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ហេតុអ្វី មនុស្សមានការឈចឺាប់  
ហៅហ ើផផនដីហនេះ? 

ជាញឹកញាប ់ ពពលពយើងពមើលពតម៌ានអនតរជាត ិ ពៅពលើកញ្ចកទូ់រទស្សន ៍
ពយើងព ើញពេផាយ អពំើពររោះទុរ ភកិស នងិភាពអតឃ់្លល ន ពៅរបពទស្រកើ
រក។ កមមវធិើវទិយុក៏បានផាយ អំពើជពមាល ោះអនតរជាតិ ដដលព ៀបនឹងផទុោះ
ព ើងជាពដើម។ កាដស្តកនុងរសុ្កក៏បានជូនដំណឹងដ៏ពរកៀមរក ំ អំពើ
មនុស្សដដលកំពុងភ័យខ្លល ចអំពពើ ងិា នងិការរពំោភសិ្ទធមិនុស្ស។ 
ពយើងក៏បានឮអនកជិតខ្លងរបស្ព់យើងនយិាយរន  អំពើមិតតភកដរិបស្ព់ួក
ពេ ដដលបានបរាជយ័ ពៅកនុងការពាបាលជំងមឺហារ ើករបស្ខ់្លួន។ ការ
ឈចឺាបហ់ាកដូ់ចជាពកើតមានពៅរេប់ទើកដនលង ព ើយវាបងកឲ្យមានពស្ច
កតើទុកខ នងិសំ្ណួរជាពរចើន។ 
 ខ្លួនពយើងផ្ទទ លក់៏អាចមានចមងលថ់ា ព តុអវើការអារកក់ពកើតព ើង 
ចំព ោះមនុស្សលអ ព ើយព តុអវើការលអ ដបរជាពកើតព ើងចំព ោះមនុស្ស
អារកកព់ៅវញិ។ យា៉ា ងណាមិញ មនុស្សជាពរចើនអាចទទួលស្គគ លថ់ា វា
ជាពរឿងស្មព តុផល ដដលពួកពភរវជនពធវើឲ្យខ្លួនឯងស្គល ប់ ពោយស្គរ
ររបដ់បកអតតឃ្លត។ អនកពបើកបរដដលមនិរបុងរបយត័ន នងឹនឲំ្យមាន
ពររោះថាន កធ់ងនធ់ងរមកពលើខ្លួនឯង។ ព ើយអនកណាដដលពលងពភលើង ពនោះ
ក៏ពរចើនដតរោកពភលើង។ ព ើយវារតិដតស្មព តុផល ដដលអនកជកប់ារ ើ
មិនរពមឈប ់នឹងពកើតជំងមឺហារ ើកសួ្ត។ 
 ប៉ាុដនត ចុោះចំដណកឯមនុស្សស្លូតរតងទ់ងំរបុស្រស្ើ រពមទងំពកមង
ៗផង ដដលបានស្គល ប់ ពោយស្គរររបដ់បកអតតឃ្លតរបស្ព់ភរវករ
ពនោះ? ចុោះចំដណកឯជនរងពររោះវយ័ពកមងមាន ក់ ដដលបានពររោះថាន ក់ធងន់
ធងរ ដលខ់្ួរកាល ពោយស្គរដតអនកពបើកបរកនុងស្គថ នភាពរស្វងឹរស្គ 
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ដដលបានពបើកបុករត់? ចុោះចំដណកឯមាច ស្ផ់ទោះដដលបានពឆោះ  ពោយ
ស្គរអនកពលងពភលើងពនោះ? ព ើយចុោះចំដណកឯពកមងអាយុ២ឆ្ន  ំដដលមាន
ជំងមឺហារ ើកររប់ឈាម? 
 ពយើងរបដ លមិនអាចដឹង អពំើមូលព តុដដលនរណាមាន ក់មាន
ជំងពឺនោះពទ ប៉ាុដនត ពយើងអាចដឹងខ្លោះៗថា ព តុអវើជំងពឺកើតមាន ពៅពលើ
ដផនដើពនោះ។ ពយើងរបដ លមិនដឹងថា ព តុអវើពយើងជួបរបទោះបញ្ហា ណា
មួយពទ ដតពយើងអាចដឹងអំពើរពបៀបពោោះរស្គយបញ្ហា ពនោះ និងដឹងអំពើ
រពបៀបពឆលើយតប ឲ្យបានរតឹមរតូវ។ 

