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ហេតុអ្វពី្រះជាម្ចា ស ់
មិនឆ្លើយតបការអធិស្ឋា នរបសខ់្ញុំ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why God doesn’t answer me?  

នាំមកជូនដោយ  
នាំម ៉ាណាប្រចាំថ្ងៃ 
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ហេតុអ្វីព្រះជាម្ចា សមិ់នហឆលើយតបការអ្ធិស្ឋា នរបសខុ្់ុំ?  

ត ើ អ្នកបានសនទនាជាមួយព្ពះជាម្ចច ស់ ជាត ៀងទា ត់ ? ត ើអ្នកបាន ូលថ្វា យបញ្ហា របស់អ្នក ត ើយ ូលសូមជំនយួពើព្ ង់ឬត ? 
មនុសសជាតព្រើនតៅមិនទានយ់ល់ អ្ពំើតរឿងតនះ។ តបើអ្នកបាន ូលសូមអ្ាើ
មួយ ពើព្ពះ ត ើយមិនបាន  ួលការត្លើយ បពើព្ ង់ តនាះអ្នកព្បហ លជា
រងឈ់បត់ជឿថ្វ ព្ពះពិ ជាម្ចនហមន ឬអ្នកតជឿថ្វ តបើព្ ងព់ិ ជាម្ចនហមន 
តនាះព្ ងក់៏មិនសូវខ្ាល់ពើអ្នកហដរ។   
 អ្នកព្បហ លជាម្ចនការភ្ញា កត់ផអើល តពលហដលអ្នកបានដឹងថ្វ ព្ពះគមពើរ
បានហរង អ្ំពើការអ្ធិស្ឋា នរបស់មនុសសជាតព្រើន ហដលធ្លល ប់្ លងកា ប់ញ្ហា
តនះ។ ប គមពើរ ំនុកដំតកើងជំពូក ៧៧ គជឺាតសរកតើអ្ធិស្ឋា ន ហដលតោក
តអ្ស្ឋភបានសរតសរ។ តៅកនុងតសរកតើអ្ធិស្ឋា នតនះ តយើងត ើញថ្វ តោក
តអ្ស្ឋភតសទើរហ គ្មា នសងឃមឹតៅកនុងខ្លួនទាល់ហ តស្ឋះ តព្រះព្ពះព្ ងហ់ាក់
ដូរជាមិនតអ្ើតពើររំតរះគ្ម ់។ ប៉ុហនត តៅរុងបញ្ចបន់នតសរកតើអ្ធសិ្ឋា នតនះ 
តោកតអ្ស្ឋភកប៏ានងាកតរញពើភ្ញពអ្ស់សងឃមឹ ត ើយហបរមករកការ ុក
រិ តព្ពះកានហ់ ខ្ល ងំ។ ត ើគ្ម ់អារម្ចនកតើសងឃមឹត ើងវញិ តោយរតបៀប
ណា? ព្ ងរ់ំណុរតនះ តយើងចបំារព់្ ូវយកតសរកតើអ្ធិស្ឋា នមួយជំពូក
តនះ មកតធាើការសិកា ដូរ តៅ :  
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 នុំកដតំកើង ៧៧:១-១២ 
១ ខ្ាុ បំនលឺសំត ង អ្រំវនាវដល់ព្ពះ  

ខ្ាុ បំនលឺសំត ងត ើងដល់ព្ពះ ត ើយព្ ងក់ស៏្ឋត បខ់្ាុ  ំ
២ តៅនងងហដលខ្ាុ មំ្ចនតសរកតើតវ នា តនាះខ្ាុ បំានហសាងរកព្ពះអ្ម្ចច ស់ 
 តៅតពលយប់ តនាះខ្ាុ ំបានព្ប ូលនដត ើងឥ ឈបឈ់រ 

ព្ពលឹងខ្ាុ មិំនព្ពមកានត ុកខត  
៣ ខ្ាុ នឹំកពើព្ពះ តនាះខ្ាុ មំ្ចនរិ ត ុរន ុ់រា ខ្ាុ នឹំកជញ្ជ ឹង  

តនាះវញិ្ហា ណខ្ាុ កំត៏លាើយតៅ។ –បងអង ់
៤ ៙ ព្ ង ់ល់ហភនក ូលបងគមិំនឲ្យលក ូ់លបងគមំ្ចន 
តសរកតើ ុកខព្បតដញ ទាល់ហ រកនិយាយមិនតរញ 

៥  ូលបងគបំានពិចរណាពើអ្ស់ទាងំនងងកនលងតៅត ើយ  
និងអ្ស់ទាងំឆ្ន ពំើកាលមុន 

៦  ូលបងគនឹំកត ើញ នុំកហដលធ្លល បត់ព្រៀងតៅតពលយប់  
តនាះ ូលបងគបំានព្ ិះរះិកនុ ងរិ ត ត ើយវញិ្ហា ណ ូលបងគ ំ

កហ៏សាងរកតសរកតើរតំ ើយហដរ 
៧ ត ើព្ពះអ្ម្ចច ស់ព្ ងនឹ់ងតបាះបងត់ចលជាដរាបឬ  
ត ើព្ ងមិ់នព្ពមតព្បាសព្បាណត ៀ ត ឬ 

៨ ត ើតសរកតើសបបុរសននព្ ងអ់្ស់រលើងជាដរាបតៅឬ 
 ត ើតសរកតើសនាព្ ងអ់ាកខ់្នតៅជានិរចឬ 

៩ ត ើព្ពះព្ ងត់ភលរព្បព្ពឹ តតោយករណុារបស់ព្ ងត់ ើយឬ  
ត ើព្ ងប់ានបិ បាងំតសរកតើអាណិ តមត្តត របស់ព្ ង ុ់ក 
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តោយតសរកតើខ្ា ល់ហដរឬអ្ើ។ –បងអង ់

១០ ៙ តនាះ ូលបងគបំាននឹកថ្វ តនះត ើយជាតសរកតើ ុកខ 
របស់ ូលបងគ ំហ  ូលបងគនឹំងនឹកចពំើព្គ្ម 

