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សេចក្តីស្តើម

ខ្ញ ុំមានសេចក្តីរកី្រាយណាេ់ ដែលអ្នក្បានស្រើេសរ ើេសែើម្បអីានសេៀវសៅសនេះ។ 
ឥឡូវសនេះអ្នក្្រដែលជាមានការឈចឺារក់្នញងរសរៀរម្យួចុំនួន ឬមានអារម្មណ៍រ ុំ
រួយ ចិត្តសោយសារអ្វីក្ុំពញងដត្សក្ើត្មានសឡើងសៅក្នញងរីវតិ្ររេ់អ្នក្។ ខណៈសពល
ដែលខ្ញុំបានម្និែឹងកាលៈសេេៈពិត្្បាក្ែររេ់អ្នក្ រ៉ាញដនតខ្ញ ុំែឹងការម្យួយ៉ា ង 
្បាក្ែថា៖ 

អ្នក្ម្និឯសកាសេ ្ពេះជាមាា េ់្េឡាញ់អ្នក្ សែើយសយើង្េឡាញ់អ្នក្។ 

ការពិត្ ខ្ញ ុំបានេរសេរសេៀវសៅសនេះសែើម្បសីលើក្េឹក្ចិត្តអ្នក្ និងរុំសពញែួងចិត្តអ្នក្
ជាម្យួក្តីេងឃមឹ្។ ខ្ញ ុំចងឲ់្យអ្នក្ែឹងថា ស េះរីជាឥឡូវសនេះ្តឹ្ម្្តូ្វសៅក្ណាត ល នន
អ្វីដែលអ្នក្ក្ុំពញងដត្ឆ្លងកាត្ ់ ្ពេះជាមាា េ់សៅខាងររេ់អ្នក្ និងគ្មម នអ្វីដែល្ពេះជា
មាា េ់ស វ្ើម្និសក្ើត្សេ(គម្ពរីលូកា១:៣៧)។ ្ពេះអ្ងគមានគុំសរាងដែនការលអេ្មារ់
អ្នាគត្ររេ់អ្នក្ និង្ពេះអ្ងគរចួរាល់ជាស្េចក្ុំពញងស វ្ើការពីស្កាយឆាក្សែើម្បរួីយ 
អ្នក្(សយសរមា ២៩:១១)។ 

អ្នក្្រដែលជាជារ ់ក្េ់ងជាម្យួសសាក្នាែក្ម្មសម្ើលម្និស ើញ សែើយអ្នក្ម្និ
្បាក្ែ្រជាពីរសរៀរចារយ់ក្ដែនក្តូ្ចៗ និងរនតចលនាសៅម្ញខសេៀត្។ ឬអ្នក្
្រដែលជាក្ុំពញងខវេះខាត្អ្ុំពីរញ្ហា សវរជសាស្តេត និងម្និមានវ ិ្ ីសៅពិនិត្យរួរជាម្យួ 
សវរជរណឌិ ត្។ ខ្ញ ុំែឹងថាមានម្នញេសជាស្ចើនក្ុំពញងដត្រេ់សៅម្យួនងៃេ្មារម់្យួនងៃ 
ម្និ្បាក្ែអាហាររនាា ររ់រេ់ពួក្សគនឹងម្ក្ពីណាសេ។ 

សៅសពលសយើងក្ុំពញងឆ្លងកាត្អ់្វីម្យួដែលលុំបាក្យ៉ា ងខាល ុំង សយើងអាចធ្លល ក្ស់ៅក្នញង
ការលបួងឲ្យចាក្សចញនិងសបាេះរងស់ចាល។ រ៉ាញដនត ការែ៏្ ុំរុំែញត្ម្យួដែលសយើងអាច
ស វ្ើគឺ ោក្ក់ារេញក្ចិត្តររេ់សយើងសៅក្នញង្ពេះជាមាា េ់ និងរក្ាសពញសោយក្តីេងឃមឹ្
។ រ៉ាញដនត សត្ើអ្វីសៅជាសេចក្តីេងឃមឹ្យ៉ា ងពិត្្បាក្ែ? 
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សេចក្តីេងឃមឹ្គឺជាក្តីរ ុំពឹងេញក្ដែលសរឿជាក្ដ់ែលការលអអ្វីម្យួនឹងសក្ើត្មានសឡើង។ 
សេចក្តីេងឃមឹ្មានការ ក្េ់ងយ៉ា ងរិត្េិនេធសៅសេចក្តីរុំសនឿររេ់សយើង និងអ្វី
ដែលសយើងសរឿ។ សៅសពលសយើងម្និខាល ចចុំស េះសេចក្តីេងឃមឹ្ សេចក្តីេងឃមឹ្រន់
លិចរីវតិ្ររេ់សយើងជាម្យួអ្ុំណរនិងសេចក្តីេញខសានត។ 

ខាម ុំងេ្តូ្វម្និចងឲ់្យសយើងជាអ្នក្មានសេចក្តីេងឃមឹ្សេ។ សាតុំងចងស់ វ្ើឲ្យសយើង
សរឿថា អ្វីៗ្គរយ់៉ា ង្តូ្វបានបាត្រ់ង ់ និងម្និមានអ្វី ល់ដត្សសាេះ្ត្ឡរម់្ក្រក្ 
ការលអវញិ។ រ៉ាញដនត ្ពេះជាមាា េ់ចងឲ់្យសយើងជាអ្នក្សពញសោយសេចក្តីេងឃមឹ្ ក្ុំពញង
មានរុំសនឿ និងការរ ុំពឹងេញក្អ្វីៗែអ៏្សាា រយម្ក្ពី្េង។់ ការពិត្ ្ពេះគម្ពរីដចងថា ្ពេះ
អ្ងគគឺជា “្ពេះអ្មាា េ់ននក្តីេងឃមឹ្”  សពញសោយសេចក្តីសម្តត ក្រញណា និង ការចារ់
សែតើម្ជាងមី (រ ៉ាូម្ ១៥:១៣)។ 

សោយស្ េះការរ ុំសោភរុំ នខាងែលូវសភេ ខាងវាចារ និងខាងអារម្មណ៍ ខ្ញ ុំបាន 
េេួលរងការឈចឺារស់ោយសារឪពញក្ររេ់ខ្ញ ុំ ក្នញងនាម្ជាសក្មង ខ្ញ ុំបានអ្ភិវឌ្ឍនច៍រកឹ្
លក្ខណៈគ្មម នេងឃមឹ្។ មានការអ្វរិជមានជាស្ចើនបានសក្ើត្មានសឡើងចុំស េះខ្ញ ុំ 
ដែលខ្ញុំបានចារស់ែតើម្សែើម្បរី ុំពឹងេញក្អ្វីម្យួម្និលអ្គរស់ពល េូម្បដីត្ស្កាយសពល
ដែលខ្ញុំបានកាល យសៅជា្គីេាររេ័ិេសែើយក្តី។ 

រ៉ាញដនត ខ្ញ ុំអាចនិយយសោយសសាម េះ្ត្ងថ់ា ្ពេះជាមាា េ់បានរុំផ្លល េ់រុំដ្រខ្ញ ុំពីភាព 
អ្វរិជមាននិងេញេាិែឋិនិយម្ សៅែូចជាអ្នក្ណាមាន ក្ជ់ាអ្នក្ដែលសពញសោយសេចក្តី
េងឃមឹ្ជានិចាកាលមានការរ ុំពឹងេញក្ការលអររេ់្ពេះជាមាា េ់្គរ់្ រុងរញុំវញិ។ 
រនតិចម្តងៗ ្ពេះអ្ងគ្េងប់ានរួយ ខ្ញ ុំឲ្យរក្ស ើញអ្ុំណាចននសេចក្តីេងឃមឹ្ និង អ្វី
ដែក្មាននយ័េ្មារក់ារគិត្  ក្យេុំែី ចរកឹ្លក្ខណៈររេ់ខ្ញ ុំ និងដែនក្សែសងៗ
សេៀត្ននរីវតិ្ររេ់ខ្ញ ុំ។ែូសចនេះេូម្បដីត្ឥឡូវសនេះសៅសពលខ្ញុំ្រឈម្នឹងកាលៈសេេៈ 
លុំបាក្ និងការរួរ្រេេះែុំសណើ រងយស្កាយ ខ្ញ ុំសៅដត្រក្ាសេចក្តីេងឃមឹ្ សោយ
ែឹងថា ្ពេះជាមាា េ់នឹងស វ្ើការសោេះ្សាយ្គរយ់៉ា ងេ្មារក់ារលអររេ់ខ្ញ ុំ! 

អ្នក្្រដែលជាមានការេ ូ្ ុំការឈចឺារជ់ាស្ចើន ការខក្ចិត្ត ឬការ្ត្ឡរង់យ 
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ស្កាយ និងម្និអាច្េនម្បានថា នឹងមានអ្វីម្យួនឹងបាន្រសេើរសឡើង។ ខាម ុំង 
េ្តូ្វចងអូ់្េ ញអ្នក្ថា នឹងគ្មម នអ្វីម្យួផ្លល េ់រតូរ ល់ដត្សសាេះ។ រ៉ាញដនត្ពេះជា
មាា េ់ចងឲ់្យអ្នក្ែឹងថា ្ពេះអ្ងគ្េឡាញ់អ្នក្ សែើយអ្នក្អាចេញក្ចិត្ត្ពេះអ្ងគ សែើម្បី
ស វ្ើការអ្សាា រយសចញពីភាពអារាត្អ់ារាយ ុំងសនាេះ! ដែនក្ររេ់អ្នក្គឺម្និ្តូ្វ 
សបាេះរងស់េចក្តីេងឃមឹ្សចាល ល់ដត្សសាេះ គឺរ ុំពឹងេញក្ការលអររេ់្ពេះជាមាា េ់
សែើម្បរីង្ហា ញសៅខណៈសពលណាម្យួ។ 

សៅក្នញងេុំពរ័ ុំងសនេះ រមួ្រញ្ាូ ល ុំងសម្សរៀនែអ៏្សាា រយរុំែញត្ម្យួចុំនួន ដែល្ពេះជា
មាា េ់បានរស្ងៀនខ្ញ ុំសៅក្នញងដែនក្សនេះ ជាសម្សរៀន ុំងឡាយដែលនឹងរួយ ព្ងឹង  
សេចក្តីរុំសនឿររេ់អ្នក្និងរួយ អ្នក្សែើម្បឲី្យរីវតិ្ខិត្សៅរិត្ជាម្យួចរកឹ្លក្ខណៈងមី
 ុំង្េុង។ 

ខ្ញ ុំជាញឹក្ញារនិ់យយថា រញគគលគឺជាអ្នក្ដែលរក្ាសពញសោយសេចក្តីេងឃមឹ្ ជា
អ្នក្រនតសែើម្បសីរឿ្ពេះរនាូលររេ់្ពេះជាមាា េ់ និងរែិសេ្នម៍្និសបាេះរងស់ចាល 
យ៉ា ងពិត្្បាក្ែ ជាអ្នក្ម្និអាចររារយ័ ល់ដត្សសាេះ។ ពីស្ េះ េូម្បដីត្សៅក្នញង 
ក្ណាត លននរីវតិ្ពយញេះេងឃរា សៅសពលអ្នក្ោក្ក់ារេញក្ចិត្តររេ់អ្នក្សៅក្នញង្េងក់្តី 
្ពេះអ្ងគអាចរុំសពញរីវតិ្ររេ់អ្នក្ជាម្យួសេចក្តីេញខសានត និងអ្ុំណរអ្រែអ៏្សាា រយ
ររេ់្េង ់និងស វ្ើឲ្យសាា នភាពសចញរចួេ្មារក់ារលអររេ់អ្នក្។ 

ខ្ញ ុំម្និែឹងសោយពិត្្រក្ែ អ្វីដែលអ្នក្ក្ុំពញងឆ្លងកាត្ស់ៅក្នញងរីវតិ្ររេ់អ្នក្ ឬអ្វី 
ដែលអ្នក្ក្ុំពញងដត្មានរេពិសសា្ន៍ឥឡូវសនេះសេ។ រ៉ាញដនតខ្ញ ុំែឹងថា្ពេះជាមាា េ់្េ
ឡាញ់អ្នក្យ៉ា ង ុ្ំេសម្បើម្ ្ពេះអ្ងគោក្់្ ពេះសន្ត្្ពេះអ្ងគសលើអ្នក្ សែើយ្ពេះអ្ងគនឹង
រួយ អ្នក្(្ពេះគម្ពរីរ ៉ាូម្ ៨:៣៨-៣៩ េុំនញក្ែុំសក្ើង ៣៣:១៨)។ 

្ពេះអ្ងគគឺជា្ពេះជាមាា េ់នន្គរ ់ុំងសេចក្តីេងឃមឹ្ សែើយ្ពេះអ្ងគគឺជាម្យួអ្ងគ 
ដែលអាចរងវិល េូម្បដីត្សពលសវោែល៏ុំបាក្រុំែញត្ររេ់អ្នក្ចូលសៅក្នញងអ្វីម្យួែ៏
អ្សាា រយ។  



ជំពូក ១ 
ពេញពោយពេចក្តីេង្ឃមឹ 

ពេលខ្លះខ្្ញ ុំនិយាយថា ពយើងគឺជាជុំនាន ់ “សូមបង្ហា ញខ្្ញ ុំ”។ ពយើងចងព់ ើញអ្វីពនាះ
ជាមញនសិនព ើបពយើងពជឿ។ ការេិត ពយើងភាគព្ចើនបុំផញតមាន្ាលុំបាក ការពជឿ
ថា ្េះជាមាា ស់កុំេញងព វ្ើការជុំនួសពយើងរហូតទាល់តតពយើងព ើញអ្វីមយួ ពកើតមាន
ព ើងជាមយួតនែករបស់ពយើង។  

ប ញតនែ ពនាះមនិតមនជារពបៀបតែល្េះជាមាា ស់ព វ្ើការពនាះព  ្េះជាមាា ស់ព វ្ើការ 
ព្កាយឆាក។ អ្ែក្បតហលជាមនិព ើញមានអ្វីពកើតមានព ើងព  ប ញតនែ ពតើអ្ែកពជឿ
ថា ្េះជាមាា ស់កុំេញងតតព វ្ើការអ្វីមយួពៅកែញងជីវតិរបស់អ្ែកឥ ូវពនះតែរឬព ? ពតើ
អ្ែកពជឿថា ្េះជាមាា ស់មានគុំពោងតផនការពែើមបជួីយ កូនៗរបស់អ្ែក អាពាហ៍ 
េិពាហ៍របស់អ្ែក ឬអ្វីៗទាុំងពនាះតែលអ្ែកបានអ្្ិស្ឋា នអ្ស់រយៈពេលជាព្ចើន ឆាែ ុំ
មកពហើយពនាះតែរឬព ? 

្េះគមពរី ពយពរមា២៩:១១ តចងថា ្ េះជាមាា ស់មានតផនការលអស្មាបជី់វតិ របស់
អ្ែក...ឲ្យអ្ែកមានសងឃឹមពៅកែញ ងល ធផលចញងព្កាយរបស់អ្ែក។ ពាកយមយួពផេង
ព ៀត ្េះជាមាា ស់កុំេញងតតសមលងឹពមើលរកឱកាសលអស្មាបអ់្ែក! 

្បតហលជាការលុំបាកពែើមបី្ សមមពមើលពោយខ្លួនអ្ែកផ្ទា ល់ ែូចជាបញគគលវជិជមាន 
ពេញពោយពសចកែីជុំពនឿ ពេញពោយពសចកែីសងឃមឹ។ ្បសិនពបើែូពចែះតមន ខ្្ញ ុំែឹង
យា ងចាស់ថា អ្ែកមានអារមមណ៍តបបណា! ជា្មមតា មនញសេមយួចុំនួនមាន ការ
នយ័ខ្លល ចចុំពពាះពសចកែីសងឃមឹ េីព្ពាះ េួកពគបានមានប េិពស្ឋ្ន៍ជាព្ចើន េី
ការខ្កចិតែ និងមិនគិតថា េួកពគអាច្បឈមការឈចឺាបប់តនែមព ៀត។  
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ប ញតនែ មនិជាអ្វីព  េីព្ពាះ្េះជាមាា ស់គឺជា “្េះជាមាា ស់មនពសចកែីសងឃមឹ” ពេញ 
ពោយពសចកែីពមតាែ ករញណា និងការចាបព់ផែើមស្ឋរជាថ្មី(សូមពមើល្េះគមពរី រ  ូម១៥:
១៣)។ ជាមយួ្េះអ្ងគមនិមានអ្វីមួយយឺត្ជុលពែើមបចីាបព់ផែើម ពសចកែជីុំពនឿ ការ
ស្ឋម ន ញកជាមញន ពសចកែីសងឃមឹ និងការរ ុំេឹង ញក ពនាះព ។ 

ការរពឹំងទកុដអ៏ស្ចា រយ... 
និយមនយ័មយួមនពសចកែីសងឃមឹគឺជា “អ្ុំពណាយផលនិងភាេ្បាកែ្បជាមនការ
រ ុំេឹង ញក”។ ខ្្ញ ុំពជឿជាព្ចើនែងថា ពយើងអាចយកចរកឹលកខណៈអ្សកមម ការ 
សព្មចចិតែតែលពយើងនឹង្ានត់ត “រងច់ាុំនិងពមើល” ្បសិនពបើអ្វីមយួនឹងផ្ទល ស់បែូរ 
ឬ”ពកើតមាន” ពែើមបពីៅមញខ្បានលអស្មាបព់យើង។ ប ញតនែ ្េះជាមាា ស់ចង ់ឲ្យពយើង
រ ុំេឹង ញកពលើពាលបុំណង។ ្េះអ្ងគមានបុំណងស្មាបព់យើងពែើមបគិីត ញកជាមញន
លអយា ងសកមមអ្វីមយួ។ 

ែូពចែះ ខ្្ុំសញុំសួរអ្ែកថា: ពតើអ្វីពៅជាការរ ុំេឹង ញករបស់អ្ែក? ពតើអ្វីពៅអ្ែកកុំេញងពមើល 
ព ើញកែញងគុំនិតរបស់អ្ែក និងកែញងការ្សមមរបស់អ្ែក? ពតើអ្ែកនិយាយពៅកាន ់អ្ុំេី
អ្នាគតរបស់អ្ែកពោយរពបៀបណា? ពៅពេលអ្ែកព្កាកេីែុំពណកពេល្េឹក ពតើ
អ្ែកគិតថាលអ ខ្្ញ ុំគិតថាខ្្ញុំនឹងេាយាមព វ្ើវាពៅមថ្ៃមយួព ៀត។ ឬមយួពៅពេល អ្ែក
ភ្ាកព់ ើងជាមយួការស្ឋម ន ញកថា មថ្ៃពនះ្បតហលជាមថ្ៃតែលអ្ែក  ួលការ ុំលញះ ុំ
លាយរបស់អ្ែក? 

ជាការសមរមយ ពៅពេលស្រសែីមានមផាពពាះ ពយើងនិយាយថា នាងមាន “ការរ ុំេឹង ញក”
។ ពៅពេលអ្នាគត នាងមានការរ ុំេឹង ញកព្ចើនជាងអ្វីនឹងមក។ ការមានមផាពពាះ
របស់ខ្្ញ ុំបានមានលកខណៈេិពសសពោយត ក េីព្ពាះខ្្ញ ុំបានតថ្ទាុំកូនៗទាុំងបួន
របស់ខ្្ញ ុំ្បមាណមញនមយួតខ្មញនពេលកុំពណើ តរបស់េួកពគ។  

ពវជជបណឌិ តរបស់ខ្្ញ ុំបាន្បាបខ្់្ញ ុំថា អ្ែកគឺជាស្រសែីមាែ កគ់តត់ែលាតប់ានស្ឋគ ល់ជាអ្ែក
តែលមានមផាពពាះយា ងយូរែូចែុំរ!ី 

ពឆាព ះពៅចញងបញ្ាបម់នមនការមានមផាពពាះនីមយួៗ ខ្្ញ ុំភ្ាកេី់ែុំពណកោល់មថ្ៃ និងបាន 
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និយាយថា “មថ្ៃពនះគឺជាមថ្ៃតែលែល់កុំណតព់ហើយ ជាមថ្ៃតែលែល់កុំណតព់ហើយ“! 
ខ្្ញ ុំបានពរៀបចុំវា ល់លីរបស់ខ្្ញ ុំនិងរចួោល់ពហើយ។ ខ្្ញ ុំបានេិនិតយព ើងវញិ្គបយ់ា ង
ជានិចា និងព វ្ើឲ្យ្បាកែអ្វីៗ្គប់យា ងពៅកែញងរពបៀបពរៀបរយ ្បាកែ្បជា តែល
ទារករបស់ខ្្ញ ុំនឹង្បសូតមកខ្ណៈពេលណាមយួ។ ពេលណាកព៏ោយខ្្ញុំបានមាន
អារមមណ៍ឈពឺពាះ ខ្្ញ ុំអាចគិតថា ែល់ពេលពហើយ ពកើតមកពហើយ! 

