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ត ើការតៅព្ពះវហិារមាននយ័ថា ខុ្ុំជាព្រសី្ទបរស័ិ្ទឬ? 
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កាលពតីមេង ឪពុមមាា យខុ្ុំបាននុំខុ្ុំតៅព្ពះវហិារ។ ខុ្ុំបានតលងល្លបងមមានា តៅមនុងសាលា
តរៀនថ្ងងអាទ ិយ ត ើយមប៏ានតព្រៀងរតព្មៀងកាយវកិារជាតព្រើនបទ មុនតពលខុ្ុំរូលរមួជាមយួ
ព្មុមយុវជនស្មមេ ល្ែលជាព្មុមធុំជាងព្មុមមុមារ តពលខុ្ុំរូលែល់វយ័ជុំទង។់ កាលតនះ 
តលាមស្ទីវ ល្ែលជាអ្នមែឹមនុំព្មុមមានរុំនិ លអៗ ជាតព្រើន ស្ព្មាបព់្មុមយុវជន ត ើយបាននុំ
មមនូវភាពអ្៊ូអ្រ នងិរមីរាយ។  
 កាលណាតយើងនុំម ិាភមាកិានល់្ តព្រើន មមរូលរមួមមេវធិី តនះតយើងមឈ៏្នះរង្វា នក់ាន់
ល្ តព្រើនផងល្ែរ។ ខុ្ុំមនិល្ែលមានការស្ងសយ័ទុំងព្ស្ុងថា ព្ពះរមពរីជាតស្រមាពីិ ឬអ្ ។់ តរ
មនិបានលាងខួរខុ្ុំឲ្យតជឿព្ពះរមពរី តោយគ្មេ នការរិ ពិចារណាតនះត ើយ។ ខុ្ុំព្គ្មនល់្ រិ 
ថា មានល្ ការបតព្ងៀនតៅមនុងព្ពះរមពរីតទ ល្ែលអារត ល្ើយ បយ៉ងស្មត  ុផល រុំត ះ
ស្ុំណួរធុៗំ  អ្ុំពជីីវ ិ។ ខុ្ុំបាន ល្ងកា ភ់ាពល្ព្បព្បួល និងែុំណាមក់ាលខុស្ៗគ្មន  មនុងវយ័
ជុំទង ់ ល្ ខុ្ុំជាអ្នមរូលរមួតទៀងទ ជ់ាងតរ មនុងមមេវធិយុីវជនតពលលាង រថ្ងងពុធ។ ខុ្ុំល្ងមទុំង
បាននិយយអ្ុំពពី្ពះតយសូ៊្វ ព្បាបម់ ិាភមាខុ្ិុំតទៀ ផង។ ពួមតរមានស្ុំណួរជាតព្រើន ត ើយខុ្ុំ
បានត ល្ើយស្ុំណួរ តោយតមាទនភាព តាមរុំតណះែឹងមនុងព្ពះរមពរី។   
 ល្ ខុ្ុំមម៏ានរុំណុរអ្វជិជមានផងល្ែរ។ ខុ្ុំព្ស្ឡាញ់របូស្ព្មស់្របស់្ខុ្ុំ។ ខុ្ុំមានការងបង់
ល់នឹងរបូស្មប ា ិនិងសុ្ភមងគលរបស់្ខុ្ុំ។ តមេងព្បសុ្នមីយួ  ៗល្ែលខុ្ុំបានត ើញ រសុឺ្ទធល្ អារ
តធាើជាម ិាព្បសុ្ខុ្ុំ ឬគ្មេ ន ថ្មលអ្ាតីសាះស្ព្មាបខុ្់ុំ។ ខុ្ុំបានព្ស្តមើព្ស្ថ្មអ្ុំពតីរឿងផលូវតភទជាបជ់ានរិច។  
ការរស់្តៅជាតមេងជុំទង ់និងការរូលរមួមនុ ងព្ពះវហិារ មានការលុំបាម។ មានការជាតព្រើន

ល្ែលតររ ុំពឹងថា តយើងរួរតធាើ ឬមិនរួរតធាើ ល្ែលនុំឲ្យតយើងមានការភានព់្រ ុំ 
ជាញឹមញាប។់ ត ើយពិភពខាងតព្ៅ មានតរឿងល្ែលរ ុំតភើបរមីរាយជាតព្រើន  

ល្ែលតយើងរងរ់មុរម។  
 តបើសិ្នជាអ្នមមុំពុងល្ មានការពិបាម មនុងផលូវអារមេណ៍ តៅព្ពះវហិារ ត ើយល្ងមទុំង
បានពាយមល្ស្ាងយល់ អ្ុំពអី្ ថនយ័ែព៏ិ  ថ្នជីវ ិជាព្រសី្ទបរស័ិ្ទ ខុ្ុំស្ងឃមឹថា តរឿងរបស់្ខុ្ុំ
នឹងតលើមទឹមរិ ាអ្នម និងជួយ ឲ្យអ្នមរិ អ្ុំពជីុំហានបនទ ប ់តៅមនុងែុំតណើ រជីវ ិរបស់្អ្នម។ 
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មុុំឲ្យព្ស្ឡាញ់តលាមីយ ៍ ឬរបស់្អ្ាីល្ែលតៅមនុ ងតលាមីយត៍នះឲ្យតសាះ តបើអ្នមណាព្ស្ឡាញ់