ហដលព្ពះ សតស្ឋត នំនព្ពះដខ៏្ពស់បផុំ  បានតព្បាសវញិ 
១១  ូលបងគនឹំងរឭកពើអ្ស់ទាងំការននព្ពះតយ ូវ៉ ដបិ  ូលបងគនឹំកត ើញ

អ្ស់ទាងំការអ្ស្ឋច រយ ហដលព្ ងប់ានតធាើកាលពើតដើម 
១២  ូលបងគនឹំងរពឹំងគិ ពើព្គបទ់ាងំការរបស់ព្ ង ់ត ើយពិចរណា 

ពើកិរចហដលព្ ងត់ធាើទាងំប៉ុនាា ន។ 
— ំនុកដតំកើង ៧៧:១-១២ 

 តោ កតអ្ស្ឋភបានចប់តផតើមការអ្ធិស្ឋា នរបស់គ្ម ់ តោយហព្សករកព្ពះ កនុងតពលហដលគ្ម ព់្ ូវការជំនយួពើព្ ង់។ 
មនុសសជាតព្រើនក៏បានអ្ធិស្ឋា នដូរតនះហដរ។ គ្ម ់
បានរូលមករកព្ពះ តោយ ―តសរកតើតវ នា‖ ត ើយ
ព្ពលឹងគ្ម ់ ―មនិព្ពមកានត ុកខ‖ត (ខ្.២) 
ព្បហ លជាមកពើគ្ម រ់ងឲ់្យព្ពះព្ ងរូ់លមកកនុង
បញ្ហា របស់គ្ម ់ ត ើយហកហព្បស្ឋថ នភ្ញពរបស់គ្ម ់។ 
តយើងមិនដឹងថ្វ គ្ម ម់្ចនបញ្ហា អ្ាើត ។ ប៉ុហនត តយើង
អារនិយាយថ្វ កាលតនាះ តោកតអ្ស្ឋភកំពុងហ 
តព្សកឃ្លល នជំនួយរបស់ព្ពះជាម្ចច ស់។ 
មនុសសម្ចន ក់ៗ សុ ធហ ្លងកា ត់ពលតវោ និងស្ឋថ ន
ភ្ញពដ៏ពិបាក។  គ្មា ននរណាម្ចន ក់ ហដលរស់តៅ 
តោយគ្មា នការឈចឺបត់ស្ឋះតនាះត ើយ។ ប៉ុហនត 

“ទូលបង្គនឹំង្រឭកពី
អស់ទងំ្ការននព្ពះ
យេហូវ៉ា  ដ្បិតទូល 
បង្គនឹំកយ ើញអស់
ទងំ្ការអស្ចា រយ 
ដដ្លព្ទង្់បានយ្វើ
កាលពីយដ្ើម។ 
ទំនុកដ្យំកើង្ ៧៧:១១ 
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តពលហដលតយើងរូលតៅរកព្ពះជាម្ចច ស់ តពលហដលតយើងម្ចនបញ្ហា  ដូរ
តោកតអ្ស្ឋភ ត ើតយើងនឹងម្ចនជនំួយមកពើព្ពះ ឬតយើងនឹងម្ចនការភន័ត
ភ្ញងំកានហ់ ខ្ល ងំ? បញ្ហា របស់តោកតអ្ស្ឋភកានហ់ យ៉ាបយុ់នឺ ត ើយគ្ម ់
ក៏បាន្ងល់ថ្វ ត ើព្ពះព្ ងប់ានតភលររតបៀបព្បព្ពឹ តរំតរះគ្ម ់ ដូរតសរកតើ
ករុណា ឬតសរកតើអាណឹ ត ើយឬ(ខ្.៨-៩)។ កនុងតពលហដលព្ពះជាម្ចច ស់
ម្ចនភ្ញពស្ឋង  ត់សងៀម មិនត ើញត្លើយ បរំតរះគ្ម ់ តោកតអ្ស្ឋភក៏បាន
គិ ថ្វ ការអ្ធិស្ឋា នមិនបាននាឲំ្យគ្ម រ់កត ើញរតមលើយ ឬ ំនុករិ តត ើង
វញិត ើយ។ 
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ហោលបុំណងននការអ្ធិស្ឋា ន 

វ 
ជាការព្ ឹមព្ ូវណាស់ ហដលតោកតអ្ស្ឋភបាន ូលសូមអ្ាើមួយពើព្ពះ 
តព្រះប គមពើរ១យ៉ូហាន ៥:១៤ បានតលើក ឹករិ តតយើងថ្វ ―តយើងក៏

ម្ចនតសរកតើកាល ហាន ដល់ព្ ងយ៉់ាងដូតរនះហដរ គថឺ្វ តបើតយើងនឹងសូមអ្ាើ 
ហដលព្ ូវត្តមព្ពះ ឫ ័យព្ ង់ តនាះព្ ងន់ឹង  លួព្ពម‖។ ព្ពះតយសូ៊វ
បានពនយល់ពួកស្ឋវក័របស់ព្ ង់ថ្វ ―ត្តងំពើតដើមមក អ្នករាល់គ្មន មិនបាន
សូមអ្ាើ តោយនូវត ា្ ះខ្ាុ ំត  ឥ ូវ រូរសូមរុះ តនាះអ្នករាល់គ្មន នឹងបាន 
តដើមបើឲ្យតសរកតើអ្ំណររបស់អ្នករាល់គ្មន បានតររតពញពិ ‖(យ៉ូហាន 
១៦:២៤)។ 
 ព្ពះជាម្ចច ស់សពាព្ពះ ័យឲ្យតយើងនាកំារ ូលសូម និង ព្មូវការទាងំ
អ្ស់ មក ូលថ្វា យដល់ព្ ង់។ ហ តយើងកព៏្ ូវ
អ្ធិស្ឋា ន  តោយស្ឋរមូលត  ុជាតព្រើនត ៀ  គឺ
មិនព្គ្មនហ់ តោយស្ឋរតយើងម្ចន ព្មូវការ ឬ
ម្ចនអ្ាើហដលព្ ូវ ូលសូមប៉ុតណាណ ះត ើយ។   
 តោកតអ្ស្ឋភព្បហ លជាគិ ថ្វ ការ
អ្ធិស្ឋា នហ មាង៉ នឹងជួយតោះព្ស្ឋយបញ្ហា
របស់គ្ម ់។ ហ តពលហដលព្ពះព្ ងព់្បាបត់យើង
ឲ្យអ្ធសិ្ឋា ន ព្ ងម់ិនព្គ្មនហ់ រងឲ់្យតយើង ូល
ថ្វា យព្ ង់ អ្ំពើបញ្ហា នើមួយៗហដលតយើងម្ចន
ប៉ុតណាណ ះត  ត ើយព្ ងក់៏មិនសពាព្ពះ ័យឲ្យ
តយើងអ្ធិស្ឋា ន ត្តមកបួន ឬ ម្ចល ប ់ ដូរអ្នកកានស់្ឋសនាតនាះត ើយ។ ព្ពះ
ព្ ងស់ពាព្ពះ ័យឲ្យតយើងនិយាយតៅកានព់្ ង់ (ការអ្ធសិ្ឋា នជាការ
សនទនាជាមួយព្ពះ) ត ើយស្ឋគ ល់ព្ ងក់ានហ់ រាស់ គដូឺរអ្ាើហដលតយើងតធាើ 