ពនះជាអ្វីយា ងេិត្បាក តែលរពបៀប្េះជាមាា ស់ចងឲ់្យអ្ែកព វ្ើជាមយួ្េះអ្ងគ! ្េះ
អ្ងគមានគុំពោងតផនការែអ៏្ស្ឋា រយស្មាបជី់វតិរបស់អ្ែក ពហើយ្េះអ្ងគចងឲ់្យអ្ែក
្បពមើលអ្វីតែលលអឥ ូវពនះពៅជញុំវញិអ្ែក។ 

ត ើអនកជាអនកតោសនៃតសចកតីសងឃឹម? 
ែូចតែលខ្្ញុំបានរ ុំលឹក ខ្្ញ ុំធ្លល បជ់ាបញគគលអ្វជិជមានបុំផញតតែលខ្្ញុំបានស្ឋគ ល់។ ខ្្ញ ុំធ្លល ប ់
ជា្បពន បញគគល ឹក ព កនលះតកវ ពោយចាស់លាស់ខ្្ញុំបានព ើញនូវបាតខ្លង 
ព្កាមពៅកែញង្គបស់្ឋែ នភាេទាុំងអ្ស់។ 

ការពនាះេនយល់ថា ពហតញអ្វីបានជាខ្្ញុំមាន ញកខពវ នាខ្លល ុំងពម លះ។ ភាេសងេយ័ និង
ភាេ អ្វជិជមានជាការនាុំពយើងធ្លល កច់ញះ...ប ញតនែពសចកែីសងឃមឹបពញ្ាញពសចកែីអ្ុំណរ! 

ពសចកែីសងឃមឹមាននយ័ថា ជាការមានគុំនិត ឬចរកឹលកខណៈវជិជមាន។ យា ងេិត 
្បាកែបញគគលពេញពោយពសចកែីសងឃមឹ បែិពស្ភាេអ្វជិជមានពៅកែញង្គប់ 
រពបៀបទាុំងអ្ស់។ ថ្វីពបើេួកពគគ  ួលស្ឋគ ល់ និងទាក ់ងេយញះមនជីវតិ កេួ៏កពគពៅ
រកាពសចកែីសងឃមឹពៅកែញងគុំនិត ចរកឹលកខណៈនិងការសនានា។ 

មានពេលជាព្ចើនែង ខ្្ញ ុំគិតថា ពយើងបានចូលពៅកានអ់្នាា កម់នការរងច់ាុំរហូត
ែល់ពេលពយើងមានអារមមណ៍សញ ិែាិនិយម ឬពេញពោយពសចកែីសងឃមឹ។ ប ញតនែ 
ពសចកែីសងឃមឹគឺជាការសព្មចចិតែពែើមបភីាេវជិជមាន និងមនិរស់ពៅពោយស្ឋរ
រពបៀបពយើងមានអារមមណ៍។ ពសចកែេិីតគឺថា ពៅពេលពយើងព វ្ើការសព្មចចិតែរងឹ
មាុំពែើមបគិីតវជិជមាន ការគិតពេញពោយពសចកែីសងឃមឹ អារមមណ៍របស់ពយើងនឹង
ចាបយ់កបានពោយពហតញការណ៍! 
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ខ្្ញ ុំ្សឡាញ់កណឌ ្េះគមពរី ស្ឋការ ី៩:១២ យា ងេិត្បាកែ។ ្ េះអ្មាខ ស់មាន ្ េះ
បនាូលថា ឱេកួអ្ែកជាបគ់ញក តែលមានពសចកដីសងឃឹមពអ្ើយ ចូរវលិមកឯ ីមាុំ មនួចញះ 
ពៅមថ្ៃពនះឯង អ្ញ្បកាសថា អ្ញនឹងសងឯង១ជា២។ 

ពតើមានអ្តែនយ័យា ងណាពែើមបពីអាយកាល យពៅជា “អ្ែកជាបគ់ញកតែលមានពសចកែី
សងឃមឹ”? មាននយ័ថាឥតគិតអ្ុំេីអ្វីពកើតមានព ើងពៅកែញងជីវតិរបស់ពយើង។ ពយើង
បែិពស្ ពែើមបបីញ្ឈបព់សចកែីសងឃមឹ និងការ ញកចិតែពៅកែញងសមតែភាេរបស់្េះ
ជាមាា ស់ ពែើមបឲី្យកាល យពៅជាការេិត។ 

ពៅពេលអ្ែកកាល យពៅជាអ្ែកជាបគ់ញកតែលមានពសចកែីសងឃមឹ ខ្លម ុំងស្តូវមនិែឹង
អ្វីតែលវា្តូវព វ្ើព ។ ខ្លម ុំងស្តូវ្បតហលជាមក្បឆាុំងអ្ែកជាមយួគុំនិតអ្វជិជមាន 
ប ញពនែវាាម នអ្ុំណាចព វ្ើ ញកខពទាសអ្ែកព  ពៅពេលអ្ែកពបែជ្ាោកក់ារ ញកចិតែរបស់ 
អ្ែកទាុំង្សុងពៅកែញង្េះជាមាា ស់ជានិចានិរនែរព៍នាះ។  

្េះជាមាា ស់ចង់្ បទានេរែល់អ្ែក និងផែល់ែល់អ្ែកេីរែងស្មាប់ការឈចឺាបេី់ 
អ្តីតកាលនិងអ្វីតែលបានបាតប់ង់ (សូមពមើល្េះគមពរី ពអ្ស្ឋយ៦១:១៧)។ 
ពហើយ តផែករបស់ពយើងព វ្ើ្គបយ់ា ងឲ្យមានការខ្ញសតបលកេីមញន។ តផែករបស់ពយើងគឺ 
ពជឿ  ញកចិតែ និង សងឃមឹ។ 

តៃេះជាតពលតេលាទលំាកយ់ថុ្កា  
្េះគមពរី ពហព្េើរ ៦:១៩ តចងថា ពយើងខ្្ញ ុំមានពសចកដីសងឃឹមពនាះ  ញកែូចជាយញថាា
មន្េលឹងែជ៏ាប ់លាបម់ាុំ មនួ តែលចូលពៅខ្លងកែញ ងមនវា ុំងនន។  

សូមអ្នញញ្ញា តឲ្យខ្្ញ ុំបុំតបកខ្្េះគមពរី។ ឥ ូវពនះ ខ្្ញ ុំគិតថា ពយើង្គបា់ែ ែឹងថា អ្វីជា
យញថាា ។ ពៅពេលអ្ែកចងឲ់្យកបា ល់ឋតិពៅមយួកតនលង និងអ្នញញ្ញា តឲ្យកបា ល់ 
្ានត់តព វ្ើចលនាតិចៗមនិពៅឆាៃ យ។ 

លអពហើយ តែលនិយាយថា ពសចកែសីងឃមឹគឺជា “យញថាា មន្េលឹង”។ ្េលឹងរបស់
ពយើងគឺជាគុំនិតរបស់ពយើង បុំណងរបស់ពយើង និងអារមមណ៍របស់ពយើង។ ្េលឹង
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របស់ពយើង្បាបព់យើង អ្វីតែលពយើងគិត អ្វីតែលពយើងចងនិ់ងអ្វីតែល ពយើងមាន 
អារមមណ៍។ 

ែូពចែះ ពតើទាុំងអ្ស់ពនះមានអ្តែនយ័ែូចពមែ ច? ពនះមាននយ័ថា ពៅពេលអ្វីៗ្គប់
យា ងពមើលពៅងងឹតអាបអ់្រួ... ពៅពេលពមើលពៅហាកែូ់ចជាាម នអ្វីមយួអាចពៅ
រចួ ពហើយមានអារមមណ៍ែូចជាពសចកែីសនារបស់្េះជាមាា ស់នឹងមនិអាចឆ្លងចូល
មកពៅកែញងជីវតិរបស់ពយើងទាល់តតពស្ឋះ ពសចកែីសងឃមឹគឺជាយញថាា របស់ពយើង
តែលរញញ្ចានពយើង្ត បម់កវញិនិងនិយាយថា “ចូររកាឲ្យជាប!់ ការពនាះពៅ
តតបនែពកើតមានព ើង!” 

ប ញតនែ ចូរអ្នញញ្ញា តឲ្យ្េឹតែិការណ៍ពនះពកើតមានព ើងពៅខ្លងមញខ្ព ៀត។ ្េះគមពរី 
ពហព្េើរ៦:១៩ តចងថា “ពយើងខ្្ញ ុំមានពសចកដីសងឃឹមពនាះ  ញកែូចជាយញថាា មន
្េលឹងែជ៏ាប ់លាបម់ាុំ មនួ តែលចូលពៅខ្លងកែញ ងមនវា ុំងនន”។ (េគប) 

ពសចកែីសងឃមឹ គឺជាយញថាា របស់ពយើង ពហើយអ្វីៗទាុំងពនាះឯងតែលបណាែ លឲ្យ 
ពយើង “ពបាះជុំហានពចញ”។ មនញសេមយួចុំនួនមិនមានប េិពស្ឋ្នក៍ារសនា និង
អ្ុំណាចស្ឋមញ្ា មន្េះជាមាា ស់ព  េីព្ពាះេួកពគមនិបានពបាះជុំហានពចញ កែញង
ពសចកែីជុំពនឿ។ ការពបាះជុំហានពចញពនះ គឺោកព់សចកែីសនាមន្េះជាមាា ស់ចូល
ពៅកែញងសកមមភាេ! 

សូមអ្នញញ្ញា តឲ្យខ្្ញ ុំពលើកឧទាហរណ៍មយួែល់អ្ែក។ អ្ស់រយ:ពេលជាង៤០ឆាែ ុំ ខ្្ញ ុំ
បានព វ្ើែុំពណើ រជញុំវញិេិនេពលាក និងបានបព្ងៀន្េះបនាូល្េះជាមាា ស់។ ប ញតនែ
ពៅតតមានពេលមញនសនែិបាត ខ្្ញ ុំមិនមានអារមមណ៍្តូវបានចាកព់្បងតាុំង ឬ្តូវ
បានបុំពេញគញណសមបតែិ្គប់្ ាន ់ឬ្តូវបានពរៀបចុំពែើមបពី វ្ើអ្វីតែលខ្្ញុំគិតព វ្ើ។  

មញនពេលខ្្ញុំពែើរពៅឆាក ខ្្ញ ុំបានគិតថា លអពហើយ្េះជាមាា ស់ ខ្្ញ ុំសងឃឹមយា ង ្បាកែ
ថា ្េះអ្ងគនឹងបង្ហា ញអ្ងគ្ ង ់ ឬខ្្ញ ុំមាា ស់ពៅកែញ ងបញ្ញា ុ្ំ។ បនាា បម់ក ខ្្ញ ុំពបាះ
ជុំហានពចញពៅព វ្ើអ្វីតែលខ្្ញុំពជឿថា ្េះអ្ងគសញុំខ្្ញ ុំឲ្យព វ្ើ។ ជានិចាជាកាល ្េះជា
មាា ស់ទាតចូ់លពៅកែញង និងជួយ ខ្្ញ ុំពែើមបពីោះតលង្េះោជស្ឋររបស់្េះអ្ងគសុំោប់ 
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ខ្្ញ ុំ។ ្េះអ្ងគមនិតែលព វ្ើឲ្យខ្្ញ ុំបោជ័យមែងណាពនាះព ! 

ស្មាបម់នញសេជាព្ចើនែូចអ្ែក ្េះជាមាា ស់្ានត់តរងច់ាុំស្មាបអ់្ែកពែើមបពីបាះ
ជុំហានពចញពែើមបចូីលពៅកែញងយញថាា មនពសចកែីសងឃមឹ។ ្េះអ្ងគ្ានត់តកុំេញងរង់
ចាុំអ្ែកស្មាបអ់្ែកព វ្ើតផែករបស់អ្ែក។ ែូពចែះ ្េះអ្ងគអាចបង្ហា ញព ើងពៅកែញងជីវតិ 
របស់អ្ែក និងព វ្ើអ្វីមយួតែលនឹងព វ្ើឲ្យអ្ែកអ្ស្ឋា រយ។ 

ចូរកញុំអ្នញញ្ញា តឲ្យកាល:ព ស:មនជីវតិបកផ់្ទតអ់្ែកពចញេី ិសពៅ។ចូរ ុំលាកយ់ញថាា  
របស់អ្ែក និងពបាះជុំហានពចញពែើមបចូីលពៅកែញងមូលោា ន្គឹះចាស់លាស់មនកែី 
សងឃមឹ។ េីព្ពាះ ពៅពេលអ្ែកោកព់សចកែីសងឃមឹពៅកែញង្េះជាមាា ស់ អ្ែកនឹង 
មិនមានការខ្កចិតែពនាះព ។  



ជំពូក ២ 
អ្នកធ្វើអ្វើ ធៅធេលអ្នកជាបគ់ាំង

ត ើអ្នកធ្លា បជ់ាបគ់ាំងដែរឬតេ? ត ើអ្នកធ្លា បប់ ៉ះេងគិចកដលាងតៅកនុងជីវ ិ ដែលហាក់
បីែូចជាែល់ចុងបញ្ចបត់េចកតីស្លា ប.់.. អ្នកគា លឱកាេណាតសេងតេៀ តស្ល៉ះ 
ឬតេ? ខុ្ាំតៅែល់ចាំណុចត ៉ះជាត្ចើលែង ត ើយខុ្ាំ្ាកែណាេ់ថា មលុេេជា 
ត្ចើលតលើេលបត់ៅែល់ចុងបញ្ចបត់េចកតីស្លា ប។់ ប ុដលតខុ្ាំេូមអ្រគុណជាអ្ ិបរមិា 
ដែលអ្េ់រយ:តេលជាត្ចើលឆ្ន ាំ ្េ៉ះជាមាច េ់ាលបត្ងៀលខុ្ាំ ត ៉ះបីជាតយើងជាប់
គាំង ប ុដលតគា លស្លា លភាេេិាកខ្ា ាំង ួេេ្មាប់្ េ៉ះអ្ងគត ៉ះតេ! 

េូមចាបត់សតើមតមើលតរឿងរបេ់តោកយ ូដេប តៅកនុង្េ៉ះគមពរីតោកុបប តិ (តមើល 
តោកកុបប តិ ៣៧-៥០)។ ្េ៉ះគមពរីដចងថា គ ជ់ាកូលជាេីតេញចិ តែល់ឪេុកកូល
្បុេ១២ កជ់ាងតគ លិងបងៗរបេ់េួកតគមាលការ្ចដណលែល់គ ជ់ាខ្ា ាំង។ 

ថ្ងៃមយួ តោក យ ូដេប ាលដចកចាយជាមយួបងៗរបេ់គ េី់ការយល់េុបិល
របេ់គ ។់ តៅកនុងកតីេុបិលរបេ់គ  ់ ្គបគ់ន លុ ជងគងចុ់៉ះចាំត ៉ះគ ។់ គា ល
ភាេចាាំាចក់នុងការលិយាយត្ចើលត ៉ះតេ វាមលិាលតៅតោយ្េួលតេ! 

ជាលេធសល បងៗមាលការេត្មចចិ តរមួគន តែើមបកីាំចា ប់អូល្បុេ យ ូដេប។ ជា
បឋម េួកតគាលតា៉ះគ ចូ់លតៅកនុងអ្ណតូ ង តា៉ះបងគ់ ត់ចាលតៅេីត ៉ះរ ូ 
ែល់ស្លា ប។់ ប ុដលត ត្កាយមក េួកតគាលេត្មចចិ តលកគ់ ជ់ា េករឲ្យតៅ
្កុមត វ្ើែាំតណើ រ ណិជជកមាេួកអីុ្ស្លា ដអ្ល។ ប ា បម់ក េួកតគាល្បឌិ គាំតោង 
ដសលការតែើមបតី វ្ើឲ្យឪេុករបេ់េួកតគតជឿេុកចិ តថា យ ូដេបាលស្លា បត់ ើយ! 
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ែូចអ្នកែឹងត ើយ តរឿងតល៉ះាលបញ្ចបត់ៅតោយតជាគជយ័។ តោកយ ូដេប កាា យ
តៅជាមលុេេេីេីរ តៅកនុងការបង្គគ បប់ញ្ជជ តេតចផាតោ ល ជាយថាត  ុ ាលជួបជុាំ
ជាមយួ្គួស្លររបេ់គ ត់ ើងវញិ ត ើយាលអ្ ត់ េឲ្យ្គបគ់ន  ាំងអ្េ់។ 

អ្វីដែលាលតកើ ត ើងចាំត ៉ះតោក យ ូដេប គឺជាភេ័តុតាង មលិថាអ្វីេាំខ្លយ់ា ង
ណា ដែលអ្នកឆ្ាងកា ត់ៅកនុងជីវ ិ ដ ងដ មាលតេចកតីេងឃមឹ។ អ្នកអាចបាំតេញ
តគលបាំណងរបេ់្េ៉ះជាមាច េ់េ្មាបអ់្នក េីត្ ៉ះអ្វីៗ ាំងអ្េ់អាចតៅរចួជា
មយួ្េ៉ះជាមាច េ់! 

ប ុដលតដសនកថ្លតរឿងរបេ់គ  ់ តយើងេិ ជា្ ូវការតផាត  ការយកចិ តេុកោកត់លើអ្វី
ដែលាលតកើ មាលត ើងតៅចត ា ៉ះអ្ណតូ ងលិង្េ៉ះបរមោជវាាំង។ ជីវ ិរបេ់តោក
យ ូដេប ាលែល់ចាំណុចរប ជ់ាត្ចើលកនុងអ្ាំ ុងតេលត ៉ះ។ ប ុដលត ការកាំណ ់
មយួថ្លបុគគលិកលកខណ:របេ់គ  ់ ដែលាល ាំគ ត់ៅរកជយ័ជាំល៉ះតៅចុង 
បញ្ចបគឺ់ភាេខ្ជ បខ់ជួល។ េីត្ ៉ះ តេចកតីជាំតលឿរបេ់តោក យ ួដេប តៅកនុង្េ៉ះជា
មាច េ់ គ ម់លិធ្លា បដ់ែលាលតា៉ះបងត់ចាល ល់ដ តស្ល៉ះ! 

ការប ោះបងប់ោលមិនមមនជាជបំរ ើសបេ 
តៅកនុងការរេ់តៅរបេ់តយើង តយើង្បដ លជាធ្លា កចូ់លតៅកនុងអ្ណតូ ងមតង្គប់
គន  តៅកនុងខណ:ណាមយួ។ ការធ្លា កចូ់លអ្ណតូ ងអាចជាការឈចឺាប ់ជាកងវ៉ះខ្ 
 ិរញ្ញ វ ាុ បញ្ជា េាំ កេ់ាំលង ឬបញ្ជា តសេងៗតេៀ ។ តៅតេលណាកត៏ោយ ដែល
ការត ៉ះតកើ មាលត ើង អ្នក្ ូវកាំណ ឲ់្យាលចាេ់ោេ់ ត ៉ះបីជាកនុងស្លា ល
ភាេអ្វីកត៏ោយ អ្នកលឹងមលិ្ ូវតា៉ះបងវ់ាតចាលតេ! 

ជាលិចចជាកាល េូមចងចាាំថា កនុងរតបៀបដែលមាលេីប ា ល់លអេីអ្វីដែល្េ៉ះជា
មាច េ់ាលត វ្ើឲ្យតយើង្ ូវដ ឆ្ាងកា ក់ារស្លកលបងជាមុលេិល។ េូមបដី ្េ៉ះ
តយេ ូវ ្េ៉ះអ្ងគាល្ាបត់យើងថា៖ 

“ខុ្ាំ្ាបត់េចកដី ាំងតល៉ះ តែើមបីឲ្យអ្នកោល់គន ាលតេចកដីេុខ ស្លលត តោយ ស្លរខុ្ាំ  
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តៅតោកីយតល៉ះ ត ៉ះអ្នកោល់គន មាលតេចកដីតវេ ដមល ប ុដលត ្ វូេងឃឹមត ើង 
ែបិ ខុ្ាំាលឈន៉ះតោកីយត ើយ។” (យ ូហាល១៦:៣៣ េគប) 

វាមលិអាចតចៀេរចួដែលអ្នកលឹងឆ្ាងកា អ់្វីៗដែលលាំាក។ តេលខា៉ះេូមបដី អ្នក
មាលអារមាណ៍ចងត់ា៉ះបងត់ចាលកតី។ ប ុដលត ្បេិលតបើអ្នកអាច្គលដ់ រកាការត ៉ះ 
លិងេុកចិ ត្េ៉ះជាមាច េ់តាមរយៈការត ៉ះ ្េ៉ះជាមាច េ់អាចស្លត រអ្នកាល។ ្េ៉ះអ្ងគ
អាចយក្គប ់ាំងការអា្កក ់លិងត វ្ើអ្វីមយួលអមកវញិ។ (្េ៉ះគមពរី រ  ូម ៨:២៨) 

តោក វលីេតុល ឆឺ្ែ ុីល Winston Churchill ាលលិយាយតៅកនុងកមាវ ិ្ ីបញ្ចប់
ការេិកាតៅស្លោហារ  ូ(Harrow School) តៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៤១ែូចខ្ងត្កាម៖ 

“មិល្ ូវ មិល្ ូវ មិល្ ូវ មិល្ ូវ មិល្ ូវ តា៉ះបងត់ចាល ល់ដ តស្ល៉ះ! តៅកនុ ង
ការ ា្ំ ឬការ ូច  ៃ្លឬ់្ស្លល គឺមិល្ ូវតា៉ះបងត់ចាល ល់ដ តស្ល៉ះ!” 