ពិភពលោកនៃការឈឺចាប ់

 សូ្មពយើងរស្មម អំពើពិភពពោកមួយ ដដលរម នការឈចឺាប់។ 
ពតើវានឹងមានលកខណៈដូចពមដច? ពើដំបូង ពយើងស្គត បព់មើលពៅ ដូចជា
េួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ណាស្។់ ពៅពិភពពោកពនោះ ដលងមានការឈឺ
កាល ឈចឺពងកោះ ឈកឺ ឬក៏ឈរឺកពោះពទៀត។ ពយើងនឹងដលងមាន
អារមមណ៍ដឹងឈ ឺ ពៅពពលដដលពយើងដំដដកពរលខុ្ស្ ចពំមមដខ្លួនឯ
ង។ ប៉ាុដនត ពបើរម នការឈចឺាប់ពទ ពនោះពយើងនឹងមិនដឹងថា ពយើងកំពុងដត
បាកឆ់អឹង ឬោចស់្រមស្ពួរស្នល ក់ព ើយ។ ពបើរម នការឈចឺាបព់ៅកនុង
រកពោះពទ ពយើងនឹងមិនដឹងថា ដំពៅកំពុងដតសុ្ើរូង ពៅកនុងរកពោះរបស្់
ពយើង។ ពយើងនឹងមិនដឹងថា ដុសំ្គចក់ំពុងដរបកាល យជាមហារ ើក។ រម ន
នរណាចូលចិតតការឈចឺាបព់ទ ប៉ាុដនត ជាញឹកញាប់ ការឈចឺាបព់កើតមាន
ព ើង ពោយពរលបំណងលអពទ។ ឧទ រណ៍ ការឈចឺាបេ់ជឺាស្ញ្ហា
ោស្ព់តឿន ឲ្យពយើងដឹងថា ពយើងកំពុងដតមានបញ្ហា អវើមួយព ើយ។ ការ
ឈចឺាប់ មិនដមនជាបញ្ហា ពិតរបាកដពទ ដតបុពវព តុមនការឈចឺាប់ 
ពទើបជាបញ្ហា ពិតរបាកដ។  
 ប៉ាុដនត កាលពើពដើមព ើយ ដផនដើមិនមានការឈចឺាបព់ទ។ កាល
ដដលរពោះជាមាច ស្ប់ានបពងកើតពភិពពោកមក អវើៗ រេបយ់ា៉ា ងមានភាពលអ
ឥតពខ្លច ោះ។ ឥតមានការឈចឺាប់។ ឥតមានការរងទុកខ។ ព ើយករ៏ម នការ
ស្គល បដ់ដរ។ រេបយ់ា៉ា ងមានភាពលអឥតពខ្លច ោះ ពោយមានរពោះជាមាច ស្រ់េប់
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រេង ព ើយរពោះអងគស្ពវរពោះទ័យ នឹងមានទំនកទ់ំនងដ៏ជិតស្និទ នងិ
របកបពោយពស្ចកតើរស្ឡាញ់ ជាមួយអ័ោម និងនងពអវា៉ា  ដដលជា
បុរស្ស្រស្តើដំបូង កនុងពិភពពោកពនោះ។ 
 ប៉ាុដនត រពោះេមពើររបាប់ពយើងរាលរ់ន ថា អ័ោម និងនងពអវា៉ាបានបោះ
ពបាររបឆ្ងំ នឹងចាបដ់៏លអរបស្រ់ពោះ ពោយការរងឹចពចស្ ពោយេិតថា 
ខ្លួនពចោះដឹងរេបយ់ា៉ា ង។ ពួកពេមិនបាន
ស្គដ បប់ង្គគ បរ់ទង់ពទ។ ពកួពេចងឲ់្យរពោះជា
មាច ស្ឈ់បរ់េបរ់េងជើវតិពួកពេ ព ើយចង់
ពស្គយរាជពលើជើវតិខ្លួនឯង។ រពោះេមពើរពៅ
ការបោះពបារទស្ន់ងឹរពោះជាមាច ស្ថ់ា “បាប”។ 
ពរ ោះដតអំពពើបាប ពិភពពោកដ៏រស្ស្់
រតកាល នងិទំនកទ់ំនងដឥ៏តពខ្លច ោះរបស្់
មនុស្សជាមួយរពោះ រតូវខូ្ចបង់។ េួរឲ្យ
ស្គដ យ អំពពើបាបពនោះបានបនតរ ូតដលព់ពលបចចុបបនន ព ើយពយើងរាល់
រន កប៏នតរស្់ពៅ ជាមួយផលវបិាក មនការបោះពបារពនោះ ដដលមានដូចជា 
ការឈចឺាប់ ការរងទុកខ នងិការស្គល ប។់ 
 ទុកខលំបាកទងំអស្ព់នោះ េបឺណាត លមកពើការមិនស្គដ បប់ង្គគ ប់
របស្ម់នុស្សជាតិ ដដលរាបប់ញ្ចូ លទងំអ័ោម និងនងពអវា៉ា  ព ើយនិង
ពយើងរាលរ់ន ។ រពោះរទងម់ិនបានបងកបញ្ហា ទងំពនោះពទ ប៉ាុដនត ពោយពស្ច
កតើពមត្តត ករុណារបស្រ់ទង់ ពនោះរទងព់របើរបាស្ក់ាររងទុកខរបស្ព់យើងរាល់
រន  ពដើមបើបពរងៀនពយើងរាលរ់ន  ឲ្យស្គគ លរ់ពោះអងគ។ ពោក សុ្ើ ដអស្ លូអុើ
ស្(C.S. Lewis) ធ្លល ប់មានរបស្គស្នថ៍ា “រពោះជាមាច ស្ខ់្សបឹោកព់យើង 
កនុងភាពរ ើករាយរបស្ព់យើង រចួរទង់មានបនទូលមកពយើង កនុងបញ្ហា ចិតត ឬ
ស្តិស្មបជញ្ាៈរបស្ព់យើង ដតរទងដ់រស្កមកកានព់យើង កនុងការឈចឺាប់
របស្ព់យើង ព ើយរទងដ់រស្កោក់ពមរកូរបស្រ់ទង់ ពដើមបើពញ្ហា ក់
ពោកិយដដលមានរតពចៀកថលង់ ឲ្យភាា កខ់្លួនព ើង”។ ដូពចនោះ ការឈចឺាប់
បានរឭំកពយើងរាលរ់ន  ឲ្យពិចារណាអំពើបញ្ហា ធំជាងពនោះ ដដលកំពុង
បំផ្ទល ញភពដផនដើរបស្ព់យើង។ ការបាត់បង់ ការឈចឺាប់ផលូវចិតត និង