ព្ពះអ្ងគសពាព្ពះ ័យ
ឲ្យតយើងនយិាយតៅ
កានព់្ ង់ ត ើយស្ឋគ ល់
ព្ ងក់ានហ់ រាស់  
គឺដូរអ្ាើហដលតយើងតធាើ 
តៅកនុង នំាក ់នំង
ដន ត ៀ ។ 
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តៅកនុង ំនាក ់ំនងដន ត ៀ ។ 
 ជាញឹកញាប់ តយើងគិ ថ្វ ការអ្ធិស្ឋា ន គជឺារូបមនតមួយ ហដលកនុង
តនាះ ការ ូលសូមជំនួយពើព្ពះ នាឲំ្យតយើង  ួលការត្លើយ បដអ៏្ស្ឋច រយពើ
ព្ ង់ ហដលតោះព្ស្ឋយបញ្ហា របស់តយើង។ តោកតអ្ស្ឋភក៏ម្ចនផន គ់ំន ិ
ដូរតនះផងហដរ បានជាគ្ម ់សួរថ្វ ត  ុអ្ាើ ព្ពះជាម្ចច ស់មិនត្លើយ បការ
អ្ធិស្ឋា នរបស់គ្ម ់?( ំនុកដំតកើង ៧៧:៧-៩)។  
 តយើងព្បហ លជាធ្លល បសួ់រសំណួរដូរតនះផងហដរ។ តបើសិនជាតយើងគិ 
ថ្វ តយើងអ្ធសិ្ឋា ន ព្គ្មនហ់ តដើមបើឲ្យបាន  ួលអ្ាើមួយ ហដលតយើងព្ ូវការ 
តនាះតយើងនឹងម្ចនការខ្ករិ តជាញឹកញាប់ ត ើយ្ងល់ថ្វ ត ើព្ពះខ្ាល់ពើ
តយើងហដរឬត ។ សូមតយើងព្សនមថ្វ តបើសិនជាព្ពះព្ ងព់្គ្មនហ់ ត្លើយ ប 
រំតរះតសរកតើអ្ធិស្ឋា ននើមយួៗ របស់មនុសសទាងំអ្ស់(ត្តមគំនិ របស់
តយើង) តោយព្បទានអ្ាើៗ ហដលតយើងរាល់គ្មន  ូលសូម ឬព្ ូវការ តនាះពិភព
តោកនឹងម្ចនភ្ញពវកឹវរភ្ញល ម។ តព្រះអ្ាើហដលតយើងគិ ថ្វ តយើងព្ ូវការ នងិ
រងប់ាន អារម្ចនការប៉ះ ងគិរ នងិព្បឆ្ងំនឹងការអ្ធិស្ឋា ន ូលសូមរបស់
អ្នកដន ។  
  ើបំផុ  សំណួរ និងការសងសយ័របស់គ្ម ់ ព្ពមទាងំភ្ញពស្ឋង  ត់សងៀម
របស់ព្ពះ បាននាឲំ្យគ្ម ត់ធាើការសននោិា នថ្វ ―ត ើព្ពះព្ ងត់ភលរព្បព្ពឹ តតោយ
ករុណារបស់ព្ ងត់ ើយឬ?‖(ខ្.៩)។ ការសួរដូរតនះ គមឺិនខុ្សពើការ
និយាយថ្វ ―ខ្ាុបំានអ្ធិស្ឋា នតពញមួយយប់។ ហ ព្ពះជាម្ចច ស់មិនបានតធាើអ្ាើ
តស្ឋះ។ ដូរតនះ ខ្ាុសំននិោា នថ្វ ខ្ាុមំិនអារ ុករិ តព្ពះអ្ងគបានត ។ ព្ ង់
តភលរ ំនុកបព្មុងខ្ាុតំ ើយ។ ខ្ាុមំិនអារពឹងហផអកតលើព្ ងត់ ‖។  
 ការគិ ដូរតនះ បាននាឲំ្យតោកតអ្ស្ឋភរងឈ់បព់ឹងហផអកតលើព្ពះទាងំ
ព្សុងហ មតង។ ត ើតធាើដូរតមតរឲ្យគ្ម អ់ារពឹងហផអកតលើព្ពះអ្ងគ តៅតពល
ហដលគ្ម ម់ិន ុករិ តព្ពះអ្ងគ?  
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ហតើហោកហអ្ស្ឋភហធវើដូចហមេច? 

