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ត ើអ្នក  
ព្រួយបារម្ភរីអ្វី?  

What are you worried about?  
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ត ើអ្នកព្រួយបារម្ភរីអ្វី? ម នុស្សជាចរចើនចគងមិនលក ់ ចោយការរពួយបារមភអំពើស្មាជិក
រគួសារ បញ្ហា សុ្ខភាព ចរឿងលុយកាក ់ឬបញ្ហា រាបព់ានជំ់ពូកចទៀត។ ការ

រពួយបារមភអាចបង្ហា ញខលួនចចញមកឲ្យចគដឹង តាមរចបៀបខុស្ៗគ្នន ។ វាសុ្ើ
បំផ្លល ញគំនិតរបស្់ចយើង វាចធវើឲ្យចយើងមានអារមមណ៍មិនមូល ច ើយអាចចធវើ
ឲ្យចយើងឈកឺាល ឬចកើតជមងឺរសឺ្ត។ អនកខលះបានពាយាមលាកប់ាងំការ
រពួយបារមភ ចោយពាយាមចធវើឲ្យខលួនឯងគិត ឬជាបរ់វលនឹ់ងចរឿងអវើចផសង។ 
ច ះចយើងជានរណាកច៏ោយ ការរពួយបារមភ គឺជាបញ្ហា ដដលចយើងរតូវ
របឈមមុខចោះរសាយ។  
 ចតើការរពួយបារមភ សុ្ទធដតអារកកឬ់? ការខវល់ខ្វវ យអាចបង្ហា ញថា 
ចយើងកំពុងដតមានការទទលួខុស្រតូវ និងយកចិតតទុកោកចំ់ចពាះចរឿងដដល
កំពុងចកើតច ើង ចំចពាះចយើង និងអនកដដលចយើងរស្ឡាញ់។ ច ះជាយ៉ាង
ណាក៏ចោយ បញ្ហា ស្ថិតចៅរតងថ់ា ចតើចយើងមានដំចណាះរសាយយ៉ាងណា 
ស្រមាបក់ាររពួយបារមភរបស្ច់យើង? 
 ចតើចយើងចលវើយ និងចុះចខោយកមាល ងំ ចោយសារការថបប់ាមភរបស្ច់យើង 
ចោយមិនមានដំចណាះរសាយឬ? មានកាលៈចទស្ៈ និងបញ្ហា របឈមជា
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ចរចើន ដដលចយើងមិនអាចរគបរ់គងបាន ល់ដតចសាះ។ ជនួកាល ចយើង
របឈមមុខនឹងការស្ចរមចចិតត ដដលពិបាកបំផុត ច ើយចយើងចចះដតមាន
ការភយ័ខ្វល ច ចំចពាះចពលអនាគត ច ើយច តុការណ៍ ឬកំ ុស្ពើអតើត
កាល អាចបនតតាមលងចយើង ច ើយចធវើឲ្យចយើងចពញចោយការថបប់ារមភ។   
 ចតើការរពួយបារមភរបស្់ចយើងបាននាចំយើង
ឲ្យង្ហកចៅពឹងដផែកចលើរពះជាមាច ស្ ់ ដដលយក
រពះទយ័ទុកោកចំ់ចពាះចយើងឬចទ(១ចពរតុស្ 
៥:៧)? រពះគមពើរបានដចងថា គ្នម នចរឿងអវើ 
ដដលរពះជាមាច ស្់មិនអាចចោះរសាយបាន 
ច ើយកគ៏្នម នបញ្ហា អវើដដលពិបាកចពកស្រមាប់
រទង ់ឬអាចឈនះរទងច់នាះច ើយ។ ដូចចនះ ចតើ
រពះអមាច ស្អ់ាចជយួឲ្យចយើងឈនះការរពួយ
បារមភរបស្ច់យើង ចោយរចបៀបណា?  
 
 

“បញ្ហា ស្ថិតនៅត្តង់
ថា នតើនយើងមាន 
ដនំ ោះត្ាយ
យ៉ា ង  ស្ត្មាប់
ការត្ពួយបារមភរបស់្
នយើង? 
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ការងាកបបរម្ករកព្រះ 

រពះ រទងមិ់នដដលស្ពវរពះទយ័ឲ្យចយើងចោះរសាយ ឬរគបរ់គង
បញ្ហា  ឬការរពួយបារមភរបស្ច់យើងដតមាន ក់ឯងចនាះចទ។ រទង់

