្ណគ។ គ្របត លជាពួក្ណគគ្រែូវការ ណគ្រគឿងណធវើមាូប គ្រែូវការសំ្ថងណដើមបចីាក្់
ឡនរបស់ពួក្ណគ ឬ លុយណដើមបណីៅជួបគ្រគូ
ណពៃយ។ គ្របត លជាពួក្ណគគ្រែវូការអ្នក្ណមើលតែ
ណក្ាង ណដើមបឲី្យពួក្ណគបានសគ្រម្នក្មយួយប។់ 
គ្របត លជាណគគ្រែូវការអ្នក្ោម្នន ក្ណ់ដើមបសី្ថត ប់
ណគ។  អ្វីក្តីតដលអ្នក្អាចណធវើណដើមបបីងាា ញពួក្ណគ
ពីណសចក្តីគ្រសឡញ់របស់គ្រពោះណយស ូ ចូរណធវើវា។ 

ណៅណពលអ្នក្ជួយ បំណពញណសចក្តីគ្រែូវការរបស់មនុសេខាងឯស្ថច់្ ម ពួក្ណគនឹង
ណបើក្ចំ ណសចក្តីគ្រែូវការខាងវញិ្ហា  របស់ពួក្ណគ។ 

 

ចរូដាសធ់សចកតសីង្ឃឹ្ របសអ់នកធ ើង្! 
 

ជាការសំខានោ់ស់ក្នុងការចងចាថំា ជីវែិមនិតមនគ្រានត់ែសគ្រម្នបខ់្លួនណយើង
ប ុណោណ ោះណៃ។ណយើងអាចឆលងកាែៃុ់ក្ខលំបាក្ផ្ទា ល់ខ្លួនណៅក្នុងជីវែិរបស់ណយើង។ ណពល
ណយើងម្ននៃុក្ខលំបាក្  វាងាយគ្រសួលសគ្រម្នបណ់យើងក្នុងការ សចងច់ែិតណៅគ្រពោះ ៃូល
សូមគ្រពោះអ្ងគឲ្យជួយ ណយើង បណំពញណសចក្តីគ្រែូវការរបស់ណយើង ណដើមបសីតល់អ្វីៗតដល
ណយើងម្ននអារមា ៍ថាណយើង អ្ែម់្នន។ តែណៅណពលតដលណយើងក្ំពុងតែណោោះគ្រស្ថយ
ជាមយួបញ្ហា តដលប ោះពាល់ដល់អ្នក្ណោយផ្ទា ល់ សូមកុ្ំណភលចមនុសេតដលណៅជំុវញិ
អ្នក្តដរ។ គ្រគបក់្តនលងតដលអ្នក្ណមើល ម្ននមែិតសំឡញ់ ស្ថចញ់ាែ ិ មែិតរមួការងារ 
អ្នក្ជិែខាង  និងអ្នក្តដលមនិធ្លល បស់្ថគ ល់ តដលម្ននណសចក្តីគ្រែូវការ ជាណសចក្តីគ្រែូវ
ការតដលអ្នក្អាចបំណពញបាន។ 

វធិីដល៏អបំសុែណដើមបឲី្យម្ននក្តីសងឃមឹគឺសតល់ក្តីសងឃមឹ។ តាមរណបៀបគ្រពោះអ្ងគវញិ អ្នក្
ចុងណគ្រកាយកាល យជាអ្នក្ដំបូងវញិ(សូមណមើលម្ន ថាយ២០:១៦) អ្នក្ែូចជាងណគបំសុែ
នឹងកាល យជាធំជាងណគបំសុែ(សូមណមើលលូកា៩:៤៨) អ្នក្ណខ្ោយកាល យជាខាល ងំ (សូម
ណមើល យ ូតអ្ល៣:១០) ណ ើយណពលអ្នក្ឲ្យអ្នក្នងឹៃៃួល(សូមណមើលលូកា៦:៣៨)។ 
ដូណចនោះចូរបនតណៅមុខ្ណៃៀែ ចូរម្ននក្តីសងឃមឹណ ើង។ អ្នក្អាចតសវងរក្វធិែីាីទងំគ្រសុង
ក្នុងការណធវើឲ្យជីវែិរបស់អ្នក្រកី្រាយបានណោយគ្រានត់ែជួយ អ្នក្ដទៃឲ្យរកី្រាយជាមយួ
ជីវែិរបស់ពកួ្ណគ។ សូមសមលងឹអ្នក្ណៅជុំវញិអ្នក្ តដលអ្នក្អាចជួយ បាន ខ្្ុ ំសនាថា 
អ្នក្នឹងមនិចាបំាចខ់្ំគ្របឹងរក្ណមើលណៃ។ អ្នក្ោម្នន ក្ត់ដលអ្នក្ស្ថគ ល់ ក្ំពុងអ្ធិស្ថឋ ន 
ណ ើយសូមគ្រពោះអ្ងគឲ្យជួយ ណគណៅណពលណនោះ។ អ្នក្គ្របត លអាចជាចណមលើយចំណពាោះ  
ណសចក្តីអ្ធសិ្ថឋ នណ ោះ។  



គ្រិស្តបរស័ិ្ទរួរតែជា
មនុស្សរកីរាយជាងគរបំផុែ
គៅកនុងគោកគនេះ! 

 

ជំពកូ ១៣ 
 

ក្តីសង្ឃមឹគឺជាយុថ្កា របស់យយើង្ 
 

គយើងខ្ុ ំមានកតីស្ងឃមឹគ េះ ទុកដូចជាយុថ្កា ននគ្រលឹងដជ៏ាបោ់បម់ាមំនួ…  
គេគ្បឺ៦:១៩ 

 

«វាជាគរឿងលងីលងឺ គបើអែម់ានស្ងឃមឹ»។ 
Ernest Hemingway, បុរស្ចាស់្និង ស្មុគ្ទ 

 

ខ្ុ ំគ ឿថ្កគ្រេះជាមាា ស់្គ្ទងច់ងឲ់្យគយើងមានលំនឹងនិងរកីរាយកនុង ីវែិមនិថ្កមានគរឿង
អវីគកើែគ ើងគៅ ុំវញិគយើងគ ើយ។ គ្រេះអងគគ្ទងច់ងឲ់្យគយើងគ េះយុថ្កា យ៉ា ងគគ្ៅ
កនុងគ្ទង ់ គេើយជាមនុស្សតដលមានកតីស្ងឃមឹគ្របគ់វោ។ ខ្ុ ំរិែថ្កមានទបី ា ល់
មយួដល៏អបំផុែ តដលគយើងមានដូចជាអនកគ ឿគផសងគទៀែរឺអណំររបស់្គយើង។ គយើង
មានការជាគគ្ចើនគដើមបសីាទរ! គយើង នទទួលការអែគ់ោស្ ការគគ្ ស្ឲ្យជា និង
ឲ្យមានគស្រភីារ។ គ្រេះគយស្ ូមនិគ្ានត់ែសុ្រែ់
គដើមបគីបើកផលូវឲ្យគយើង នគៅសាា នសួ្រអ៌ស់្កលប ៍
ជានិចាប៉ាុគ ណ្ េះគទ តែគ្ទង ់នស្នាថ្ក គយើង
អាចរកីរាយកនុង ីវែិគ្បចានំងងរបស់្គយើងគៅគលើ
តផនដីគនេះតដរ។ គ្រិស្តបរស័ិ្ទរួរតែជាមនុស្សរកីរាយជាងគរបំផុែគៅកនុងគោកគនេះ!  

គោេះបីជាគយើងជាកូនស្ងួនភាង ររបស់្គ្រេះជាមាា ស់្កគ៏ោយ គយើងមានការលបងល៍
និងទុកខលំ កជាគគ្ចើន គេើយជាញឹកញាប ់ គយើងអនុញ្ញា ែឲ្យវាគ្របគ់្រងរំនែិ 
អារមមណ៍ និងឥរយិបងរបស់្គយើង។ គយើងអនុញ្ញា ែឲ្យវាលួចសាន មញញឹមរបស់្
គយើងគេើយគ េះរឺជាគរឿងតដលរួរឲ្យគសាកសាត យ្ស់្ គគ្រេះខ្ុ ំគ ឿថ្ក អំណរ
របស់្គ្រេះអមាា ស់្គៅគលើទកឹមខុរបស់្គយើង រឺជាការផាយរណិ ជកមមដធ៏រំីគ្រេះ
គយស្ ូ! គែើទុកខលំ កអាចគធវើឲ្យគយើងមនិស្បាយចិែត នយ៉ា ងយូរដូចគមតច គៅ
គរលតដលគយើងមានគ្រេះបនាូលស្នាតដលថ្ក  អវីៗោងំអស់្ផសាំន គ ើងគដើមបឲី្យ
 នទទួលផលលអដល់អស់្អនកគ្ស្ឡាញ់គ្រេះជាមាា ស់្ នងិអស់្អនកតដលតស្វងរក
គ្រេះអងគ និងបណំងគ្រេះេប្ទយ័របស់្គ្ទងស់្គ្មាប ី់វែិរបស់្រួកគរ? 

អំណរនងិសុ្ភមងគលមនិតមនជាវែាុដល៏អ ឬជា គគ្មើស្ដសំ៏្ខានគ់ទ  រួកវាជាចំ
ណុចសំ្ខានគ់ៅកនុង ីវែិរស់្គៅកនុងគ្រេះគ្រិស្តរបស់្គយើង។ គ្រេះរមពរីគនគេមា៨:១០
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កតីស្ងឃមឹរឺជាថ្កន ធំមមជាែិ
រា ល ងំអឺរមងគល។ 

តងលងថ្កាៈគោកតអស្រា៉ាមានគ្បសាស្នគ៍ទៀែថ្ក៖ «…មនិគ្ែូវគកើែទុកខគ្រួយគ ើយ 
គគ្រេះអំណរតដលមករីគ្រេះអមាា ស់្ ជាកមាល ងំរបស់្អនករាល់ាន » និង រ ៉ាមូ ១៤:១៧ 
តចងថ្កាៈ ដបែិគ្រេះរា យរបស់្គ្រេះជាមាា ស់្ …អាគ្ស័្យគៅគលើគស្ចកដសុី្ចរែិ គស្ចកដី
សុ្ខសានត និងគស្ចកតអីំណរតដលមករីគ្រេះវញិ្ញា ណដវ៏សុិ្ទធ។ គស្ចកតអីំណររិែជា
សំ្ខានស់្គ្មាប ់ីវែិ គ្បសិ្នគបើអនកចងរ់ស់្កនុង យ័ ំនេះនិង ីវែិមាន យ័ ំនេះ។  
 

ក្តសីង្ឃមឹៈ ថ្កន ាំធមមជាតពិ្យាបាលជាំ ង្អឺព្យមង្គល 
 

កតីអំណរនិងកតីស្ងឃមឹគដើរទនាឹមាន ។ គៅគរលអនករិែជាចាបគ់ផតើមរស់្គៅកនុងគស្ចកតី
ស្ងឃមឹ ការគ ឿនងិការទុកចិែតថ្កគ្រេះជាមាា ស់្នឹងគធវើការអសាា រយគៅកនុង ីវែិរបស់្អនក 

កតីអំណរនឹងមកដល់ជាយ៉ា ងឆាប។់ អនកមនិអាច
មានភារតានែងឹនិង កទ់ឹកចិែតគោេះបជីាអនកចង់
កតី។ កតីស្ងឃមឹជាថ្កន ធំមមជាែរិា ល ំងអឺរមងគល  

គេែុអវី នជាមនិរិគសាធនឲ៍្យគ ើញថ្ក ំគនឿរបស់្ខ្ុ ំគៅតផនកគនេះគ្ែឹមគ្ែូវគេើយ
វាអាចគៅរចួស្គ្មាបអ់នកតដរ? គៅគរលគគ្កាយ អនកកំរុងមានបទរិគសាធនម៍និ
ស្បាយចែិត មានភារតានែឹង ចំ្យគរលរែិរ ី គ្រេះអងគកំរុងគធវើការគៅកនុ ង
បញ្ញា របស់្ខ្ុ  ំ វានឹងគចញមកជាការលអស្គ្មាបខ់្ុ  ំ គេើយខ្ុ ំររឹំងការលអនឹងគកើែគ ើង
ចំគរេះខ្ុ ំ។  សូ្មរាយមនយិយវាខាល ងំៗគៅគរលគនេះ គយើងគធវើតាមដំគណើ រការ
គនេះគរញមយួនងង។ វាអាចមនិដូចអវីតដលអនកចង ់ន តែវារឺជាគស្ចកតរីិែ! គស្ចកតី
រិែរបស់្គ្រេះជាមាា ស់្មានអំ្ ចយកឈ្នេះអារមមណ៍របស់្គយើង ន គ្បសិ្នគបើ
គយើងផតល់ឱកាស្គដើមបគីធវើវា។  

គរលគយើងមានកតីស្ងឃមឹចំគរេះការលអរបស់្គ្រេះជាមាា ស់្ វានឹងគធវើឲ្យអារមមណ៍
និងរំនែិតដលវលិវល់របស់្គយើងមានលំនឹង។ វាគធវើឲ្យគយើងមានចិែតស្ងបន់ិងរកី    
រាយ។ គ្រលឹង(រំនិែ បំណងចិែត និង អារមមណ៍)របស់្គយើង រកគ ើញកតនលងននកតី
សុ្ខសានតគៅកនុងគ្រេះបនាូលស្នារបស់្គ្រេះអងគ។ គ្បសិ្នគបើ មនុស្សាម នកតីស្ងឃមឹ 
វាមនិអាចគៅរចួគទស្គ្មាបរ់កួគរឲ្យមានលំនឹងគៅកនុងរយេុះនន ីវែិគ េះ។ គគ្រេះរួក
គរអែម់ានអវីគដើមបចីងរកួគរឲ្យគៅខាជ បជ់ាមយួគ្រឹេះតដលមនិអាចរគងគើ ន។ គបើអនក
អែម់ានកតីស្ងឃមឹកនុងគ្រេះ គែើអវីតដលមានគៅគលើគោកីយគ៍នេះ គយើងអាចទុកចិែត
 ន ជាកតនលងតដលមានសុ្វែតភិារស្ាិែគស្ារ? ចគមលើយតដលស្មរមយគ េះរឺ «ាម នអវី 
ោងំអស់្!»  

 ំនួស្គោយគ្ានត់ែ «រាយម» គដើមបឲី្យមានអារមមណ៍គ្បគស្ើរជាង ឬ ការរិែ 
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អនកអាចជាអនករកីរាយរីគគ្រេះ
កតីស្ងឃមឹនងិកតីអណំររបស់្
អនក អាគ្ស័្យគលើការលអរបស់្
គ្រេះជាមាា ស់្គៅកនុង ីវែិរបស់្
អនក មនិតមនគលើកាល:គទស្:
នៃគោកីយគ៍នេះគទ។ 

ថ្ក អនកមនិអាចមានអារមមណ៍លអជាងរេូែោល់តែសាា នភារ របស់្អនកផ្លល ស់្បតូរ  
សូ្មផតល់ឱកាស្ឲ្យគ្រេះបនាូលរបស់្គ្រេះជាមាា ស់្គធវើការគៅកនុង ីវែិរបស់្អនក។ 

 ីវែិអាចមានភាររកីរាយជាគគ្ចើន។ ខ្ុ ំ នគរៀបចំរនិំែរបស់្ខ្ុ ំមយួឆាន មំុនថ្ក ខ្ុ ំ
នឹងរកីរាយគៅកនុង ីវែិរបស់្ខ្ុ ំ គគ្រេះខ្ុ ំមនិតដលមានរីមុនមកគទ គោេះបីជាគៅកនុង
រន័ធកិចារបស់្ខ្ុ ំកត ី ខ្ុ ំវកន់ឹងគធវើការគេើយគធវើការគទៀែ គេើយខំគ្បឹងយ៉ា ងលំ កនិង
ែស្ ូ មានអារមមណ៍មនិលអគរញមយួនងង គោយសារគផ្លត ែគលើតែកំេុស្ និងគលើទុកខ
លំ កទូគៅគផសងៗ។ ទីបំផុែខ្ុ ំដឹងថ្ក គ្រេះគយស្ ូគ្ទងច់ងឲ់្យខ្ុ ំមានអំណរ និង
រកីរាយកនុង ីវែិ(យ៉ាូហាន១០:១០)។  ដូចអវីៗគផសងៗគទៀែគៅកនុងគ្រេះរា យរបស់្គ្រេះ
អងគ អំណរមានឱកាស្ស្គ្មាបអ់នក ប៉ាុតនតការរកាឲ្យជាបែ់គ្មូវឲ្យមានការបតូរផ្លត ច។់  
ខាម ងំស្គ្ែូវរាយមអស់្រីស្មែាភារ គដើមបរីារាងំអនក មនិឲ្យរកីរាយគៅកនុង ីវែិ។ 
តាមរយាៈ ការភូែកុេក និងការគគ្ កគ្ ស់្របស់្វា វារាយមគធវើឲ្យអនកចាស់្ថ្ក
អនកាម នស្នតិភារ អនករស់្គៅគគ្កាមបនាុកននការគថ្កា លគោស្ គេើយអនកមនិគ ឿថ្ក
គ្រេះជាមាា ស់្គ្ស្ឡាញ់អនក។ រាល់គរលតដលអនកមានអារមមណ៍អស់្ស្ងឃមឹ អែម់ាន
អំណរ ចូរដឹងភាល មថ្ក អវីតដលអនកកំរុងមានអារមមណ៍គ េះរឺមារសាតាងំករុំងគធវើការ 
គេើយអនកគ្ែូវែយុទធជាមយួវា! 

អនកអាចស្គគ្មចចិែត កនុងការរកីរាយនឹង ីវែិរបស់្អនក គ្របោ់ងំចំណុចរបស់្វា។ 
គោេះបីជាអនកស្ាិែកនុងសាា នភារទុកខលំ ក ឬ
ការរេិះរនរ់ីមនុស្សតដលអនកគ្ស្ឡាញ់កតី។  
អនកអាចជាអនករកីរាយរីគគ្រេះកតីស្ងឃមឹនងិកតី
អំណររបស់្អនក អាគ្ស័្យគលើការលអរបស់្គ្រេះ
ជាមាា ស់្គៅកនុង ីវែិរបស់្អនក មនិតមនគលើ
កាល:គទស្:គោកីយគ៍នេះគទ។ គរលគយើងរស់្
គៅកនុងកតីស្ងឃមឹនិងកតីររំឹងទុកថ្ក ការលអនឹង
គកើែគ ើង កតីអណំរនឹងកាល យជាឥរយិបងធមមតារបស់្គយើង។  

គស្ចកតីរិែគ េះរឺ កាល:គទស្:របស់្អនកគ្បតេលជាមនិអាចផ្លល ស់្បតូរ នគទ 
លុេះគ្តាតែអំណររបស់្អនកមនិអាគ្ស័្យគលើការផ្លល ស់្បតូរគ េះ។ ចូររកីរាយ គោយសារ
កតីស្ងឃមឹតដលគយើងមានគៅកនុងអងគគ្រេះគយស្ ូគ្រិស្ត ជាជាងគធវើឲ្យខលួនមនិស្បាយ
ចិែតគោយសារគយើង ួបនឹងកាល:គទស្:តដលគយើងមនិចូលចិែត។  

លកខខណឌ គៅកនុងគោកីយគ៍នេះតែងតែផ្លល ស់្បតូរជានិចា។ ងាយគ្សួ្លកនុងការរក 
គ ើញ គេែុអវីមនុស្សាម នលំនឹង គោយសារអវីៗ តដលគៅ ំុវញិរួកគរាម នលំនឹង។ 
អវីៗអាចលអគៅនងងគនេះ តែអាចមនិលអគៅនងងតស្អក។ មនុស្សអាចគ្ស្ឡាញ់អនកគៅនងង
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មយួ តែអាចមនិចូលចិែតអនកនងងគគ្កាយ។ អនកមានការងារគៅនងងមយួ តែគ្បតេល
អែម់ានគៅនងងគគ្កាយ។ អនកមានលុយចាយគៅនងងមយួ តែគោយសារចំ្ យ
តដលមនិ នគគ្ាងទុកគធវើឲ្យអនកខវេះខាែ។ កូនៗរបស់្អនកអាចសាត បអ់នកគៅនងងមយួ 
តែនងងគគ្កាយាែអ់ាចគភលចអវីគ្របយ់៉ា ងតដលអនក នបគគ្ងៀនដល់រួកគរ។ គយើងគដើរ
គោយអារមមណ៍ ឬតាមអវីតដលគយើងគមើលគ ើញ គយើងនងឹកាល យជាមនុស្សតដលគដើរ
តាមអារមមណ៍និងាម នលំនឹង។ គោកសាវកយ៉ា កុប មានគ្បសាស្នថ៍្ក  ជាញឹក
ញាបគ់យើងគគ្បៀប ននឹងរលកស្មុគ្ទគ្ែូវបកគ់ កចុេះគ ើងគៅតាមខយល់ (យ៉ា កុប
១:៦)។ គោកសាវកប៉ាូលមានគ្បសាស្នថ៍្ក គយើងគគ្បៀបដូចជាសំ្គៅតដលគ្ែូវ
ខយល់បកផ់្លែចុ់េះគ ើង។ (គអគភសូ្រ៤:១៤)។ តែគយើងអាចមានលំនឹងគេើយមនិគររា
គោយសារទុកខលំ កឬការខកចិែតគ ើយគបើសិ្នជាគយើងមានកតីស្ងឃមឹដូចជាយុថ្កា
ននគ្រលឹងរបស់្គយើង។  

គៅកនុងរយេុះ ការមយួដំបងូគរបងអស់្តដលអនកសំ្គៅគ្ែូវគធវើរគឺ េះយុថ្កា ។ សំ្គៅ
គ្ែូវចងជាមយួអវីមយួតដលមនិគធវើចល ។ អវីៗតដលគៅ ុំវញិកមមករស្មុគ្ទគធវើ
ចល ោងំអស់្ តែរកួគរមនិរគងគើគ ើយ។ រួកគរ នគ េះយុថ្កា គៅ ែស្មុគ្ទ។ 
កតីស្ងឃមឹរបស់្គយើងគៅកនុងគ្រេះជាមាា ស់្អាចបំគរ ើគយើង នដូចាន ។ អវីៗគៅ ុំវញិ
គយើងគធវើចល  តែគយើងមានលំនឹងគៅកនុងគ្រេះអងគ។  
 

ចូរឲ្យក្តីសង្ឃមឹរះយ ើង្ 
 

គយើងចងអ់នុញ្ញា ែឲ្យកតីស្ងឃមឹរបស់្គយើង គៅកនុងគ្រេះជាមាា ស់្ជាយុថ្កា  ននគ្រលឹង
របស់្គយើង  ំនួស្ឲ្យការខវល់ខាវ យនិងការគនឿយគ្រួយននគោកីយគ៍នេះជាបនាុកដល់
គយើង។ កតីស្ងឃមឹកនុងគ្រេះជាមាា ស់្រឺជាអំណរាម នចណំង៖ វាមនិតមនជាចំណង
តដលោញទំោកគ់ោយសារការខវល់ខាវ យនិងបនាុករបស់្គោកីយ។៍ សូ្មរិែរី
ខយល់គតត កនុង  ុង។ ដរាប្  ុងគៅជាបន់ងឹតខសគៅខាងគគ្កាម វាមនិអាច
គហាេះ នគទ ដូចជាអវីតដលគរ នសាងវាមកគទ។ គស្ចកតីរិែគនេះដូចគៅកនុង ីវែិ
របស់្អនកតដរ។ គបើអនកអនុញ្ញា ែឲ្យទំងនន់នការខវល់ខាវ យទបអ់នកជាប ់ គេើយតខសរួរ
ននការគនឿយគ្រួយចងអនកជាបគ់ េះ អនកមនិអាចមានបទរិគសាធនន៍ន ីវែិតដលគ្រេះ
អងគ នបគងាើែអនកឲ្យរស់្គៅគ េះ នគទ។ ខ្ុ ំចងគ់លើកទឹកចិែតអនកថ្កចូរគ េះគចាល
កញ្ាបឥ់វា៉ានត់ដលគធវើឲ្យគកើែមានទុកខគ្រួយាៈ ការគធវើជាយុថ្កា ននកតីស្ងឃមឹ វាខុស្ាន គ្ស្ 
 េះរីការមានទុកខគោយសារការខវល់ខាវ យ។ 

គនេះរឺជាអវីៗមយួចំននួតដលរាយមគធវើឲ្យអនកធ្លល កចុ់េះគគ្កាម។ 
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ាម នអនក្គៅកនុងគោក
គនេះគ្ កដដូចជាអនកគ ើយ 
អនករឺជាសាន គ្រេះេស្តឯក
មយួរបស់្គ្រេះជាមាា ស់្។ 

គស្ចកតីគ្ែវូការគដើមបគីធវើខលួ នឲ្យដូចអនកដនទ 
 

វាដូចជាគមគរៀនឥែបងន់ងលមយួស្គ្មាបខ់្ុ ំ គៅគរលខ្ុ ំគរៀនថ្ក ខ្ុ ំមនិចា ំចគ់ធវើខលួនឲ្យ
ដូចជាអនកដនទ។ កតីស្ងឃមឹននការទទួលសាគ ល់របស់្គយើង មនិអាចរាយមគធវើខលួន
ឲ្យដូចជាអនក្មាន កគ់ ើយ គេើយគយើងមនិតមនជាអនកគ េះគ ើយ។ គ្រេះជាមាា ស់្
មនិ នបគងាើែខ្ុឲំ្យដូចរួកគរគ ើយ។ គ្រេះជាមាា ស់្បគងាើែខ្ុ ំជារបូខ្ុ!ំ 

ប៉ាុតនតមុនគរលខ្ុ ំដងឹរីការគ េះ ខ្ុ ំចំ្យគរលរាបឆ់ាន រំាយមគធវើខលួនខ្ុឲំ្យដូច
ជារុមភអនកគផសងគទៀែ។ ខ្ុ ំ នរាយមគធវើដូចជាគដវជាមនុស្សសាមញ្ា  តែអែ ់ន
យូរគសាេះ ខ្ុ ំ នរាយមគធវើជាមនុស្សសុ្ភាររាបសារ និយយគ្ស្ទនដូ់ចភរយិ
គ្រូរងាវ លគៅវហិាររបស់្ខ្ុ ំ គ េះជាមេនតរាយ។ ខ្ុ ំខកចែិតយ៉ា ងខាល ងំកនុងការគធវើខលួន
ឲ្យដូចអនកដនទ។ តែខ្ុ ំមនិរួរគធវើគ្តាបឲ់្យដូចជាអនកដនទគ ើយ និងគោេះបីជាអនកកតី។  

គ្រេះអងគបគងាើែអនកជារបូអនក។ ចូរស្ាបច់ិែតនិងមានទំនុកចិែតជាមយួខលួនឯងតដល
គ្ទង ់នបគងាើែអនករឺជាមនុស្សសំ្ខាន ់ គបើអនកចងរ់កីរាយគៅកនុង ីវែិរបស់្អនក។ 
ការរាយមគធវើខលួនឲ្យដូចជាអនក ិែខាងរបស់្អនក ឬ មែិតរមួការងាររបស់្អនក ឬ អនក
ចំគរៀងគ្សី្តដលគគ្ចៀងគៅគលើឆាកគៅកនុងគ្រេះវហិារ ឬតារាេូលីេវូែ នឹងលួចអំណរ
របស់្អនក។ កុំគគ្បៀបគធៀបខលួនអនកជាមយួអនកដនទ។ ចូររកីរាយជាមយួនឹងអវតីដល
គ្ទងប់គងាើែអនកឲ្យកាល យជា។ 

មនិថ្កអនកដឹងឬមនិដងឹគទ អនកមានអំគ្យនិងគទរគកាស្លយតដលមានតែ
មយួរែ។់ គ្រេះរមពរីតចងថ្ក អនកជា «សាន រគ្រេះ
េស្តដល៏អអសាា រយ» (ទំនុកែគមាើង១៣៩:១៤) 
គ្រេះអងគ ននចនអនកគៅជាមនុស្សតដលគ្ទងា់ប់
ទយ័ឲ្យអនកកាល យជា។ ាម នអនក្គៅកនុង
គោកគនេះគ្ កដដូចជាអនកគ ើយ អនករឺជាសាន
គ្រេះេស្តឯកមយួរបស់្គ្រេះជាមាា ស់្។ 

គ្របគ់រលអនកចាបគ់ផតើមរិែថ្ក ខ្ុ ំចងដូ់ចជាមនុស្សមាន ក ់ឬ គបើមានគទរគកាស្លយ
ដូចមាន កគ់ េះតដរ ចូរដឹងថ្ក រួកគរគ្បតេលជានិយយដូចាន អំរីអនកគផសង សូ្មបតីែ
អនកកគ៏្បតេលជាមនុស្សតបបគ េះតដរ។ គយើងគ្របា់ន  ួបនងឹអារមមណ៍ោងំគ េះដូច
ាន  តែអនកមនិចា ំចឲ់្យអារមមណ៍ោងំគ េះ ឲំ្យអនកមនិស្បាយចែិតគ ើយ។ ចូរ
គគ្ ើស្គរ ើស្គធវើជាមនុស្សរកីរាយជាអនក  អវីតដល គ្រេះអងគ នបគងាើែមក ចូរឲ្យគ្រលឹង 
របស់្អនកជាយុថ្កា កនុងកតីស្ងឃមឹ ចូរឲ្យកតអីំណររបស់្អនករេះគ ើង។ 
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ការមិនអែគ់ោស្ 
 

គៅគរលអនកគគ្ ើស្គរ ើស្ការអែគ់ោស្ដល់មនុស្សតដលគធវើឲ្យអនកឈ្ចឺាបឬ់ កទ់ឹក
ចិែត វាដូចជាកាែត់ខសរួរតដល នចងភាជ បអ់នកជាបគ់ៅខាងគគ្កាម។ អំណរ ន 
សាត រគ ើងវញិដល់ ីវែិរបស់្អនកគរលអនកស្គគ្មចចែិតអែគ់ោស្។ គរលអនក្
មាន ក ់នគធវើឲ្យអនកឈ្ចឺាប ់ខ្ុ ំតណ អំនកឲ្យគធវើការរីរាៈ 

1. ស្គគ្មចចិែតអែគ់ោស្គោយសាត បប់ងាគ បគ់្រេះរា បញ្ញជ របស់្គ្រេះអងគ។ 
2. ោក ់ំគនឿអនកកនុងគ្រេះជាមាា ស់្ស្គ្មាបគ់ស្ចកតីយុែតធិមឲ៌្យ នស្គគ្មចគៅ

កនុង ីវែិរបស់្អនក។ គ្រេះអងគស្នាថ្ក គ្ទងគ់្បោនគ្រេះររគទវរុណជារងាវ ន់
រីបញ្ញា របស់្គយើង។ គអសាយ៦១:៧ ោកក់តីស្ងឃមឹរបស់្អនកគលើការគ េះ
គេើយស្ងឃមឹទទួលរងាវ ន!់ 

 

គរលគយើងកានខ់ាជ បជ់ាមយួរនុំំគេើយមនិអែគ់ោស្ គយើង នគ្ែឹមតែគធវើឲ្យខលួន
ឯងឈ្ចឺាបត់ែប៉ាុគ ណ្ េះ។ មនុស្សតដលគយើងគធវើឲ្យគយើងមានរបសួ្ នបនតគធវើឲ្យខលួន
គរដល់ ីវែិរបស់្គរតដរ  មនិចា ំចរ់ិែរអីវីតដលគកើែគ ើងដល់អនកគ េះគទ  គេើយ
គ្របគ់រល គយើងកំរុងអនុញ្ញា ែឲ្យជាែិរុលននភារ ូរលវីងបផំ្លល ញ ីវែិរបស់្គយើង។ 
កុំអនុញ្ញា ែឲ្យការឈ្ចឺាបរ់ីអែីែកាលជាឧបស្រគដល់អនកសូ្មបតីែមយួ ទី។ អែ់
គោស្ដល់អនកតដលគធវើឲ្យអនកឈ្ចឺាប ់ គ្បរល់ការឈ្ចឺាបគ់ េះដល់គ្រេះអងគ គេើយ
ទូលសូ្មគ្ទងឲ់្យ ួយ អនកយកឈ្នេះគលើការឈ្ចឺាបគ់ េះ ន គេើយសូ្មឲ្យការឈ្ឺ
ចាបគ់ េះ នកនលងផុែ។  

 

 ីវែិតដលមមាញឹកខាល ងំគរក 
 

គ្បសិ្នគបើកតីស្ងឃមឹជាយុថ្កា ននគ្រលឹងរបស់្អនក និងអណំរននការរស់្គៅរបស់្អនក 
អនកគ្ែូវកាែគ់ចាលការខលេះៗ។ អនកគ្ែូវតែបែត់បន ីវែិរបស់្អនកគោយកាែែ់គ្មមឹអវីៗ
តដលមនិបគងាើែផល។ អនកគ្ែូវគរៀនកនុងការនយិយថ្ក «គទ» ដូចាន  គេើយកុំមានអា   
រមមណ៍គសាកសាត យជាមយួវាគ ើយ។ រកា ីវែិរបស់្អនកឲ្យមានរនលឺគ្របគ់្ានត់ដល
គធវើឲ្យកតីអណំរអាចរេះគ ើង! 