ខុ្ាំមលិែឹងថា ្បេិលតបើ ត ៉ះជាអ្វីេិ ្ាកែដ មយួដែលគ ា់លលិយាយ ប ុដលត ខុ្ាំ
តជឿថា ្េ៉ះវញិ្ជញ ណបរេុិេធកាំេុងដ លិយាយការអ្វីមយួចាំត ៉ះតយើងជាត្ចើលេេវថ្ងៃ
តល៉ះគឺ “ចូរកុាំតា៉ះបងត់ចាល េីត្ ៉ះ្េ៉ះជាមាច េ់មាលការជាត្ចើលតៅកនុងការស្លត រ
េ្មាបជី់វ ិរបេ់អ្នក!” 

ជាការង្គយ្េួលខ្ា ាំងណាេ់តែើមបចីងច់ាំត ៉ះការតា៉ះបងត់ចាល តៅតេលអ្វីមយួ
លាំាក។ តេលខា៉ះ មលុេេមាលការជាបគ់ាំង ជាេីដែលេួកតគមលិែឹងតចញ្ចក
ណារចួ។ ែូតចន៉ះ េួកតគគិ ថា ការតា៉ះបងត់ចាលជាការង្គយ្េលួជាង។ 

េួកតគមាលអារមាណ៍ថា េួកតគមលិមាល្ាជ្ា លិងតេេតកាេលយ្គប់្ គល ់ ្ប   
ដ លជាមាលការប ៉ះេងគិចាលតកើ ត ើងចាំត ៉ះេួកតគ ឬេួកតគ្បដ លជាបោ 
ជយ័អ្វីមយួ ឬេួកតគាលត វ្ើកាំ ុេែ៏អា្កកត់ៅកនុងអ្ ី កាល។ 

ប ុដលត ្េ៉ះវញិ្ជញ ណបរេុិេធ្ប លកមាា ាំងែល់តយើង លិងេម ាភាេតែើមបចុីចចូលតៅ 

តែើមបខីាំ្បឹងបលតតៅតេៀ  លិងតឆ្ព ៉ះតៅជយ័ជាំល៉ះរបេ់តយើង ត ៉ះបីជា្បេិលតបើ អ្វី
មយួមលិែាំតណើ រការតាមសាូវដែលតយើងាលត្គងេុកកតី។ 
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ការបោជយ័ មលិដមលមាលលយ័ថា មលិមាលជាំតរ ើេតសេងតេៀ ត ៉ះតេ។ អ្នកអាច
តរៀលេីកាំ ុេអ្ ី កាល ខុ្ាំាលរកត ើញ្បវ តិតែើមបកីាា យតៅជា្គូបត្ងៀលលអ! 
តៅតេលអ្វីៗ្គបយ់ា ងមលិេេួលាលតជាគជយ័ ចូរេាយាមមតងតេៀ ។ ្បេិល 
តបើអ្វីៗតៅដ្ប្បួល អ្នកលឹងតរៀលអ្វីដែលែាំតណើ រការតកើ  លិងអ្វីដែលែាំតណើ រការមលិ
តកើ  ត ើយតចញែាំតណើ រេីេីត ៉ះតេៀ ។ អ្នកអាចបាំដបរឧបេ័គគរបេ់អ្នកចូលតៅ
កនុងឱកាេតែើមបលូី ោេ់ថ្វ  ឆ្ា  ជាង លិងការតេញថ្វខ្ងវញិ្ជញ ណជាង។ 

្េ៉ះជាមាច េ់ចងឲ់្យតយើងរេ់តៅជីវ ិលអ ប ុដលត្ ូវដ មាលការេុកចិ ត លិងតេចកតី
ខ្ជ បខ់ជួល។ ្េ៉ះវញិ្ជញ ណបរេុិេធលឹង ាំតយើងមយួជាំហាលមតងៗចូលតៅកនុងតេចកតី
ជាំតលឿ ចូលតៅកនុងដសលការែល៏អដែល្េ៉ះជាមាច េ់មាលេ្មាបត់យើង្គបគ់ន ។ ចាំ
ដណករបេ់តយើងគឺចាបយ់កជាំហាល ាំងត ៉ះ... លិងមលិតា៉ះបងត់ចាល ល់ដ 
តស្ល៉ះ! 

អ្វី ដែលអ្នកគរួប្វើបៅបេលអ្នកកេំងុឈឺោប ់
េេេលវេ័ិយរបេ់អ្នក ខណៈតេលអ្នកតៅកនុង “រតតត ” របេ់អ្នកអាចត វ្ើឲ្យមាល
ការខុេគន យា ងខ្ា ាំងដែរ។ 

ចូរចាាំថា តល៉ះជាតេលតវោថ្លការលបងល... ជាតេលដែលតៅតេលចរកឹលកខណៈ 
របេ់អ្នក្ ូវាលអ្ភវិឌឍល។៍ េមយ័កាលតល៉ះ ជាអ្វីដែលតេលខា៉ះខុ្ាំតៅថា “ឆ្ន ាំថ្ល
ការតេៃៀមស្លៃ  ”់ េីត្ ៉ះវាជាតេល តៅតេលអ្នកមាលអារមាណ៍មលិមាលែាំតណើ រការ
លអតៅកនុងជីវ ិរបេ់អ្នក។ 

ឬអ្នកកាំេុងឆ្ាងកា ក់ារឈចឺាបជ់ាត្ចើលលិងការចោចល ត ើយវាមាលអារមាណ៍
ែូចជា្េ៉ះជាមាច េ់មលិត វ្ើអ្វី ាំងអ្េ់េីការត ៉ះ។ 

ប ុដលត វាមាលស្លរៈេាំខ្លជ់ាស្លរវលតេ្មាបអ់្នក តែើមបេុីកចិ ត្េ៉ះអ្ងគ អ្ាំ ុង
តេលលាំាកតល៉ះ េីត្ ៉ះ្េ៉ះអ្ងគកាំេុងត វ្ើការតៅកនុងែួងចិ តរបេ់អ្នក តែើមបតី វ្ើឲ្យ
អ្នកកាលដ់ ែូច្េ៉ះ្គីេា។ 
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ដូធ្នេះ ធ ើអ្វីធៅដដលអ្នកគួរធ្វើធៅធពលអ្នកកំពុងជាប់គងំធៅកនុងរធតៅ របស់អ្នក? 
• ចូរកុាំតា៉ះបងត់ចាល! ចូរ យុេធលឹងការលបួងចាំត ៉ះគាំលិ ថា គា ល្ចកតចញេី

ស្លា លភាេរបេ់អ្នក។ ្េ៉ះតយេ ូវគឺជាសាូវ។ តល៉ះជាតេលតវោរបេ់អ្នកតែើមបី
ខិ កាលដ់ ជិ ្េង ់លិងតែើរតាម្េង់។

• ចូរតជៀេវាងការបត ា េ្េ៉ះជាមាច េ់ ឬការគិ ថា្េ៉ះអ្ងគោកប់ណាត ស្លរអ្នក
េ្មាបអ់្ាំតេើាបមយួចាំលួល។ ្េ៉ះអ្ងគ្គលដ់ កាំេុងត្បើស្លា លភាេតែើមបតី វ្ើ
ការតៅកនុងជីវ ិរបេ់អ្នក។ ត ើយតៅខណៈតេលមលិដ ងដ មាលអារមាណ៍
លអ តគលបាំណងរបេ់្េ៉ះអ្ងគលឹងដ ងដ លអេ្មាបអ់្នកជាលិចច។

• ចូរកុាំែកងយលិងតៅ ាង ឬដញកខាួ លរបេ់អ្នកោចេី់អ្នកែថ្េត ៉ះត ើយ។ 
េូមចាាំថា អ្នកអាចជាអ្នកគួរឲ្យអាណិ  ឬជាអ្នកតេញតោយអ្ាំណាច ប ុដលត
អ្នកមលិអាចជា ាំងេីរាលតេ! មាលតេលតវោជាញឹកញាប់្ េ៉ះជាមាច េ់ត្បើ
្ាេ់ស្លា លភាេតសេងតេៀ តែើមបតីលើកេឹកចិ តអ្នកតេលតល៉ះ។

• ចូររកា កយរបេ់អ្នក លិងកិ តិយេការតបតជ្ាចិ តរបេ់អ្នក។ តល៉ះគឺជាតេល
តវោស្លងេងច់រកឹលកខណៈ លិងការ្បុងត្បៀបតរៀបចាំរបេ់អ្នកតែើមបចីាប់
យកេីកដលាងតៅកនុង “ែាំណាក”់។

• េូមកុាំបញ្ឈបត់េចកតីជាំតលឿ... កុាំតា៉ះបងត់ចាលតេចកតីេងឃមឹ ដែល្េ៉ះជា
មាច េ់អាចត វ្ើឲ្យស្លា លភាេរបេ់អ្នក្បតេើរត ើង!

ចរូរលាសវ់ាបចញ 
អ្នក្បដ លជាាលឮតរឿងអ្ាំេីោធ្លា កចូ់លតៅកនុងរតតត ត ើយ។ 

អា្េ័យតលើការតមើលត ើញេីអ្វីដែលាលតកើ មាលត ើងត ៉ះ ការគិ ផាា ល់ខាួល
របេ់គ អ់្ាំេីការត ៉ះេ្មាបម់យួខណ៉ះ ប ា បម់កាលេត្មចចិ តថា រតតត
ត្ៅខ្ា ាំងណាេ់ ត ើយេ វោកច៏ាេ់ខ្ា ាំងណាេ់ដែរ ែូតចន៉ះ េួកតគ ាលេត្មច
ចិ តបាំតភាចវាតចាលកនុងរតតត ។ 
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គ ា់លតៅម ិតភក័តិរបេ់គ  ់ លិងអ្នកជិ ខ្ងរបេ់គ ម់យួចាំលួលតែើមបជួីយ  
ត ើយេួកតគាលចាបត់សតើមោកដ់ប លកខ៏វកចូ់លតៅកនុងរតតត ។ 

ជាែាំបូង េ វោដ្េកត ើង តោយជាកដ់េតងាលត វ្ើឲ្យភយ័ខ្ា ចស្លា លភាេរបេ់
គ ។់ ត្កាយមក ប ុដលតមាច េ់របេ់េ វោាលក េ់ាំគល់ត ើញថា េ វោ 
តេៃៀមស្លៃ   ់លិងគិ ថាេ វោអាចលឹងស្លា ប។់ ប ុដលត េ វោ មលិាលស្លា បត់េ។   

តៅតេលមាច េ់ាលបិេខាបត់ៅកនុងអ្ណតូ ង េ វោាលត ើញថា ្គបត់េលភាេក៏
ខវកា់លធ្លា កត់ៅតលើខនងរបេ់វា េ វោអ្្ងួលវាចុ៉ះ ត ើយវាាលធ្លា កចុ់៉ះ លិង
រតមៀលចុ៉ះមកត្កាម្កចកតជើងរបេ់វា។ ការតល៉ះាលបលតោបត់មា ង រ ូ ែល់ចុង
បញ្ចប ់ េ វោាលេងក ដ់ណលតោយភាេកខ៏វក់្ គប់្ គលល់ាមតែើមបតីលើកវា
ត ើង លិងតចញសុ េីអ្ណតូ ង! 

តយើងអាចតរៀល អ្វីមយួេីេ វោត ៉ះ។ ជីវ ិលឹងតា៉ះចូលតៅកនុងភាេកខ៏វក ់ មក
តលើតយើងេីតេលមយួតៅតេលមយួ។ វា្បដ លជាតៅកនុងេាំ កេ់ាំលង ឬ ិរញ្ញ
វ ាុរបេ់តយើង ឬេុខភាេរបេ់តយើង។ ប ុដលត តល៉ះជាតេលតវោតែើមប ីតរៀលេីរតបៀប
តែើរតាម្េ៉ះវញិ្ជញ ណបរេុិេធ។ ្េ៉ះវញិ្ជញ ណលឹងបង្គា ញអ្នកេីរតបៀបរោេ់ភាេក៏
ខវកត់ចញ លិងតរៀបចាំការសតល់ែល់អ្នកឱយតមើលការលអណាមយួមកកនុងមយួជាំហាល
មតងដែលអ្នកចាបយ់កេីរតតត របេ់អ្នកតៅវមិាលរបេ់អ្នកវញិ! 

លឹងមាលឧបេ័គគជាលិចចតែើមបយីកឈន៉ះការអា្កក។់ លឹងមាល “បញ្ជា ” ជាលិចចតែើមបី
ឆ្ាងឱយសុ ។ ប ុដលតលឹងមាលសងដែរត វ្ើវាមតងត ើយមតងតេៀ េ្មាប ់ឱកាេេីេីរលិង
ការចាបត់សតើមស្លរជាងាីតេៀ ។ 

វាមលិយឺ  ួេតេល ល់ដ តស្ល៉ះ ្គលដ់ កុាំតា៉ះបងត់ចាល! ខណ៉ះដែលអ្នក ត វ្ើ
ដសនករបេ់អ្នក លិងត វ្ើអ្វីដែលអ្នកអាចត វ្ើាល ខណ៉ះដែលអ្នកតៅរកាតេចកតី 
េងឃមឹ ត វ្ើចល តៅមុខ លិងបែិតេ្ការតា៉ះបងត់ចាលចាំត ៉ះ្េ៉ះជាមាច េ់ ្េ៉ះ
ជាមាច េ់្េងលឹ់ងតស្លា ៉ះ្ ងត់ វ្ើអ្វីដែលអ្នកមលិអាចត វ្ើតកើ ។ 

ែូតចន៉ះ ្បេិលតបើអ្នកជាបគ់ាំង លិងអ្នកមលិែឹងថាត វ្ើអ្វី ត ៉ះេូមកុាំតា៉ះបងត់េចកតី 



អ្នកធ្វើអ្វីធៅធពលអ្នកជាប់គងំ 

21 

េងឃមឹតចាល េីត្ ៉ះអ្នកកាំេុងដ តៅេីតាាំងយា ងលអឥ តខ្ច ៉ះេ្មាបក់ារចាបត់សតើម
ជាងាី។ 



ជំពូក ៣ 
ការជ្រើសជរើសយកឥរិយាបថ 

ជេញជោយក្តសីង្ឃឹម 

ដោយដ្រោះខ្ញ ុំធ្លា បជ់ាដមេង្រីម្នា មទ់ទលួការរ ុំដោភបុំរនតុំងពីតូច ខ្ញ ុំបាន
អភវិឌ្ឍភាពភយ័ខ្លា ចមនិចារ់ោរ់ដែលជាអវីមនិលអដតងដតប្មុងនឹងដមើតដ ើង
ដ ោះ។ អាមអាចភាា បជ់ាមយួនឹងអវីដែលខ្ញុំមុំពញងដតនិយាយ។  

ម្ននដរឿងអា្មមជ់ាដ្ចើនបានដមើតដ ើងចុំដរោះខ្ញ ុំ ដែលខ្ញុំដចោះដតគិតពីដរឿងអា្មម់
រាល់ដតដពល ដ ោះបីជាប ា បពី់ខ្ញ ុំកាា យជា្គីរាបររ័ិទដ ើយមតី។ 

ខ្ញ ុំចុំបាន ្ពឹមមយួ ចញងដ្កាយខ្ញុំបានអធិស្ឋា ននិងរួរ្ពោះជាម្នា រ់ថា “ដតើដនោះជា
អវី?” ដ តញអវីបានជាខ្ញុំដបបដនោះដនោះរាល់ដពលអញ្ា ឹង? 

្ពោះជាម្នា រ់បានម្ននបនាូលមមមាញងចិតតខ្ញ ុំថា “ដនោះគឺជារញ្ញា មមពីអារមស” ខ្ញ ុំមនិ
ដែលបានឮដបបនឹងពីមញនមមដ ោះដទ ប ញដនតប ញ េ នថ្ងៃដ្កាយមមខ្ញុំបានដ ើញដៅ
មាញងមណ្ឌ គមពរីរញភារិត ១៥:១៥ ដែលដចងថាាៈ 

អរ់ ុំងថ្ងៃថ្នមនញរសរងទញមខដវទ  ដ ោះរញទធដតអា្មម ់ុំងអរ់ ដតអាមណាដែល
ម្ននចិតតជារញខ ដ ោះដ្បៀបែូចជាម្ននការរញី  ដលៀងដៅជា និចា។  

ដយើង្គបគ់្នា នឹងជួបដពលលុំបាមដៅមាញងជីវតិ ដ ើយដពលដយើងជួប ដ ោះងាយនឹង
ដធវើឲ្យខ្លា ច ញដញើតដៅអ គត ដ ើយម្ននគុំនិត្ពួយបារមភ និង ម្ននរញ្ញា មនិលអ 
ប ញដនតដយើង្តូវដតដៅឲ្យែល់ចុំណ្ញ ចមយួដែលដយើងបានដរៀនមាញងការទទួល្ពម ជា 
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មយួ្ពោះជាម្នា រ់និង្ពោះបនាូលរបរ់្ពោះអងគដៅដពលបញ្ញា មមែល់។ 

ដយើងអាចបដញ្ាញដរចមតីជុំដនឿរបរ់ដយើងដោយការនិយាយថា “ខ្ញ ុំែឹងថា្ពោះជា
ម្នា រ់្រឡាញ់ខ្ញុំ។ ្ពោះអងគ្ទងនឹ់ងដមើលដងខ្ញ ុំនិងការររខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំដជឿថា ្ទងនឹ់ង   
ផ្តល់្ពោះគញណ្ែល់ខ្ញ ុំ និង្ប នមុំឡាុំងែល់ខ្ញ ុំនូវអវីដែលខ្ញុំ្តូវដធវើ ដ ើយការលអនឹង
ដចញមមពីការដនោះ”។ 

ក  ុំខ្លា ច! 
្ពោះជាម្នា រ់មនិដែលឲ្យដយើងជួបទញមខលុំបាម ឬជួបនឹងថ្ងៃមនិលអដ ោះដទ” ដ ោះបីជា
ការដ ោះមនិដមនជាផ្ាូវរបរ់ដយើងមដ៏ោយ។ ្ពោះអងគចងឲ់្យដយើងរ ុំពឹងដតការលអ 
ដ ើយបនតម្ននដពញដោយមតីរងឃមឹ មនិពឹងដលើកាល:ដទរ:របរ់ដយើង។ 

ដ ើយម្ននរមយពីរដែលនឹងជួយ អាមឲ្យដធវើការដ ោះបានាៈ មញុំខ្លា ច! 

ដតើអវីដៅជាការខ្លា ច? ការខ្លា ចគឺជាការរ ុំពឹងស្ឋមញ្ាៗនូវអវីដែលជាបទពិដស្ឋធមនិ
រមីរាយ គឺវាផ្ាញយពីដរចមតីរងឃមឹ ុំង្រុង។ 

ខ្ញ ុំគិតថាមនញរសជាដ្ចើនម្ននការខ្លា ចដពញមយួថ្ងៃដោយមនិែឹងខាួន។ ដយើងអាច
ខ្លា ចដៅដធវើការ ខ្លា ចរាោះចរាចរណ៍្ ខ្លា ចោងចន ខ្លា ចដបាមដខ្លអាវ ខ្លា ចកាតដ់មេ  
ខ្លា ចុំអិនអាហារដពលោៃ ច។ល។  

ដ ោះជាយា ងណាមដ៏ោយ ការខ្លា ចវាអាចលួចអុំណ្ររបរ់ដយើងបាន ដ ើយមប៏ុំ
ផ្លា ញថ្ងៃរបរ់ដយើងដែរ។ ការខ្លា ចអាចបនសល់ឲ្យដយើងនូវភាពអរ់រងឃមឹ។ ផ្ាញយ
មមវញិ ខ្ញ ុំរូមដលើមទឹមអាមឲ្យឈបរ់ថិតដៅមាញងភាពទញមខដវទ ដែលអាមដធវើឲ្យខាួន
ឯងមនិអាចដធវើអវីបានដ ោះដៅ។ ចូរដ្ជើរដរ ើរ យមភាពរមីរាយ ដ ើយអនញញ្ញា តិ
ឲ្យ្ពោះជាម្នា រ់ដធវើការជាមយួការដ ោះចញោះ!  

ដៅមាញងស្ឋថ នភាពណាមតី ដយើង្តូវដតម្ននឥរយិាបងដែលនិយាយថា “ខ្ញ ុំអាចដធវើអវីៗ
្គបយ់ា ងបានដែលខ្ញុំ្តូវការដធវើ ដ ើយខ្ញ ុំនឹងមនិឈបរ់មីរាយដៅមាញងជីវតិរបរ់ខ្ញ ុំ
ដ ើយ ដ ោះជាម្ននអវីមុំពញងដមើតដ ើងមដ៏ោយ។ 
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ខ្ញ ុំមនិបានម្ននគដ្ម្នងរ្ម្នបក់ារដនោះដទ ប ញដនតខ្ញ ុំែឹងថា្ពោះជាម្នា រ់អាចរដ្មច
មិចាការ្គបយ់ា ងបានរ្ម្នបជ់ាការលអរបរ់ខ្ញ ុំវញិ”។ 

ឥ ូវដនោះ ខ្ញ ុំមនិនិយាយពីការដែលនឹងដធវើឲ្យបញ្ញា របរ់អាមរោយបាតដ់ ោះដទ។ 
ដ ោះជាយា ងណាមតី ចូរដ្ជើរដរ ើរមញុំខ្លា ច ដ ោះជីវតិរបរ់អាមនឹង្បដរើរដ ើង! 