តលាមីយ ៍ អ្នមតនះគ្មេ នតស្រមាីព្ស្ឡាញ់របស់្ព្ពះវរបិតាតៅមនុ ងខលួ នត ើយ។  ែប ិអ្ស់្ទុំង
តស្រមាី ល្ែលតៅមនុ ងតលាមីយត៍នះ រឺជាតស្រមាីបង៉ព្បាថាន របស់្សារឈ់ាម និងតស្រមាីបង៉
ព្បាថាន របស់្ល្ភនម ត ើយតស្រមាីអ្ុំន ួរបស់្ជីវ ិ តនះមិនតមើ មមពីព្ពះវរបិតាតទ រឺមមល្ ពី
តលាមីយត៍នះវញិ។ ១យ៉ូហាន ២:១៥-១៦ 
តែើមបរីស់្តៅជាព្រសី្ទបរស័ិ្ទព ិព្បាមែ មនុស្សមាន ម់ៗ ព្ ូវមានការព្បមបទមទ់ងជាមយួព្ពះ
តយសូ៊្វ តោយផ្ទទ ល់ៗខលួន។ តយើងមនិអារពឹងល្ផអមតៅតលើជុំតនឿរបស់្ឪពុមមាា យ ឬម ិាភមាិ
តយើងតនះត ើយ។ ខុ្ុំបានែឹង អ្ុំពតីរឿងពិ តនះ តពលខុ្ុំមានអាយុ១៧ឆ្ន ុំ។ កាលតនះ ខុ្ុំ
មុំពុងល្ ស្ថិ មនុងការណា ជ់ួបជាមយួមនុស្សព្បុស្ ែរ៏ួរឲ្យទមទ់ញមាន ម។់ ខុ្ុំមនិមានរិ ា
ព្ស្ឡាញ់គ្ម ព់ិ ព្បាមែតទ ប៉ុល្នា គ្ម រូ់លរិ ាខុ្ុំ ត ើយខុ្ុំរិ ថា ព្គ្មនល់្ រូលរិ ាខុ្ុំ រពឺ្រប់
ព្គ្មនត់ ើយ។ គ្ម ម់ានអាយុបងខុ្ុំមយួឆ្ន ុំ ត ើយមានម៉ូ ូជិះ។ គ្ម ជ់ាមនុស្សតអ្ៀន ល្ មាន
បទពិតសាធនម៍នុងស្ងគម ត ើយការល្ែលខុ្ុំបានតៅល្មបរគ្ម  ់ របឺានតធាើឲ្យខុ្ុំរូលមនុងរុំតណាម
តរ យ៉ងង្វយព្ស្ួល។ គ្ម ម់ានលមខណៈស្មប ាលិ្ែលព្ ូវនឹងការព្ស្តមើព្ស្ថ្មរបស់្ខុ្ុំ។  
 ខុ្ុំតៅចាុំថា ថ្ងងមយួ ខុ្ុំបានតៅតលងផទះម ិាភមាមិាន ម ់មនុងអ្ុំ ុងតពលតនះ។ នងជាមូន
ព្សី្របស់្ព្ររូង្វា ល។ នងបានយមតស្ៀវតៅម ព់្តាការអ្ធសិាា នព្បចាុំថ្ងង មមឲ្យខុ្ុំតមើល។ 
នងបានោមត់ស្ៀវតៅតនះជាបជ់ាមយួព្ពះរមពរី យ៉ងមានរតបៀប តៅតលើ ុ តៅរុំត ៀងល្ព្រ
តរងរបស់្នង តោយមានប៊រិពិតស្ស្មយួតែើម នងិតស្នៀ តស្ៀវតៅមយួ។ ខុ្ុំបានត ើញបញ្ជ ី
ស្ុំណូមពរអ្ធសិាា នរបស់្នង ល្ែលព្ពះព្ទងប់ានត ល្ើយ ប  ត ើយខុ្ុំមប៏ាន ង្ល់ថា ត  ុអ្ាី
បានជានងខាល់អ្ុំពី តស្ៀវតៅម ព់្តាការអ្ធសិាា ន ប់ៗ   ខណៈតពលល្ែលនងជាតមេង
អាយុ១៧ឆ្ន ុំ ល្ែលមានពិភពតលាមទុំងមូល តៅខាងតព្ៅ មុំពុងល្ រងច់ាុំ ឲ្យនងតៅរមុរម។ 
កាលតនះ ខុ្ុំយល់ត ើញថា ព្រសី្ទបរស័ិ្ទែថ្ទតទៀ បាននិយយអ្ុំព ី “តលាមិយ” តធាើតមើលល្ 
តលាមយិតនះ ធុំណាស់្ ល្ ពួមតរមនិបានរូលមនុងរុំតណាមតរ មនុងតលាមយិតនះ ឲ្យបានលអ
ែូរខុ្ុំតទ។ តទះជាយ៉ងណាមត៏ោយ តពលល្ែលខុ្ុំមុំពុងល្ ឈ្រកានត់ស្ៀវតៅម ព់្តាការ
អ្ធសិាា នរបស់្ម ិាភមាខុ្ិុំ ខុ្ុំព្សាបល់្ មានអារមេណ៍ថា ខាេ ស់្នង។ វាជាតពលែស៏្ុំខានម់នុង
ជីវ ិខុ្ុំ។ ខុ្ុំមប៏ានែឹងថា តាមពិ ខុ្ុំបានព្ស្ឡាញ់តលាមិយ ខាល ុំងជាងព្ពះតយសូ៊្វ។   
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ការវលិព្  បម់មវញិ 