បានបចងកើតចយើងមក ស្រមាប់ឲ្យរស្ច់ៅជាមយួរទង ់ កនុងទំនាក់ទំនងដដល
មានសុ្វតថិភាព និងមានកតើរស្ឡាញ់។ រពះចយស្៊ូវជារពះពិតដតមយួ ដដល
បានយាងចុះមកដផនដើកាលពើ២០០០ឆ្ន មុំន ចដើមបើសុ្គតចៅចលើចឈើឆ្ក ង។ 
រទងប់ានសុ្គត ចោយទទលួច ស្ជំនសួ្ចយើង គឺច ស្ដដលចយើងស្ម
នឹងទទលួ ចោយសារអំចពើបាបរបស្ច់យើង ដដលកនុងចនាះ ចយើងបាន
បដិចស្ធ និងចធវើរពចងើយចំចពាះរទង់។ បើថ្ថងចរកាយមក រទង់កប៏ានមានរពះ
ជនមរស្ច់ ើងវញិ។  
 ចនះជាជើវតិថមើ ដដលរទងប់ានរប ន ស្រមាប់ឲ្យចយើងរស្ច់ៅជាមយួ
រទង។់ រគើស្ទបរសិ្ទ័គឺជាអនកដដលចជឿទុកចិតតថា រពះចយស្៊ូវនឹងនាពំកួចគ
ចូលចៅកនុងទំនាក់ទំនងថមើមយួ ជាមយួរទង។់ បានចស្ចកតើថា ពកួចគជាកមម
សិ្ទធិរបស្រ់ទងច់ ើយ ដូចចនះ ការរពួយបារមភ និងការខវលខ់្វវ យរបស្់ពកួ
ចគ កជ៏ារបស្់រទងផ់ងដដរ។ 
 ចពលដដលចយើងមានការរពួយបារមភ តាមធមមតា ចយើងចផ្លត តចៅចលើ
លទធភាពដដលអាចចោះរសាយបាន ដដលមិន នម់ាន ឬចលើស្ពើស្មតថ
ភាពដដលចយើងអាចរគប់រគងបាន។ ប៉ុដនត អស្់អនកដដលទុកចិតតរពះចយស្៊ូវ 
អាចស្ចរមចចិតតចផ្លត តចៅចលើរទង់ ជាជាងចផ្លត តចៅចលើបញ្ហា ដ៏តានតឹង
ចនាះ។  
 ចពលដដលចយើងរពួយបារមភ គឺមាននយ័ថា ចយើងកំពុងដតទទលួសាគ ល់
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ការពិតដដលថា ចយើងមិនអាចចោះរសាយបញ្ហា  ងំអស្ ់ ចោយពឹងកមាល ងំ
ខលួនឯងបាន។ ចពលដដលចយើងមានការរពួយបារមភ គឺជាចពលដដលចយើង
រតូវនឹកចថំា រពះរទងជ់ានរណា រទងម់ានចរយិាស្មបតតិ រពះបនទូលស្នា 
និងអំណាចអវើខលះ។ 
 គ្នម នការអវើដដលបានចកើតច ើងកនុងពិភពចលាកចនះ ចោយរទងមិ់នបាន
រជាបចនាះចទ។ រពះគមពើរបានរបាបច់យើងថា រពះអមាច ស្់បានតាងំបលល័ងក
រទងច់ៅចលើសាថ នស្គួ ៌ ច ើយរាជយរទងក់រ៏គបរ់គងចលើ ងំអស្(់ទំនុកដំ
ចកើង ១០៣:១៩)។ មានដតរពះជាមាច ស្ច់ទ ដដលពិតជាបាន និងកំពុងដត
រគបរ់គងពិភពចលាក ច ើយចយើងអាចនាកំាររពួយបារមភ និងការភយ័ខ្វល ច
របស្ច់យើង ថាវ យដលរ់ទង។់ មានការសំ្ខ្វនម់យួចំននួ ដដលចយើងរតូវច ំ
កនុងអំ ុងចពលដដលចយើងមានភាពតានតឹង។  
 ទើមយួ ចយើងរតវូចថំា រទងគ់ងច់ៅរគបទ់ើកដនលង។ គ្នម នទើកដនលងណា 
ដដលរទង់មិនអាចចៅដល់ចនាះចទ ច ះចយើងមានអារមមណ៍ថាឯចកាយ៉ាង
ណាក៏ចោយ។ និយាយរមួ រទងគ់ងច់ៅរគបទ់ើកដនលង(ទំនុកដំចកើង 
១៣៩:៧-១២)។ 