ចរូស្វែងរកអុំណរនៅកន ងការតចូៗ 
ការម្ននជីវតិដែលម្ននជយ័ជមាោះ គឺមនិដមនម្ននដតពីការ “ធុំៗ” ដៅមាញងជីវតិ
ប ញដណាណ ោះដទ គឺចបដ់ផ្តើមពីការតូចៗជាមញន។ ្ពោះអម្នា រ់ឲ្យដយើងអាចម្ននជយ័ជមាោះ 
និងម្ននអុំណ្រដៅ្គបដ់ផ្ាម ុំងអរ់ថ្នជីវតិរបរ់ដយើង ដ ើយការយមឈាោះដលើ
ការខ្លា ចគឺជាដផ្ាមែរ៏ុំខ្លនថ់្នការដនោះ។ ជដ្មើររបរ់ដយើង្តូវម្ននភាពវជិាម្នន 
ឥរយិាបងដែលម្ននមតីរងឃមឹអាចដធវើ្គបមិ់ចាការខញរៗគ្នា  ុំងអរ់បាន! 

ជាការពិត នឹងម្ននការខាោះដៅមាញងជីវតិដែលម្ននភាពលុំបាមខ្លា ុំង ឬ មនិគួរឲ្យដពញ
ចិតតដស្ឋោះ ដតដ ោះជាយា ងណាមតី ការ ុំងដ ោះមនិអាចដធវើឲ្យដយើងលុំបាមដវទ  ឬ
បុំផ្លា ញថ្ងៃរបរ់ដយើងបានដ ោះដ ើយ។ ជដ្មើរគឺពិតជាដ្រចដតដលើដយើង ដ ើយ
ឥរយិាបងគឺដយើងជាអាមដ្ជើរដរ ើរ្ប្ពឹតតដែរ។ 

វាជាការអស្ឋា រយមយួដែរ ដែលដយើងអាចម្ននអារមេណ៍្ថាដស្ឋមស្ឋត យចុំដរោះខាួន
ដយើង ប ា បម់មអនញញ្ញា តិឲ្យឥរយិាបងបុំផ្លា ញថ្ងៃែល៏អរបរ់ខាួនដយើងនិងអាមែថ្ទ
ដទៀតដ ោះ។  

ខ្ញ ុំជាញឹមញាបដ់ែើរជញុំវញិផ្ាោះដោយខឹងរអ ូរង ូវៗបដណ្តើ រថា “្គបគ់្នា ដៅទីដនោះចងឲ់្យ 
ដតខ្ញ ុំដធវើ្គបក់ារ ុំងអរ់។បងដែវដចញដ្ៅដៅដលងវាយមូនដហាគ លដ ើយដមេងៗ 
ព្ងាយរដញ រថ្ញ ។ ខ្ញ ុំដទើបដតចុំអិនអាហារឲ្យពួមដគ ោងចនឲ្យពួមដគ ដ ើយ
ដបាមដខ្លអាវឲ្យពួមដគរចួ។ ខ្ញ ុំចងែឹ់ងថា ដតើនរណាយមចិតតទញមោមច់ុំដរោះខ្ញ ុំខាោះ!”  

ដរចមតីពិតគឺ គ្នេ នអាមណាម្នា មប់ងខុំឲ្យខ្ញ ុំដធវើការ ុំងដ ោះដទ។ ខ្ញ ុំដ្ជើរដរ ើរដធវើការ
 ុំង 
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ដ ោះដោយដ្រោះខ្ញ ុំ្រឡាញ់្គួស្ឋររបរ់ខ្ញ ុំ។ ដ ោះជាយា ងណាមដ៏ោយ ខ្ញ ុំម្ម
រមីរាយនឹងខាួនរបរ់ខ្ញ ុំណារ់ ពីដ្រោះខ្ញ ុំពាយាមដធវើឲ្យម្ននឥរយិាបងអវជិាម្នន
ដ ោះ។ 

ែូចធ្លា បម់្ននដែរដមនដទ? ស្ឋថ នភាពរបរ់អាមអាចមនិដមនជាខ្លងមិចាការការងារ
ផ្ាោះ ប ញដនតដយើង ុំងអរ់គ្នា ្តូវលបួងឲ្យម្ននអារមេណ៍្អាណិ្តចុំដរោះខាួនឯង ដ ើយ
ខ្លា ចដនោះខ្លា ចដ ោះមាញងដពលដតមយួ ឬអវីដផ្សងដទៀត។ 

ដ ោះបីជាម្ននដរឿងអា្មម ់ ឬមនិទុំនងដមើតដ ើងចុំដរោះដយើងមដ៏ោយ មដ៏យើងដៅ
ដតអាចដ្ជើរដរ ើរយមការដ ា្ើយតបដោយផ្ាូវវជិាម្ននបានដែរ។ ដៅដពលដយើងដធវើ
ដបបដ ោះបាន ដ ោះដយើងមុំពញងដតយល់្របជាមយួ្ពោះជាម្នា រ់ដ ើយ ពីដ្រោះ
្ពោះជាម្នា រ់ដតងដតវជិាម្នន។ 

ចរូនតោ តចុំន ោះភាពវជិ្ជមាន 
ជាញឹមញាប ់ខ្ញ ុំដលើមទឹមចិតតដគឲ្យដលង “ដលបងមុំស្ឋនតរមីរាយ”។ ដតើដលបងមុំស្ឋនត
រមីរាយដ ោះជាអវី? ដៅដពលដែលអាមជួបស្ឋថ នភាពអវជិាម្នន ចូរដ្ជើរដរ ើរយម
ដគ្នលបុំណ្ងដែលដមើលដៅម្ននរកាត នញពលលអ! 

ជុំនួរមមវញិ្បរិនដបើអាមរាោះចរាចរណ៍្្តូវនិយាយថា“ខ្ញ ុំមុំពញងដៅមញខតិចៗ និង 
មុំពញងដតដៅពីខ្លងដ្កាយ ប ញដនត្បដ លជា្ពោះជាម្នា រ់មុំពញងដតការររខ្ញ ុំពីដ្គ្នោះ
ថាា មច់រាចរណ៍្ដែលអាចនឹងដមើតដ ើង្បរិនដបើខ្ញ ុំដៅដលឿនជាងដនោះដ ោះ”។  

ការងារដនោះគឺរ្ម្នប់្ គបស់្ឋថ នភាព ុំងអរ់ មនិថាធុំឬតូចដទ។ រូមបដីតដពលខាោះ
អាចជាការរុំខ្លនែូ់ចជាការបាតប់ងនូ់វការងារមតី មអ៏ាមអាចដ្ជើរដរ ើរដោោះែូរការ
ផ្ាងរ់បរ់អាមដៅជាវជិាម្ននវញិដ ើយនិយាយថា “ខ្ញ ុំ្បដ លជាអាចអរ់ការងារ
ដធវើ ប ញដនតឥ ូវដនោះខ្ញ ុំម្ននឱការរងច់ុ្ំ ពោះជាម្នា រ់្ប នការងារងេីដែល្បដរើរ
ជាងការងារមញនដៅដទៀត! 

្ពោះគមពរីដចងថា ...ដត្ពោះ ដយ ូវា ្ទង ់[ដស្ឋេ ោះ្តង]់ រង ់ចុំ [រ ុំពឹង រមដមើល ្បាថាា ]  
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ឱការនឹងផ្តល់្ពោះ គញណ្ែល់អាមរាល់គ្នា ដែរ... ដែើមបីឲ្យ្ទងម់្ននដរចមដីអាណិ្ត
ដមតត ែល់អាម... (ដអស្ឋយ ៣០:១៨)។ 

មនិថាជីវតិ ុំផ្ាូវរបរ់អាមដបបណាដ ោះដទ ែបតិ្ពោះជាម្នា រ់ម្ននដផ្នការដែល
្បដរើរជាងដនោះ ជាដផ្នការដែលម្ននដពញដៅដោយមតីរងឃមឹ និងការលអៗជា 
ដ្ចើន។ ខ្ញ ុំរូមដលើមទឹមចិតតអាមឲ្យទទួលមិចា្ពមដ្ពៀងជាមយួនឹង្ពោះជាម្នា រ់។ 

ចូរ ា្ងពីមយួថ្ងៃដៅមយួថ្ងៃជាមយួនឹងភាពវជិាម្នន ឥរយិាបងដពញដោយមតីរងឃមឹ 
ដ ើយដ្ជើរដរ ើរយមមញុំខ្លា ច។ ដបើអាមដធវើបាន ខ្ញ ុំដជឿថាអាមនឹងចបដ់ផ្តើមម្ននអុំណ្រ
្គបដ់ផ្ាម ុំងអរ់ដៅមាញងជីវតិរបរ់អាម។ 



ជំពូក ៤ 
ការទកុចតិ្តព្រះជាម្ចា ស ់

តាមរយ:ការឆ្លងកាត្រ់្ុះសងឃរា 

ប ៉ុន្មា នឆ្ន ាំននេះខ្៉ុ ាំបាននរៀនពីការមយួគឺការទ៉ុកចិត្តព្ពេះជាម្ចា ស់សព្ម្ចបក់ារមយួចាំននួ 
ន ើមបផី្លា ស់បតូរការខាេះ ឬនរណាម្ចន កន់ៅកន៉ុងជីវតិ្របស់អ្នក ប ៉ុន្នតម្ចនការមយួនសេង
នទៀត្គឺការទ៉ុកចិត្តព្ពេះជាម្ចា ស់ទាំងព្សុងតាមរយៈអ្វីមយួ។ 

ខ្៉ុ ាំបានទទួលការនលើកទឹកចិត្តជានព្ចើនពីកណ្ឌ គមពរីនអ្សាយ៤៣:២-៣ ន្ លន្ចង
ថា៖ “កាលណាអ្នកន ើរកាត្ទឹ់កធាំ នន្មេះនយើងនឹងនៅជា មយួ កាលណាន ើរកាត្់
ទននា នន្មេះទឹកនឹងមិនលិចអ្នកន ើយ កាលណាអ្នកល៉ុយកាត្ន់ ា្ើង នន្មេះអ្នកនឹងមិន
ព្ត្វូរលាក នហើយអ្ណាា ត្ន ា្ើងកមិ៏នឆ្បន់ េះអ្នកន្ រ។  បិត្នយើងននេះ គឺនយហូវ  
ជាព្ពេះរបស់អ្នក...” 

នៅនពលន្ លអ្នក ាងកាត្ព់្ាលាំបាក វជានរឿងសាំខានណ់ាស់កន៉ុងការចាំថា ព្ពេះ
ជាម្ចា ស់កាំព៉ុងគងន់ៅទីនន្មេះជាមយួអ្នក នហើយអ្នកអាចទ៉ុកចិត្តព្ពេះជាម្ចា ស់កន៉ុងការ
ជួយ អ្នកឲ្យ ាងស៉ុត្ពីការនន្មេះ។ 

សទ៉ុយមកវញិ នន្មេះអាចជាការពិបាកកន៉ុងការនៅន្ត្ឈរកន៉ុងនសចកតីជាំននឿ ន្ ល នៅ
នពលកាលៈនទសៈរបស់អ្នកមនិលអ ឬជីវតិ្ហាកបី់ ូចជាមនិគួរម្ចននរឿងនឹងនកើត្
ន ើង។ ជាពិនសសនរឿង ល៏ាំបាកមយួនៅនពលអ្នកម្ចនអារមាណ៍្នធវើអ្វីមយួន្ ល
អ្នកគួរន្ត្នធវើ នហើយអ្នកមនិបានទទួលលទធសលលអមកវញិនន្មេះ។ 

ឬច៉ុេះចាំន្ណ្កការមយួននេះវញិៈ អ្នកន ើញអ្នកណាម្ចន កន់្ លកាំព៉ុងនធវើអ្វី មួយមនិ
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ព្តឹ្មព្តូ្វ នហើយពួកនគហាក ូ់ចជាទទួលលទធសលព្បនសើរជាងអ្នកនៅវញិ! នឹងម្ចន
នពលខាេះនទៀត្នៅកន៉ុងជីវតិ្របស់នយើងនៅនពលអ្វីព្គបយ់ ងហាក ូ់ចជាកាំព៉ុងរន គ្ េះ
រនងគើនិងម្ចនអារមាណ៍្ថា ាា នអ្វីមយួស៉ុវត្ថិភាពទល់ន្ត្នសាេះ និងម្ចនចនមាើយពិត្
ព្បាក ន្ត្មយួគត្គឺ់ទ៉ុកចិត្តនលើព្ពេះជាម្ចា ស់ និងបនតការទ៉ុកចិត្តនលើព្ពេះអ្ងគរហូត្។ 

ខ្៉ុ ាំកធ៏្លា បប់ាននរៀនពីបទពិនសាធន៍ ន្ លព្ពេះជាម្ចា ស់នឹងនព្បើនពលនវលាទាំងននេះ
សព្ម្ចបជ់ាព្បនយជនរ៍បស់នយើងន្ រ។ នៅនពលជីវតិ្ហាក ូ់ចជាមនិនឹងន ៎ នន្មេះ
ព្ពេះអ្ងគនឹងនព្បើកាលៈនទសៈរបស់នយើង ន ើមបជួីយ នយើងឲ្យលូត្លាស់កានន់្ត្ជិត្
សនិទធជាមយួព្ពេះជាម្ចា ស់ និងកាន់ខាា បយ់ ងន្ណ្នចាំន េះថ្ាដានននសចកតីសនព្ គ្ េះ
របស់នយើង គឺព្ពេះនយស ូវន្ លមនិនបាេះបងឬ់រនងគើន ើយ!(ទាំន៉ុកត្នមកើង៦២:២, ៦)។ 

“ការលូតលាស”់ តាមរយៈគ្រាដលំ៏បាក 
ការននេះអាចនមើលនៅគួរឲ្យអ្ស់សាំនណ្ើ ច ប ៉ុន្នតខ្៉ុ ាំបានមក ល់ចាំណ្៉ុ ចន្ លខ្៉ុាំនជឿថា 
ការលបងលនិងការលាំបាកអាចជាមតិ្តសម្ចា ញ់ ល៏អបាំស៉ុត្របស់នយើង។ នហត្៉ុអ្វី? 
ពីនព្ េះព្ពេះជាម្ចា ស់នព្បើការទាំងនន្មេះន ើមបបីនព្ងៀននយើង បងវឹកនយើង និងជួយ នយើង
ឲ្យលូត្លាស់កន៉ុងសាូវន្ លនយើងមនិអាចនធវើបាននដាយខាួននយើង។ 

ការពិត្នៅកន៉ុងកណ្ឌ គមពរីយ ក៉ុប ១:២-៣ ព្បាបន់យើងថា  នន្មេះព្ត្វូរាបជ់ាអ្ាំណ្រ
សពវព្គបវ់ញិ នដាយ ឹងថា ការលបងលនមើលជាំននឿរបស់អ្នករាល់ាន  នន្មេះន្មាំឲ្យ
ម្ចនចិត្តអ្ាំណ្ត្។់ 

ការលបងល និងទ៉ុកខនវទន្មមនិន្មនមកពីព្ពេះជាម្ចា ស់ន ើយ ប ៉ុន្នតព្ពេះអ្ងគនឹងនព្បើ
ការទាំងនន្មេះនធវើឲ្យនយើងកានន់្ត្រងឹម្ចាំ នហើយនឹងជួយ នយើងឲ្យរកីរាយនឹងកតីស៉ុខ
សានតយ ងនពញនលញ មនិរនងគើ និងជីវតិ្នពញបរបូិរណ៍្។ 

នពលនវលាលាំបាកនៅកន៉ុងជីវតិ្ នធវើឲ្យនយើងអ្្វិឌ្ឍខាួននៅជាមន៉ុសេម្ចន កន់្ ល
នយើងចងក់ាា យនៅជានន្មេះ។ នៅនពលន្ លនយើងជួបព្បទេះនូវសាថ នភាពន្ ល 
”ហួសពីសមត្ថភាពរបស់នយើង” សាថ នភាពនន្មេះនឹងជួយ នយើងឲ្យសទ៉ុកការពឹងន្សអក
របស់នយើងនលើព្ពេះជាម្ចា ស់វញិ នដាយ ឹងថា  នយើងមនិអាចនដាេះព្សាយព្គបទ់ាំង 
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បញ្ហា របស់នយើងបាន។ 

ព្ពេះអ្ម្ចា ស់ចងឲ់្យនយើងចូលនៅរកព្ពេះអ្ងគសព្ម្ចបក់ាំឡាំងរបស់នយើងនិងន ើមបនីៅ 
 ល់ចាំណ្៉ុ ចមយួន្ លនយើងអាចឈរម្ចាំ នទេះបីជានយើងជួបព្បទេះនូវការលបងល
កន៉ុងជីវតិ្កន៏ដាយ។ ព្ពេះ អ្ម្ចា ស់នននយើងចងឲ់្យនយើងម្ចនអ្ាំណ្រ និងរកីរាយនពញ
ចិត្តនឹងព្ពេះអ្ងគ នទេះបីជាកាលៈនទសៈរបស់នយើងមនិលអកតី (នននហម្ច៨:១០)។ 

គឺ ូចជាត្បូងនពព្ជន្ លព្តូ្វបាននចនន ើងនៅនព្កាមសាំ ធ អ៏្សាា រយអ្ញ្ា ឹង ព្ពេះជា
ម្ចា ស់ជាញឹកញាបន់ព្បើឱកាសលាំបាកៗនៅកន៉ុងជីវតិ្របស់នយើង ន ើមបឲី្យនយើងនចេះ
បន្មទ បខាួន នចេះអ្្វិឌ្ឍនច៍រតឹ្លកខណ្ៈរបស់នយើង បាំន្ព្បនយើងឲ្យ ូចជារូបអ្ងគព្ទង់
...និងនរៀបចាំនយើងសព្ម្ចបក់ារលអៗន្ លព្ពេះអ្ងគម្ចនសព្ម្ចបអ់្ន្មគត្របស់នយើង។  

ការលបងលជួយយយើងឲ្យយចេះទកុចតិ ត 
ម្ចននសរភីាព អ៏្សាា រយមយួនៅកន៉ុងការទ៉ុកចិត្តនលើព្ពេះជាម្ចា ស់។ នៅនពលម្ចនអ្វី
មយួមនិនៅកន៉ុងសាូវរបស់នយើង ន ើមបជីាំនួសឲ្យការមនិសបាយចិត្ត ឬអាកអ់្នចិ់ត្ត 
នយើងអាចទ៉ុកចិត្តថា ព្ពេះជាម្ចា ស់ម្ចនន្សនការន្ លព្បនសើរជាងននេះសព្ម្ចបន់យើង 
នហើយ នៅទីបាំស៉ុត្ព្ពេះអ្ងគនឹងនដាេះព្សាយសាថ នការណ៍្សព្ម្ចបក់ារលអរបស់នយើង 
(នមើលរ  ូម ៨:២៨)។ 

នយើងព្តូ្វន្ត្យល់ការននេះ ពីនព្ េះនពលខាេះនៅនពលនយើងជួបបញ្ហា  នយើងអាចអាក់
អ្នចិ់ត្តនឹងព្ពេះជាម្ចា ស់ ឬអ្ន់ចិត្តនឹងអ្នកនសេងនទៀត្ន្ លបានទទួលព្ពេះពរ។ 
នយើងអាចម្ចនឥរយិបថ្ស៉ុចរតិ្ចាំន េះខាួននយើងន្ លនិយយថា ន្មននហើយ ខ្៉ុ ាំគឺ
ជាព្គីសទបរសិទន្ លព្បនសើរជាងអ្នក។ ខ្៉ុ ាំសមនឹងទទួលព្ពេះពរនន្មេះ។  

ឧទហរណ៍្ ព្បន្ហលជាអ្នកចងន់ ើងឋានៈនៅកន្នាងនធវើការ ប ៉ុន្នតម្ចនអ្នកនសេង
នទៀត្ទទួលឋានៈនន្មេះជាំនួសអ្នកវញិ។ នត្ើអ្នកគួរនធវើយ ងណា? 