ពរ ោះដតអពំពើបាប ពភិព
ពោកដ៏រស្ស្រ់តកាល 
នងិទនំក់ទនំងដ៏ឥត
ពខ្លច ោះរបស្ម់នុស្សជា
មយួរពោះ រតវូខូ្ចបង់។  
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អារមមណ៍ ស្ស្រង្គគ ម ពររោះទុរ ភកិស ព ើយនិងជំង ឺ សុ្ទធដតបង្គា ញថា 
ពោកិយស្ពវមថង  មិនដូចជាអវើ ដដលរពោះរទងប់ពងកើតព ើងពើដំបូងពនោះ
ព ើយ។ 
 ពយើងហាក់ដូចជាពជឿកជាក់ថា ពយើងមានសិ្ទធរិស្់ពៅ ពោយ
មានសុ្ខ្ភាពលអ និងរស្ព់ៅ ត្តមពស្ចកតើរបាថាន របស្ព់យើង។ ប៉ាុដនត ពៅ
ពពលដដលពយើងជួបរបទោះការឈចឺាប់ ពយើងង្គយនឹងធ្លល កព់ៅកនុងការ
លបួង ឲ្យនិយាយថា “វាមិនស្មពស្គោះ”។ មនុស្សជាពរចើនបានត្តងំចិតត
បដិពស្ធ ពោយពបើកចំ ថា រពោះជាមាច ស្ម់ិនពិតជាមានដមនពទ ព ើយ
អនកខ្លោះពទៀតបានបដិពស្ធរទង់ ពោយរស្់ពៅត្តមចិតត ដដលហាកដូ់ចជា
េិតថា រពោះពិតជាមិនមានដមន។ ប៉ាុដនត អារមមណ៍ដដលេិតថា ខ្លួនមិន
ស្មនឹងជួបទុកខលំបាកទងំពនោះ ហាកដូ់ចជាកំពុងទទួលស្គគ លថ់ា រពោះ
ពិតជាមានដមន។ ពទោះជាយា៉ា ងណាកព៏ោយ មនុស្សពោកបានពរបើម
ពធាបាយជាពរចើន ពដើមបើរបកាស្ថ់ា ពួកពេចងប់ានពិភពពោកមួយ 
ដដលឥតមានរពោះ។ ដូពចនោះ រពោះរទងក់៏បានរបទន ត្តមអវើដដលពយើងចង់
បានដមន េពឺិភពពោកមួយ ដដលឥតមានចាបដ់ល៏អឥតពខ្លច ោះរបស្់
រទង។់ ពិភពពោកមនការឈចឺាប់។ 
 មា៉ាងវញិពទៀត  រពោះេមពើររបាប់ពយើងថា  រពោះរទងព់ៅដតយករពោះ
ទ័យទុកោក់ ចំព ោះទុកខលំបាករបស្ព់យើង។ ការពនោះបានបង្គា ញថា 
រពោះរទងព់ៅដតមានពស្ចកតើរស្ឡាញ់ យា៉ា ងរជាលពរៅ ចំព ោះពយើង 
ពទោះពយើងហាក់ដូចជា បានត្តងំចិតតនងឹរបរពឹតតត្តមដតអំពពើចិតតរបស្់
ពយើង ព ើយមិនចងព់អើពពើនឹងរទងក់ព៏ោយ។ 
 ដូពចនោះ ពតើពយើងរពំឹងចង់បាន ពិភពពោកដដលពពញពោយការ
ឈចឺាប់ពនោះឬ? 