ខ្ុកំំរុងនិយយរីបទរិគសាធន។៍ ខ្ុ ំធ្លល បរ់អ ូរោគំ្របគ់រលគវោោងំអស់្ គោយ
និយយថ្ក «គែើមានអនក្មាន ករ់វល់អីយ៉ា ងគនេះ? ខ្ុ ំគ្ែូវការគរលឈ្បស់្គ្មាក។ 
ខ្ុ ំមនិតដល នឈ្បគ់សាេះ!» នងងមយួ ខ្ុ ំមានអារមមណ៍ថ្ក គ្រេះអងគមានបនាូលមក
កានខ់្ុ ំ «គបើសិ្នជាអនកមនិចងអ់វីៗគ្របយ់៉ា ងតដលអនកគធវើគទ ចូរកាែវ់ាគចាលគៅ។ 
អនករឺជាអនកគរៀបចំកាលវភិារ»។ គ េះរឺជាគរលតដលខ្ុមំានគស្រភីារ។ ខ្ុ ំមនិ
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ចា ំចរ់ាយមគធវើវាគ្របយ់៉ា ងគ េះគទ គេើយខ្ុ ំមនិចា ំចម់ានអារមមណ៍ថ្កមាន
កំេុស្គោយសារវាគទ។ សូ្មរិែរីការគនេះ៖ គែើគ្រេះអងគគ្ទងច់ងឲ់្យគយើងរវល់ឬឲ្យ
គយើងមានអណំរ? ខ្ុ ំរិែថ្កគយើងដឹងចគមលើយគ្រប់ៗ ាន  ដូគចនេះចូរគធវើអវីតដលគយើងអាច
គធវើ មនិឲ្យស្កមមភារតដលគយើងគធវើគ េះកាល យជាបនាុករបស់្គយើងគ ើយ។ 

សូ្មបនាយគលបឿននិងចំ្ យគរលស្គ្មាបអ់វីតដលរិែជាសំ្ខាន។់ ចំ្យ
គរលជាមយួគ្រសួារនិងមែិតសំ្ឡាញ់របស់្អនក។ រកីរាយទំ កទ់ំនងរបស់្អនកជា
មយួគ្រេះអមាា ស់្។ ចំ្យគរលជាមយួខលួនឯង រកីរាយជាមយួសាវ ម។ី 

ការបនាយគលបឿន និង ការរកីរាយជាមយួ ីវែិរបស់្អនករែិជាសំ្ខាន់្ ស់្។ 
គបើអនករវល់គរករកគរលស្បាយមនិ ន គេើយគបើអនករវល់តែមានអារមមណ៍អស់្
ស្ងឃមឹ ដូគចនេះគនេះរឺជាគរលតដលគ្ែូវផ្លល ស់្បតូរគេើយ។ ចូរគធវើកាលវភិារងាយៗ 
គេើយរកីរាយជាមយួ ីវែិតដលគ្រេះអងគគ្បោនររដល់អនក។  

មានការរាបម់និអស់្តដលអាចគធវើឲ្យគយើងធ្លល កចុ់េះ។ ខ្ុ ំ ននិយយបដីងរចួមក
គេើយ តែខ្ុ ំសូ្មតណ អំនកឲ្យបតនាមចូលគៅកនុងតារាងអាគ្ស័្យគលើកាល:គទស្:
របស់្អនកផ្លា ល់។ មនិថ្កមយួកនុងចំគ្មបីឬអវីគផសង សូ្មបដិគស្ធកុំអនុញ្ញា ែឲ្យ
ការភូែកុេករ់បស់្ខាម ងំស្គ្ែូវចងអនកជាបចុ់េះគគ្កាមគទៀែ។  

 

ប្រភព្យលអបាំផតុនៃអាំណរដែលអនក្មៃិបាៃយ ើញព្យមីៃុ 
 

គែើអនកធ្លល បអ់ធសិាា នគេើយនយិយថ្ក «គ្រេះអមាា ស់្គអើយ ទូលបងគំមនិដឹងថ្កមានអវី
ខុស្ជាមយួទូលបងគំគទ។ ទូលបងគំ ែអ់ណំរ គេើយទូលបងគំមនិដឹងថ្កមានបញ្ញា
អវីគទ»។ គែើអនកធ្លល បច់ងឮ់គ្រេះសូ្រគស្ៀងគ្រេះជាមាា ស់្យ៉ា ងខាល ងំគេើយចាបគ់ផតើមតស្វង
រកបទរមពរីគៅគ្បែិទិនគមើល៍ គែើ នស្រគស្រយ៉ា ងដូចគមតចស្គ្មាបន់ងងគនេះ ឬ គបើក
គ្រេះរមពរីបនួគ្ ដំងគដើមបរីកបទរមពរី្អាចគលើកទកឹចិែតដល់អនក ន? គ្បតេល
ជាគមើលទូរទស្សនគ៍្រិស្តបរស័ិ្ទរីរបី ទីគដើមបរីកគមើលការដឹក ខំលេះមករគី្រេះអងគ? 

គរលោង ចមយួ ខ្ុ ំ នរកគមើលវកវ់តីស្វងរកអវីៗ តដលការររខ្ុ ំមនិឲ្យលិចគៅកនុង
ការអស់្ស្ងឃមឹតដលខ្ុ ំមាន។ ខ្ុ ំគៅរករំនរននបទរមពរីតដល នរកាទុកកនុងគ្បអប់
មយួគៅកនុងផាេះ យ គេើយ នោញវាមយួគចញមករីគ្រេះរមពរី រ ៉ាមូ ១៥:១៣: 

សូ្មគ្រេះជាមាា ស់្ ជាគ្បភរននគស្ចកដីស្ងឃមឹគគ្ ស្បងបអូ នតដលមាន គំនឿ 
[តាមរយាៈបទរិគសាធនន៍ន គំនឿរបស់្អនក]ឲ្យ នគររគរញគោយអំណរ 
និងគស្ចកដីសុ្ខសានតគ្របគ់្បការ គដើមបឲី្យបងបអូ ន(ររុេះផុស្គ ើង)មាន
ស្ងឃមឹយ៉ា ងបរបិូណ៌េូរគេៀរគោយឫោធ នុភាររបស់្គ្រេះវញិ្ញា ណដវ៏សុិ្ទធ។ 
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ខ្ុ ំដឹងភាល មថ្ក គ្រេះជាមាា ស់្ករុំង នបងាា ញខ្ុ ំថ្ក ខ្ុ ំ ន ែប់ងអ់ណំររបស់្ខ្ុ ំ

គោយសារខ្ុ ំមានភារអវជិាជ មាន គេើយតលងជាមនុស្សតដលមានស្ងឃមឹ។ ចូរគ ឿ
គលើគ្រេះជាមាា ស់្និងគ្រេះបនាូលស្នារបស់្គ្រេះអងគជានិចា! មនិថ្ក មានគរឿងអវីគកើែ
គ ើង មនិថ្កអនកឈ្ចឺាបប់៉ាុ្ ណ  ឬ ឈ្ចឺាបយូ់រប៉ាុ ណ្ គទ ចូរមាន ំគនឿជានិចា! គបើ
អនកមាន ំគនឿ ររុេះននកតីស្ងឃមឹនឹងផុស្គ ើង! កតីស្ងឃមឹគ េះជាយុថ្កា ស្គ្មាប់
គ្រលឹងរបស់្អនក។  ំនួស្ឲ្យជាកូនតង៉ាែគ្រិស្តបរស័ិ្ទ ខាល ចចំគរេះការផ្លល ស់្បតូរ អនក
នឹងកាល យជាអនកគ ឿគរញវយ័តដលគ្រេះអាចរាបគ់េើយបងាា ញចំគរេះគ្ទងថ់្ក អនកគ្ែឹម
គ្ែូវគ្របគ់រល។ 

 

ចរូដាសយ់សចក្តសីង្ឃមឹរបសអ់នក្យ ើង្! 
 

កតីស្ងឃមឹនងិសុ្ភមគលមនិតមនជាអវីតដលមានស្គ្មាបត់ែអនកដនទគទ តែវាជាអវីតដល
គ្រេះជាមាា ស់្គ្ទងច់ងគ់្បោនឲ្យអនកមានបទរិគសាធនក៍នុង ីវែិរបស់្អនកតដរ។ កុំឲ្យ
ខាម ងំស្គ្ែូវលួចអណំររបស់្អនក នគ ើយ។ កនុង មជាកូនស្ងួនភាង របស់្គ្រេះជា
មាា ស់្ គ្រេះអងគ នគ្បោនររដល់អនកជាបរបិូរណ៍។ ចូរចំ្ យគរលរាល់នងងគដើមប ី
ឲ្យដឹងថ្កអនកជាមនុស្សមានររប៉ាុ ណ្  គេើយអនុញ្ញា ែឲ្យការយល់ដឹងគ េះ អំណំរ
ដល់អនក។  

នឹងមានអវីៗ គៅកនុង ីវែិតដលរាយមគធវើឲ្យអនកគ្រួយចិែត ធ្លល កចុ់េះ រារាងំអនករី
បទរិគសាធនច៍ំគរេះអវីៗតដលគ្រេះជាមាា ស់្គ្ទងម់ានស្គ្មាបអ់នក។ ប៉ាុតនតអនកមនិគ្ែវូ
កានខ់ាជ បក់ារគ្រួយចិែតោងំអស់្គ េះ ឬ បនាុកស្គ្មាបន់ងងប ា បគ់ទៀែគ ើយ។ អនក
អាចគផារភារខវល់ខាវ យរបស់្អនកដល់គ្រេះជាមាា ស់្ គេើយទទួលកតីអណំររីគ្ទងគ់្ែ
 បម់កវញិ។ ដូគចនេះ ចូរបនតគៅមុខគទៀែ គេើយចូរមានស្ងឃមឹខពស់្គ ើង! ចូរឲ្យកតី
ស្ងឃមឹជាយុថ្កា ននគ្រលឹងរបស់្អនក។ វាជាយុថ្កា មយួដរ៏ងឹមានំិងចាស់្ោស់្ ាម ន
អវីអាចយកឈ្នេះអស់្អនកតដលគ េះ ំហា នគលើវា នគ ើយ (គេគគ្រើរ៦:១៩) ជាគ្រេះ
បនាូលស្នាដអ៏សាា រយ។ 



 
 វគ្គ ៤ 

 

ក្តីសង្ឃមឹនៅទីន េះ 
 

ឱព្រះជាអម្ចា ស់អអើយ ព្រះអង្គជាទីសង្ឃមឹរបស់ទូលបង្គ ំ ទូលបង្គបំានអ្ញើ
ជីវតិអលើ ព្រះអង្គតងំ្រីអមេង្មម! 

ទំនុមតអមកើង្៧១:៥ 
 
 

«ឥឡូវអនះ» ជាពាមយមយួដសំ៏ខានប់ំ្ុតអៅមនុង្ព្រះគមពរី។ ព្រះអយស ូម្ចនបនទូលថា 
«ខញុ ំជា» ព្ទង្ច់ង្ម់្ចននយ័ថា ខញុ ំអៅទីអនះ ឥឡូវអនះ។ អនមមនិចបំាចស់្សែមរមខញុ ំអៅ
អរលណាអ្េង្អទៀតអទ! ខញុ ំអៅទីអនះ! សង្ឃមឹអៅទីអនះ! 

អែីស្ដលអោមីយអ៍ៅថាមតីសង្ឃមឹមនិស្មនជាមតីសង្ឃមឹរិតព្បាមដអ ះអទ។ វា
អខោយអ ើយមនិចាស់ោស់ អ ើយតមរិតវាគ្មេ នអំណាចអទ។  វាស្តង្ស្តព្ចន
អចលអែីៗលអស្ដលអាចអមើតអឡើង្អៅអរលណាមយួ អរលអ គត។ គ្មេ នអែីជាម់
ោមអ់ឡើយ។ គ្មេ នអែីចាស់ោស់អឡើយ។ គ្មេ នអែីទងំ្អស់អរលអនះ! 

មនុង្ មបុព្តធីតរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ អយើង្ម្ចនអភយ័ឯមសិទធិននការអជឿថា ព្រះ
ជាម្ចា ស់មំរុង្អធែើការ អៅអរលអនះ អ ើយអជឿថាការលអនឹង្អមើតអឡើយខាង្ឯវញិ្ញា ណ 
អ ើយអយើង្នឹង្អ ើញវាបង្ហា ញខលួនមនុង្អរលដខ៏លីខាង្មុនអនះ។ អៅមនុង្មិចាការរបស់
ព្រះអង្គ អយើង្ព្តូវស្តអជឿជាមនុ អ ើយប ទ បម់មអយើង្នឹង្អ ើញ។ ព្បអភទននមតី
សង្ឃមឹរបស់អោមីយម៍្ចនលមខណៈមនិចាស់ោស់អាចអព្ចើនឬតចិជាពាមយ «បង៉្
ព្បាថាន » ថាការអ ះអាចផ្លល ស់បតូរឲ្យបានព្បអសើរអឡើង្ ស្តមនិស្មនជាមតីសង្ឃមឹរិត
ព្បាដមអទ មនិស្មនជាជំអនឿរិតព្បាដមអទ អបើសិនជារង្ច់អំមើលទល់ស្តអ ើញអែី
អមើតអឡើង្អដើមបបីញ្ញា មអ់ ះ។  

សូមនឹមចថំាអោមអព័្បាហអំតម់្ចនអ តុ្លអមើលអ ើញអដើមបមី្ចនមតីសង្ឃមឹ
អទ ស្តគ្មតប់ានម្ចនសង្ឃមឹអៅមនុង្ជំអនឿរបស់គ្មតថ់ា គ្មតអ់ាចម្ចនមូនបាន ដូច
ស្ដលព្រះជាម្ចា ស់បានសនា។ គ្មតម់្ចន «មតីររំឹង្ទុម» ថាការលអស្ដលព្រះអង្គបាន 
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អៅមនុង្អសៀវអៅវគគអនះ ខញុ ំចង្ជ់ួយ អនមឲ្យរស់អៅមនុង្អរលឥឡូវអនះ មនិស្មនមនុង្
អរលអតីតកាលឬអ គតអឡើយ។ ខញុ ំចង្ឲ់្យអនមអជឿថា ឥឡូវអនះ ព្រះជាម្ចា ស់មំរុង្
អធែើការមនុង្អនមនងិ្មនុង្ជីវតិរបស់អនម។ 

 

ជអំនឿអធែើឲ្យអយើង្ម្ចន(អំណះអណំាង្ ភស័តុតង្បញ្ញា មជ់ាមមេសិទធិ) អែីៗ
ស្ដល(អយើង្)សង្ឃមឹថានឹង្បាន និង្អធែើឲ្យស្គគ ល់ជាមច់ាស់នូវអែីៗស្ដល
(អយើង្)អមើលរុំអ ើញ[ជអំនឿគឺជាការដឹង្អោយវញិ្ញា ណរីការរិតរីស្ដលមិន
បានបង្ហា ញដល់វញិ្ញា ណ]។  

អ អព្រើរ១១:១ 



សេចក្តីេង្ឃមឹនិង្ក្តអីំណរ 
ទងំ្ពីរសនេះគឺមនិគួរត្រវូបាន
ដក្សចញសេ។ 

 

ជំពកូ ១៤ 
 

ក ុំរងច់ុំដល់ថ្ងៃស្អែក 
 

ដបរិត្ពេះជាម្ចា េ់ម្ចនត្ពេះបនទូលថា: «ស ើង្បានស្លើ របមក្អនក្ សៅត្ា
ណាដដលស ើង្ាបចិ់រត ស ើង្បានជួ  អនក្សៅថ្ងៃណាដដលស ើង្ េសគ រ្ េះ
មនុេសសោក្»។ត្ាដដលត្ពេះជាម្ចា េ់ាបត់្ពេះហឫេ ័ គឺឥឡូវសនេះសហើ ! 
គឺឥឡូវសនេះសហើ  ជាថ្ងៃដដលត្ពេះជាម្ចា េ់េសគ រ្ េះមនុេសសោក្! 

២កូ្នរនិងូេ៦:២ 
 

«មសលិមញិជាត្បវរតសិាគេត ថ្ងៃដេែក្ជាអាងក៌្ំបាងំ្ ថ្ងៃសនេះជាអំសណា ទន
មក្ពីត្ពេះជាម្ចា េ់ ដដលជាសហរុស ើង្សៅវាបចាុបបនន»។ 

Bil Keane 
 

អនក្និពនធ លីអូ ប ូសាា សគលៀ Leo Buscaglia មតង្ស េះបានត្បាបស់រឿង្អំពីម្ចត  របេ់
ារ ់ និង្អវីដដលារប់ានសៅត្ក្ុមត្គួសាររបេ់ារស់ េះគឺ «អាហារឈចឺាបស់ពល
ោៃ ច»។ សៅ បប់ ទ បព់ីឪពុក្របេ់ារម់ក្ដល់ផ្ទេះ នងិ្និយា ហាក្ប់ដូីចជា
ត្ក្ុមហ ុនរបេ់ារក់្ស ័េុនសត្រេះថ្ដគូជំនួញររបេ់ារក់្ស ័េុន។ ម្ចត  សោក្ 
លីអូ ប ូសាា សគលៀ បានសចញសត្ៅសហើ លក្ស់ត្គឿង្អល ា្ របេ់ារខ់្លេះ េត្ម្ចបជ់ប់
សលៀង្បុណយធមមតាស េះ។ េម្ចជិក្ត្គសួារសផ្សង្សេៀរបានេតីបស ទ េារច់ំសរេះ
ការដដលារល់ក្ស់ត្គឿង្អល ា្ រនិង្ចំណា លុ ជាសត្ចើន។ ដរារប់ានត្បាបស់គ
ថា «សពលសវោេំរាបអ់ំណរគឺឥឡូវសនេះ សពលស ើង្ត្រូវការវាគឺសពលសនេះ មនិដមន 
េបាត ហ៍សត្កា សេ» ។ 

ខ្្ុ ំេេះថ្ដសាេរចំសរេះេក្មមភាពកាល ហាននិង្ភាពឆ្លល រថ្វរបេ់ម្ចត  របូសនេះ។ ក្តី
េង្ឃមឹនិង្ក្តីអណំរ ទងំ្ពីរសនេះគឺមនិគួរត្រូវបាន
ដក្សចញសេ។ ម្ចនមនុេសជាសត្ចើនចំណា សពល
សៅក្នុង្ជីវរិរបេ់ពួក្សគេត្ម្ចប«់ថ្ងៃដេែក្» ពួក្សគ
និយា ថា«អូ ថ្ងៃដេែក្ត្បដហលអវីៗនឹង្បានត្ប
សេើរសឡើង្» ឬ «ខ្្ុ ំគិរថា ថ្ងៃដេែក្ដរង្ដរម្ចនជានិចា» ឬ «សបើខ្្ុ ំអាច្លង្ការស់ៅថ្ងៃ
សនេះ ថ្ងៃដេែក្ខ្្ុ ំនឹង្សធវើវាឲ្យបានេសត្មច»។  

សៅខ្ណេះសពលដដលពួក្សគសលើក្ក្តីេង្ឃមឹសៅថ្ងៃដេែក្  ពកួ្សគបារប់ង្ភ់ាពរកី្ 
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រា សៅថ្ងៃសនេះ និង្មនិដមនជាអវីដដលត្ពេះស េ ូេុគរស់ដើមបសី ើង្សេ។ ត្ពេះស េ ូ
ត្េង្ច់ង្ឲ់្យស ើង្រកី្រា សៅក្នុង្ជីវរិរបេ់ស ើង្សៅថ្ងៃសនេះនងិ្រាល់ថ្ងៃ។  

ក្តីេុខ្សានត អំណរ េុភមង្រល េំនុក្ចិរត សេចក្តីកាល ហាន េុខ្ភាព ចិរតគនំិរ
នឹង្ធឹង្ សេចក្តសីមតាត  ត្ពេះពរ អារហ៍ពិរហ៍រងឹ្ម្ច ំ ការទងំ្អេ់សនេះត្ពេះជាម្ចា េ់
ត្េង្ច់ង្ឲ់្យអនក្ចាបស់ផ្តើមម្ចនបេពិសសាធនស៍ៅថ្ងៃសនេះ។ ត្គបស់ពលដដលអនក្គិរថា  
«ដមនសហើ  ថ្ងៃសនេះមុខ្ជាឥរត្បសយាជនស៍េៀរសហើ ៈ ត្បដហលជាថ្ងៃដេែក្នឹង្បាន
ត្បសេើ រជាង្; អនក្ក្ំពុង្ដរខ្ក្ខានដផ្នការដល៏ែរបេ់ត្ពេះជាម្ចា េ់េត្ម្ចបជ់ីវរិរបេ់
អនក្។ សបើត្ពេះអង្រគង្ជ់ាម ួអនក្ ត្ពេះអង្រនឹង្គង្ជ់ាម ួអនក្ៈ ត្ពេះអង្រគង្ស់ៅជាម ួ
អនក្ជានិចា។  អនក្មនិចាបំាចរ់ង្ច់ាសំពលណាម ួ សពលអ គរសដើមបចីាបស់ផ្តើម
រកី្រា ស េះសឡើ ។ អនក្អាចរកី្រា ជាម ួនងឹ្ជ ័ជំនេះរបេ់ត្េង្ ់ ភាពសពញ
បរបិូរណ៍ សពញសោ អំណរ សៅក្នុង្ជីវរិសៅថ្ងៃសនេះ។ សោក្សាវក្ប ូលបានម្ចន
ត្បសានថ៍ា ទនម់្ចនសពលសៅថា ថ្ងៃសនេះ ស ើង្គួរសាត បត់្ពេះអង្រ សហើ កុ្ំឲ្យចរិត
ស ើង្រងឹ្ត្បឆ្លងំ្ជាម ួត្ពេះបនទូលេនារបេ់ត្េង្ស់ឡើ (សហត្បឺ ៣:១៥) ត្ពេះអង្រសធវើ
ការសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់អនក្សៅថ្ងៃសនេះ សហើ ត្េង្ច់ង្ឲ់្យអនក្ម្ចនជំសនឿសៅថ្ងៃសនេះ 
សហើ រកី្រា សៅថ្ងៃសនេះ!   

ត្ពេះគមពរី េនុំក្រសមាើង្១១៨:២៤ ដចង្ថា «ថ្ងៃសនេះជាថ្ងៃដដលត្ពេះអម្ចា េ់បាន
បសង្ាើរមក្ ស ើង្ ាំន សត្រក្អរេបា រកី្រា សៅថ្ងៃសនេះ! (បដនែមរក្យបញ្ជា ក្់
ន ័) ត្ពេះអង្របសង្ាើរថ្ងៃសនេះម្ចនសហរុផ្ល។ ម្ចនអវីពិសេេដដលត្ពេះអង្រចង្ស់ធវើ។ 
សរើអនក្រចួរាល់នឹង្េេួលសហើ ឬសៅ? មនុេសដដលសពញសោ ក្តីេង្ឃមឹសធវើដូចអវី
ដដលសៅក្នុង្ខ្សនេះបានដចង្ថា៖ ពួក្សគ ាំន សត្រក្អរេបា រកី្រា ! មនិថា
អាកាេធារុសៅខាង្សត្ៅយា ង្ដូចសមតចសេ មនិថាពួក្សគម្ចនអារមមណ៍យា ង្ដូច
សមតចសេ មនិថាអនក្ណានិយា យា ង្ដូចសមតចសេ មនិថាសគនិយា បំសផ្លើេត្បឆ្លងំ្
ជាម ួពួក្សគយា ង្ដូចសមតចសេ ឬ អវីដដលសក្ើរសឡើង្សៅក្នុង្សារពរម៌្ចនយា ង្ដូច
សមតចសេ មនុេសដដលម្ចនក្តេីង្ឃមឹខ្ពេ់នយិា ថា «ត្ពេះអង្របសង្ាើរថ្ងៃសនេះម្ចនសហរុ
ផ្ល ខ្្ុ ំនឹង្សត្រក្អរេបា រកី្រា ! ខ្្ុ ំនឹង្រកី្រា ជាមុនចំសរេះការដដលត្ពេះអង្រនឹង្
សធវើអវីម ួលែសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់ខ្្ុ ំសៅថ្ងៃសនេះ!» 

េូមអនុញ្ជា រឲ្យខ្្ុ ំដចក្ចា សរឿង្ម ួពីជីវរិរបេ់ខ្្ុ ំផ្ទទ ល់ៈ សៅក្នុង្ឆ្លន ១ំ៩៧៦ ខ្្ុ ំ
មក្ដល់ចណុំចបាក្ដ់បក្ម ួសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់ខ្្ុ ំ។ ខ្្ុ ំគិរថា ាម នអវីលែអាចសក្ើរ
សឡើង្សៅក្នុង្ជីវរិរបេ់ខ្្ុសំេ។ សទេះបីខ្្ុ ំជាត្គិេតបរេ័ិេក្តី ខ្្ុ ំម្ចនបេពិសសាធនា៍ម ន
ជ ័ជំនេះសៅក្នុង្ជីវរិ។ ក្នុង្សពលក្ំពុង្សបើក្ឡានសៅសធវើការសៅត្ពឹក្ម ួ សៅក្នុង្ដខ្
កុ្មភៈ ឆ្លន សំ េះ ខ្្ុដំត្េក្រក្ត្ពេះអង្រសោ ចិរតសខ្ទចខាទ  ំ សហើ ខ្្ុ ំគិរថាវាជាសលើក្េីម ួ
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សៅក្នុង្ជីវរិត្គិេតបរេ័ិេរបេ់ខ្្ុ ំ ដដលម្ចនបេពិសសាធនព៍ីអវសីៅជាជំសនឿពិរត្បាក្ដ
។ ត្ពេះអង្របានោក្អ់ំណេះអណំាង្សៅក្នុង្ចិរតរបេ់ខ្្ុ ំ ត្េង្ន់ឹង្ ក្ត្ពេះេ ័េុក្
ោក្ច់ំសរេះសាែ នភាពរបេ់ខ្្ុ។ំ សទេះបីជាាម នអវផី្ទល េ់បតូរភាល មៗសៅក្នុង្សាែ នភាព
របេ់ខ្្ុ ំក្តី ដរប ទ បព់សី េះមក្ខ្្ុ ំម្ចនេនតិភាពទងំ្ត្េុង្។ ខ្្ុ ំបានសពញសោ ក្តី
រកី្រា  មុនអវីៗលែសក្ើរសឡើង្សៅថ្ងៃស េះ។ ខ្្ុ ំបានម្ចនក្តីេង្ឃមឹពិរត្បាដក្! មនិថា
ត្ពេះអង្រសធវើអវីសឡើ  ឬ សពលណាត្ពេះអង្រសធវើក្ត ី សត្រេះសៅក្នុង្ចិរតរបេ់ខ្្ុ ំ ខ្្ុ ំដឹង្ថាវា
នឹង្បានេសត្មច។ ខ្្ុ ំអាចនិយា សោ ត្រង្ថ់ា ចាបត់ាងំ្ពីសពលស េះមក្ អវីៗ
ក្ំពុង្ចាបស់ផ្តើមផ្ទល េ់បតូរសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់ខ្្ុ ំ។  វាមនិទនត់្គបល់ក្ខណ៍សៅសឡើ សេ 
ដរបនតិចមតង្ៗ ម ួថ្ងៃមតង្ៗ ការលែនឹង្សក្ើរសឡើង្។ 

ខ្្ុ ំដឹង្ថា េំណួរសនេះអាចសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់អនក្ៈ ច េ៍ ត្បេិនសបើខ្្ុ ំសជឿអវីម ួ
លែនឹង្សក្ើរសឡើង្សៅថ្ងៃសនេះ ប ដុនតវាអរប់ានសក្ើរសឡើង្ សរើយា ង្ដូចសមតចវញិ? ដំបូង្
បំផុ្រ េូមឲ្យខ្្ុ ំនយិា យា ង្ដូសចនេះ ខ្្ុ ំសជឿយា ង្មុរម្ចថំា នងឹ្ម្ចនការលែសក្ើរសឡើង្
រាល់ថ្ងៃ ប ុដនតត្បដហលជាស ើង្សមើលវាមនិស ើញ។ េីពរី ការលែដដលសក្ើរសឡើង្ត្ប   
ដហលជាមនិដូចអវដីដលអនក្បានេង្ឃមឹេុក្ ប ុដនតក្តីេង្ឃមឹជួ  ឲ្យស ើង្ម្ចនថ្ងៃលែ
ត្បសេើរជាង្អរម់្ចនវា ដូសចនេះម្ចនដរក្តីេង្ឃមឹម ួប ុសណាណ េះសេើបត្បសេើរ។ ចុង្សត្កា  
ខ្្ុ ំនឹង្នយិា ថា អនក្គួរសត្កាក្សឡើង្ត្បឆ្លងំ្សៅថ្ងៃដេែក្ជាម ួនឹង្ក្តីេង្ឃមឹ ការសជឿ
ថាអវីៗដដលលែនងឹ្សក្ើរសឡើង្ដល់អនក្សៅថ្ងៃស េះឯង្។ មនិថាអនក្ត្រូវសធវើវាសត្ចើនថ្ងៃ
ប ុណាណ សេ ចូរសធវើវាបនត សហើ អនក្នឹង្ស ើញថាត្ពេះអង្រសសាម េះត្រង្!់ 

 

ភាពម ៉ឺងម៉ា តគ់៉ឺជាគន្ឹឹះ 
 

ការខ្វេះភាពមុងឹ្ម្ច រគ់ឺជាការបរាជ ័ម ួដធ៏ំបផុំ្ររបេ់ស ើង្។ សហរុផ្លម ួក្នុង្
ចំសណាមសហរុផ្លជាសត្ចើន សហរុអវីបានជាមនុេសម្ចនបេពិសសាធនជ៍ាម ួសជាគ
ជ ័ដធ៏ំសៅថ្ងៃណាម ួ ដរអនក្សផ្សង្បរាជ ័ សោ សារភាពមនិមុងឹ្ម្ច រត់្បចាថំ្ងៃ
របេ់សគ។ អនក្អាចនឹង្ភ្ាក្ស់ផ្ែើលចំសរេះភាពខុ្េាន សៅក្នុង្ជីវរិរបេ់អនក្ សបើេិន
ជាអនក្េសត្មចចិរតជាមនុេសដដលមុងឹ្ម្ច ររ់ាល់ថ្ងៃ។ វាមនិដមនជាអវីដដលស ើង្សធវើ
ត្រឹមត្រូវម ួសពលផ្ទល េ់បតូរជីវរិរបេ់ស ើង្ស េះសេ ប ុដនតជាអវីដដលស ើង្សធវើត្រឹមត្រូវ
ជារហូរវញិ។ សបើេិនជាអនក្ជាមនុេសម្ចនេង្ឃមឹថ្ងៃសនេះ ដរថ្ងៃ ប ទ បអ់រម់្ចន 
អនក្នឹង្មនិចូលចិរតលេធផ្លសេ។ សបើអនក្សជឿថា អវីដដលខ្្ុបំសត្ង្ៀនអនក្អំពីក្តេីង្ឃមឹ
សនេះជាការពិរ អនក្េសត្មចចិរតរេ់សៅសពញសោ ក្តីេង្ឃមឹ ដូសចនេះចូរេសត្មចចិរតសធវើ
វារហូរ។ ស ើង្សធវើអវីដដលត្រឹមត្រូវសត្រេះវាត្រឹមត្រូវ! ស ើង្ត្រូវបតូរផ្ទត ច!់ 
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ចរូសចញឆ្ងៃ យពសីប ើតស ៉ា ង 

 

ម្ចនមតង្ស េះខ្្ុ ំបានឮពីេននបិារម ួដដលបានសធវើសៅក្នុង្សាលត្បជុំត្ក្ុមជនុំំ។ សគ
បានបញ្ាូលហារ េសៅក្នុង្សបុើរសបា ង្ សហើ បានប រ្ បឲ់្យពួក្សគបស ហ្ េះសបុើរសបា ង្
ស េះសៅក្នុង្ក្មមវធិីដដលក្ពុំង្ដរត្បជុំ សពលពួក្សគស ើញ ពកួ្សគម្ចនអណំរសៅក្នុង្
ដួង្ចិរតរបេ់ពួក្សគ។ សទេះបីជាសបុើរសបា ង្សហាេះខ្ពេ់សៅខាង្សលើ សបុើង្ចុេះសឡើង្សៅ
សលើពិោនវលិសៅវលិមក្ ដរសៅសពលក្មមវធិតី្រូវបានបញ្ាប ់ សបុើរសបា ង្ម ួភាគប ី
បានបស ហ្ េះជាបនតសេៀរ។ 

សរើវាមនិអសាា រយសេឬអី? មនុេសម ួភាគបីថ្នហវូង្មនុេសបានរង្ច់ាយំា ង្ ូរ
សត្រេះខាល ចខ្ក្ខានក្នុង្ការចូលរមួអបអរសាេរសពលសគបស ហ្ េះសបុើរសបា ង្។ ក្នុង្ ម
បុត្រធីតារបេ់ត្ពេះអង្រ ដដលម្ចនឱកាេក្នុង្ការរេ់សៅសពញសោ អំណរ នងិ្ ក្តី
េង្ឃមឹ ស ើង្មនិចាបំាចរ់ង្ច់ាសំពលណាម ួ សពលអ គរសដើមបរីកី្រា ក្នុង្ជីវរិ
ដដលត្ពេះបានត្បទនមក្ស ើង្សេ ស ើង្អាចរកី្រា ជាម ួវាសៅសពលសនេះ។  

ម្ចនមនុេសជាសត្ចើនម្ចនផ្នរគ់នំិរថា ពួក្សគនឹង្េបា រកី្រា និង្ម្ចនអណំរ
រកី្រា សៅក្នុង្ជីវរិសៅសពលណា។ សៅសពលណា ដដលពួក្សគសដើរសលង្ សៅសពល 
ពួក្សគសរៀបការ សៅសពល ពួក្សគសឡើង្ឋានៈសៅក្ដនលង្សធវើការ សៅសពល ពួក្សគម្ចន
កូ្ន សៅសពល ពួក្សគម្ចនលុ សត្ចើន សៅសពល កូ្នៗរបេ់ពួក្សគធំសឡើង្   សៅសពល  
បតីត្បពនធត្បត្ពឹរតោក្ខ់្លួនត្បសេើរជាង្មុន  អនក្ត្េថ្ម ស ើញរបូភាពនឹង្សេ។ 

ខ្្ុ ំអាចនយិា ទក្េ់ង្ការសនេះសោ សត្រេះ សៅសពលម ួ សៅបីជាខ្្ុ ំសពញចិរត
ជាម ួការបំសរ ើសៅក្នុង្ពន័ធក្ចិាក្តី ខ្្ុមំនិបានម្ចនអណំរនឹង្េំនួលខុ្េត្រូវនិង្េក្មម
ភាពដដលខ្្ុ ំចូលរមួជានិចាស េះសេ។  ខ្្ុ ំត្រូវដរសរៀនក្នុង្ការរេ់សៅក្នុង្សពលបចាុបបនន
និង្រកី្រា ជាម ួអវីដដលត្ពេះអង្រក្ំពុង្សធវើក្នុង្ខ្្ុ ំនងិ្តាមរ ៈខ្្ុ ំសៅ សពលសនេះ មនិ
ដមនសៅសពលេននិបារចប ់ឬ សៅសពល  បញ្ាបគ់សត្ម្ចង្ ឬ សៅសពល ខ្្ុ ំអាចសៅសដើរ
សលង្បានស េះសេ។ ត្ពេះអង្របានប ហ្ ញខ្្ុ ំពីសារ:េំខានថ់្នការឱបត្ក្សសាប និង្រកី្
រា ជាម ួអវីដដលត្ពេះសធវើការសពលបចាុបបនន។  