អ្នកអាចទទួលការអាកអ់្ន់ចិត្ត  ភាពព្តឹ្មព្តូ្វរបស់ខាួនឯងពិត្ជានធវើឲ្យវញិ្ហា ណ្
របស់ខាួនឯងឈ។ឺ ឬអ្នកអាចទ៉ុកចិត្តព្ពេះជាម្ចា ស់ នហើយនិយយថា “ព្ពេះអ្ម្ចា ស់
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នអ្ើយ ព្បសិននបើននេះគឺជាកន្នាងន្ លព្ពេះអ្ងគចងឲ់្យទូលបងគាំឈរឥ ូវននេះ នន្មេះ
ទូលបងគាំនឹងបនព្មើនៅហាវ យរបស់ទូលបងគាំនដាយទឹកម៉ុខញញឹម។ នហើយខ្៉ុ ាំ ឹងថា 
ព្បសិននបើព្ពេះអ្ងគសពវព្ពេះហប្ទយ័ដាកទូ់លបងគាំនៅកន្នាងណានសេងនទៀត្ នន្មេះ
ព្ពេះអ្ងគអាចនធវើការននេះកន៉ុងនពល ឥ៏ត្នខាា េះរបស់ព្ទង”់។ 

ខ្៉ុ ាំ ឹងថា ព្ពេះអ្ងគព្ទងឆ់្ា ត្ជាងនយើងខ្៉ុ ាំ! នពលខាេះព្ពេះអ្ងគមនិព្បទនឲ្យនយើងនូវអ្វី
ន្ លនយើងចងប់ាន ពីនព្ េះព្ពេះអ្ងគម្ចននាលបាំណ្ងនសេងនទៀត្នៅកន៉ុងគាំនិត្
របស់ព្ទង ់ម្ចនអ្វីនសេងនទៀត្ន្ លព្បនសើរជាងអ្វីន្ លនយើងបានព្សនមនន្មេះ។ 

សទ៉ុយមកវញិ ជានព្ចើន ងន្ លព្ពេះអ្ម្ចា ស់អ្ន៉ុញ្ហា តិ្ឲ្យខ្៉ុ ាំ ាងកាត្ស់៉ុត្សាូវ ល៏ាំបាកៗ 
។ នពលខាេះនទៀត្ក ៏ាងកាត្ស់ាូវលាំបាកៗខាា ាំងបាំស៉ុត្ន្ រ ជាពិនសសនៅនពលន្ លខ្៉ុាំ
ន ើញអ្នកនសេងនទៀត្ ាងស៉ុត្ការលាំបាក ូចាន នលឿនជាងនន្មេះ។ 

ប ៉ុន្នតនៅនពលព្ពេះជាម្ចា ស់អ្ន៉ុញ្ហា តិ្ឲ្យខ្៉ុ ាំន ើរនលើសាូវននេះ ព្ពេះអ្ងគចងឲ់្យខ្៉ុ ាំទទួលបទ
ពិនសាធន ៍ និងយល់ពីអ្វីន្ លមន៉ុសេព្តូ្វ ាងកាត្ ់  ូនចនេះខ្៉ុ ាំអាចភាា បន់ៅនឹងការឈឺ
ចបរ់បស់ពួកនគ និងជួយ ពួកនគឲ្យន ើរ ាងស៉ុត្បញ្ហា បានយ ងនជាគជយ័។ 

ព្បសិននបើាា នភាពលាំបាកជានព្ចើន ងនៅកន៉ុងជីវតិ្របស់ខ្៉ុ ាំ កាលៈនទសៈន្ លព្ពេះ
អ្ម្ចា ស់នព្បើសព្ម្ចបជួ់យ ខ្៉ុ ាំឲ្យលូត្លាស់ និងផ្លា ស់បតូរខ្៉ុ ាំាា ននទ។ ឥ ូវននេះខ្៉ុ ាំព្ប 
ន្ហលជាមនិអាចជួយ មន៉ុសេរាបរ់យន្មកម់ក ល់សពវនថ្ៃននេះបាននទ! 

ព្ពេះជាម្ចា ស់មនិន្ លបានសនានឹងនយើងថា អ្ត្ម់្ចនបញ្ហា នៅកន៉ុងជីវតិ្របស់នយើង
នន្មេះនទ ប ៉ុន្នតព្ពេះអ្ងគបានសនាថាមនិចកនចលនយើង ឬនបាេះបងន់យើងនចលនទ 
(នមើលនហនព្ពើរ១៣:៥)។ នៅនពលលាំបាក នយើងអាចទទួលបានការសព្ម្ចលទ៉ុកខ
នដាយ ឹងថា ព្ពេះអ្ងគព្សឡញ់នយើងយ ងអ្សាា រយ នហើយបានម្ចនគនព្ម្ចងន្សន
ការកន៉ុងការជួយ  ល់នយើងនទៀត្។  

គ្ររេះជាម្ចា សគ់ងយ់ៅជាមួយអ្នកឆ្លងកាតគ់្រគបក់ារទងំអ្ស់ 
ខ្៉ុ ាំចងន់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យបតូរផ្លត ចក់ន៉ុងការសនព្មចចិត្ត ទ៉ុកចិត្តនលើព្ពេះជាម្ចា ស់ព្គប ់



ការទុកចិត្តព្ពះជាម្ចា ស់ឆ្លងកាត្់ព្ុះសងឃរា 

31 

ទាំងន្សនកកន៉ុងជីវតិ្របស់អ្នក។ នៅនពលអ្នកទទួលការប េះទងគិចនឹងពយ៉ុេះសងឃរាជីវតិ្ 
ឬជួបជាមយួអ្វីន្ លអ្នកមនិយល់ នន្មេះគឺជានពលន្ លអ្នកព្តូ្វបនតទ៉ុកចិត្តនលើព្ពេះ
អ្ងគ មនិថាអ្នកគិត្អ្វី ឬម្ចនអារមាណ៍្ន្បបណា នហើយមនិថាអ្នកសថិត្នៅកន៉ុង កាលៈ 
នទសៈន្បបណានន្មេះនទ។  

នបើអ្នកទ៉ុកចិត្តព្ពេះជាម្ចា ស់ព្គបក់ារទាំងអ្ស់ នន្មេះព្ពេះអ្ងគនឹងព្បទនអ្វីមយួន្ ល
ម្ចននសថរភាព ព្ពេះអ្ងគនឹងព្បទនអ្ងគព្ទង ់ល់អ្នកន្ថ្មនទៀត្។ 

នត្ើអ្នកម្ចន ាងកាត្់អ្វីន្ លពិបាកខាេះនៅនថ្ៃននេះ? នត្ើម្ចនការលបងលន្ លគព្ម្ចម
កាំន្ហង ល់អ្នកឬនទ? នបើម្ចន ខ្៉ុ ាំសូមនលើកទឹកចិត្តឲ្យចាំណាយនពលឥ ូវននេះ និង 
អ្ធិសាា ន។  

“ព្ពេះអ្ម្ចា ស់នអ្ើយ ទូលបងគាំសូមអ្រគ៉ុណ្ព្ពេះអ្ងគន្ លព្ទងន់្ត្ងន្ត្គងន់ៅជាមយួ
ទូលបងគាំទាំងកន៉ុ ងនពលលអ និងនពលជីវតិ្ជួបការលាំបាក។ សូមព្ពេះអ្ងគជយួ ទូលបងគាំ
ឲ្យចូលកានន់្ត្ជិត្ព្ពេះអ្ងគនៅនពលជីវតិ្ជបួបញ្ហា ។ ទូលបងគាំទ៉ុកចិត្តព្ពេះអ្ងគ នហើយ
ទូលបងគាំ ឹងថា ព្ពេះអ្ងគនឹងនធវើសនព្មចព្គបក់ារទាំងអ្ស់សព្ម្ចបក់ារលអរបស់ទូល  
បងគាំ។ ទូលបងគាំសូមអ្ធិសាា នកន៉ុ ងព្ពេះន្មមព្ពេះនយស ូវព្គីសទ អាន្ម ន”។ 

ចូរចាំថា អ្វីន្ លអ្នកកាំព៉ុងន្ត្ ាងកាត្ឥ់ ូវននេះ នឹងមនិម្ចនរហូត្នន្មេះនទ។ នៅ
នពលន្ លខ្៉ុាំ ាងកាត្ន់ពលព្ាលាំបាក ខ្៉ុ ាំចូលចិត្តរ ាំលឹកខាួនរបស់ខ្៉ុ ាំថា “ការននេះនឹង
កនាងស៉ុត្នៅ”។ នៅកន៉ុងនពលជាមួយាន ន្ រ អ្នកអាចនព្ជើសនរ ើសដាកក់ារទ៉ុកចិត្ត
របស់អ្នកនៅនលើព្ពេះអ្ងគ នហើយអ្ន៉ុញ្ហា តិ្ឲ្យព្ពេះអ្ងគព្បទនអ្ាំណ្រ ល់អ្នកនៅ       
កណាត លអ្វីន្ លអ្នកកាំព៉ុងន្ត្ ាងកាត្។់  

គឺជាការលអន្ លនៅជាបនឹ់ងព្ពេះបនទូលរបស់ព្ពេះ នហើយនលើកទឹកចិត្តខាួនឯង
ជាមយួនឹងបទព្ពេះគមពរី ូចនៅកន៉ុងនអ្សាយ៤១:១០។ ព្ពេះជាម្ចា ស់ម្ចនបនទូលថា 
ក៉ុាំឲ្យ្យ័ខាា ចន ើយ{ាា នការ្យ័ខាា ច}  បិត្នយើងនៅជា មយួអ្នក ក៉ុាំឲ្យព្សយ៉ុត្
ចិត្តឲ្យនសាេះ ពីនព្ េះនយើងជាព្ពេះននអ្នក នយើងនឹងចនព្មើនកម្ចា ាំង ល់អ្នក នយើងនឹង
ជយួ អ្នក នយើងនឹងព្ទអ្នក នដាយន សាត ាំ ស៏៉ុចរតិ្របស់នយើង។  
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មនិថាអ្នកកាំព៉ុងន្ត្ ាងកាត្់អ្វីខាេះនៅនពលឥ ូវននេះនទ ខ្៉ុ ាំសូមនលើកទឹកចិត្តអ្នក ចូរ
នៅទីនន្មេះក៉ុាំនបាេះបងន់ ើយ ចូរសនព្មចចិត្តកន៉ុងការរកាឥរយិបថ្លអ និងបនតរកា
នសចកតីទ៉ុកចិត្តនលើព្ពេះជាម្ចា ស់។ ពីនព្ េះព្ពេះនយស ូវគងន់ៅជាមយួអ្នក ាងកាត្់
ពយ៉ុេះសងឃរាទាំងអ្ស់នន្មេះ នហើយអ្នកនឹង ល់នព្ត្ើយទាំងរងឹម្ចាំជាងម៉ុន។    



ជំពូក ៥ 
ថ្មីគ្របយ់៉ា ង 

នៅនេលអ្នកខកចិត្ត និងអ្នកមានអារម្មណ៍អ្ស់សងឃមឹ្ ជាការប្រនសើររំផុត្កនុងការ
ចថំាប្េះជាមាា ស់ធ្លា រប់ានជយួ អ្នកកាលកនាងម្ក។ ការន ះកជ៏ាការនលើកទឹក
ចិត្តកនុងការរលឹំកដាស់នត្ឿនខាួនអ្នកអំ្េីភាេន ម្ ះប្ត្ងរ់រស់ប្េះអ្ងគចំន ះអ្នកដទទ 
ដល់អ្ស់អ្នកណាដដលប្តូ្វការប្េះអ្ងគខ្ា ងំកនុងការជួយ ដូចជារូរអ្នក។  

នត្ើអ្នកមានធ្លា រក់ត្សំ់គាល់ម្នុសសទងំអ្ស់នៅកនុងប្េះគម្ពរីទងំមូ្លដដលប្េះជា
មាា ស់បានប្រទនការចរន់ផតើម្ជាថ្មីម្តងនទៀត្ឬនទ? 

នោកម្ ូនសជារុរសចំណាស់ មុ្ននេលនោកបានន ើញន ា្ើងន ះគុម្ពរ ា  និងការ
នៅររស់ប្េះជាមាា ស់ឲ្យដឹក បំ្រជាជាតិ្។ នទះជាយ ងណាកន៏ដាយ មុ្នននះ 
នោកបានចំណាយនេល៤០ឆ្ន ោំកខ់ាួននៅខ្ងនប្កាយវាលខាច!់ នោកម្និ
បានដឹងេីអ្វីដដលប្េះជាមាា ស់បាននប្គាងទុកន ះនទ។ (នម្ើលនិកខម្នំ១-៤)។ 

នសតចដាវឌី ជានកមងប្រុសគង្វវ លតូ្ចទរ ដដលប្តូ្វបានចកន់ប្រងតងំឲ្យកាា យនៅ
ជានសតចអីុ្ប្្ដអ្ល។ នសតចដាវឌីជាម្នុសសសំខ្នដ់ដលគាម ននរណាម្កេីណានទ 
ជាម្នុសសមាន កដ់ដលប្គរគ់ាន យកម្កន វ្ើជានសតច។ រ ុដនតប្េះជាមាា ស់នប្រើនោកនដើម្បី
ដឹក បំ្រជារាស្រសតររស់ប្េះអ្ងគ។ (នម្ើល១្ំយ ូដអ្ល១៦)។ 

នោកនេប្ត្សុ ជា្វកដដលរដិនស្ប្េះប្គីសទ នោកបានទទួលការអ្ត្ន់ទស 
ន ើយបានប្តស់នៅឲ្យជាអ្នកដចកចយ និងថាវ យសិរលីអដល់ប្េះអ្ស់ម្យួជីវតិ្
ររស់នោក។ (នម្ើលលូកា ២២:៥៤-៦២, យ ូហាន ២១, កិចាការ៣)។  

ន ើយនោករ ូលជាអ្នកធ្លា រន់រៀត្នរៀនដល់ប្រជារាស្រសតររស់ប្េះជាមាា ស់ នោក
ប្តូ្វបានផ្លា ស់រតូរនៅនលើផាូវនៅប្កុងដាមា ស ន ើយរញ្ារក់ារសរនសរប្េះគម្ពរី 
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សញ្ញា ថ្មីជានប្ចើន! (នម្ើលកិចាការ៩:១-២២)។ 

នៅនេលអ្នកគិត្អំ្េីម្នុសសទងំអ្ស់នៅកនុងប្េះគម្ពរី ដដលប្េះជាមាា ស់បានអ្ត្់
នទស បាននប្បាសនោះន ើយបាននប្រើនៅកនុងផាូវដដលនេញនដាយប្េះនច ត្ រ នត្ើ
អ្នកអាចសងសយ័ថាប្េះអ្ងគអាចន វ្ើការទងំន ះដល់នយើងបានឬនទ? 

ប្េះជាមាា ស់ទននយើងប្ទងជ់ាប្េះទននសចកតីសងឃមឹ្។ “ប្េះអ្ងគគឺជាប្េះប្គរទ់ងំ
អ្ស់” ទងំឱកាសនលើកទីេីរ ទងំឱកាសចរន់ផតើម្ថ្មី និងឱកាសដំរូង។ ប្េះអ្ងគ
ម្និបានកំណត្ថ់ា នត្ើអ្នកអាចប្តូ្វមានចំនួនរ ុ ម នន ះនទ។  

ការមមើលនឹងភ្នែកមោយមេចកតីេងឃឹម 
ចូរចងចថំា នសចកតីសងឃមឹ្គឺជាយុថាា ទនប្េលឹងររស់នយើង។ នៅនេលអ្វីៗនម្ើល
នៅហាកដូ់ចជាងងឹត្ នយើងដូចជាគាម នចនម្ាើយ នេលន ះន ើយដដលកតីសងឃមឹ្
ចូលនៅដាស់នត្ឿននយើងថា ការចរន់ផតើម្ថ្មីររស់នយើងគឺនៅឯកាចប់្ជុងខ្ងមុ្ខ។ 

នៅនេលនម្ើលនៅហាករី់ដូចជាអ្នកនផសងៗនទៀត្កំេុងទទួលប្េះេរ ន ើយនយើង
បានេាយម្ដដរ ទងំមានអារម្មណ៍ថាចងន់បាះរង ់ន ះន ើយដដលកតីសងឃមឹ្នៅ
ជារក់នុងដួងចិត្តររស់នយើង ន ើយរកានយើងនៅនឹងនសចកតីជំននឿររស់នយើងនៅ
នលើនសចកតីសនាររស់ប្េះជាមាា ស់។  

ជាថ្មីម្តងនទៀត្ នសចកតីសងឃមឹ្គឺជាទីនេញចិត្ត និងជាការរេឹំងទុកនដាយទំនុកចិត្ត។ 
នសចកតីសងឃមឹ្គឺជាឥរយិរថ្វជិជមាន និងជាការរកីរាយទុកជាមុ្នថានឹងមានការ
លអនកើត្ន ើង។ 

នសចកតីសងឃមឹ្េិត្ប្បាកដម្និដម្នឥរយិរថ្ដដលមានជាកតីប្បាថាន  ប្សេិចប្សេិល 
ចនំម្ើលថានត្ើមាននរឿងអ្វីនកើត្ន ើងន ះនទ រ ុដនតជាការនជឿ និងការទុកចិត្តថា អ្វី
ដដលប្េះជាមាា ស់បានសនា ន ះប្េះអ្ងគនឹងន វ្ើ។ ប្េះជាមាា ស់ប្គានដ់ត្រងច់ឱំ
កាសលអសប្មារកូ់នររស់ប្េះអ្ងគរ ុនណាណ ះ ន ើយប្េះអ្ងគចងឲ់្យនយើងសងឃមឹ្  និង
រងច់ចំំន ះការន ះ!  
នៅកនុងកណឌ គម្ពរី ១ដថ្សា ូនិច៥:៨ កតីសងឃមឹ្គឺនប្រៀរដូចជាម្កួសឹកការ រ 
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ដូនចនះអ្វីដដលនយើងគិត្ ប្តូ្វដត្ជាការសំខ្ន។់ ឥរយិរថ្ររស់នយើង និងអ្វីដដល
នយើងកំេុងដត្រេឹំងថា មានអ្វីៗប្គរ់យ ងន វ្ើជាម្យួអ្វីដដលនយើងកំេុងគិត្និងកំេុង
និយយដដរ! 

ខំុ្សូម្នលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យប្គរប់្គងនលើការគិត្ និង កយដំរូងនគររស់អ្នករាល់
នេលប្េឹកឲ្យបាន។ នៅនេលអ្នកនប្កាកេីដំនណកនេលប្េឹក សូម្កំុតងំការគិត្
ដូចជា ដម្នន ើយ ខំុ្គិត្ថា ខំុ្នឹងេាយម្ន វ្ើវាឱយបាននេញម្យួទថ្ៃរ ទ រន់ទៀត្។ 

ផទុយម្កវញិ រេឹំងអ្វីដដលលអេីប្េះជាមាា ស់វញិ។ ចូរគិត្ និងប្រកាសនរឿងទងំន ះ
ដូចននះថា៖ 

ប្េះជាមាា ស់នអ្ើយ អ្រប្េះគុណប្េះអ្ងគសប្មារទ់ថ្ៃននះ! ទូលរងគដឹំងថាប្េះអ្ងគ
ប្សឡាញ់ទូលរងគ ំន ើយប្េះអ្ងគមានដផនការលអសប្មារទូ់លរងគ។ំ នប្ៅេីប្េះអ្ងគ 
ទូលរងគមិំ្នអាចន វ្ើអ្វីបានន ះន ើយ រ ុដនតនៅកនុ ងប្េះប្គីសត ទូលរងគអំាច វ្ីអ្វីដដល
ទូលរងគបំ្ត្វូន វ្ើ។ ន ើយមានជាម្យួនឹងជនំយួររស់ប្េះអ្ងគ ទូលរងគនឹំងមាន
ឥរយិរថ្លអ និងមានគំនិត្វជិជមាន។ 
រ ទ រម់្ក ចូររេឹំងការខំប្រឹងដប្រង ាងឲ្យផុត្ និងការចរន់ផតើម្ជាថ្មីររស់អ្នក។ ចូរ
និយយថា “ទថ្ៃននះអាចជាទថ្ៃដម្ន!”  

ននះជាការសំខ្នន់ដើម្បទីទួល គ្ ល់ថា នយើងម្និអាចរស់នៅនដាយមានអារម្មណ៍ 
ដររណាន ះនទ ប្រសិននរើនយើងចងម់ានជីវតិ្វជិជមាន និងន រនេញនៅនដាយកតី
សងឃមឹ្។ នៅនេលអារម្មណ៍អ្វជិជមានចូលម្កដល់ ប្រសិននរើនយើងម្និប្សរតម្ 
វានឹងម្និចិញ្ា ឹម្អារម្មណ៍ន ះនទ ន ះវានឹង ា្ រន់ៅ។ 

ដូនចនះ ចូរកំុរនណាត យឲ្យខាួនររស់អ្នកធ្លា កចូ់លនៅកនុងអ្ ទ កទ់នការរង់ចនំដើម្បឱីយ
មានអារម្មណ៍ថាមានសងឃមឹ្ រ ុដនតផទុយនៅវញិ ប្តូ្វសនប្ម្ចចិត្តថា មានអារម្មណ៍ 

ដដលនេញនដាយកតីសងឃមឹ្វញិ។ នៅនេលអ្នកន វ្ើការសនប្ម្ចចិត្តនដាយដឹងខាួនកនុង
ការគិត្វជិជមាន ន ះនសចកតីជំននឿនឹងកនុងគំនិត្ម្យួទថ្ៃនេញដត្ម្តង ន ើយអារម្មណ៍
ររស់អ្នកប្បាកដជាចរប់ាននូវការសនប្ម្ចចិត្តររស់អ្នក! 
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ចរូម ើរមចញពីកនុងជរំកតងរ់បេអ់្នក 
រ ុ ម នឆ្ន មុំ្ន ខំុ្បានសួរប្េះជាមាា ស់ថា “ន តុ្អ្វីបានជាខំុ្គាម នការភ្ាកន់ផអើលនូវអ្វី
ដដលេិនសសៗនកើត្ន ើងនៅកនុងជីវតិ្ររស់ខំុ្នទៀត្អ្ញ្ា ឹង? 