ពិភពលោកដែលគ្មា ៃការឈឺចាប ់

 មនុស្សពយើងពៅដតរបរពឹតតខុ្ស្ ត្តមអោ័ម និងពអវា៉ា  ពោយ
បដិពស្ធមិនរពមឲ្យរពោះជាមាច ស្រ់េប់រេងជើវតិ ពោយមិនស្គដ បប់ង្គគ ប់
រទង់។ ពយើងទងំអស្រ់ន  សុ្ទធដតមានពទស្ ពោយស្គរការមិនស្គត ប់
បង្គគ បព់នោះ។ ប៉ាុដនត រពោះរទងស់្ពវរពោះទ័យឲ្យពយើងរកព ើញដំពណាោះ
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រស្គយពិតរបាកដ ស្រមាបទុ់កខលំបាករបស្ព់យើង។ រទងស់្ពវរពោះទ័យ
ឲ្យពយើងទងំអស្រ់ន  ទុកចិតតពលើដផនការរបស្រ់ទង់។ រពោះរទងប់ាន
ស្នាថានឹងពោោះរស្គយបញ្ហា មនអំពពើបាប និងការដបកបាកទ់ំនក់
ទំនងរវាងពយើងនឹងរទង់ ព ើយដំពណាោះរស្គយរបស្រ់ទង់ ផដលម់កនូវ
ពស្ចកតើស្ងឃមឹដតមួយេត ់ ពៅកនុងពិភពពោកពពញពោយការរងទុកខ
ពនោះ។ 
 ដូពចនោះ ពស្ចកតើស្ងឃមឹពនោះមានលកខណៈដូចពមតចខ្លោះ? កណឌ ចុង
ពរកាយមនរពោះេមពើរបរសុិ្ទធ បានពបើកស្ដមដងឲ្យព ើញរពឹតតកិារណ៍ ដដល
នឹងរតូវពកើតព ើងពៅពពលខ្លងមុខ្។ បទេមពើរពនោះបានរបាបព់យើង អពំើ
ពពលដដលរពោះរទង់នឹងស្គដ ររេប់ការទងំអស្ ់ ឲ្យបានរត បដូ់ចពដើម
វញិ ត្តមបំណងរពោះទ័យពដើមរបស្រ់ទង់។ េមពើរ វវិរណៈ ២១:៣-៤ 
របាបព់យើងថា . . .  

ពរាងឧពបាស្ថរបស្រ់ពោះ បានពៅជាមួយនឹងមនុស្ស! រទងនឹ់ង
េងព់ៅជាមួយនឹងពេ ពេនឹងពធវើជារាស្រស្តរបស្រ់ទង ់ ព ើយរពោះ
អងគរទងក់៏នឹងពធវើជារពោះដលព់េ។ រពោះរទងនឹ់ងជូតអស្ទ់ងំទឹក
ដភនក ពើដភនកពេពចញ និងរម នពស្ចកតើស្គល ប ់ ឬពស្ចកតើពស្គក
ស្ពរងង ឬពស្ចកតើយទំួញ ឬទុកខលំបាកណាពទៀតព ើយ ដបិត
ពស្ចកតើមុនទងំប៉ាុនម ន បានកនលងបាត់ពៅព ើយ។ 

 ពតើពនោះមិនដមនជាអវើដដលពយើងរស្មមពទឬ? ពយើងរេបរ់ន សុ្ទធ
ដតរបាថាន ចង់បាន ពិភពពោកមួយដដលលអឥតពខ្លច ោះ ជាកដនលងដដលរម ន
ការឈចឺាប់ ឬការរងទុកខអវើទងំអស្។់ ប៉ាុដនត ពទោះបើជាមនុស្សពយើងរបឹង
ដរបងយា៉ា ងណាក៏ពោយ ពទោះជាត្តមផលូវវទិាស្គស្រស្ត ឬនពយាបាយ ឬក៏
ផលូវបរសិ្គថ ននិយម ឬត្តមអវើពផសងកតើ ករ៏ម នអវើអាចបពងកើតពិភពពោកមួយ 
ឲ្យដល៏អឥតពខ្លច ោះបានដដរ។ មានដតរពោះមយួអងគេត ់ដដលអាចពធវើការពនោះ
បាន។ កនុងពពលអនេត ពៅពពលដដលរពោះរទងព់ធវើឲ្យពិភពពោកលអ
ឥតពខ្លច ោះព ើងវញិ រពោះអងគនឹងពធវើជាចំណុចកណាត លមនអវើៗ រេបយ់ា៉ា ង 
ព ើយរទងន់ឹងស្គដ រទំនកទ់ំនងដដលពយើងមានជាមួយរទងព់ ើងវញិ។ 
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ពនោះេជឺាស្ណាា នពដើមមនជើវតិ ដដលរទងប់ានតរមូវទុកត្តងំពើដំបូងមក 
ព ើយអស្អ់នកដដលរពោះរទងប់ានស្ពស្រង្គគ ោះឲ្យរចួពើអំពពើបាប កពុំងដត
ទនទឹងចាជំើវតិដល៏អឥតពខ្លច ោះពនោះឯង។ 

ល ើល ើងអាចទទួលការសលរ គ្ ោះ លោ រលបៀបណា? 