ដូចាន  ជាសេចក្តីពរិេត្ម្ចបអ់នក្ដដរ។ ជានិចាជាកាលដរង្ដរនឹង្ម្ចន សពល 
សៅក្នុង្ជីវរិរបេ់អនក្។ កូ្នៗអាចសធវើឲ្យអនក្សៅត ត្ក្ហា សៅថ្ងៃសនេះ សៅហាវ  របេ់
អនក្អាចម្ចនអារមមណ៍មនិេូវលែសៅថ្ងៃសនេះ អនក្ត្បដហលជាឈខឺ្លួនត្បាណសៅថ្ងៃ
សនេះ អារមមណ៍របេ់អនក្ជាបា់ងំ្សៅថ្ងៃសនេះ ដរាម នអវីអាចផ្ទល េ់បតូរការពិរដដលត្ពេះ
អង្រគង្ជ់ាម ួអនក្សៅសពលសនេះ សហើ ត្េង្ម់្ចនដផ្នការលែេត្ម្ចបជី់វរិរបេ់អនក្។ 
សហើ ថ្ងៃសនេះជាចំដណក្ម ួថ្នដផ្នការស េះ។ 
 



                                                ក ុំរងច់ុំដល់ថ្ងៃស្អែក                                     145 

មនុេសសពញសោ េង្ឃមឹ
គឺសពញសោ ក្តីេង្ឃមឹជា
និរនតរ ៍ការសត្ជើេសរ ើេ ក្
ក្តីេង្ឃមឹជារាង្រាល់ថ្ងៃ…
សពញម ួថ្ងៃ។ 

ការស្រើថ្ងៃសនឹះឲ្យដលក់ុំរតិ 
 

ត្ពេះគមពរី េំនុក្រសមាើង្ ៧១:១៤ ដងលង្ថា «រឯីេូលបង្រំវញិ េូលបង្រំសៅដរម្ចនេង្ឃមឹ
ជានិចា េូលបង្រំនងឹ្េរសេើរសមាើង្ត្ពេះអង្រ សហើ 
េរសេើររសមាើង្សេៀរ!»។ រក្យគនលឹេះថ្នខ្គមពរីសនេះ
និយា អពំកី្តីេង្ឃមឹគឺជា«និរនតរភ៍ាព»។ មនុេស
សពញសោ េង្ឃមឹមនិដមនក្តេីង្ឃមឹ«តាឱកាេ 
ឬ មិនសេៀរទរស់ េះសេ»។ មនុេសដដលសពញ
សោ ក្តីេង្ឃមឹ ត្បាដក្ជាមនិរង្ច់ារំហូរដល់ថ្ងៃ
ដេែក្ក្នុង្ការរពំងឹ្េុក្សលើការលែណាម ួមក្ពីត្ពេះជាម្ចា េ់សេ។ មនុេសសពញសោ 
េង្ឃមឹគឺសពញសោ ក្តីេង្ឃមឹជានិរនតរ ៍ការសត្ជើេសរ ើេ ក្ក្តេីង្ឃមឹជារាង្រាល់ថ្ងៃ…
សពញម ួថ្ងៃ។ 

េូមអនុញ្ជា រឲ្យខ្្ុ ំដណ វំធិីម ួចំនួន ដដលអនក្អាចរេ់សៅម្ចនក្តីេង្ឃមឹជាប់
រហូរ ការសធវើឲ្យសរៀង្រាល់ថ្ងៃបានបំសពញជាម ួក្តរីកី្រា រពំឹង្េុក្អំពីការលែ។  
 

អធិសាា នរាល់ថ្ងៃសោ សេចក្តីអធិសាា នកាល ហាន 
 

សបើអនក្ម្ចនក្តីេង្ឃមឹ អនក្នឹង្មនិខាល ចក្នុង្ការម្ចនជំសនឿធំសេ។តាមពិរខ្្ុចំង្ន់យិា 
ថា ក្តីេង្ឃមឹគឺជាសវេិកាេត្ម្ចបឲ់្យជំសនឿអាចឈរបាន។ សហរុសនេះវាគឺជាការលែ
ដដលស ើង្ត្រូវចូលសៅរក្ត្ពេះអង្រសោ សេចក្តអីធសិាា នកាល ហាន។ អនក្មនិអាចរេ់
សៅសោ ាម នក្តីរពំឹង្េុក្បានសឡើ សៅថ្ងៃសនេះ ត្បេិនសបើអនក្ាម នក្តីរពំងឹ្េុក្សេ អនក្
ាម នជំសនឿក្នុង្ការេូលេូមសេ។ 

មនិថាយា ង្ណាសេ ការស េះសៅក្នុង្ចិរតរបេ់អនក្  សបើេិនវាត្រឹមត្រូវជាម ួនឹង្
ត្ពេះបនទូលរបេ់ត្ពេះ ចូរម្ចនសេចក្តីកាល ហានក្នុង្ការេូលេូមសោ េំនុក្ចិរត សហើ 
រង្ច់ាសំោ ក្តីរពំឹង្េុក្។ ត្ពេះអង្រត្េង្ត់្េឡាញ់សេចក្តអីធិសាា នកាល ហាន។ ត្ពេះជា
ម្ចា េ់ស្លើ របពកួ្សគមតង្សហើ មតង្សេៀរសៅក្នុង្ត្ពេះគមពរី សហើ ត្េង្ន់ឹង្ស្លើ រប
ដល់ពួក្សគសៅថ្ងៃសនេះដដរ។ ចូរអនុវរតក្តីេង្ឃមឹ ឈរក្នុង្ជំសនឿ និង្េូលេូមត្េង្អ់វី
ម ួសោ សេចក្តីកាល ហាន សហើ សធវើវាសៅសពលសនេះ។ 

 

េូមសធវើអវីម ួសោ រកី្រា រាល់ថ្ងៃ 
 

សពលខ្លេះស ើង្បារប់ង្ក់្តីេង្ឃមឹរបេ់ស ើង្ សោ សារស ើង្បារប់ង្អ់ំណររបេ់ 
ស ើង្។ ជំនួេឲ្យជីវរិរកី្រា រាល់ថ្ងៃ ស ើង្ដបរមក្ខ្វល់ខាវ  ជាម ួវកិ្ ័បត័្រ និង្



146                           ចូរដាអ់សអចកតីអងឃមឹរបអ់អ្នកស ើង!                    
ការបាក្េ់ឹក្ចរិតសធវើឲ្យេុក្ខបដនែមសលើេុក្ខ។ សហរុអវីបានជាមនិេសត្មចចិរតសធវើអវីម ួ
រកី្រា រាល់ថ្ងៃ? មនិដមនម្ចនន ័ថាអនក្ត្រូវដរសធវើដសំណើ រសៅសលង្ Distiny World 
(ក្ដនលង្ក្សំានត)រាល់ថ្ងៃស េះសេ។ សធវើអវី្  ៗ ដូចជាការញុំកាសហវជាម ួមរិតេំ
ឡាញ់ សមើលសរឿង្ក្ំដបលង្ជាម ួត្គួសាររបេ់អនក្ ឬសដើរក្នុង្េួន សធវើអវដីដល ឲំ្យម្ចន
សាន មញញឹមសៅសលើថ្ផ្ទមុខ្របេ់អនក្។ 

ត្បេិនសបើអនក្ចង្ឲ់្យក្តីេង្ឃមឹម្ចនជានិរនតរ ៍ េូមសរៀបដផ្នការសធវើអវីដដលេបា 
សហើ បសង្ាើរឲ្យម្ចនគំនិរគិរេុក្មុន។ ក្តីេង្ឃមឹនិង្អំណរសដើរេនទឹមាន  ដូសចនេះចូរ
សរៀបដផ្នការេបា ៗសហើ សធវើឲ្យថ្ងៃរបេ់អនក្រកី្រា ជាម ួវរតម្ចនរបេ់ត្ពេះអង្រ
សហើ រកី្រា ជាម ួត្ពេះពរដដលត្េង្ត់្បទនដល់អនក្។ 

ស ើង្ទងំ្អេ់ាន ត្រូវការការរកី្រា និង្អាចរកី្រា បានជាម ួអវីដដលសៅខាង្
មុខ្។ ថ្ងៃសនេះខ្្ុ ំបានចំណា សពលេរសេរអេ់ជាសត្ចើនសម្ច ង្ ប ទ បព់ីសនេះខ្្ុកំ្ម៏្ចន
គសត្ម្ចង្ក្នុង្ការសចញសៅញុកំាសហវជាម ួមរិតេម្ចល ញ់ សហើ សដើរផ្ារបនតិច ប ទ ប់
មក្សចញញុំបា ខាង្សត្ៅសៅសពល បស់នេះ។ ខ្្ុ ំសរៀបដផ្នការេត្ម្ចបថ់្ងៃរបេ់ខ្្ុ ំ ខ្្ុ ំ
ដរង្ដរោក្អ់វីម ួដដលខ្្ុ ំអាចេនទឹង្រង្ច់ា ំសពលខាង្មខុ្។ កុ្ំរង្ច់ាទំល់ដរអនក្
ចូលនិវរតនស៍េើបរកី្រា ក្នុង្ជីវរិ។ ចូររកី្រា សៅក្នុង្ជីវរិសៅសពលសនេះ! 

 

េូមឲ្យពរដល់អនក្ដថ្េយា ង្សហាចណាេ់បានម្ចន ក្ស់រៀង្រាល់ថ្ងៃ 
 

ខ្្ុ ំចូលចិរតេមលងឹ្សមើលជុំវញិសហើ រក្សមើលមនុេសសដើមបខី្្ុអំាចឲ្យពរបាន។ វាជាត្ពេះ
ពរដធ៏ំដដលឲ្យពរដល់អនក្ដថ្េ! សបើអនក្ពិរជាចង្រ់កី្រា ជាម ួថ្ងៃរបេ់អនក្ ខ្្ុ ំ
ដណ ឲំ្យអនក្ជួ  អនក្ដថ្េឲ្យរកី្រា សៅក្នុង្ថ្ងៃរបេ់ពួក្សគដដរ។ ត្បដហលជាអនក្
អាចេិញអាហារថ្ងៃត្រង្ដ់ល់អនក្ណាម្ចន ក្ ់ ផ្តល់ការេរសេើរសលើក្េឹក្ចរិត ឬ ត្បាប់
ដល់អនក្ណាម្ចន ក្ថ់ាពួក្សគេំខានេ់ត្ម្ចបអ់នក្ សហើ អនក្សលើក្េរសេើរពួក្សគ។ 

ចូរេូលេូមដល់ត្ពេះជាម្ចា េ់ សដើមបបី ហ្ ញអនក្ឲ្យស ើញពីរសបៀបដដលអនក្អាចសធវើ
ជាត្ពេះពរដល់អនក្ដថ្េ សហើ សដើរតាមការប រ្ បរ់បេ់ត្េង្។់ សៅសពលអនក្េមលងឹ្
សមើលសដើមបបីំសពញសេចក្តីត្រូវការរបេ់អនក្ដថ្េ អនក្នឹង្ម្ចនការភ្ាក្ស់ផ្ែើលថានងឹ្
ម្ចនភាព្ ត្េួលយា ង្ដូចសមតចសធវើឲ្យម្ចនក្តីេង្ឃមឹនងិ្ម្ចនជំសនឿថាត្ពេះអង្រនងឹ្
បំសពញសេចក្តីត្រូវការរបេ់អនក្ផ្ង្ដដរ។ កុ្ំផ្ទែ ក្ក្នុង្ការសធវើជាត្ពេះពរដល់អនក្ដថ្េ។ 
ចូរសធវើវាសៅថ្ងៃសនេះ! ចូរសធវើជាត្ពេះពរសៅថ្ងៃសនេះ។  

 

េរសេររាល់ថ្ងៃយា ង្សហាចណាេ់វធីិម ួដដលត្ពេះត្បទនពរដល់អនក្ 
 
ក្តីេង្ឃមឹ ចសត្មើនលូរោេ់លែសៅក្នុង្បរយិាកាេថ្នការអរត្ពេះគុណ ។  សបើេិនជា 
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ជានិចាជាកាលដរង្ដរម្ចន
សេចក្តីលបងួ្សដើមបឲី្យរេ់
សៅពនារ សពល ជាជាង្អំ
ណាចថ្ន សពលសនេះ  

អនក្ចង្រ់េ់សៅសោ ត្គឹេះថ្នក្តីេង្ឃមឹជាបនតប ទ ប ់ េូមចណំា សពលរាល់ថ្ងៃដេវង្
រក្វធិីដដលត្ពេះអង្រម្ចា េ់ត្បទនពរដល់អនក្។ អនក្នឹង្ភ្ាក្ស់ផ្ែើលចំសរេះចំនួនដដល
អនក្រក្ស ើញ។ សពលអនក្ដឹង្ចាេ់សត្ចើនប ុណាណ ពីវធិីដដលត្ពេះត្បទនពរដល់អនក្សៅ
សពលសនេះ អនក្នឹង្ម្ចនេង្ឃមឹសត្ចើនប ុសណាណ េះដដរ អនក្នឹង្ស ើញការធំសត្ចើនជាង្សនេះ។ 

សៅេីបញ្ាបថ់្នថ្ងៃរបេ់អនក្ ចំណា សពលបនតិចេរសេរការទងំ្ស េះចុេះ។ចាប់
សផ្តើមក្ណំរស់ហរុត្បចាថំ្ងៃ«េីប ទ ល់ថ្នក្តេីង្ឃមឹ»។ ថ្ងៃខ្លេះត្បដហលជាអនក្អាចម្ចន
ការម ួឬពីរដដលអនក្អាចក្រេុ់ក្ សហើ  ថ្ងៃសផ្សង្សេៀរអនក្អាចម្ចន១០ឬ២០ 
យា ង្េរសេរសពញម ួេំពរ័។ េូមចាបស់ផ្តើមត្បមូលឯក្សារពីការលែដដលត្ពេះបាន
សធវើសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់អនក្ សហើ សមើលពីភាព្ ត្េួលក្នុង្ការរេ់សៅម ួថ្ងៃសពញ
សោ ការរសំភើបថ្នក្តេីង្ឃមឹរាល់ថ្ងៃ។ 
 

ចរូដាអស់អចកតអីងឃមឹរបអអ់្នកស ើង! 
 

ចូរអនុញ្ជា រឲ្យក្តីេង្ឃមឹរេះសឡើង្សៅសពលសនេះ។ អនក្មនិចាបំាចរ់ង្ ់ ចាថំ្ងៃសត្កា      
េបាត ហ៍សត្កា  ដខ្សត្កា  ឬក្ឆ៏្លន សំត្កា  ក្នុង្ការរពំងឹ្េុក្ថាត្ពេះជាម្ចា េ់សធវើចល 
ស េះសេ។ ត្ពេះអង្រត្េង្គ់ង្ជ់ាម ួអនក្ សហើ ត្េង្ក់្ក៏្ំពុង្សធវើការសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់
អនក្រចួមក្សហើ ដដរ។ េូមអធិសាា នឲ្យម្ចនការ ល់ដឹង្សត្ចើនជាង្សនេះ សដើមបកុី្ំឲ្យ
អនក្បរាជ ័ក្នុង្ការស ើញអវីដដលត្ពេះអង្រក្ពុំង្សធវើការសៅក្នុង្ជីវរិរបេ់អនក្។  

ជានិចាជាកាលដរង្ដរម្ចនសេចក្តីលបងួ្សដើមបឲី្យរេ់សៅពនារ សពល ជាជាង្អំ
ណាចថ្ន សពលសនេះ ។ េូមកុ្ំអនុញ្ជា រឲ្យេុក្ខលំបាក្សៅថ្ងៃសនេះនិយា មក្កានអ់នក្
ឲ្យផ្ទែ ក្ការរពឹំង្េុក្ជាមនុរបេ់អនក្ចំសរេះការលែ
របេ់ត្ពេះជាម្ចា េ់។ ចូរបនតសៅមុខ្សេៀរ សហើ សធវើ
ឲ្យក្តីេង្ឃមឹរបេ់អនក្ខ្ពេ់សឡើង្។ នឹង្ម្ចនការ   
អសាា រយសក្ើរសឡើង្សៅថ្ងៃសនេះ។ ការេំលុេះេំោ 
នឹង្សក្ើរសឡើង្សៅថ្ងៃសនេះ។ កុ្ំរង្ច់ារំហូរដល់ថ្ងៃ
ដេែក្សដើមបសីជឿវា ចូរសជឿវាសៅថ្ងៃសនេះ។  



 

ជំពកូ ១៥ 
 

ទទួលទស្សនៈវិស្័យរបស្់ព្រះជាម្ចា ស្់ 
 

រឯីអ្នកដែលផ្ញើជីវតិផលើ ព្រះជាម្ចា ស់ និងយកព្រះអ្ងគផ្វើជាទីបដងែក រិតជា
ទទួលព្រះររ(ផព្រើនបំ្ុត)មិនខាន! 

ផយផរម្ច១៧:៧ 
 

«ព្រះអ្ងគដតមយួអ្ងគគតដ់ែលផ្វើឲ្យព្ជលងននបញ្ហា ក្លា យជាទ្វវ ននកតីសងឃមឹ» 
Catherine Marshall 

 

ផរលខ្ាះ អ្នកមនិែឹងររីផបៀបដែលអារផ ះព្ាយអ្វីមយួបាន។ ផតើអ្នកធ្លា បម់្ចន
អារមមណ៍រផបៀបផនះរីមុនមកផទ? អ្នកអានព្រះគមពរីរាល់នងៃ អ្នករាយាមរកាឥរយិា
បងវជិជម្ចន អ្នកម្ចនមតិតសំឡាញ់លែៗ ជាផព្រើនផលើកទឹករតិតអ្នកឲ្យអ្តព់្ទ្វបំាន ប ុដនត
ក្លររាយាមទ្វងំប ុន្មម នផន្មះ ផៅដតផ្វើឲ្យអ្នកបាកទ់កឹរិតត។ អ្នកមនិអារទទួលបទ
រិផា្នជ៍ាមយួព្បផេទននកតសីងឃមឹ ដែលផយើងបាននិយាយកនាងមកផៅកនុង
ផសៀវផៅផនះ។ រិតណាស់ព្បដែលជាម្ចននងៃខ្ាះអ្នកម្ចនសងឃមឹផព្រើនជាងអ្នកែនទ 
ដតអ្នកមនិបានគតិថាខ្ាួនអ្នកមនិដមនជាមនុសសដែលម្ចនសងឃមឹផន្មះផទ។  

អ្នកមនិដមនជាមនុសសដតម្ចន កដ់ែលម្ចនអារមមណ៍ដបបផន្មះផទ។ ម្ចនមនុសសជា
ផព្រើនម្ចនក្លរលំបាកកនុងក្លរដសវងរកផសរកតីសងឃមឹ ផែើយកម៏្ចនមនុសសជាផព្រើន
ផៅដតព្បឹងផ្វើបនតផៅរកកតីសងឃមឹ។កតសីងឃមឹមនិអាព្ស័យផលើក្លលៈផទសៈរបស់អ្នក
ផទ  ផយើងអាររកវាផ ើញម្ចនដតផៅកនុងព្រះព្គិសតដតមយួគត។់ កតីសងឃមឹមនិបាន
ផលរមក ផ យារផយើងរងឲ់្យវាម្ចនផន្មះផទ។ កតីសងឃមឹគជឺាអ្វីមយួដែលចបំារ់
ព្តូវរិញ្ា ឹមផមើលដងនិងអ្េវិឌ្ឍន ៍ ផែើយក្លរសិកាព្រះបនទូលព្រះជាព្បចគឺំជាអាហារ
ដែលផយើងព្តូវក្លរ។ ផយើងមនិចបំាររ់ងច់វំាផទ កតីសងឃមឹផៅទីផនះ។ អ្នកអារចប់
ផ្តើមទទួលកតីសងឃមឹផៅនងៃផនះ។ មនិចបំាររ់ងច់ ំ ផែើមបបី ះពាល់វាផទ ដតអ្នកព្ាន់
ដតសផព្មររិតតថាជីវតិនឹងលំបាកផបើសិនជាាម នកតីសងឃមឹ។ែូផរនះផែតុអ្វីបានជាអ្នក
ាម នកតីសងឃមឹផរលផនះ។ រូរក្លរររំឹងទុកថានឹងម្ចនក្លរលែផកើតផ ើងផៅនងៃផនះ! 

ក្លរមយួដែលសំខានជ់ាផគបំ្ុត ដែលអ្នកអារផ្វើផែើមបរីស់ផៅកនុងជីវតិផរញ
ផ យកតីសងឃមឹ ផរញផ យភាររកីរាយជាមយួនឹងក្លរទនទឹងរងច់ែំរ៏ផំេើបអ្ំរីក្លរ
លែផន្មះគឺទទួលយកទសសនៈវសិសយ័របស់ព្រះជាម្ចា ស់។ ែរាបណាអ្នកផ ើញាា ន
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ភារផៅកនុងជីវតិរបស់អ្នកតាមរយៈ្មមជាតិ ទសសនៈវស័ិយរបស់ារឈ់ាម អ្នក
នឹងទទួលក្លរលបងួននក្លរម្ចនអារមមណ៍ឯក្ល និងបរាជយ័។ ប ុដនត ផៅផរលអ្នកចប់
ផ្តើមផមើលផ ើញជីវតិរបស់អ្នក តាមរផបៀបដែលព្រះជាម្ចា ស់ផមើលផ ើញផន្មះ កតី
សងឃមឹនឹងព្គបព់្គងផលើអ្នក។ 

ផនះគឺជាអ្វីដែលបានផកើតផ ើងជាមយួផោកអ្ព័្បាហា។ំ ផៅកនុងព្រះគមពរី ផោ
កបបតិតជរូំក១៥ ផោកអ្ព័្បាហាបំានម្ចនអារមមណ៍ អ្ស់សងឃមឹយា ងខាា ងំ។ ព្រះជា 
ម្ចា ស់បានសនាថា ផោកអ្ព័្បាហានំងឹផ្វើជាឪរុកននព្បជាជាតិន្មន្ម(សូមផមើល
កនុងផោកបបតតិ១២:២)ផែើយសនាផទៀតថា ទកឹែីក្លណាននឹងផ្វើឲ្យាតប់ានរំរងុ
រំផរ ើន(ផោកបបតត១ិ២:៥-៧)។ ប ុដនតផោកអ្ព័្បាហារំកផមើលមនិផ ើញថា ក្លរផន្មះ
អារផកើតផ ើងបានយា ងែូរផមតរ។ ាតព់្សឡាញ់ព្រះជាម្ចា ស់ ផែើយាតរ់ងម់្ចន
កតីសងឃមឹ ផ យារាតម់និអារម្ចនកូនបាន។ ផតើព្រះអារផ្វើឲ្យាតក់្លា យជា
ព្បជាជាតិែ៏្ បំានយា ងែូរផមតរ ផបើាតអ់្តម់្ចនអ្នកសនងព្តកូល្ងផន្មះ? 

កនុងផោកុបបតត១ិ៥:២-៣ផោកអ្ព័្បាហាបំានអ្្ាិា នក្លរទ្វងំផន្មះផ យផសរ 
កតីអ្្ាិា នយា ងអ្ស់ររីិតត ជាផសរកតីអ្្ាិា នដែលផយើងព្គបា់ន បានអ្្ិាា នរី
មយួផរលផៅមយួផរល។ ាតទូ់លថា«បរិព្តព្រះជាអ្ម្ចា ស់ ព្រះអ្ងគព្បទ្វនអ្វីមក
ទូលបងគកំឥ៏តព្បផយាជនដ៍ែរ ផព្ពាះទូលបងគនំឹងោចកផោកផនះផៅទ្វងំាម ន
កូន…» ផែើយផោកអ្ព័្បាហាបំានបនតផទៀតថា «ផមើល ព្ទងម់និបានព្បទ្វនកូនមក
ទូលបងគំផាះ…» ផោកអ្ព័្បាហាបំាកទ់ឹករិតត ាតប់ានសមាងឹផមើលអ្វរីីទសសនៈវ ិ
ស័យរបស់ាត ់ផែើយទសសនៈវស័ិយរបស់ាតម់និបានផ្វើឲ្យម្ចនកតសីងឃមឹផទ។  

ក្លរែឹងថា ផោកអ្ព័្បាហាអំ្តប់ានផ ើញរបូភារ្ំផទ ព្រះជាម្ចា ស់បានផ្វើក្លរ
យា ងអ្ាា រយ។ ព្រះគមពរី ផោកបបតត១ិ៥:៥ ដរងថា៖ 

 

«ររួព្ទងន់្មាំតផ់រញផៅផព្ៅព្បាបថ់ា រូរផមើលផៅផលើ ផម ឥ ូវ ផែើយ
រាបផ់្កា យរុះ ផបើឯងអារនឹងរាបទ់្វងំអ្ស់បាន ររួព្ទងម់្ចនបនទូលព្បាបថ់ា 
រួជឯងនឹងបានែូផចន ះដែរ។» 
 

ផៅកណាត លននភាគីរបស់ផោកអ្ព័្បាហាដំែលគួឲ្យអាណិត ព្រះជាម្ចា ស់បាន
ព្ជាបអ្វីដែលជាផសរកតីព្តូវក្លររបស់ផោកអ្ព័្បាហា ំាតព់្តូវបតូរទសសនៈវស័ិយរបស់
ាត។់ រីកដនាងដែលាតា់ម នសងឃមឹកនុងក្លរអ្្ិាា នផៅព្រះជាម្ចា ស់ អ្ំរីរបូភារ
តូរ  រូជរងសមយួ នឹងព្គបយ់ា ងដែលព្រះជាម្ចា ស់ករុំងម្ចនដ្នក្លរព្បទ្វនររ
ាតជ់ាមយួនឹងរួជរងសដែលមនិអាររាបប់ាន។ ែូផរនះព្រះអ្ងគបានន្មផំោកអ្ព័្បា
ហាផំរញផព្ៅផែើមបពី្បទ្វនទសសនៈវស័ិយងមីៈ ផលើផម ផរញផ យផ្កា យ។ ផៅផរល
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 ជាជាងសមាងឹផមើលរបូភារ
តូរ  ព្រះជាម្ចា ស់ព្ទងរ់ង់
បង្ហា ញផយើងរបូភារ្ំ របូ
ភាររបស់ព្រះជាម្ចា ស់  រី
ផព្ពាះទសសនៈវស័ិយរបស់
ព្ទងផ់្កា ស់បតូរអ្វីៗ ព្គបយ់ា ង 

ដែលផោកអ្ព័្បាហាបំានទទលួទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះ កតីសងឃមឹរបស់ាតប់ាន
រស់ផ ើង។ រ  មូ៤:១៨ ដរងថាៈ ែបតិក្លលផោកអ្ស់ទីសងឃមឹផែើយផន្មះ កផ៏រះដត
ផជឿផ យកតីសងឃមឹវញិ ផែើមបឲី្យបានព្ត បជ់ាឪរុកែល់ាសនជ៍ាផព្រើន ែូរផសរ
កតីដែលម្ចនព្រះបនទូលទុកមកថា «រូជឯងនងឹបានែូផចន ះ»។ 

ផរឿងរបស់ផោកអ្ព្បាហារំតិជាបានផលើកទឹករិតតខាា ងំណាស់។ ផរឿងផនះបាន
ព្បាបខ់្ញុ ំថា ផទ្វះបីជាផយើងលែបំ្ុតកតីកអ៏ារបាកទ់ឹករតិតបានដែររីមយួផរលផៅមយួ

ផរល។ ជា្មមតាផទដែលសួរព្រះជាម្ចា ស់ផៅ
ផរលផយើងមនិផ ើញថាផសរកតីសនារបស់ព្ទង់
សផព្មរបាន។ ប ុដនត ផយើងមនិចបំារផ់ៅកដនាង
ជាបា់ងំផន្មះ រំផពាះអារមមណ៍ននក្លរសងសយ័
និងបាកទ់កឹរិតតផទ។ ជាជាងសមាងឹផមើលរបូភារ
តូរ  ព្រះជាម្ចា ស់ព្ទងរ់ងប់ង្ហា ញផយើងរបូភារ្ ំ
របូភាររបស់ព្រះជាម្ចា ស់  រីផព្ពាះទសសនៈវស័ិ
យរបស់ព្ទងផ់្កា ស់បតូរអ្វីៗព្គបយ់ា ង។ 

 

ចរូពាក្វ់វនតារបស្ព់្រះជាម្ចា ស្ ់
 

សូមពាកអ់្វីដែលខ្ញុ ំនឹងផៅថា «ដវនតាព្រះជាម្ចា ស់» របស់ផយើង ផែើយផមើលអ្វីតាម
ទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះអ្ងគ។ ព្រះអ្ងគទតផ ើញអ្វីៗរិតជាផ្សងរីអ្វីៗ ដែលផយើង
ផ ើញ ផព្ពាះព្ទងទ់តផ ើញទបីញ្ាបត់ាងំរីផរលចបផ់្តើម។  

ផតើព្រះជាម្ចា ស់ទតផ ើញអ្នកយា ងែូរផមតរ? ព្រះអ្ងគព្ទងព់្សឡាញ់អ្នកផលើស
ជាងអ្វីដែលយល់ែល់ ផែើយព្ទងម់្ចនដ្នក្លរលែសព្ម្ចបជ់ីវតិរបស់អ្នក។ អ្នកមនិ
ផៅម្ចន កឯ់ងផទ ផព្ពាះព្ទងគ់ងផ់ៅជាមយួអ្នកជានិរា។ ក្លរអ្តផ់ទ្វសរបស់ព្រះជា
ម្ចា ស់្ំជាងរាល់អ្ំផរើបាបដែលអ្នកបានព្បព្រឹតត។ ផសរកតផីមតាត របស់ព្ទងង់មីជាផរៀង
រាល់នងៃ។ កនុងន្មមជាអ្នកផជឿ ព្រះអ្ងគព្បទ្វនែល់អ្នក នូវអ្ណំារ ផែើយអ្នកមនិព្តូវ
រស់ផៅកនុងជីវតិដែលបរាជយ័ផ ើយ។ អ្នកព្តូវបានផកើតជាងមផីៅកនុងព្រះព្គិសត បាន
ព្បទ្វនជីវតិងម ី ផែើយអ្នកអារឆ្ាងក្លតព់្គបយ់ា ងបានតាងំរមីុននិងន្មអ្ន្មគតផ ព្ ះ
ផៅរកអ្វីដែលផៅខាងមុខ្អ្នក។ ផរលអ្នកែឹងថា អ្នកជាអ្នកណាផៅកនុងព្រះព្គិសត 
និងរីរផបៀបដែលព្រះជាម្ចា ស់ផមើលអ្នកផ យារយញ្ញបូជាបុព្តរបស់ព្ទង ់វានឹងផ្វើ
ឲ្យវ ី្ ីជីវតិរស់ផៅរបស់អ្នកផ្កា ស់បតូរ។ 

ព្រះជាម្ចា ស់ព្ទងប់ានទតផមើលក្លរបងាបផងាើតរបស់ព្ទង ់ផែើយម្ចនបនទូលថាលែ 
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ព្បផសើរផែើយ (សូមផមើលផោកបបតត១ិ:៣១)។ អ្នកគជឺារំដណកមយួននក្លរបងា
បផងាើតរបស់ព្រះ ែូផរនះអ្នកកល៏ែព្បផសើរដែរ។ ប ុដនតសូមផជឿយា ងែូផរនះថា ផយើងអារ
នឹងជួបទុកខលំបាក។ ខ្ញុមំនិបាននិយាយរីនិសសយ័ផោកយីរ៍បស់អ្នកផទ។ ាវក
ប ូល ម្ចនដងាងថា «ែបតិខ្ញុ ំែងឹថាអ្វីៗដែលលែមនិសាិតផៅកនុងខ្ញុ ំផទ ផពាលគឺមនិសាិត
កនុងខ្ញុ ំដែលម្ចននិសសយ័ផោកយីផ៍ទ»។(រ  មូ៧:១៨)និសសយ័ផោកីយរ៍បសផយើងផ្វើ
ឲ្យខូ្រខាត ផែើយផយើងព្គបា់ន ផ្វើខុ្សជាផព្រើន។ ផរលព្រះអ្ងគម្ចនបនទូលថា«អ្នក
លែព្បផសើរផែើយ» ព្ទងម់្ចនបនទូលអ្ំរីជីវតិដែលផកើតជាងមីខាងវញិ្ហញ ណរបស់អ្នក។ 

 

ផយើងជាាន ព្រះែសដ[របស់ព្ទងផ់្កទ ល់]ដែល ព្រះជាម្ចា ស់បានបផងាើតមកកនុ ង
អ្ងគព្រះព្គិសដផយស ូ ផែើមបឲី្យផយើងព្បព្រឹតតអ្ំផរើលែដែលព្រះអ្ងគបានបព្មុងទុក
ជាមុន សំរាបឲ់្យផយើងព្បព្រឹតតតាម។ 

ផអ្ផេសូរ២:២០ 
 

វាម្ចនារ:សំខានណ់ាស់ដែលផយើងព្តូវយល់អ្ំរីធ្លតុរិតននក្លរផកើតជាងម ី និង
ចបផ់្តើមផ្វើអ្តតសញ្ហញ ណជាមយួរួកវា។ ម្ចនមនុសសជាផព្រើនព្បព្រឹតតអាព្កកផ់ យ
ាររួកផគគិតថារួកផគអាព្កក ់រួកផគ ផជឿ ថារួកផគអាព្កក ់ជាញឹកញាប ់មនុសស
សាិតផៅជាបា់ជំាមយួររន្មបទជីវតិននអ្ំផរើបាបផព្ពាះផគមនិផជឿថារួកផគម្ចនផសរ ី
ភាររីវាតាមរយៈព្រះព្គិសត។ រួកផគផមើលអ្វីដែលផគធ្លា បផ់មើលរីមុនជានិរា រកួផគ
មនិយល់រអី្ំណារននក្លរផកើតជាងមី ព្បសិនផបើអ្នកណាម្ចន កផ់ៅរមួជាមយួព្រះព្គិសដ 
អ្នកផន្មះបានផកើតជាងមី អ្វីៗរអី្តីតក្លលបានកនាង្ុតផៅ ផែើយអ្វីៗទ្វងំអ្ស់បាន
ដព្បមកជាងមវីញិ(២កូរនិងូស៥:១៧)។  