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ខុ្ុំ នងិបងព្បសុ្ខុ្ុំបានរមាទុមនូវព្សាតបៀរតថាមៗជាតព្រើន តៅមនុងបនទបត់ព្កាមែរីបស់្តយើង។ 
តពលណាឪពុមមាា យតយើងមនិតៅផទះ តយើងបានតៅម ិាភមាតិយើងមមផឹមសីុ្ ល្ព្ស្ម ូឡា 
តព្បើ មយអ្សុ្តរាះ និងតធាើតរឿងជាតព្រើន ល្ែលព្រីស្ទបរស័ិ្ទមនិរួរតធាើ។  ខុ្ុំល្ងមទុំងធ្លល បលួ់រ
តរញតព្ៅផទះ តៅតពលយប ់ តពលល្ែលអ្នមផទះតរងលមអ់្ស់្។ ខុ្ុំមប៏ានតៅជបួម ិាភមាខុ្ិុំ 
តែើមបតីធាើអ្ាលី្ែលតយើងអារតធាើតៅររួ តោយមនិខាល់អ្ុំពកីារល្ណនុំ ល្ែលខុ្ុំបានទទួលតៅព្ពះ
វហិារ។ 
 តទះខុ្ុំបានបង្វា ញតស្រមាជីុំតនឿ  នងិអ្ធសិាា នលន ់បួាបឲ្យតរត ើញតព្រើនប៉ុណាា  
ត ើយមានរុំតណះែឹងមនុងព្ពះរមពរីតព្រើនយ៉ងណាមាី មត៏ៅល្ មនិអារបិទបាុំងការពិ  ល្ែល
ថា ខុ្ុំរូលរិ ាតធាើអ្ាីៗ តាមទុំតនើងរិ ាខុ្ុំ ត ើយរស់្តៅ តែើមបលី្ ខលួនឯង។  

ខុ្ុំតជឿអ្ស់្ពរីិ ាថា ព្ពះតយសូ៊្វរជឺាព្ពះពិ  ល្ ខុ្ុំមនិរងត់ែើរតាមព្ពះអ្ងគតទ។  
 តៅតពលព្ពឹមមយួ បនទ បព់ីខុ្ុំបានតៅជាមយួម ិាព្បុស្ខុ្ុំបានមយួយប ់ ខុ្ុំបានតព្កាម
ត ើង តោយមានអារមេណ៍ថា ពភិពតលាមហាមែូ់រជាជាបគ់្មុំងល្លងវលិតៅមុខតទៀ ។ 
តពលតវលាហាមែូ់រជាតៅព្ទឹងមយួមល្នលង ត ើយខុ្ុំគ្មេ នស្ល់អ្ាតីសាះ រមឺានល្ ខលួនឯង និង
ព្ពះជាមាច ស់្។ តពលតនះ ខុ្ុំមុំពុងល្ មានការរិ ពិចារណាល្ែលរួរឲ្យ មស់្ល ប់ុំផុ  មនុងជីវ ិ
ខុ្ុំ។ ខុ្ុំរិ ថា ខុ្ុំនឹងធ្លល មន់រមត ើយ តព្ ះខុ្ុំស្មនឹងធ្លល មន់រមល្មន។  
 រតឺៅតពលតនះត ើយ ល្ែលខុ្ុំបានស្តព្មររិ ាង្វមល្បរមមព្ពះជាមាច ស់្វញិ។ មនលង
មម ខុ្ុំមនិបានស្តព្មររិ ាថាា យជីវ ិ ត ើយតែើរតាមព្ពះអ្ងគមយួរយភាររយត ើយ តទះខុ្ុំ
បានសាគ ល់ព្ពះអ្ងគ បានយល់ការបតព្ងៀន ការសុ្រ  និងការមានព្ពះជនេរស់្ត ើងវញិរបស់្
ព្ពះអ្ងគយ៉ងណាមាី។ ខុ្ុំមឈ៏្បរ់ិ ថា ការរស់្តៅតាមតលាមយិ ជាការរស់្តៅែព៏្ ឹមព្ ូវ
តទៀ ត ើយ ត ើយទបីុំផុ ខុ្ុំមម៏ានរុំនិ យល់ព្ស្ប រុំត ះព្ពះជាមាច ស់្ តោយទទួលសាគ ល់
ថា តាមពិ  ខុ្ុំបានរស់្តៅតាមភាពអាតាេ និយម នងិអ្ុំតពើបាបែត៏ព្គ្មះថាន ម ់ ត ើយស្មាសិ្ម
នឹងទទួលការជុំនុុំជព្មះ។ ខុ្ុំមនិបានរស់្តៅជាមមេសិ្ទធរិបស់្ព្ពះអ្ងគតទ។ ខុ្ុំព្គ្មនល់្ មាន
រុំល្ណមតៅមនុងពួមជុំនុុំ  ល្ មនិបានរស់្តៅជាព្រសី្ទបរស័ិ្ទពិ ព្បាមែ។
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ការផ្ទល ស់្បាូរល្ែលខុ្ុំបានស្តងេ ត ើញភាល មៗ រមឺានតៅមនុងការព្ស្ថ្មរបស់្ខុ្ុំ។ ខុ្ុំមប៏ាន
ឈ្បម់ានការព្ស្តមើព្ស្ថ្មែត៏ព្ មព្ អាលតទៀ ។ ចាបត់ាុំងពតីពលតនះមម តពលណា
