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ទីមួយ  

ក្តីសង្ឃមឹ សម្រមាបព់េលអសស់ង្ឃមឹ 
 

ជៅ 
ជពលម្យួជ ះ ពួកអុ្ើ្សាតអ្លមា ជពញជោយការភ័យខ្លា ចជៅកនុងចិែត។ 
ជៅពើមុ្ខ្ពួកជរ មា ទឹកសមុ្្ទ្កហម្ តដលហាក់ដូចជាគាម   រណា

អាចឆ្ាងកាែ់បា ។ ជៅពើជ្កាយពួកជរ មា កងទ័ពរជទះចម្បងំរបសជ់សតចផ្តជ   
កំពុងតែជដញតាម្ពួកជរ ជោយសជម្ាងស ធឹកដូចផគរោ ់។ ពកួជរក៏បា រអ្ ូរទំ
ចំជ ះជោកម្ ូជស ជោយភាពែកស់ាែ់ ជោយការជចទ្បកា ថ់ា “ជែើជោយជ្ ះតែ
គាម  ផនូរជៅ្សុកជអ្សុើពទឬអ្ើ បា ជាអ្នក ជំយើង លគ់ាន ម្ក ្ែូវឲ្យសាា បជ់ៅទើរជហា
សាថ  ជ ះដូជចនះ?”( កិខម្  ំ១៤:១០)។  
 ជពលជ ះជាជពលតដលពួកជរអ្សស់ងឃមឹ្។ ពួកជរជទើបតែមា ជសរ ើភាពបា 
តែម្ួយរយៈជពល ឥ ូវជ ះ ពួកជរកំពុងតែ្បឈម្មុ្ខ្ោកក់ារវលិ្ែ បដ់រ៏ួរឲ្យ
ភ័យខ្លា ច ជៅរកភាពជាទសករ ជៅ ររជអ្សុើពទវញិ ឬ្ែូវសាា បជ់ោយការលង់ទឹក 
កនុងសមុ្្ទ្កហម្។ តែអ្ររុណ្ពះអ្ងគ តដលបា សជរងាគ ះពួកជរកនុងភាពទល់្ ចក
ជពលជ ះ។ 
 សពវនថងជ ះ ជយើងក៏កំពុងតែរស់ជៅកនុងជពលតដលម្ ុសសជាជ្ចើ កំពុងរួបភាព
អ្សស់ងឃមឹ្។ ជយើង្បតហលជាម្ិ កំពុងតែជាប់ខ្ាួ ជៅកនុងភាពទល់្ ចក ជោយ
្ែូវសជ្ម្ចចិែត្បឈម្មុ្ខ្ោក់កងទ័ពដខ៏្លា ងំពូតក ឬ្ែូវជ្រើសជរ ើសយកការសមាា ប់
ខ្ាួ ជៅកនុងទឹកដូចពួកអុ្ើ្សាតអ្លជ ះជ ើយ ប ុត ត រើវែិរបសជ់យើងតែងតែរួបបញ្ហា
្បឈម្ឥែឈបឈ់រ តដលបា ជធ្វើឲ្យជយើងមា អារម្មណ៍ថា ជយើងកពុំងតែទល់្ ចក។ 
បុរសរសតើតដលបា បំជពញការងាររបសខ់្ាួ  យា ងមា ្បសិទធភាព អ្សរ់យៈជពលជា
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ជ្ចើ ឆ្ន  ំ កំពុងតែ្បឈម្មុ្ខ្ ឹងការបាែប់ងក់ារងារជធ្វើ  ិងភាពគាម  រជ្ម្ើស។ យុ
វរ ជាជ្ចើ កំពុងតែ្បឈម្មុ្ខ្ោកអ់្ រែ តដលម្ិ មា ឱកាស ដូចឪពុកមាត យ 
 ិងរើដូ រើតារបសខ់្ាួ  ជ្ ះការអ្ប់ររំបសព់ួកជរហាកដូ់ចជាគាម  ្បជយារ  ៍ ជពល
តដលពួកជរម្ិ អាចរកការងារជធ្វើបា ។ ជៅកនុងែំប ជ់ាជ្ចើ  កនុងពិភពជោកជ ះ 
ជ្គាះថាន កជ់ាជ្ចើ បា ជកើែជ ើង ជោយសារអ្ំជពើភារវកម្ម  ិងភាព្កើ្ក។ ជ្គាះ
ធ្ម្មជាែបិា  ឲំ្យមា ការខ្លែបងម់្ិ អាចពិពណ៌ បា  ម្កជលើសហរម្  ៍  ងិ
ែំប ទ់ងំមូ្ល។  
 សថិែកនុងជពលដអ៏្សស់ងឃមឹ្តបបជ ះ មា តែកតើសងឃមឹ្ជទ តដលជាដំជណាះ
្សាយដ៏មា ្បសិទធភាព។ ប ុត ត កតើសងឃមឹ្ជ ះម្ិ តម្ ជាការប ង្បាថាន  ឬស ា
ខ្យល ់ ម្ិ អាចទុកចិែតបា   ិងជាការរិែតបបសបបយៗ តដលជយើងជ្ចើ តែជធ្វើ 
ជពលតដលជយើងចង ់ិយាយ តែម្ិ ដឹង ិយាយអ្ំពើអ្វើ។ ជយើង្ែូវការកតើសងឃមឹ្ពិែ
្បាកដ តដលមា  ័យ  ិងមា អ្ំណាច។ កតើសងឃមឹ្តដលជាបជ់ាម្ួយ ឹងការស ា 
 ិងមា មូ្លោា  ពិែ្បាកដ។  
 គាម   រណាមាន កត់ដលសុា ំឹងបញ្ហា ជ ះជ ើយ។ ជយើង លគ់ាន  សុទធតែរួបការ
រំ ម្កំតហង តដលមា ដូចជា ការបាែ់បងរ់បរចិញ្ា ឹម្រើវែិ រម្ងតឺដលរំ ម្កំតហង
រើវែិ ជ្គាះធ្ម្មជាែ ិ ទំ កទ់ំ ងតដលជ្បះឆ្ជាជដើម្។ ប ុត ត តដលសំខ្ល ់ជ ះ ជែើ
ជយើង ឹងជឆ្ាើយែបដូចជម្តច ចំជ ះជពលតដលអ្សស់ងឃមឹ្ជ ះ។ ជែើអ្នកជដើរតាម្្ពះ
ជយស ូវបា ជឆ្ាើយែបដូចជម្តចខ្ាះ? ជែើការជឆ្ាើយែបរបសជ់យើង បា  ិយាយអ្វើខ្ាះ 
អ្ំពើរំជ ឿរបសជ់យើង ជៅកា អ់្នកកំពុងសជងេែជម្ើលជយើង? ជែើពួកជរជម្ើលជ ើញ
ជយើងកំពុងតែជឆ្ាើយែប ចំជ ះបញ្ហា ទងំជ ះ ជោយកតើសងឃមឹ្ឬ? 
 
អវត្តមា ន ក្តីេងឃឹម 

កនុងអ្ំ ុងជពលន វបិែតជិសដាកិចាពិភពជោក កាលពើជពលថមើៗជ ះ ខ្្ុបំា កែ់
សំគាលជ់ ើញថា សហរម្ ជ៍ាជ្ចើ ជៅទូទងំពិភពជោក បា ទទួលផលប ះ ល ់
ពើការវាយែនម្ាដអ៏្ ់ជខ្ោយ អ្ំពើវបែតជិសដាកិចាពិភពជោក តដលជហៀប ឹងជកើែជ ើ
ង។ ខ្្ុកំប៏ា សាត បអ់្នកវភិារទងំឡាយ ជធ្វើការពាករណ៍ អ្ពំើជពលដព៏ិបាកជ ះ។ ខ្្ុ ំ
មា អារម្មណ៍ពិបាក ជពលតដលបា ដឹង អ្ំពើបញ្ហា តដលហាកដូ់ចជាគាម   រណាមាន ក់
អាចជោះ្សាយបា ។ 
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ប ុត ត ជពលតដលខ្្ុ ំបា កាា យជាអ្នកជដើរតាម្្ពះ្រើសទ 
ខ្្ុ ំកប៏ា ដឹងថា ការភ័យខ្លា យ អារម្មណ៍ជ ឿយណាយ 
 ិងការថបប់ារម្ភ អ្ំពើជរឿង ជយាបាយ របឺណាត លម្ក
ពើទសស ៈតដលជយើងមា ចំជ ះសងគម្ តដលជៅរុំ
វញិខ្ាួ ជយើង។ ការស ទ    ិងអារម្មណ៍របសជ់យើង 
ហាកដូ់ចជាបា បញ្ហា  ជោយការផោយ  ងិរបាយ
ការណ៍តផនកហរិញ្ញវែថុ តាម្បណាត ញអុ្ើ ជធ្ើណិែ។ 
ជពលជ ះការបជញ្ាញម្ែិ  ិងអាកបបកិរយិារបស់
ជយើង បា បងាា ញជចញ ូវការភ័យខ្លា ច  ិងកំហងឹ 
ដូចអ្នកតដលម្ិ ជរឿ្ពះ។ ជយើងហាក់ដូចជាគាម  
សងឃមឹ្ ជៅកនុងខ្ាួ ជសាះ។ 
 អ្វែតមា ន កតើសងឃមឹ្ជ ះ រមឺ្ិ ្គា ត់ែជកើែ

មា  ជៅកនុងបញ្ហា ជសដាកិចាប ុជណាណ ះជទ។ កតើសងឃមឹ្  ងិកតើ្សនម្របសជ់យើងអាច្ែូវ
បា សុើបំផ្តា ញ យា ងមា ជ្គាះថាន ក់ ជោយការបាែប់ង់  ិងថបប់ារម្ភផ្តទ លខ់្ាួ ។  
ជោកិយតដលសជងេែជម្ើលជយើង អាចរិែថា រំជ ឿរបសជ់យើង្ែូវបា លបព់ើជលើ
ជោយការសងសយ័ អ្ំពើជពលអ្ រែ។  
 ជែើការបាែប់ងទ់ំ ុកចិែតយា ងដូចជ ះ បា បងាា ញថា ជយើងមា កតើរំជ ឿ  ិងកតើ
សងឃមឹ្តបបណា? ជែើរំជ ឿតដលជយើងមា ចំជ ះ្ពះ អាច្ែូវបា រុញ្ច ជចញ 
ជោយ “រំជ ឿតបបអ្នកម្ិ ជរឿ្ពះឬ”? 
 ជបើជយើងបា ោករ់ំជ ឿជលើ្ពះ្រើសទជហើយ ជហែុអ្វើ ជពលខ្ាះ ជយើងមា 
អារម្មណ៍ថា បញ្ហា របសជ់យើងហាកដូ់ចជាជធ្វើឲ្យជយើងអ្សស់ងឃមឹ្?  ជយើងអ្ៈអាងថា 
ជយើងមា ទំ កទ់ំ ងជាម្ួយ្ពះន កតើសងឃមឹ្ តែជយើងជ្ចើ តែរិែអ្ំពើរើវែិខ្ាួ ឯង 
តាម្ទសស ៈតដលគាម  សងឃមឹ្។ 
 