ែរាបណាផៅម្ចនទុកខលំបាក វាជាក្លរយល់ែឹង ឬរតិជាផជឿថា ឥ ូវផនះព្រះ
ជាម្ចា ស់ទតមកផយើងជាមនុសសសុររតិតាមរយៈព្រះព្គិសត។ 

 

ព្រះព្គិសដាម នបាបទ្វល់ដតផាះ ដតព្រះជាម្ចា ស់បានផ្វើឲ្យព្រះអ្ងគផៅជាតួ
បាបសំរាបផ់យើង ផែើមបផីព្បាសផយើងឲ្យបានសុររតិរមួជាមយួព្រះព្គិសដដែរ។  

២កូរនិងូស ៥:២១ 
 

ែូរជាមនុសសម្ចន ក ់ ជាអ្នកម្ចនអារមមណ៍ថា «ម្ចនកំែុស» ផសទើរដតមយួជីវតិ
របស់ខ្ញុ ំ ក្លរផរៀនអ្ំរីផាលលទធិផសរកតីសុររតិតាមរយៈព្រះព្គិសត គឺជាក្លរមយួ     
អ្ាា រយផរញផ យផសរភីារនងិជាក្លរលែរំផពាះខ្ញុ ំ។ ខ្ញុ ំរូលរិតតជួយ មនុសសឲ្យបាន
យល់រីក្លរផនះ ផែើមបឲី្យផគឈបប់ែិផស្នខ៍្ាួនរបស់រួកផគ ផព្ពាះផគផមើលមនិផ ើញ
ថា រួកផគអារព្គបល័់កខណ៍ផៅកនុងជីវតិព្បចនំងៃរបស់រួកផគ។ ផសរកតីសុររតិរបស់ 



152                           ចូរដាស្់សស្ចក្តីស្ង្ឃមឹរបស្់អ្នក្ស ើង្!                    
ផយើងរំផពាះព្រះអ្ងគមនិអាព្ស័យផលើអ្វីដែលផយើងផ្វើផន្មះផទ ដតវាអាព្ស័យផលើអ្វី
ដែលព្រះផយស ូបានផ្វើ។  

ផរលផយើងផរៀនផព្រើនផ ើងៗអ្រំីផសរកតីព្សឡាញ់ អ្ំរីក្លរទទួលាគ ល់ និងអ្ំរី
ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ផយើងកតសំ់ាល់ថា ផសរកតសីងឃមឹបានក្លា យជានែគូរ 
រែូត។ ផ យផាម ះព្តងខ់្ញុមំនិអារនកឹផ ើញផ ើងវញិផរលកនាងមកដែលខ្ញុ ំម្ចន
អារមមណ៍អ្ស់សងឃមឹ។ ផយើងអារផរៀនកនុងក្លរទុករតិតព្រះជាម្ចា ស់និងម្ចនទនុំករតិត
ថាកនុងផរលដែលផយើងរកីរផព្មើន និងផ្កា ស់បតូរ ព្រះអ្ងគទតផ ើញផសរកតីព្សឡាញ់
និងក្លរបតូរផ្កត ររ់បស់ផយើងរផំពាះព្ទង ់ ផែើយព្ទងផ់ៅ ផែើយទតមកផយើងជាមនុសស
ផៅដតម្ចនទំន្មកទ់ំនងព្តឹមព្តវូជាមយួព្រះអ្ងគ។ 

ម្ចនភារខុ្សាន យា ងខាា ងំរវាងអ្នកជាអ្នកណានងិអ្វីដែលអ្នកផ្វើ។ ផែតុផនះ
បានជាខ្ញុ ំផលើកទឹករិតត មនុសសឲ្យដបងដរករួកផគជា«អ្នកណា»រីអ្វីដែលរកួផគ«ផ្វើ»
។ អ្នកគឺជាបុព្ត្ីតារបស់ព្រះជាម្ចា ស់។ អ្នកបានផកើតជាងមីផែើយ។ អ្នកផរញផ យ
ព្រះវញិ្ហញ ណ។ ជំនួសឲ្យសមាងឹផមើលនិសសយ័ផោកីយរ៍បស់អ្នក សូមទទួលយក   
ទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះផែើយផមើលវញិ្ហញ ណរបស់អ្នក។សូមផមើលខ្ាួនអ្នកកនុងកញ្ាក់
ននព្រះបនទូលព្រះផែើយរកីរាយជាមយួអ្នកជាអ្នកណាផៅកនុងព្រះព្គិសតផយស ូ។ 

ខ្ញុ ំជព្មុញអ្នកឲ្យ ទទួលទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ផៅកនុងជីវតិរបស់អ្នក 
ផរលអ្នកម្ចនក្លរលបងលផ្សងៗ។ រូរផមើលរកួផគែូរដែលព្រះបានទតផមើល។ 
ព្រះអ្ងគទតផ ើញថាក្លរលបងលទ្វងំផន្មះព្ានដ់តជាក្លរបផណាត ះអាសននប ុផណាណ ះ។ 
បញ្ហា មនិសាិតផៅរែូតផន្មះផទ ែូផរនះរូររកាកតីសងឃមឹរបស់អ្នកខ្ពស់ផ ើង ផព្ពាះក្លរ
ទំលុះទំោយរបស់អ្នកខ្ិតជតិមកែល់ផែើយ ជាជាងអ្វីដែលអ្នកគិត «ក្លរផនះមនិ
សាិតផៅរែូតផទ ខ្ញុ ំព្តូវដតស ូព្ទ្វជំាមយួវា!»។ 

 

ផរលអ្នកសាិតផៅកនុងកដនាងរផងែៀត ផែើយអ្វីព្គបយ់ា ងព្ប្ងំជាមយួអ្នក 
អ្នកហាកប់ីែូរជាព្ទ្វដំលងបានផទៀតផែើយ សូមកុំផបាះបងផ់ចល ផព្ពាះវា
ជាកដនាងនងិផរលផវោដែលផកើនផ ើង!។ 

Harriet Beecher Stowe 
 

ព្រះអ្ងគព្បាថាន រងឲ់្យអ្នកផ្វើែំផណើ រជាមយួព្ទង។់ ក្លរឈបឬ់ផៅបនតផទៀតគឺជា
ជផព្មើសរបស់ផយើង។ ព្រះអ្ងគព្បទ្វនផសរកតីសនារបស់ព្ទងែ់ល់ផយើង ផែើយវា
ផព្សរផលើផយើងផៅដតឈររងឹម្ចផំែើយរនារផរលរែូតទ្វល់ដត រយះុជីវតិបានបក់
បាត់្ ុតផៅ។ ព្បាកែណាស់ ព្រះអ្ងគជួយ ផយើង ព្ទងព់្បទ្វនព្រះគុណ កំឡាងំ និង
ក្លរផលើកទឹករតិតរបស់ព្ទងែ់ល់ផយើង ដតទីបំ្ុត ផយើងព្តូវដតសផព្មររិតតកនុងក្លរបនត
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ផៅមុខ្ឬឈប។់ អ្តាព្បផយាជនម៍យួរីក្លរលបងលគឺថា ព្រះផព្បើវាផែើមបឲី្យផយើងរងឹ
ម្ចជំាមយួទុកខលំបាកដែលផយើងជួបផន្មះ។ 

 

កុំេយ័ខាា រអ្វី ផយើងសាិតផៅជាមយួអ្នក កុំព្រួយបារមភឲ្យផាះ ផយើងជាព្រះ
របស់អ្នក ផយើងនឹងឲ្យអ្នកម្ចនកម្ចា ងំរងឹបុឹង ផយើងជួយ អ្នក ផយើងាពំ្ទអ្នក… 

ផអ្ាយ៤១:១០ 
 

ផនះគឺជាបទគមពរីែអ៏្ាា រយដែលព្បាបផ់យើងថា សូមបដីតផយើងឆ្ាងក្លតអ់្វីមយួដែល
រិបាក ព្រះនឹងផ្វើឲ្យម្ចនក្លរលែផកើតផរញរីក្លរផន្មះ។ ព្ទងផ់្វើក្លរជាផព្រើន ដតក្លរ
មយួដែលព្ទងផ់្វើគឺជួយ ឲ្យអ្នកម្ចនកំឡាងំខាា ងំផ ើង។ ផយើងជួបនងឹទុកខលំបាក
ផែើមបឲី្យផយើងបានរងឹម្ច។ំ និយាយមា ងផទៀត អ្វីដែលផ្វើឲ្យផយើងមនិសបាយរិតត 
ឬ ម្ចនក្លរេយ័ខាា រ ឬ ព្រួយបារមភ វាមនិអាររខំានផយើងផាះផ ើយ។ 

មនុសសម្ចន ក ់ ជាអ្នកហាតព់្បាណផៅកដនាងផលើកែុំដែកនងឹទទួលបានារែុ់ ំ
ដតផៅផរលាតឬ់ន្មងផៅែល់រំណុរទ្វងំផន្មះ ផែើយវ ិ្ មីយួផែើមបឲី្យបានារែុ់ំ
្ំជាងមុនគឺព្តូវផលើកែុំដែក្ៃនជ់ាងមុន។ មុនផរលផយើងទូលសូមព្រះជាម្ចា ស់ឲ្យ
ផលើកផយើងផៅកនុងរំណុរណាមយួផៅកនុងជីវតិរបស់ផយើង។ ផយើងអារររំឹងទុកព្រះ
ជាម្ចា ស់ឲ្យផ្វើក្លរអ្វីមយួកនុងផយើង មុនផរលព្ទងផ់្វើអ្វីៗ សព្ម្ចបផ់យើង។ ផយើងអារ
និយាយបានថា ផយើងអារផ្វើឲ្យផៅជាទំោបក់នុងក្លរផលើកែុំដែក្ៃនផ់ៅៗផៅខាង
វញិ្ហញ ណ។ 

ឧទ្វែរណ៍ផយើងអារអ្្ាិា នសូមឲ្យផសរកតីព្សឡាញ់រំផរ ើនក្លនដ់តផព្រើនផ ើង
ដតវាអារម្ចននយ័្ងដែរថា ផយើងអារផៅជាមយួមនុសសដែលរិបាកកនុងក្លរព្ស
ឡាញ់។ ខ្ញុ ំចបំានថា ផរលមយួខ្ញុ ំអ្្ាិា នឲ្យម្ចនសមតាភារកនុង ក្លរព្សឡាញ់
មនុសសដែលមនិគួរឲ្យព្សឡាញ់! រីរបីសបាត ែ៍ផព្ក្លយមក  ខ្ញុ ំបានរអ្ ូរទ្វ ំកព់្រះ
អ្ងគកនុងផសរកតីអ្្ិាា នអ្ំរមីនុសសយា ប ់ ដែលរូរមកកនុងជវីតិរបស់ខ្ញុ ំ ផែើយព្ទង់
បានរលឹំកខ្ញុ ំថា ខ្ញុ ំនឹងមនិអារផរៀនព្សឡាញ់មនុសសមនិគួរឲ្យព្សឡាញ់បានផទ ផបើ
សិនជាខ្ញុ ំផៅដតជាមយួមនុសសគួរឲ្យព្សឡាញ់អ្តដ់ែលផ្វើឲ្យខ្ញុ ំខ្ឹងផាះផន្មះ។ 

ផរលផយើងអ្្ាិា នែល់ព្រះជាម្ចា ស់ ផែើមបឲី្យព្ទងប់ានផព្បើព្បាស់ផយើងព្បផសើរ
ជាងមុន ផយើងព្តូវចថំា ផោកប ូលម្ចនព្បាសនថ៍ា ែបតិទ្វវ រផបើករំែយា ង្ំសំ
រាបឲ់្យខ្ញុបំំផរញកិរាក្លរផៅទផីន្មះ ផទ្វះបីម្ចនអ្នកព្ប្ងំផព្រើនយា ងណាកផ៏ យ 
(១កូរនិងូល១៦:៩)។ ាតាងំព្ប្ងំជាមយួអ្វីៗដែលលែ។ វាសែបក់្លរលូតោស់
និងែំផណើ រក្លរព្គបព់្បផេទ ដតផបើអ្នកផៅដតផាម ះព្តង ់ ព្រះអ្ងគនឹងរផំ ះផយើងផែើយ
កនុងផរលជាមយួាន ផន្មះ  ព្ទងន់ឹងជួយ ផយើងឲ្យលូតោស់   ខាងវញិ្ហញ ណតាមរយៈ 
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អ្នកអារផ្វើកតីសងឃមឹឲ្យ
ក្លា យជាទម្ចា ប។់ 

ទុកខលំបាក។  
ផនះមនិដមនម្ចននយ័ថា ព្រះជាម្ចា ស់ជាអ្នកបផងាើតបញ្ហា របស់ផយើងផទ ដតព្ទង់

ផព្បើវាផែើមបជីួយ ផយើងបានជាផព្រើនយា ង។ ផរលដែលអ្នកករុំងសាិតផៅកនុងក្លរលបង
លឬាា នភារឈចឺប ់សូមរាយាមគតិរីក្លរលែដែលនឹងផកើតផរញរីវា ជំនួសឲ្យ
ព្ានដ់តគិតរីក្លរលំបាកផន្មះ។ ផៅផរលផែតុ្លទ្វងំឡាយផ្វើឲ្យកតីសងឃមឹបាត់
បង ់រូរម្ចនសងឃមឹកនុងជំផនឿ ែូរផោកអ្ព័្បាហាបំានផ្វើ។  

រីទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ក្លរលែកំរុងផកើតម្ចនផ ើង ផទ្វះបីជាអ្នក
កំរុងរងច់កំ្លរទំលុះទោំយឬក្លរផព្បាសផោះរបស់អ្នកកត។ី អ្នកកំរុងលូតោស់
ខាងវញិ្ហញ ណ អ្នកករុំងអ្េវិឌ្ឍនក៍្លរអ្ត់្ មត ់ អ្នកកំរុងស ូព្ទ្វកំ្លរាកលបងផែើយ 
ផរលអ្នកឆ្ាងក្លតវ់ា្ុត អ្នកនងឹម្ចនបទរិផា្នន៍នក្លរផលើកតផមាើង។អ្នកនឹងថាវ យ
សិរលីែែល់ព្រះជាម្ចា ស់ផ យអ្នកព្សឡាញ់ព្រះជាម្ចា ស់ែូរាន ផៅផរលផនះ ផទ្វះបី
ជាក្លល:ផទស:របស់អ្នកផ្កា ស់បតូរកតី។  

ក្លរាកលបងម្ចនតនមា។ វាឈចឺប ់ដតវាម្ចនតនមា! ផយើងព្គបា់ន ឆ្ាងក្លតវ់ា ដត
មនិដមនផយើងទ្វងំអ្ស់ាន ឆ្ាងក្លតវ់ាផ យផជាគជយ័ព្គបា់ន ផន្មះផទ។ ជាញឹកញាប់
ខ្ញុ ំនិយាយថាបន្មទ បរ់ីក្លរាកលបង អ្នកខ្ាះម្ចនទីបន្មទ ល់ ដតម្ចនអ្នកផ្សងផទៀត
ម្ចនដតក្លរ«រអ្ ូរទ្វ»ំដែរ។ 

 

ការស្វើឲ្យក្តសី្ង្ឃមឹកាា យជាទលំាប ់
 

ផែើមបឲី្យអារទទួលទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះបាន អ្នកចបំារព់្តូវអ្េវិឌ្ឍនទ៍ម្ចា បង់មី
ខ្ាះផៅកនុងជីវតិព្បចនំងៃរបស់អ្នក ទម្ចា បង់មី។ ាត បព់ាកយ«ទម្ចា ប»់ អារផ្វើឲ្យអ្នកគិត
ថាជាទម្ចា បអ់ាព្កក(់ផព្ពាះទំោបអ់ាព្កកផ់្វើឲ្យម្ចនក្លរទ្វកទ់្វញបំ្ុតសរវនងៃផនះ) 
ដតអ្នកអារអ្េវិឌ្ឍនទ៍ម្ចា បល់ែដែរ។ គួរឲ្យកតសំ់ាល់បំ្ុតផន្មះគឺផ្វើឲ្យកតសីងឃមឹ 

ក្លា យជាទំោប។់ កតីសងឃមឹអារជាអ្វីមយួដែលអ្នក
ព្តូវរំណាយផរលអ្េវិឌ្ឍន ៍ រែូតែល់ផរលវាក្លា យ
ជានិសសយ័រី្មមជាតិរបស់អ្នក។ 

ឥរយិាបងននក្លរផជឿជាក ់ដសវងរក រងប់ាន និងក្លរររំងឹទុកជាមុនថាព្រះអ្ងគនឹង
ផ្វើអ្វីមយួអ្ាា រយ មនិដមនជាអ្វីផកើតផ ើងផ យារ្មមជាតិរំផពាះអ្នករែូតផន្មះ
ផទ។ ផនះគឺជា្នតគ់ំនតិននកតសីងឃមឹដែលអ្នកព្តូវម្ចនបំណង រិតតអ្េវិឌ្ឍនរ៍ែូត
ក្លា យជាទំោប់្ មមជាតទិីរីរ។ វ ិ្ ីមយួកនុងក្លរផ្វើក្លរផនះគជឺាក្លររលឹំកខ្ាួនអ្នកផែើមប ី
ក្លា យជាអ្នកដែលអារទទួលក្លរលែបាន។ ព្បដែលអ្នកគួរដត កស់ញ្ហញ ព្គបក់ដនាង
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ផៅកនុង្ទះរបស់អ្នកដែលរលឹំកអ្នកឲ្យម្ចនែួងរតិតផរញផ យកតីសងឃមឹ។ ខ្ញុ ំផជឿជាក់
កនុងក្លរផព្បើព្គបទ់្វងំវ ិ្ ីចបំារផ់រលខ្ញុ ំកំរុងផ ះព្ាយជាមយួក្លរអ្េវិឌ្ឍនទ៍ំោប ់
ងមី។ ទំោបល់ែផ្វើឲ្យាម នកដនាងសព្ម្ចបទ់ោំបអ់ាព្កក ់ ែូផរនះផបើអ្នកម្ចនទោំបន់ន
កតីសងឃមឹ ផន្មះនឹងាម នកដនាងផៅកនុងគំនតិនិងរិតតរបស់អ្នកសព្ម្ចបក់្លរាម នសងឃមឹ 
ក្លរបាកទ់ឹករតិត និងក្លរផព្កៀមព្កំរិតតផ ើយ។ 

ព្រះគមពរី ហាបាគុក២:២ ដងាងថាៈ 
 

ព្រះអ្ម្ចា ស់ម្ចនព្រះបនទូលតបមកខ្ញុ ំែូរតផៅ៖«រូរកតព់្តានិមិតតផែតុែ ៏    
អ្ាា រយផនះ រូរចរទុកផៅផលើបនទះ ផែើមបឲី្យផគព្សួល[ង្ហយនិងផលឿន]អាន។  
 

រូរកតព់្តានមិតិតរបស់អ្នកទុក។វាមនិចបំារផ់្វើអ្វីឲ្យដវង ៃ្ យឬរិនិតយរិរយ័ផព្រើន
ផទ។ អ្នកអារផ្វើសញ្ហញ តូរដែលអ្នកអារអាន«ង្ហយនិងផលឿន» ផរលដែលអ្នកនិង
ព្គួាររបស់អ្នកព្បញា បព់្បញា ល់។ រូរគិតរីកតសីងឃមឹផព្រើនប ុណាណ ដែលអ្នកព្តូវម្ចន 
ព្បសិនផបើ…  

 ផរលអ្នកផព្ក្លករីផគងែុសផឆ្មញរបស់អ្នក ម្ចនសញ្ហញ ផៅនឹងកញ្ាកប់នទប់
ទឹកដែលអ្នកអារអាន «កតីសងឃមឹសំខានណ់ាស់ កុំផេារកនុងក្លរផជឿថាព្រះ
នឹងផ្វើក្លរ្ំផៅកនុងជីវតិរបស់អ្នកផៅនងៃផនះ»។ 

 ផរលអ្នកផែើរផៅបនទបព់្បជំុ ម្ចនសញ្ហញ ដែលអានៈ «កតីសងឃមឹគឺរកីរាយជា
មុនរំផពាះអ្វីដែលលែ»។ ទទលួយកភាររកីរាយ។ ព្រះអ្ងគម្ចនក្លរលែផៅ
កនុងឃ្ា ងំ។  

 ផរលអ្នកផៅ្ទះបាយ រអិំ្នអាហារផរលព្រឹក ម្ចនសញ្ហញ បិតផៅផលើ      
រង្រ្ង្ហា នដែលអានថាៈ «រូររផំេើប ព្រះអ្ងគកំរុងរំអ្និអាហារអ្វីមយួដែល   
អ្ាា រយផៅនងៃផនះ»។ 

 ផរលអ្នកជិះឡានផៅផ្វើក្លរផៅផរលព្រឹក យកកូនៗផៅផរៀន ឬ ផៅជួប
ញុាំក្លផែវជាមយួមតិតសំឡាញ់ ម្ចនសញ្ហញ ដែលអានៈ «រូរម្ចនកតីសងឃមឹ
ផ ើង ព្រះអ្ងគគងជ់ាមយួអ្នកផៅនងៃផនះ ផែើយព្ទងរ់កីរាយកនុងក្លរគងផ់ៅ
ជាមយួអ្នក»។ 

 

ខ្ញុ ំមនិែងឹថាអ្នកយា ងែូរផមតរផទ ដតខ្ញុ ំម្ចនសងឃមឹររួរាល់ផែើយ! ផបើសិនរងរ់ស់ផៅ
កនុងជីវតិននកតីសងឃមឹ ផ្វើឲ្យអ្ស់រីសមតាភារ។ ម្ចនកិរាក្លរជាផព្រើនដែលរាយាម
លួរកតីសងឃមឹរីនងៃរបស់អ្នក។ សផព្មររិតតថាអ្នកនឹងម្ចនសងឃមឹផព្រើនជាង «អ្នក
លួរកតីសងឃមឹ» ជាមយួនឹងសញ្ហញ រលឹំករកីតីសងឃមឹ។ រូរបិតវាព្គបក់ដនាង! ក្លរផនះ
សំខាន ់រិផសស ផបើសិនអ្នកជាមនុសសដែលអ្វជិជម្ចន ឬបាកទ់ឹករតិត ឬ ផបើសិនជា 
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អ្នកឆ្ាងក្លត ់ព្ាទុកខលំបាក។ 
 

ស ើង្ខ្ពស្ប់ ៉ុណ្ណា អ្នក្នងឹ្ស ើញកានវ់ែចាស្ប់ ៉ុសណ្ណា ះ 
 

ខ្ញុ ំព្តូវដតទទួលាគ ល់ថា ខ្ញុមំនិដមនជាអ្នកផែើរផលងផ ើងេនផំព្រើនណាស់ណាផន្មះ
ផទ។ ប ុដនត អ្នកជាមនុសសរូលរិតតផ ើងេន ំ ដតវាមនិដមនង្ហយែូរជាក្លរញុាទំឹកដត
មយួដរងរបស់ខ្ញុ ំផទ។ ខ្ញុរូំលរិតតរំណាយផរលរុងសបាត ែ៍របស់ខ្ញុ ំផែើរផលងជាមយួ 
កូនៗរបស់ខ្ញុ ំ ជាជាងផែើររកុនព្រឬផែើរតាមជនបទនព្រេន។ំ ប ដុនតរួកផគបានព្បាបខ់្ញុ ំថា 
ផរលអ្នកផ ើងេនពំ្ត បម់កវញិ រួកផគរាយាមដសវងរកថា រួកផគផៅកដនាងណា
រិតព្បាែក។ រួកផគរកផមើលវ ិ្ ី ផែើមបផី ើងឲ្យក្លនដ់តខ្ពស់ផ ើង។ មនិថារកួផគព្តូវ 
ផ ើងផែើមផឈើឬព្បញា បព់្បញា ល់ផ ើងេន ំឬ ផ ើងផ្កទ ងំងម្ ំៗកផ៏ យ  អ្នកផ ើងេន ំ
ផ ើងខ្ពស់ផ ើង។ រួកផគបានែឹងថា ផរលរួកផគផ ើងខ្ពស់ខាា ងំប ុណាណ  រួកផគនឹង
ផមើលផ ើញបាន ៃ្ យប ុផណាណ ះដែរ។  

ខ្ញុ ំគិតថា ែូរាន ជាផសរកតីរតិសព្ម្ចបអ់្នកនិងខ្ញុ ំផៅនងៃផនះ។ ផរលខ្ាះវារិបាក
កនុងក្លរផ ើញទិសផៅដែលផយើងព្តូវផៅ ផព្ពាះក្លរផមើលផ ើញរបស់ផយើងម្ចនកំរតិ
។ ផយើងអារម្ចនក្លរភានព់្រ ំ ផ យារាា នភារជុំវញិនិងក្លរមនិម្ចនភារ
ព្បាកែព្បជាថា ព្តូវផៅកដនាងណាបន្មទ បផ់ទៀត ផ យារផយើងអ្តម់្ចនទសសនៈ   
វស័ិយព្តឹមព្តូវ។ កតីសងឃមឹនងិទិសផៅរបស់ផយើងទនផ់ខ្ាយ ផែើយក្លរបរាជយ័រី
អ្តីតក្លល កតីររំឹងទ្វប ផ្វើឲ្យងងឹតផែើយឲ្យធ្លា កផ់ព្ៅផៅៗកនុងក្លរបាកទ់កឹរិតត។ 

ផែើមបឲី្យអារទទួលទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះជាម្ចា ស់បាន អ្នកព្តូវផ ើងផៅឲ្យ   
ខ្ពស់។ អ្នកព្តូវផរ ើភារមនិែឹងគុណរីអ្តីតក្លលផរញ អ្នកព្តូវឈបផ់ ើងេននំនក្លរ
សងសយ័និងក្លរបាកទ់ឹករតិតផទៀត។ ផបើសិនជាអ្នកផព្ជើសផរ ើសក្លរម្ចនកតីររំឹងទុក
ខ្ពស់និងសងឃមឹខ្ពស់ ខ្ញុ ំផជឿថា អ្នកនឹងចបផ់្តើមទទួលយកក្លរម្ចនទសសនៈវស័ិយងម ី
ជាទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះជាម្ចា ស់។ ផៅផរលក្លរផន្មះផកើតផ ើង អ្នកនឹងអារ
ផមើលផ ើញ ៃ្ យជាងអ្នកធ្លា បផ់មើលផ ើញរីមុន។  

 

ចរូដាស្ស់ស្ចក្តសី្ង្ឃមឹរបស្អ់្នក្ស ើង្! 
 

អ្នកអារកណំតឲ់្យរាស់ថា ជវីតិដបបណាអ្នកនងឹរងរ់ស់ផៅ អាព្ស័យផលើវ ិ្ ីននក្លរ
ផព្ជើសផរ ើសកនុងក្លរផមើលខ្ាួនឯង និង ាា នភារននជីវតិរបស់អ្នក។ ផបើអ្នកផមើលក្លរ
បរាជយ័របស់អ្នក ផែើយគតិថាក្លរទ្វងំផន្មះជាអ្វីដែលកណំតផ់ជាគវាសន្មរបស់
អ្នក អ្នកនងឹមនិសងឃមឹថាព្រះអ្ងគនឹងផ្វើក្លរជាផព្រើនផៅកនុងជីវតិរបស់អ្នកបានផទ។ 
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ផែើយព្បសិនផបើអ្នក ផមើលនិងនិយាយដតរីបញ្ហា របស់អ្នកជាញឹកយា ប ់វានឹងផមើល
ផៅហាកប់ែូីរជា្ំផរកមនិអារយកឈនះបាន ផែើយអ្នកនងឹរកផ ើញថាកតីសងឃមឹ
គឺជាអ្វីមយួដែលរិបាកកនុងក្លររកាណាស់។  

ប ុដនត រូរអ្រព្រះគុណ ម្ចនទសសនៈវស័ិយផ្សងៗរីាន ។ ទសសនៈវស័ិយរបស់ព្រះ
ជាម្ចា ស់សព្ម្ចបអ់្នកនិងសព្ម្ចបជ់ីវតិរបស់អ្នកព្បផសើរជាងទសសនៈវស័ិយផ្សងផទៀត 
…។ ម្ចនក្លរដតមយួគតដ់ែលផ្វើឲ្យម្ចនបញ្ហា ។ ផរលព្រះអ្ងគទតមកអ្នក ព្ទងផ់រញ
ផ យកតីព្សឡាញ់ ផែើយព្ទងក់ប៏ាន កដ់្នក្លរែ៏្ ជំាមយួាន សព្ម្ចបជ់ីវតិរបស់
អ្នកររួផៅផែើយ។ ព្រះគមពរី ផយផរម្ច២៩:១១ដរងថា «ផយើងាគ ល់រាស់នូវគំផរាង
ក្លរដែលផយើងបានផព្ាងទុក សំរាបអ់្នករាល់ាន  ជាគំផរាងក្លរដែល្ដល់ផសរកដីសុខ្
ានតែល់អ្នករាល់ាន  គមឺនិដមនឲ្យអ្នករាល់ាន ព្តូវផវទន្មផទ។ ផយើងនឹង្ដល់ផសរកដី
សងឃមឹ និងអ្ន្មគតលែឲ្យអ្នករាល់ាន  - ផនះជាព្រះបនទូលរបស់ព្រះអ្ម្ចា ស់»។ ែូផរនះ
រូរផ ព្ ះផៅមុខ្បនតផទៀត រូរផលើកកតីសងឃមឹរបស់អ្នកខ្ពស់ផ ើង។ ព្រះអ្ងគបានទ្វន
ររែល់អ្នករីអ្តតីក្លល ផែើយព្ទងប់ានសនា ព្បទ្វនររែល់អ្នក ន្មផរល
អ្ន្មគត។ ព្គបផ់រលណាកតី ផរលអ្នកមនិព្បាកែថា ផតើវានឹងែំផណើ រក្លរយា ងែូរ
ផមតរ រូរព្ានដ់តផរញផៅផព្ៅផៅផរលយបផ់ែើយសំ ឹងផមើលផៅផ្កា យ។ ព្រះអ្ងគ
បានរកាផសរកតីសនាជាមយួផោកអ្ព័្បាហា ំផែើយព្ទងន់ងឹបនតរកាផសរកតសីនា
ផនះជាមយួអ្នកដែរ។ 



វាមនិអាចទៅរចួទេការមាន
ទេញទោយក្តីសង្ឃមឹនិង្ការ
មានទេញទោយការខ្វល់ខ្វវ យ
ក្នុង្ទេលតែមយួទ ោះ។ 

 

ជំពកូ ១៦ 
 

ជំររ ើសជារបស់អ្នក 
 

សូមកុ្ុំខ្វល់ខ្វវ យនឹង្អ្វីទ ើយ ផ្ទុយទៅវញិ ក្នុ ង្គ្របក់ាលៈទេសៈទុំង្អ្ស់ 
គ្ែូវេូលគ្េោះជាមាា ស់ឲ្យគ្ជាបេីសុំណូមេររបស់បង្បអូ ន ទោយអ្ធិស្ឋា ន* 
និង្ េូលអ្ង្វរទុំង្អ្រគ្េោះរុណគ្េោះអ្ង្គផ្ង្។  ទធវើដូទចនោះ ទសចក្ដីសុខ្ស្ឋនត
របស់គ្េោះជាមាា ស់តដលហួសេីការស្ឋា នរបស់មនុសស នឹង្សថិែជាបក់្នុ ង្ចិែត
រុំនិែបង្បអូ ន តដលរមួក្នុ ង្អ្ង្គគ្េោះគ្រិសដទយស ូមិនខ្វន។ 

ភលីីេ៤:៦-៧ 
 

«ក្តីសង្ឃមឹជាអ្ុំណាចននការរកី្រាយក្នុង្គ្របក់ាលៈទេសៈតដលទយើង្ដឹង្ា 
វានឹង្ទធវើឲ្យអ្ស់សង្ឃមឹ»។  

-G. K. Chesterton 
 

ជាការគ្បនេណាស់ការដងឹ្ា ក្តីសង្ឃមឹទៅេីទនោះ វាអាចរក្បានសគ្មាបអ់្នក្និង្ខ្្ុ ុំ 
ទៅនងៃទនោះ។ ប ុតនត ទដើមបរីស់ទៅក្នុង្ធាែុេិែននទសចក្តីេិែទ ោះ មានខ្វា ុំង្សគ្ែូវននក្តី
សង្ឃមឹតដលទយើង្គ្ែូវយក្ឈ្នោះរ ៈ ការខ្វល់ខ្វវ យ។  

ការខ្វល់ខ្វវ យជាសគ្ែូវដជូ៏រលវីង្របស់ក្តីសង្ឃមឹ។ វាមនិអាចទៅរចួទេ ការមាន
ទេញទោយក្តីសង្ឃមឹនិង្ការមានទេញទោយការខ្វល់ខ្វវ យក្នុង្ទេលតែមយួទ ោះ។ 

អ្នក្គ្ែូវតែទគ្ជើសទរ ើសមយួ ទគ្រោះទុំង្េីរទនោះ
ផ្ទុយគ្នន គ្ស ោះ។ ក្តីសង្ឃមឹទ ើញការលអគ្រប់
យ ង្តដលអាចទក្ើែមានទ ើង្ ការខ្វល់ខ្វវ យ
បង្ហា ញគ្បងនូលអាគ្ក្ក្។់ វាបារមភាអ្វីមយួអា
គ្ក្ក្អ់ាចនងឹ្ទក្ើែទ ើង្។ ការខ្វល់ខ្វវ យនិង្

ការភយ័ខ្វា ចទធវើការេួែនដគ្នន យ ង្គ្បក្ិក្ ទហើយទធវើឲ្យទយើង្រិែា ទបើសិនទយើង្រក្ 
ទ ើញវធិីតដលគ្ែូវទោោះគ្ស្ឋយជាមយួស្ឋថ នភាេរបស់ទយើង្ គ្បតហលជាទយើង្អាច
បញ្ាបេុ់ក្ខលុំបាក្ទ ោះ។ ទទោះបីជាគ្េោះរមពរី គ្បាបទ់យើង្មតង្ទហើយមតង្ទេៀែៗា ការ
ខ្វល់ខ្វវ យគ្នា នគ្បទយជនទ៍ហើយមនិចុំបាចខ់្វល់ជាមយួវាក្ត ី តែវាជាទសចក្តីលបងួ្
មយួដធ៏ុំបុំផុ្ែតដលទយើង្គ្ែូវទោោះគ្ស្ឋយ។ ការផ្លា ស់បតូរេីការេុក្ចិែតទលើខ្ាួនរបស់
ទយើង្ផ្លទ ល់ទដើមបទីោោះគ្ស្ឋយជាមយួបញ្ហា របស់ទយើង្ ទហើយេុក្ចិែតទលើគ្េោះជាមាា ស់ 
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ទុំង្គ្សុង្ទដើមបទីោោះគ្ស្ឋយជាមយួវា រ គ្ែូវការទេលទវលា។  