រុំន ិខុ្ុំអ្ល្ណា  អ្ណាូ ងតៅរមការអ្ាលី្ែលមនិព្ ឹមព្ ូវ ខុ្ុំមព៏្ ូវបានទញនុំមមវញិភាល ម 
ែូរល្ខសតភលើង្ម។់ ខុ្ុំមានអារមេណ៍ថា រិ ា នងិវញិ្ញា ណខុ្ុំសាអ   រមឺនិព្បឡាមព់្ប ូម
ែូរមុនតទៀ ។  រុំនិ ខុ្ុំរងល់្ តផ្ទា  តៅតលើព្ពះតយសូ៊្វ ត ើយខុ្ុំមប៏ានតមើលត ើញ
តលាមយិ តាមរតបៀបែង៏េពី្ស្ឡាងមយួ។ 
 តពលល្ែលតយើងទុមរិ ាព្ពះតយសូ៊្វត ើយ រមឺនិមាននយ័ថា តយើងនឹងឈ្ប់
 យុទធនឹងអ្ុំតពើបាបតនះត ើយ ល្ ព្ពះអ្ងគនឹងជួយ តយើង ឲ្យល្មល្ព្បអាមបបមិរយិរុំត ះ
អ្ុំតពើបាប នងិការឈ្ចឺាប ់ ល្ែលបណាា លមមពភីាពអាតាេ និយម។ ខុ្ុំធ្លល បឮ់ព្រូ
អ្ធបិាយមាន ម ់ មានព្បសាស្នថ៍ា មនុស្សមានបាបរ រូ់លមនុងអ្ុំតពើបាប ត ើយ
ព្ស្ឡាញ់អ្ុំតពើបាប ល្ រាស្រស្ារបស់្ព្ពះធ្លល មរូ់លមនុងអ្ុំតពើបាប ត ើយស្អបអ់្ុំតពើបាប។ 
តយើងរាល់គ្មន  សុ្ទធល្ មានការ យុទធតរៀងៗខលួន ប៉ុល្នា កាលខុ្ុំតៅមនុងវយ័តមេងជុំទង ់ ខុ្ុំ
បានទទលួការបតព្ងៀនថា  

 “តបើអ្នមណាព្ស្ឡាញ់តលាមីយ ៍អ្នមតនះគ្មេ នតស្រមាីព្ស្ឡាញ់ 
របស់្ព្ពះវរបិតាតៅមនុ ងខលួ នត ើយ”។ 

 ទបីុំផុ  តយើងព្ ូវស្តព្មររិ ាថា តយើងនឹងរស់្តៅ ស្ព្មាបល់្ ខលួនឯង ឬស្ព្មាប់
ព្ពះ។ ការតនះមនិមាននយ័ថា តយើងនងឹមនិជុំពបែ់ួល ឬតធាើខុស្ បនទ បព់ី តយើងបាន
ស្តព្មររ ិារស់្តៅថាា យព្ពះត ើយតនះត ើយ។ ប៉ុល្នា អ្នមល្ែលជាមមេសិ្ទធរិបស់្ព្ពះ រឺ
ពិ ជារងឲ់្យព្ពះបនាល្មល្ព្បពួមតរ តោយព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិ្ទធរបស់្ព្ពះអ្ងគ តែើមបឲី្យពួម
តរអារមានលមខណៈកានល់្ ែូរព្ពះតយសូ៊្វ។
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មានតព្គ្មះថាន មជ់ាតព្រើនអារតមើ មាន តៅមនុងការរតព្មើនវយ័ធុំត ើង មនុងជីវ ិជាព្រសី្ទបរស័ិ្ទ។ 
ស្ព្មាបខ់លួនខុ្ុំផ្ទទ ល់ អ្ាលី្ែលរួរឲ្យខាល របុំផុ តនះ រតឺៅតពលល្ែលតយើងរិ ថា តយើងបាន
ស្តស្រង្វគ ះត ើយ ល្ តាមពិ  តយើងមនិទនប់ានទទួលតស្រមាសី្តស្រង្វគ ះតទ។ ខុ្ុំមនិរងប់នល រ
អ្នមតទ ល្ ខុ្ុំព្គ្មនល់្ រងផ់ាល់តយបល់ខលះៗ ែល់អ្នម។ ព្ពះរមពរីបានល្រងរាស់្ថា “តបើមា ់
អ្នមនឹងទទួលល្ងលងព្បាបព់ពី្ពះអ្មាច ស់្តយសូ៊្វ ត ើយអ្នមតជឿមនុងរិ ាថា ព្ពះបានតព្បាស្ឲ្យ
ព្ទងរ់ស់្ពសីាល បត់ ើងវញិ តនះអ្នមនឹងបានស្តស្រង្វគ ះពិ ”(រ ៉មូ ១០:៩)។  ប៉ុល្នា ការស្តព្មររិ ា
តនះ នងឹតធាើឲ្យជីវ ិតយើងផ្ទល ស់្ល្ព្ប។ វានឹងនុំឲ្យតយើងមានទុំនមទ់ុំនងជាមយួព្ពះជាមាច ស់្ 
ល្ែលមនុងតនះ ព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិ្ទធរបស់្ព្ពះអ្ងគ ស្តព្មរព្ពះទយ័យងរូលរងម់នុងតយើង! 