ទេស ៈ្ទយុគ្នា  

ជោកជរហវែ្ឌើរ  ើែសឈ៍ើ(Friedrich Nietzsche) ធ្លា បប់ា  ិយាយថា “កតើ
សងឃមឹ្ រជឺាជសចកតើតដលអា្កកប់ំផុែ ជ្ ះវាបា ជធ្វើឲ្យម្ ុសសទទួលរងទរុណកម្ម
កា ត់ែយូរ”។ 

ជយើងអ្ះអាងថា ជយើងមា 
ទ ំកទ់ ំង ជាមួ្យ្ពះន កតើ
សងឃឹម្ តែជយើងជ្ចើ តែរិែ
អ្ពំើរើវែិ តាម្ទសស ៈតដល

អ្សស់ងឃឹម្។ 
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 ជោកជអ្រ ើក ជអ្រ ើកសា ់(Erik Erikson) តដលជាចិែតវទូិអាជម្រកិ ជដើម្កំជណើ ែ
ោណឺមា ក ជៅសែវែសទើ២០ មា ទសស ៈខុ្សពើជ ះ។ គាែម់ា ្បសាស ថ៍ា “កតើ
សងឃមឹ្រឺជារុណធ្ម្ជ៌ដើម្ដំបូងបំផុែ  ងិមា ែនម្ាបំផុែ តដលជៅជាប ់ឹងការរស់
  មា រើវែិ។ ជបើរើវែិ្ែូវប ត ជ ះកតើសងឃមឹ្្ែូវតែមា  សូម្បើតែជៅជពលតដល
ទំ ុកចិែតបា រងរបួស  ងិរំជ ឿទទួលរកការខូ្ចខ្លែក៏ជោយ”។  
 ដូចជ ះ ជែើទសស ៈម្ួយណា្ែូវ? ជែើកតើសងឃមឹ្ជាជសចកតើតដលអា្កកប់ំផុែ 
តដលជលើកកម្ពសទ់រុណកម្ម? ឬវាមា ភាពចបំាចស់្មាប់រើវែិ ដូចខ្យលដ់ជងាើម្? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កនុ ងចជំណាម្សាន នដ ិព ធជាជ្ចើ  របសជ់ោកជរហវ្ ឌិរ  ើែសឈ៍ើ(ឆ្ន ១ំ៨៤៤-
១៩០០) កនុ ងតផនកទសស វជិាា  គាែប់ា ជលើកយកទសស ៈន ការបញ្ហា កអ់្ំពើ
រើវែិ តដលជរឿជលើភាពពិែន រើវែិ ជៅជលើតផ ដើ ជោយមិ្ រិែអ្ំពើរើវែិតដល
ម្ ុសស ឹងមា ប ទ បព់ើរើវែិជៅតផ ដើជ ះអ្សជ់ៅ។ ផទុយជៅវញិ ្ពះរម្ពើរបា 
បជ្ងៀ ថា “របសត់ដលជម្ើលជ ើញ ជ ះសថិែជសថរមិ្ យូរប ុ ម  ជទ តែឯរបស់
តដលជម្ើលមិ្ ជ ើញ ជ ះជៅសថិែជសថរអ្សក់លបជា ិចាវញិ”(២កូរ ិថូស 
៤:១៨)។ ជោក ើែសឈ៍ើបា ជបាះបងរ់ជំ ឿជចល ជពលតដលគាែក់ំពុង
សិកោជទវសារសត ជៅសកលវទិាលយ័បុ ។ 
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ទី២ 

អតថន័យននក្តីសង្ឃមឹ 
 

ជៅ 
ជពល្ពកឹនថងបុណយណូតអ្ល ជៅឆ្ន ១ំ៩៦៤ ខ្្ុចំងត់សវងរកអ្ំជណាយតែ
ម្ួយប ុជណាណ ះ ជៅជ្កាម្ជដើម្ណូតអ្ល។ អ្ំជណាយជ ះ រជឺាហគើតាម្ួយ

ជ្រឿង។ ជៅឆ្ន ជំ ះ ្កមុ្ចជ្ម្ៀងប ើធ្លរបសច់្កភពអ្ងជ់រាស បា វាយលុកចូលទើ
ផោសហរដាអាជម្រកិ ដូចខ្យលព់យុះ។ ជពលជ ះខ្្ុ ំមា ចិែតចងក់ាា យជាអ្នកជលងហគើតា
ដ៏លបើលបញប ទ បព់ើពួកជរ រមឺ្ិ ខុ្សពើយុវរ អាជម្រកិជាជ្ចើ ជទៀែជ ើយ។ ជៅ
ជពល្ពឹកនថងណូតអ្ល ខ្្ុកំប៏ា រែ់ចុះតាម្រជណតើ រប ទបទ់ទួលជភ្ៀវ ជោយតភនកខ្ំរក
ជម្ើលរបសម់្ា ង តដលមា រូប ងគដូចហគើតា។ តែរកម្ិ ជ ើញជសាះ។ ផទុយជៅវញិ ខ្្ុ ំ
តបរជារកជ ើញវច  ុ្កម្ម្ួយកបល។ 
 ជពលជ ះ ខ្្ុពំិែជាពិបាកពិពណ៌  អ្ពំើការខ្កចិែតកនុងអារម្មណ៍របសខ់្្ុ ំ។ កតើ
សងឃមឹ្ថា  ងឹបា កាា យជាែរ តើករដ៏អ្សាា រយ ក៏្ ែូវបា រោយ ជោយសារទំព័រ ប់
រយ ជៅកនុងវ  ុ្កម្ តដលផទុកជៅជោយ ិយម្ ័យរបស ់កយជាជ្ចើ ។  
 ប ុត ត ឪពុកមាត យខ្្ុពំិែជាមា ្បាជ្ាណាស។់ ជពលតដលខ្្ុ ំពិចរណា អ្ំពើការ
ខ្កចិែត ជៅនថងណូតអ្លជ ះ ខ្្ុកំ៏បា ដឹងថា ហគើតាតដលខ្្ុចំងប់ា ជ ះ ម្ ិសូវមា 
្បជយារ ស៍្មាប់ខ្្ុ ំ ដូចវច  ុ្កម្ជ ះជ ើយ ជ្ ះវច  ុ្កម្ជ ះ បា 
បជ្ងៀ ខ្្ុ ំឲ្យជចះ  ិងយលអ់្ែថ ័យរបស ់កយជាជ្ចើ ។ 
 សពវនថងជ ះ ម្ិ មា  កយជ្ចើ ជទ តដល្ែូវការការព យលអ់្ែថ ័យឲ្យបា 
ចបស ់ជាង កយកតើសងឃមឹ្ ។ ជយើងចបំាច់្ែូវដឹងថា កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដជាអ្វើ តែក៏
ចបំាច់្ ែូវដឹងថា ជែើមា កតើសងឃមឹ្ណាខ្ាះ តដល្ពះ្រើសទម្ិ បា ្បទ ។ 
 



10 

 
អវីដែល្រះសយេ ៊ូវមិ បា ្រទា  

មា ជពលញឹកញាប់ជពកជហើយ តដលជរបា ប ទ បែនម្ារបសក់តើសងឃមឹ្ ឲ្យម្ក ូវ
្ែឹម្ការរិែតបបប ង្បាថាន  ឬ្គា ត់ែជាការរិែវរិាមា ។ ជយើងជ្ចើ តែឮជរជ្បើ
 កយកតើសងឃមឹ្យា ងដូចជ ះថា “ខ្្ុសំងឃមឹ្ថា ជសដាកិចា ឹងវលិ្ែ បម់្កភាពជដើម្
វញិ”។ “ខ្្ុសំងឃមឹ្ថា ្បជទសជ្បសុើល ឹងឈនះការ្បកួែ  រងាវ  ់ពិភពជោក”។ 
“ជវរាបណឌិ ែសងឃមឹ្ថា ពកួជរអាចពាបាលរម្ងមឺ្ហារ ើកជាសះជសបើយ”។ 
  កយសម្តើជ ះបងាា ញអ្ំពើកតើ្បាថាន តដលមា កនុងចិែត រណាមាន ក់។ ការសងឃមឹ្
ដូចជ ះ រមឺ្ិ តម្ ជាជរឿងខុ្សឆ្គងជទ តែវាម្ិ តម្ ជាកតើសងឃមឹ្តដល្ពះរម្ពើរផតលឲ់្យ
ជ ើយ។ 
 កតើសងឃមឹ្តដល្ែូវបា ប ទ បម្ក ូវ្ែឹម្កំរែិន ការប ង្បាថាន   ិងកតើ្សនម្ រឺ
អាចមា លកខណៈដូចពពុះសាប ូ តដលជម្ើលជៅសាែ ែ ប ុត ត វា ឹងរោយ ជពលតដល
ជយើងប ះវាតែប តិច។ រដូឺចតដលជសតចសា ូម្ ូ មា ប ទូលថា “ជសចកតើសងឃមឹ្តដល
ជចះតែប ថយជៅ ជ ះ ឲំ្យរអា”(សុភាសិែ ១៣:១២)។ 
 ្បតហលម្កពើជហែុជ ះជហើយ បា ជាជោក ើែសឈ៍ើ មា ្បែតកិម្មខ្លា ងំយា ង
ជ ះ ចំជ ះ្ទឹសតើអ្ំពើកតើសងឃមឹ្។ កតើ្សនម្បា ជធ្វើទរុណកម្មម្កជលើជយើង ជហើយ
បងាា ញជចញ ូវបំណងចិែតរបសជ់យើង។ ប ុត ត ជបើវាម្ិ មា លទធផលលែអ្វើជទ ជយើង
អាចមា ការខ្កចិែត  ិងឈចឺប់។ 
 កតើសងឃមឹ្្ែូវតែមា មូ្លោា  ពិែ្បាកដ។ វា្ែូវតែមា មូ្លោា  ្រឹះរងឹមា។ំ  
 ដូចជ ះ ជែើកតើសងឃមឹ្ជាអ្វើ?  

 
 
 

សុភាសិែរបសជ់សតចសា ូម្ ូ  តដលមា ជាប តប ទ ប់ជទៀែ បា ផតលឲ់្យ ូវកតើ
សងឃឹម្ថា : កាលណាបា ដូច្បាថាន  ជ ះជ្បៀបដូចជាជដើម្ជឈើន រើវែិវញិ។ 
“ការតដលបា សំជរចតាម្បំណងចិែត ជ ះមា រស់តផែម្ ដល់្ ពលឹងជហើយ”  
(សុភាសិែ ១៣:១៩)។ 
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ក្តីេងឃឹមជាអវី?  