ភ្ញល  មៗតនាះ តោកតអ្ស្ឋភព្ស្ឋបហ់ ព្  បម់ករកតសរកតើពិ វញិ 
តោយហងលងថ្វ ― ូលបងគនំឹងរឭកពើអ្ស់ទាងំការននព្ពះតយ ូ

វ៉‖(ខ្.១១) ។  ការភ័យខ្ល រ និងការសងសយ័របស់គ្ម ់ កព៏្ ូវបានជំនសួ 
តោយការ ុករិ តព្ពះត ើងវញិ។ ដូរតនះ ត ើម្ចនតរឿងអ្ាើកំពុងហ តកើ 
ត ើង? 
 សូមតយើងកំុយល់ព្រ ។ំ ការសងសយ័របស់តោកតអ្ស្ឋភ មនិបាន
រោយបា ភ់្ញល មៗទាងំព្សុងត ើយ។ គ្ម ព់្គ្មនហ់ បាន  ួល ឬត ើញពនលឺ
ននតសរកតើពិ ខ្ងវញិ្ហា ណ ភលតឺ ើងកនុងគំនិ គ្ម ់ប៉ុតណាណ ះ។ គ្ម ប់ានតធាើនូវ
ការដ៏ស្ឋមញ្ា ហ សំខ្នណ់ាស់។ គ្ម ប់ានងាកតរញពើការតតត  តៅតលើ
ខ្លួនឯង មកតតត  តៅតលើព្ពះជាម្ចច ស់វញិ។ គ្ម ឈ់បន់ិយាយតៅកានព់្ពះ 
អ្ំពើបញ្ហា របស់គ្ម ់ត ៀ ត ើយ ប៉ុហនត តពលតនះ គ្ម អ់្ធិស្ឋា នតៅកានព់្ពះ
ជាម្ចច ស់ តោយនិយាយអ្ំពើព្ពះអ្ងគវញិ បានតសរកតើថ្វ គ្ម ក់ំពុងហ រឭំក
ខ្លួនឯង តោយនិយាយថ្វ ព្ពះព្ ងជ់ានរណា ត ើយព្ ងប់ានតធាើការអ្ាើខ្លះ
(ទាងំតៅកនុងជើវ ិគ្ម ត់ទ ល់ កដូ៏រជាតៅកនុង ំព័រព្ពះគមពើរ)។ 
 តយើងមិនចបំារព់្ ូវម្ចនការភ័យខ្ល រ រំតរះការសងសយ័របស់តយើង
ត  ត ើយតយើងកម៏ិនចបំារព់្ ូវោកប់ាងំការសងសយ័របស់តយើង តៅ
រំតរះព្ពះហដរ។ ព្ពះព្ ងព់្ជាបអ្ំពើការសងសយ័ និងភ្ញពអ្សុវ ថភិ្ញពរបស់
តយើង។ ប៉ុហនត តពលណាតយើងម្ចនបញ្ហា  ព្ ង់សពាព្ពះ ័យឲ្យតយើង តតត  
តៅតលើព្ ង់ ជាជាងតតត  តៅតលើភ្ញពកតមាយរបស់តយើង។  
 ការសងសយ័របស់តោកតអ្ស្ឋភបានបណាត លឲ្យគ្ម ម់្ចនការអ្ស់ស
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ងឃមឹ។ ប៉ុហនត តពលហដលគ្ម គ់ិ អ្ំពើព្ពះ ត ើយរំណាយតពលនឹកចថំ្វ 
ព្ពះព្ ងជ់ានរណា ត ើយតមើលតសរកតើអ្ាើហដលព្ពះគមពើរបានហរងអ្ំពើព្ ង់ 
គ្ម ក់៏បាន  ួលការតលើក ឹករិ ត នងិម្ចនភ្ញពព្សស់ព្ស្ឋយត ើង។ 
 ត្តមធមាត្ត តយើងយកការអ្ធសិ្ឋា ន ជាជតព្មើសរុងតព្កាយ តពលណា
តយើងម្ចនបញ្ហា ។ ត ើយតពលតយើងអ្ធិស្ឋា ន តយើងតព្រើនហ អ្ធិស្ឋា នដូរ
តោកតអ្ស្ឋភ ត ើយ ូលដល់ព្ពះ នូវបញ្ហា ហដលតយើងព្ ូវការឲ្យព្ ងត់ោះ
ព្ស្ឋយឲ្យតយើង។ ផទុយតៅវញិ តយើងព្ ូវយល់អ្ំពើតគ្មលបំណងននការ
អ្ធិស្ឋា នដូរតោកតអ្ស្ឋភ តៅកនុងខ្.១១។ ការអ្ធិស្ឋា នគជឺាការសនទនា
ជាមួយព្ពះ ហដលកនុងតនាះ តយើងព្ ូវតរៀនស្ឋគ ល់ព្ ងឲ់្យកានហ់ រាស់។ វជា
តពលហដលតយើងអារម្ចន ំនុករិ តកានហ់ ខ្ល ងំរំតរះព្ពះ ខ្ណៈតពល
ហដលតយើងនឹកច ំ អ្ំពើការអ្ាើហដលព្ ងប់ានតធាើសព្ម្ចបត់យើង និងការអ្ាើហដល
ព្ ងន់ឹងតធាើសព្ម្ចបត់យើង ត ើយការអ្ាើហដលព្ ងប់ានសនាថ្វ នឹងតធាើ
សព្ម្ចបត់យើង ព្ពមទាងំនឹកចថំ្វ ព្ ងប់ានបតងកើ តយើងឲ្យកាល យជានរ
ណា។ និយាយរមួ តយើងព្ ូវហ តតត  ទាងំព្សុងតៅតលើព្ ង់។ 
 តបើតយើងចបត់ផតើមការអ្ធិស្ឋា ន តោយតតត  តៅតលើខ្លួនឯង នងិតៅតលើ
បញ្ហា របស់តយើង តនាះម្ចនន័យថ្វ តយើងរ ឹ ប ិការអ្ធិស្ឋា នរបស់តយើង 
ត ើយតយើងតមើលត ើញហ ខ្លួនឯង។ តបើការអ្ធិស្ឋា នរបស់តយើងតតត  តៅ
តលើព្ពះ តនាះតពលណាតយើងរូលដល់រំណុរហដលនិយាយអ្ំពើបញ្ហា របស់
តយើង តយើងកហ៏លងតតត  តៅតលើខ្លួនឯងត ៀ ។ ការតនះមិនម្ចនន័យថ្វ 
បញ្ហា របស់តយើងនឹងរោយបា ់ ឬព្ ូវបានតោះព្ស្ឋយភ្ញល មៗតនាះត ។ 
 ប៉ុហនត វម្ចនន័យថ្វ តយើងអារព្បឈមមុខ្តោះព្ស្ឋយវ តព្រះតយើង
ពឹងហផអកតៅតលើព្ពះ មិនហមនពឹងហផអកតលើខ្លួនឯងត ៀ ត ។  ត  ុអ្ាើព្ពះជា
ម្ចច ស់មិនត្លើយ ប? ជាញឹកញាប់ តយើងមិនដឹងរាស់ថ្វ ត  ុអ្ាើព្ពះជា
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ម្ចច ស់ហាកដូ់រជាម្ចនភ្ញពស្ឋង  ត់សងៀមតនាះត ើយ។ តទាះជាយ៉ាងណាក៏
តោយ អ្ាើហដលតយើងអារតរៀនបានពើតរឿងរបស់តោកតអ្ស្ឋភតនាះគឺ ភ្ញព
ស្ឋង  ត់សងៀមរបស់ព្ពះបាននាឲំ្យតោកតអ្ស្ឋភម្ចនតពល តដើមបើតល ស់បតូរការ
គិ របស់គ្ម ់ តោយងាកតរញពើការតតត  តៅតលើខ្លួនឯង ត ើយហបរមកតតត
 តៅតលើព្ពះអ្ងគវញិ។ ការស្ឋង  ់តសងៀមរបស់ព្ពះ បានតធាើឲ្យគ្ម ឈ់ចឺប់ 
ហ វបានជួយគ្ម ឲ់្យរូលតៅជិ ព្ពះអ្ងគកានហ់ ខ្ល ងំ ហដលតនាះការសំខ្ន់
បំផុ  ហដលព្ពះអ្ងគសពាព្ពះ ័យឲ្យតយើងតធាើ។ ព្ ងស់ពាព្ពះ ័យឲ្យតយើង
ស្ឋគ ល់ព្ ង់ ត ើយម្ចនភ្ញពសនិ ធស្ឋន លជាមួយព្ ង់។ តបើព្ពះព្ ងហ់ ងហ 
ព្បទាននូវដំតណាះព្ស្ឋយភ្ញល មៗ សព្ម្ចបប់ញ្ហា របស់តយើង ត ើតយើងនឹងខ្ំ
តរៀនឲ្យស្ឋគ ល់ព្ ងឬ់ត ? តយើងនឹងមិនរំណាយតពលតព្រើនជាមួយព្ ង់
ត ។ តយើងនឹងច  ុ់កព្ ង់ ដូរម្ចសុើនតោះព្ស្ឋយបញ្ហា សា័យព្បវ តិ។  
ទុំនុកដុំហកើង ៧៧:១៣-២០ 