ត  ុតនះត ើយ ព្ពះរមពរីបានព្បាបត់យើងឲ្យល្្មពិនិ យខលួនតយើង រែូឺរល្ែលសាវម័ប៉ុលបាន
មានព្បសាស្នថ៍ា “រូរអ្នមរាល់គ្មន ពិចារណាខលួនឯងតមើល ត ើស្ថិ តៅមនុងតស្រមាជីុំតនឿឬតទ 
រូរលបងខលួនតមើលរុះ ត ើអ្នមរាល់គ្មន មនិយល់ត ើញថា ព្ពះតយសូ៊្វព្រសី្ទរងម់នុងអ្នមរាល់គ្មន តទ
ឬអ្ ី តលើមល្ អ្នមរាល់គ្មន ព្ ូវកា ត់ចាលតរញប៉ុតណាា ះ”។ ត ើយតលាមយ៉ូហានមប៏ានមាន
ព្បសាស្នផ៍ងល្ែរថា “តយើងរាល់គ្មន ែឹងថា តយើងសាគ ល់ព្ទង ់តោយសារតស្រមាតីនះ រតឺោយ
តយើងកានត់ាមបញ្ា ារបស់្ព្ទង”់(១យ៉ូហាន ២:៣)។ តបើតយើងមនិមានទុំនមទ់ុំនងល្ែល
ស្មមេ និងរស់្រតវ ើមជាមយួព្ពះតទ តនះតយើងចាុំបារព់្ ូវល្្មតមើលខលួនតយើង ឲ្យែងឹថា តយើង
មុំពុងល្ រស់្តៅតែើមបអី្ាី ឬតែើមបនីរណា? 
 តបើសិ្នជាខុ្ុំមនិខិ ខុំពិនិ យតមើលខលួនឯង ជាមយួព្ពះជាមាច ស់្ ឲ្យបានែិ ែល់តទ ខុ្ុំ
ព្បល្ លជាបនារស់្តៅ តោយរិ ថា ខុ្ុំជាព្រីស្ទបរស័ិ្ទ តោយសារខុ្ុំបានតរះចាុំព្ពះរមពរី តៅ
មនុងខួរមាលខុ្ុំ។ ខុ្ុំអារបនារស់្តៅជាព្រីស្ទបរស័ិ្ទ ល្ែលស្មមេ ប៉ុល្នា តាមពិ  ខុ្ុំរស់្តៅ
ស្ព្មាបល់្ ខលួនឯងតសាះ។ ស្ពាថ្ងងតនះ ខុ្ុំជាអ្នមតជឿព្ពះតយសូ៊្វ ល្ ខុ្ុំតៅល្ មានការពិបាម តៅ
មនុងការរស់្តៅថាា យព្ពះ តោយសារភាពអាតាេ និយមរបស់្ខុ្ុំ ល្ ងល្ ទមទ់ញអារមេណ៍
របស់្ខុ្ុំ ឲ្យតៅតធាើអ្ុំតពើបាបជានិរច។ ែូរតនះ ខុ្ុំព្ ូវល្ បនាល្្មពិន ិយតមើលខលួនឯង តៅរុំត ះ
ព្ពះ ត ើយបនាអ្នុញ្ញា  ឲ្យព្ពះអ្ងគបនាល្មល្ព្បជីវ ិខុ្ុំ ឲ្យកាល យជាមនុស្សងេី តាមព្ពះទយ័ព្ពះ
អ្ងគ តោយអ្ុំណារថ្នព្ពះវញិ្ញា ណបរសុិ្ទធ។ ប៉ុល្នា ខុ្ុំែឹងថា ខុ្ុំជាមមេសិ្ទធរិបស់្ព្ពះតយសូ៊្វ 
ត ើយការសុ្រ របស់្ព្ពះអ្ងគបានបងថ់្ងលតលាះខុ្ុំ ឲ្យររួពបីាប។ ខុ្ុំែឹងថា ព្ពះអ្ងគនឹងនុំខុ្ុំ
រូលនររសាថ នសួ្ររ៌បស់្ព្ពះអ្ងគ តោយសុ្វ ថភិាព បនទ បព់ខុ្ីុំលាចាមតលាមតៅ។
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ែូរតនះ តយើងអារសួ្រខលួនឯងថា ត ើតយើងអារពិនិ យតមើលខលួនឯងតោយរតបៀប
ណា? ត ើតយើងពិនិ យរមតមើលអ្ាីឲ្យពិ ព្បាមែ?  