 ទើពើរ ចយើងរតវូចថំា រទងរ់ជាបអំពើអវើៗ  ងំអស្។់ រទងរ់ជាបថា មាន
ចរឿងអវើដដលចធវើឲ្យចយើងរពួយបារមភ ច ើយមានចរឿងអវើដដលចធវើឲ្យចយើងភយ័
ខ្វល ច។ រពះរទងរ់ជាប និងចូលចៅកនុងសាថ នភាពរបស្់ចយើង ងំរសុ្ង។ 
រពះរទងស់ាគ ល ់ ច ើយអាចបំចពញតរមូវការដដលរជាលចរៅបំផុតរបស្់
ចយើង(ទំនុកដំចកើង ៣៣:១៣-១៤)។ 
 ទើបើ ចយើងរតវូចថំា រទងម់ានរគបអំ់ណាចចចសាត ។ រពះរទងម់ាន
អំណាចដដលគ្នម នដដនកំណត ់ ដដលអាចជយួចយើងបាន។ ច ើយចយើង
អាចទុកចិតតថា រទង់បំចពញតរមូវការរបស្ច់យើង តាមចពលចវលាដដលរទង់
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បានចរៀបចំយ៉ាងលែឥតចខ្វច ះ។ រទង់រជាបអំពើរបស្ល់ែបំផុត ដដលចយើងគរួ
ទទលួ ច ះវាមិនដមនជាអវើដដលចយើងរពឹំងចងប់ានកច៏ោយ(ម៉ាថាយ 
១៩:២៦)។ 
 រទងយ់ករពះទយ័ទុកោកចំ់ចពាះចយើង។ ចោយសាររពះចយស្៊ូវបាន
សុ្គត ជំនសួ្ចយើងចៅចលើចឈើឆ្ក ង ចយើងអាចដឹងចាស្ថ់ា រទងរ់ស្ឡាញ់
ចយើង ច ើយគ្នម នអវើអាចពរង្ហតច់យើង ចចញពើកតើរស្ឡាញ់របស្រ់ពះអងគបាន
ច ើយ(រ ៉ូម ៨:៣៨-៣៩)។ ចយើងអាចថាវ យការរពួយបារមភ ងំអស្ ់ ចៅ
ចលើសាម រទង។់ រទង់ដថម ងំយករពះទយ័ទុកោកចំ់ចពាះសុ្ខភាព ការង្ហរ 
មិតតភកតិ និងរគួសាររបស្ច់យើង ចរចើនជាងចយើងខវលអំ់ពើពកួចគចទៀតផង។ 
 ចយើងករ៏តវូចផំងដដរថា រទងមិ់នដដលចកចចញពើចយើង។ កាលណា
ចយើងមានការរពួយបារមភកានដ់តខ្វល ងំប៉ុណាា  ចយើងក៏កានដ់តមានអារមមណ៍ឯ
ចកា និងអស្់ស្ងឃមឹ។ ប៉ុដនត ចបើចយើងជាកមមសិ្ទធិរបស្រ់ពះ ចនាះចយើងមិនចំ
បាចរ់តូវដស្ងបនទុករគប់យ៉ាង ចោយខលួនឯងចទៀតច ើយ។ កនុងបទគមពើរ
ទំនុកដំចកើង ជំពូក១៣៩ ចស្តចោវ ើឌ (ដដលជា ហាន និងជាចស្តច) 
បានស្រចស្រអំពើរពះវតតមានរបស្រ់ពះជាមាច ស្ ់ ដដលគង់ជាមយួចយើងជាប់
ជានិចច។ ចស្តចោវ ើឌមានបនទូលថា រពះជាមាច ស្ស់ាគ លរ់ទង់គ្នម នកដនលង
ចចនាល ះ តាងំពើមុនរទងច់ប់កំចណើ ត(ខ.១៣-១៦)។ តាមពិត ចយើងមិន
អាចចគចចចញពើរពះវតតមានរពះ ច ះចយើងចៅកដនលងណាកច៏ោយ(ខ.៧-
១២)។ ច ះចៅចពលរពឹក ឬយប ់ ចៅចលើដើចគ្នក ឬចៅកនុងស្មុរទ ចៅ
កដនលងខពស្យ៉់ាងណា ឬកនុងកដនលងចរៅយ៉ាងណា រពះរទងក់៏គងច់ៅទើចនាះ
ផងដដរ។  
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ប ៉ុបនែ ត ើតយើងថ្វវ យការព្រួយបារម្ភរបសត់យើង  
ដលព់្រះជាម្ចា សត់ោយរតបៀបណា? 