១៣ ឱព្ពះអ្ងគតអ្ើយ ផលូវព្ ងជ់ាផលូវបរសុិ ធ 
ត ើម្ចនព្ពះឯណាហដលធដូំរជាព្ ង ់
១៤ ព្ ងជ់ាព្ពះហដលតធាើការយ៉ាងអ្ស្ឋច រយ 
ព្ ងប់ានសំហដងឲ្យស្ឋគ ល់ឥទាធ នុភ្ញពននព្ ង ់

តៅកណាត លអ្ស់ទាងំស្ឋសន ៍
១៥ ព្ ងប់ានតព្បាសបណាត រាស្តសតឲ្យររួ 

តោយព្ពះ សតរបស់ព្ ង ់
គឺជាពួកកូនតៅយ៉ាកុប និងយ៉ូហសបផង។ –បងអង ់
១៦ ៙ ឱព្ពះអ្ងគតអ្ើយ  ឹកទាងំប៉ុនាា នបានត ើញព្ ង ់
គឺ ឹកទាងំប៉ុនាា នបានត ើញព្ ង់ ត ើយម្ចនតសរកតើភិ ភយ័ 

អ្ស់ទាងំ ើជំតៅក៏ញ័រហដរ 
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១៧ អ្ស់ទាងំពពកបានចក ់ឹកតរញ 

នផទតម កប៏តញ្ចញសូររពំង 
ត ើយព្ពួញរបស់ព្ ងប់ានត ើរតៅព្គបអ់្តនលើហដរ 
១៨ សូរតសៀងននផគររបស់ព្ ងក់ត៏ៅកនុងខ្យល់ករួ 
តផលកបតនាទ របានបំភលឺតោកើយ ៍ឯហផនដើកញ័៏រកតព្កើក 
១៩ ផលូវហដលព្ ង់យាង តនាះតៅកនុងសមុព្  
ត ើយផលូវព្រករបស់ព្ ង់ កត៏ៅ ើម្ចន ឹកតព្រើន 
ឥ ម្ចនអ្នកណាត ើញោនព្ពះបា ព្ ងត់ ើយ 
២០ ព្ ងប់ាននារំាស្តសតព្ ង់ ដូរជា ាូងតរៀម 
គតឺោយនដរបស់ម៉ូតស និងតអ្ើរ ៉ុន។ 

 