សូ្មតយើងពិនិ យតមើលរុំណុរខាងតព្កាមតនះ ែូរ តៅ :  
ទីមយួ តយើងព្ វូពិនិ យតមើលទុំនមទ់ុំនងល្ែលតយើងមានជាមយួព្ពះ។ ត ើតយើងមាន
រិ ារងស់ាគ ល់ព្ពះអ្ងគតទ ឬតយើងមានការធុញព្ទនរ់ុំត ះព្ពះអ្ងគ? ស្ុំណួរតនះ 
បានតធាើឲ្យខុ្ុំនឹមចាុំ អ្ុំពីអាមបបមិរយិល្ែលខុ្ុំមាន រុំត ះតស្ៀវតៅម ព់្តាតស្រមាអី្
ធិសាា នរបស់្ម ិាភមាខុ្ិុំ ល្ែលបានបង្វា ញថា ខុ្ុំមុំពុងល្ មានទុំនមទ់ុំនងល្បបណា 
ជាមយួព្ពះអ្ងគ។ កាលតនះ ខុ្ុំរិ ថា ការអ្ធិសាា ន រឺជាមិរចការល្ែលមនិចាុំបារ ់
ត ើយខុ្ុំអារសាគ ល់ព្ពះតាមមតធាបាយតផសងតទៀ មប៏ាន។   

ប៉ុល្នា តាមពិ  ការអ្ធិសាា ន និងអានព្ពះរមពីរ មានភាពចាុំបារ ់ 
តលើស្ពីការនឹមសាេ នរបស់្តយើង។ រឺល្ ងល្ ចាុំបារជ់ានិរច។ 

 បានតស្រមាីថា ព្រីស្ទបរស័ិ្ទល្ែលបានតជឿព្ពះយូរជាងខុ្ុំ មត៏ៅល្ ព្ ូវខិ ខុំ
អ្ធិសាា ន និងអានព្ពះរមពរី រឺមនិខុស្ពីមនុស្សល្ែលព្ ូវហា ព់្បាណ និងបរតិភារ
ជាតទៀងទ  ់ តែើមបឲី្យមានសុ្ខភាពលអតនះត ើយ។ តបើតយើងមនិមានរិ ារងរូ់ល
តៅជិ ព្ពះ ត ើយរស់្តៅថាា យព្ពះអ្ងគតទ តនះវាជាស្ញ្ញា តព្គ្មះថាន មត់ ើយ។ 
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ទីពីរ តយើងចាុំបាបព់្ វូពិនិ យតមើលទុំនមទ់ុំនង ល្ែលតយើងមានជាមយួតលាមិយ។ 
ព្ ងរ់ុំណុរតនះ ស្ុំណួរែស៏្ុំខានត់នះរឺ “ត ើខុ្ុំមុំពុងល្ ពាយមតៅឲ្យឆ្ង យពី
តលាមិយ ឬមុំពុងល្ ពាយមរ ុំតោះខលួនឲ្យររួពីតលាមិយ?” ត ើខុ្ុំមុំពុងល្ ពាយម
រមាទុមភាពអាតាេ និយម មនុងរិ ាខុ្ុំឬ? ម ិាភមាិរបស់្ខុ្ុំមាន មធ់្លល បព់្បាបខុ្់ុំថា ការ
ត ល មយអ្សុ្រស្ តពលតយើងខឹង រឺមនិល្មនជាតរឿងខុស្្គងអី្តទ តព្ ះវាព្គ្មន់
ល្ ជា មយស្មា ី ត ើយតបើសិ្នជាតយើងមនិមានបុំណងអាព្មមត់ទ តនះវាមនិខុស្
តទ(តទះបទរមពរីតអ្តភសូ្រ ជុំពូម ៤:២៩ បានហាមមត៏ោយ) ។ គ្ម ថ់ា ព្ពះជា
មាច ស់្ទ តមើលរិ ារបស់្គ្ម ត់ទត ើ រឺមនិយម មយស្មាគី្ម ជ់ាស្ុំខានត់នះតទ។ 
ត ើខុ្ុំអារព្បល្មមជាមយួគ្ម យ៉់ងែូរតមារ? ម ិាភមាខុ្ិុំបានតលើមត  ុផល តែើមប ី
ការ រការត ល មយអ្សុ្តរាះ ល្ែលអារតធាើឲ្យអ្នមមនិតជឿព្ពះ មនិស្បាយរិ ា។ 
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ែូរតនះ ខុ្ុំមសួ៏្រគ្ម ថ់ា “ត  ុអ្ាីអ្នមចាុំបារព់្ ូវតោះសារ? អ្នមែឹងថា វាជា មយមិនលអត ើយ 
ត  ុអ្ាីមិនជព្មុះវាតចាល?”  
 បញ្ញា ថ្នការត ល មយអ្សុ្រស្ រជឺាឧទ រណ៍ ូរមយួប៉ុតណាា ះ។ ត ើតយើងមុំពុងល្ 
ពាយមរមាទុមតស្រមាអីាព្មម ់ មនុងរ ិាតយើង ល្ែលតធាើឲ្យព្ពះអ្មាច ស់្មនិស្ពាព្ពះទយ័ឬ? 