សូម្បើតែ ិយម្ ័យរបសវ់ច  ុ្កម្កប៏ា បងាា ញថា កតើសងឃមឹ្រួរតែមា មូ្លោា   
រឺម្ិ ្គា ត់ែជាការរិែតបបប ង្បាថាន ។ វច  ុ្កម្ម្ួយបា ឲ្យ ិយម្ ័យថា កតើ
សងឃមឹ្រឺជា “ការប ង្បាថាន  តដលមា ការរពំឹងថា  ងឹបា  ឬជារំជ ឿថា  ងឹបា 
សជ្ម្ច”។ 
 កតើសងឃមឹ្អាចជាការរពំឹងចងប់ា   ិងរង់ច ំ តដលតផែកជៅជលើអ្វើតដលជយើង
ជរឿ។ បា ជសចកតើថា ស្មាបកូ់ របស់្ ពះ កតើសងឃមឹ្អាចមា លកខណៈរងឹមា ំដូចអ្វើ
តដលជយើងបា ជរៀ សូ្ែអ្ំពើជសចកតើលែ  ិងជសចកតើជសាម ះ្ែងរ់បស់្ ពះជាមាា ស។់ កតើ
សងឃមឹ្ក៏សំខ្ល ់ ជ្ ះវាបា បងាា ញ្ពះវែតមា ន ្ពះវញិ្ហញ ណរបស់្ ពះ កនុងរើវែិ
ជយើង។ 
 វាជាកតើសងឃមឹ្ តដលសាវក័ប ុលបា ជលើកម្ក ិយាយ កនុងសំបុ្ែតដលគាែ់បា 
សរជសរជផ្ើ ជៅកា ព់ួករំ ុំជៅទើ្កុងរ  ូម្។ ជសចកតើបជ្ងៀ របសស់ាវក័ប ុល អ្ពំើកតើ
សងឃមឹ្ កនុងបទរម្ពើររ  ូម្ រពូំក១៥ សថិែកនុងចំជណាម្ការបជ្ងៀ របស់្ ពះរម្ពើរ អ្ំពើកតើ
សងឃមឹ្ តដលងាយយលប់ំផុែ។ រឺដូចតដលគាែប់ា បជ្ងៀ ថា “ឥ ូវជ ះ សូម្
្ពះន ជសចកតើសងឃមឹ្្បទ ឲ្យអ្នក លគ់ាន បា ្របអ់្សទ់ងំជសចកតើអ្ំណរ  ងិជស
ចកតើសុខ្សា តដជ៏ រជពញ ជោយសារជសចកតើរំជ ឿ ្បជយារ ឲ៍្យបា ជសចកតើសងឃមឹ្
ជាបរបូិរ ជោយ្ពះជចសាត ន ្ពះវញិ្ហញ ណបរសុិទធ”(ខ្.១៣)។ 
 ការអ្ធ្សិាា  ដអ៏្សាា រយជ ះ បា បងាា ញ ូវមូ្លជហែុសំខ្ល ់ពើរយា ង តដលជសច
កតើសងឃមឹ្ រជឺាអ្ទិភាព។ ទើម្ួយ ្ពះជាមាា សជ់ា្ពះន ជសចកតើសងឃមឹ្។ កតើសងឃមឹ្
របសជ់យើង តដលជាការរពំឹងចងប់ា ជោយអ្ំណរ រមឺ្ិ តម្ គាម  មូ្លោា  ្រឹះជ ះ
ជ ើយ។ ្រឹះរបសក់តើសងឃមឹ្ ម្ ិតម្ ជា្ទសឹតើ ឬទសស វជិាា ជ ះជ ើយ តែជាអ្ងគបុរគល។ 
សាវក័ប ុលចងឲ់្យជយើងឱប្កជសាបយកកតើសងឃមឹ្ តដលបា ចក់ឫសកនុង្ពះជា
មាា ស ់រមឺ្ិ តម្ ជាអ្វើតដលជយើងតសវងរក ជោយជ្បើកមាា ងំខ្ាួ ឯងជ ះជ ើយ។ 

កណឌ រម្ពើររ  ូម្ សថិែកនុ ងចំជណាម្សំបុ្ែតដលមា លកខណៈជទវសារសតបំផុែរបស់
សាវក័ប ុល តែក៏្ ែូវ ឹងសាថ  ភាពជាក់តសតងផងតដរ។ សាវក័ប ុលបា សរជសរ
សំបុ្ែជ ះ ស្មាប់្រើសទបរសិទ័កនុ ងទើ្កុងរ  ូម្ ជ្ ះគាែមិ់្ អាចជៅសួរសុខ្ទុកខ
ពួកជរជោយផ្តទ ល ់ជោយសារមា ការងារតដលប ទ  ជ់ាង ជៅកត ាងជផសង។ 
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 ទើពើរ : សាវក័ប ុលចងឲ់្យជយើង “ជពញជោយកតើសងឃមឹ្”។ កនុង ម្ជាកូ ្ពះ 
ជយើងបា ទទួល្ពះវញិ្ហញ ណ្ពះអ្ងគ  ិងកតើសងឃមឹ្ដ៏មា អ្ំណាច តដលជចញម្កពើ
្ពះអ្ងគ។ 
 អ្នកជដើរតាម្្ពះជយស ូវ រួរតែមា កតើសងឃមឹ្ ជាចរកិលកខណៈដ៏សំខ្ល ម់្ួយ 
ជ្ ះ្ពះជាមាា សជ់ា្រឹះន កតើសងឃមឹ្  ិងជ្ ះ្ពះអ្ងគបា ្បទ ជយើង ូវ្ពះ
វញិ្ហញ ណ្ពះអ្ងគ។ កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ សថិែកនុងចំជណាម្ចរកិលកខណៈពិជសស
បំផុែ តដលជធ្វើឲ្យអ្នកជរឿ មា លកខណៈោចជ់ោយត កពើអ្នកម្ិ សាគ ល់្ ពះ។ ជពល
តដលសាវក័ប ុលសរជសរសំបុ្ែជផ្ើជៅពួករំ ុជំៅ្កុងជអ្ជភសូរ គាែប់ា ព យលព់កួ
ជរ អ្ពំើលកខណៈន រើវែិមុ្ ជពលពួកជរទទួលជសចកតើសជរងាគ ះ។ “ជៅជវោជ ះ អ្នក
 លគ់ាន ជៅទើនទពើ្ពះ្រើសទ កឃ៏្លា ែជចញពើអ្ណំាចជាែអុិ្ើ្សាតអ្លផង ជាម្ ុសស
ដនទខ្លងឯជសចកតើសញ្ហញ  តដល្ទងប់ា ស ាទុក កឥ៏ែមា ទើសងឃមឹ្ ជហើយគាម  
្ពះកនុងជោកើយជ៍ ះតដរ”(ជអ្ជភសូរ ២:១២)។ 
 ឃ្លា ចុងជ្កាយ រសំឺខ្ល ់ណាស។់ ពួកជរ “គាម  សងឃមឹ្” ជ្ ះពួកជរ “គាម  ្ពះ 
កនុងជោកិយជ ះ”។ អ្នកជរឿ្ពះ រជឺាអ្នកមា កតើសងឃមឹ្ តដលមា ជពញជោយអ្ណំរ។ 
ជ ះជាកតាត តដល ឲំ្យការរសជ់ៅជយើង ខុ្សតបាកពើអ្នកម្ិ ជរឿ។ បញ្ហា ្បឈម្របស់
ជយើង រឺ្ ែូវរស់ជៅ ជោយសាគ លក់តើសងឃមឹ្ជ ះ។ 
 អ្នក្បាជ្ាមាន កប់ា  ិយាយថា ស្មាប់អ្នកតដលម្ិ សាគ ល់្ ពះជយស ូវ កតើ
សងឃមឹ្ មា ថាន ក ់កយ ជាកិរយិាសព័ទ។ ប ុត ត ស្មាប់្ រើសទបរសិទ័ កតើសងឃមឹ្មា 
ថាន ក ់កយជា ម្។ ជ ះជាភាពខុ្សគាន ដសំ៏ខ្ល ់។ បា ជសចកតើថា កតើសងឃមឹ្ម្ិ តម្ 
ជាអ្វើ តដលជយើង ជធ្វើ ជោយសជងេៀែជធ្មញ  ិងការរងច់ជំ ះជទ។  
 កតើសងឃមឹ្ តដលជាការរពំឹងចងប់ា  ជោយអ្ំណរ រជឺាអ្វើតដលជយើងមា  ។ 
ជយើងមា សងឃមឹ្ ជ្ ះជយើងសាគ ល់្ ពះ តដលជា្បភព  ិងជហែុផល តដលជយើង
្ែូវមា សងឃមឹ្។ 
 កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ ម្ិ តម្ ជាការហួច ជដើម្បើប ាបក់ារភ័យខ្លា ច ជពលជយើង
ជដើរកាែវ់ាលកបជ់ខ្លម ចមាន ក់ឯង ជោយសងឃមឹ្ថា  ឹងម្ិ មា ជរឿងអ្វើជកើែជ ើងជ ះ
ជទ។  កតើសងឃមឹ្ពែិ្បាកដ មា ភាពរសរ់ជវ ើក  ងិមា អ្ំណាច ជ្ ះកតើសងឃមឹ្ជ ះ
ពិចរណា អ្ំពើកាលៈជទសៈន រើវែិ តាម្ការពិែជាកត់សតង ជហើយប ទ បម់្ក ស្មាក
ជោយទំ ុកចិែត ជៅកនុង្ពះប ទូលស ា  ិងចរកិលកខណៈរបស់្ ពះជាមាា ស។់ 
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សត្ើក្តេីងឃឹមរិត្្បាក្ែ មា លក្ខណៈែ៊ូចសមតច? 