ច ចមលើយចនាះគឺ : ចយើងថាវ យការរពយួបារមភរបស្ច់យើង ដលរ់ទង ់ មិនដមនតាមរយៈការអវើដដល ចយើងចធវើចនាះចទ ដតតាមរយៈអវើដដល
ចយើងចជឿ។ ចតើចយើងកំពុងដតចជឿចលើអារមមណ៍ និងស្មតថភាពខលួនឯងឬ? ឬ
មយួចយើងទុកចិតតរពះបនទូល និងចស្ចកតើស្នាកនុងរពះគមពើរ ដដលថា រពះ
ជាមាច ស្ម់ានអំណាចចចសាត  និងគរួឲ្យចយើងទុកចិតត?  
 ចស្តចោវ ើឌបានរជាបអំពើអតថនយ័ថ្នការទុកចិតតរពះ កនុងអំ ុងចពល
ដដលរទង់អស្ស់្ងឃមឹ។ រទង់បានស្រចស្រអំពើស្ង្រ្ង្ហគ ម ភាពរកើរក និងអំពើ
មនុស្សដដលបានពាយាមយ៉ាងស្កមម ចដើមបើចធវើគុតរទង ់ ។ ចៅចពលចនាះ 
រទងប់ានមានបនទូលថា អនកដដលទុកចិតតរពះ និង
មានចិតតស្កបស់្កល់(ទំនុកដំចកើង ៣៧:១៩)។ 
បានចស្ចកតើថា អនកដដលទុកចិតតរពះ នឹងបាន
ទទលួលទធផល ដូចដដលខលួនរពឹំងចងប់ាន តាម
បំណងរពះទយ័រទង។់ ចពលដដលចយើងមានការ
រពួយបារមភ ចយើងមិនចបំាចរ់តូវភយ័ខ្វល ចច ើយ។ 
រពះជាមាច ស្នឹ់ងគងច់ៅជាមយួចយើង និងផគតផ់គង់ចយើង។ 
 ការចនះមិនបានស្នាថា ការអារកក់នឹងមិនចកើតច ើងចំចពាះចយើង
ចនាះច ើយ។ ចយើងរគប់គ្នន នឹងឆលងកាតច់ពលដពិ៏បាក ច ើយរពួយបារមភអំពើ
ចរឿងជាចរចើន។ ប៉ុដនត រពះគមពើរបានស្នាថា ចយើងអាចទុកចិតតរពះជាមាច ស្។់ 
ចយើងថាវ យការរពួយបារមភរបស្ច់យើងដល់រទង ់ ចពលដដលចយើងស្ចរមចចិតត