តយើងរាល់គ្មន សុ្ទធល្ បានព្បព្ពិ ាែូរតនះ ពមីយួតពលតៅមយួតពល ប៉ុល្នា អ្នមល្ែលពិ ជារង់
តែើរតាមព្ពះតយសូ៊្វ មនិអារមានស្នាិភាពមនុងរិ ាត ើយ តបើសិ្នជាពួមតរព្ស្ឡាញ់
តលាមយិ ខាល ុំងជាងព្ពះតនះ។  
ទបី ី តយើងររួល្ ពនិ ិយតមើលទុំនមទ់ុំនង ល្ែលតយើងមានជាមយួអ្នមែថ្ទ។ កាលខុ្ុំតៅតរៀន ខុ្ុំ
មានស្ព្ ូវមាន ម។់ នងមានតឈាេ ះ ូរ(ីLori)។ នងរូលរិ ាតាមតធាើបាបខុ្ុំ តធាើឲ្យខុ្ុំស្អបន់
ង។ បនទ បព់ខុ្ីុំបានទទួលតជឿព្ពះតយសូ៊្វ អាមបបមិរយិរបស់្ខុ្ុំរុំត ះ ូរ ី មប៏ានផ្ទល ស់្បាូរ។ 
ល្ វាមនិមាននយ័ថា ខុ្ុំឈ្បស់្អបគ់្ម ត់នះតទ។ … ខុ្ុំព្គ្មនល់្ មនិរងស់្អបគ់្ម ត់ទៀ ។ ខុ្ុំម៏
បានអ្ធសិាា ន តាមរតបៀបល្ែលខុ្ុំមនិល្ែលអ្ធិសាា នពមុីនមម។ ខុ្ុំបានទូលសូ្មឲ្យព្ពះអ្ងគ
ជួយ ខុ្ុំ ឲ្យព្ស្ឡាញ់នង។ តៅតពលយបម់យួ ខុ្ុំបានយល់ស្បាតិ ើញ ូរកីាល យជាម ិាលអ
បុំផុ របស់្ខុ្ុំ។ តៅថ្ងងបនទ ប ់ តពលខុ្ុំជួបគ្ម ត់ៅសាលាតរៀន ខុ្ុំមប៏ានឈ្បស់្អបគ់្ម ។់ ព្ពះ
ជាមាច ស់្បានត ល្ើយ បការអ្ធសិាា នរបស់្ខុ្ុំ ល្ែលព្ពះអ្ងគបាននុំឲ្យខុ្ុំទូលសូ្ម នងិបានជួយ 
ឲ្យខុ្ុំមានមាពី្ស្ឡាញ់រុំត ះស្ព្ ូវរបស់្ខុ្ុំ។  
 ព្ពះរមពរីបានល្រងថា “អ្នមណាល្ែលថា ខលួ នតៅមនុ ងពនលឺ ល្ ស្អបែ់ល់បងបអូ ន តនះ
តឈាេ ះថាតៅមនុ ងតស្រមាីងងឹ  ែរាបែល់ស្ពាថ្ងងតនះ” (១យ៉ូហាន ២:៩)។ តពលណាតយើង
បានថាា យជីវ ិតយើងែល់ព្ពះតយសូ៊្វ តនះមនិមាននយ័ថា តយើងនឹងឈ្បម់ានតស្រមាីអាព្មម់
មនុងរិ ាតយើងតនះត ើយ ប៉ុល្នា តបើតយើងរមាទុមតស្រមាសី្មអប ់រុំត ះអ្នមែថ្ទ ត ើយរិ ថា វា
មនិមានអ្ាខុីស្តទ តនះវាជាស្ញ្ញា តព្គ្មះថាន មម់យួតទៀ ត ើយ។  
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ស្របុមម រូរតយើងសួ្រខលួនឯងថា “ត ើនរណាមុំពុងែឹមនុំជីវ ិខុ្ុំ?” ត ើតយើងព្ ូវស្តព្មររិ ាតធាើ
អ្ាមីយួ តោយរតបៀបណា? តបើតយើងព្គ្មនល់្ តធាើតាមអារមេណ៍ សុ្ភាវរ ិ ឬត  ុផលរបស់្
តយើងតទ តនះមាននយ័ថា តយើងមនិបានឲ្យព្ពះតយសូ៊្វែឹមនុំជីវ ិតយើងតទ។ មនុងនមខុ្ុំជាសី្
លបៈមរវយ័តមេងមាន ម ់ខុ្ុំល្ ងល្ រងត់ៅតមើលវទិាសាថ នសី្លបៈ តៅទីព្មុងឈ្កឺាតហាគ ។ ថ្ងងមយួ 
ព្រសីូ្លបៈរបស់្ខុ្ុំបានមមជួបខុ្ុំ ត ើយនយិយថា គ្ម រ់ងប់ញ្ជូ នតឈាេ ះខុ្ុំរូលល្ផនមមយួ មនុង
សាលាតរៀនតនះ។ បនទ បព់ខុ្ីុំបានអ្ធសិាា ន សូ្មព្ពះអ្ងគែឹមនុំការស្តព្មររិ ាតនះ(កាល
តនះខុ្ុំតទើបល្ ទទលួតជឿព្ពះតយសូ៊្វ) ខុ្ុំមប៏ានព្បាបគ់្ម ថ់ា ខុ្ុំបានស្តព្មររិ ាមនិតៅតរៀនតៅ