តព លហដលតោកតអ្ស្ឋភតល ស់បតូរ សសនៈរបស់គ្ម ់ ត ើយចបត់ផតើមនិយាយអ្ំពើព្ពះ តៅកនុងការអ្ធិស្ឋា នរបស់គ្ម ់ ត ើគ្ម ប់ានជ
ញ្ជ ឹងគិ អ្ំពើអ្ាើ? 
 ការតព្បាសតោះរបស់ព្ពះ: តោកតអ្ស្ឋភបាននឹកចអំ្ំពើរតបៀបហដល
ព្ពះបាន ―តព្បាសតោះ‖(ខ្.១៥) រាស្តសតរបស់ព្ ង់ កាលពើមុន។  ការតោះ
អ្ាើមួយ គជឺាការបងន់ងល តដើមបើយកវមកវញិ។ ដូរតនះ កនុងប គមពើរតនះ 
តោកតអ្ស្ឋភកំពុងហ នឹកចអំ្ំពើតពលហដលព្ពះជាម្ចច ស់បានជួយសតស្តងាគ ះ
រាស្តសតព្ ង់ ឲ្យររួពើបញ្ហា  ឬខ្ា ងំសព្ ូវរបស់ពួកតគ ត ើយនាពំួកតគមករក
ព្ ងវ់ញិ តោយសុវ ថភិ្ញព។ 
 ព្គើសទបរស័ិ ក៏អារនឹកច ំ អ្ំពើរតបៀបហដលព្ពះបានតព្បាសតោះពួកតគ 
ឲ្យររួពើជើវ ិ ហដលបានោរត់រញពើព្ ង ់ ត ើយសមនឹង  ួលការជំនុជំ
ព្មះ។ ព្ពះតយសូ៊វហដលជាព្ពះរាជបុព្ត្តននព្ពះ យាងរុះមកហផនដើ តដើមបើ
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បងន់ងលតោះមនុសស ហដលបានបដិតសធព្ពះ។ តយើងរាល់គ្មន សុ ធហ បានរស់
តៅ តោយហាកដូ់រជាមិនខ្ាល់ពើព្ពះតស្ឋះ បានជាតយើងតរះហ តធាើអ្ាើៗ ត្តម
រិ តរបស់តយើង។ តនះត ើយជាអ្ំតពើបាប។   
 ―ដប ិឯព្ពះអ្ងគ(ព្ពះតយសូ៊វ) ហដលមិនបានស្ឋគ ល់បាបតស្ឋះ តនាះ
ព្ ងប់ានតធាើឲ្យព្  បជ់ា បួាប ជនំួសតយើងរាល់គ្មន វញិ តដើមបើឲ្យតយើងរាល់
គ្មន បានព្  បត់ៅជាតសរកតើសុររ ិរបស់ព្ពះ តោយនូវព្ពះអ្ងគតនាះ
ឯង‖(២កូរនិងូស ៥:២១)។ ព្ពះវរបិត្តបានឲ្យព្ពះតយសូ៊វហដលព្ ងគ់្មា ន
បាបតស្ឋះ មក  ួលខុ្សព្ ូវរំតរះអ្ំតពើបាបរបស់តយើង ត ើយព្ ងក់៏បាន
  ួលតទាសននអ្ំតពើបាបជំនួសតយើង តដើមបើឲ្យតយើងអារ  លួការតព្បាស
តោះ(ព្  បម់ករកព្ពះត ើងវញិ)។ ព្ពះតយសូ៊វព្ ូវតគឆ្ក ង តោយព្ ង់
បានសុគ ជំនួសតយើង ត ើយបនាទ បម់កព្ ងក់៏បានម្ចនព្ពះជនារស់ត ើងវ ិ
ញ។ ព្ពះតយសូ៊វបានអ្តញ្ជ ើញមនុសសម្ចន ក់ៗ  ឲ្យរូលរមួជាមួយព្ ង់ តៅកនុង
ជើវ ិងាើ ហដលរស់តៅជាមួយព្ពះ។  
 ហដលការតព្បាសតោះរបស់ព្ពះ ជារំណុរចបត់ផតើមននការអ្ធិស្ឋា ន
របស់តោកតអ្ស្ឋភជាយ៉ាងណា តនាះវកជ៏ារំណុរតតត  ដសំ៏ខ្ន់ តៅ
កនុងការសនទនារបស់តយើងជាមួយព្ពះផងហដរ។ តពលណាតយើងតរលថ្វ 
―ព្ ងប់ានតព្បាសបណាត រាស្តសតឲ្យររួ តោយព្ពះ សតរបស់ព្ ង‖់( ំនុកដំ
តកើង ៧៧:១៥) តនាះតយើងកគ៏ួរហ ចថំ្វ តយើងព្ ូវពឹងហផអកតៅតលើព្ពះខ្ល ងំ
ប៉ុណាណ ។ តយើងមិនអារតធាើជាកមាសិ ធរិបស់ព្ ងប់ានត  តបើតយើងតៅហ ពងឹ
ហផអកតលើកម្ចល ងំ ឬសម ថភ្ញពរបស់តយើងតនាះ។ តយើងតធាើជាកមាសិ ធិរបស់
ព្ ង់ តោយពឹងហផអកតលើការអ្ាើហដលព្ពះតយសូ៊វបានតធាើ និងតោយ ុករិ តព្ 
ង់។ សរុបមក តយើងព្ ូវរស់តៅ ជាតរៀងរាល់នងង ត ើយព្បឈមមុខ្នឹង ុកខ
លំបាកព្គបយ៉់ាង តោយពឹងហផអកតលើព្ពះ និងរូលតៅជិ ព្ ង់។ 
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ភ្ញពធពំ្បតសើររបស់ព្ពះ : ការនឹកចអំ្ំពើការជួយសតស្តងាគ ះរបស់ព្ ង់ គជឺាការ
ជញ្ជ ឹងគិ អ្ំពើភ្ញពធំព្បតសើរ អ្ណំារ និងកម្ចល ងំរបស់ព្ ង់។ ព្គើសទបរស័ិ 
អារជញ្ជ ឹងគិ  អ្ំពើការជាតព្រើនហដលព្ពះព្ ងប់ានតធាើកនុងជើវ ិពួកតគ។ ពកួ
តគកអ៏ារតបើកព្ពះគមពើរ តដើមបើហសាងយល់អ្ំពើព្ពះជនា ការបតព្ងៀន និងព្ពះ
រាជកិរចរបស់ព្ពះតយសូ៊វ។ ព្ ងជ់ា ―តសរកតើតររតពញ‖ របស់ព្ពះ(កូលុ៉ស 
១:១៥,១៩) ត ើយតយើងអារអានតសរកតើហដលបានហរងអ្ំពើកម្ចល ងំ នងិ
តសរកតើព្សឡាញ់ដ៏អ្ស្ឋច រយរបស់ព្ ង់។  
 គ្មា នការអ្ាើហដលអារឈនះព្ពះតយសូ៊វ ឬពិបាកតពកសព្ម្ចបព់្ ងត់ ើ
យ។ ត្តមពិ  ព្ ងប់ានព្បាបអ់្នកតដើរត្តមព្ ងថ់្វ ―តៅតោកើយត៍នះ តនាះ
អ្នករាល់គ្មន ម្ចនតសរកតើតវ នាហមន ប៉ុហនត ព្ ូវសងឃមឹត ើង ដប ិខ្ាុ ំបានឈនះ
តោកើយត៍ ើយ‖(យ៉ូហាន ១៦:៣៣)។ អ្ណំារ និងកម្ចល ងំ ហដលតធាើឲ្យ
តយើងម្ចនការភ័យខ្ល រ កស៏ថិ តៅតព្កាមការបងាគ បរ់បស់ព្ពះ។ ការអ្ាើហដល
អ្នកខ្ល រ កក៏ំពុងហ ខ្ល រព្ ងផ់ងហដរ។  
 អ្នកព្បហ លជារងន់ិយាយថ្វ ―ប៉ុហនត ព្ពះតយសូ៊វព្ ូវបានតគតធាើគុ  តៅ
តលើតឈើឆ្ក ងត ើយ! ដូរតនះ តសរកតើស្ឋល បប់ានឈនះព្ ងត់ ើយត ើ‖។ ជា
ការពិ ណាស់ ការសុគ របស់ព្ពះតយសូ៊វ គជឺាហផនការរបស់ព្ពះ តដើមបើ
ជួយសតស្តងាគ ះតយើងរាល់គ្មន ។ ត ើយជាងតនះតៅត ៀ  បើនងងបនាទ បព់ើព្ពះ
តយសូ៊វសុគ  ព្ ងប់ានយាងតរញពើផនូរ។ ព្ពះតយសូ៊វបានឈនះខ្ា ងំសព្ វូ