ពិភពពោកបានដរបជារពញ៉ារមញ៉ា ពរ ោះដតអំពពើបាបរបស្ម់នុស្ស។ ពយើង
រាលរ់ន មិនមានអំណាចអវើ ពដើមបើដកដរបវាឲ្យលអដូចពដើមបានព ើយ។ 
ព តុដូពចនោះព ើយ ពទើបរពោះរទងច់ាត់អងគបុេគលមួយមក ឲ្យជួស្ជុលការ
ទងំអស្ព់ ើងវញិ។ អងគបុេគលពនោះ ជារពោះរាជបុរត្តរបស្រ់ទង់ ដដល
មានរពោះនមថា រពោះពយស្ ូវរេើស្ទ។ ពដើមបើទទួលការស្ពស្រង្គគ ោះពនោះ ពយើង
រតូវទទួលពជឿរពោះពយស្ ូវរេើស្ទ។ រពោះេមពើរដចងថា: 

ដបិតរពោះរទងរ់ស្ឡាញ់មនុស្សពោក ដលព់ម៉ាលោះបានជារទង់
របទនរពោះរាជបុរត្តរទងដ់ត១ ពដើមបើឲ្យអនកណាដដលពជឿដល់
រពោះរាជបុរត្តពនោះ មិនរតូវវនិស្ព ើយ េឺឲ្យមានជើវតិអស្ក់លប
ជានិចចវញិ ពើពរ ោះរពោះរទងមិ់នបានចាតរ់ពោះរាជបុរត្តរទង ់ ឲ្យ
មកកនុងពោកើយ ៍ ពដើមបើនឹងជនុំជំរំោះពោកើយព៍នោះពទ េឺឲ្យពោកើយ៍
បានស្ពស្រង្គគ ោះ ពោយស្គររទងវ់ញិ។ (យ៉ាហូាន ៣:១៦-១៧)។ 

 រពោះេមពើរបានដចងថា ពៅពពលដដលពយើងទទួលពជឿរពោះពយស្ ូវ
រេើស្ទ ពយើងនឹងទទួលបានជើវតិអស្ក់លបជានិចច ត្តមរពោះបនទូលស្នា
របស្រ់ទង់។ មានន័យថា ពពលដដលពយើង
ស្គល បព់ៅ ពយើងនឹងពៅរស្់ពៅជាមួយរពោះជា
មាច ស្ ់ ព ើយពយើងនឹងរចួផុតពើការឈចឺាប ់
និងទុកខលំបាករេបយ់ា៉ា ង។ ប៉ាុដនត ពបើពយើង
ពស្គម ោះរតង់នឹងខ្លួនឯង ពនោះពយើងនឹងទទលួ
ស្គគ លថ់ា ពយើងបានរបរពឹតតអំពពើបាបជាពរៀង
រាលព់ពល ពៅកនុងការេិត ព ើយការពធវើ និង
ការនិយាយស្តើ។ ដូពចនោះ ពតើពយើងរាលរ់ន អាច

រពោះរេើស្ទបានសុ្េត
ជនំសួ្ពយើងរាលរ់ន  
ពនោះេកឺនុងកាលដដល
ពយើងពៅមានបាបពៅ
ព ើយផង(រ ៉ាមូ ៥:៦-៨)។  
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ពធវើលអឲ្យបានរេបរ់រន់ លមមនឹងឲ្យរពោះរទងទ់ទួលពយើងចូលនេរស្គថ ន
សួ្េ៌ដដរឬពទ?  

ដបិតកាលពយើងពៅពខ្ាយពៅព ើយ លុោះដលក់ំណតព់ ើយ 
ពនោះរពោះរេើស្ទរទងប់ានសុ្េតជនំួស្មនុស្សទមិលពលមើស្ . . . 
រពោះរទងសំ់្ដដងពស្ចកតើរស្ឡាញ់របស្រ់ទង ់ដលព់យើងរាលរ់ន ឲ្យ
ព ើញចាស្ ់ពោយរពោះរេើស្ទបានសុ្េតជនំសួ្ពយើងរាលរ់ន  ពនោះេឺ
កនុងកាលដដលពយើងពៅមានបាបពៅព ើយផង(រ ៉ាមូ ៥:៦-៨)។  