ទីតនះ។  ខុ្ុំែឹងថា តៅមហាវទិាល័យតនះ មានការលបងួតព្រើនតពមស្ព្មាបខុ្់ុំ។ មាង៉តទៀ  
ខុ្ុំបានទទួលការបះ៉ ល់រិ ា ឲ្យរងប់តព្មើព្ពះ តាមរតបៀបតផសងមយួតទៀ ។ អាមបបមិរយិ
របស់្ខុ្ុំ មប៏ានផ្ទល ស់្បាូរទុំងព្ស្ុង ត ើយខុ្ុំមប៏ានតៅតរៀនតៅសាលាព្ពះរមពរីវញិ តែើមបតីរៀបរុំ
ខលួន ស្ព្មាបក់ាររស់្តៅជាតបស្មជន តៅតព្ៅព្បតទស្។ ទសិ្តៅថ្នជីវ ិខុ្ុំ ព្ ូវបានព្ពះជា
មាច ស់្មុំណ  ់ ែូរតនះ ខុ្ុំមនិព្ ូវឲ្យមាពី្បាថាន របស់្ខុ្ុំ ែឹមនុំជីវ ិខុ្ុំត ើយ។ អ្ាលី្ែលរួរឲ្យអ្ស់្
ស្ុំតណើ រតនះរឺ តពលល្ែលខុ្ុំបានតៅតរៀនតៅសាលាព្ពះរមពរី ខុ្ុំមប៏ានតរៀនបតណាើ រ ត ើយរម
ព្បាមរ់ុំណូលបតណាើ រ តាមរយៈការរូររុំនូរ។ 
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ស្របុមម ស្ុំណួរស្ុំខានប់ុំផុ  រជឺាស្ុំណួរល្ែលព្ពះតយសូ៊្វបានសួ្រពមួសិ្ស្សព្ពះអ្ងគ
ថា “ត ើអ្នមរាល់គ្មន ថា ខុ្ុំជាអ្នមណា?” (ម៉ាមុស្ ៨:២៩)។ ព្ពះអ្ងគមនិបានសួ្រថា “ត ើ
ពួមជុំនុុំថាខុ្ុំជានរណា?” “ត ើឪពុមមាា យរបស់្អ្នមថា ខុ្ុំជានរណា?” ឬ “ត ើម ិាភមាិ
របស់្អ្នមថា ខុ្ុំជានរណា?” ល្ ព្ពះអ្ងគបានសួ្រពួមសិ្ស្សរបស់្ព្ពះអ្ងគ តែើមបឲី្យពមួតរ
ត ល្ើយតរញពរី ិា ផ្ទទ ល់ៗខលួនថា ព្ពះអ្ងគជានរណា។ ព្ពះអ្ងគមសួ៏្រស្ុំណួរតនះ មមតយើង
មាន ម់ៗ ផងល្ែរ។ ែូរតនះ ត ើអ្នមថា ព្ពះអ្ងគជានរណា?  បនទ បព់អី្នមបានអានតរឿងរបស់្
ព្ពះអ្ងគ មនុងព្ពះរមពរីប៊បីត ើយ ត ើអ្នមថា ព្ពះអ្ងគជានរណា?  
 ការរតព្មើនវយ័ធុំត ើង មនុងនមជាអ្នមតៅព្ពះវហិារ អារជាតរឿងែព៏្បតស្ើរ។ ប៉ុល្នា វា
មម៏ានបញ្ញា ព្បឈ្មផងល្ែរ។ ខុ្ុំសូ្មតលើមទឹមរិ ាអ្នម ឲ្យល្ស្ាងយល់អ្ុំពពី្ពះតយសូ៊្វ 
តោយផ្ទទ ល់ខលួន។ សូ្មមុុំឲ្យតពលតវលាមនលងផុ តៅ តោយមនិបានសាគ ល់ព្ពះអ្ងគ
រាស់្តនះត ើយ។ 
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តបើសិ្នជាអ្នមរងល់្ស្ាងយល់បល្នថមអ្ុំពពី្ពះតយសូ៊្វ និងអ្ុំពកីារអ្ាលី្ែលព្ពះអ្ងគបានតធាើស្ព្មាប់
អ្នម តយើងខុ្ុំមានមូនតស្ៀវតៅជាតព្រើនតទៀ  ល្ែលនឹងត ល្ើយស្ុំណួរធុៗំ  ែូរជា: ត ើព្ពះតយសូ៊្វ
ជានរណា? ត ើតយើងពិ ជាអារតជឿព្ពះរមពរីឬតទ? តែើមបទីញយម ឬ Download តោយ
ឥ រិ ថ្ងល  សូ្មរូលតៅតាម link: https://khmer-odb.org/ds/ 
 
ប្រែសររួលជាភាសាប្មែរ ដោយ ដោក សុម គីរ 
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