ប្េះជាមាា ស់បានមានរនទូលម្កកាន់កនុងចិត្តខំុ្ថា “ចយស៍ នយើងនៅដត្ន វ្ើការទងំ
ន ះប្គរន់េលដដដល។ អ្នកកន៏ទើរដត្បាននប្រើវា”។ 

ប្េះជាមាា ស់ចងឲ់្យនយើងរស់នៅកនុងភាេអ្ ា្ រយ ចំន ះការលអររស់ប្េះអ្ងគនៅកនុង
ជីវតិ្ររស់នយើង... នដើម្បចីរអ់ារម្មណ៍យ ងសកម្មអំ្េីការអ្ ា្ រយេិត្ប្បាកដដដល
ប្េះអ្ងគន វ្ើសប្មារន់យើង។ ន តុ្អ្វី? េីនប្ ះ នៅនេលណានយើងរស់នៅកនុងភាេ  
អ្ ា្ រយ ន ះនយើងនឹងម្និអាចគាម ននសចកតីសងឃមឹ្ន ះនទ! ចូលប្កន កនម្ើល
្ចន់រឿងររស់នោកអ្ប័្បាហា.ំ.. 

ប្េះជាមាា ស់បានប្រទនដល់នោកអ្ប័្បាហាំយ ងរររូិរណ៍។ នទះជាយ ងណាកតី 
មានការម្យួដដលនោកនិង្រយិររស់នោក ្រា អ្ត្ម់ានគឺកូន។ នោកអ្ប័្បា
ហាបំាននិយយថា... ឱប្េះ នយ ូវា  ជាប្េះ អ្មាា ស់នអ្ើយ នត្ើប្េះ អ្ងគនឹងប្រទនអ្វី
ម្កទូល រងគ ំនរើទូល រងគ[ំនៅនលើ ដផនដីននះ] នៅដត្ឥត្មានកូនដូនចនះ? 
ន ើយប្េះ អ្ងគ [ប្េះជាមាា ស់]  នំោកនចញនៅនប្ៅ [េីត្ងន់ឆ្ព ះនៅេនាឺផ្លា យ] 
ន ើយមានប្េះរនទូលថា៖ ចូរនងើយនម្ើលនៅនលើ នម្  ន ើយរារផ់្លា យចុះ ប្រសិន 
នរើអ្នកអាចរារប់ាន។ រ ទ រម់្ក ប្េះ អ្ងគមានប្េះ រនទូលម្កកានន់ោកថា៖ េូជ 
េងសររស់អ្នកកនឹ៏ងបានដូចផ្លា យទងំន ះដដរ (នោកុរបត្តិ ១៥:២, ៥)។ 
នទះរីជា ា្ នភាេររស់អ្ប័្បាហានំម្ើលនៅនលើសលរក់ន៏ដាយ ប្េះអ្មាា ស់បាន ំ
គាត្ន់ចញេីប្ត្្លររស់គាត្ ់នដើម្បនី វ្ើឱយគាត្ន់ងឿង ៃល់ ន ើយរឭំកគាត្ថ់ា ប្េះ 

អ្ងគអាចន វ្ើអ្វីដដលម្និអាចនៅរចួបាន។ 

ខំុ្នជឿថានយើងអាចចំណាយនេលយ ងនប្ចើន ”នៅកនុងប្ត្្លររស់នយើង” ចំ
នម្ើលរញ្ញា ររស់នយើង។ នដាយន តុ្ន ះន ើយបានជាប្េះគម្ពរីដចងថា ទងំរេឹំង
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នម្ើលដល់ប្េះ នយស ូវដជ៏ានម្នផតើម្ ន ើយជានម្សំនរចនសចកដីជំននឿររស់នយើង 
(នម្ើល ន នប្េើរ ១២:២)។ 

ប្គរន់េលដដលនយើងសនប្ម្ចចិត្តអ្្ិ ា្ ន ចូរអានប្េះរនទូលររស់ប្េះ និងប្ជមុ្ជ
ឲ្យនប្ៅនៅកនុងអ្វីដដលប្េះអ្ងគបានន វ្ើនដើម្បនីយើងកនាងម្ក ការទងំន ះរនងាើត្នូវ
កតីសងឃមឹ្។ ដូចជានោកអ្ប័្បាហា ំ ន ះនយើងចរន់ផតើម្គិត្ភាា ម្ ន   ប្រដ លជា
ប្េះអ្ងគអាចន វ្ើការននះសប្មារខំុ្់ដដរ! 
នៅនេលណាម្និលអន ើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្ត ន ះន ើយជានេលដដល
ប្តូ្វនបាះជំហាននចញេីប្ត្្លនិងនម្ើលនូវអ្វីដដលប្េះជាមាា ស់មានប្េះរនទូល។ 
នៅនេលណាអ្នកន វ្ើ ន ះអ្នកនឹងន ើញថា ប្េះអ្ងគនៅចនំ វ្ើឲ្យអ្នកភ្ាកន់ផអើល។  

បញ្ហា មវ េ ងេម្រាបអ់្នក 
ប្រសិននរើអ្នកដូចជារូរខំុ្ដដរ ន ះអ្នកន ើញថាវាជាការង្វយប្សួលណាស់កនុងការ
មាននសចកតីសងឃមឹ្សប្មារអ់្នកនផសងនទៀត្។ វាម្និចំណាយនេលនប្ចើននទសប្មារ ់
ខំុ្កនុងការនម្ើលន ើញេីការន ើងចុះ ន ើយនលើកទឹកចិត្តេួកនគនដាយ កយថា “ការ
ន ះនឹងនដាះប្្យនចញ ប្គានដ់ត្ទុកចិត្តដល់ប្េះជាមាា ស់ ន ើយប្េះអ្ងគនឹង
រដងវរអ្វីៗឲ្យប្រនសើរន ើងវញិ”។ 

រ ុដនតប្រសិននរើជានយើងវញិ?ន ះជានរឿងខុសគាន !នៅនេលដដលនយើងនៅកណាត ល 
ភាេឈចឺរ ់ ឬការខកចិត្តភាា ម្ៗ ន ះវាង្វយប្តូ្វលបួងខ្ា ងំណាស់កនុងការគិត្ថា 
 ួសន ើយ។  ួសន ើយសប្មារខំុ្់។ 

រ ុដនតវាម្និទន ់ួសនេលនទ! វាម្ិនដដល ួសនេលន ះនទកនុងការចរន់ផតើម្ជាថ្មី
នៅនេលអ្នកមានជីវតិ្នៅកនុងប្េះប្គីសទន ះ។ អ្តី្ត្កាលររស់អ្នកម្និដម្នជា 

នជាគវាស ររស់អ្នកនទ។ ប្រសិននរើអ្នករដិនស្ម្ិននបាះរងន់សចកតីសងឃមឹ្ និង
អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្េះវញិ្ញា ណដឹក អំ្នក ម្និដម្នចដំត្ប្េះជាមាា ស់ ត្ រនូវអ្វីដដលអ្នក
មានន ះនទ ប្េះអ្ងគនឹងន វ្ើឲ្យជីវតិ្ររស់អ្នកកានដ់ត្ប្រនសើរន ើង។ 
ខំុ្ប្សឡាញ់ប្េះគម្ពរី យ ូដអ្ល២:២៥-២៦ នេលអ្នកអាន សូម្យកប្េះរនទូលននះ 
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ទុកកនុងដួងចិត្ត។ ចូរទទួលប្េះរនទូលននះសប្មារអ់្នកនៅទថ្ៃននះចុះ។ 

នយើងនឹងសងអ្នករាល់គាន វញិ នូវឆ្ន ទំងំរ ុ ម នដដលប្ត្វូកណតូ រ ចប្ងិត្ ដងាូ វ និង
ប្កាសីុរងខូ ចគឺជាកង ទេ័្ំររស់នយើង ដដលនយើងបានចត្ម់្កកនុ ងចំនណាម្អ្នក
រាល់គាន ។ អ្នករាល់គាន នឹងររនិភាគជារររូិរ ន ើយដ អត្សារស់ាល់រចួសរ នសើ រត្នម្ាើង
ប្េះ  ម្ប្េះ នយ ូវា  ជាប្េះររស់អ្នករាល់គាន  ដដលប្េះ អ្ងគបានប្រប្េឹត្តនឹងអ្នក
យ ងអ្ ា្ រយ។ ប្រជា រាស្រសតររស់នយើងនឹងមិ្នប្ត្វូអាមា ស់នទៀត្ន ើយ។ 
កាលនៅជានកមងជំទង ់ខំុ្ប្តូ្វបាននគរញ្ាុ ះរញ្ាូ លន វ្ើបាររនំោ្រំ ន កនុង ម្ជា
នកមងដដលបានរំផ្លា ញភាេលអររស់ខំុ្បាត្ន់ៅ។ ខំុ្បានមានអារម្មណ៍ដូចជាខំុ្ម្និ
អាចដូចនគប្គរគ់ាន  ឬកម៏ានជីវតិ្ដដលខំុ្គួរមាន។ 

រ ុដនតអ្វីៗទងំអ្ស់គឺអាចន វ្ើនៅបានជាម្យួប្េះ! នៅនេលអ្នកនម្ើលន ើញទីរញ្ារ់ 
ប្េះអ្ងគទត្ន ើញការចរន់ផតើម្ថ្មី។ ប្េះអ្ងគចងដ់កការឈចឺរេី់អ្តី្ត្កាលររស់
នយើងនចញ ម្និប្តឹ្ម្ដត្េាបាលនទ រ ុដនតប្េះអ្ងគចង់្ ត រនដើម្បឲី្យនយើងមាននប្ចើន
ជាងកាលដដលនយើងមានេីមុ្ននៅនទៀត្! 

ចូរនម្ើលជាម្យួខំុ្នៅកណឌ គម្ពរី នអ្្យ៦១:៧ ដចងថា អ្នករាល់គាន នឹងបាន
ចំដណកម្យួជាេីរជនំសួនសចកដីខ្ម សររស់អ្នក ន ើយមាននសចកដីរកី រាយនដាយ
ចំដណកដដលខាួ នទទលួជនំសួនសចកដីអារ ់យស ដូនចនះ អ្នកនឹងបានេីរចំដណកនៅ
កនុ ងប្សកុររស់អ្នក ន ើយមានអំ្ណរនៅអ្ស់កលបជា និចា (គកស១៦)។ 

ជាញឹកញារខំុ្់និយយដររន ះជាម្យួប្េះជាមាា ស់ ប្រសិននរើដផនការ “ក” ររា
ជយ័ ន ះប្េះអ្ងគដត្ងដត្ងមានដផនការ “ខ” ន ើយដផនការ “ខ” ប្រនសើរជាង
ដផនការ “ក” នៅនទៀត្! 

ប្េះជាមាា ស់ប្ទងជ់ាប្េះទនការ ត្ រន ើងវញិ និងការចរន់ផតើម្ជាថ្មី។ ប្រសិននរើអ្នក
នរើកឲ្យប្េះអ្ងគ ន ះប្េះអ្ងគនឹងប្រទនដល់អ្នកនូវការចរន់ផតើម្ជាថ្មី ប្េះអ្ងគនឹង
ប្រទននទវដង! ន ើយការន ះនឹងប្រនសើរជាងការដដលអ្នកប្សទម្នៅនទៀត្។ 



ជំពូក ៦ 
របបៀបសម្លងឹបៅបលើ បៅបេល 
អ្នកមានអារម្នណធ៍្លល កច់ ុះ 

យ ើងទាំងអស់គ្នា មានបទពិយោធននឹ៍ងយពលយេលាយៅក្ាុងជីេតិ យៅយពលដែល
យ ើងមានអារម្មណ៍ធ្លា ក្ចុ់ុះយោ យេតុផលយផេងៗគ្នា  ប ុដនែយ ើងម្និអាចឲ្យ       
កាលៈយទសៈរបស់យ ើងគ្របគ់្រងអារម្មណ៍របស់យ ើងយ ុះយ ើ ។ 

ោតាំងពាយាម្រក្ក្ដនាងយែើម្បបីាំយពញការរិតអេជិជមានក្ាុងរាំនិតរបស់យ ើងដែល
យៅទីបាំផុតយធវើឲ្យយ ើងបាតប់ងក់្ែីអាំណររបស់យ ើង និងមានអារម្មណ៍យោក្យៅ។ 
ោតាំងរឺជាអាក្បាំបាក្ទឹ់ក្ចិតែយេើ ោតាំងចងទ់ញយ ើងឱ្យធ្លា ក្ចុ់ុះផាូេអារម្មណ៍ 
េញិ្ញា ណ េរិញ្ា េតថុ និងតម្គ្របម់្យធាបា ដែលវាអាចយធវើបាន។ 

ប ុដនែគ្ពុះយ ស ូេរឺជាអាក្យលើក្ទឹក្ចិតែរបស់យ ើង យេើ គ្ពុះអងគម្ក្យលើក្យ ើង
យ ើងេញិ! គ្ពុះអងគម្ក្គ្បទនែល់យ ើងនូេភាពសុចរតិ សនែិភាព និងក្ែីអាំណររបស់
គ្ពុះអងគ។ គ្ពុះអងគចងឲ់្យយ ើងរ ាំពឹងយលើការលអៗសគ្មាបអ់ រតរបស់យ ើង និង
បាំយពញយសចក្ែីសងឃមឹ្ែល់យ ើង។ 

គ្របគ់្នា ជួបគ្បទុះនឹងយពលយេលាននភាពតនតឹង និងទុក្ខគ្ពួ យៅយលើរយគ្មាងដផន
ការ និងក្ែីគ្សនម្ម្និបានសយគ្ម្ច។ យៅយពលណាអវីម្ ួម្និយៅតម្ផាូេដែលយ ើង
មានសងឃមឹ្ វាជាធម្មតយទក្ាុងការមានអារម្មណ៍បាក្ទឹ់ក្ចិតែ ឬការថបប់ារម្ភយ ុះ។ 

ប ុដនែយ ើងគ្តូេដតគ្ប ត័ាចាំយរុះអារម្មណ៍ទាំងយនុះ ពីយគ្រុះគ្បសិនយបើយ ើងមាន
អារម្មណ៍ដបបនឹង ូរយពក្ វាអាច ាំយៅជាមានជម្ងថឺបប់ារម្ភយៅេញិ។ 

យៅក្ាុងក្ណឌ រម្ព ីទាំនុក្តយម្កើង៣០៥ គ្បាបយ់ ើងថា ...ទឹក្ដនាក្នឹងមានយៅជាប ់
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អស់ម្ ួ បក់្ប៏ាន ដតគ្ពឹក្យ ើង រងនឹ់ងមានយសចក្ដីអាំណរយ ើងដែរ។ 

អវីៗអាចនឹងយធវើឱ្យយ ើងមានអារម្មណ៍យោក្យៅ ប ុដនែយ ើងម្និគ្តូេយៅយោក្យៅ
យ ើ ។ គ្បសិនយបើយ ើងយៅដតយោក្យៅ យ ុះខ្ម ាំងសគ្តូេនឹង ក្គ្បយយាជន៍
យោ យបើក្ទវ រ យេើ រុញផាូេរបស់វាចូលយៅកានដ់តយគ្ៅយៅក្ាុងជីេតិរបស់អាក្
យោ ការ ាំបញ្ញា កានដ់តយា បដ់ថម្យទៀត។ 

យទុះជាយា ងណាក្ែី ជាម្ ួគ្ពុះជាមាា ស់ យៅយពលណាយ ើងខក្ចិតែ យ ើងដតងដត
អាចយធវើការសយគ្ម្ចចិតែយែើម្បតីាំងចិតែជាថមីបាន។ យ ើងអាចយគ្ជើសយរ ើសសាំ ឹងយៅ
គ្ពុះជាមាា ស់សគ្មាបក់្ែីសងឃមឹ្ថមី និងោែ រក្ាំឡាំងយ ើងេញិយែើម្បបីនែយៅមុ្ខយទៀត។  

ចរូយកចតិ្ តទកុដាកច់ពំ ោះអារម្មណ៍របសអ់្នក 
គ្បសិនយបើអាក្ធ្លា បជួ់បគ្បទុះជាំងឺថប់បារម្ភ អាក្ែឹងថា វាជាការពិតណាស់។ វាអាច
យធវើឲ្យយ ើងមានអារម្មណ៍ឯយកាមាា ក្ឯ់ង និងអស់សងឃមឹ្...ែូចជាអវីៗដែលយៅជុាំេញិ
ខាួនយ ើងក្ាំពុងដតធ្លា ក្់ចុុះ។ 

ឥ ូេយនុះ ខុ្ាំែឹងថា ជាំងឺថបប់ារម្ភអាចជាលទធផលននអតុលយភាពននរាងកា  ឬោរ
ធ្លតុរីម្ ី យេើ ខុ្ាំម្និចងយ់លើក្ដលងឲ្យក្រណីយនុះយទ។ មានយពលយេលាយៅយពល
ដែលគ្ពុះអមាា ស់នឹងែឹក្ ាំ និងដណ ាំអាក្ណាមាា ក្ឲ់្យយៅរក្គ្រូយពទយជាំ ញ ឬ
អាក្ចិតែោស្រសែដែលអាចជួ  ពួក្យរឲ្យរក្ឫសរល់ននបញ្ញា យ ើញ។ ខុ្ាំយជឿថា
ចាំយណុះែឹងដផាក្យេជជោស្រសែម្ក្ពីគ្ពុះជាមាា ស់ យេើ គ្ពុះជាមាា ស់យធវើការតម្រ ុះ
យេជជបណឌិ តយែើម្បយីធវើការយា ងអោា រយ។ 

ដតយទុះជាយា ងណាក្ែី សគ្មាបម់្នុសេម្ ួចាំនួនធាំ ជាំងឺថបប់ារម្ភក្ជ៏ាបញ្ញា ខ្ង
េញិ្ញា ណផងដែរ។ អាក្យ ើញយទ អារក្េោតាំងបានយគ្បើការបាក្ទឹ់ក្ចិតែយែើម្បលួីច
អាំណាចនិងយសរភីាពខ្ងេញិ្ញា ណរបស់ម្នុសេ វាពាយាម្បាំយពញចិតែរបស់យ ើង
យោ ភាពងងឹត និងភាពអាប់អរួ យេើ យធវើឱ្យផាូេចិតែរបស់យ ើងធ្លា ក្ចុ់ុះយទៀត។ 

ប ុដនែ គ្ពុះជាមាា ស់ចងជួ់  យ ើងឲ្យរស់យៅមានយសរភីាពពីជាំងឺថបប់ារម្ភ។ គ្ពុះអងគ 
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អងគចងប់ាំយពញក្ែីអាំណររបស់គ្ពុះអងគែល់យ ើង ឲ្យយ ើងមានក្ែីសងឃមឹ្និងមានក្ែី
រ ាំពឹងទុក្ចាំយរុះការលអៗសគ្មាបជី់េតិរបស់យ ើង។ យែើម្បសីេការជាម្ ួគ្ពុះអងគ 
ការម្ ួដែលយ ើងគ្តូេដតយធវើរឺយរៀនម្និរស់យៅតម្អារម្មណ៍របស់យ ើងយ ុះយទ។ 

ខុ្ាំដតងដតនិយា ថា អារម្មណ៍អាចជាសគ្តូេែធ៏ាំបាំផុតម្ ួរបស់យ ើង។ វាជាការ
ងា គ្សួលណាស់ដែលអារម្មណ៍របស់យ ើងែឹក្ ាំយ ើងយ ុះ ប ុដនែយ ើងគ្តូេែឹង
ថា អារម្មណ៍ម្និយទៀងទតយ់ទ វាផ្លា ស់បែូរពីម្ ួនថងយៅម្ ួនថង! 

យ ើងម្និរួរយធវើតម្គ្របទ់ាំងការរិត ឬអារម្មណ៍ដែលមានយ ុះយទ ពីយគ្រុះការយ ុះ
ជាញឹក្ញាបផ់ទុ ពីយសចក្ែីពិតននអវីដែលគ្ពុះជាមាា ស់មានបនទូលអាំពីយ ើង។ 

ជីេតិរបស់ខុ្ាំជាយគ្ចើនឆ្ា ាំម្ក្យនុះ ខុ្ាំបានជួបគ្បទុះនឹងជាំងឺថបប់ារម្ភជាធម្មតយៅ    
យេើ ។ ខុ្ាំភ្ាក្ពី់ែាំយណក្យៅយពលគ្ពឹក្ជាម្ ួនឹងសាំយ ងតូចម្ ួយៅក្ាុងក្ាល
របស់ខុ្ាំនិយា ថា“ខុ្ាំមានអារម្មណ៍បាក្ទឹ់ក្ចិតែ”។ ខុ្ាំយជឿថាយនុះរឺជាការរិតរបស់ខុ្ាំ 
ខាួនឯង ម្ិនបានែឹងថាសាំយលងសគ្តូេប ុនប ងនិយា កុ្េក្ក្ាុងរាំនិតរបស់ខុ្ាំយទ។  

យគ្កា ម្ក្ យៅយពលគ្ពុះជាមាា ស់ ាំខុ្ាំយែើរយៅកានដ់តយក្ៀក្ជិតជាម្ ួគ្ពុះអងគ 
យេើ ខុ្ាំបានចាបយ់ផែើម្សិក្ាគ្ពុះបនទូលគ្ពុះអងគយា ងេមតច់ត ់ យ ុះខុ្ាំែឹងថាខុ្ាំម្និ
ចាាំបាចគ់្តូេយធវើតម្គ្របទ់ាំងអារម្មណ៍ និងការរិតទាំងអស់ដែលខុ្ាំមានយ ុះយទ។ ខុ្ាំ
បានចាបយ់ផែើម្និយា ខ្ា ាំងៗនិងគ្បកាសថា “ខុ្ាំនឹងម្និខក្ទឹក្ចិតែ ឬបាក្ទឹ់ក្ចិតែ
យទៀតយ ើ !”។ 

យ ើងដតងដតមានអារម្មណ៍ជានិចា យេើ អារម្មណ៍យ ុះម្និយៅណាឆ្ង  យ ុះយទ។ 
ដតយទុះជាយា ងណាក្ែី យ ើងមានជយគ្ម្ើសថា យតើយ ើងនឹងអនុញ្ញា ត ឬ ម្និអនុញ្ញា ត
ឱ្យអារម្មណ៍របស់យ ើងបញ្ញជ ជីេតិរបស់យ ើង។  

ចរូយកបញ្ជី សារពពើភណ័ឌ ពចញពីគនិំត្របសអ់្នក 
រាំនិតរឺជាកូ្នយោរចម្បងម្ ួយផេងយទៀតយែើម្ប ីក្ឈ្ាុះយលើការខក្ចិតែ និងការ
ថបប់ារម្ភ។ យតើអាក្ែឹងយទថា អវីដែលអាក្រិត វាមានអាំណាចក្ាុងការជុះឥទធិពលយៅ 
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យលើគ្របដ់ផាក្ទាំងអស់ននជីេតិរបស់អាក្? 