 ពោយស្គរពស្ចកតើស្បបុរស្របស្រ់ពោះជាមាច ស្ ់ពនោះរទងប់ានចាត់
រពោះរាជបុរត្តរទងដ់តមួយ េឺរពោះពយស្ ូវរេើស្ទ ឲ្យយាងមកសុ្េតជំនួស្
ពយើងរាលរ់ន  ដដលត្តមពិត េពឺយើងពទ ដដលស្មនឹងទទួលការស្គល ប់
ពនោះ។ រទងប់ានសុ្េត “ចពំពល ដដលបានកំណត”់។ ពបើរម នរទងព់ទ 
ពយើងចាស្ជ់ារម នអណំាចពោោះរស្គយបញ្ហា  មនអំពពើបាបកនុងពោកិយ
ពនោះបានព ើយ។ 
 រពោះពយស្ ូវមិនដូចពយើងរាលរ់ន ពទ។ រទងម់ិនដដលពធវើអំពពើបាប
ពស្គោះ។ មានដតរទង់ពទដដលមិនដដលបដិពស្ធរពោះជាមាច ស្ទ់លដ់ត
ពស្គោះ។ ប៉ាុដនត រទងស់្ ូរងរទកំារឈចឺាប់ និងទុកខពវទនមរកដលង។ រទង់
ទទួលពទស្ពនោះ ជំនួស្ពយើងរាលរ់ន ។ រទងរ់តូវពេបដិពស្ធ ព ើយ
រទងទ់ទួលរងការវាយដំ ការពជររបមាថ និងរតូវពេពយួរពៅពលើពឈើឆ្ក ង
រ ូតអស្រ់ពោះជនម ព ើយរតូវចាកន់ឹងលំដពងពទៀត  រទងទ់ទួលរងទងំ
អស្ព់នោះពោយស្គរអំពពើបាបរបស្ព់យើងរាលរ់ន ។ រទងស់្មរ័េរពោះទ័យ
សុ្េតពៅពលើពឈើឆ្ក ង ពដើមបើទទួលពទស្ មនការមិនស្គដ បប់ង្គគ បរ់បស្់
ពយើងរាលរ់ន  ពដើមបើកុំឲ្យពយើងទទួលពទស្ពនោះ។ េដូឺចមានពស្ចកតើដចង
ថា “រពោះរេើស្ទរទងប់ានយាងមក ចពំពលកំណត ់ រពមទងំបានសុ្េត
ជួស្ពយើង ដដលជាមនុស្សមានបាប”។  
 ពនោះជាការបង់មថលដ៏ពរចើនមរកដលង ពដើមបើពោោះពយើងឲ្យរចួពើ
ពទស្មនអំពពើបាប! រពោះពយស្ ូវរេើស្ទបានលោះបងរ់ពោះជនមរទង ់ ជនំួស្
មនុស្សដូចពយើងរាលរ់ន ។ ប៉ាុដនត ពរឿងពនោះមិនទនច់ប់រតឹមពនោះព ើយ។ 
រពោះេមពើរបានដចងថា រពោះពយស្ ូវមានរពោះជនមរស្ព់ ើងវញិ។ រទងប់ាន
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យកឈនោះពស្ចកតើស្គល ប ់ស្រមាបអ់ស្អ់នកណា ដដលទទួលពជឿរទង់។ 
 ព តុពនោះព ើយ ពយើងរតូវទទួលពជឿរពោះពយស្ ូវ។ ពពលណា
ពយើងទទួលពជឿរទង ់េមឺានន័យថា ពយើងអនុញ្ហា តឲ្យរទង់រេបរ់េងជើវតិ
ពយើង ព ើយរទងន់ឹងដករនងំមនទំនកទ់ំនង ដដលពកើតពចញពើអំពពើ
បាបរបស្ព់យើង បានពស្ចកតើថា រទងន់ឹង
ផសោះផាឲ្យពយើងជានឹងរពោះ ព ើយមាន
ទនំកទ់នំងផ្ទទ លខ់្លនួជាមយួរទង។់ ពយើង
នឹងមានអនេតដ៏អស្គច រយ ដូចដដល
ពយើងបានអានកនុងទំព័រមុន។ ដលងមាន
ទឹកដភនក។ ដលងមានការស្គល ប។់ ដលង
មានទុកខពស្គក។ ដលងមានការទួញយ។ំ 
ដលងមានការឈចឺាប់។  
 សូ្មពយើងេិតព ើងវញិ អពំើពដើម
ដំបូងមនជើវតិមនុស្ស ពៅពលើដផនដើពនោះ។ ពិភពពោកពនោះ អាចពធវើជា
កដនលងដដលមានសុ្ភមងគលដ៏អស្គច រយ ដតវាបានរបឡាកព់ៅពោយទុកខ
ពវទន នងិការឈចឺាប់ រេបរ់ចកលាកទងំអស្។់ ពយើងរបាថាន ចងព់េច
ពចញពើទុកខរពួយទងំអស្ ់ ព ើយកប៏ានពាយាមពរបើរេបម់ពធាបាយ 
ពដើមបើពេចឲ្យផុត។ ប៉ាុដនត មានដតពស្ចកតើស្នា នងិកិចចការដដលរពោះជា
មាច ស្ប់ានពធវើប៉ាុពណាណ ោះ ដដលអាចជយួឲ្យពយើងពេចផុត យា៉ា ងជាកច់ាស្។់ 
 រពោះពចស្គដ  នងិពស្ចកតើស្នារបស្រ់ពោះជាមាច ស្ ់ នងឹដកដរបអវើៗ
រេបយ់ា៉ា ង ដដលពយើងបានស្គគ ល។់ ពយើងដឹងថា ពយើងមានរដូវកាលមន
ការឈចឺាប់ កនុងជើវតិពនោះ ព ើយមថងណាមួយ ពយើងនឹងរតូវស្គល ប់។ ពនោះ
ជាការពិតដដលមិនអាចរបដកកបាន។ ប៉ាុដនត រពោះរទងស់្នាថា ពយើងនឹង
ជួបពរឿងដដលខុ្ស្ពើពនោះ េឺស្នាថា នឹងរបទននូវជើវតិ ដដលមានពស្ច
កតើសុ្ខ្ស្គនត កតើអំណរ នងិសុ្ភមងគល ជាមួយរទង់ ជាពរៀងរ ូត! 
 ពតើពយើងអាចពធវើអវើបាន ពដើមបើឲ្យបានរស្ព់ៅកនុងពិភពពោក 
ដដលរម នពស្ចកតើទុកខ? ពយើងមិនអាចពធវើអវើបានពទ។ រពោះជាមាច ស្ជ់ាអនក
ផតួចពផតើមទងំរសុ្ង។ ព តុដូពចនោះព ើយ ពយើងមានជពរមើស្ដតមួយេត់ េឺ