ខ្្ុ ុំបានឆ្ាង្កាែក់ារេនយល់ស្ឋចទ់រឿង្ តដលបង្ហា ញេីរនាឹោះទដើមបយីក្ឈ្នោះការខ្វល់ 
ខ្វវ យនិង្រស់ទៅទេញទោយជុំទនឿ… 

 

គ្រូរង្ហវ លមាន ក្ទ់ធវើដុំទណើ រតាមយនតទ ោះ មានចុំង្ហយផ្ាូវឆ្ងៃ យេីក្តនាង្មយួ
ទៅក្តនាង្មយួទផ្សង្ទេៀែ។ ការោស់ទែឿនបញ្ហា ដុំបងូ្តដលបានទលចទ ើង្ 
ទៅទេលទភាើង្សញ្ហា ទៅទលើយនតទ ោះបានភា ទ ើង្ៈ«សូមោក្ត់ខ្សគ្ក្វា ែ»់។ 
បនតិចទគ្កាយមក្មានសទមាង្គ្សេន់ៗ និយយា«ទយើង្មនិអាចបុំទរ ើទភសជជោះ 
បានទេទៅទេលទនោះ េទីគ្រោះទយើង្ក្ុំេុង្សថិែក្នុង្ស្ឋថ នភាេខ្យល់េយោុះបនតិច      
បនតួច។ សូមេិនិែយឲ្យចាស់ាអ្នក្បានោក្គ់្ក្វា ែរ់ចួទហើយ»។ 

ទេលតដលគ្រូរង្ហវ លទមើលយនតទ ោះជុុំវញិ គ្នែច់បទ់ផ្តើមដឹង្ា មាន
អ្នក្ទធវើដុំទណើ រជាទគ្ចើនមានការខ្វល់ខ្វវ យយ ង្ខ្វា ុំង្។ ទគ្កាយមក្ទេៀែ អ្នក្
ជូនដុំណឹង្ទលើយនតទ ោះបាននិយយា «ទយើង្ខ្្ុ ុំសុុំទទស ទយើង្ខ្្ុ ុំមនិអាច
បុំទរ ើអា របានទេទៅទេលទនោះ។ស្ឋថ នភាេខ្យល់េយោុះមនិទនប់ាែទ់ៅទ ើយ
ទេ» ទហើយ ប ទ បម់ក្េយោះក្ប៏ានឈ្ប។់ ផ្គរបានលានឮ់រ ុំេង្យ ង្ខ្វា ុំង្ អាច
ឮខ្វា ុំង្ជាង្សទមាង្មា សីុន យនតទ ោះទៅទេៀែ។ ទផ្ាក្បទ ទ រភា ទ ើង្ទៅក្នុង្
នផ្ទទម ង្ង្ែឹ ទហើយរ ុំទេចទ ោះ យនតទ ោះដធ៏ុំោុំក្ាលចុោះេីទលើអាកាស
ទឆ្ងព ោះទៅសមុគ្េ។ បនតិចទគ្កាយមក្យនតទ ោះក្ទ៏ ោះទ ើង្ទៅទលើអាកាស
វញិតដលរួរឲ្យ ភយ័ខ្វា ច ប ទ បម់ក្ វាធាា ក្ចុ់ោះ ទគ្បៀបបដូីចជាចង្ធ់ាា ក្។់ 

គ្រូរង្ហវ លបានស្ឋរភាេា គ្នែប់ានមានចុំតណក្ក្នុង្ការមនិគ្សួលក្នុង្
ចិែតនិង្ការភយ័ខ្វា ចជាមយួមនុសសតដលទៅជុុំវញិគ្នែត់ដរ។ គ្នែន់យិយ
ា «ទៅទេលតដលខ្្ុ ុំទមើលជុុំវញិទៅទលើយនតទ ោះ  ខ្្ុ ុំអាចទ ើញា អ្នក្ទៅ
ទលើយនតទ ោះទសទើរតែទុំង្អ្ស់មានកាគ្ជួលគ្ចបល់និង្ការែក្ស់ាុែ។ អ្នក្ខ្ាោះ 
អ្ធិស្ឋា ន។ អ្ រែ ក្ប់ីដូចជាេេួលការរុំរាមក្ុំតហង្ទហើយមានមនុសស
ជាទគ្ចើនមានការចុំត ក្ក្នុង្ចែិតា ទែើេួក្ទរអាចឆ្ាង្កាែេ់យោុះរចួឬក្អ៏្ែ។់ 
រ ុំទេចទ ោះខ្្ុ ុំទ ើញទក្ាង្គ្សីមាន ក្ឥ់ែខ្វា ចចុំទរោះខ្យល់េយោុះអ្វីបនតិចទស្ឋោះ។  ង្
ោក្ទ់ជើង្ទបទៅខ្វង្ទគ្កាមក្តនាង្អ្ង្គុយ ទហើយអានទសៀវទៅ អ្វីៗតដលទៅ
ក្នុង្ ង្រ  សថិែទៅក្នុង្េិភេទលាក្ដែូ៏ចមយួ ទហើយមានរទបៀបទរៀបរយ។ 
ទេលខ្ាោះ ង្បេិតភនក្ ប ទ បម់ក្ ង្អានបនត   ង្ែគ្មង្ទ់ជើង្របស់ ង្ 
តែការភយ័ខ្វា ចនងិ្ការបារមភគ្នា នទៅក្នុង្េភិេទលាក្របស់ ង្ទេ។ទៅទេល
តដលយនតទ ោះប ោះេង្គិចទោយខ្យល់េយោុះដធ៏ុំ ទហើយទៅទេលវាទគ្េែទគ្ទែ
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ជុំនួសឲ្យការគ្សូបយក្ការ
អាគ្ក្ក្ទ់ៅទេលមានអ្វីមយួ
េិបាក្ទក្ើែទ ើង្ ចូរមានជុំទនឿ
ក្នុង្ការអ្ង្គុយទហើយសគ្មាក្។ 

ទៅខ្វង្ទនោះទៅខ្វង្ទ ោះ ទេលវាទង្ើបទ ើង្ទហើយធាា ក្ចុ់ោះមក្វញិជាមយួនឹង្
ការភយ័ខ្វា ចយ ង្ខ្វា ុំង្ ទៅទេលមនុសសទេញវយ័ ភយ័ទសទើរស្ឋា ប ់ តែទក្ាង្
គ្សីដអ៏្ស្ឋា រយមាន ក្ទ់នោះទៅទសៃៀមស្ឋៃ ែន់ិង្គ្នា នការភយ័ខ្វា ចទល់តែទស្ឋោះ»។ 

អ្នក្បុំទរ ើគ្េោះជាមាា ស់ទសទើរតែមនិទជឿអ្វីតដលតភនក្គ្នែទ់មើលទ ើញ។ វាមនិ
តមនជាអ្វីតដលរួរឲ្យភ្ាក្ទ់ផ្អើលទ ោះទេ ដូទចនោះទៅទេលតដលយនតទ ោះមក្
ដល់ទគ្នលទៅ អ្នក្ដុំទណើ រទុំង្អ្ស់ចុោះេីទលើយនតទ ោះយ ង្គ្បញ ប ់ គ្រូ
រង្ហវ លទៅទរ  រានិយយជាមយួទក្ាង្គ្សីទ ោះ តដលគ្នែប់ានតាមទមើលទក្ាង្
គ្សីទ ោះយ ង្យូរ។ ប ទ បេ់កីារទធវើការអ្ធិបាយសទង្ខបរចួអ្ុំេីខ្យល់េយោុះនិង្
សក្មាភាេរបស់យនតទ ោះ គ្នែប់ានសួរ ទហែុអ្វីបានជា ង្អ្ែម់ានការ
ភយ័ខ្វា ចទស្ឋោះ។  

ទក្ាង្គ្សីទ ោះទឆ្ាើយែប «ទគ្រោះឪេុក្របស់ខ្្ុ ុំជាអ្នក្ទបើក្យនតទ ោះ ទហើយ
គ្នែក់្ុំេុង្តែ ុំខ្្ុ ុំទៅផ្ទោះ»។ 

 

វាជាការបង្ហា ញដអ៏្ស្ឋា រយេីរទបៀបននការតសវង្រក្ក្តីសុខ្ស្ឋនត ទទោះបីជាសិថែទៅ
ក្នុង្ខ្យល់េយោុះក្តី។ ទក្ាង្គ្សីទនោះគ្នា នការភយ័ខ្វា ច ឬ បារមភទេ ទគ្រោះ ង្េុក្ចិែតា 
ឪេុក្របស់ ង្ដឹង្ាគ្នែក់្ុំេុង្តែទធវើអ្វី។ អ្នក្ទផ្សង្ទេៀែទផ្លត ែអារមាណ៍ទលើខ្យល់
េយោុះតដលទៅជុុំវញិ េួក្ទរសានទ់ស្ឋា និង្ការភយ័ខ្វា ចា េកួ្ទរមនិអាចឆ្ាង្កាែវ់ា
បានទេ។ តែរុំនិែទ ោះមនិមានទៅក្នុង្ទក្ាង្គ្សីែូចមាន ក្ទ់នោះទេ។ ទៅក្នុង្រុំនិែរបស់
 ង្ ឪេុក្របស់ ង្អាចគ្របគ់្រង្បាន  ង្គ្នា នអ្វីតដលរួរឲ្យភយ័ខ្វា ចទេ។ 

គ្បសិនទបើអ្នក្ចង្យ់ក្ឈ្នោះការខ្វល់ខ្វវ យទៅក្នុង្ជីវែិរបស់អ្នក្ ខ្្ុ ុំទលើក្េកឹ្ចិែត
អ្នក្ឲ្យមានឥរយិបងដូចគ្នន ។ ជុំនួសឲ្យការគ្សូបយក្ការអាគ្ក្ក្ ់ ទៅទេលមានអ្វី

មយួេិបាក្ទក្ើែទ ើង្ ចូរមានជុំទនឿក្នុង្ការ
អ្ង្គុយទហើយសគ្មាក្។ មានទេលខ្ាោះគ្ែូវខ្យល់
រួច ទហើយអ្នក្ជិែខ្វង្បង្ហា ញសញ្ហា ននការ
ភយ័ខ្វា ច តែអ្នក្ដឹង្ាអ្វីមយួតដលេួក្ទរអ្ែ់
ដឹង្ គ្េោះបិតាទៅស្ឋថ នសួរជ៌ាអ្នក្ទបើក្យនត

ទ ោះ។ គ្េោះអ្ង្គមនិអ្នុញ្ហា ែឲ្យអ្នក្ធាា ក្ទ់ ើយ ។ គ្េោះអ្ង្គគ្េង្គ់្របគ់្រង្បានគ្រប់
ទេលទវលា។ 

 

សមូសងបរ់សងៀមកនងុ្ព្ុុះ 
 
 

គ្េោះរមពរី រ  មូ ៨:២៤-២៥ និយយអ្ុំេកី្តីសង្ឃមឹៈ 
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ដបែិទយើង្បានេេួលការសទគង្ហគ ោះតែក្នុ ង្ទសចក្ដីសង្ឃមឹប ុទណាណ ោះ។ គ្បសិនទបើ
ទយើង្បានអ្វីតដលទយើង្សង្ឃមឹចង្ប់ានទ ោះ មិនតមនទៅាសង្ឃមឹទេៀែទេ 
ទគ្រោះអ្វីៗតដលទយើង្បានទហើយទែើទយើង្សង្ឃមឹចង្ប់ានដូចទមដចទេៀែ? 
 ផ្ទុយទៅវញិ គ្បសិនទបើទយើង្សង្ឃមឹទៅទលើអ្វីៗ  តដលទយើង្មនិទនម់ាន ទ ោះ
ទយើង្េនទងឹ្រង្ច់ុំទោយចែិតេាយម។ 
 

ទែើអ្វីទៅជាចិែតេាយម? វាមាននយ័ា អារមាណ៍របស់ទយើង្សថិែទៅទគ្កាមការ
គ្របគ់្រង្។ ទេលអ្នក្ណាមាន ក្ម់ានអារមាណ៍រទវ ើរវាយ អ្នក្អាចនិយយទៅកានេ់ួក្
ទរ«ចូរមានចិែតេាយម»។ គ្េោះរមពរីបានបទគ្ង្ៀនទយើង្ា ក្តីសង្ឃមឹនឹង្ទធវើឲ្យទយើង្
អាចរង្ច់ុំគ្េោះអ្ង្គជាមយួនងឹ្ឥរយិបង ននការអ្ែធ់ាែ ់ នងិ្ចិែតេាយម។ អាចនិ
យយមា ង្ទេៀែា ក្នុង្ទេលតដលទយើង្ក្ុំេុង្រង្ច់ុំគ្េោះអ្ង្គ ទយើង្អាចសថិែក្នុង្
ភាេសៃបស់្ឋៃ ែ។់ ទយើង្នឹង្មនិវទង្វង្ទហើយមានការភយ័ខ្វា ចទេ ទហើយទទោះបីជា
ទយើង្អាចធាា ក្ទ់ៅក្នុង្ស្ឋថ នភាេតបបទ ោះក្ត ី ទយើង្អាចយក្ឈ្នោះវាបានទោយចង្
ចុំា គ្េោះអ្ង្គគ្សឡាញ់ទយើង្ គ្េង្ម់និទបាោះបង្ទ់យើង្ទចលទ ើយ។ កុ្ុំគ្គ្ននត់ែ«េា 
យម» កុ្ុំឲ្យខ្វល់ចែិត តែផ្ទុយទៅវញិគ្បឈ្មមុខ្នឹង្ការខ្វល់ខ្វវ យទោយដឹង្េី
រទបៀបតដលគ្េោះជាមាា ស់រ ុំទោោះអ្នក្េីអ្ែីែកាលទហើយដងឹ្ាគ្េង្ន់ឹង្ទធវើវាមតង្ទេៀែ។ 
ទយើង្អាចនឹង្មានការវាយលុក្ តែទយើង្មនិបរាជយ័ទ ើយ។ 

ទសចក្តីសង្ឃមឹ ុំមក្នូវក្ុំរែិននក្តីសុខ្ស្ឋនតសៃបទ់សៃៀម និង្ចិែតេាយម។ ក្តី
សង្ឃមឹនយិយា «ខ្្ុ ុំអ្ែទ់ ើញចទមាើយចុំទរោះស្ឋថ នភាេរបស់ខ្្ុ ុំ ជាមយួនឹង្តភនក្
ខ្វង្ស្ឋចឈ់ាមទនោះទៅទ ើយទេ តែទោយជុំទនឿខ្្ុ ុំទជឿាគ្េោះអ្ង្គក្ុំេុង្ទធវើការ»។ ចូរ
ចុំជានិចាា ការខ្វល់ខ្វវ យេែិជាខ្ជោះខ្វជ យឋាមេលណាស់។ វាទធវើឲ្យចិែតរុំនិែនិង្
អារមាណ៍របស់ទយើង្គ្នា នក្ុំឡាុំង្ក្ុំតហង្ទហើយវាគ្នា នអ្វីលអទល់តែទស្ឋោះ។ ការខ្វល់ 
ខ្វវ យមនិអាចបុំផ្លា ស់បុំតគ្បអ្វីបានទុំង្អ្ស់ តែវាអាចបុំផ្លា ស់បុំតគ្បទយើង្បាន! វាទធវើ
ឲ្យទយើង្ភានគ់្ច ុំទៅទេលទយើង្វទង្វង្តសវង្រក្ទៅក្នុង្រុំនែិរបស់ទយើង្ ទដើមបតីសវង្
រក្ចទមាើយចុំទរោះបញ្ហា តដលមានតែគ្េោះអ្ង្គទេតដលអាចទឆ្ាើយបាន។គ្េោះអ្ង្គមនិតមន
ជាអ្នក្ទធវើឲ្យមានការភានគ់្ច ុំទេ គ្េង្រ់ ជាទសតចននសនតិភាេ។ គ្េង្ច់ង្ឲ់្យអ្នក្រស់
ទៅក្នុង្ក្តីសង្ឃមឹ ទទោះបីជានងៃរបស់អ្នក្ ក្ប់ដូីចជាអ្វីៗគ្របយ់ ង្ទៅជុុំវញិអ្នក្វលិ
វល់មនិអាចគ្របគ់្រង្បាន អ្នក្អាចទៅតែឈ្រយ ង្មាុំមនួទៅក្នុង្ជុំទនឿាអ្វីៗលអ
នឹង្ទក្ើែទ ើង្។ ចូរទជឿ េិចរណាេីវា និយយេីវា ទហើយទលើក្េឹក្ចែិតអ្នក្ដនេឲ្យ
គ្បឈ្មជាមយួនឹង្ការស្ឋក្លបង្។ 

សូមគ្សនម ទមើល ឪេុក្មាត យមយួគ្ក្ុម អ្ង្គុយ ទមើលកូ្នរបស់េួក្ទរទលង្បាល់ 
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ទែ។់ ឪេុក្មាត យមយួរូរគ្េយួបារមភយ ង្ខ្វា ុំង្ ទហើយមយួរូរទេៀែមនិបានគ្េួយ
បារមភអ្វីទេ។ ឪេុក្មាត យតដលបារមភសថិែក្នុង្ស្ឋថ នភាេកានត់ែអាគ្ក្ក្ទ់ៅៗ  ទហើយ
ឪេុក្មាត យមយួរូរទេៀែទជឿានឹង្បានគ្បទសើរទ ើង្។  

ទេលទនោះ កូ្នៗរបស់េួក្ទរទរៀនាន ក្េី់េីរទហើយ ទហើយេកួ្ទររែទ់ែប់ាល់ចុោះ
ទ ើង្ េួក្ទររកី្រាយយ ង្ខ្វា ុំង្។ រ ុំទេចទ ោះ គ្នែស់ុំ ឹង្ជុុំវញិ រែគ់្បតជង្ជាមយួរូរ
គ្បក្ួែដួល ទហើយទធវើឲ្យរលាែជ់ង្គង្រ់បស់គ្នែ។់ គ្បាក្ដណាស់ ការទនោះវាទធវើឲ្យមាន
េឹក្តភនក្បនតិចបនតួចទហើយទក្ាង្ៗទផ្សង្ៗទេៀែក្នុង្ទេលតដលេួក្ទររង្ច់ុំទមើលរលាែ់
ជង្គង្។់ ឪេុក្មាត យសមាងឹ្ទមើលទៅេីលានគ្បក្ួែយ ង្យក្ចិែតេុក្ោក្ ់ ទដើមបឲី្យ
ចាស់ាកូ្នៗរបស់េួក្ទរគ្នា នបញ្ហា (រ ជាកូ្នគ្នែទ់ ោះឯង្)។  តែជីវែិខ្វង្ទគ្ៅ
របស់ទរ ទធវើឲ្យេួក្ទរមានអារមាណ៍ែឹង្តែង្ទផ្សង្េីសក្មាភាេ។ 

ឪេុក្មាត យតដលរស់ទៅទោយភាេអ្ែធ់ាែនិ់ង្ចិែតេាយមសមាងឹ្ទមើលគ្របូង្វឹក្
យ ង្យក្ចិែតេុក្ោក្ទ់ៅទេលគ្រូបង្វឹក្ទចញទៅេិនែិយកូ្នៗរបស់េួក្ទរ។ ឪេុក្  
មាត យរូរទនោះមានក្ុំរែិននការបារមភ ក្នុង្ មជាឪេុក្មាត យ តែទៅទេលទ ើញាកូ្ន
គ្បុសគ្គ្ននត់ែរបសួបនតិចបនតួចទហើយបិេបង្រ់ ុំរបសួេណ៌ទលឿង្បនតិច ឪេុក្មាត យគ្ែូវ
ស្ឋេរ ទលើក្ទមនដទ ើង្  ទហើយទលើក្េឹក្ចែិតកូ្នគ្បុសឲ្យទលង្រហូែទល់តែដល់េី
បញ្ាប។់ ឪេុក្មាត យតដលមានសុេិដានិយមមនិតមនមនិដងឹ្េីកាលៈទេសៈទ ោះទេ 
តែបដិទសធនម៍និមរួទ  និង្មានចិែតកាា  ន មនិតមនទោយស្ឋររបសួមនិធៃនធ់ៃរ
ទ ោះទេ ។ ជាការរ ុំេឹង្េុក្ជាមុនលអ មានសុខ្ភាេនិង្រកី្រាយ ជាជាង្ការមនិមាន
សុខ្ភាេលអនិង្ការភយ័ខ្វា ច េុក្ខលុំបាក្តដលរិែានងឹ្មានការអាគ្ក្ក្ទ់ក្ើែទ ើង្  

ឪេុក្មាត យតដលខ្វល់ខ្វវ យមានគ្បែិក្មាផ្ទុយគ្ស ោះ។ ឪេុក្មាត យរូរទនោះគ្រប់
គ្រង្េលីានទុំង្មូលតែមតង្។មុនទេលគ្របូង្វឹក្ឬសូមបតីែអាជ្ាក្ណាត លអាចេនិិែយ 
ទមើល ាទែើទក្ាង្គ្បុសទ ោះមានបញ្ហា ឬមយួក្អ៏្ែ ់  ឪេុក្មាត យតដលខ្វល់ខ្វវ យទៅ
ដល់េីទ ោះរចួទគ្សចទៅទហើយ។ េិនិែយេិនចទខ្ទចខ្ទអី្ស់ទហើយា ទែើរបសួជង្គង្់
យ ង្ដូចទមតចទហើយ ទយើង្គ្ែវូចុំណាយលុយអ្ស់នងាេាបាលប ុ ា ន។ ចូររក្ាក្នុង្
ចិែតេុក្ា វាគ្គ្ននត់ែរលាែជ់ង្គង្ត់ែបនតិចទេ មនុសសតដលខ្វល់ខ្វវ យេាយមខ្វល់
ខ្វវ យហួស។ ឪេុក្មាត យរូរទនោះបានទធវើការែូចទនោះឲ្យទៅជាទរឿង្ធុំ តសង្កូ្នគ្បុស
ទចញេីេលីាន គ្បញ ប ់ោក្ចូ់លឡាន គ្សនម ទមើលកូ្នទក្ាង្ទដក្ទលើតគ្រតសនង្។ 

គ្បតហលជាអ្នក្ទធវើប ទ ល់េសី្ឋចទ់រឿង្ទនោះឆ្ាុោះបញ្ហា ុំង្េីជីវែិននមនុសស តដលរស់ 
ទៅជុុំវញិអ្នក្(គ្បតហលជាទៅក្នុង្ជីវែិរបស់អ្នក្ផ្លទ ល់)។ មនុសសបរាជយ័ចបត់ាុំង្េី
សញ្ហា ននបញ្ហា ដុំបូង្ ជាញឹក្ញបន់ិយយា «អ្ូ ខ្្ុ ុំបារមភ» បដិទសធនគ៍្បែិក្មាដូច
ជាលក្ខណៈផ្លទ ល់ខ្ាួន។ ក្ប៏ ុតនត ការខ្វល់ខ្វវ យជាស្ឋគស្ឋត វធុរបស់ខ្វា ុំង្សគ្ែវូតដល
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មានបុំណង្លួចអ្ុំណររបស់អ្នក្និង្អ្ុំណររបស់មនុសសតដលទៅជុុំវញិអ្នក្។ វាមនិ
តមនជាបុរគលិក្លក្ខណៈចុំត ក្របស់មនុសសទេ តែវាសថិែទលើការភយ័ខ្វា ចនិង្ភាេ
បរាជយ័ក្នុង្ការេុក្ចែិតគ្េោះ។ 

អ្នក្មនិចុំបាចឆ់្ាង្កាែជ់ីវែិននការភយ័ខ្វា ចដអ៏ាគ្ក្ក្ទ់ ោះទេ។ អ្នក្មនិចុំបាច់
កាា យជាមនុសសវវីក្ន់ងិ្គ្ែួែគ្តាេអារមាណ៍មនិបានទោយការរលាែជ់ង្គង្ទ់ ោះទេ។ 
អ្នក្អាចរស់ទៅជាមយួនឹង្អ្ុំណោះអ្ុំណាង្ននក្តីសង្ឃមឹដទ៏ររទេញា ការទ ោះនឹង្
មនិអ្ីទេ។ ការេិែវានឹង្បានគ្បទសើរទ ើង្ជាង្ មនិអ្ីទេ។ េួក្ទរនឹង្បានគ្បទសើរ 
ទ ើង្។ គ្េោះអ្ង្គគ្របគ់្រង្គ្របស់្ឋថ នការណ៍ ទហើយទេលតដលអ្នក្េុក្ចិែតតផ្នការ
របស់គ្េង្ទ់ៅក្នុង្ជីវែិរបស់អ្នក្ ក្តីសង្ឃមឹ ក្តីសុខ្ស្ឋនត ទហើយនិង្ចិែតេាយម វា
នឹង្ទធវើឲ្យមានលេធផ្លទក្ើែទ ើង្េីធមាជាែិ។ មនិតមនមាននយ័ា ទយើង្មនិទោោះ
គ្ស្ឋយជាមយួកាលៈទេសៈមនិរកី្រាយប ុទណាណ ោះទេ ឬាអ្វីៗ គ្របយ់ ង្ទៅក្នុង្ជីវែិ
នឹង្បានដូចអ្វីតដលទយើង្ចង្ប់ានទ ោះទ ើយ តែវាមាននយ័ា ទយើង្អាចទគ្ជើស
ទរ ើសទជឿទលើការលអបុំផុ្ែ ឬ ទជឿទលើការអាគ្ក្ក្ប់ុំផុ្ែ។ វាអាគ្ស័យទលើទយើង្! 
 

ការរៅរសងៀមស្ងង តប់ ុះពាលក់តសីង្ឃមឹ 
 

មនុសស រមួជាមយួគ្រិសតបរស័ិេ អាចមានបញ្ហា ធុំមយួជាមយួនឹង្ការខ្វោះទសថរភាេ។ 
ការខ្វោះទសថរភាេទោយស្ឋរការខ្វល់ខ្វវ យនិង្ការភយ័ខ្វា ច។ ការភយ័ខ្វា ចទធវើឲ្យអា   
រមាណ៍របស់មនុសសទ ើង្ឬចុោះ ទហើយរុំនិែរបស់េួក្ទរគ្ចបូក្គ្ចបល់ជាមយួនឹង្
រុំនិែតដលខុ្សគ្បគ្ក្ែី។ អ្នក្មនិតដលដឹង្ាអ្នក្នឹង្ជបួជាមយួសមាជិក្គ្រសួ្ឋរ ឬ 
មែិតសុំឡាញ់តដលទទរេនទ់ៅរក្ការខ្វល់ខ្វវ យទេ។ អារមាណ៍របស់េកួ្ទរសថិែក្នុង្
ទហែុការនននងៃរបស់េួក្ទរ ដូទចនោះមនិអាចទយេុក្ជាមនុ ឬអាចេុក្ចិែតបានទ ោះ
ទ ើយ។ េួក្ទរមនិចង្ទ់ធវើតបបទនោះទេ តែការខ្វល់ខ្វវ យទធវើឲ្យេួក្ទរទធវើតបបទ ោះ។ 
េួក្ទរចង្ទ់ៅទសៃៀម តែេួក្ទររិែខុ្សា េួក្ទរមានផ្ាូវតែមយួទេតដលទធវើឲ្យេួក្ទរ
អាចទៅទសៃៀមបានលុោះគ្តាណាតែេួក្ទរសិថែក្នុង្ស្ឋថ នភាេរកី្រាយ។ 

ខ្្ុ ុំបានចុំណាយទេលអ្ស់ជាទគ្ចើនឆ្ងន ុំជាមយួនងឹ្អារមាណ៍ចុោះ និង្ទ ើង្តបបទនោះ 
ទហើយខ្្ុ ុំអ្ធសិ្ឋា នជាគ្បចុំទៅគ្េោះជាមាា ស់ ទដើមបឲី្យគ្េង្ប់ានជួសជុលបញ្ហា របស់ខ្្ុ ុំ 
ទដើមបឲី្យខ្្ុ ុំមានសនតិភាេ។ ទេលទនោះខ្្ុ ុំដងឹ្ា ទគ្នលទៅរបស់គ្េោះជាមាា ស់ចុំទរោះ
ទយើង្រ  ទយើង្អាចមានសនតភិាេដូចទេលតដលគ្េោះគ្រិសតទៅក្នុង្េយោុះ។ ទហែុអ្វីបាន
ជាគ្េោះជាមាា ស់មនិទរ ើបញ្ហា របស់ទយើង្ទចញ? គ្េោះអ្ង្គអាច គ្បសិនទបើគ្េង្ច់ង្។់ 
ចទមាើយង្ហយណាស់ទគ្រោះទយើង្ទៅក្នុង្ទលាក្ីយទ៍នោះទហើយទៅក្នុង្ទលាក្ីយទ៍នោះមាន
េុក្ខលុំបាក្ជាទគ្ចើន(យ ូ ន១៦:៣៣)។ ទបើចង្អ់្ែម់ានេុក្ខលុំបាក្ទស្ឋោះ ទយើង្គ្ែូវ



164                           ចូរដាស់រសចកតីសង្ឃមឹរបស់អ្នករ ើង្!                   
តែទចញេីទលាក្ីយទ៍នោះជាមយួគ្នន ។សគ្មាបទ់េលទនោះ ទយើង្ក្ុំេុង្តែទៅេីទនោះ។ ការ
ទៅេីទនោះមនិតមនជាការង្ហយគ្សួលទេ តែគ្េោះបានបុំរក្ប់ុំប នទយើង្នូវអ្វីគ្របយ់ ង្
តដលទយើង្គ្ែូវការទដើមបរីស់ទៅសៃបទ់សៃៀមនិង្រកី្រាយជាមយួនឹង្ជីវែិ មនិាមាន
បញ្ហា អ្វីទក្ើែទ ើង្។ 

 

ជាមនសុសប្រាកដនយិម 
 

ខ្្ុ ុំក្ុំេុង្ទលើក្េឹក្ចែិតអ្នក្ទៅក្នុង្គ្របជ់ុំេូក្ននទសៀវទៅទនោះ ចូររ ុំេឹង្េុក្ការលអ តែទ ោះ
មនិតមនមាននយ័ាទយើង្រួរមានក្តីរ ុំេឹង្េុក្អ្វមីនិគ្បាក្ដនយិមទ ោះទេ។ វាមនិគ្បា
ក្ដនិយមទេចុំទរោះក្តីរ ុំេឹង្េុក្មនុសសមាន ក្ឲ់្យបានគ្របល័់ក្ខណ៍ នងិ្មនិតដលទធវើឲ្យ
អ្នក្ឈ្ ចបទ់ ោះទេ ឬ មានក្តីរ ុំេឹង្េុក្ា ទរៀង្រាល់នងៃទៅក្នុង្ជីវែិរបស់អ្នក្នងឹ្មាន
ការលអទក្ើែទ ើង្តាមតដលអ្នក្ចង្ប់ានទ ោះតដរ។ ការទជឿាការលអនឹង្ទក្ើែទ ើង្នឹង្
ជួយ អ្នក្ឲ្យទធវើដុំទណើ រឆ្ាង្កាែេ់យោុះទៅក្នុង្ជីវែិបាន ទហើយ អាចទៅដល់ទគ្នលទៅ
របស់អ្នក្បាន។ ទយើង្ឆ្ាង្កាែក់ារជាទគ្ចើន តែអ្ររុណគ្េោះជាមាា ស់តដលទយើង្«អាច 
ឆ្ាង្កាែប់ាន» ការឆ្ាង្កាែអ់ាចមនិតមនជាការរកី្រាយទ ោះទេ  តែតដលចាស់ទ ោះ
រ គ្បទសើរជាង្គ្នុំង្ទៅមយួក្តនាង្ទហើយមនិអាចឆ្ាង្កាែប់ាន។  

ខ្្ុ ុំមនិបានទគ្កាក្េីទក្ង្ទ ើង្រ ុំេឹង្េុក្បញ្ហា ទ ោះទេ តែខ្្ុ ុំដងឹ្ា វាអាចមក្ដល់
ទហើយខ្្ុ ុំបានទរៀបចុំចិែតរុំនិែរបស់ខ្្ុ ុំរចួទហើយ ក្នុង្សថិែទៅក្នុង្ក្តីសង្ឃមឹដទ៏ររទេញ
ទហើយមានក្តីរ ុំេឹង្េុក្វជិជមានា អ្វីគ្របយ់ ង្ផ្ស ុំទ ើង្ទដើមបកីារលអ! ទយើង្ជាមនុសស
តដលវទិសសជាង្អ្នក្តដលមានជយ័ជុំនោះទៅទេៀែ។ចុំទរោះខ្្ុ ុំមាននយ័ាទយើង្មាន
ការបញ្ហជ ក្ា់ទយើង្មានជយ័ជុំនោះ សូមបមីុនទេលបញ្ហា មក្ដល់ក្តី។ «ជយ័ជុំនោះ» 
បានកាា យជាអ្ែតសញ្ហា ណងាីរបស់ទយើង្! ទយើង្មនិចុំបាចរ់ស់ទៅក្នុង្រុំនែិជាជន
រង្ទគ្គ្នោះទ ើយ ទគ្រោះទយើង្មានអ្ុំណោះអ្ុំណាង្ទៅគ្គ្នចុង្ទគ្កាយ ទយើង្នឹង្ឈ្នោះ! 