ក្ណឌ រម្ពរីសុភាសិត២៣:៧ ដចងថា ែបិតយរ [ម្នុសេ] រិតក្ាុ ងចិតែយា ងណា យរក្៏
យា ងយ ុះដែរ...  

រាំនិតរបស់យ ើងមានអាំណាចខ្ា ាំងណាស់! យៅយពលយ ើងយគ្ជើសយរ ើសផាងយ់ៅយលើ
យរឿងអេជិជមានទាំងអស់អាំពីខាួនយ ើង ឬយរឿងអាគ្ក្ក្់ៗ ដែលបានយក្ើតយ ើងចាំយរុះ
យ ើង យ ុះវានឹងចិញ្ា ឹម្ការខក្ចិតែនិងការថបប់ារម្ភ។ 

ប ុ ម នឆ្ា ាំមុ្ន ខុ្ាំបានត ុទធនឹងម្ហារកី្យោុះ យេើ យ ុះរឺពិតជាយពលយេលាោក្
លបងសគ្មាបខុ្់ាំ។ ខុ្ាំបានែឹងថា វានឹងម្និចាំណា យពលយគ្ចើនយ ុះយទក្ាុងការរុញខុ្ាំ
យៅចាំយេៀងយ ុះ គ្បសិនយបើខុ្ាំឲ្យរាំនិតរបស់ខុ្ាំមានភាពអេជិជមានចូលយ ុះ។  

ក្ាុងក្ាំ ុងយពលយ ុះ គ្ពុះជាមាា ស់បានទុក្ការយ ុះយៅក្ាុងចិតែរបស់ខុ្ាំយែើម្បបីាំយពញ
ក្ាុងរាំនិតរបស់ខុ្ាំនូេយរឿងខ្ងយគ្កាម្ ប ទ បម់្ក្ចូរនិយា ការយ ុះឲ្យឮៗតម្ដតខុ្ាំ
ដតងដតអាចយធវើបាន។ ខុ្ាំនឹងរិតយេើ និយា ថាៈ 

“គ្ពុះជាមាា ស់យអើ  ខុ្ាំមាា ស់ែឹងថា គ្ពុះអងគគ្សឡញ់ខុ្ាំមាា ស់។ ខុ្ាំមាា ស់យជឿថាគ្រប់
ការទាំងអស់ ែាំយណើ រការលអសគ្មាបអ់ស់អាក្ណាដែលគ្សឡញ់គ្ពុះអងគ យេើ 
និងបានទទលួការគ្តស់យៅតម្យគ្នលបាំណងរបស់គ្ពុះអងគ។ ខុ្ាំមាា ស់សូម្ថាវ  
ការទុក្ចិតែរបស់ខុ្ាំមាា ស់ែល់គ្ទង ់ យេើ ខុ្ាំមាា ស់នឹងមិ្នខ្ា ចយ ើ ” (យម្ើល រ  ូម្៨:
២៨, ៣៥-៣៩,   ូយសវ ១:៩, សុភាសិត ៣:៥)។ 

អាក្យ ើញយេើ  អាក្កានដ់តចាំណា យពលយេលាអាន និងសញ្ជ ឹងរិតអាំពីគ្ពុះ
បនទូលគ្ពុះ យ ុះគ្ពុះបនទូលនឹងកាន់ដតសថិតក្ាុងអាក្ យេើ ចាបយ់ផែើម្ផ្លា ស់បែូរអាក្ពី
ខ្ងក្ាុងម្ក្យគ្ៅ។ 

ក្ណឌ រម្ពរី យេយគ្ពើរ៤:១២ ដចងថា គ្ពុះ បនទូលននគ្ពុះយ ុះរស់យៅ យេើ ពូដក្ផង 
(ពរប)។ គ្ពុះបនទូលអាចមានអាំណាចក្ាុងការផ្លា ស់បែូរពីរយបៀប ដែលអាក្យម្ើលម្ក្
កានខ់ាួនឯង និងសូម្បដីតអ រតរបស់អាក្ផងដែរ។ 
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យបើអាក្បាំយពញក្ាុងរាំនិតរបស់អាក្នូេអវីដែលគ្ពុះជាមាា ស់មានបនទូលអាំពីអាក្ យេើ 
អាក្គ្បកាស់ក្ែីសនារបស់គ្ទងជ់ារបស់ខាួនឯង យ ុះក្ែីសនាយ ុះនឹង ាំម្ក្យៅក្ែី
សងឃមឹ្ យេើ ោងសងយ់សចក្ែីជាំយនឿរបស់អាក្យ ើង។ 

ពេជ្ជបញ្ជជ តាម្ព្ពោះគម្ពីរសព្ាបក់ារថបប់ារម្ភ 
ែូចដែលខុ្ាំបានបញ្ញជ ក្យ់េើ  ជាំងឺថបប់ារម្ភយពលខាុះរឺជាលទធផលននរាងកា  និង
ោរធ្លតុរីម្ ី យេើ ខុ្ាំយជឿថា វាជាយរឿងសាំខ្នដ់ែលគ្តូេឲ្យគ្រូយពទយជួ  យ ើង
ែូចដែលគ្ពុះអមាា ស់ែឹក្ ាំដែរ។ ប ុដនែ យទុះបីជាយ ើងយៅជួបគ្រូយពទយក្ែី ខុ្ាំរិតថា
ជាការលអយែើម្បឲី្យចាស់ថា យ ើងបានោក្ក់ារទុក្ចិតែរបស់យ ើងចាំយរុះគ្ពុះជា
មាា ស់ ជាអាក្ពាបាលយ ើង។ 

យទុះជាយា ងណាក្ែី ការថបប់ារម្ភ ក្ដ៏តងដតជាសស្រងាគ ម្ខ្ងេញិ្ញា ណដែរ យេើ គ្ពុះ
រម្ពរីក្ប៏ានបយគ្ងៀនយ ើងពីរយបៀបវា តបេញិផងដែរ។ 

ក្ាុងក្ណឌ រម្ពរីយអោ ៦១:៣ គ្បាបយ់ ើងឲ្យរក្អ់ាេននយសចក្ដីសរយសើ រ ជាំនសួទុក្ខ
ធងនដ់ែលគ្របសងកត.់..(ពរប)។ 

យ ើងគ្បដេលជាម្និដម្នដតងដត មានអារម្មណ៍សរយសើរតយម្កើងគ្ពុះជាមាា ស់ជានិចា
យទ ប ុដនែការចាំណា យពលប ុ ម ន ទីយែើម្បសីនទ យៅកានគ់្ពុះអមាា ស់ និងអរគ្ពុះ
រុណគ្ពុះអងគសគ្មាបក់ារលអរបស់គ្ពុះអងគ រឺជាសរវ េុធែម៏ានអាំណាចបាំផុតម្ ួ
ដែលយ ើងគ្តូេដតចាាំងជាម្ ួការខក្ចិតែ និងថបប់ារម្ភយ ុះ។ 

យ ើងយាងេតែមានរបស់គ្ពុះជាមាា ស់ឲ្យចាស់ៗ យៅក្ាុងោថ នភាពរបស់យ ើងដែល
 ាំម្ក្យ ើងនូេក្មាា ាំង យសចក្ែីសុខោនែ និងអាំណររបស់គ្ពុះអងគ។ 

ក្ណឌ រម្ពរីនលីីព៤:៤ ដចងថា ចូរអរសបា  ក្ាុ ងគ្ពុះ អមាា ស់ជានិចា ខុ្ាំគ្បាបម់្ែង
យទៀតថា ចូរអរសបា យ ើង។ 

ការសរយសើរតយម្កើងគ្ពុះអមាា ស់យៅក្ាុងអព័ទឈ្ចឺាបរ់បស់យ ើង រឺជាការធាំបាំផុតដែល
យ ើងអាចយធវើបាន។ យេតុអវី? ពីយគ្រុះយៅយពលណាយ ើងយគ្ជើសយរ ើសក្ាុងការដបរ
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ម្ក្ផាងចិ់តែរបស់យ ើងចាំយរុះគ្ពុះជាមាា ស់ យេើ រកី្រា ជាម្ ួការលអៗ ដែលគ្ពុះ
បានយធវើ យ ុះរឺយ ើង ក្គ្ពុះអងគធាំជាងបញ្ញា របស់យ ើងយេើ ។  

ការពិតរឺ គ្ពុះជាមាា ស់គ្ទងល់អជានិចា យទុះជាមានអវីយក្ើតយ ើងយៅក្ាុងជីេតិរបស់
យ ើងក្យ៏ោ ។ គ្ពុះអងគជាគ្បនពននអាំណររបស់យ ើង យេើ យ ើងអាចរតយ់ៅរក្
គ្ពុះអងគសគ្មាបក់ារសយស្រងាគ ុះគ្របយ់ពលបានដែលយ ើងគ្តូេការ។   

ការយនុះ ាំខុ្ាំយៅកានទ់ាំនុក្តយម្កើង១៦:១១យែលដចងថា យៅចាំយរុះគ្ទងម់ានយសចក្ដី 
អាំណរែយ៏ររ យពញ យៅគ្ពុះ េសែោែ ាំគ្ទងម់ានយសចក្ដីអរសបា ជាែរាបតយៅ។  

យៅយពលយ ើងថាវ  បងគាំគ្ពុះជាមាា ស់ យ ុះយ ើងយាងគ្ពុះេតែមានរបស់គ្ពុះអងគម្ក្
ក្ាុងជីេតិរបស់យ ើង។ គ្ពុះអងគ ជាំនួសការបាក្ទឹ់ក្ចិតែ និងការយោក្យៅរបស់
យ ើងយោ យសចក្ែីអាំណរនិងយសចក្ែីសុខោនែរបស់គ្ពុះអងគេញិ... ទាំងគ្បទន
ែល់យ ើងនូេយសចក្ែីសងឃមឹ្ និងែយងាើម្ជីេតិថមីក្ាុងោថ នភាពរបស់យ ើង។  

យ ើងម្និអាចដតងដតផ្លា ស់បែូរ អវីគ្របយ់ា ងដែលក្ាំពុងដតយក្ើតយ ើងជុាំេញិយ ើងបាន
យ ុះយទ ប ុដនែគ្ពុះេតែមានរបស់គ្ពុះជាមាា ស់នឹងផ្លា ស់បែូរយ ើង ទាំងពីរយបៀបដែល
យ ើងរិត យ ើងមានអារម្មណ៍ និងរយបៀបដែលយ ើងយម្ើលោថ នភាពរបស់យ ើង។ 

ចរូអ្នញុ្ជា តិ្ឲ្យព្ពោះជាាា សដ់កការឈឺចាបរ់បសអ់្នក 
យ ើងនឹងម្និរចួផុតពីការឈ្ចឺាប ់ ឬការថបប់ារម្ភទាំងគ្សុងយ ុះយទ ប ដុនែយ ើងក្៏
ម្និគ្តូេឲ្យអវីដែលយក្ើតយ ើងនថងយនុះបាំផ្លា ញនថងដសអក្ដែរ។ 

យ ើងមានជយគ្ម្ើស។ យ ើងពិតជាអាចបដងវរអវីៗបានយោ ការសយគ្ម្ចចិតែយបាុះបង់
ោថ នភាពដែលយធវើឲ្យមានការខក្ចិតែ និងបាក្់ទឹក្ចិតែ យេើ យឆ្ព ុះយៅរក្អវីលអដែល
គ្ពុះជាមាា ស់បានមានដផនការសគ្មាបអ់ រតរបស់យ ើងេញិ។ 

ខុ្ាំគ្សឡញ់គ្ពុះរម្ពរី ១យពគ្តុស៥:៩ ដែលដចង ចូរតស ូនឹងវា យោ មានចិតែយជឿ
មាាំ ម្នួ... វាជាយរឿងសាំខ្នក់្ាុងការទបទ់ល់នឹងអារម្មណ៍ននការខក្ចិតែ និងការថប់
បារម្ភភាា ម្ៗយ ុះ ពីយគ្រុះយបើយ ើងទុក្ការទាំងយ ុះកានដ់ត ូរ យ ុះវាកានដ់តរងឹមាាំ 
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េញិយទ។ 

ខុ្ាំបាននិយា ការយនុះជាយគ្ចើនឆ្ា ាំយេើ ថា គ្បសិនយបើអាក្ម្និអនុញ្ញា តឲ្យោតាំង
ចាបអ់ារម្មណ៍ នឹងអាក្នូេអវីដែលវាបានយធវើយទ យ ុះវាម្និអាចជិុះទនអ់ាក្បានយទ។ 

យពលយគ្កា យបើអាក្ជួបនឹងោថ នភាពដែលរគ្មាម្ក្ាំដេងទញអាក្ចុុះ ចូរសយគ្ម្ច
ចិតែគ្បរល់យៅគ្ពុះេញិ្ញា ណបរសុិទធ យេើ អនុញ្ញា តឲ្យគ្ពុះអងគបាំយពញក្ែីសងឃមឹ្
ែល់អាក្េញិ។ ចូរយគ្ជើសយរ ើសយជឿយលើអវីដែលគ្ពុះអងគមានបនទូលជាំនួសឲ្យការមាន
អារម្មណ៍របស់អាក្េញិ។ ចូរបាំយពញក្ាុងរាំនិត និងមាតយ់ោ ភាពេជិជមាន គ្ពម្ទាំង
ការដែលមានក្ែីសឃមឹ្ពីគ្ពុះបនទូលរបស់គ្ពុះជាមាា ស់េញិ។ 

អាក្ម្និគ្តូេឲ្យការខក្ចិតែ និងការថបប់ារម្ភគ្របគ់្រងយលើជីេតិរបស់អាក្យ ើ ។ យៅ
យពល “ជីេតិមានអវីយក្ើតយ ើង” ចូរអនុញ្ញា តឲ្យគ្ពុះជាមាា ស់ននក្ែីសងឃមឹ្យលើទាំងអស់
ផែល់ក្មាា ាំង និងយលើក្ទឹក្ចិតែអាក្ពីក្ាុងម្ក្យគ្ៅចុុះ។ 

ពីយគ្រុះម្និថាអាក្ក្ាំពុងឆ្ាងកាតអ់វីយ ុះយទ គ្ពុះជាមាា ស់រឺរចួរាល់ជាយគ្សច យេើ 
មានបាំណងនឹងជួ  អាក្ ែក្ទាំងការឈ្ចឺាបរ់បស់អាក្... យេើ បដងវរការយ ុះយៅ
ជាការអវីម្ ួដែលអោា រយ។ 



សេចក្តីេន្និដ្ឋា ន្ 
តើអ្នកកំពងុឆ្លងកាតគ់្រាលំបាកឬ? 

ប្រសិនបរើអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាែប់្ាលំបាកឥឡូវបនេះ ខំុ្ចងឲ់្យអ្នកដឹងថាប្ពេះជា
ម្ចា ស់ប្សឡាញ់អ្នក។ ប្ពេះអ្ងគប ើញអ្វីតដលអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាែ ់ ប្ពេះអ្ងគគង់
ជាមយួអ្នក ប ើយប្ពេះអ្ងគម្ចនប្ពេះទយ័ចងជួ់យ អ្នកបៅកតនលងតដលអ្នកកំពុងតែបៅ
ឥឡូវបនេះ។ 

កណ្ឌ ទំនុកែបមកើង ៣៤:១៨ តចងថា ប្ពេះ បយ ូវ៉ា ប្ទងគ់ងជិ់ែរបងកើយនឹងអ្ស់អ្នក
តដលម្ចនចិែតសបប្ងង ប ើយប្ទងជ់យួ សបគ គ្ េះដល់អ្ស់អ្នក តដលម្ចនវញិ្ញា ណ្
ទនទ់ារ។ បៅបពលណាអ្នកឈឺចារ ់ប្ពេះអ្ងគកឈឺ៏ចារជ់ាមយួអ្នកតដរ។ 

ឥឡូវបនេះ ប្រត លជាអ្នកប្រឈមមុខនឹងអ្វីតដលបមើលបៅជាស្ថា នភាពដូចជាមនិ
អាចបៅរចួ។ រ៉ាុតនតខំុ្ចងឲ់្យអ្នកដឹងថាប្ពេះជាម្ចា ស់អាចប វ្ើអ្វីប្គរយ់៉ា ងឲ្យថ្មីបឡើងវញិ 
។ ប្ពេះអ្ងគអាចទទួលយករញ្ញា ររស់អ្នក ប ើយរតងវរការទាងំប េះបៅជាលអវញិ។ 

ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ើការជាមយួនឹងកាលៈបទសៈលំបាកៗ ឬអ្វីមយួតដលគប្ម្ចម
កំត ងបលើអ្នក ប េះខំុ្សូមបលើកទឹកចិែតអ្នកឲ្យចំណាយបពលរនតិចប ើយអ្្ិស្ថា ន
ឥឡូវបនេះ៖ 

ប្ពេះរិតាបអ្ើយ ទូលរងគំប្ែវូការប្ពេះអ្ងគឥឡូវបនេះ។ ប្ពេះអ្ងគម្ចនរនទូលថាប្សឡាញ់
ទូលរងគំ ប ើយប ើញចាស់ថាទូលរងគំបៅកតនលងណា...ប ើយបទាេះរីជាទូលរងគំ
ម្ចនអារមមណ៍្យ៉ា ងណាកតី កខំុ្៏បប្ជើសបរ ើសបជឿបលើប្ពេះរនទូលររស់ប្ពេះអ្ងគតដរ។ បៅ
កនុងការពិែននការទាងំអ្ស់តដលទូលរងគំកំពុងតែឆ្លងកាែ ់ ទូលរងគំសំឡឹងប្ពេះអ្ងគ
ឲ្យជយួ ។ ទូលរងគំប្ែវូការកម្ចល ងំពីប្ពេះអ្ងគបដើមបបី្រឈមជាមយួនឹងអ្វីៗតដលម្ចន
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អារមមណ៍្ថា្ំសប្ម្ចរខំុ្់ឥឡូវបនេះ។ សូមជយួ ទូលរងគំឲ្យផ្ាងត់ននកររស់ទូលរងគំបៅ
ចំប េះប្ពេះអ្ងគ។ សូមបរើកសតមតងអ្ងគប្ទងជ់ាកត់សតងពិែប្បាកដមកចំប េះទូលរងគំ
...ប ើយបលើកទឹកចិែតទូលរងគំសប្ម្ចរផ់្លូវខាងមុខបទៀែ។ សូមជយួ ទូលរងគំឲ្យ
ស្ថគ ល់បសចកតីប្សឡាញ់ររស់ប្ពេះអ្ងគ និងប្ពេះវែតម្ចនប្ពេះអ្ងគជាកត់សតង។ ទូលរងគំ
សូមថាវ យអ្វីតដលទូលរងគំម្ចនដល់ប្ទង។់ កនុងប្ពេះ មប្ពេះបយស ូប្គីសទ អាតមន។ 

ខំុ្កសូ៏មបលើកទឹកចិែតអ្នកឲ្យចំណាយបពលខលេះអានប្ពេះរនទូលខាងបប្កាម។ ខំុ្អាច
ប្បារអ់្នកពីរទពិបស្ថ្នត៍ដលរនទូលររស់ប្ពេះជាម្ចា ស់នឹងផ្លល ស់ជីវែិររស់អ្នក ពី
របរៀរតដលអ្នកគិែ របរៀរតដលអ្នកម្ចនអារមមណ៍្...និងសូមបតីែរបរៀរអ្នកបមើលពី
អ្ គែររស់អ្នកតដរ។ 