ជហែុអ្វើបា ជាម្ ុសសមា ការភ័ ត្ ច ជំ្ចើ យា ងជ ះ អ្ំពើលកខណៈពិែ្បាកដន កតើ
សងឃមឹ្? មូ្លជហែុទើម្ួយ រជឺោយសារជសចកតើសងឃមឹ្មា លកខណៈខុ្សៗគាន  ជៅ
សាថ  ភាពខុ្សគាន  រមឺ្ិ ខុ្សពើជសចកតើរំជ ឿ  ងិជសចកតើ្សឡាញ់ជ ះជ ើយ។  
 កនុងបទរម្ពើរ ១កូរ ិថូស ១៣:១៣ សាវក័ប ុលបា សរជសរថា “ឥ ូវជ ះ ជៅ
មា ជសចកតើរំជ ឿ ជសចកតើសងឃមឹ្  ងិជសចកតើ្ សឡាញ់ ទងំ៣មុ្ខ្ជ ះ តែជសចកតើ
តដលវជិសសជាងជរ រជឺាជសចកតើ្សឡាញ់”។ ជសចកតើទងំបើជ ះ ជាជសចកតើទងំបើដ៏
អ្សាា រយ  ិងសំខ្ល ់ តដល មំ្ក ូវកតើអ្ណំរកនុងការរសជ់ៅ ប ុត ត ជសចកតើទងំបើមា 
ការស្ម្បខ្ាួ យា ង្ែឹម្្ែូវ តាម្សាថ  ភាពតដលផ្តា សប់តូរ។ 
 ជៅជពលតដលមា ភាពបរបូិរ ជសចកតើរំជ ឿអាចបងាា ញជចញ ូវរំជ ឿជលើ្ពះ 
ជោយការញញឹម្ ជោយការប ទ បខ្ាួ  ជោយការដឹងរុណ។ ជៅជពលតដលមា ការ
បាែប់ង់ ជសចកតើរំជ ឿ ឹងមា ការជសាកសជ្ងង ប ុត ត ម្ ិដូចម្ ុសសតដលគាម  
សងឃមឹ្ជ ះជទ(១តថសោ ូ ិច ៤:១៣)។ ជពលណាជសចកតើរំជ ឿជធ្វើការ ជសចកតើ
រំជ ឿអាចបងាា ញជចញម្ក តាម្រយៈការ្បឹងត្បងយា ងខ្លា ងំ  ងិភាពប ទ  ់។ ជៅ
ជពលស្មាក ជសចកតើរំជ ឿអាចស្មាក កនុង្ពះវែតមា  ន ្ពះតដលមា ប ទូលថា 
“ចូរបងែងសិ់  ឲ្យបា ដឹងថា អ្ញជា្ពះ”(ទំ ុកដំជកើង ៤៦:១០)។ 
 ជសចកតើ្ សឡាញ់ក៏មា ការស្ម្បខ្ាួ ផងតដរ។ ជដើម្បើតសវងរក្បជយារ  ៍
ស្មាប់អ្នកដនទ រ ួកាល ជសចកតើ្ សឡាញ់្ែូវតែមា ភាពទ ភ់ា  ់  ិងអ្ែធ់្មែ់។ 
ជៅជពលខ្ាះជទៀែ ជសចកតើ្ សឡាញ់្ែូវតែមា ភាពរងឹមា ំជហើយតថម្ទងំសវិែសាវ ញ
ជទៀែផង។ កតើសងឃមឹ្ក៏អាចស្ម្បខ្ាួ  ឲ្យ្ែូវតាម្សាថ  ភាពជផសងៗផងតដរ។ ជ្ ះ
កតើសងឃមឹ្ ពឹងតផែកជៅជលើជសចកតើលែ  ងិជសចកតើជសាម ះ្ែងរ់បស់្ ពះ ជ ះកតើសងឃមឹ្
មា មុ្ខ្ខុ្សៗគាន ជាជ្ចើ  ជដើម្បើជឆ្ាើយែបយា ងជពញជលញ ចំជ ះបទពិជសាធ្ ៍
ខុ្សៗគាន  កនុងរើវែិ។ 
 សាវក័ប ុលបា កែសំ់គាលថ់ា កតើសងឃមឹ្មា ភាពកាា ហា ។ រដូឺចតដលគាែ់
បា ជ លថា “តដលមា ជសចកតើសងឃមឹ្ជាខ្លា ងំន្កដលជ់ម្ ាះ ជ ះជយើងខ្្ុជំកើែមា 
ជសចកតើកាា ហា ណាស”់(២កូរ ិថូស ៣:១២)។ គាែក់ប៏ា  ិយាយផងតដរថា កតើ
សងឃមឹ្មា ភាពអ្ែធ់្មែ់។ រដូឺចតដលគាែ់បា ជ លថា “ជយើងខ្្ុអំ្រ្ពះរុណដល់
្ពះជា ិចា ពើដំជណើ រអ្នក លគ់ាន  … ជោយ ឹកចជំាដ ប ពើការតដលអ្នក លគ់ាន ជធ្វើ 
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ជោយជសចកតើរំជ ឿ  ិងពើការជ ឿយហែ ់ តដលជធ្វើជោយជសចកតើ្ សឡាញ់ ជហើយ
តដលអ្នក លគ់ាន មា ជសចកតើសងឃមឹ្យា ងមាមំ្ួ  ដល់្ ពះជយស ូវ្រើសទ ជា្ពះអ្មាា ស់
ន ជយើង លគ់ាន  ជៅចជំ ះ្ពះដជ៏ា្ពះវរបតិាន ជយើងផង”(២តថសោ ូ ចិ ១:២-៣)។ 
 កតើសងឃមឹ្រឺជាការរពំឹងរងច់។ំ រដូឺចមា ជសចកតើតចងថា ជយើង“រង់ចជំសចកតើ
សងឃមឹ្ដ៏មា ពរ រឲឺ្យបា ជ ើញដំជណើ រជលចម្កន សិរ ើលែរបស់្ ពះដ៏ជាធ្ ំ  ិង្ពះ
ជយស ូវ្រើសទ ជា្ពះអ្ងគសជរងាគ ះន ជយើង តដល្ទង់បា ថាវ យ្ពះអ្ងគ្ ទង់រំ សួ
ជយើង លគ់ាន  ជដើម្បើ ឹងជោះជយើងឲ្យរចួពើ្របទ់ងំជសចកតើទទងឹចបប ់ ជហើយ ិង
សំអាែម្ ុសស១ពួក ទុកោចជ់ា រសតរបសផ់ង្ទង់ តដលឧសោហ៍ជធ្វើការលែ”(ទើែុ
ស ២:១៣-១៤)។ 
 អ្នក ិព ធបទរម្ពើរជហជ្ពើរក៏បា បងាា ញផងតដរថា កតើសងឃមឹ្រជឺា្បភពន 
ជសថរភាព បា ជាគាែស់រជសរថា “ជយើងខ្្ុ ំមា ជសចកតើសងឃមឹ្ជ ះ ទុកដូចជាយុថាេ
ន ្ពលឹងដ៏ជាបោ់បម់ាមំ្ួ  តដលចូលជៅខ្លងកនុងន វាងំ  ”(ជហជ្ពើរ ៦:១៩)។ 
សាវក័យ ូហា ក៏បា មា ្បសាស ផ៍ងតដរថា កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ  ឲំ្យមា ការ
សមាែ ែជាបរសុិទធ។ “អ្សអ់្នកណាតដលមា ជសចកតើសងឃមឹ្យា ងជ ះដល់្ ទង់ ជ ះ
ក៏តែងរំរះសំអាែចិែតខ្ាួ  ឲ្យដូច្ទងត់ដលសាែ ែតដរ”(១យ ូហា  ៣:៣)។ 

 កតើសងឃមឹ្ពិែជាមា លកខណៈខុ្សៗគាន  តដលរួរឲ្យចបអ់ារម្មណ៍ណាស។់ អ្នក
ជដើរតាម្្ពះ្រើសទ អាចចូលជៅជោងចប់ជោកយិ ជោយទំ ុកចិែត ជោយសារពួក
ជរមា កតើសងឃមឹ្។ កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ ឹងចជ្ម្ើ កមាា ងំជយើង ឲ្យអាច្បឈម្មុ្ខ្
ោកប់ញ្ហា ជផសងៗ ជ្ ះជយើងអាចជម្ើលជៅបញ្ហា ្បឈម្ទងំជ ះ ជោយតផែកជៅ
ជលើចរកិលកខណៈរបស់្ ពះជាមាា ស។់ 
ដូចជ ះ ជែើជធ្វើដូចជម្តច ឲ្យជយើងអាចមា កតើសងឃមឹ្ដរ៏ងឹមា ំ ិងជចះស្ម្បខ្ាួ ជ ះ? 
ជហើយជែើកតើសងឃមឹ្ជ ះម្កពើណា?  
 

វាងំ  ជ ះរឺសំជៅជៅជលើវាងំ   តដលតបងតចកកត ាងបរសុិទធ ជចញពើកត ាង
បរសុិទធបំផុែ កនុ ង្ពះវហិារទើ្កុងជយរូសា ិម្។ មា តែសជម្តចសងឃជទ តដល
អាចចូលជៅកនុ ងកត ាងបរសុិទធបំផុែ ជៅកនុ ងការ្បារពធនថងឲ្យធ្ួ  ឹងបាប ្បចឆំ្ន  ំ
ម្ួយឆ្ន មំ្តង។ ្ពះជយស ូវ(ជាសជម្តចសងឃតែម្ួយតដលគាម  បាប) ជា “កតើ
សងឃឹម្”របសជ់យើង តដលអាចចូលជៅកនុ ងវាងំ  ជ ះ ជោយជសរ ើ។ 
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ទីរ ី

ម្របភេននក្តីសង្ឃមឹ 
 

អ្ន ក ពិ ធបទរម្ពើរទ ុំកដជំកើង បា ទទួលសាគ លថ់ា ្ពះជាមាា សជ់ា្បភពន កតើសងឃមឹ្របសជ់យើង។ គាែប់ា ្បកាសថ់ា “ ូវជ ះ ឱ្ពះអ្មាា សជ់អ្ើយ ជែើទូល
បងគជំៅរង់ចអំ្វើជទៀែ ដបែិទូលបងគសំងឃមឹ្ដល់្ ទងត់ែ១ប ុជណាណ ះ?”(ទ ុំកដំជកើង 
៣៩:៧)។ 
 ជដើម្បើឲ្យជយើងយល ់ អ្ំពើរជបៀបតដល្ពះអ្មាា ស ់កំតើសងឃមឹ្ ចូលកនុងរើវែិជយើង 
ចូរជយើងអា សំបុ្ែតដលសាវក័ប ុលបា សរជសរជផ្ើជៅពួករំ ុជំៅទើ្កងុរ  ូម្ តដល
បា តចងថា “ដបែិអ្សទ់ងំជសចកតើតដលបា តចងទុកម្កជាមុ្  ជ ះបា តចងសំ
 ប ់ឹងបជ្ងៀ ដលជ់យើង លគ់ាន  ជដើម្បើឲ្យជយើងបា ជសចកតើសងឃមឹ្ ជោយជសចកតើ
អ្ែធ់្ ់  ិងជសចកតើកំសា តចិែត ជោយសាររម្ពើរ”(រ  ូម្ ១៥:៤)។ ប ុត ត ជែើជសចកតើជ ះ
បា  ឲំ្យជយើងមា សងឃមឹ្ជោយរជបៀបណា?  

“សេចក្តីអត្ធ់ ់” 