រពោះេមពើរបានដចងថា រពោះ
ពយស្ វូមានរពោះជនមរស្់
ព ើងវញិ។ រទង់បានយក
ឈនោះពស្ចកតើស្គល ប់ 
ស្រមាប់អស្អ់នកណា 
ដដលទទលួពជឿរទង់។ 
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រតូវទទួលយកដំពណាោះរស្គយរបស្រ់ទង់ ពោយការពជឿជាក់ពលើរទង់។ 
 ខ្ណៈពពលដដលអនកកំពុងអានពស្ៀវពៅពនោះ ពតើអនកបាន
អនុញ្ហា តឲ្យរពោះពយស្ ូវ ពធវើជាចំណុចកណាត លមនជើវតិរបស្អ់នកព ើយឬ
ពៅ? អនកក៏របដ លជា មនិដដលេិតថា អនកអាចពៅរស្ព់ៅកនុងពិភព

ពោកដដលរម នពស្ចកតើទុកខពនោះព ើយ។ 
អនករបដ លជាមានការប៉ាោះ លច់ិតត ពពល
ដដលរពោះេមពើរបានដចង អំពើរបភពមនពស្ច
កតើទុកខ ដដលបានពកើតមានកនុងពិភពពោក
ពនោះ។ អនករបដ លជាចងច់ាបព់ផតើមទទលួ
រពោះពយស្ ូវ ពធវើជាចំណុចកណាត លមនជើវតិ
របស្អ់នក ពៅមថងពនោះ។ 
 ពបើដូពចាន ោះដមន សូ្មអានលំនមំន
ពស្ចកតើអធិស្គា នខ្លងពរកាមពនោះ ដដលនងឹ
ជួយឲ្យអនកទទួលរពោះពយស្ ូវ។ របសិ្នពបើ

អនកអធិស្គា នត្តមលំនខំ្លងពរកាមពនោះ យា៉ា ងអស្ព់ើចិតត អនកអាចចាប់
ពផដើមជើវតិ ថមើ។ េចឺាបព់ផដើមជើវតិថមើជារេើស្ទបរសិ្ទ័ ដដលជាការរស្ព់ៅដ៏
រតឹមរតូវ  កនុងពពលបចចុបបននពនោះ ព ើយជាវធិើដតមួយ ពដើមបើឲ្យពយើងអាច
រស្ព់ៅកនុងពិភពពោកដដលរពោះជាមាច ស្ប់ានស្នារបទន ជាទើកដនលង
ដដលរម នទឹកដភនក រម នការស្គល ប់ រម នពស្ចកតើពស្គកស្ពរងង រម នការ
រងទុកខ និងការឈចឺាបព់ ើយ។ 
 ការអធសិ្គា នពនោះេជឺាការស្គរភាពថា ត្តងំពើពដើមមក ពយើងបាន
បដិពស្ធរពោះជាមាច ស្។់ បនទ បម់ក ពយើងអររពោះេុណរទង់ ស្រមាបព់ស្
ចកតើរស្ឡាញ់ ដដលរទងប់ានបង្គា ញដលព់យើងរាលរ់ន  ពៅកនុងរពោះ
ពយស្ ូវ ព ើយទូលសូ្មឲ្យរទងជ់ួយពយើង ឲ្យទុកចិតតរពោះអងគ ជាពរៀង
រាលម់ថង។ ការអធសិ្គា នពនោះេឺង្គយរសួ្លពទ ដតវាជាការស្ពរមចចិតតដធ៏ំ
បំផុត ពៅកនុងជើវតិរបស្អ់នក។ 
 
 

រពោះរទង់ស្នាថា ពយើង
នងឹជបួពរឿងដដលខុ្ស្ពើ
ពនោះ េសឺ្នាថា នងឹ
របទននូវជើវតិ ដដលមាន
ពស្ចកតើសុ្ខ្ស្គនត កតើ
អណំរ នងិសុ្ភមងគល ជា
មយួរទង់ ជាពរៀងរ ូត! 
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លំននំៃការអធិស្ឋា ៃ 

រពោះអមាច ស្ព់យស្ ូវពអើយ ទូលបងគរំតូវការរពោះអងគ។ អររពោះេុណ
រពោះអងគ ដដលបានរស្ឡាញ់ទូលបងគយំា៉ា ងខ្លល ងំ បានជារទង់
យាងមកសុ្េតពៅពលើពឈើឆ្ក ង ពដើមបើពោោះទូលបងគឲំ្យរចួពើបា
ប។ ទូលបងគសូំ្មពបើកទវ រជើវតិទូលបងគ ំទទួលរពោះអងគ ពធវើជារពោះ
អងគស្ពស្រង្គគ ោះ និងជារពោះអមាច ស្រ់បស្ទូ់លបងគ។ំអររពោះេុណរពោះ
អងគ ដដលបានអតព់ទស្បាប ឲ្យទូលបងគ។ំ ព ើយរបទនជើវតិ
អស្ក់លបជានិចចដលទូ់លបងគ។ំ សូ្មយាងមកពស្គយរាជយ ពលើប
លលង័កជើវតិទូលបងគ។ំ សូ្មដកដឆនទូលបងគ ំ ពៅជាមនុស្ស ដដលរពោះ
អងគស្ពវរពោះទ័យ។ អាដមន។ 