ខំុ្ប្សឡាញ់ បយបរម្ច២៩:១១ តដលនិយយថា ប្ពេះជាម្ចា ស់ម្ចនតផ្នការលអ
សប្ម្ចរអ់្ គែររស់អ្នក  សប្ម្ចរប់សចកដីសុខស្ថនត...សប្ម្ចរ ់បំសចកដីសងឃឹម
ដល់អ្នក។ 

ខំុ្តែងតែចាថំា ប្ពេះជាម្ចា ស់គឺបៅខាងអ្នក។ ប្ពេះអ្ងគគឺជាប្ពេះននការតដលមនិអាច
បៅរចួ...និងជាម្ចន កគ់ែត់ដលអាចប វ្ើការអ្ស្ថា រយបានបៅប្គរស់្ថា នភាពទាងំអ្ស់។ 

ព្រះជាម្ចា សស់្សឡាញ់អ្នក 
“បយើងបានប្សឡាញ់អ្នកបោយបសចកដីប្សឡាញ់ដស៏ាិែ បសារអ្ស់ កលប ប ែុបនេះ
ប ើយបានជាបយើងទាញអ្នកមកបោយបសចកដីសរបុរស”។ បយបរម្ច៣១:៣ (គក
ស១៦) 

“បប្ េះអ្ស់ទាងំននំ្ ំនឹងបាែប់ៅបានអ្ស់ទាងំននែូំចនឹងបរ ើបចញបៅបានតដរ រ៉ាុតនត 
បសចកដីសរបុរសររស់បយើងនឹងមិនតដលឃ្លល ែបាែពី់អ្នកបឡើយ ប ើយបសចកដី
សញ្ញា ពីបសចកដីបមប្ែីររស់បយើងកមិ៏នប្ែវូបរ ើបចញតដរ”...បនេះជាប្ពេះ រនទូលននប្ពេះ 
បយ ូវ៉ា តដលប្ពេះ អ្ងគបប្បាសបមតាត ដល់អ្នក។  បអ្ស្ថយ៥៤:១០ 

ប្ទងរ់ារអ់្ស់ទាងំការស្ថែអ់្តណ្ត ែររស់ទូលរងគ ំសូមប្ទងោ់កអ់្ស់ទាងំទឹកតននក 
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ររស់ទូលរងគទុំកបៅកនុ ងដរននប្ទង ់ទឹកតននកទាងំប េះ បែើមិនកែទុ់កកនុ ងរញ្ជី ប្ទង់
បទឬអី្។ ទំនុកែបមកើង ៥៦:៨ (ពគរ) 

មុនតដលបយើងបានជររបងកើែអ្នកបៅកនុ ងប េះម្ចត យ ប េះបយើងស្ថគ ល់អ្នកប ើយ
កាលមុនតដលអ្នកសប្ម្ចលបចញពីនផ្ទមកប េះ បយើងបានតញកអ្នកជាររសុិទធផ្ងក៏
បានតាងំអ្នកបឡើង...។ បយបរម្ច ១:៥ (គកស១៦) 

ព្រះជាម្ចា សនឹ់ងជួយអ្នក 
“កំុឲ្យនយ័ខាល ចបឡើយ ដបិែបយើងបៅជា មយួអ្នក កំុឲ្យប្សយុែចិែតឲ្យបស្ថេះ ពីបប្ េះ
បយើងជាប្ពេះននអ្នក បយើងនឹងចបប្មើនកម្ចល ងំដល់អ្នក បយើងនឹងជយួ អ្នក បយើងនឹងប្ទ
អ្នកបោយនដស្ថត ំដសុ៏ចរែិររស់បយើង”។ បអ្ស្ថយ ៤១:១០ (គកស១៦) 

បទាេះបរើទូល រងគបំដើរកាែប់្ជលងនននំនមលរប់សចកដីស្ថល រក់ប៏ោយ កទូ៏ល រងគមិំនខាល ច
បសចកដីអាប្កកប់ឡើយ ដបិែប្ពេះ អ្ងគគងជ់ាមយួទូល រងគ ំ ប្ពនងនិ់ងដរំងររស់ប្ពេះ 
អ្ងគកមានតចិែតទូល រងគ។ំ ទំនុកែបមកើង២៣:៤ (គកស១៦) 

ខំុ្បានតសវងរកប្ពេះ បយ ូវ៉ា ប ើយប្ពេះ អ្ងគកប៏ឆ្លើយែរមកខំុ្កប៏ប្បាសឲ្យខំុ្រចួពីអ្ស់
ទាងំការនយ័ខាល ចររស់ខំុ្។ ទំនុកែបមកើង៣៤:៤ (គកស១៦) 

កាលណាអ្នកបដើរកាែទឹ់ក្ំ ប េះបយើងនឹងបៅជា មយួ កាលណាបដើរកាែទ់បនល 
ប េះទឹកនឹងមនិលិចអ្នកបឡើយ កាលណាអ្នកលុយកាែប់នលើង ប េះអ្នកនឹងមនិប្ែវូ
រលាកប ើយអ្ណាដ ែបនលើង កម៏និឆារប់ឆ្េះអ្នកតដរ។ បអ្ស្ថយ៤៣:២ (គកស១៦) 

ព្រះជាម្ចា សគឺ់ជាសសចកតីសងឃឹមរបសអ់្នក 
ដបិែប្ពេះ បយ ូវ៉ាម្ចនប្ពេះ រនទូលថា បយើងស្ថគ ល់បសចកដីតដលបយើងគិែពីដបំណ្ើ រ
អ្នករាល់ាន  មិនតមនគិែប វ្ើបសចកដីអាប្កកប់ទ គឺគិែឲ្យបានបសចកដីសុខវញិ បដើមបី
ដល់ចុងរំផុ្ែ ឲ្យអ្នករាល់ាន បានបសចកដីសងឃឹម។ បយបរម្ច២៩:១ 
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...ដបិែប្ពេះ អ្ងគម្ចនប្ពេះ រនទូលថា «បយើងនឹងមិនចាកបចញពីអ្នក កមិ៏នបបាេះរង់
បចាលអ្នកបឡើយ.. ប បប្ពើរ១៣:៥ 

ដបិែាម នការអ្វីតដលប្ពេះប វ្ើ ពំុបានប េះបឡើយ... លូកា១:៣៧ 

ចូរបផ្ទររនទុ កររស់អ្នកបៅបលើ ប្ពេះ បយ ូវ៉ា  ប េះប្ពេះ អ្ងគនឹងជយួ ប្ទប្ទងអ់្នក... ទំនុក
ែបមកើង៥៥:២២ 

បពលទូល រងគនំយ័ខាល ចទូល រងគទុំកចិែតដល់ប្ពេះ អ្ងគ។ ទំនុកែបមកើង៥៦:៣ 

ព្រះជាម្ចា សគឺ់ជាអ្នកសព្ម្ចលទកុ ខ និងជាកម្ចល ាំងរបសអ់្នក 
ប្ពេះ អ្ងគបប្បាសអ្នកតដលម្ចនចិែតបខទចខាទ ឲំ្យបានជា ប្ពេះ អ្ងគរុរំរសួឲ្យបគ។ ទំនុក
ែបមកើង ១៤៧:៣ 

ប្ពេះ អ្ងគរតមងចបប្មើនកម្ចល ងំដល់អ្នកតដលបលវើយ ប ើយចំតណ្កអ្នកតដលាម ន
កម្ចល ងំបស្ថេះ ប េះប្ពេះ អ្ងគកប៏្រទានឲ្យ... តែអ្ស់អ្នកណាតដលសងឃឹមដល់ប្ពេះ បយ
 ូវ៉ា វញិ ប េះនឹងម្ចនកម្ចល ងំចបប្មើនជា និចា បគនឹងប ើរបឡើងបៅបលើបោយស្ថល រ 
ដូចជាឥគនទី បគនឹងរែប់ៅឥែតដល ែប់ ើយនឹងបដើរឥែតដលបលវើយបឡើយ។       
បអ្ស្ថយ៤០:២៩, ៣១ 

អ្ស់អ្នកតដលបនឿយប្ពយួ ប ើយផ្ទុ ក ង្នប់អ្ើយ! ចូរមករកខំុ្ចុេះ ខំុ្នឹងឲ្យអ្នករាល់ាន
បានសប្ម្ចក។ ចូរយកនឹម ររស់ខំុ្ោកប់លើអ្នករាល់ាន  ប ើយបរៀនពីខំុ្បៅ ប េះអ្នក
រាល់ាន នឹងបានបសចកតីសប្ម្ចកដល់ប្ពលឹង ដបិែខំុ្សលូ ែ ប ើយម្ចនចិែតសុភាព។
ម្ច៉ា ថាយ១១:២៨-២៩ 

ប្ពេះជាទីពឹងប្ជក និងជាកម្ចល ងំររស់បយើង ជាជនំយួតដលបៅជារជ់ាមយួកនុ ងប្ា
ម្ចនអាសនន។ ទំនុកែបមកើង ៤៦:១ (ពគរ) 



ការអធិស្ឋា នដ ើម្បបីានសដរ គ្ ោះ
ព្រះអម្ចា ស់ព្សឡាញ់អនក ហ ើយចងម់្ចនទនំាកទ់ំនងហោយផ្ទា ល់ជាមយួអនក។ ព្រសិន
ហរើ អនកមនិទានទ់ទួលព្រះហយស ៊ូវព្រសីាជាព្រះអងគសហរ គ្ ះររស់អនកហៅហ ើយ ហនាះអនក
អាចទទួលឥ ៊ូវហនះបាន។ ស៊ូមហរើកចំ ដួងចិត្តររស់អនកចំហ ះព្រះអងគ នងិ អធិស្ឋា ន
ដ៊ូចខាងហព្ោម: 
"ឱព្រះវររិតាហអើយ ទ៊ូលរងគដំងឹថា ទ៊ូលរងគំបានហធវើបារទាស់នងឹព្រះអងគ។ ស៊ូមព្រះអងគ
អត្ហ់ទាសដល់ទ៊ូលរងគំ ស៊ូមលាងសំអាត្ទ៊ូលរងគំ។ ទ៊ូលរងគសំនាថា ទុកចិត្តព្រះ
ហយស ៊ូវ ជាព្រះរាជរុព្តាររស់ព្រះអងគ។ ទួលរងគំហជឿថា ព្រះហយស ៊ូវសុរត្ហោយហព្ ះ
ទ៊ូលរងគំ ព្រះអងគព្ទងប់ានយកបារររស់ទ៊ូលរងគោំកហ់លើអងគព្ទង ់ហៅហរលព្ទងសុ់រត្
ហៅហលើហ ើឆ្កា ង។ ទ៊ូលរងគំហជឿថា ព្រះអងគបានម្ចនព្រះជនមរស់រីសុរត្ហ ើងវញិ។ 
ទ៊ូលរងគំស៊ូមថាវ យជីវតិ្ោចដ់ល់ព្រះអងគឥ ៊ូវហនះ។ 
ទ៊ូលរងគំ ស៊ូមអរព្រះរុណដល់ព្រះវររិតាដដលបានព្រទានោរអត្ហ់ទាសនងិជីវតិ្អស់ 
កលប។៍ ស៊ូមព្រះអងគជួយ ដល់ទ៊ូលរងគំហដើមបរីស់ហៅសំរារព់្រះអងគ។ ទ៊ូលរងគអំធិស្ឋា ន
កនុងព្រះនាមព្រះហយស ៊ូវព្រីសា! អាដម៉ែន" 
ហៅហរលអនកអធិស្ឋា នហចញរដីួងចិត្តររស់អនក ព្រះជាម្ចា ស់បានទទួលយកអនក សំអាត្
អនក និង រហំោះអនកឲ្យម្ចនហសរភីាររចីំណងននហសចកតីស្ឋា រខ់ាងវញិ្ញា ណ។ ស៊ូម
ចំណាយហរលអាន នងិ សិកាព្រះរនា៊ូលទាងំហនះ ហ ើយទ៊ូលស៊ូមព្រះជាម្ចា ស់ហដើមបី
និយាយហៅោនអ់នក ដ៊ូចជាអនកហដើរជាមយួព្ទងត់ាមរយៈដំហណើ រហនះហៅកនុងជីវតិ្ថ្មីររស់
អនក។ 

យ៉ែ៊ូហាន៣:១៦  ១ក៊ូរនិថ្៊ូស១៥:៣-៤ ហអហេស៊ូរ១:៤ 
ហអហេស៊ូរ២:៨-៩  ១យ៉ែ៊ូហាន១:៩ ១យ៉ែ៊ូហាន៤:១៤-១៥ 
១យ៉ែ៊ូហាន៥:១  ១យ៉ែ៊ូហាន៥:១២-១៣ 

ស៊ូមអធិស្ឋា ននងិទ៊ូលសំុព្រះឲ្យជួយ អនករកបានព្រះវហិារដដលម្ចនជំហនឿតាមព្រះរមពរី 
ដដលអាចជយួ អនកឲ្យរកីចំហរ ើនហៅកនុងទនំាកទ់ំនងររស់អនកជាមយួព្រះព្រីសា។ ព្រះជា
ម្ចា ស់រងជ់ាមយួអនកជានចិា។ ព្រះព្ទងន់ងឹដកឹនាអំនករមីយួនថ្ៃហៅមយួនថ្ៃ ហ ើយនងឹ
រ ា្ ញអនករីរហរៀររស់ហៅជីវតិ្ហរញរររិ៊ូរដដលព្រះអងគម្ចនសំរារអ់នក! 

ប្រសិនប ើអ្នករួចរាលប់ ើយ 
ហដើមបចីារហ់្តើមខ្ាួនររស់អនកផ្ទា ល់ ហធវើដហំណើ រហោយផ្ទា ល់ជាមយួព្រះហយស ៊ូវ ឬ 
ព្រដ លជាចងស់្ឋគ ល់ព្រះអងគហៅកនុងរហរៀរោនដ់ត្ហព្ៅហ ើង ស៊ូមច៊ូលហមើល៖ 
Joycemeyer.org/KnowJesus និង tv.joycemeyer.org/khmer. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftv.joycemeyer.org%2fkhmer&c=E,1,VqZTwddvOWpTRYaJQyuUgcFQ6iS2ZIkXJ2xROkBjG1b-ZwCScADQ9sAxRHw-XykPqFM0wDP8VTHw1PFGtckxzWruUz6A0iwMH-e5oHJCWSy981dSZ3ClpKShSfI,&typo=1


អំពីអនកនិពនធ 

អនកព្សីចយស៍ នម៉ែយរ័ ជាអនកនិរនធោរលកោ់ចរំ់្ុត្ររស់ ញ៉ែ៊ូ វយ៉ែកដថ្ម (New 
York Times) និង ជាម្ចន កន់នព្រូរហព្ងៀនព្រះរមពរីនាមុំខ្ម្ចន កន់នរិេរហលាក។ តាម
រយះ រន័ធកិចាចយស៍ នម៉ែយរ័ (Joyce Meyer Ministries) អនកព្សី រហព្ងៀនោរអនុ
វត្តនជ៍ាកដ់សតងនិងយា៉ែ ងហស្ឋម ះព្ត្ង ់ ោរដចកចាយហោយហរើកចំ រទរិហស្ឋធន៍
ររស់អនកព្សី និងបានជួយ មនុសសរារល់ាននាកហ់ដើមបហី ា្ើយត្រតាមហោលោរណ៍
ព្រះរមពរីហៅតាមស្ឋា នភារររស់រួកហរ ហ ើយចុងរញ្ារ ់ រកហ ើញហសចកតីសងឃមឹ 
និងោរស្ឋត រហ ើងវញិតាមរយះព្រះហយស ៊ូវព្រីសា។ ហសៀវហៅររស់អនកព្សី សមរេ៊ូមិ
ននរំនិត្ ជាហព្ចើនឆ្កន មំកហ ើយហនះ ម្ចនោរលកោ់ចរំ់្ុត្ ជាោររហព្ងៀនមនុសសរី
រហរៀរយក នះសរ គ្ មហៅកនុងរំនិត្ររស់រួកហរ និង “ច៊ូររិត្អំរីអវីដដលរួកហរ
រិត្អំរី”។ អនកព្សី ចយស៍ បានហរៀរចំមហាសននិបាត្ ា្ងោត្ហ់រញស រដាអាហម 
រកិ និងជំុវញិរិេរហលាក ហ ើយ កមមវធីិជីវតិ្រកីរាយព្រចានំថ្ៃ ររស់អនកព្សី ហៅ
ស្ឋា នីយទ៊ូរទសសន ៍ វទិយុ និងតាមរណាត ញ្សរវ្ាយសងគមហៅោន់មនុសសរារ់
លាននាកហ់ៅហលើរិេរហលាកកនុងជាង១០០ភាស្ឋ។ អនកព្សីកជ៏ាអនកនិរនធហសៀវ
ហៅជាមយួ១៣០ហសៀវហៅ ដដលបានរកដព្រជាង១៥៥ភាស្ឋរមួរញ្ា៊ូ លោន ។ 



ពន័ធកិច្ចច្យស ៍មម្៉ៃយរ័ 
JOYCE MEYER MINISTRIES 

ចចកចាយពីប្ពះប្រីសទ - ការស្សឡាញ់មនសុស 

រន័ធកិចា ចយស៍ នម៉ែយរ័ ព្តូ្វបានព្តាស់ហៅ សព្ម្ចរោ់រដចកចាយដំណឹងលអ រហងាើត្
សិសសហៅរណាត ព្រជាជាតិ្ និងរព្ងីកហសចកតីព្សឡាញ់ររស់ព្រះជាម្ចា ស់។ 

តាមរយះព្ររន័ធ្សរវ្ាយ ហយើងរហព្ងៀនមនុសសរីរហរៀរហដើមបហី ា្ើយត្រហសចកតី
រិត្តាមព្រះរមពរីហៅព្ររទិ់ដាភារននជីវតិ្ររស់រួកហរ និងហលើកទឹកចិត្តមនុសស
ររស់ព្រះជាម្ចា ស់ហដើមបរំីហរ ើជំុវញិខ្ាួនររស់រួកហរកនុងរិេរហលាកហនះ។ តាមរយះ
ហោលរំណងហរសកកមមររស់ហយើង នដននកតីសងឃមឹ (Hand of Hope) ហយើងបាន
គ្ត្់្ គងអំ់ហណាយមនុសសធមជ៌ាសកល រញ្ាុ កអនកហព្សកឃ្លា ន ្ តល់សំហលៀករំ ក់

ដល់អនកព្ក ហធវើរ័នធកិចាជាមយួមនុសសចាស់ រសតីហមម្ច៉ែ យ និងហកមងកំព្  ហ ើយនិង
ហោងចារម់នុសសព្ររវ់យ័ និងហៅកនុងព្ររោ់រហដើរននជីវតិ្។ 

រន័ធកិចា ចយស៍ នម៉ែយរ័ ព្តូ្វបានស្ឋងសងហ់ ើង រហលើម៊ូលោា នននហសចកតីជំហនឿ 
ភារស្ឋអ ត្សអំ និងបានឧទាិសដល់អនកោពំ្ទទាងំអស់ រឺជាអនកដចករដំលកោរព្តាស់
ហៅហនះ។  

∞∞∞∞∞∞ 

ហដើមបរិីនិត្យព្រេររដនាមរី រន័ធកិចា ចយស៍ នម៉ែយរ័ ហដើមបហីមើលកមមវធីិរចាុរបននភារ
រំ្ុត្ រ ា្ ញរី ជីវតិ្រកីរាយព្រចាំនថ្ៃ  ឬហដើមបទីទួលរត្ម៌្ចនអំរី ហរសកកមម 
ហោងចាររ់រស់ហយើង នដននកតីសងឃមឹ ស៊ូមច៊ូលទសសនា joycemeyer.org និង 
tv.joycemeyer.org/khmer.

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftv.joycemeyer.org%2fkhmer&c=E,1,VqZTwddvOWpTRYaJQyuUgcFQ6iS2ZIkXJ2xROkBjG1b-ZwCScADQ9sAxRHw-XykPqFM0wDP8VTHw1PFGtckxzWruUz6A0iwMH-e5oHJCWSy981dSZ3ClpKShSfI,&typo=1


I , 

s.&esi�bsmse 
'ifiHU1 flijflfi �tihlti ffl iiun � rum ri!J? H 2 tll HU1 flijflfi �tilth: 
u1.n tum ti tu 2 ti 1 nn fl m ti fl '!:fl ti ru 1 a ruii 21 uhn en 2 m t'r uh ti 1ttt1 
2ti wij yrn1 :uu;ui flijflCfll�H 2 � ti tll munm �um Ni ru, flijfl 
2tiCfl 2Hfln rumm :rn lnffl :ctltjl n1H2 n1gu1: g tulilj'irulflijfl 
LU J;WHn IHUlnlrnl:rnrnj tu j Q tu'i lrlim ffll Jiitiuq nlntl tu Fifi 
t ti ruuifom mg1m: ii m ri'ituufi � flGfjm n11mti1 mqtiffl :Ht:) 
mt�tim u1 :»t:Ji:il:lctltitu'imti 1ui tu1mtim 2 wlijH�rn m1rum j 

QIHMJluilrn: Ulfll'itMulllftl mttlJSli 
• 1mJu11 irutuflm nflii1�mn1tn: ctltJl n1qtiU'fl rurnfl i
• 'itfl f\tlCfl 2 m ffllfdl n1�rn tuJ 2: m ufdl n1�1rn ru11 rui1rui flijfl
m ti U't-T ti i
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