“ត្ពោះជាមាា ស់្នឹងគង់
នៅជាមយួនយើង 
និងផគតផ់គងន់យើង”។ 
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ថា ចយើងទុកចិតត និងពឹងដផែកចលើរទង ់ជាជាងទុកចិតត និងពឹងដផែកខលួនឯង 
ឬនរណាមាន ក។់  
 រពះចយស្៊ូវបានពនយលថ់ា ការថាវ យការរពួយបារមភរបស្ច់យើងដលរ់ពះ 
គឺជាអទិភាពរបស្ច់យើង។ ចយើងង្ហយនឹងរពួយបារមភអំពើអាហារ ស្ចមលៀក
បំពាក ់និងអនាគតរបស្ច់យើង ប៉ុដនត រពះចយស្៊ូវមានបនទូលថា “ចូរដស្វងរក
នគរ និងចស្ចកតើសុ្ចរតិថ្នរពះជាមុនសិ្ន ចទើបរគបរ់បស្់ ងំចនាះ នឹង
បានរប នមកអនករាលគ់្នន ដថមចទៀតផង”(ម៉ាថាយ ៦:៣៣)។ រពះចយស្៊វូ
មានបនទូលថា អវើដដលចយើងរតូវខវល់មុនចគ គឺរតូវសាគ លរ់ពះ ចោយផ្លល ស្់ដរប
ឲ្យមានលកខណៈដូចរទង(់ដដលជា “ភាពសុ្ចរតិ”) ច ើយរស្ច់ៅថាវ យរទ

ង។់ ចនះគឺជាអទិភាពរបស្ច់យើង។ ចពលដដល
ចយើងបានោកអ់ាទិភាពយ៉ាងដូចចនះ ច ើយ
ចំណាយចពលជាមយួរពះ ចនាះចយើងនឹងកាន់
ដតមានទំនុកចិតតថា អវើៗស្ថិតចៅចរកាមការរគប់
រគងរបស្់រទង។់ 
 រពះជាមាច ស្ប់ានបចងកើតចយើងមកឲ្យពឹង
ដផែកចលើរទង ់ ចោយរតាបត់ាមចរយិាស្មបតតិ 
និងចស្ចកតើរស្ឡាញ់របស្រ់ទង។់ ចពលណា
ចយើងបនតរពួយបារមភ អំពើបញ្ហា កនុងជើវតិចយើង 
ចនាះមាននយ័ថា ចយើងកំពុងដតចធវើឲ្យខលួនឯង
ចៅឆ្ង យពើរទង់កានដ់តខ្វល ងំ។ 

 
 

“ចូរស្ស្ែងរកនគរ 
និងនស្ចកតីសុ្ចរតិ
ននត្ពោះជាមុនសិ្ន 
នទើបត្គប់របស់្ទងំ
ន ោះនឹងបានត្បទន
មកអ្នករាល់គ្នន ស្ថម
នទៀតផង”(មា៉ា ថាយ 
៦:៣៣)។  
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ការបកបព្បការព្រួយបារម្ភ ឲ្យកាា យជាតៅជាការអ្ធិស្ឋា ន មា នមនុស្សមិនចរចើនចទ ដដលបានឆលងកាតប់ញ្ហា  ដដលសាវក័ប៉ុលបានជបួ។ កនុងនាមគ្នត ់ជាសាវក័របស្រ់ពះចយស្៊ូវ ដដលបាននិ
ពនធកណឌ គមពើរជាចរចើន កនុងរពះគមពើរស្ញ្ហា ថមើ គ្នត់បានចំណាយជើវតិរបស្់
គ្នតជ់ារគើស្ទបរសិ្ទ័ ចដើមបើរបាបច់គ អំពើរពះចយស្៊ូវ និងអំពើជើវតិថមើដដលរពះ
ជាមាច ស្ប់ានរប ន។ រតង់ចំណុចចនះ សាវក័ប៉ុលកម៏ានស្រតូវជាចរចើន 
កនុងចំចណាមជនរមួជាតិរបស្់គ្នត ់ ដដលបានចតទុ់កជំចនឿចលើរពះរគើស្ទ 
ជាការគំរាមកំដ ងចៅដល់ស្នតសុិ្ខជាតិរបស្់ពកួចគ។ 
 ប៉ុដនត ច ះជាចគបានគំរាមកំដ ងគ្នត ់ វាយដំ និងោក់គុកគ្នត់ក៏
ចោយ កគ៏្នត់ចៅដតស្រចស្រកនុងសំ្បុរតរបស្់
គ្នតថ់ា “កំុឲ្យខវលខ់្វវ យអវើច ើយ ចូរទូលដល់
រពះ ឲ្យរជាបពើចស្ចកតើសំ្ណូមរបស្អ់នករាលគ់្នន
កនុងរគបក់ារ ងំអស្ ់ ចោយចស្ចកតើអធិសាា ន 
និងពាកយទូលអងវរ  ងំចពាលពាកយអររពះ
គុណផង”(ភើលើព ៤:៦-៧)។ 
 ចៅកនុងការបចរងៀនរបស្ស់ាវក័ប៉ុល អំពើ
រចបៀបរគបរ់គងការរពួយបារមភ គ្នតប់ានចរបើ
ពាកយគនលឹះបើ។  
 ការអធិសាា ន : ការអធិសាា ន គឺជាការ
ស្នទនាជាមយួរពះ។ វាជាចពលដដលចយើងស្ចរមចចិតតចផ្លត តចៅចលើរពះ 
ចរយិាស្មបតតិ និងរពះបនទូលស្នារបស្់រទង ់ ចៅកនុងថ្ថងនើមយួៗ។ ការ