ជពលតដលសាវក័ប ុលសរជសរ អ្ំពើទំ កទ់ំ ងរវាងជសចកតើអ្ែធ់្ ់  ិងកតើសងឃមឹ្ រឺ
គាែក់ំពុងតែ ិយាយសំជៅជៅជលើ្បជភទន ការអ្ែធ់្មែ់ តដលជកើែជ ើង ពើការតសវង
រក្បជយារ ស៍្មាបអ់្នកដនទ(រ  ូម្ ១៥:១-៣)។ ្ពះ្រើសទបា ស ូ្ទកំារឈចឺប ់
រំ ួសជយើង លគ់ាន  ជដើម្បើបងាា ញឲ្យជយើងសាគ ល់្ ពះទ័យ  ិងជសចកតើលែរបស់្ ពះជា
មាា ស(់ខ្.៣,៥-៧)។ 
 ្បវែតសិារសតបា បងាា ញ អ្ំពើែនម្ាន ជសចកតើអ្ែធ់្ ជ់ ះ។ កាលពើចុងទសវែសរ ៍
ឆ្ន  ំ១៧០០ មា ចល ែូចម្ួយ តដលមា ការរ ើកធ្ំជ ើង បា ពាយាម្លបប់ំបាែ់
ទសភាព កនុងច្កភពអ្ងជ់រាស ដូចជ ះ ពួកជរ្ែូវការសជម្ាងគាំ្ ទ ជៅកនុងរដាសភា
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អ្ងជ់រាស។ អ្នកលបប់ំបាែទ់សភាពបា ពាយាម្បញ្ាុ ះបញ្ាូ លជោកវ ើជលៀម្ វ ើបឺ
ហ វស(William Wilberforce) តដលជាសមារិករដាសភា។ រំជ ឿតដលគាែម់ា 
ចំជ ះ្ពះ្រើសទ បា កាា យជាមូ្លោា  ្រឹះន ការទម្ទជសរ ើភាព ស្មាបម់្ ុសស
ទងំអ្ស។់ 
 ប ុត ត ផាូវជឆ្ព ះជៅរកការលប់បំបាែទសភាព ម្ិ មា ភាពងាយ្សួលជ ើយ។ 
ពួកអ្នកលប់បំបាែទ់សភាពបា រួប ូវការលំបាកជាជ្ចើ ។ ជោកវ ើលបឺហវ សបា 
ផតួចជផតើម្រំ ិែម្តងជហើយម្តងជទៀែ ជដើម្បើបជងេើែចបបល់បប់ំបាែក់ាររួញដូរទសករ 
ប ុត ត ចបបជ់ ះបា ទទួលប រ័យយា ងធ្ង ធ់្ងរ។ 
 យូរៗជៅ ជោកវ ើលបឺហវ ស  ិង្កុម្របសគ់ាែត់ដលកំពុងតែរ ើកធ្ំ បា ប តជធ្វើ
ឲ្យពួក្បឆ្ងំចុះជខ្ោយជៅៗ។ គាែប់ា ចំណាយ្ទពយសម្បែតមិ្ួយតផនកធ្ំ ជហើយក៏
បា ប ះ លសុ់ខ្ភាពខ្ាួ ឯងផងតដរ។ ប ុត ត គាែម់ា ជសចកតើអ្ែធ់្ ់។ 
ទើបំផុែ ជៅនថងទើ២៥ ម្ើ  ឆ្ន ១ំ៨០៧ ជសតចកប៏ា ជចញ្ពះ រ្កឹែយគាំ្ ទចបប់
លប់បំបាែក់ាររួញដូរទសករ ប ទ បព់ើជោកវ ើជលៀម្ វ ើលបឺហ វស  ងិ្កុម្ការងារ
គាែប់ា ស ូ្ទអំ្សរ់យៈជពល២០ឆ្ន ។ំ 
ជោកវ ើលបឺហវ ស  ងិម្ិែតភកតិរបសគ់ាែ់ បា បងាា ញថា ជសចកតើអ្ែ់ធ្ អ់ាចរួយ
ជយើងឲ្យោ ជៅដលជ់គាលជៅដស៏កតិសម្។ សាវក័ប ុលបា យលជ់ ើញថា ជគាល
ជៅន ការស ូ្ទជំ ះ រជឺាជសចកតើសងឃមឹ្។ 
 ប ុត ត សាវក័ប ុលក៏បា ជ ើញទំ កទ់ំ ងម្ួយជទៀែ រវាងកតើសងឃមឹ្  ងិជសចកតើ
អ្ែធ់្ ់។ ជៅកនុងសំបុ្ែដតដលជ ះ គាែប់ា សរជសរថា “ម្ ិតែប ុជណាណ ះជសាែ 
ជយើងជៅតែអ្ួែកនុងកាលតដលមា ទុកខលំបាកតដរ ជោយដឹងថា ជសចកតើទុកខលំបាក
បជងេើែឲ្យមា ជសចកតើ្ ទំ្ ទ ជសចកតើ្ ទំ្ ទបជងេើែឲ្យមា ជសចកតើសុាថំនកឹ ជសចកតើសុាំ
ថនឹកបជងេើែឲ្យមា ជសចកតើសងឃមឹ្ ឯជសចកតើសងឃមឹ្ក៏ម្ិ តដល ឲំ្យជយើងមា ជសចកតើ
ខ្លម សជ ើយ ពើជ្ ះជសចកតើ្សឡាញ់របស់្ ពះ បា ផោយម្កសពវកនុងចិែតជយើង ល់
គាន  ជោយសារ្ពះវញិ្ហញ ណបរសុិទធ តដល្ពះបា ្បទ ម្កជយើងជហើយ”(៥:៣-៥)។ 
 ជយើងរកជ ើញជសចកតើពិែដ៏សំខ្ល ម់្ួយ កនុងបទរម្ពើរខ្លងជលើជ ះ រមួ្ ឹងបទ
រម្ពើររ  ូម្ ១៥:៤។ ជយើងស ូ្ទ ំ ជោយកតើសងឃមឹ្ថា  ឹងបា សជ្ម្ចជគាលជៅដ៏សកតិ
សម្ម្ួយ។ តែទ ទឹម្ ឹងជ ះ ជសចកតើអ្ែ់ធ្ រ់បសជ់យើងក៏បជងេើែឲ្យមា កតើសងឃមឹ្។ 
ដូចជ ះ កតើសងឃមឹ្រួយឲ្យជយើងមា ជសចកតើអ្ែធ់្ ់ ជហើយជសចកតើអ្ែធ់្ ក់៏ ឲំ្យមា 
កតើសងឃមឹ្ កាលណាជយើងស្មាកជៅកនុង្ពះជាមាា ស។់ ជយើងម្ិ អាចយលប់ា  ឬ 
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មា កតើសងឃមឹ្ទងំ្សុង ជោយគាម  ទុកខលំបាកជ ះជ ើយ ជ្ ះទុកខលំបាក ឲំ្យ
ជយើង្ែូវការការអ្ែធ់្មែ់។ កនុងរដូវកាលន ការែស ូ ជសចកតើអ្ែធ់្ អ់្ ុញ្ហញ ែឲ្យជយើង
ពិជសាធ្  ៍ឹងកតើ្សឡាញ់របស់្ ពះ តាម្រជបៀបថមើ។ ជហើយកតើសងឃមឹ្តដលជកើែជចញពើ
ការលំបាក  ងឹកា ់តែមា ភាព្ជាលជ្ៅ  ិង
្បជសើរជលើសអ្វើតដលជយើងអាចរកបា  តាម្រយៈភាព
ងាយ្សួល ឬផ្តសុខ្ភាព។ 
 ជៅកនុងជសចកតើអ្ែធ់្  ់ជយើងអាចពិជសាធ្ ៍ ឹង:  
កតើសងឃមឹ្  ងិ្ពះរុណ្ពះ។ កនុងការអ្វើតដលជយើងម្ិ 
អាចជធ្វើបា  ជយើង្ែូវដឹងថា ្ពះរុណរបស់្ ពះ 
ជលើសពើ្រប់្ គា ់ស្មាបជ់យើង។ កនុងជពលតដល
ជយើងខ្វះខ្លែ ្ពះអ្ងគជឆ្ាើយែប ជោយ្ពះរុណជហៀរ
ហូរ។ សាវក័ប ុលបា ដឹងថា ្ពះរុណ្ពះធ្ំ្ បជសើរ
ជលើសរដូវកាលទងំអ្សន់ ទុកខជវទ ។ គាែប់ា ទូល
សូម្្ពះជាមាា សប់ើដង ឲ្យរជំោះគាែ ់ ឲ្យរចួពើទុកខ
លំបាកម្ួយ។  
 គាែប់ា កែទុ់ក អ្ពំើការជឆ្ាើយែបរបស់្ ពះជាមាា ស ់ កនុងបទរម្ពើរ ២កូរ ិថូស 
១២:៩ ។ រដូឺចតដល្ពះអ្ងគបា ជឆ្ាើយែបថា : “រុណរបសអ់្ញលមម្ដលឯ់ងជហើយ 
ដបែិកំឡាងំអ្ញបា ជពញខ្លន ែ ជោយជសចកតើកំជសាយ”។ សាវក័ប ុលក៏បា ជឆ្ាើយ
ែបថា “ដូជចនះ ខ្្ុ ំឹងស ូអ្ួែពើជសចកតើកំជសាយរបសខ់្្ុ ំ ជោយអ្ំណរជាខ្លា ងំ ជដើម្បើឲ្យ
្ពះជចសាត ន ្ពះ្រើសទបា សណាិ ែជៅ ឹងខ្្ុ ំ”។ 
 កតើសងឃមឹ្  ងិការការ រម្កពើ្ ពះ។ ភាពម្ិ ចបសោ់សន់ រើវែិ អាចជធ្វើឲ្យចិែត
ជយើងមា ការភ័យខ្លា ច។ ប ុត ត ជពលណាជយើងស ូ្ទ ំ ជោយរំជ ឿ ជយើង ឹងរក
ជ ើញថា ្ពះជាមាា សក់ារ រជយើង សូម្បើតែជៅជពលតដលជមម ងងឹែបំផុែ។ សុវែថិ
ភាពរបសជ់យើង កនុង្ពះ្រើសទ  ឲំ្យជយើងមា សងឃមឹ្ តាម្រយៈ្ពះជចសាត ្ពះអ្ងគ 
ស្មាប់អ្នកជដើរតាម្្ពះ្រើសទ តដល “្ពះជចសាត ន ្ពះកំពុងតែតថរកោ ជោយសារ
ជសចកតើរំជ ឿ សំ បឲ់្យបា ជសចកតើសជរងាគ ះ តដល្បុងជ្បៀប ឹងសំតដងម្កជៅជា ់
ជ្កាយបងែសជ់ ះ”(១ជព្ែុស ១:៥)។ 
 អ្ំណាចជចសាត របស់្ ពះ ជា្បភពដ៏អ្សាា រយន កតើសងឃមឹ្ បា ជាអ្នក ិព ធទំ ុក
ដំជកើងបា ថាវ យបងគំ្ ពះ ជោយប ាសឺជម្ាងថា :  
 

ជយើងមិ្ អាចយលប់ា  ឬមា 
កតើសងឃឹម្ទងំ្សុង ជោយគាម  
ទុកខលំបាកជ ះជ ើយ ជ្ ះ
ទុកខលំបាក ឲំ្យជយើង្ែវូការ

ការអ្ែធ់្មែ។់ 
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តែទូលបងគ ំឹងជ្ចៀងពើ្ពះជចសាត ន ្ទង ់
ជអ្ើ ចបត់ាងំពើ្ ពលឹម្្សាង 
ជ ះទូលបងគ ំឹងប ាសំឺជ ង 
ជ្ចៀងពើជសចកតើសបបុរសរបស់្ ទង ់
ដបែិ្ទង់ជាប ម្យា ងខ្ពសន់ ទូលបងគ ំ
ជហើយជាទើ្រក ជៅនថងតដលទូលបងគមំា ជសចកតើជវទ (ទំ ុកដំជកើង ៥៩:១៦)។ 

 ជយើងម្ិ ចបំាច់្ ែូវរសជ់ៅ ជោយចិែតភយ័ខ្លា ច ឬអ្សស់ងឃមឹ្ជ ះជ ើយ។ តែ
ជយើងអាចរសជ់ៅ ជោយការរពំឹងចងប់ា  ជោយទំ ុកចិែត។  
កតើសងឃមឹ្  ងិការផគែផ់គងរ់បស់្ ពះ។ ជយាងតាម្អ្នក ិព ធបទរម្ពើរជហជ្ពើរ ជោយ
សារ្ពះជយស ូវ្ជាបអ្ំពើភាពកជម្ោយ  ិងការលបួងតដលជយើងរួប ជ ះជយើងអាច 
“ម្កដលប់លាង័េន ្ពះរុណ ជោយកាា ហា  ជដើម្បើ ឹងទទួលជសចកតើជម្តាត  ជហើយរក
បា ្ពះរុណសំ ប ់ឹងរួយដលជ់ពល្ែូវការ”(៤:១៦)។ 
 ្ពះរុណ ការការ រ  ិងការផគែផ់គងរ់បស់្ ពះ ជា្បភពន កតើសងឃមឹ្ តដល
ជយើង្ែូវពិជសាធ្ ៍  ឹងជសចកតើទងំបើជ ះ កនុងជពលតដលមា ទុកខលំបាក ជទើបជយើង