ទាងំអ្ស់ គសូឺមបើហ តសរកតើស្ឋល បក់ត៏ោយ។ តទាះតយើងជួបបញ្ហា អ្ាើក៏តោយ 
ក៏តយើងតៅហ អារ ុករិ តថ្វ ព្ពះព្ ងន់ឹងនាតំយើង្លងកា ប់ញ្ហា ទាងំ
តនាះ។  
 តោកតអ្ស្ឋភកប៏ានពិចរណាអ្ំពើធមាជា ិ ហដលជាកមាសិ ធរិបស់ព្ពះ
ផងហដរ។ គដូឺរហដលគ្ម ់បានសរតសរថ្វ ―អ្ស់ទាងំពពកបានចក់ កឹ
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តរញ នផទតម កប៏តញ្ចញសូររពំង ត ើយព្ពួញរបស់ព្ ងប់ានត ើរតៅព្គប់
អ្តនលើហដរ។ សូរតសៀងននផគររបស់ព្ ងក់៏តៅកនុងខ្យល់កួរ តផលកបតនាទ របានបភំលឺ
តោកើយ ៍ ឯហផនដើកញ័៏រកតព្កើក‖( ំនុកដំតកើង ៧៧:១៧-១៨)។ កនុង
តោកិយតនះ គ្មា នអ្ាើហដលធជំាងព្ពះត ើយ។ ព្ពះអ្ងគព្គបព់្គងតលើអ្ាើៗ ទាងំ
អ្ស់។ 
 តពលហដលកតើសងឃមឹកំពុងហ រោយបា ់ ត ើយតយើងហាកដូ់រជាទាល់
ព្រក តយើងចបំារព់្ ូវ ុករិ តតលើព្ពះ ត ើយតតត  តៅតលើព្ ង។់ ព្ ងប់ាន
តធាើនូវការព្គបយ៉់ាងហដលព្ ងច់បំារព់្ ូវតធាើ តដើមបើតព្បាសតោះតយើង ត ើយ
ព្ ងម់្ចនអ្ំណារជាងបញ្ហា របស់តយើង។ ព្ ងព់្បហ លជាមិនត្លើយ ប 
ត្តមរតបៀប ឬត្តមតពលតវោហដលតយើងរពំឹងរងប់ានតនាះត ។ ប៉ុហនត តយើង
ចបំារព់្ ូវ ុករិ តថ្វ ហផនការរបស់ព្ ងល់អឥ តខ្ច ះ។ តយើងមិនដឹងថ្វ 
ព្ ងន់ឹងតធាើការអ្ាើខ្លះត  ហ តយើងអារ ុករិ តថ្វ ការអ្ាើកត៏ោយហដលព្ ងត់ធាើ 
គឺសុ ធហ លអបំផុ សព្ម្ចបត់យើង។  
 បុគគលិកលកខណៈ និងអាកបបកិរយិារបស់ព្ពះ រំតរះតយើង : តសរកតើ
ពិ រុងតព្កាយ ហដលតោកតអ្ស្ឋភបានរកត ើញ កនុងការអ្ធសិ្ឋា នតនាះគឺ : 
ព្ពះអ្ម្ចច ស់ជាអ្នកគងាា លរាស្តសតរបស់ព្ ង់។ គដូឺរហដលគ្ម ប់ានសរតសរថ្វ 
―ព្ ងប់ាននារំាស្តសតព្ ង់ ដូរជា ាូងតរៀម គតឺោយនដរបស់ម៉ូតស នងិតអ្ើរ ៉ុ
ន‖( នុំកដតំកើង ៧៧:២០)។ ព្ ងរ់ំណុរតនះ តោកតអ្ស្ឋភកំពុងហ នកឹ
ច ំ អ្ំពើតពលមួយ ហដលព្ពះបានជួយសតស្តងាគ ះរាស្តសតព្ ង ់ ឲ្យររួពើភ្ញពជា
ទាសករ កនុង ឹកដើតអ្សុើពទ តោយដឹកនាពំួកតគ ―ដូរ ាូងតរៀម‖។ ព្ ងប់ាន
តព្បើតោកម៉ូតស និងតអ្ើរ ៉ុន ឲ្យ ―នា‖ំ រាស្តសតព្ ង់ តរញពើព្បត សតនាះ ត ើយ
 ើបំផុ  រូលតៅកនុង ឹកដើមួយ ហដលព្ ងប់ានហញកតរញសព្ម្ចបព់ួកតគ។ 
តសរកតើហដលហរងថ្វ ព្ពះជាអ្នកគងាា លរបស់តយើង គឺជាការតព្បៀបតធៀបដ៏
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លអមួយ ហដលតយើងព្ ូវយកមកពិចរណា។ អ្នកគងាា លហ ងហ តៅជាបជ់ា
មួយតរៀមរបស់ខ្លួនជានិរច ត ើយហ ងហ ដឹងថ្វ តរៀមរបស់គ្ម ព់្ ូវការអ្ាើ 
ព្ពមទាងំផគ ផ់គងព់ួកតគផង។ ត ើយតពលណាគ្ម ព់្ ូវដឹកនាតំរៀមរបស់
គ្ម ់ កា ត់្តមកហនលងហដលម្ចនតព្គ្មះថ្វន ក់ គ្ម ខ់្ិ ខ្កំារររ មនិឲ្យតរៀម
ណាមួយបា ត់ ើយ។ ស ាតរៀមពឹងហផអកតលើអ្នកគងាា លរបស់ពួកវ 
១០០%។ 
 តយើងក៏គួរហ ម្ចនការគិ ដូរតនះ រតំរះព្ពះផងហដរ។ តយើងជាតរៀម 
ត ើយព្ ងជ់ាអ្នកគងាា ល។ សូមបើហ តៅតពលដ៏ពិបាក តយើងតៅហ អារ
និយាយថ្វ ―ព្ពះអ្ម្ចច ស់ជាអ្នកគងាា លខ្ាុ ំ ខ្ាុមំិនខ្ាះអ្ាើតស្ឋះ‖( នុំកដំតកើង 
២៣:១)។ ត ើត  ុអ្ាើ? តព្រះព្ ងខ់្ាល់ពើតយើង ត ើយនឹងមិនចកតរញ ឬ
តបាះបងត់យើងតចលត ើយ(ត តព្ពើរ ១៣:៥)។ 
 ព្ពះតយសូ៊វបានតៅព្ពះអ្ងគព្ ងថ់្វ អ្នកគងាា លលអ។ ព្ ងប់ានពនយល់
អ្ំពើ ំនាក ់ំនង ហដលព្ ងម់្ចនជាមួយតរៀមព្ ង់ យ៉ាងដូរតនះថ្វ : 
―ឯខ្ាុ  ំ ជាអ្នកគងាា លលអ ខ្ាុ សំ្ឋគ ល់តរៀមរបស់ខ្ាុ ំ ត ើយតរៀមក៏ស្ឋគ ល់
ខ្ាុ ។ំ ដូរជាព្ពះវរបិត្តព្ ងស់្ឋគ ល់ខ្ាុ  ំត ើយខ្ាុ កំស៏្ឋគ ល់ព្ ងហ់ដរ ខ្ាុ សូ៊ំបតូ រ
ជើវ ិខ្ាុ នឹំងតរៀម។ ខ្ាុ កំម៏្ចនតរៀមឯត ៀ  ហដលមិនទានត់ៅកនុង
តព្កាលតនះតៅត ើយ ព្ វូហ ខ្ាុ នំាតំរៀមទាងំតនាះមកហដរ វនឹងស្ឋត ប់
ត្តមសំត ងខ្ាុ ំ តនាះនឹងម្ចន ាូងហ ១ និងអ្នកគងាា លហ ១វញិ។ 
ត  ុតនាះបានជាព្ពះវរបិត្តព្ ងព់្សឡាញ់ខ្ាុ ំ ពើតព្រះខ្ាុ ោំកជ់ើវ ិខ្ាុ ំ
រុះ តដើមបើឲ្យបានយកមកវញិ។ គ្មា នអ្នកណាដកយកជើវ ិពើខ្ាុ បំាន
ត  គឺខ្ាុ ោំកជ់ើវ ិរុះតោយខ្លួនខ្ាុ ំ ខ្ាុ អំារនឹងោកជ់ើវ ិតនះរុះ ត ើយ
កអ៏ារនឹងយកមកវញិបានហដរ គឺខ្ាុ ោំកជ់ើវ ិរុះតោយខ្លួនខ្ាុ ំ ខ្ាុ អំារ
នឹងោកជ់ើវ ិតនះរុះ ត ើយកអ៏ារនឹងយកមកវញិបានហដរ ខ្ាុ បំាន
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  លួអ្ណំារតនះ ពើព្ពះវរបិត្តខ្ាុ មំក‖(យ៉ូហាន ១០:១៤-១៨)។ 