“ការអ្ធិាា នជួយ 
នលើកនយើង នចញពី
បញ្ហា របស់្នយើង 
នដើមបីឲ្យនយើងនមើល
ន ើញពិភពនោក 
តាមទស្សនៈរបស់្
ត្ពោះ។ 
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អធិសាា នគឺជាការនិយាយចៅកាន់រពះថា រទងជ់ានរណា ច ើយរទងប់ាន
ចធវើឲ្យចយើងកាល យជានរណា។ ការអធិសាា នជាការចឆលើយតប ចំចពាះអវើដដល
ចយើងបានអានអំពើរទង ់កនុងរពះគមពើរ ច ើយជយួចយើងឲ្យជញ្ជ ឹងគិតថា រទង់
អសាច រយ មានអំណាចចចសាត  មានកតើរស្ឡាញ់ និងគរួឲ្យដស្ែងខ្វល ចប៉ុណាា ។ 
ការអធិសាា នជយួចលើកចយើង ចចញពើបញ្ហា របស្់ចយើង ចដើមបើឲ្យចយើងចមើល
ចឃើញពិភពចលាក តាមទស្សនៈរបស្រ់ពះ។ 
 ការទូលអងវរ : ចពលណាចយើងគិតអំពើភាពធំរបចស្ើររបស្រ់ពះ និងចស្
ចកតើរស្ឡាញ់ដដលរទងម់ានចំចពាះចយើង ចយើងអាចទុកចិតតរទង ់ និងទូល
សូ្មរទងជ់យួចយើងជមនះការរពួយបារមភ និងទុកខលំបាករបស្ច់យើង។ រទង់
អាចជយួចោះរសាយ ច ើយដឹកនាចំយើងឆលងកាត់បញ្ហា  ងំចនាះ។  
 ការអររពះគុណ : ការអររពះគុណហាកដូ់ចជា ទចងវើរដច៏ដមលកស្រមាប់
អនកដដលកំពុងដតរពួយបារមភ។ ប៉ុដនត ការអររពះគុណ គឺជាការចឆលើយតបដ៏

រតឹមរតូវ និងមានអំណាច ចំចពាះការថបប់ារមភ។ 
រគើស្ទបរសិ្ទ័មានច តុផលចរចើនណាស្ ់ ដដល
រតូវអររពះគុណរពះ ចរពាះពកួចគបានទទលួការ
ស្ចង្រ្ង្ហគ ះពើរពះចយស្៊ូវ ច ើយរទងប់ាននាពំកួចគ
រត បម់ករករពះជាមាច ស្វ់ញិ និងបានស្នាថា 
នឹងចរៀបចំកដនលងចៅនគរសាថ នស្គួ ៌ ស្រមាប់ពកួ
ចគ(យ៉ូហាន ១៤:១-៦)។ ចពលណាចយើងនាកំារ
រពួយបារមភរបស្់ចយើង ថាវ យដលរ់ពះ ចោយការ
អររពះគុណ គឺមិនមាននយ័ថា ចយើងអររពះគុណ

រពះអងគ ស្រមាប់ទុកខលំបាករបស្ច់យើងចនាះច ើយ។ ដតវាមាននយ័ថា 
ចយើងអររពះគុណ ចរពាះចយើងដឹងថា រពះអងគបានចធវើអវើខលះស្រមាបច់យើង 