អាចយលអ់្ំពើជសចកតើទងំបើជ ះទងំ្សុង។ តែកាល
ណាជយើង្កជ កម្ករកជពល តដលជយើងបា ឆ្ាង
កាែជ់ហើយ ជយើងអាច ិយាយតាម្សាវក័ប ុលថា 
“ជយើងខ្្ុ ំ្ែូវជរសងេែ់សងេិ ្របរ់ំពូក តែម្ិ ទ័លផាូវ
ជ ើយ មា ជសចកតើវលិវល ់ តែម្ិ ទ័លរំ ិែជទ មា 
ជរជធ្វើទុកខ តែម្ិ តម្ ្ែូវជចលជៅមាន កឯ់ងជទ ្ែូវជរ
វាយដួលសតូក តែម្ ិសាា បជ់ទ”(២កូរ ិថូស ៤:៨-៩)។ 
 ការពិែតដលសាវក័ប ុលបា ជលើកម្ក យិាយ
ជ ះ រជឺាការរឭំកដ៏ជសាម ះ្ែងថ់ា អ្នកជដើរតាម្្ពះ្រើ
សទ ម្ ិអាចជរៀសផុែ ពើការឈចឺិែត ភាពវកឹវរ បញ្ហា

្បឈម្  ងិការែស ូជ ះជ ើយ។ ជយើង ឹងរួប “ជ្គាះថាន ក់ ទុកខលំបាក  ិងអ្ ទ ក់
ជាជ្ចើ ” ប ុត ត ម្ិ ដូចអ្នកតដលគាម  ្ពះ ឬគាម  សងឃមឹ្ជ ះជ ើយ។ ជោយសារវែថុ
បំណងន រំជ ឿរបសជ់យើង ជ ះជយើងតដលជាអ្នកជដើរតាម្្ពះ្រើសទ ជាម្ ុសសតដល
មា កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ។ 

អ្ណំាចជចសាត របស់្ ពះ  
រឺជា្បភពន កតើសងឃឹម្ 
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ការរក្ស ើញក្តីេងឃឹម សៅក្ាងុសរឿងក្ាងុ្រះគមពីរ 

្ពះជាមាា សប់ា ជធ្វើការកនុងរើវែិបុរស  ងិរសតើជាជ្ចើ  តដលមា លកខណៈដូចជយើង
តដរ ជដើម្បើបងាា ញថា ្ពះអ្ងគមា សម្ែថភាពជធ្វើការរំ ួសជយើង។ អ្នកទងំជ ះបា 
ជរៀ សូ្ែបា ថា ពួកជរអាចទុកចិែត្ ពះជាមាា ស ់ កនុងជពលតដលមា ការពិបាកបំផុ
ែ។ សាវក័យា កុបតដលជាអ្នក ិព ធកណឌ រម្ពើរសញ្ហញ ថមើ បា ជលើកទឹកចិែតជយើង ឲ្យ
ជរៀ សូ្ែពើបទពិជសាធ្ រ៍បសព់ួកជរ។ រដូឺចតដលគាែប់ា សរជសរថា “បងបែូ 
ជអ្ើយ ចូរយកពួកជហា  តដលបា ទយជោយ ូវ្ពះ ម្្ពះអ្មាា ស ់ ទុកជារំរពូើ
ជសចកតើទុកខលំបាក  ិងពើជសចកតើអ្ែធ់្មែចុ់ះ”(យា កុប ៥:១០)។ 
 កាលជសតចោវ ើឌជៅជកមង ្ទងប់ា ជចញ្បយុទធកនុងសម្រភូម្ ិ ជពលតដលកូលើ
យា ែចង់ែតាងំ ឹងកងទ័ព  ងិ្ពះរបសស់ាស អុ៍្ើ្សាតអ្ល។ បទរម្ពើរ ១សាយំ ូតអ្
ល រំពូក ១៧ បា ្បាបជ់យើងថា ជសតចោវ ើឌបា សម័្ រ្ពះទ័យជចញជៅ្បឈម្
មុ្ខ្ោកអ់្នក្បយុទធជរើងឯករបសព់ួកភើលើសទើ  ជ្ ះក ាងម្ក ្ពះជាមាា សប់ា ជធ្វើ
ឲ្យ្ទងអ់ាចការ រហវូងជចៀម្របសឪ់ពុកគាែ ់ ឲ្យរចួពើការវាយ្បហាររបសស់ែវជតា 
 ិងសែវខ្លា  មុ(ំខ្.៣៤-៣៧)។ ជោយសារ្ទងធ់្លា បប់ា ពិជសាធ្  ៍ឹងការការ រដ៏
ជសាម ះ្ែង់របស់្ ពះជាមាា ស ់ កនុងការ្បឈម្មុ្ខ្ោកជ់្គាះថាន ក់ កាលពើជលើកមុ្  
ជ ះ្ទងក់៏មា ការរពំឹង ជោយទំ ុកចិែតថា ្ទង ់ឹងមា រ័យរម្នះជទៀែ។ 

 កនុងបទរម្ពើរោ ើតយ ល រំពូក៣ រ ជាែយូិោបើ ក់ តដលជាជឈាើយសឹក ជៅ
ច្កភពបាប ើ ូ  ្ែូវបា ជរបញ្ហា  ឲ្យ្កាប ជៅចំជ ះរូប្ពះដ៏ធ្មំ្ួយ ជដើម្បើបងាែ ប់
្ពះ ម្ន ្ពះដ៏ពិែ។ ជពលជ ះ ពកួជរ ឹកច ំអ្ពំើការតដល្ពះ្ទងប់ា រជំោះពួក
ជរ ជពលតដលរំជ ឿរបសព់ួកជររួបការ្បឆ្ងំ(ោ ើតយ ល រពូំក ១)  ិងជពល
តដលរើវែិពួកជរបា ទទួលរងការរំ ម្កតំហង(ោ ើតយ ល រំពូក ២) ដូចជ ះ ពកួ
ជរកប៏ា ឈរយា ងមុាមំ្ ួ។ បទពិជសាធ្ ៍តដលពួកជរមា ជាម្ួយ្ពះអ្ងគ កាលពើ

 បទទំ ុកដជំកើងជាជ្ចើ របសជ់សតចោវ ើឌ បា  ិយាយអ្ំពើជសចកតើសងឃឹម្។ 
ឧទហរណ៍ កនុ ងបទរម្ពើរទំ ុកដជំកើង រពូំក៣៩ ជសតចោវ ើឌបា មា ប ទូល អ្ពំើ
ភាពជ ឿយណាយរបស់្ ទង ់ ចំជ ះម្ ុសសអា្កក់ តដល្បឆ្ងំ ឹង្ទង។់ ្ទង់
បា រកោភាពជសងៀម្សាង ែ ់ កនុ ងជពលតដលជរជចទ្បកា ់្ ទង។់ ចំណុចសំខ្ល ់
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មុ្  បា ជរៀបចខំ្ាួ ពួកជរ ឲ្យទុកចិែត្ ពះអ្ងគ កនុងជពលតដលមា ការពិបាកជ ះផង
តដរ។  
 ជយើងបា សាត ប ់ ងិអា ជរឿងទងំអ្សជ់ ះ ញឹកញាបណ់ាស ់បា ជរឿងទងំជ ះ
ម្ិ សូវមា ឥទធពិលម្កជលើជយើង។ ប ុត ត អ្នកទងំអ្សជ់ ះម្ិ តម្ ជាវ ើរបុរសដអ៏្
សាា រយ តដលមា សម្ែថភាពពិជសសជ ះជ ើយ។ ពួកជរ្គា ត់ែជាម្ ុសសធ្ម្មតា 
តដលបា រួបបញ្ហា ្បឈម្កនុងរើវែិ។ 
 ពួកជរបា ្បឈម្មុ្ខ្ោកប់ញ្ហា ទងំជ ះ ជោយកតើសងឃមឹ្ ជ្ ះបទពិជសាធ្ ៍
តដលពួកជរមា ជាម្ួយ្ពះ កាលពើមុ្  បា ្បាបព់ួកជរថា ្ទងស់កតិសម្ ឹងឲ្យ
ពួកជរជរឿទុកចិែត។ ការភ័យខ្លា ច  ិងការថបប់ារម្ភ បា ត្បកាា យជាការទុកចិែត  ងិ
ការរពំឹងចងប់ា  ជ្ ះ្ពះជាមាា សប់ា បងាា ញឲ្យពួកជរដឹងថា ្ពះអ្ងគតែងតែ
ជសាម ះ្ែង់ជា ិចា។ 
 ្ពះរម្ពើរបា ផតលឲ់្យជយើង ូវកតើសងឃមឹ្ ជ្ ះ្ពះតដលមា តចងកនុង្ពះរម្ពើរប ើប 
ម្ិ ្គា ់តែជា្ពះរបសព់ួកជរប ុជណាណ ះជទ តែ្ពះអ្ងគជា្ពះរបសជ់យើងផងតដរ។  
ជហើយ្ពះអ្ងគម្ិ តដលត្ប្បួលជ ើយ។ ្ពះអ្ងគជៅតែអាច “ ឹងជធ្វើហួសស ធឹក 
ជលើសជាងអ្សទ់ងំជសចកតើតដលជយើងសូម្ ឬរិែកតើ តាម្្ពះជចសាត  តដលបណាត ល
កនុងជយើង លគ់ាន ”(ជអ្ជភសូរ ៣:២០)។ 
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ទី៤ 

ក្តីសង្ឃមឹ សម្រមាប់ពោក្ិយ ដែលគ្មា នសង្ឃមឹ 
 

អ្ន កជដើរតាម្្ពះ្រើសទររួតែមា លកខណៈខុ្សពើអ្នកតដលម្ិ សាគ ល់្ ពះអ្ងគ ជៅ
្ែងច់ំណុច តដលថា ជយើងរួរតែរសជ់ៅជាម្ ុសសតដលមា សងឃមឹ្។ ជ ះជា

ការពិែ តដលសថិែជៅកនុងចំណុចសនូល ន ជបសកកម្មន ការផោយអ្ំពើ្ពះ្រើសទដល់
អ្នកដនទ។ ជយើងម្ិ ផតលឲ់្យជរ ូវសាស  ទសស ៈ ឬទសស វជិាា ថមើម្ួយជ ះជ ើយ។ 
តែជយើងផតលឲ់្យពួកជរ ូវជសចកតើសងឃមឹ្ តដលជោកយិកំពុងតែជ្សកឃ្លា  ។  
 ជយើងជ្ចើ តែជភាចជរឿងជ ះ។ ជបសកកម្មរបសជ់យើង រមឺ្ិ ្គា ់តែផោយអ្ំពើ
ការអ្ែជ់ទសបាបរបស់្ ពះ  ងិ ជំរឲ្យមា ទំ កទ់ំ ងជាម្ួយ្ពះអ្ងគប ុជណាណ ះ
ជ ើយ តែក៏្ែូវ ជំរឲ្យទទួលជសចកតើសងឃមឹ្ តដលបា ម្កពើទំ កទ់ំ ងជាម្ួយ
្ពះអ្ងគ។ 
 សាវក័ជព្ែុសបា បជ្ងៀ ជយើងថា “ចូរឲ្យតាងំ្ពះ្រើសទជ ើង ជាបរសុិទធ ជៅ
កនុងចិែតអ្នក លគ់ាន  ទុកជា្ពះអ្មាា សចុ់ះ ជហើយឲ្យ្បុងជ្បៀបជា ិចា ជោយសុភាព 
ជហើយជកាែខ្លា ច ជដើម្បើ ឹងែបជឆ្ាើយដលអ់្នកណាតដលសួរពើជហែុន ជសចកតើសងឃមឹ្
របសអ់្នក លគ់ាន ”(១ជព្ែុស ៣:១៥)។ បទរម្ពើរជ ះ ្បតហលជាបទរម្ពើរតដល
មា ការបក្សាយលែបំផុែ អ្ំពើជរឿងជ ះ។ 