តពលណាតយើងម្ចនអារមាណ៍ថ្វ ព្ពះកំពុងហ ម្ចនភ្ញពតសងៀមស្ឋង  រ់ំតរះ
ការអ្ធិស្ឋា នរបស់តយើង  តយើងចបំារ់ព្ ូវចថំ្វ  ព្ ងជ់ាអ្នកគងាា លរបស់
តយើង។ តយើងហ ងហ សថិ តៅកនុងការហងរកាការរររបស់ព្ ងជ់ានិរច។ ព្ពះ
តយសូ៊វ ហដលជាអ្នកគងាា លលអរបស់តយើង បានសុគ ជួសតយើង(យ៉ូហាន 
១១:១៤) ត ើយបានម្ចនព្ពះជនារស់ត ើងវញិ(ខ្.១៨) តដើមបើនាតំយើង
វលិព្  បត់ៅរកការព្បកបទាក ់ងជាមួយព្ពះវញិ។ តយើងជាកមាសិ ធិ
របស់ព្ ង់ ត ើយព្ ងន់ឹងមិនតបាះបង់តយើងតចលត ើយ តទាះតយើងជួបការ
លំបាកយ៉ាងណាក៏តោយ។  
 តបើសិនជាអ្នកកំពុងហ ម្ចនការលំបាកតៅកនុងការអ្ធិស្ឋា ន ឬម្ចន
បញ្ហា ព្បឈមណាមួយ ត ើយអ្នកគិ ថ្វ ព្ពះមិនត្លើយ បការអ្ធសិ្ឋា ន
របស់អ្នក តនាះសូមតៅព្បាបអ់្នកដឹកនាពំួកជំនុរំបស់អ្នក ឬព្គើសទបរស័ិ 
ណាម្ចន កហ់ដលអ្នកស្ឋគ ល់ និង ុករិ ត។ ពួកតគនឹងជួយតលើក ឹករិ តអ្នក 
ត ើយអ្ធិស្ឋា នជាមួយអ្នក។  
 