“ត្គីស្ទបរស័ិ្ទមាន
នេតុផលនត្ចើន

 ស់្ ស្ដលត្តូវអ្រ
ត្ពោះគុណត្ពោះ នត្រោះ
ពួកនគបានទទួល
ការស្នរ គ្ ោះពីត្ពោះ

នយស្ ូវ”។ 
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កាលពើមុន ច ើយចយើងដឹងថា រទងកំ់ពុងដតចធវើការស្រមាបច់យើង កនុងចពល
បចចុបបនន ច ះចយើងរបដ លជាមិនបានចមើលចឃើញរទងច់ធវើការ ភាល មៗក៏
ចោយ។ ចយើងអាចអររពះគុណរពះអងគ ស្រមាប់ការរស្ឡាញ់ចយើង និង
យលអំ់ពើទុកខលំបាករបស្ច់យើង ច ើយបានស្នាថា នឹងផគត់ផគងច់យើង។ 
 ចតើចយើងនឹងទទលួលទធផលយ៉ាងដូចចមតច ពើការអធិសាា ន? ចតើការ
អធិសាា នរបស្ច់យើង នឹងចោះរសាយបញ្ហា  រ ័ស្ដូចចផលកបចនាទ រឬ? ចទ។  
ចពលដដលចយើងថាវ យការរពួយបារមភរបស្់ចយើងដលរ់ពះ រទងនឹ់ងចឆលើយតប 
តាមចពលចវលារបស្់រទង ់ ច ះការចឆលើយតបចនាះ មិនឆ្ប់រ ័ស្ដូចការ
រពឹំងគិតរបស្ច់យើងក៏ចោយ។ ប៉ុដនត ចពលចយើងអធិសាា ន ចយើងអាច
ពិចសាធន៍នឹង “ចស្ចកតើសុ្ខសានត ឬស្នតិភាពរបស្រ់ពះ ដដល ួស្ចលើស្ពើ
អស្់ ងំគំនិត”។ ស្នតិភាពរបស្់រទង់ចលើស្ពើ
ការយលដឹ់ងរបស្ច់យើង ចរពាះកាលៈចទស្ៈ
របស្ច់យើង មិន ន់មានការផ្លល ស្ប់តូរភាល មៗ
ចនាះចទ។ បញ្ហា ចយើងចៅមានដដដល  ប៉ុដនត សា
វក័ប៉ុលបានមានរបសាស្ន៍ថា ចយើងនឹងបាន
ពិចសាធន៍នឹងស្នតិភាព ឬចស្ចកតើសុ្ខសានត
របស្រ់ទង។់ ចស្ចកតើសុ្ខសានតចនះ គឺដផែកចៅ
ចលើជំចនឿដដលចយើងមានចំចពាះរពះជាមាច ស្ ់ គឺ
មិនដមនចោយសារបញ្ហា ចយើងរលាយបាតភ់ាល មៗចនាះច ើយ។ 

នពលស្ដលនយើងថាែ យ
ការត្ពួយបារមភរបស់្
នយើងដល់ត្ពោះ ត្ទង់ 
នឹងនឆលើយតប តាម 
នពលនវោរបស់្ត្ទង ់
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ការបកបព្បការព្រួយបារម្ភឲ្យកាា យជាឱកាស 

កា ររពយួបារមភអាចនាចំយើងចូលចៅជិតរពះ រច ើយកអ៏ាចនាចំយើងចចញឆ្ង យពើរទងផ់ងដដរ។ ថាន ពំាបាល ស្រមាប់ការរពួយបារមភ 
គឺមិនដមនជាភាពឯករាជ(ការពឹងខលួនឯង)ចនាះច ើយ ប៉ុដនត ជាការពឹង
ដផែកចលើរពះជាមាច ស្។់ 
 ចពលណាអនកចដើរតាមរពះចយស្៊ូវមានការរពួយបារមភ ចតើពកួចគរពួយ
បារមភអំពើអវើ ច ើយចតើពកួចគចធវើអវើ ចដើមបើជមនះការរពួយបារមភ? រគើស្ទបរសិ្ទ័
មានការរពួយបារមភដូចមនុស្សទូចៅ ប៉ុដនត កាលណាពកួចគបានសាគ លរ់ពះ
កានដ់តចាស្ ់ ពកួចគដឹងថា ពកួចគអាចថាវ យការរពួយបារមភរបស្ព់កួចគ
ដល់រទង ់ ចោយទុកចិតតរទង។់ ចបើសិ្នជារពះជាមាច ស្ប់ានទទលួចោះ
រសាយបញ្ហា របស្ព់កួចគច ើយ ចនាះមាននយ័ថា រទងប់ានរចំោះពកួចគឲ្យ
រចួពើការរពួយបារមភចនាះ ចដើមបើឲ្យពកួចគអាចចផ្លត តចៅចលើការអវើ ដដលរទង់
ស្ពវរពះទយ័ឲ្យពកួចគខវល។់ ចតើរទងស់្ពវរពះទយ័ឲ្យចយើងខវល់ពើអវើ? គឺ
ខវល់អំពើការនាមំនុស្សកានដ់តចរចើនឲ្យទទលួចជឿរពះចយស្៊ូវ ច ើយផសះផោ
ទំនាក់ទំនងជាមយួរទងច់ ើងវញិ។ 
 ច ើយចយើងកគ៏រួដតខវលអំ់ពើចរឿងចនះជាទើមយួ ផងដដរ។ ប៉ុដនត ចយើង
មិនអាចខវលព់ើចរឿងចនះបានចទ ចបើសិ្នជាចយើងកំពុងដតរតូវបានរខំ្វន 
ចោយការរពួយបារមភផ្លទ លខ់លួនជាទើមួយច ើយចនាះ។ ការចនះមិនមាននយ័
ថា កតើកងវល់ដដលចយើងមានជារបចថំ្ថង សុ្ទធដតជាចរឿងមិនរតឹមរតូវ ឬមិន
សំ្ខ្វន់ចនាះច ើយ។ មានចរឿងជាចរចើនដដលសំ្ខ្វន ់ ច ើយរពះរទងក់រ៏ជាប
ផងដដរ។ ប៉ុដនត រពះជាមាច ស្អ់ាចជយួចយើងបានចរចើនជាងចយើងជយួខលួនឯង។ 
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 ចបើចយើងអាចចប់ចផតើមថាវ យការរពួយបារមភដល់រទង ់ ចយើងនឹងបានដឹងថា 
ចយើងអាចពឹងដផែកចលើរទង់បានចរចើនប៉ុណាា ។ ច ើយចពលដដលចយើងមាន
ទំនុកចិតតកាន់ដតចរចើន ចោយដឹងថា ជើវតិចយើងកំពុងដតចៅកនុងរពះ ស្ត
រទង ់ចយើងនឹងអាចដចករដំលកទំនុកចិតតចយើង ជាមយួអនកដថ្ទ។ កាលណា
ចយើងយកចិតតទុកោកចំ់ចពាះអនកដថ្ទ ច ើយជយួពកួចគ គឺមាននយ័ថា 
ចយើងបានចូលរមួជាមយួរទង ់ចៅកនុងការខវល់អំពើមនុស្សជាចរចើន ដដលមិន
 នស់ាគ ល់រទង។់ 
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ទីបន្ទា លអ់្រំីការព្រយួបារម្ភ 