 ិយាយឲ្យងាយសាត ប់ ការតញកជាបរសុិទធ រឺជា “ការជធ្វើឲ្យជយើងបរសុិទធ” “ឬថាវ យ
ោច់”។ រឺជាការតញកជចញ ស្មាបក់ារជ្បើ្បាសខ់្លងវញិ្ហញ ណ ឬខ្លងរជំ ឿ។ 
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 ខ្្ុ ំធ្លា បឮ់ជរបជ្ងៀ ខ្រម្ពើរជ ះ  បសិ់បដងម្ក
ជហើយ។ ខ្្ុកំ៏បា អា ជសចកតើព យលជ់ាជ្ចើ  តដល
បា បក្សាយការបជ្ងៀ របសស់ាវក័ជព្ែុសកនុង
បទរម្ពើរជ ះ។ ខ្្ុតំថម្ទងំបា  ិយាយ អ្ំពើបរបិទ
ជ ះ ជោយខ្ាួ ឯងផ្តទ លផ់ងតដរ។ ភារជ្ចើ  ជយើង
ជ្បើបទរម្ពើរ ១ជព្ែុស ៣:១៥ ជោយការបក្សាយ
ម្ិ ្រប់្ រុងជ្ជាយ។ 
 តាម្ធ្ម្មតា ជរបា យកបទរម្ពើរជ ះ ម្ក
បជ្ងៀ ថា “កនុង ម្ជាអ្នកជរឿ ជយើងចបំាច់្ ែូវជរៀ 
ផសពវផោយរំជ ឿរបសជ់យើង។ ជយើងចបំាច់្ ែូវឆ្ាង
កាែវ់រគបណតុ ះបណាត ល  ិងសិកាខ សាោ។ ជយើង្ែូវ
តែជរៀ ខ្រម្ពើរយុទធសារសតម្ួយចំ ួ  តដលអាចបក្សាយ្ពះ រសារអ្ពំើជឈើឆ្េ ង
បា ចបសោ់ស។់  ជយើង្ែូវតែជធ្វើការទងំអ្សជ់ ះ ជ្ ះសាវក័ជព្ែុសបា បងាគ ប់
ជយើង ឲ្យជ្ែៀម្ខ្ាួ ជដើម្បើជឆ្ាើយែប ចំជ ះសំណួររបសជ់រជា ិចា”។ 
 ការ ិយាយដូចជ ះ រមឺ្ិ ខុ្សជទ។ ្ពះ្រើសទបា ្តាសជ់ៅជយើង ឲ្យ សំារ
ន ដំណឹងលែ ជៅកា ចុ់ងបំផុែន តផ ដើ។ ជយើង្ែូវតែផោយ្ពះ រសារន ជសចកតើ
្សឡាញ់  ងិការអ្ែជ់ទសបាបរបស់្ ពះអ្ងគ។ ប ុត ត ការបក្សាយ អ្ំពើបទរម្ពើរ ១
ជព្ែុស ៣:១៥ ខ្លងជលើជ ះ ម្ិ ្រប់្ រុងជ្ជាយជ ើយ។ 
 តាម្ពែិ ជោកជព្ែុសកំពុងតែបជ្ងៀ ជយើងថា មា រ ាឹះម្ួយ តដល ឲំ្យ
ជយើងមា ឱកាសផោយដំណឹងលែ។ តែរ ាឹះជ ះជាអ្វើ?  រជឺាជសចកតើសងឃមឹ្កនុង
រើវែិជយើង តដល ឲំ្យជយើងមា ឱកាសផោយដំណឹងលែ។ 
 សរុបម្ក ជសចកតើសងឃមឹ្ តដលជរជ ើញមា កនុងរើវែិជយើង  ឲំ្យការផោយ
ដំណឹងលែមា ្បសិទធភាព ជហើយជសចកតើសងឃមឹ្ជ ះ រមឺ្ិ ្គា ់តែជាការជចះ្ពះ
រម្ពើរប ុជណាណ ះជ ើយ។ 
 កនុងបទរម្ពើរជ ះ ជោកជព្ែុសកំពុងតែ្បាបជ់យើងថា: 

• ជយើង្ែូវរស់ជៅ ជាម្ ុសសន កតើសងឃមឹ្ 
• កតើសងឃមឹ្ រជឺាសញ្ហញ សមាគ ល ់តដលជធ្វើឲ្យជយើងខុ្សតបាកពើអ្នកម្ិ ជរឿ 
• ម្ ុសសតដលកំពុងរសជ់ៅ ជោយគាម  សងឃមឹ្  ិងស ូ្ទ ំឹងជោកិយតដល
គាម  សងឃមឹ្  ឹងបា ជ ើញភាពខុ្សតបាក កនុងរើវែិជយើង តដលបា ជកើែជ ើង
ពើកតើសងឃមឹ្ 

ជយើងផតលឲ់្យពកួជរ ូវ 
ជសចកតើសងឃឹម្ តដល
ជោកិយកពុំងតែជ្សក

ឃ្លា  ។  
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• ពួកជរ ឹងសួរជយើងថា កតើសងឃមឹ្ជយើងបា ម្កពើណា 
• ប ទ បម់្ក ជយើងអាចជ្ែៀម្ខ្ាួ  ជដើម្បើជឆ្ាើយ្បាបជ់រ  

 ពួកជរ ឹងជម្ើលជ ើញកតើសងឃមឹ្ កនុងជយើង ជហើយចងប់ា កតើសងឃមឹ្ជ ះផងតដរ។ 
ពួកជរ ឹងសួរជយើងថា ជយើងបា កតើសងឃមឹ្ជ ះម្កពើណា។ ជហើយជយើង្ែូវជ្ែៀម្
ខ្ាួ ជឆ្ាើយ្បាបជ់រ។ ដ បណារើវែិជយើង ម្ ិមា កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ ដ៏រស ់  ងិ
ជពញជោយទំ ុកចិែតជទ ជ ះជរ ឹងម្ិ ជ ើញជយើងខុ្សតបាកពើជរជ ើយ ជហើយក៏
 ឹងគាម   រណាសួរជយើងតដរ។ 

 ជយើងអាចជរៀ ខ្រម្ពើរ  ិងវធិ្ើសារសតទងំអ្ស។់ 
ជយើងអាចជរៀ យុទធសារសត  ិង្ទឹសតើផោយដំណឹង
លែ។ ជយើងអាចមា ចិែតអាណឹែអ្នកតដលកំពុងតសវង
រកជសចកតើពិែ។ ប ុត ត ជបើជយើងគាម  កតើសងឃមឹ្ជាភសតុ
តាង កនុងជោកិយតដលគាម  សងឃមឹ្ជទ ជ ះជយើង
ម្ិ អាចបងាា ញម្ ុសសតដលគាម  សងឃមឹ្ ឲ្យជ ើញអ្វើ
តដលខុ្សតបាកពើភាពគាម  សងឃមឹ្តដលពួកជរបា 
សាគ លជ់ហើយជ ះជ ើយ។  
 កនុង្ពះ្រើសទ ជយើងមា កតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ រឺ
ម្ិ តម្ ខ្វះការយលដ់ឹង អ្ំពើភាពពិែរបសរ់ើវែិជ ះ

ជ ើយ។ ពើដំបូង ម្ ុសសរុំវញិខ្ាួ ជយើង ្បតហលជាឆ្ងលថ់ា ជយើងហាក់ដូចជាចតម្ាក 
ជ្ ះកតើសងឃមឹ្តដលជរម្ិ យលជ់ ះ រជឺាសញ្ហញ សំគាល ់  ូវភាពខុ្សតបាកកនុងរើវែិ
ជយើង។ ប ុត ត កនុងជោកិយតដលជ្សកឃ្លា  កតើសងឃមឹ្ បុរស  ិងរសតើទងំឡាយ  ឹង
មា ចិែតចងប់ា កតើសងឃមឹ្ដ៏ពិែ ជហើយកតើសងឃមឹ្ដ៏ពិែជ ះ  ឹង ពំួកជរឲ្យងាកជៅ
រក្ពះ្រើសទ តដលមា តែការមា ្ពះរ មរសជ់ ើងវញិរបស់្ ពះអ្ងគប ុជណាណ ះ តដល
បា ជធ្វើឲ្យកតើសងឃមឹ្ជ ះ អាចជកើែមា បា ។ កតើសងឃមឹ្ ឹងការមា ្ពះរ មរសជ់ ើង
វញិ រមឺា ការជាប់ទកទ់ងគាន  តដលម្ិ អាចកាែ់ផ្តត ចប់ា ។ 
 
 
 
 
 
 

កតើសងឃឹម្ ជធ្វើឲ្យជយើង 
មា លកខណៈខុ្សពើ 
អ្នកមិ្ ជរឿ។ 
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ទី៥ 

មូលដ្ឋា នម្រ្ឹឹះននក្តីសង្ឃមឹ 
 

អំ្ 
ណាចន ការមា ្ពះរ មជ ើងវញិរបស់្ ពះ្រើសទ។ សំបុ្ែទើ១ របសជ់ោកជព
្ែុស កប៏ា  ិយាយ អ្ំពើសារៈសំខ្ល ន់ ការមា ្ពះរ មរសជ់ ើងវញិ របស់

្ពះ្រើសទ។ រដូឺចមា ជសចកតើតចងថា “សូម្សរជសើរដល់្ ពះដជ៏ា្ពះវរបិតាន ្ពះ
ជយស ូវ្រើសទ ជា្ពះអ្មាា សន់ ជយើង លគ់ាន  តដល្ទងប់ា បជងេើែជយើងជ ើងជាថមើ 
តាម្ជសចកតើជម្តាត ករណុាដ៏ធ្រំបស់្ ទង់ ជដើម្បើឲ្យជយើង លគ់ាន បា ជសចកតើសងឃមឹ្ដ៏
រស ់ជោយសារ្ពះជយស ូវ្រើសទ ្ទងរ់ស់ពើសាា បជ់ ើងវញិ”(១ជព្ែុស ១:៣)។ 
កនុងបទរម្ពើរជ ះ ជយើងជ ើញថា កតើសងឃមឹ្របសជ់យើង មា ្បភពម្កពើជសចកតើពិែ 
តដលថា ្ពះជយស ូវ្រើសទ បា ឈនះអ្ំជពើបាប រំ ួសជយើងជហើយ។ 
 ្ពះរម្ពើរបា តចងអ្ំពើខ្លម ងំស្ែូវធ្ំបំផុែរបសជ់យើង យា ងដូចជ ះថា : 