ការរស់ទៅទេញទោយេុំនុក្ចិែតចុំទរោះការទុំង្ទនោះទធវើឲ្យទយើង្មានទសថរភាេនិង្
មានភាេសៃបទ់សៃៀម។គ្េោះរមពរី១ក្នុង្កូ្រនិងូស១៥:៥៨ ស្ឋវក្ប ូលមានគ្បស្ឋសន៍
ា ទយើង្អាច «មានចិែតរងឹ្បុងឹ្មាុំមនួទ ើង្[ខ្វជ បខ់្ជួន]និង្ មនិអាចផ្លា ស់តគ្បបាន ចូរ
ខ្ុំគ្បឹង្ទធវើការរបស់គ្េោះជាមាា ស់» ជាការេិេណ៌ េអី្ែថនយ័ទៅជាការទដើរតាមគ្េោះ
ទយស ូ។ ទនោះជារទបៀបតដលមនុសសមាន ក្រ់ស់ទៅយក្គ្េោះអ្ង្គទធវើជាគ្រឹោះទៅក្នុង្ជីវែិ
របស់េួក្ទរេិែគ្បាដក្។ «មានចិែតរងឹ្បុឹង្ មាុំមនួទ ើង្» «ខ្វជ បខ់្ជួន» និង្ «មនិអាច
ផ្លា ស់តគ្បបាន» វាជាបុរគលិក្លក្ខណៈតដលអ្ភវិឌ្ឃន ៍ ជាលេធផ្លននការោក្ក់ារ
ខ្វល់ខ្វវ យទោយត ក្ទហើយបនតក្នុង្ការសទគ្មចចិែតរស់ទៅក្នុង្ក្តីសង្ឃមឹ។ 

ក្តីសង្ឃមឹ ុំមក្នូវក្ុំឡាុំង្ និង្ទសថរភាេទៅក្នុង្ជីវែិរបស់អ្នក្។  ទៅទេលទយើង្ 
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ភាេខុ្សគ្នន ជាទគ្ចើនរវាង្
សែវតាា ែនិង្បក្សែូីច រ ដូច
គ្នន នឹង្ភាេខុ្សគ្នន រវាង្ការ
ខ្វល់ខ្វវ យនិង្ក្តីសង្ឃមឹ។ 

មានេុំនុក្ចិែតា គ្េោះជាមាា ស់អាចគ្របគ់្រង្គ្របស់្ឋថ នការណ៍ ទហើយគ្េង្ន់ឹង្ទធវើអ្វី
មយួអ្ស្ឋា រយទៅក្នុង្ស្ឋថ នភាេរបស់អ្នក្ អ្នក្នងឹ្មនិង្ហក្ទឆ្វង្ង្ហក្ស្ឋត ុំទោយស្ឋរេយោុះ
ននជីវែិរបស់អ្នក្ទ ើយ អ្នក្មានយុាា និង្សុវែតិភាេ ទោយស្ឋរក្តីសង្ឃមឹរបស់អ្នក្
ទៅក្នុង្គ្េោះអ្មាា ស់ ។ 

 

រតើអ្នកជាាមមយយ  ជាសតវត្មា តឬសតវបកសតីចូមយយ? 
 

ទៅក្នុង្អ្ែថបេអ្នក្អានេសស វដតីReader’s Digest បាននិយយាៈ 
 

ទុំង្សែវតាា ែនងិ្ទុំង្បក្សែូីច ទហើរទៅទលើេីវាលរទ ស្ឋថ នរបស់គ្បទេស
ទយើង្។ ទ ើញាសែវតាា ែទុំង្អ្ស់សីុស្ឋចស់អុយ ទគ្រោះទ ោះជាអ្វីតដលវា
តសវង្រក្។ េួក្ទរចទគ្មើនទ ើង្ទោយស្ឋរអា រទុំង្ទ ោះឯង្។ តែចុំទរោះ
បក្សែូីចទុំង្ទ ោះវញិមនិទអ្ើទេើជាមយួក្ាិនស្ឋចស់ែវតដលស្ឋា បទ់េ។ ផ្ទុយ
ទៅវញិ េួក្ទរតសវង្រក្ផ្លា ចគ្មោុះេណ៌ទៅវាលរទ ស្ឋថ នវញិ។ សែវតាា ែរស់
ទៅក្នុង្អ្ែីែកាល។េួក្ទរចុំតអ្ែខ្ាួនជាមយួអ្វីតដលស្ឋា បន់ងិ្ក្នាង្ផុ្ែ។ តែ
សែវបក្សែូីចរស់ទៅក្នុង្បចាុបបនន។ េួក្ទរតសវង្រក្ជីវែិងាី។ េួក្ទរចុំតអ្ែខ្ាួន 
ទោយភាេគ្សបប់ស់និង្ជីវែិ។សែវបក្ាបក្សនីីមយួៗតសវង្រក្អ្វតីដលេួក្វា
តសវង្រក្។ ទយើង្ក្ដូ៏ចគ្នន តដរ។ 

 

ភាេខុ្សគ្នន ជាទគ្ចើនរវាង្សែវតាា ែ នងិ្ បក្ស ី
ែូច រ ដូចគ្នន នឹង្ភាេខុ្សគ្នន រវាង្ការខ្វល់ខ្វវ យ
និង្ក្តីសង្ឃមឹ។ ដូចជាសែវ តាា ែ ការខ្វល់ខ្វវ យ
ចុំតអ្ែទោយអ្វតីដលគ្នា នជីវែិៈ ភាេអ្វជិជមាន 
េុេទដិាិនិយម ភាេភយ័ខ្វា ច ខ្វល់ខ្វវ យ។ វាជាវធីី 
អាគ្ក្ក្ត់ដលរស់ទៅតបបទ ោះ។ វាស្ឋ វណាស់ក្នុង្ការរក្អា រទៅក្នុង្ចុំទណាម
អ្វីតដលស្ឋា បន់ិង្ជិែស្ឋា ប។់ តែទសចក្តីសង្ឃមឹខុ្សគ្នន ។ សែវបក្សែូីច ក្តីសង្ឃមឹលអ
ណាស់។ ក្តីសង្ឃមឹតសវង្រក្ជីវែិងាី ចុំតអ្ែទោយអ្វីតដលគ្សស់ៗនិង្ងាី។  

ក្នុង្ មជាបុគ្ែធីតារបស់គ្េោះជាមាា ស់ វារ ជាសិេធិរបស់អ្នក្ក្នុង្ការរកី្រាយក្នុង្
ជីវែិរបស់អ្នក្ ប ុតនត ទដើមបឲី្យអាចទធវើការទ ោះបាន អ្នក្គ្ែូវទគ្ជើសទរ ើសក្នុង្ការទធវើជា
មនុសសវជិជមាន តសវក្រក្អ្វីតដលគ្សស់ៗទហើយងាី។ ការទធវើជាមនុសសវជិជមាន រ តសវង្
រក្អ្វីៗតដលលអទោយសក្មា។ អ្នក្ទជឿជានិចាទហើយតសវង្រក្អ្វីលអៗ តដលគ្េោះបាន
ទរៀបចុំេុក្សគ្មាបអ់្នក្ មនិតមនតសវក្រក្ឬ រ ុំេឹង្េុក្រក្ទមើលមហនតរាយប ទ បទ់េ។  



166                           ចូរដាស់រសចកតីសង្ឃមឹរបស់អ្នករ ើង្!                   
វាមនិគ្របគ់្គ្ននទ់េតដលគ្គ្ននត់ែក្ុំចែភ់ាេអ្វជិជមានទចល ទ ោះវាគ្គ្ននត់ែជា

ការចបទ់ផ្តើមប ុទណាណ ោះ។ អ្នក្មានឱកាសក្នុង្ការក្ុំចែភ់ាេអ្វជិជមាន ប ទ បម់ក្អ្នក្
គ្ែូវទរ ើសយក្ភាេវជិជមានមក្ោក្ទ់ៅក្នុង្ជីវែិវញិ! 

ខ្្ុ ុំចុំា ទៅទេលគ្េោះជាមាា ស់ទធវើការជាមយួខ្្ុ ុំយ ង្ខ្វា ុំង្ទក្េ់ង្នឹង្វបិែតិននភាេ
អ្វជិជមានទនោះ និង្បានជគ្មុញខ្្ុ ុំឲ្យឈ្បរ់ិែនិង្នយិយអ្វីតដលអ្វជិជមាន។ ខ្្ុ ុំបាន
ឆ្ាង្កាែេ់ីរបីតខ្ ទហើយខ្្ុ ុំរិែាខ្្ុ ុំបានជាទហើយ  តែខ្្ុ ុំទៅតែមនិទ ើញអ្វីផ្លា ស់បតូរជា
វជិជមានទក្ើែទ ើង្ទៅក្នុង្ស្ឋថ នភាេរបស់ខ្្ុ ុំទស្ឋោះ។ ទៅទេលតដលខ្្ុ ុំរិែេិចរណាេី
ស្ឋថ នភាេ ខ្្ុ ុំបានដឹង្ាគ្េោះបានបង្ហា ញខ្្ុ ុំា ទទោះបីជាខ្្ុ ុំមានការគ្បទសើរទ ើង្ក្នុង្
ការមនិតមនជាមនុសសអ្វជិជមាន ខ្្ុ ុំបានបរាជយ័ក្នុង្ការការចបទ់ផ្តើមទធវើជាមនុសសវជិជ
មាន។   គ្េោះអ្ង្គមនិគ្គ្ននត់ែចង្ឲ់្យទយើង្ឈ្បទ់ធវើអ្វីខុ្សទ ោះទេ តែគ្េោះអ្ង្គក្ច៏ង្ឲ់្យ
ទយើង្ទធវើអ្វីតដលគ្ែឹមគ្ែូវតដរ។ ទលាក្ស្ឋវក្ប ូលបទគ្ង្ៀនា អ្នក្ណាធាា បលួ់ច ឈ្ប់
លួចទេៀែ ផ្ទុយទៅវញិ គ្ែូវខ្ុំគ្បឹង្ទធវើការទោយចិែតទេៀង្គ្ែង្ ់ទដើមបយីក្ផ្លទៅជួយ 
អ្នក្តដលខ្វោះខ្វែ។ គ្នែម់ានគ្បស្ឋសនា៍ ទយើង្គ្ែូវទជៀង្វាង្ការខឹ្ង្សមា ការ
អាក្អ់្នច់ែិត ផ្ទុយទៅវញិ ចូរមានចិែតសបបរុសដល់មនុសស គ្របគ់្នន ទហើយទធវើអ្វីជា
គ្បទយជនដ៍ល់េួក្ទរវញិ។ (ទអ្ទភសូរ៤: ២៨,៣១-៣២)។ 

គ្េោះជាមាា ស់គ្េង្ច់ង្ប់តូរេីទគ្នលការណ៍ទលាកី្យ ៍ មក្ទគ្នលការណ៍របស់គ្េោះអ្ង្គ 
វញិ។ អ្នក្អាចទ ើញការទុំង្អ្ស់ទនោះទៅក្នុង្គ្េោះរមពរីទុំង្មូល។ គ្េោះអ្ង្គបានដក្
យក្អ្ុំទេើបាប គ្េោះអ្ង្គបានគ្បទនមក្វញិនូវទសចក្តីសុចរែិ។ គ្េង្ដ់ក្យក្ការ
គ្ជួលគ្ចបល់ទចញេីទយើង្ គ្េង្គ់្បទនក្តីសុខ្ស្ឋនតមក្ទយើង្វញិ។ គ្េង្ដ់ក្យក្េុក្ខ
គ្េួយរបស់ទយើង្ គ្េង្គ់្បទនអ្ុំណរមក្ទយើង្វញិ។ គ្េង្ប់ានដក្យក្ការអាគ្ក្ក្់
ទចញេីទយើង្ គ្េង្គ់្បទនការលអមក្ទយើង្វញិ។  

ទនោះគ្បតហលជាអ្វីតដលអាចដូចទៅក្នុង្ជីវែិរបស់អ្នក្… 
 

 គ្បតហលជាអ្នក្ឈ្បគ់្បគ្េឹែតខុ្សជាមយួអ្នក្ណាមាន ក្។់ ទ ោះជាជុំ ន
មយួដល៏អទហើយ។ តែទៅទេលទនោះចូរទបាោះជុំ នមយួទេៀែទហើយចបទ់ផ្តើម
ទធវើលអោក្េ់ួក្ទរ ឲ្យេរដល់ទររាល់ឱកាសអ្នក្មាន។ 

 គ្បតហលជាអ្នក្ឈ្បន់យិយអាគ្ក្ក្េ់ីអ្នក្ណាមាន ក្ ់ តែទេលទនោះអ្នក្គ្ែូវតែ
ខ្ុំគ្បឹង្តសវង្រក្អ្វតីដលលអទដើមបនីិយយេីទរ។ 

 គ្បតហលជាអ្នក្ឈ្បរ់អ្ ូរទុំេីេុក្ខលុំបាក្ តដលទក្ើែទ ើង្ទៅក្នុង្ជីវែិអ្នក្
ទេៀែទហើយ។ទ ោះរ ជាជុំ នមយួដល៏អទហើយ តែទេលទនោះគ្ែូវទបាោះជុំ ន
មយួទេៀែ ចបទ់ផ្តើមអ្ររុណចុំទរោះការលអអ្នក្មានបេេិទស្ឋធនរ៍ាល់នងៃ។ 
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 គ្បតហលជាអ្នក្ឈ្បរ់ ុំេឹង្េីការជួបការអាគ្ក្ក្ទ់ៅគ្េឹក្នននងៃងាី ទេលអ្នក្

ទគ្កាក្េីទរង្។ ទ ោះជាជុំ នដល៏អ តែទេលទនោះគ្ែូវទបាោះជុំ នមយួទេៀែ
ចបទ់ផ្តើមរ ុំេឹង្េុក្ាអ្នក្នងឹ្មានសុំណាង្លអទៅនងៃទនោះទៅក្នុង្គ្េោះអ្ង្គ។ 

 

ដូចតដលខ្្ុ ុំបាននយិយទៅជុំេូក្មុន គ្េោះរមពរីតចង្ាគ្េោះជាមាា ស់េែទ ើញអ្វីៗ 
ទុំង្អ្ស់តដលគ្េោះអ្ង្គបានបទង្ាើែ «គ្េោះអ្ង្គទឈ្វង្យល់ាលអគ្បទសើរបុំផុ្ែទហើយ» 
(ទលាក្បបែត១ិ:៣១)។ ខ្្ុ ុំចូលចិែតេរីទបៀបតដលគ្េោះអ្ង្គចុំណាយទេលក្នុង្ការេិនិែយ
ទហើយទលើក្សរទសើរការលអ។ ខ្្ុ ុំរិែាទយើង្រួរទធវើដូចគ្នន ។ ចូរទគ្ជើសទរ ើសជាសែវបក្ស ី
ែូច មនិតមនជាសែវតាា ែទ ើយ។ ចូរដក្យក្ភាេអ្វជិជមាននិង្ទចញទៅតសវង្រក្អ្វី
តដលលអ។ ខ្្ុ ុំអ្ែដ់ឹង្ាអ្នក្យ ង្ដូចទមតចទេ តែខ្្ុ ុំចង្ទ់ធវើជាសែវបក្សែូីចជាជាង្សែវ
តាា ែ។ 

 

ចរូដាសរ់សចកតសីង្ឃមឹរបសអ់្នករ ើង្! 
 

ទបើអ្នក្ចុំណាយទេលទោោះគ្ស្ឋយជាមយួការខ្វល់ខ្វវ យឬការបារមភទៅក្នុង្ជីវែិរបស់
អ្នក្  ទនោះរ ជាទេលតដលអ្នក្គ្ែូវេុំលុោះេុំលាយសគ្មាបអ់្នក្ទហើយ។អ្នក្អាចសទគ្មច
ចិែតក្នុង្ការរស់ទៅក្នុង្ជីវែិរបស់អ្នក្ទេញទោយក្តីសង្ឃមឹទៅក្នុង្គ្េោះអ្ង្គ មានក្តីរ ុំ  
ទភើបនិង្មានភាេសុេដិាិនិយមអ្ុំេីតផ្នការរបស់គ្េង្ស់គ្មាបជី់វែិរបស់អ្នក្។ ការ
ខ្វល់ខ្វវ យ មនិតមនជាចុំតណក្នន ឌ្ីទអ្នទអ្(DNA)របស់អ្នក្ទេ។ វាជាសគ្ែូវតដល
អ្នក្អាចយក្ឈ្នោះបានទោយមានជុំនួយមក្េីគ្េោះជាមាា ស់។  

ទេលេុក្ខលុំបាក្ទក្ើែមានទ ើង្ អ្នក្មនិចុំបាចភ់យ័ខ្វា ច ទហើយបាក្េ់ឹក្ចិែត
ទ ោះទេៈ អ្នក្អាចមានទេញទោយក្តីសុខ្ស្ឋនតនិង្ភាេសៃប។់ គ្េោះអ្មាា ស់ជាងាោ
របស់អ្នក្ ទហើយគ្េង្ជ់ាយុាា អ្នក្ ដូទចនោះអ្នក្មនិគ្ែូវវលិវល់ទោយស្ឋរេយោុះទៅក្នុង្
ជីវែិរបស់អ្នក្ទ ើយ។ ចូរបនតទៅមុខ្ទេៀែនិង្ចូរមានសង្ឃមឹខ្ពស់ទ ើង្។ អ្នក្អាច
ទធវើជាបក្សែូីច មនិតមនសែវតាា ែទេ។ អ្នក្អាចទមើលទ ើញការលអទៅក្នុង្គ្របស់្ឋថ ន
ភាេជាជាង្ទមើលទ ើញតែការអាគ្ក្ក្។់គ្បសិនទបើអ្នក្ឆ្ាង្ផុ្ែេយោុះនិង្ភាេចលាចល
តដលទធវើឲ្យអ្នក្ភយ័ខ្វា ច សូមកុ្ុំខ្វល់ខ្វវ យទធវើអ្វ…ីគ្េោះបតិារបស់អ្នក្តដលរង្ទ់ៅ
ស្ឋថ នសួររ៌ ជាអ្នក្ទបើក្បរយនតទ ោះ! 



 

ជំពកូ ១៧ 
 

អនុញ្ញា តឲ្យសេចក្តីជំសនឿហូរសចញមក្ 
 

សូមព្រះជាម្ចា ស់ ជាព្រភរនៃសសចក្ដីសង្ឃមឹសព្ោសរង្រអូ ៃដែលម្ចៃជសំៃឿ  
ឲ្យោៃសោរសរញសោយអំណរ ៃិង្សសចក្ដីសុខសាៃតព្ររព់្រការ សែើមបឲី្យរង្
រអូ ៃម្ចៃសង្ឃមឹយ៉ា ង្រររិូណ៌ហូរសហៀរ(សោរសរញ)សោយឫទ្ធា ៃុភារររស់ 
ព្រះវញិ្ញា ណែវ៏សុិទ្ា។ 

      រ ៉ាមូ ១៥:១៣ 
 

«អំណរែំសណើ រការព្រសសើរជាង្អស់សង្ឃមឹ»។ 
Corrie Ten Boom 

 

អនក្អាចទទលួទានបានទាងំអេ!់ 
 

ខ្ុ ំោៃរិៃតិ្យ យ៉ា ង្ព្រុង្ព្រយត័្រីរសរៀរនៃការចារស់្តើមជរូំក្ចុង្សព្កាយររស់សសៀវ 
សៅសៃះ ដត្ម្ចៃរៃួោក្យសៃះរៃតសលចសចញមក្ៈ ALL YOU CAN EAT! (អនក្អាច
ទ្ទ្ួលទ្ធៃោៃទ្ធងំ្អស់)! ខ្ុ ំោៃៃិរៃាសសៀវសៅជាង្១០០ ក្ាលសហើយ ដត្ខ្ុ ំអាច
ៃិយយោៃថា ខ្ុ ំមៃិដែលចារស់្តើមជំរួក្ដររសៃះសទ្។ 

«អនក្អាចទ្ទ្ួលទ្ធៃោៃទ្ធងំ្អស់» ជាអវីមយួដែលអនក្មៃិព្ត្ូវរសតត យខលួៃ
តាមវាជាញឹក្ញារស់ទ្ ដត្ព្រដហលជាអនក្ព្ត្ូវទ្ទ្ួលទ្ធៃឲ្យោៃសព្ចើៃរំ្ ុត្សៅសរល
ដែលអនក្ញុាំអាហាររ ូសហវ។ ថ្មីៗសៃះម្ចៃម្ចន ក្ខ់្ុសំាា ល់ ោៃព្ោរខ់្ុ ំថា គាត្ោ់ៃនំ
ព្ក្ុមព្រសួារររស់គាត្ស់ៅញុាអំាហាររ ូសហវ (All You Can Eat) សរៀង្រាល់រុណយ អរ
ព្រះរុណ សនះរឺជាទ្ំលារព់្រសួារររស់រកួ្គាត្។់ ជំៃួសឲ្យចមអៃិអាហារមយួព្រឹក្
សហើយលាង្ចាៃមយួលាា ច រួក្សរសៅញុាំអាហារសៅសភាជៃីយោា ៃសរៀង្រាល់នថ្ាសំ
រាក្ៃិង្រកី្រាយជាមយួៃឹង្អាហាររ ូសហវ។ រីមយួ សរលសៅមយួសរលរួក្សរសៅតុ្
ម្ចៃត់្ួរ ី រីមយួចាៃសៅមយួចាៃនៃែំឡូង្ ញាត្ចូ់លសដណត ក្សខៀវ ែំឡូង្ជាវ  
ជាមយួទ្ឹក្ព្ជលក្។់សព្ម្ចរឱ់កាសរិសសសសៃះគាត្ៃ់ិង្ព្ររៃាររស់គាត្អ់ៃុញ្ញា ត្
ឲ្យកូ្ៃៗររស់គាត្ញុ់ាំរដង្អមតាមដែលរួក្សរចង្ោ់ៃ។ គាត្ៃ់ិយយថា «ចយស៍ 
សយើង្ព្គាៃដ់ត្សចញសព្ៅញុាំអាហាររ ូសហវមតង្ក្នុង្មយួឆ្ន  ំសហើយសរលសយើង្ញុា ំសយើង្
ញុាំឲ្យសមៃឹង្លុយដែលសយើង្ចំតយ»។ 
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វាមៃិអាចសៅរចួសទ្ក្នុង្
ការទូ្លសូមក្តីសង្ឃមឹ
សព្ចើៃហួសសរក្។ 

ខ្ុ ំៃិយយការសៃះ ក្នុង្សរលដែលសយើង្ចារស់្តើមជំរូក្ចុង្សព្កាយររស់សយើង្ 
សព្ោះខ្ុ ំរិត្ថា ក្តីសង្ឃមឹរឺជាសរឿង្រា៉ា វសៅក្នុង្រញ្ជ ីរាយមខុមហូររ ូសហវររស់ព្រះជាម្ចា ស់ 
(All You Can Eat)។ ព្រះអង្ាមៃិព្គាៃដ់ត្ព្រទ្ធៃមយួចាៃសទ្ ដត្ជាការ្តល់ 
យ៉ា ង្សព្ចើៃជារររិូរណ៍ដត្មតង្។ ព្រះរុណ ក្តីសង្ឃមឹ ក្តីព្សឡាញ់ ការអត្ស់ទ្ធស ការ
ទ្ួលសាា ល់ ក្ំឡាងំ្ សុវត្តិភារ ទ្ធងំ្សៃះព្គាៃ ់ ដត្ជាការមយួចំៃួៃដែលព្រះអង្ាព្រ
ទ្ធៃឲ្យជាមយួអវីដែលគាម ៃក្ំរតិ្។អន ក្មៃិអាចចូលសៅ
រក្ព្រះរុណជាសព្ចើៃែង្សរក្សទ្។ អនក្ៃឹង្មៃិ សៃឿយ
តយ ចំសោះ សសចក្តពី្សឡាញ់ដែលព្រះអង្ា្ តល់   
សឡើយ។ វាមៃិអាចសៅរចួសទ្ក្នុង្ការទូ្លសូមក្តីសង្ឃមឹ
សព្ចើៃហួសសរក្។   

អវីក្តីដែលអនក្សជឿព្រះអង្ាសៅនថ្ាសៃះ អវីក្តីដែលទ្ធក្ទ់្ង្ជាមយួព្រួសារររស់អនក្ 
ជាមយួសុខភារដ្នក្អារមមណ៍ររស់អនក្ សុខភារររូកាយររស់អនក្ ទ្ំនក្ទ់្ៃំង្
ររស់អនក្ ការងារររស់អនក្ ហិរញ្ា វត្ថុររស់អនក្ អនរត្ររស់អនក្ ចូរែក្ដែៃក្ំណត្់
សចញ។ ព្ត្ឡរស់ៅរ ូសហវររស់អនក្វញិ សហើយចារយ់ក្ក្តសីង្ឃមឹឲ្យសព្ចើៃតាមដែល 
អនក្ចង្ោ់ៃ។ សរលមៃុសសៃិយយរអីនក្ រួក្សរអាចៃយិយថា «អនក្ម្ចៃក្តី
សង្ឃមឹរររិូណ៍ហូរសហៀរ មៃិថាម្ចៃសរឿង្អវីសក្ើត្សឡើង្ក្ត ី មៃិថាម្ចៃសរឿង្អវីសក្ើត្សឡើង្
សៅជុំវញិរួក្សរក្ត ីរួក្សរមៃិដែលអស់សង្ឃមឹជាមយួព្រះជាម្ចា ស់សឡើយ»។ 

សូមសមើលសៅព្រលឹង្ររស់អនក្ែូចជាដក្វមយួៈ កុ្ំឲ្យវាព្គាៃដ់ត្ម្ចៃក្តីសង្ឃមឹព្ត្ឹម
ដត្មយួភាររៃួ។ កុ្ំយល់ព្រមឲ្យអនក្ម្ចៃក្តីសង្ឃមឹព្ត្មឹដត្ោក្ក់្តត ល្លូវ។ រី
ភាររៃួនៃក្តីសង្ឃមឹក្ម៏ៃិព្ររព់្គាៃដ់ែរ។ អនក្អាចស្វើឲ្យោៃព្រសសើរសឡើង្ក្នុង្ការ
សរញសោយក្តីសង្ឃមឹ ចូរឲ្យក្តសីង្ឃមឹហូរសហៀរ ោចសាចព្ររក់្ដៃលង្ សហើយឲ្យក្តី
សង្ឃមឹសហៀរសៅ ែល់អនក្ស្សង្សទ្ៀត្។ សព្ជើសសរ ើសឲ្យម្ចៃក្តីសង្ឃមឹហូសហៀរក្នុង្ព្រះ 
អង្ា។ សូមសជឿថាព្ទ្ង្ៃ់ឹង្ស្វើហួសៃិង្រររិណ៍ូសលើសលរជ់ាង្អវីដែលអនក្ទូ្លសូម
ឬរិត្សៅសទ្ៀត្(សអសភសូ៣:២០)។ 

 

ព្រះជាម្ចា េស់លើេជាងរកីារព្របព់្ាន ់
 

ការមយួដែលសយើង្សាា ល់អំរីព្រះសយស ូរឺព្ទ្ង្ម់្ចៃក្តីររំងឹ្ទុ្ក្សលើសលរ។់ អត្ម់្ចៃ
ការសង្សយ័ក្នុង្អតំចររស់ព្ទ្ង្ស់ទ្ សព្ោះព្ទ្ង្ស់្វើសលើសជាង្អវីដែលព្ទ្ង្ព់្រទ្ធៃឲ្យ
សយើង្ៃូវអវីជាង្សសចក្តីព្ត្វូការររស់សយើង្សៅសទ្ៀត្។ សលើសរមី្ចៃខលះ។ សៃះរឺជារទ្
រមពរីដែលគាពំ្ទ្ជាវជិជម្ចៃែល់សគាលការណ៍សៃះ៖  
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ព្រះអង្ាអាចៃឹង្ព្រទ្ធៃររ ព្រះរុណ[ព្ររទ់្ធងំ្ក្តីសមតាត ព្រះររ] ែហូ៏រសហៀរ
ព្ររយ់៉ា ង្ែល់រង្រអូ ៃ សែើមបឲី្យរង្រអូ ៃម្ចៃអវីៗទ្ធងំ្អស់ដែលរង្រអូ ៃព្ត្ូវ
ការែច៏ាោំចស់នះជាៃិចា សហើយដថ្មទ្ធងំ្សៅសល់រររិណ៌ូសំរារដ់ចក្ទ្ធៃ
្ង្[ម្ចៃអំតចព្ររព់្គាៃក់្នុ ង្ការមិៃព្ត្ូវការជៃំួយឬការគាពំ្ទ្ ៃិង្ការ្ាត្់
្ាង្យ់៉ា ង្រររិូរណ៍ព្ររយ់៉ា ង្សព្ម្ចរក់ារលអៃិង្ការស្វើទ្ធៃ]។ 

       ២កូ្រៃិថូ្ស៩:៨ 
 

ព្រះរៃទូលសៃាររស់ព្រះអង្ាព្ររព់្គាៃស់ព្ម្ចរអ់នក្ សហើយរររិូរណ៍ហូរសហៀរ 
សែើមបឲី្យអនក្អាចជួយ ែល់អនក្ស្សង្សទ្ៀត្។ ការសៃះហាក្រី់ែូចជាវ ិ្ ីែរ៏សំភើរក្នុង្ការ
រស់សៅ សហើយខ្ុ ំចាស់ជាមៃិចង្ខ់ក្ខាៃវាសទ្ ចុះអនក្វញិ? 

សៅក្នុង្រមពរីយ៉ាូហាៃជំរូក្៦ សយើង្ស ើញសរឿង្ររស់ព្រះសយស ូចំដអត្រតត ជៃ
៥០០០នក្ ់(ឥត្រារកុ់្ម្ចរៃងិ្ព្សីត)។ រួក្សិសសោរមភ សព្ោះរតត ជៃឃ្លល ៃ សហើយ
គាម ៃវ ិ្ ី ដែលឲ្យរួក្សរអាចរក្អាហារព្ររព់្គាៃស់ែើមបចីំដអត្មៃុសសទ្ធងំ្អស់សនះ
ោៃ។ រតត ជៃឃ្លល ៃ រកួ្សិសសមៃិអាចជួយ ោៃ សមើលសៅែូចជាមៃិលអសសាះ។ 

សត្ើអនក្អាចភាជ រស់ៅៃឹង្អារមមណ៍អស់សង្ឃមឹដររសៃះសទ្?  សត្ើអនក្ធ្លល រស់ថិត្សៅ
ក្នុង្សាថ ៃភារដែលរញ្ញហ ្ដំសៃ្ំ សហើយអនក្ែឹង្ថាគាម ៃ្លូវដែលអនក្អាចសោះ
ព្សាយោៃសោយខលួៃឯង្ោៃសទ្? 