 ពពលដដលពយើងទទួលស្គគ លអ់ំពពើបាបរបស្ព់យើង ពោយចិតត
ពស្គម ោះរតង់ និងទទួលការស្ពស្រង្គគ ោះរបស្រ់ពោះពយស្ ូវ ពោយពជឿពលើរទង ់
ពយើងនឹងមានទំនកទ់ំនងដរ៏តឹមរតូវ ជាមួយរពោះជាមាច ស្ ់ ដដលពនោះជា
បំណងរពោះទ័យរទង់ ត្តងំពើពដើមមក។ ព ើយពនោះជាឯកសិ្ទធិដវ៏ពិស្ស្
បំផុត! 
 ជើវតិជារេើស្ទបរសិ្ទ័ េជឺាការឆលុោះបញ្ហច ងំដ៏តូចមួយ អំពើពិភព
ពោកថមើ ដដលរពោះរទងប់ានពរៀបចំទុក ពៅពពលអនេត។ រេើស្ទបរសិ្ទ័
អាចទុកចិតតពលើរពោះបនទូលស្នា អំពើពពលអនេត ដដលពយើងនឹងបាន
រស្ព់ៅជាមួយរពោះជាមាច ស្អ់ស្ក់លបជានចិច ដូចមានដចង កនុងរពោះេមពើរ
វវិរណៈ ២១:៣-៤។ ស្រមាបអ់ស្អ់នកណា ដដលទុកចិតតរពោះជាមាច ស្ ់
រាលក់ារឈចឺាប ់ នងិការរងទុកខ កនុងជើវតិពនោះ ររនដ់តជាពរឿងបពណាដ ោះ
អាស្ននប៉ាុពណាណ ោះ ពបើពធៀបនឹងភាពអស្ក់លបជានិចច ដដលពៅកនុងពពល
ខ្លងមុខ្។ មថងណាមួយ ពយើងនឹងដលងមានការឈចឺាប់ និងការរងទុកខ 
ព ើយពយើងនឹងរស្់ពៅ កនុងពិភពពោក ដដលរពោះស្គដ រព ើងវញិយា៉ា ងលអ
ឥតពខ្លច ោះ។ 
 ការរស្ព់ៅជារេើស្ទបរសិ្ទ័ មិនដមនមានន័យថា ពយើងនឹងមិន
ជួបការឈចឺាប់ នងិការរងទុកខ ពៅពពលបចចុបបននពនោះពទ ប៉ាុដនត រពោះរទង់
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នឹងរបទនកមាល ងំ ឲ្យពយើងអាចរបឈមមុខ្ចំព ោះបញ្ហា រេបយ់ា៉ា ង។ 
ជើវតិជារេើស្ទបរសិ្ទ័ នឹងមិនង្គយរសួ្លរ ូតព ើយ ប៉ាុដនត ពយើងអាច
ទូលសូ្មជំនួយ ពើរពោះជាមាច ស្ជ់ាពរៀងរាលម់ថង ត្តមរយៈការអធសិ្គា ន។ 
ពយើងអាចរស្ព់ៅថាវ យរទង់ ពៅពពលបចចុបបននពនោះ ព ើយទនទងឹរងច់ាមំថង 
ដដលរពោះរទងរ់បទនពិភពពោកថមើ ត្តមរពោះបនទូលស្នារទង់។ ពភិព
ពោកថមើពនោះមិនមានការស្គល ប ់ការពស្គកស្ពរងង ការយពំស្គក និងការ
ឈចឺាប់ព ើយ។ 
 របសិ្នពបើអនកចងដ់ស្វងយលប់ដនថមពទៀត អពំើរពោះពយស្ ូវ អនក
អាចទំនកទ់ំនងរពោះវហិាររេើស្ទបរសិ្ទ័ កនុងតំបនរ់បស្អ់នក។ ពៅទើពនោះ 
នឹងមានមនុស្សដដលអាចជួយពឆលើយសំ្ណួរដដលអនកមាន។ ពយើងខ្ាុពំៅ
ឯអងគការនំមា៉ាណារបចាមំថង ករ៏ងច់ាសំ្គវ េមនព៍ោកអនកជានិចច។  
 ពបើអនកចងអ់ានពស្ៀវពៅពផសងពទៀត ដដលទកទ់ងនឹងរពោះេមពើរ 
សូ្មចូលពៅកាន់ពវបស្គយរបស្ព់យើងខ្ាុ ំ ដដលមានអាស្យ័ោា ន 
www.khmer-odb.org/ds/។ 
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