ចនះ ទើបនាទ លរ់បស្ម់នុស្សមាន ក់ ដដលបានតយុទធនឹងខវល់រពួយ និងការថប់បារមភ។  គ្នតរ់បាបច់យើងថា  ចពលដដលគ្នត់
ចផ្លត តចៅចលើរពះជាមាច ស្ ់ គ្នត់កប៏ានរកចឃើញវធិើសាង្រ្ស្តលែជាងមុន ចដើមបើ
ជមនះភាពតានតឹងរបស្គ់្នត។់ គ្នត់ថា រពះជាមាច ស្ប់ានជំរុញចិតតគ្នត ់ ឲ្យ
ជមនះការរពួយបារមភរបស្គ់្នត ់តាមបទគមពើរ ភើលើព ១:៦ ដដលបានដចងថា 
“រពះអងគដដលរទង់បានចបត់ាងំចធវើការលែកនុងអនករាលគ់្នន  រទងនឹ់ងចធវើឲ្យ
កានដ់តចពញខ្វន តច ើង  លដ់តដលថ់្ថងថ្នរពះចយស្៊ូវរគើស្ទ”។ ប៉ុដនត មិន
យូរប៉ុនាម ន ខែុ ំក៏បានដឹងថា ដំចណើ រការថ្នការផ្លល ស្ដ់របឲ្យមានលកខណៈដូច
រពះចយស្៊ូវ មិនបានឆលងកាត់ការចរៀនសូ្រត៦ចមចរៀនង្ហយៗ ឬអស្ច់ពល៦
ដខចនាះច ើយ ប៉ុដនត រតូវបនតរ ូតដលច់ពលដដលចយើងបានចៅរស្ច់ៅនគរ
សាថ នស្គួ៌ជាមយួរទង។់ 
 រពះជាមាច ស្ប់ានបង្ហា ញឲ្យគ្នតស់ាគ លក់ារលត់ដំបនួយ៉ាង ដដលមាន
ឥទធិពលយ៉ាងខ្វល ងំ មកចលើជើវតិគ្នត ់ ដដលមានដូចជា ការអានរពះបនទូល 
ការអធិសាា ន ការទុកចិតត និងការសាត បប់ង្ហគ ប។់ ចយើងរតូវអានរពះគមពើរ។ 
ចយើងរតូវជដជក(អធិសាា ន) ជាមយួរពះ (អានមានរយៈចពលដវង ឬខលើ)។ 
ចយើងករ៏តូវទុកចិតតរពះ ចំចពាះការអវើដដលចយើងមិនអាចរគប់រគងបាន។ 
ច ើយចយើងសាត បប់ង្ហគ បរ់ទង ់កនុងចរឿងអវើដដលចយើងអាចរគប់រគងបាន។ 
 គ្នតថ់ា ចំណុចសំ្ខ្វន់ៗ  ងំបនួចនះ គឺជាការពឹងដផែកចលើរពះ។ ប៉ុដនត 
ចយើងរតូវដតយកចំណុច ងំបនួចនះមកអនុវតត ឲ្យបានចាស្់លាស្ ់ គឺមិន
រគ្ននដ់តដឹងប៉ុចណាា ះច ើយ។ ការដដលចយើងស្ថិតចៅកនុងសាថ នភាពដដលចធវើ
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ឲ្យចយើងទន់ចខោយ និងបាត់បងស់្មតថភាព និងកមាល ងំ គឺជារពះពរមយួ
ចរពាះវាជយួចយើង ឲ្យចូលចៅចំចពាះរពះជាមាច ស្ ់ ច ើយសូ្មឲ្យរទង់ជយួ
ចយើង។ 
 គ្នតម់ានរបសាស្នច៍ទៀតថា ចពលដដលគ្នតច់បច់ផតើមបញ្ចូ លការលត់
ដំ ងំចនះ កនុងជើវតិរបស្់គ្នត ់គ្នតក់ប៏ានសាគ លរ់ពះចយស្៊ូវ កានដ់តចាស្់
ជាងមុន។ ចពលចនាះ រពះអងគបានបង្ហា ញឲ្យគ្នត់ដឹងថា រពះអងគមានភាព
រគបរ់គ្នន់ស្រមាបគ់្នត ់ ចៅកនុងបញ្ហា របចថំ្ថង ដដលគ្នត់បានរពួយបារមភ
ចនាះ។ ច ើយខណៈចពលដដលរទងប់នតជយួគ្នត ់កនុងចពលដពិ៏បាក គ្នត់ក៏
បានចប់ចផតើមទុកចិតតរទង់កានដ់តខ្វល ងំច ើង ច ើយគ្នតក់ម៏ានទំនុកចិតត
កានដ់តចរចើនផងដដរ។ 
 ការលតដំ់ ងំបនួ ដដលមានការអានរពះបនទូល ការអធិសាា ន ការទុក
ចិតត និងការសាត ប់បង្ហគ ប ់ បានបចរងៀនគ្នតថ់ា អវើដដលគ្នត់រតូវចធវើ ចពល
ដដលគ្នត់មានការរពួយបារមភ  គឺរតូវថាវ យការរពួយបារមភចនាះដល់រពះជា
មាច ស្។់ ចពលដដលគ្នតប់ានថាវ យការរពួយបារមភដល់រពះអងគ គឺមាននយ័
ថា គ្នតប់ានអនុញ្ហា តឲ្យរពះជាមាច ស្ច់ធវើការរទង ់ កនុងជើវតិគ្នត។់ ដូចចនះ 
គ្នតម់ានច តុផលកាន់ដតតិច ដដលរតូវរពួយបារមភ។ 
 គ្នតថ់ា ចយើងរបដ លជាពាយាមបង្ហា ញឲ្យចគចមើលចឃើញថា ចយើង
ខ្វល ងំ និងរងឹមា ំ ច ើយចស្ងើចស្រចស្ើរចយើង ចៅចពលចយើងមានទុកខលំបាក 
ច ើយចយើងរបដ លជាគិតថា ការពាយាមចធវើដូចចនះ គឺជាការបចរមើដល់
រពះ  ប៉ុដនត ការគិតដូចចនះ គឺមិនរតឹមរតូវចទ  ចរពាះវាអាចចធវើឲ្យពកួចគចមើល
រលំងជំនយួរបស្រ់ពះជាមាច ស្ ់ដដលរទងស់្ពវរពះទយ័ឲ្យពកួចគស្ងឃមឹ និង
ទទលួ។ ចរពាះការចនះនឹងចលើកទឹកចិតតពកួចគឲ្យពឹងដផែកខលួនឯង ជាជាង
ពឹងដផែកចលើជំនយួរបស្រ់ពះអងគ។ ប៉ុដនត ចបើសិ្នជាពកួចគបានចឃើញអនកទន់
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ចខោយ ដដលបានចរៀនឲ្យមានភាពរងឹមា ំ ចោយបនតទទលួកមាល ងំពើរពះជា
មាច ស្ ់ ពកួចគនឹងមានចពញចោយកតើស្ងឃមឹ។ គឺ
ស្ងឃមឹថា រទងក់នឹ៏ងជយួពកួចគផងដដរ។ 
 ចបើអនកកំពុងដតតយុទធនឹងការរពួយបារមភ ឬ
ការថបប់ារមភ សូ្មចៅរបាបអ់នកដឹកនាពំកួជំនំុ 
ឬរគើស្ទបរសិ្ទ័ណាមាន ក ់ ដដលអនកសាគ ល ់ ចដើមបើ
ឲ្យពកួចគអាចអធិសាា នជាមយួអនក។ ពកួចគនឹង
អាចជយួអនក ឲ្យដកដរបការរពួយបារមភ ឲ្យកាល យ
ជាឱកាស្ចូលចៅជិតរពះជាមាច ស្ ់ ចោយពឹង
ដផែកចលើរទង ់ ជាជាងដបរចចញពើរពះអងគកានដ់ត
ឆ្ង យ។  
 

នយើងកត៏្តូវទុកចិតតត្ពោះ 
ចំនរោះការអ្ែីស្ដល
នយើងមិនអាចត្គប់
ត្គងបាន។ នេើយ

នយើងាត បប់ គ្ បត់្ទង ់
កនុ ងនរឿងអ្ែីស្ដលនយើង
អាចត្គបត់្គងបាន។ 

 