 អាោហ៍រិោហ៍ររស់អនក្ឈចឺារ ់ដត្អនក្អត្ែ់ឹង្សោះព្សាយវាយ៉ា ង្ត 
 អនក្ម្ចៃអារមមណ៍ឯកាៃិង្ោក្ទ់្ឹក្ចតិ្ត ដត្អនក្អត្ែ់ឹង្ស្វើែូចសមតច។ 
 អនក្ោត្រ់ង្ទ់្ំៃុក្ចិត្តសៅក្ដៃលង្ស្វើការ ដត្អនក្អត្ែឹ់ង្សោះព្សាយវាសោយ

រសរៀរត។ 
 ចំណូលររស់អនក្អត្ព់្ររព់្គាៃក់្នុង្ការរង្វ់កិ្យ័រព័្ត្ ដត្អនក្អត្ែ់ឹង្សោះ

ព្សាយយ៉ា ង្ែូចសមតច។ 
 កូ្ៃៗររស់អនក្ជារគ់ាសំៅសាលាដត្អនក្អត្ែ់ឹង្សោះព្សាយយ៉ា ង្ែូចសមតច 

 

ការសៃះព្រដហលជារួក្សិសសម្ចៃអារមមណ៍ែូចគាន ។ មៃុសសសំឡឹង្សមើលរួក្សរ 
ដត្រួក្សរម្ចៃអារមមណ៍អស់សង្ឃមឹ។ រញ្ញហ ររស់រួក្សរ្ំព្ជលុ សហើយសមត្ថភារ
ររស់រួក្សរត្ិចសរក្។ ែូសចនះរួក្សរអាចស្វើអវីដែលរួក្សរអាចស្វើោៃ។ រួក្សរោៃ
សៅជួរព្រះសយស ូ។ ព្រះរៃទូលព្រះោៃព្ោរស់យើង្ថា ព្រះសយស ូោៃយក្រីរៃតិច  
រៃតួចសនះ រួក្សរម្ចៃ (ៃំរុង័្ព្ោែុំំ ព្ត្ីរីរក្ៃទុយ) ព្រះអង្ាោៃអ្សិាា ៃ សហើយព្ទ្ង្់
ោៃស្វើឲ្យវាសក្ើៃសព្ចើៃសឡើង្។  

ែំរូង្ រកួ្សិសសរតិ្ថា ព្រដហលជាព្រះអង្ាចំដអត្រកួ្សរដត្ររីរីនក្រ់៉ាុសតណ ះ ។  
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សរើព្រះសយស ូោៃចំដអត្រតត
ជៃសព្សក្ឃ្លល ៃ សូមព្សនម៉ា
សមើល អវីដែលព្ទ្ង្អ់ាចស្វើសំរារ់
ព្រលឹង្ដព្សក្ឃ្លល ៃររស់អនក្។ 

រ៉ាុដៃតការ្ាត្់្ ាង្រ់រស់ព្រះអង្ាសៅដត្រៃតរីព្រះហសតព្រះសសោងាា ះ។  ចំដអត្មៃុសសែរ់
នក្ ់មៃុសស១០០នក្ ់មៃុសស៥០០នក្ ់មៃុសស១០០០០នក្។់ រួក្សរម្ចៃការ
ភ្ាក្ស់្អើលយ៉ា ង្ខាល ងំ្ សហើយការ្ាត្់្ ាង្ស់ៅដត្្តល់មក្ជារៃតរនទ រស់ទ្ៀត្។ដ្នក្មយួ
ែអ៏សាា រយនៃសាចស់រឿង្សៃះរឺមៃិដមៃម្ចៃដត្ម្ចន ក្ស់ទ្ដែលោៃចំដអត្ ដត្មៃុសសព្ររ់
គាន ោៃដអអត្ ព្ររគ់ាន ព្ត្ូវោៃចំដអត្រហូត្ទ្ធល់ដត្ដអអត្សហើយត្ឹង្សោះ។ សៅសល់
អាហារ១២ក្ោៃតក្ស់ទ្ៀត្។ ព្រះសយស ូ្តល់ឲ្យសលើសរីព្ររព់្គាៃស់ៅសទ្ៀត្។ 

អនក្អាចទ្ទ្លួទ្ធៃោៃទ្ធងំ្អស់! 
សរើព្រះសយស ូោៃចំដអត្រតត ជៃសព្សក្

ឃ្លល ៃ សូមព្សនម៉ាសមើលអវីដែលព្ទ្ង្អ់ាចស្វើសំ
រារព់្រលឹង្ដព្សក្ឃ្លល ៃររស់អនក្។ អវីដែល
អនក្អលង្កាត្ស់ៅនថ្ាសៃះមៃិអាចសព្រៀរជាមយួ
ៃឹង្អំតចររស់ព្រះអង្ាសៅក្នុង្ជីវតិ្ររស់
អនក្សឡើយ។ គាម ៃសហតុ្្លតមយួឲ្យអនក្ខវល់ខាវ យ ៃងិ្ ភយ័ខាល ចសឡើយ។ ក្ត ី
សង្ឃមឹសៅទ្ីសៃះ។ ព្រះសយស ូែូចគាន ដែល្ាត្់្ ាង្អ់ាហារយ៉ា ង្សព្ចើៃ សហើយសៅ
សល់១២ក្ោៃតក្សទ្ៀត្  ព្ទ្ង្ៃ់ងឹ្្ាត្់្ ាង្ែ់ល់អនក្ែូចគាន ។ 

សូមកុ្ំសាទ ក្ស់សទើរក្នុង្ការសជឿ ៃិង្ទូ្លសូមែល់ព្រះអង្ាឲ្យស្វើការហួសរីការរតិ្
ៃិង្រីក្តីព្សនម៉ាសៅក្នុង្ជីវតិ្ររស់អនក្។ ការមយួដែលព្រះអង្ាគារព់្រះទ្យ័ៃឹង្ស្វើរឺស្វើ
អវីមយួដែលរមៃិត្រិត្មៃិអាចសៅរចួ ឲ្យព្ត្ឡរស់ៅជាអាចសៅរចួ។ សរលព្រជា
រាោសតររស់ព្រះអង្ារត្ស់រចែល់សមុព្ទ្ ព្ទ្ង្ោ់ៃដញក្សមុព្ទ្សនះ។ សរលនថ្ាសរៀរ
ៃឹង្លិចក្នុង្សរលដែលម្ចៃជយ័ជំៃះ ព្ទ្ង្រ់ងាា រឲ់្យនថ្ាឈរស់ែើរ។ សរលរតត ជៃ
អស់ក្ំឡាងំ្ ព្ទ្ង្ព់្រទ្ធៃអាហារនថ្ាព្ត្ង្ែ់ល់រួក្សរ។ ព្ររស់រលដែលព្ទ្ង្ស់្វើចលន 
ម្ចៃជយ័ជំៃះព្ររស់រល ជារៃលឺនថ្ា សហើយជាអាហារែល់អនក្ដែលអត្ឃ់្លល ៃ។ ែូសចនះ
សូមកុ្ំសំុព្រះអង្ាព្គាៃដ់ត្ព្ររព់្គាៃៈ់រាយមសូមព្ទ្ង្ឲ់្យសព្ចើៃ។ កុ្ំទូ្លសូមសោយ
សហតុ្្លអាតាម ៃិយមសឡើយ អនក្អាចៃឹង្មៃិោៃទ្ទ្ួលអវទី្ធងំ្អស់ ដត្សរើចង្ោ់ៃ
សព្ចើៃជាង្ព្ររព់្គាៃែូ់សចនះអនក្អាចជាព្រះររែល់មៃុសសដែលឈចឺារ ់ ៃិង្មៃុសស
ដែលខវះខាត្ អនក្អាចម្ចៃក្តរីរំឹង្ទុ្ក្ែស៏ព្ចើៃសលើសលរជ់ារររិូរណ៍ ខពស់ជាង្ៃិង្
សលើសជាង្អវីដែលអនក្សង្ឃមឹ។ ចូរទូ្លសូម ឬរតិ្(សអសភសូរ៣:២០) (រដៃថមោក្យ
រញ្ញជ ក្ៃ់យ័)។ 

សៅក្នុង្ព្រះរមពរី លូកាជរូំក្៥ សយើង្ស ើញសរឿង្រា៉ា វររស់ព្រះសយស ូយង្សៅជរួ
រួក្សិសសរនទ ររ់ីរួក្សរសៃសាទ្ព្ត្ីសរញមយួយរដ់ត្អត្ច់ារោ់ៃព្តី្សសាះ។ ព្រះ
អង្ាព្ទ្ង្រ់ងាា ររ់កួ្សរឲ្យសៅទឹ្ក្សព្ៅសហើយទ្ម្ចល ក្អ់ៃួររស់រកួ្សរមតង្សទ្ៀត្។  សរល 
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ដែលរួក្សរស្វើម្ចៃសរឿង្ដែលរួរឲ្យភ្ាក្ស់្អើលសក្ើត្សឡើង្។ 
 

សរក្ទ៏្ម្ចល ក្អ់ៃួសៅក្នុ ង្ទឹ្ក្ ជារព់្តី្យ៉ា ង្សព្ចើៃសសទើ រដត្ធ្លល យអៃួ។ សររក្ន់ែ
សៅមិត្តភក្ដិដែលសៅក្នុ ង្ទូ្ក្មយួសទ្ៀត្សអាយមក្ជួយ ។ រកួ្សនះមក្ែល់ 
ជួយ ចារព់្តី្ោក្ស់រញទូ្ក្ទ្ធងំ្រីរ សសទើ រដត្ៃឹង្លិច។ 

 លូកា៥:៦-៧ 
 

េមូរតិរពី្រភរ 
 

ជាញឹក្ញារស់ៅសរលអវីមយួែសំណើ រការមៃិលអ សយើង្ទ្ទ្ួលសយរល់អាព្ក្ក្ ់ ឬខក្
ចិត្តសោយសារមតិ្តសំឡាញ់ អនក្ខលះអាចៃិយយមក្កាៃស់យើង្ «ដមៃសហើយ សត្ើអនក្
ោៃររំឹង្ទុ្ក្រីអវ ីសូមរិត្រពី្រភរ»។ ៃិយយមយួដររសទ្ៀត្ រួក្សរក្ំរុង្ៃយិយ
ថា អវីដែលសយើង្ម្ចៃទ្ំៃុក្ចិត្តមៃិម្ចទំ្ធសំទ្ ៃិង្សយើង្ោៃចង្ជារក់ារឈចឺារ។់ 

សហតុ្្លមយួ ដែលមៃុសសជាសព្ចើៃមៃិោៃហូរសហៀរសោយក្តីសង្ឃមឹរឺសោយ
សាររួក្សរោក្ក់្តីសង្ឃមឹររស់រួក្សរសលើអវីៗ ដែលខុស។ រួក្សរទុ្ក្ចិត្តសលើការងារ 
សលើទ្ំនក្ទ់្ំៃង្ សលើសសែាក្ិចា សលើមសនរមររស់ៃសយោយ សលើសុរិៃតៃមិតិ្ត ឬ
រួក្សរទុ្ក្ចិត្តសលើរតីព្ររៃា ដែលស្វើឲ្យសររកី្រាយ សហើយរំសរញសសចក្តីព្ត្ូវការររស់
រួក្សរជាជាង្ដសវង្រក្ព្រះជាម្ចា ស់។ សរើសយើង្សមើលមយួដភលត្គាម ៃអវខុីសចំសោះការ
ទ្ធងំ្សនះសទ្ ដត្ការទ្ធងំ្សនះមៃិដមៃជាព្រភរនៃក្តីសង្ឃមឹសទ្ ព្រះអង្ាជាព្រភរ
ដែលមៃិសចះរងី្សាួត្។ សយើង្ោៃៃិយយតាងំ្រីចារស់្តើមនៃសសៀវសៅសៃះ អំរីសារៈ
សំខាៃដ់ែលសយើង្ម្ចៃក្តីសង្ឃមឹក្នុង្ព្រះជាព្រភរ ដត្វាងាយសព្ម្ចរស់យើង្ក្នុង្ការ
រអិលរសីសចក្តីរិត្ែសំ៏ខាៃ ់ដែលខ្ុ ំចង្រ់ដៃថមសៅក្នុង្ជរូំក្រញ្ារស់ៃះ។ 
ព្រះរមពរី ១កូ្រៃិថូ្ស៨:៦ នថ្លង្ថាៈ 
  

ក្ស៏យើង្សជឿថា ម្ចៃព្រះជាម្ចា ស់ដត្មយួព្រះអង្ារ៉ាុសតណ ះ។ ព្រះអង្ាជាព្រះរិតា
ដែលោៃរសង្កើត្អវីៗសរវសារសរើមក្ សហើយសយើង្ម្ចៃជីវតិ្រស់សំរារព់្រះ    
អង្ា។ សយើង្សជឿសទ្ៀត្ថា ម្ចៃព្រះអម្ចា ស់ដត្មយួព្រះអង្ារ៉ាុសតណ ះ រឺព្រះ
សយស ូព្រិសដ*។ អវីៗសរវសារសរើសក្ើត្មក្សោយសារព្រះអង្ា សហើយសយើង្ម្ចៃ
ជីវតិ្រស់ក្ស៏ោយសារព្រះអង្ាដែរ។ 
 

ព្រះអង្ាជា«ព្រភរនៃអវីៗទ្ធងំ្អស់»សហើយព្រះអង្ាជាព្រះមយួអង្ា «ក្នុង្ព្ទ្ង្ស់យើង្
ម្ចៃជីវតិ្» សរើសិៃជាក្តីសង្ឃមឹររស់អនក្អាព្ស័យសលើអវីស្សង្សព្ៅរីព្រះអង្ា អនក្ៃឹង្
ខក្ចិត្ត។ អនក្សជឿជាសព្ចើៃរស់សៅសព្កាមអារមមណ៍តាៃត្ឹង្សក្ើត្សឡើង្សោយសាររួក្
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សរទុ្ក្ចតិ្តសលើព្រភរខុស។ សរើក្តីសង្ឃមឹររស់អនក្សៅសលើមៃុសស សលើក្មមវ ិ្  ីឬសូមប ី
ដត្ខលួៃឯង្ អនក្ៃឹង្រង្ការឈចឺារស់ោយសារការខក្ចិត្តៃិង្ឈចឺិត្តរីមយួសរលសៅ
មយួសរល មតង្សហើយមតង្សទ្ៀត្ សព្ោះព្រភរសៃះម្ចៃដែៃក្ំណត្។់ សៅសរលអនក្
រាយមែង្រអីណតូ ង្ដែលរងី្សាួត្ទ្ធងំ្សៃះយូររ៉ាុតណ  សព្ៅរ៉ាុតណ  ការខក្ចិត្តៃឹង្
សលចមក្កាៃដ់ត្ចាស់ដែរ។ 

ព្រះរមពរី ទ្ៃុំក្ត្សមកើង្៤២:១១ដថ្លង្ថា«ខ្ុៃំិយយមក្ខលួៃឯង្ថា ឯង្ព្សយុត្ចិត្ត
ស្វើអវី ឯង្ថ្ាូរស្វើអវី ចូរស្្ើជវីតិ្សលើព្រះជាម្ចា ស់សៅ!» ខ្ុមំុខជាសរសសើរត្សមកើង្ព្រះអង្ា    
ត្សៅមុខសទ្ៀត្ ព្រះអង្ាសសោងាា ះខ្ុ ំ សហើយព្រះអង្ាជាព្រះនៃខ្ុ ំ។(ោក្យរញ្ញជ ក្ៃ់យ័) 

ោវឌីស្វើអវីមយួរិត្ជាឆ្ល ត្តស់សៅក្នុង្រទ្រមពរីសៅក្នុង្ខសៃះ។ សទ្ធះរីជាគាត្់
ម្ចៃអារមមណ៍ព្សយុត្ចិត្តក្តី សទ្ធះរីជាគាត្អ់ត្ច់ាោំចម់្ចៃអារមមណ៍សរញសោយក្តី
សង្ឃមឹក្ត ី គាត្ច់ារស់្តើមៃយិយសៅកាៃខ់លួៃឯង្ឲ្យ្ទុក្ផ្តត ក្ក់្តសីង្ឃមឹររស់គាត្ស់លើ
ព្រះជាម្ចា ស់។ គាត្ោ់ៃព្ោរខ់លួៃឯង្ថា ខ្ុ ៃឹំង្ម្ចៃសង្ឃមឹសលើ ព្រះអង្ាសៅនថ្ាសៃះ  
សហើយខ្ុ ំៃឹង្សរសសើ រព្ទ្ង្។់ មិៃថាខ្ុ ំម្ចៃអារមមណ៍ចង្ស់រសសើ រឬក្អ៏ត្ស់នះសទ្។ ព្រះ
អង្ាជាព្រភរររស់ខ្ុ ំ សហើយខ្ុ ៃឹំង្ោក្ក់្តីសង្ឃមឹសលើ ព្ទ្ង្!់ គាត្ម់ៃិយក្ចិត្តទុ្ក្ោក្់
ជាមយួៃឹង្អារមមណ៍ររស់គាត្ ់ សហើយសសព្មចចិត្តម្ចៃសង្ឃមឹសលើព្រភរដត្មយួរត្់
ដែលព្ទ្ព្ទ្ង្គ់ាត្ោ់ៃ។ ោវឌិោៃម្ចៃរទ្រិសសា្ៃជ៍ាមយួអំតចនៃការសព្ោស
សលាះរីអត្ីត្ សហើយគាត្ែ់ឹង្ថាព្រះអង្ាសសាម ះព្ត្ង្។់ 

ខ្ុ ំមៃិអាចចារស់្តើមរារច់ំៃួៃសរលដែលព្រះជាម្ចា ស់ ោៃរងាហ ញរីសសចក្តីសសាម ះ
ព្ត្ង្រ់រស់ព្ទ្ង្ស់ៅក្នុង្ជីវតិ្ររស់ខ្ុអំស់សទ្ សហើយអនក្ព្រដហលជាអាចៃិយយោៃ
ែូចគាន ។ សហតុ្អវីោៃជាសយើង្ចំតយសរលឥត្ព្រសយជៃស៍លើអវីដែលមៃិម្ចៃសសថរ
ភារ? ចូរោក្ក់្តីសង្ឃមឹររស់សយើង្សៅសលើព្រភរដែលព្តឹ្មព្ត្ូវ សហើយសជៀសវាង្ការ
ខក្ចិត្តជាសព្ចើៃ។  

 

ក្តេីងឃមឹម្ចនលក្ខណៈដចូសមតច 
 

ទ្ឹក្ធ្លល ក្ៃ់ីអាហាា រា៉ាជាសទ្សភារលអអសាា រយៃិង្រួរឲ្យសសាើចសៅសរញអាសមរចិភារខាង្
សជើង្។ សទ្ធះរជីាអនក្មៃិធ្លល រស់ៅស ើញវាសោយខលួៃឯង្ផ្តទ ល់ក្តី អនក្ៃងឹ្គាម ៃការ
សង្សយ័រីទ្ីរនទ ល់នៃអាៃុភារែអ៏សាា រយសលើទូ្រទ្សសៃ ៍ឬ ររូភារស្សង្ៗ។ សសមលង្
ទ្ឹក្ធ្លល ក្ែ់សំ៏សរើមនៃទ្សៃលៃងិ្សៃទុះទ្ឹក្ធ្លល ក្ស់លើថ្មែល់ខាល ងំ្សសទើរដរក្ព្រោស់ព្ត្សចៀក្
រិត្ជារួរឲ្យអសាា រយតស់។ ភារអសាា រយៃិង្សសាភណ័ភារនៃព្រះរៃទូលព្រះដែល
ោៃរសង្កើត្មក្មៃិដែលស្វើឲ្យខ្ុ ំឈរស់សាើចសរសសើរសឡើយ! 

ខ្ុ ំរិត្ថា ការមយួដែលអសាា រយរំ្ុត្នៃទ្ឹក្ធ្លល ក្ៃ់ីអាហាា រា៉ា  រធឺ្លតុ្រិត្នៃទ្ឹក្ធ្លល ក្ ់



174                           ចូរដាេ់សេចក្តីេងឃមឹរបេ់អនក្ស ើង!                    
ដែលមៃិសចះរងី្សាួត្។ សព្ចើៃជាង្៦លាៃរូរហវីត្ហូរធ្លល ក្រ់ាល់នទ្ី សហើយទ្ឹក្ធ្លល ក្់
សៃះហូរគាម ៃទី្រញ្ារ។់ គាម ៃសូមបដីត្មយួនថ្ាដែលទ្ឹក្ៃីអាហាា រាឈរធ់្លល ក្ ់ ទ្ធហាៃ
លាត្ក្រ៏ញ្ាូ ៃមៃុសសសៅ្ទះ ែូសចនះរួក្សរអាច្តល់សតុក្ទ្ឹក្ជាថ្មី។ រមីយួនទ្ីសៅ
មយួនទ្ី រីមយួសម្ច៉ា ង្សៅមយួសម្ច៉ា ង្ រីមយួនថ្ាសៅមយួនថ្ា ទ្កឹ្រៃតធ្លល ក្រ់ហូត្។ 

សរើសិៃជាអនក្ោៃសៅសលង្ទ្កឹ្ធ្លល ក្ៃ់ីអាហាា រា៉ា  អនក្ែឹង្ថា អនក្មៃិអាចសៅ
ក្ដៃលង្ស្សង្សទ្ៀត្ដែលសៅជិត្សោយវាគាម ៃការរ៉ាះោល់សនះសទ្។ សៅសរលអនក្សែើរ
សឡើង្តាមសួៃ សទ្ធះរីជាមុៃសរលដែលអនក្ស ើញវា អនក្អាចឮសូរវាោៃ។ សសមលង្
នៃទ្ឹក្ធ្លល ក្ថ់្មខាង្សព្កាមរឺរិត្ជាឮយ៉ា ង្ខាល ងំ្។ សៅសរលអនក្ចូលសៅជិត្ អនក្ចារ់
ស្តើមម្ចៃអារមមណ៍ទ្កឹ្សសៃស ើម។ ទ្ឹក្ធ្លល ក្ដ់ែលខាទ ត្ស់រញអាកាស សហើយអនក្ត
ម្ចន ក្ស់ៅក្ដៃលង្តមយួដក្បរសនះ្មមជាត្ែិព៏្សស់សាអ ត្ស្វើឲ្យអនក្ទ្ទ្ឹក្សជារ។ ការ
អសាា រយគាម ៃទី្រញ្ារ ់ដែលោៃរ៉ាះោល់មៃុសសព្ររគ់ាន ដែលមក្ទ្ធក្ទ់្ង្ជាមយួវា។  

ការរណ៌នសៃះជាររូភារែអ៏សាា រយរីអវីជា ក្តីសង្ឃមឹដែលអាចម្ចៃសៅក្នុង្ជីវតិ្
ររស់អនក្។ ែូចជាទ្សៃលដែលមៃិសចះរងី្សាួត្ ក្តីសង្ឃមឹរៃតហូររហូត្។ អនក្អាចដហ
លក្នុង្ក្តីសង្ឃមឹ ្ឹក្ ដចក្ចាយជាមយួអនក្ែនទ្ មៃិថាអនក្ែង្សព្ចើៃរ៉ាុតណ រីវា អនក្
មៃិស្វើឲ្យវាអស់សឡើយ។ ព្រះរមពរី សុភាសិត្២៣:១៨ ោៃសៃាថា «សសចក្តី
សង្ឃមឹៃិង្ក្តីររំឹង្ទុ្ក្ររស់ឯង្ៃឹង្មៃិខាត្រង្ស់ឡើយ» សនះម្ចៃៃយ័ថា មៃិដែល
ម្ចៃសរលដែលអនក្ចូលសៅក្នុង្ទ្សៃលនៃក្តីសង្ឃមឹសហើយដសវង្រក្ោត្ទ្សៃលរងី្សាួត្
សទ្។ សព្ោះព្រះអង្ាជាព្រះែអ៏ស់ក្លប ៍ ការម្ចៃក្តីសង្ឃមឹក្នុង្ព្ទ្ង្ជ់ាព្រភរនៃភារ
អស់ក្លប។៍ សរៀង្រាល់នថ្ាសៅក្នុង្ជីវតិ្ររស់អនក្ អនក្អាចចូលសៅព្រះអង្ា សរញសោយ
ជំសៃឿៃិង្សង្ឃមឹ ទុ្ក្ចតិ្តថាព្រះអង្ាៃឹង្្ាត្់្ ាង្អ់វីៗដែលអនក្ព្ត្ូវការ។ 

ក្តីសង្ឃមឹមៃិព្គាៃដ់ត្ជាទ្សៃលដែលមៃិដែលរងី្សាួត្សទ្ ក្តីសង្ឃមឹក្ជ៏ាទ្កឹ្ធ្លល ក្់
ដែលរ៉ាះោល់ែល់មៃុសសសៅជិត្វាដែរ។ អនក្អាចឮវា ស ើញវា សហើយរ៉ាះោល់វា
សៅក្នុង្ររយិកាសជុំវញិអនក្។ សៅសរលអនក្សរញហូរសហៀរសោយក្តីសង្ឃមឹ វាមៃិ
ព្គាៃដ់ត្រ៉ាះោល់ជីវតិ្ររស់អនក្សទ្ វារ៉ាះោល់ែល់មៃុសសព្ររគ់ាន សៅជុវំញិអនក្ដែរ។ 
ក្តីសង្ឃមឹររស់អនក្សហៀរហូរែល់រួក្សរ។ រួក្សរមក្ទ្ធក្ទ់្ង្ជាមយួអនក្សព្ចើៃរ៉ាតុណ  
សៅសរលរួក្សរឮសសមលង្ទ្ឹក្ធ្លល ក្ ់ សហើយរ៉ាះោល់ទ្ឹក្សសៃស ើមសៅអាកាស។ មៃិយូរ
រ៉ាុនម ៃ រួក្សរៃឹង្ៃិយយថា «ខ្ុ ំចង្ស់ៅដក្បរអនក្ ម្ចៃអវីដែលខុសដរលក្រអីនក្ស្សង្
សៅក្នុង្អនក្។ ខ្ុ ំម្ចៃអារមមណ៍ថាម្ចៃសង្ឃមឹសរលខ្ុោំៃៃិយយជាមយួអនក្»។  

សរលអនក្សព្កាក្រីសរង្រាល់ព្រកឹ្ ការសជឿថា ព្រះជាម្ចា ស់ៃឹង្ស្វើការលអឲ្យសក្ើត្
សឡើង្សៅក្នុង្ជីវតិ្ររស់អនក្  សូមរិត្រទី្ឹក្ធ្លល ក្។់ សរលតអនក្ម្ចៃអារមមណ៍ ោក្់
ទ្ឹក្ចិត្ត សហើយចង្ស់ោះរង្សុ់រិៃតដែលព្រះោៃោក្ស់ៅក្នុង្ែួង្ចិត្តររស់អនក្ សូម
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រិត្រីទ្កឹ្ធ្លល ក្។់ សរលតម្ចៃមៃុសសសៅជំុវញិអនក្ព្ត្វូការការសលើក្ទ្ឹក្ចតិ្ត សូម
រិត្រីទ្កឹ្ធ្លល ក្។់ សសចក្តីសង្ឃមឹមៃិដមៃទ្ឹក្ព្សក្ត់្ត្់ៗ សទ្។ សសចក្តីសង្ឃមឹមៃិដមៃ
ជាដខសទ្ឹក្សទ្។ សសចក្តីសង្ឃមឹម្ចៃអៃុភារ ជាទ្ឹក្ធ្លល ក្ហូ់រខាល ងំ្ដែលមៃុសសៃឹង្ស្វើ
ែំសណើ រជុំវញិរិភរសលាក្មក្សមើលសហើយចង្ម់្ចៃរទ្រិសសា្ៃជ៍ាមយួ។ 

 

សតើអនក្នងឹសជឿសលើអវ?ី 
 

រិភរសលាក្សរញសោយសព្គាះថាន ក្ៃ់ិង្សោយការអាព្ក្ក្ៃ់ឹង្សត្ឿៃរលឹំក្អនក្ជាសរឿយៗ
កុ្ំឲ្យម្ចៃសង្ឃមឹខាល ងំ្។វាៃងឹ្ព្ោរអ់នក្ថា «ការសនះមៃិែំសណើ រការសទ្រីអត្ីត្កាល» 
ឬ«កុ្ំស្វើឲ្យខលួៃអនក្ឲ្យធ្លល ក្ស់ៅក្នុង្ការខក្ចិត្តសឡើយ»។ អនក្ព្រដហលជាទ្ទ្ួលការ
ោស់សត្ឿៃ «សមសហតុ្សម្ល» សហើយកុ្ំឲ្យម្ចៃក្តីររំឹង្ទុ្ក្សព្ចើៃសរក្ ដត្ព្រះអង្ា
ព្ោរស់យើង្ឲ្យម្ចៃក្តីររំឹង្ទុ្ក្សលើសរីអវីដែលសមសហតុ្សម្ល។ រញរះអង្ាព្ទ្ង្រ់
ចង្ព់្រទ្ធៃររឲ្យសយើង្សលើសរពី្ររព់្គាៃ!់  

ខ្ុ ំចង្ស់លើក្ទ្ឹក្ចតិ្តអនក្ឲ្យស្វើ្ទុយរីអវីសលាក្ីយស៍រស្វើ។ សូមកុ្ំអៃុញ្ញា ត្ឲ្យរំៃតិ្
សាចឈ់ាមព្ររព់្រង្ជីវតិ្ររស់អនក្សឡើយ។ ចូរដក្ដព្រចិត្តរំៃិត្ជាថ្មីព្សរតាមព្រះ
រៃទូលររស់ព្រះជាម្ចា ស់សហើយសរៀៃរិត្ែូចជាព្រះអង្ា។ សៅក្នុង្ព្ររទ់្ធងំ្ជំរូក្សៅ
ក្នុង្សសៀវសៅសៃះ សយើង្ោៃស ើញរទ្រមពរីៃិង្ព្រះរៃទូលសៃារីការសលើក្ទ្ឹក្ចិត្ត
ររស់ព្រះអង្ាឲ្យអនក្ម្ចៃក្តីសង្ឃមឹការលអសៅក្នុង្ជីវតិ្ររស់អនក្។ សយើង្ោៃស ើញរំរូ
សៅក្នុង្ព្រះរមពរី។ សយើង្ធ្លល រោ់ៃឮសរឿង្រា៉ា វសាមញ្ា ែូចអនក្ៃិង្ខ្ុ ំដែរ។ ទ្ធងំ្ព្រុស
ទ្ធងំ្ព្សីដែលហា ៃក្នុង្ការសង្ឃមឹថា ព្រះអាចរំសរញព្រះរៃទូលសៃាររស់ព្ទ្ង្។់ 
សំណួរព្ត្ូវោៃសួរៈថា សត្ើអនក្សសព្មចចតិ្តសព្ជើសសរ ើសមយួត? សត្ើអនក្សព្ជើសសរ ើស
ម្ចៃក្តីសង្ឃមឹឬគាម ៃក្តីសង្ឃមឹ? សត្ើអនក្រចួរាល់ក្នុង្ការរស់សៅសោយរកី្រាយជាមយួក្តី
ររំឹង្ទុ្ក្ជាមុៃដែលររំឹង្ថាការលអៃឹង្សក្ើត្សឡើង្ែល់អនក្សៅនថ្ាសៃះ តាមរយៈអនក្ 
សព្ម្ចរអ់នក្ សព្ម្ចរព់្រសួារអនក្ សៅជាមយួកូ្ៃៗររស់អនក្ សៅក្នុង្រិភរររស់អនក្ 
ចំសោះមតិ្តសំឡាញ់ររស់អនក្ សៅក្នុង្សាថ ៃភារររស់អនក្ សៅក្ដៃលង្ស្វើការររស់អនក្ 
សៅសាលា សៅក្នុង្ព្ក្មុដែលអនក្ព្ររព់្រង្។ល។  ការមយួដែលចាស់ៈ ការគាម ៃ
សង្ឃមឹ ៃិង្ ភារអវជិជម្ចៃៃឹង្មៃិអាចស្វើអវីឲ្យព្រសសើរសឡើង្សឡើយ ដត្សរើម្ចៃឱកាស
ក្តីសង្ឃមឹៃងិ្ជំសៃឿព្រះអង្ាស្វើការ ចុះសហតុ្អវីោៃជាសយើង្មៃិព្រមសាលបង្? 

ការមយួដែលខាម ងំ្សព្ត្ូវម្ចៃសសចក្តីកាល ហាៃ ក្នុង្ការកុ្ហក្រំ្ុត្សនះរឺព្ោរ់
អនក្ឲ្យរស់សៅឆ្ា យរីអំតចនៃក្តីសង្ឃមឹដែលអនក្មៃិសមៃងឹ្ទ្ទ្ួលវាសទ្។ អនក្
មិៃសមៃឹង្សូមព្រះអង្ាដថ្មសទ្ៀត្សឡើយ។ អនក្មិៃសមៃឹង្សជឿថាព្រះអង្ាម្ចៃការ
លអសព្ម្ចរអ់នក្សទ្។ អនក្មិៃសមៃឹង្ម្ចៃជីវតិ្រកី្រាយសៅក្នុ ង្ជីវតិ្ររស់អនក្សទ្ សព្ោះ



176                           ចូរដាេ់សេចក្តីេងឃមឹរបេ់អនក្ស ើង!                    

សយើង្ោៃទ្ទ្ួលក្តីសង្ឃមឹមៃិ
ដមៃសោយសារសយើង្រង្ន់ថ្លវាសទ្ 
ដត្សោយសារព្រះសយស ូោៃស្វើ
វា។ការរង្ន់ថ្លររស់ព្ទ្ង្ ់វាសព្ចើៃ
ជាង្ព្ររព់្គាៃស់ៅសទ្ៀត្។ 

អនក្ោៃស្វើខុសជាសព្ចើៃសៅតាម្លូ វដែលអនក្សែើរ។ សលាក្ីយ ៍សាចឈ់ាមសហើយម្ចរ
សាតាងំ្ៃងឹ្រលឹំក្អនក្រកី្ំហុសៃិង្ការររាជយ័ររស់អនក្ រីអំសរើោរររស់អនក្ ៃងិ្
ការររាជយ័ររស់អនក្។ ការសថាក លសទ្ធសៃឹង្រាយមក្នុង្ការរាងំ្សទះអនក្មៃិឲ្យចូល
សៅជិត្ព្រះអង្ាសោយែួង្ចិត្តនៃក្តីសង្ឃមឹសឡើយ។ 

សសចក្តីរិត្រយឺ៉ា ង្សៃះ៖អនក្មៃិសមៃឹង្ម្ចៃសង្ឃមឹសទ្… ទ្ធងំ្ខ្ុ ំ្ង្ដែរ។ សយើង្ 
ទ្ធងំ្រីរនក្ស់្វើខុសជាសព្ចើៃែង្ែូចគាន  សហើយព្រសិៃសរើក្តសីង្ឃមឹអាព្ស័យសលើសសច
ក្តីសុចរតិ្ររស់សយើង្ផ្តទ ល់ សយើង្មៃិអាចៃឹង្សៃសវំាោៃសទ្។ ដត្អំតចនៃែំណឹង្
លអរឺ សរលដែលព្រះទ្ត្ស ើញសយើង្ ព្រះអង្ាមៃិោៃទ្ត្ស ើញភារររាជយ័ររស់
សយើង្សែើមបឲី្យោៃសុចរតិ្សនះសទ្ សៅសរលក្ំរុង្សថិត្សៅក្នុង្អំសរើោរររស់សយើង្ 
ស្វើឲ្យសយើង្ោចទ់្ំនក្ទ់្ំៃង្ៃិង្ឃ្លល ត្ឆ្ា យរីព្រះ ព្រះសយស ូយង្មក្សែើមបរីង្ន់ថ្ល
សព្ម្ចរស់យើង្។ ការសុរត្រ់រស់ព្ទ្ង្រ់ង្ន់ថ្លព្ររទ់្ធងំ្អំសរើោរររស់សយើង្ ព្ររទ់្ធងំ្
ក្ំហុសររស់សយើង្ ព្ររទ់្ធងំ្ការររាជយ័ររស់សយើង្ ៃិង្ព្ររទ់្ធងំ្ក្ំហុសអាង្ររស់

សយើង្។ អត្ម់្ចៃ្លូវសយើង្អាចសៃសរំីអវីដែល
ព្រះអង្ាព្រទ្ធៃែល់សយើង្ ដត្ព្ទ្ង្ព់្ជារការ
សនះ ែូសចនះព្រះអង្ាមៃិោៃឲ្យសយើង្ស្វើវាសទ្។  

សយើង្ោៃទ្ទ្ួលក្តីសង្ឃមឹមៃិដមៃសោយ
សារសយើង្រង្ន់ថ្លវាសទ្ ដត្សោយសារព្រះ
សយស ូោៃស្វើវា។ការរង្ន់ថ្លររស់ព្ទ្ង្ ់ វា
សព្ចើៃជាង្ព្ររព់្គាៃស់ៅសទ្ៀត្។ 

 
ក្តេីងឃមឹនមំក្នវូ… 

 

 ការកាត្រ់ៃថយសម្ចព ្ 
 ការផ្តល ស់រតូរជាវជិជម្ចៃដ្នក្អារមមណ៍ 
 កាត្រ់ៃថយភារតាៃត្ឹង្ 
 ម្ចៃរំណង្ចិត្តក្នុង្ការសុរៃិតមតង្សទ្ៀត្ 
 សសចក្តីសៃាក្នុង្ការម្ចៃនថ្ាព្រសសើរនសរលខាង្មខុ 
 ការស្វើចិត្តរងឹ្កាល យជាចិត្តទ្ៃវ់ញិ 
 ការព្សស់រស់ខាង្វញិ្ញា ណវញិ 
 ការជំរញុែួង្ចតិ្តក្នុង្ការសឈាង្ចារស់គាលសៅ 
 ការម្ចៃឋាមរលសព្ម្ចរព់្រលឹង្ររស់អនក្ 
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 ការស្វើឲ្យរំៃតិ្ៃិង្អារមមណ៍អត្់្ មត្ជ់ាង្មុៃ 
 ការម្ចៃសសរភីាររីការខវល់ខាវ យ 
 ការម្ចៃសសរភីាររីការភយ័ខាល ច 
 ការរកី្រាយក្នុង្ជីវតិ្ 
 ការអត្់្ មត្ស់រលអនក្ក្ំរុង្រង្ច់ា ំ
 ការម្ចៃទ្ំៃុក្ចិត្តដែលស្វើឲ្យអនក្មៃិសោះរង្ស់ចាល 
 ការជំសៃឿថាអវីៗៃិង្អនក្តម្ចន ក្អ់ាចផ្តល ស់រតូរោៃ 
 ការចង្ច់ាថំាព្រះជាម្ចា ស់អាចព្ររព់្រង្ោៃ 
 ការរសំភើរអំរអីវីដែលមៃិែឹង្ 
 ការម្ចៃទ្ំៃុក្ចិត្តថា វាមៃិយឺត្សរលសទ្ក្នុង្ការចារស់្តើមមតង្សទ្ៀត្ 
 ការម្ចៃភារចាស់លាស់ថាអនក្មៃិសៅម្ចន ក្ឯ់ង្សទ្។ 
 

សៃះរឺជាដ្នក្តូ្ចមយួនៃអវីដែលក្តីសង្ឃមឹនមំក្ឲ្យ។ ដត្ៃិយយសោយព្ត្ង្ស់ទ្ធះ
រីជាអនក្ោៃរស់សៅជាមយួក្តីសង្ឃមឹ សហើយអត្ម់្ចៃការអវទី្ធងំ្សៃះសក្ើត្សឡើង្ ក្តី
សង្ឃមឹសៅដត្សំខាៃព់្ត្ូវម្ចៃ សព្ោះអនក្ៃឹង្រស់សៅរកី្រាយជាមយួវាសលើសជាង្អនក្
ដែលគាម ៃវា! 

 

ចរូបនតសៅមខុសទៀតនងិចរូដាេស់េចក្តេីងឃមឹរបេអ់នក្ស ើង! 
 

គាម ៃដែៃក្ណំត្ឬ់លក្ខខណឌ ចំសោះក្តីសង្ឃមឹសទ្។ អនក្ម្ចៃជំសៃឿសព្ចើៃរ៉ាុតណ  អនក្
ៃឹង្គារព់្រះហរ្ទ្យ័ព្រះសព្ចើៃរ៉ាុសតណ ះដែរ។ ដត្ចូរចាថំា ក្តីសង្ឃមឹរងឹ្ម្ចោំៃ
សោយសារព្រភរររស់វា។ សរើក្តីសង្ឃមឹររស់អនក្សៅសលើមៃុសស សលើការងារ ឬសលើក្ំ
ឡាងំ្ៃិង្សលើសមត្ថភារររស់អនក្ផ្តទ ល់ អនក្ៃងឹ្ស្វើឲ្យខលួៃឯង្សៅហមង្ៃិង្ខក្ចិត្ត។ 
ព្ររក់ារទ្ធងំ្អស់សៃះម្ចៃដែៃក្ំណត្ ់ ដត្សព្ម្ចរព់្រះអង្ារឺគាម ៃដែៃក្ំណត្ស់ទ្។  
សូមឲ្យព្រះជាម្ចា ស់ជាព្រភរនៃជីវតិ្ររស់អនក្។ អលង្កាត្ន់ថ្ាសៃះសោយសព្ចៀង្ចំសរៀង្
ទ្ំៃុក្ត្សមកើង្ដែលៃិរៃាសៅក្នុង្ឆ្ន ១ំ៨៣៤សោយសលាក្អុីវ ៉ាឌម៉ាតូ្Edward Mote។ 
 

 ក្តីសង្ឃមឹខ្ុមំៃិោៃសង្ស់លើអវីស្សង្  
 សព្ៅរីព្រះសយស ូព្រិសត ជាសសចក្តីសុចរតិ្នៃខ្ុ ំ
 ខ្ុ ំមៃិហា ៃទុ្ក្ចិត្តសលើរំសរាង្ការែដ៏្អមរំ្ ុត្សទ្ 
 ដត្ខ្ុ ំទុ្ក្ចិត្តសលើនមព្រះសយស ូទ្ធងំ្ព្សុង្ 
 

 សលើព្រះព្រិសត ជាថ្មោរងឹ្ម្ច ំខ្ុ ំឈរ 
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 ក្ដៃលង្ស្សង្សទ្ៀត្ជាែីខាច ់
 ក្ដៃលង្ស្សង្សទ្ៀត្ជាែីខាច ់
  

សរលក្តីង្ង្តឹ្រិទ្ោងំ្ព្រះភោ័ក្តព្ទ្ង្ ់
 ខ្ុ ំសព្ម្ចក្ក្នុង្ព្រះរុណមៃិផ្តល ស់ដព្រររស់ព្ទ្ង្ ់
 សទ្ធះរយះុ្ំរលក្ខពស់ក្ត ី
 យុថាក ររស់ខ្ុ ំរក្ាជាមយួៃងឹ្លាក្ោ់ងំ្ 
 

 សមបថ្ព្ទ្ង្ ់សៃាិសញ្ញា ព្ទ្ង្ ់ព្រះសលាហិត្ព្ទ្ង្ ់
 គាពំ្ទ្ខ្ុ ំសៅសរលទ្ឹក្ជៃ ់
 សរលព្រលឹង្ខ្ុ ំគាម ៃអវីសសាះ 
 ព្ទ្ង្ជ់ាក្តីសង្ឃមឹៃិង្រង្ជ់ាមយួខ្ុ ំ 
 

 សរលព្ទ្ង្យ់ង្មក្សោយសសមលង្ដព្ត្ 
អូ សូមឲ្យខ្ុ ំដសវង្រក្ព្ទ្ង្ស់ ើញ 
សសចក្តីសុចរតិ្ររស់ខ្ុ ំសៅក្នុង្ព្ទ្ង្ដ់ត្មយួ 
មមៃុសសគាម ៃក្ំហុស អាចឈរសៅចំសោះរលល័ង្ក។ 
 

ចូររៃតសៅមខុសទ្ៀត្ ៃិង្ចូរសលើក្ក្តីសង្ឃមឹររស់អនក្ខពស់សឡើង្! គាម ៃសហតុ្្ល
មៃិព្ត្ូវស្វើសឡើយ។ សូមចូលរមួជាមយួមៃុសសរារល់ាៃអនក្ស្សង្សទ្ៀត្ដែលសោះ
ជំហាៃសៅកាៃក់្តីសង្ឃមឹជាសព្ចើៃសត្វត្សរ ៍ សហើយរកួ្សរមៃិដែលសសាក្សាត យចំ
សោះអវីដែលរួក្សរោៃស្វើសឡើយ។ 



 
 
 

អវសានកថា 
 

 
យយើងបានចាបយ់្តើមជំពូកមយួននយសៀវយៅយនេះនិយាយអំព ី ដណឹំងអាក្កករ់បស់បប៊ែត 
ធី Bad-News Betty។ នាងយា៉ា បណ់ាស់ បមនយេ? យ េះបីជានាងមានក្រសួារដ ៏
អសាា រយ និង យ េះបីជានាងក្សឡាញ់ក្ពេះជាមាា ស់យា៉ា ងពតិបមនកតី រឺនាងមានយសច
កតីសងឃមឹតចិតួច។ បប៊ែតធី នាងមនិបានរកីរាយជាមយួអវីៗ បដលលអកំពុងយកើតមាន 
យ ើងយេ នាងបានេេួលការបាកេ់ឹកចតិត បដលការអាក្កកអ់វីមយួយកើតមានមនិអាច 
យចៀសរចួ។ ជំនួសការសនមតក់ារលអបំ្ុត បប៊ែតធី បានក្បងុយក្បៀបខ្លួនសំរាបក់ារអា 
ក្កកប់ំ្ុត … និងវាបានយធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ជីវតិរបស់នាង។ 
ភាពមរួហ្មង ការក្ពួយបារមភ ការខ្កចិតត ឬការបាកេ់ឹកចតិត ក្បបហ្លជាអនកអាច

មានេំនាកេ់នំងយៅនងឹបបតធនីងៃខ្លេះៗ។ ក្បបហ្លជាអនកអាចមានការរាងំសទេះជា
ញឹកញាបយ់ដើមបមីានបេពិយសាធនយ៍ោយពិតក្បាកដជាមយួនងឹភាពសំបូរណ៌ ការ
មានជយ័ជំនេះ ជីវតិយពញយោយអំណរបដលក្ពេះយយស៊ែូសុរតយ់ដើមបកី្ប នដល់អនក។ 
អនកេិញយសៀវយៅយនេះ ក្បបហ្លយោយយក្ពាេះចំណងយជើងវាហាកប់ដូីចជាដណឹំងលអ 
យហ្ើយ ដំណឹងលអយនេះជាអវីបដលអនកក្តូវការយា៉ា ងខ្ល ងំ។ 
បមនយហ្ើយ មនុយពលខ្្ុ ំយ្្ើអតថបេយនេះឲ្យយរយបាេះពុមព ខ្្ុ ំចងច់ំណាយយពលបនតិច

និយាយជាមយួអនកកនុងកំរតិផ្ទទ ល់ខ្លួន។ អនកយ ើញយេ ខ្្ុមំានកតីសងឃមឹដខ៏្ពស់សំរាប់
អនក។ ខ្្ុ ំយជឿថាក្ពេះជាមាា ស់នឹងរយំោេះអនកឲ្យរចួពីក្ចវា៉ាកដ់ធ៏ៃនន់នពាកយ«ខ្្ុ ំមនិអាចយេ» 
និងពាកយ «ហួ្សយពលយហ្ើយ»។ ដូយចនេះអនកអាចយហាេះយ ើងយៅយលើសាល បននពាកយ «ខ្្ុ ំ
អាច» និងពាកយ  «ដល់យពលយហ្ើយ»។ ខ្្ុ ំមានអណំរជាមនុថា អនកនឹងយដើរយចញពី
ការបាកេ់ឹកចតិត និងការអស់សងឃមឹននអតីតកាលរបស់អនកបដលអនកធ្លល បយ់ៅពីមុ។ 
អនកនឹងរតយ់ៅរកក្ពេះបនទូលសនាសំរាបអ់នារតរបស់អនក។  
ខ្្ុ ំដឹងមនិចាស់យេ អវីបដលអនកំពុងបតឆ្លងកាតត់ាមរយៈការអានពាកយ ងំយនេះ។ 

អវីៗអាចនងឹក្បយសើរអសាា រយ យហ្ើយអនកអាចរយំ ើបជាមយួនងឹការ្សងយក្ពងងមី ឬ ឱ
កាសងមី ងំយនេះ។ ឬ អនកក្បបហ្លជាអាចចាបយ់្តើមយរៀបចសំំរាបក់ារ «លអក្របក់្ាន់
លមម» យហ្ើយការរិតយមើលថា វាមិនអាចអាក្កកជ់ាងយនេះយេ ។ ឬ វាអាចយៅរចួ បដល
អនកកំពុងបតេេួលការឈចឺាបយ់ា៉ា ងធៃនប់ដលអនកអាចឆ្ៃល់ថា យតើយពលណាការឈឺ
ចាបយ់នេះអាចកនលង្ុតយៅ។ 



180                          ចូរដាស់សសចក្តីសង្ឃមឹរបស់អ្នក្ស ើង្!                    
មនិថាអនកកំពុងក្បឈមនឹងបញ្ហា អវីយេយៅនងៃយនេះ មនិថាបញ្ហា ធំ ឬតូចប៉ាុណាា យេ 

វាជាយពលក្តូវមានកតីសងឃមឹយ ើងវញិមតងយេៀត។ វាជាយពលក្តូវសងឃមឹសំរាបក់តីយមតាត  
ករណុា។ វាជាយពលពីកតីសងឃមឹសំរាបក់ារេមលុេះេមាល យ។ វាជាយពលពីកតីសងឃមឹ
សក្មាបសុ់ មងគល។ ឧបសរគយៅខ្ងមុខ្អនកជាឱកាសសំរាបក់្ពេះជាមាា ស់យធវើការ
អសាា រយមយួចំនួនយៅកនុងជីវតិរបស់អនក។ អនកនឹងមនិវយងវងយេ យហ្ើយក្ពេះអងគរងយ់ៅ
ខ្ងអនក ក្ពេះអងគជាក្ពេះដជ៏ាញជយ័។  
ដូយចនេះចូរយក្កាកយ ើងយហ្ើយយៅមុខ្។ចូរយលើកកំរតិននការរពំឹងេុករបស់អនកយ ើង។ 

ចូរបដិយសធកនុងការសថិតយៅកបនលង «លអ » យៅយពលបដលអនកបានេេួលការសនា  
«ធំបំ្ុត»។ នងៃយនេះរឺជានងៃងមីយៅកនុងជីវតិរបស់អនក យហ្ើយនងៃងមីរឺជាយពលលអឥតយខ្ា េះ
យដើមបោីស់យសចកតីសងឃមឹរបស់អនកយ ើង!។   
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1. Cited in Joyce Meyer, “Doing Your Best with What You Have,” 
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1. “Misery Dinner,” Christopher News Notes, August 1993, 
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Chapter 16: The Choice Is Yours 

1.   The Capuchin Franciscans “Fasten Your Seat Belts,” 

http://www.beafriar.com/New%20Projects%202012/Our%20Father%20is%

20the%20Pilot.pdf. 
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Chapter 17: Let Hope Overflow 

1. Niagara Parks, “Niagara Falls Geology Facts & Figures,” 

http://www.niagaraparks.com/about-niagara-falls/geology-facts-

figures.html. 

2. “My Hope Is Built on Nothing Less,” http://www.hymnal.net/en/ 

hymn/h/298#ixzz31E5ASKsi. 
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ខគម្ពីរបន្ថែម្អំពីសេចក្ដេីង្ឃឹម្ 

 
 
 

ទំពរ័នៃស ៀវសៅសៃេះគឺសោរសពញសៅសោយបទគម្ពរីអំពីស ចក្ដី ង្ឃមឹ្ ប ៉ុន្ៃែខ្៉ុ ំបាៃ
រាយបញ្ជ ីខលេះបន្ៃែម្សទៀតសៅខាង្សរោម្ រាបជ់ាោរស ើក្ទកឹ្ចិតែបន្ៃែម្សទៀត។ 
 
 

ក្ដសីង្ឃមឹសម្រាបក់ាររសន់ៅម្ររចាំថ្ងៃ 
 
ព្រលឹងខ្ញ ុំបានពោលថា ព្រះពេហូវ៉ាជាចុំណែកននខ្ញ ុំ(ពៅខាងកនញងខលួនផ្ទា ល់
របស់ខ្ញ ុំ) ពហតញព ះខ្ញ ុំនឹងសងឃឹមដល់ព្រង់។ 

       បរសិទវ ៣:២៤ 
 

ចូរអរសបាេ ពោេមានសងឃឹម ចូរអត់ធន់កនញងពសចកតីរញកខលុំបាក ចូរឲ្យ
ខាា ប់ខាួនកនញងពសចកតីអធិស្ឋា ន។ 

រ  ៉ូម្ ១២:១២ 
 

រឯីពសចកតីជុំពនឿ ព ះគឺជាចិតតណដលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសងឃឹម ជា
សុំគាល់រីការណដលពមើលមិនព ើញ។ 

សេសរពើរ១១:១ 
 

ចូរឲ្យតុំងព្រះព្គីសត ព ើងជាបរសិញរធ ពៅកនញងចិតតអនករាល់គាន  រញកជាព្រះ    
អមាា ស់ចញះ ពហើេឲ្យព្បងុពព្បៀបជានិចា ពោេសញភារ ពហើេពកាតខាល ច 
ពដើមបីនឹងតបព្លើេដល់អនកណាណដលសួររីពហតញននពសចកតីសងឃមឹរបស់ 
អនករាល់គាន ។ 

១សពរតុ  ៣:១៥ 
 

ដបតិការអវីណដលព្រះព្រង់ពធវើរញុំបាន ព ះគាា នពស្ឋះព ើេ។ 
 ៉ូោ ១:៣៧ 

 

ពមើល ព្រះពនព្តននព្រះពេហូវ៉ារតមកពលើអស់អនក ណដលពកាតខាល ចដល់
ព្រង់គឺមកពលើរួកអនកណដលសងឃឹមដល់ពសចកតីសបបញ រសព្រង់។  

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ៣៣:១៨ 
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ឱ អញីស្រស្ឋណអលពអើេ ចូរសងឃមឹដល់ព្រះពេហូវ៉ាចញះ ដបិតមានពសចកតី
សបបញ រសពៅនឹងព្រះពេហូវ៉ា ពហើេមានពសចកតីពព្បាសព ះជាបរបូិរពៅ
នឹងព្រង់ណដរ។                                                          

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ១៣០:៧ 
 

ដបតិអស់ទុំងពសចកតីណដល បានណចងរញកមកជាមញន ព ះបានណចងសុំរាប់
នឹងបពព្ងៀនដល់ពេើងរាល់គាន  ពដើមបីឲ្យពេើងបានពសចកតីសងឃមឹ ពោេ
ពសចកតីអត់ធន់ និងពសចកតីកុំស្ឋនតចិតត ពោេស្ឋរគមពីរ។ 

រ  ៉ូម្ ១៥:៤ 
 

សូមរប់រល់រូលបងគុំតមព្រះបនាូលននព្រង់ឲ្យរូលបងគុំបានរស់ពៅសូមកញុំ
ឲ្យរូលបងគុំព្តូវខាា សពោេពព្ោះពសចកតីសងឃឹមរបស់រូលបងគុំព ើេ 

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ១១៩:១១៦ 
 

ឱព្រះពេហូវ៉ាពអើេ សូមឲ្យពសចកតីសបបញ រសរបស់ព្រង់ សែាិ តពៅពលើ
ពេើងខ្ញ ុំតមណដលពេើងខ្ញ ុំសងឃឹមដល់ព្រង់។  

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ៣៣:២២ 
 

សូមព្រង់នឹកចុំរីពសចកតីណដលព្រង់មានព្រះបនាូលដល់អនកបុំពរ ើព្រង់ ជាពស
ចកតីណដល ុំឲ្យរូលបងគុំមានពសចកតីសងឃមឹ។  

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ១១៩:៤៩ 
 

ពដើមបីឲ្យណននកចិតតរបស់អនករាល់គាន  បាននលឺព ើងព្បពោជន៍ឲ្យបានដឹងថា 
ណដលព្រង់ពៅអនករាល់គាន  ព ះមានពសចកតីសងឃមឹជាោ៉ាងណា ពហើេថា 
សិរលីអដ៏ព្បពសើរនព្កណលងននមរដកព្រង់ កនញងរួកបរសិញរធជាោ៉ាងណាផង។ 

សអសេ ៉ូរ ១:១៨ 
 

ពដើមបីឲ្យពេើងរាល់គាន ណដលបានរត់មកចប់កាន់ពសចកតីសងឃមឹណដលោក់
ពៅមញខពេើងរញកជារីព្ជកពកានបានពសចកតីកុំឡាចិតតព ើងជាខាល ុំងពោេ
ស្ឋរពសចកតីទុំង២មញខពនះដ៏មិនពចះណព្បព្បួលណដលខាងឯពសចកតីទុំង២
ព ះព្រះព្រង់កញហករញុំបានពរ។ 

សេសរពើរ ៦:១៨ 
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គឺោ៉ាងព ះ ណដលឯងនឹងដឹងថាព្បាជ្ាក៏លអ ដល់ព្រលឹងឯងណដរ ពបើឯងរក
ព្បាជ្ាព ះព ើញ ព ះនឹងបានរង្វវ ន់ ពហើេពសចកតីសងឃមឹរបស់ឯងនឹង
មិនព្តូវកាត់បង់ព ើេ។ 

 ៉ុភា ិត ២៤:១៤ 
 

ណតខ្ញ ុំនឹកព ើងវញិរីពសចកតីពនះ បានជាខ្ញ ុំមានពសចកតីសងឃឹមព ើង ២២ គឺ
នឹករីពសចកតីពនះ ថា កញុំណតមានពសចកតីសបបញ រសរបស់ព្រះពេហូវ៉ា ព ះ
ពេើងបានសូនយបាត់អស់រលីងពៅពហើេ ឯពសចកតីពមតត ករញណារបស់ព្រង់ 
ព ះមិនពចះផញតព ើេ។ 

បរសិទវ ៣:២១-២២ 
 

ព្រលឹងននរូលបងគុំនលឹកពៅ ពោេព្បាថាន ចង់បាន ពសចកតីសពគង្វគ ះរបស់
ព្រង់ រូលបងគុំក៏សងឃមឹដល់ព្រះបនាូលព្រង់។ 

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ១១៩:៨១ 
 

ព្រង់ជារីរឹងព្ជកនិងជាណខលរបស់រូលបងគុំរូលបងគុំសងឃឹមដល់ព្រះបនាូល
ននព្រង់។ 

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ១១៩:១១៤ 
 

រួកអនកណដលពកាតខាល ចដល់ព្រង់ ពគនឹងព ើញរូលបងគុំ ពហើេមានពសចកតី
អុំែរ ពោេពព្ោះរូលបងគុំបាន សងឃមឹដល់ព្រះបនាូលននព្រង់ ។ 

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ១១៩:៧៤ 
 

ណដលពោេស្ឋរព្រង់ ព ះអនករាល់គាន ក៏ពជឿដល់ព្រះ ណដលពព្បាសឲ្យព្រង់
មានព្រះជនារស់រីស្ឋល ប់ព ើងវញិព្រមទុំងព្បទនឲ្យមានសិរលីអពដើមបីឲ្យ
ពសចកតីជុំពនឿនិងពសចកតីសងឃមឹរបស់អនករាល់គាន បានជាប់ពៅនឹងព្រះ។ 

១សពរតុ  ១:២១ 
 

ណតពេើងខ្ញ ុំចង់ឲ្យអនករាល់គាន និមួេៗបានសុំណដងពចញជាចិតតឧសាហ៍ដូច
គាន ទុំងអស់ព្បពោជន៍ឲ្យបានពសចកតីជុំពនឿដ៏ពរញពលញរបស់ពសចកតី
សងឃឹមដរាបដល់ចញងបុំផញត។ 

សេសរពើរ ៦:១១ 
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សូមឲ្យ ព្រះពេស ូព្គិសតជាព្រះអមាា ស់ននពេើង និងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិត
ណដលព្រង់បានស្រសឡាញ់ពេើងព្រមទុំងព្បទនឲ្យមានពសចកតីកុំស្ឋនតអស់
កលបជានិចា និងពសចកតីសងឃឹមោ៉ាងលអពោេព្រះគញែព្រង់បានកុំស្ឋនត
ចិតតអនករាល់គាន ណដរ ពហើេតុំងឲ្យអនករាល់គាន បានមាុំមួនព ើងកនញងព្គប់ទុំង
ការនិងោកយសុំដីដ៏លអផង។ 

២ន្ែ ាឡ៉ូៃចី ២:១៦-១៧ 
 

ឯពសចកតីសងឃមឹក៏មិនណដល ុំឲ្យពេើងមានពសចកតីខាា សព ើេ រីពព្ោះ
ពសចកតីស្រសឡាញ់របស់ព្រះបានផាេមកសរវកនញងចិតតពេើងរាល់គាន  ពោេ
ស្ឋរព្រះវញិ្ញា ែបរសិញរធ ណដលព្រះបានព្បទនមកពេើងពហើេ។ 

រ  ៉ូម្ ៥:៥ 
 

ឱព្រះពេហូវ៉ាពអើេរូលបងគុំបានសងឃមឹដល់ពសចកតីសពគង្វគ ះរបស់ព្រង់ក៏
បានព្បព្រឹតតតមបង្វគ ប់របស់ព្រង់ណដរ។ 

ទំៃ៉ុក្តសម្កើង្ ១១៩:១៦៦ 
 

ដបតិគឺពោេពហតញព ះបានជាពេើងខ្ញ ុំខុំពធវើការ ទុំងព្តូវពគតាះតិះពដៀល 
រីពព្ោះពេើងខ្ញ ុំមានពសចកតីសងឃឹម ដល់ព្រះដ៏មានព្រះជនារស់ ណដលព្រង់
ជាព្រះអងគសពគង្វគ ះននមនញសសទុំងឡាេ មានមនញសសណដលពជឿជាពដើម។ 

១ធីម្ ៉ូសែ ៤:១០ 
 

នសចក្ដសីង្ឃមឹសម្រាបក់ារសនរ គ្ ោះ 
 

សូមសរពសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតននព្រះពេស ូព្គិសត ជាព្រះអមាា ស់នន
ពេើងរាល់គាន  ណដលព្រង់បានបពងកើតពេើងព ើងជាថ្ាី តមពសចកតីពមតត ករញ
ណាដ៏ធុំរបស់ព្រង់ ពដើមបឲី្យពេើងរាល់គាន បានពសចកតីសងឃមឹដ៏រស់ពោេ
ស្ឋរព្រះពេស ូព្គិសតព្រង់រស់រីស្ឋល ប់ព ើងវញិ។ 

១សពរតុ  ១:៣ 
 

ពដើមបីកាលណាពេើងបានរាប់ជាសញចរតិពោេស្ឋរព្រះគញែព្រង់ ព ះឲ្យ
ពេើងបានព្ត ប់ជាអនកព្គងមរដក តមពសចកតីសងឃឹមដល់ជីវតិដ៏ពៅ
អស់កលបជានិចា ។ 

ទីត៉ុ  ៣:៧ 
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ព្រះគញែននព្រះ ណដល ុំពសចកតីសពគង្វគ ះមកដល់មនញសសទុំងឡាេ បាន
ពលចមកពហើេ ១២ ទុំងបង្វា ត់បពព្ងៀន ពេើងរាល់គាន  ឲ្យលះពចលពសច
កតីរមិលពលាើស និងពសចកតីប៉ាងព្បាថាន កនញងព កពនះ ពហើេឲ្យរស់ពៅកនញង
សម័េពនះ ពោេពសចកតីធងន់ធងរ ពសចកតីសញចរតិ ពហើេពោេពគាររ
ព្បតិបតតិដល់ព្រះវញិ ១៣ ទុំងរង់ចុំពសចកតី សងឃមឹដ៏មានររ គឺឲ្យបាន
ព ើញដុំពែើ រពលចមកននសិរលីអរបស់ព្រះដ៏ជាធុំ និងព្រះពេស ូវព្គីសា ជា
ព្រះអងគសពគង្វគ ះននពេើង។ 

ទីត៉ុ  ២:១១-១៣ 
 

ពោេពសចកតីសងឃមឹដល់ជីវតិដ៏ពៅអស់កលបជានិចា ណដលព្រះដ៏មិនពចះ
នូត ព្រង់បានសនាមញនអស់ទុំងកលប។ 

ទីត៉ុ  ១:២ 
 

ណតពេើងណដលជារួកនននថ្ង ពេើងព្តូវដឹងខលួន ទុំងព្បោប់កាេពោេពសច
កតីជុំពនឿ និងពសចកតីស្រសឡាញ់ រញកជាព្បោប់បាុំងពដើមព្រងូ ពហើេពសចកតី
សងឃឹមរបស់ផងពសចកតីសពគង្វគ ះ រញកជាមួកសឹក។ 

១ន្ែ ាឡ៉ូៃចី ៥:៨ 
 

គឺអរព្រះគញែពោេពព្ោះ ពសចកតីសងឃមឹ ណដលបុំរញងរញកឲ្យអនករាល់គាន  
ពៅស្ឋា នសួគ៌ ជាពសចកតីសងឃឹម ណដលអនករាល់គាន បានឮនិោេ កនញងព្រះ
បនាូលដ៏រិតននដុំែឹងលអ។ 

ក្៉ូឡ៉ូ  ១:៥ 
 

ពបើសិនជាពេើងមានរីសងឃឹម កនញងព្រះព្គិសតពៅណតកនញងជីវតិពនះប៉ាញពណាណ ះ 
ព ះពេើងពវរ ពលើសជាងមនញសសទុំងអស់ពៅពរៀត។ ណតឥ ូវពនះព្រះ
ព្គិសតព្រង់មានព្រះជនារស់រីស្ឋល ប់ព ើងវញិជារិត ជាផលដុំបូងរីរួកអនក
ណដលបានពដកលក់ពៅពហើេ។ 

១ក្៉ូរៃិែ៉ូ  ១៥:១៩-២០ 
 



  

 
អំពីអនកនពិនធ 

 
 
 

អ្នកស្រី ចយរ៍ មម៉ៃយរ័ ជាអ្នកបងស្រៀនស្រះបនទូលនាំមុខងេម្នន កង់ៅងលើរិភរងោក 
ងនះ។ ការផ្សាយតាមទូរទរសនស៍្បចាំមងៃ ជីវតិរកីរាយស្បចាំមងៃ ស្តូវបានផ្សសរវផ្សាយងលើ 
បណ្តា ញរាបរ់យប៉ៃុរាទូរទរសន ៍និរ តាមស្ថា នីយវ៍ទិយងុរញរិភរងោក។ 

អ្នកស្រី ចយរ៍ មម៉ៃយរ័ បានររងររងរៀវងៅជារ១០០ បាំផុ្សរខារវញិ្ញា ណ។ 
ងរៀវងៅរបរ់អ្នកស្រីដែលលកដ់ាចប់ាំផុ្សតរមួម្នន អ្ាំណ្តចមនការេិត‚ ភារងជឿជាក់
មនស្តរាី ‚ ងមើលលអ អារមមណ៍លអ‚ ការចបង់ផ្សាើមមងៃរបរ់អ្នកស្តឹមស្តូវ‚ បញ្ច ប់ថ្ងៃរបសប ់ 
អ្នកត្រឹមត្រូវ‚ ត្រះគមពីរបសជាជីវរិត្បចាំថ្ងៃ‚ ការបសយល់ត្រមការបសញ ៀន‚ ឮត្រះ ូរបស 
ញ ៀងត្រះជាម្ចច  ់ដូចញមេច‚ ភួងលាំអ្របសជាំនួ ញ ះនិង មរបសភូមិថ្នគាំនិរ។ 

 អ្នកស្រី ចយរ៍ មម៉ៃយរ័ ង្វើែាំងណើ រយ៉ៃ រខាល ាំរ ងរៀបចាំការស្បជុាំ្ាំៗងរញមយួឆ្ន ាំ 
និរ ដចកចយរាបព់ានែ់រជុាំវញិរិភរងោក។ 
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ការអធិស្ឋា នដ ើម្បីបានសដរ គ្ ោះ 
 
 

"ព្រះអម្ចា ស់ព្សឡាញ់អនក ហ ើយចងម់្ចនទំនាកទ់ំនងហោយផ្ទា ល់ជាមយួអនក។ ហ ើ 
សិនជា អនកមនិទានទ់ទួលព្រះហយស ៊ូព្រិសតជាព្រះអងគសហរ គ្ ះរ ស់អនកហៅហ ើយ 
ហនាះអនកអាចទទួលឥ ៊ូវហនះបាន។ ស៊ូមហ ើកចំ ដងួចតិ្តរ ស់អនកចំហ ះព្រះអងគ 
និង អធសិ្ឋា នដ៊ូចខាងហព្ោម: 
 

"ឱព្រះវរបិតាអ ើយទូលបង្គំដឹង្ថាទូលបង្គំមានបាបទាស់នឹង្ព្រះ ង្គ។ 
សូម  ត់អទាសបាបដល់ទូលបង្គំ សូមលាង្សំអាតទូលបង្គំ។ ទូលបង្គំ
សនាថា ទុកចិតតព្រះអយស ូជាព្រះរាជបុព្តារបស់ព្រះ ង្គ។ ទួលបង្គំអជឿ
ថាព្រះអយស ូ សុគតអោយអព្រះទូលបង្គំ ព្រះ ង្គព្ទង់្បានយកបាបរបស់
ទូលបង្គំោក់ អលើ ង្គព្ទង់្អពអរលព្ទង់្សុគតអពអលើអ ើឆ្កា ង្។ ទូលបង្គំ
អជឿថាព្រះ ង្គ បានមានព្រះជនមរស់រីសុគតអ ើង្វញិ។ ទូលបង្គំសូមថាា យ
ជីវតិោច់ដល់ ព្រះ ង្គឥ ូវអនះ។ ទូលបង្គំ សូម រព្រះគុណដល់ព្រះវរ
បិតាដដលបានព្ប ទានការ ត់អទាសនិង្ជីវតិ ស់កលប៍។សូមព្រះ ង្គជួយ
ដល់ទូលបង្គំអដើមបីរស់អពសំរាប់ព្រះ ង្គ។ ទូលបង្គំ ិិ ឋ្ា ន កនុង្ព្រះនាម
ព្រះអយស ូព្គិសត! អាដម៉ែន។" 
 

ហៅហរលអនកអធិស្ឋា នហចញរដីួងចិត្តរ ស់អនក ព្រះជាម្ចា ស់បានទទួលយកអនក សំ
អាត្អនក នងិរហំោះអនកឲ្យម្ចនហសរភីាររីចណំងននហសចកតីស្ឋា  ខ់ាងវញិ្ញា ណ។ 
ស៊ូមចំណាយហរលអាននិងសិកាព្រះ នា៊ូលទាងំហនះ ហ ើយទ៊ូលស៊ូមព្រះជាម្ចា ស់
ហដើមបនីិយាយហៅោនអ់នក ដ៊ូចជាអនកហដើរជាមយួព្ទងត់ាមរយៈដំហណើ រហនះហៅកនុង
ជីវតិ្ថ្មីរ។ 

យ ៊ូហាន ៣:១៦  ១ក៊ូរនិថ្៊ូស ១៥:៣-៤ 
 ១ យ ៊ូហាន ១:៩  ១ យ ៊ូហាន ៤:១៤-១៥ 
 ហអហេស៊ូរ ១:៤  ហអហេស៊ូរ ២:៨-៩ 
 ១ យ ៊ូហាន ៥:១  ១ យ ៊ូហាន ៥:១២-១៣ 
 

ស៊ូមអធសិ្ឋា ននងិទ៊ូលសំុព្រះឲ្យជួយ អនករកបានព្រះវហិារ ដដលម្ចនជំហនឿតាមព្រះ
រមពរី ដដលអាចជួយ អនកឲ្យរកីចំហរ ើនហៅកនុងទំនាកទ់ំនងរ ស់អនកជាមយួព្រះព្រិសត។ 
ព្រះជាម្ចា ស់រងជ់ាមយួអនកជានិចា។ ព្រះព្ទងន់ងឹដឹកនាអំនករីមយួនថ្ៃហៅមយួនថ្ៃ 
ហ ើយនឹង ា្ ញអនករីរហ ៀ រស់ហៅជីវតិ្ហរញ រ ិ៊ូរដដលព្រះអងគម្ចនសំរា អ់នក! 
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