• ជសចកតើសាា បរ់ឺជាលទធផល ន អ្ំជពើបាបរបសជ់យើង។ “ដបែិឈនួលរបសអ់្ំជពើ
បាប ជ ះជាជសចកតើសាា ប”់(រ  ូម្ ៦:២៣)។ 

• ការឈចឺបក់នុងរើវែិជយើង រជឺ្បៀបដូចជា “្រលងន ម្ាបន់ ជសចកតើ
សាា ប”់(ទំ ុកដំជកើង ២៣:៤)។ 

• ការឈចឺបន់ ជសចកតើសាា ប់ រជឺា្បភពដំបូងន ការភ័យខ្លា ចរបសជ់យើង។ 
“ចិែតទូលបងគអំ្ ទះសាជៅកនុងខ្ាួ ជហើយជសចកតើតស្ងខ្លា ចចំជ ះជសចកតើសាា ប់ 
បា ្របសងេែជ់លើទូលបងគំ”(ទំ ុកដំជកើង ៥៥:៤)។ 

• ជសចកតើសាា បរ់ឺជាការែ្ម្ូវតដលម្ិ អាចជរៀសជវៀងបា ។ “ជហើយជោយ
ជ្ ះបា ែ្ម្ូវឲ្យម្ ុសសទងំអ្សស់ាា ប១់ដង រចួសឹម្ជាបជ់សចកតើរំ ុរំំ
រះ”(ជហជ្ពើរ ៩:២៧)។ 
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ជសចកតើសាា ប់ រពឺិែជាស្ែូវដ៏ធ្ំរបសជ់យើង តដលជយើងម្ិ អាចឈនះ ជោយខ្ាួ ឯង
បា ជ ើយ។ ជហែុជ ះជហើយ ្ពះ្រើសទបា យាងម្កជោះ្សាយបញ្ហា ន ជសចកតើ
សាា ប ់រំ ួសជយើង  ិងជដើម្បើ្ បទ កតើសងឃមឹ្ ដលជ់យើង។ 
 កតើសងឃមឹ្ថា  ងឹឈនះជសចកតើសាា ប ់តដល្ពះ្រើសទបា ្បទ  រមឺា ភាពអ្សាា
រយណាស ់ បា ជាកណឌ រម្ពើរមា ថាយ បា រឭំកអ្នកអា របសខ់្ាួ  ឲ្យ ឹកច ំ អ្ំពើបទ
ទំ យរបសជ់ហា ជអ្សាយ តដលបា តចងថា :  
“ឯបណាត រ  តដលអ្ងគុយកនុងជសចកតើងងែឹ ជរបា ជ ើញព ាយឺា ងធ្ំ មា ព ាឺ
រះជ ើង បំភាដឺលព់ួកអ្នកតដលអ្ងគុយកនុងកំលុង ជហើយ ឹងម្ាបន់ ជសចកើត
សាា ប”់(មា ថាយ ៤:១៦)។ 

 ្ពះ្រើសទបា  ជំយើងជចញពើជសចកតើងងែឹ ចូលព ាឺ ពើជសចកតើសាា បចូ់លជៅកនុង
រើវែិ។ ្ពះអ្ងគបា ឈនះជសចកតើសាា ប ់ ដកការភ័យខ្លា ចជសចកតើសាា បជ់ចញ ជហើយ
រំ ួសម្កវញិ ជោយកតើសងឃមឹ្។ 
 សូម្ជយើងពិចរណា អ្ពំើឥទធពិលន ការអ្វើតដលការសុរែ  ិងការមា ្ពះរ ម
ជ ើងវញិរបស់្ ពះ្រើសទសជ្ម្ចបា ។  សាវក័ប ុលបា បក្សាយអ្ំពើបញ្ហា ជ ះ កនុង
បទរម្ពើរ ១កូរ ិថូស រពូំក១៥ ជោយព យលអ់្ពំើរជ្ៅ  ងិភាពអាចយលប់ា  ន 
រ័យរម្នះ តដលការសុរែរបស់្ ពះ្រើសទសជ្ម្ចបា ។ រដូឺចតដលគាែប់ា សរ
ជសរថា :  
“ឯខ្លម ងំស្ែូវជ្កាយបងែស ់ តដល្ែូវបផំ្តា ញ រជឺាជសចកតើសាា ប់…កាលណារូប
កាយពុករលួយជ ះ បា ្បោបជ់ោយជសចកតើម្ិ ពុករលួយ ជហើយរូបកាយតដល
តែងតែសាា បជ់ ះ បា ្បោបជ់ោយជសចកតើម្ិ ជចះសាា បវ់ញិ ជ ះជទើប ឹងបា 
សំជរចតាម្ កយ តដលតចងទុកម្កថា «ជសចកតើរ័យរំ ះបា ជលបជសចកតើសាា ប់
បាែជ់ហើយ»។ «ឱជសចកតើសាា បជ់អ្ើយ ្ទ ិចឯងជៅឯណា ជសចកតើសាា បជ់អ្ើយ 
រ័យរ ំះរបសឯ់ងជៅឯណា»។ រ ើឯ្ទ ចិន ជសចកតើសាា ប ់រជឺាអ្ំជពើបាប ជហើយ
អ្ំណាចរបសប់ាប រជឺា្កឹែយវ ិ័យ។ តែអ្រ្ពះរុណដល់្ ពះអ្ងគ ពើជ្ ះ្ទង់
្បទ ឲ្យជយើង លគ់ាន មា រ័យរ ំះ ជោយសារ្ពះជយស ូវ្រើសទ ជា្ពះអ្មាា ស់
ន ជយើង(១កូរ ិថូស ១៥:២៦,៥៤-៥៧)។ 

 អ្នកជរឿ្ពះ្រើសទអាចរសជ់ៅ  ិងសាា ប់ ជោយមា កតើសងឃមឹ្ ជ្ ះ្ពះអ្ងគបា 
ឈនះស្ែូវធ្ំបំផុែរបសជ់យើងជហើយ។ ្ពះ្រើសទបា ដក្ទ ិចន ជសចកតើសាា បជ់ចញ 
ជោយដកជចញការភ័យខ្លា ច ចំជ ះការអ្វើតដល ឹងជកើែជ ើង ប ទ បព់ើជយើងសាា ប់
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ជៅ។ ឥ ូវជ ះ ជយើងអាច្បឈម្មុ្ខ្ោក់ជសចកតើសាា ប ់ ជោយកតើសងឃមឹ្ពិែ្បាកដ 
រឺម្ិ តម្ សងឃមឹ្ ជោយ្គា ត់ែ្បាថាន ចង់បា   ិងមា តែសម្បកជ្ៅជ ះជ ើយ។ 
ទសស ៈអ្ពំើការរសជ់ ើងវញិផ្តទ លខ់្ាួ ។ ការសងឃមឹ្ថា ជយើង ឹងបា រស់ជ ើងវញិ  ំ
ឲ្យជយើងផ្តា សប់តូរទសស ៈរបសជ់យើង តាម្រជបៀបពើរយា ង។ 
 ទើម្យួ ការសងឃឹម្ថា  ឹងបា រសជ់ ើងវញិ មា ផលប ះ លម់្កជលើការរិែ
របសជ់យើង អ្ពំើរើវែិ  ិងជសចកតើសាា ប។់ បញ្ហា ជ ះជកើែជ ើង ជពលតដលជយើងរបួ
្បទះការជសាកសជ្ងង ជោយសារការបាែប់ងម់្ ុសសជាទើ្ សឡាញ់ តដលបា សាា
ប់។ សាវក័ប ុលក៏បា ដឹងផងតដរថា កូ របស់្ ពះក៏ជចះជសាកសជ្ងងផងតដរ។ ការ
បាែប់ង់ រជឺាការបាែប់ង់! ជយើងឈចឺប់ ជពលតដលទំ កទ់ំ ងរបសជ់យើង ្ែវូ
បា បំតបក ជោយសារជសចកតើសាា ប់ តដលជាស្ែូវរបសជ់យើង។ ប ុត ត កនុងជពលតដល
មា ការឈចឺប់  ងិការបាែប់ង់ សាវក័ប ុលបា រឭំកជយើងថា កនុង ម្ជយើងជាអ្នក
ជដើរតាម្្ពះ្រើសទ ជយើងមា អ្វើតដលខុ្សពើអ្នកម្ិ ជរឿ។ រដូឺចតដលគាែ់បា សរជសរ
ថា “បងបែូ ជអ្ើយ ខ្្ុមំ្ិ ចងឲ់្យអ្នក លគ់ាន ឥែដឹង ពើពួកអ្នកតដលជដកលក់ជៅជហើយ
ជទ ត្កងអ្នក លគ់ាន ជកើែទុកខ្ពួយ ដូចជាអ្នកឯជទៀែ តដលគាម  សងឃមឹ្”(១តថសោ
 ូ ិច ៤:១៣)។ 
 ជៅសែវែសរទ៍ើ១ ខ្ណៈជពលតដលជគាលទធិរបស់្ រើសទបរសិទ័បា ជចញជារូប
 ង អ្នកជរឿ្ពះជៅទើ្កុងតថសោ ូ ិច មា សំណួរម្ួយចំ ួ ។ ជហើយសំណួរតដល
រួរឲ្យចប់អារម្មណ៍ជាងជររ ឺ ជែើ ឹងមា អ្វើជកើែជ ើង ចំជ ះម្ ុសសជាទើ្ សឡាញ់
របសជ់យើង ប ទ បព់ើពួកជរបា សាា ប់?   
 សាវក័ប ុលបា ជឆ្ាើយែបសំណួរជ ះ កនុងខ្.១៤-១៨ ថា ជយើងអាចមា ការ
កម្ោ តចិែត ចំជ ះ្ពះប ទូលស ា អ្ពំើការរួបរុគំាន ជ ើងវញិ ជៅជពលអ្ រែ 
តដល ឹងម្ ិជចះចបជ់ ើយ។ ទ ំក់ទំ ងរបសជ់យើង្បតហលជា្ែូវបា រខំ្ល 
ជោយសារជសចកតើសាា ប់ ជៅជលើតផ ដើ ប ុត ត ជ ះម្ិ តម្ ជារំពូកចុងជ្កាយ ន រើវែិ
ជយើងជ ើយ។ ជយើងជៅតែមា ការឈចឺប់ ជោយសារការបាែ់បង ់ ប ុត ត ជយើងម្ ិ
្ែូវឲ្យវាសុើបំផ្តា ញជយើងជ ើយ។ ជយើងជសាកសជ្ងង តែម្ិ ដូច “អ្នកតដលគាម  
សងឃមឹ្ជ ះជ ើយ”។ 
 រ័យរម្នះរបស់្ ពះ្រើសទម្កជលើជសចកតើសាា បប់ា  មំ្ក ូវកតើសងឃមឹ្ តដលម្ិ 
្គា ត់ែបា  ឲំ្យជយើងមា ទំ ុកចិែត ខ្ណៈជពលតដលជយើង្បឈម្មុ្ខ្ោកជ់សច
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កតើសាា បប់ ុជណាណ ះជ ើយ តែក៏បា ផតលឲ់្យជយើង ូវការរពំឹងចងប់ា ដម៏ា អ្ំណរ  ូវ
ការរួបរុំគាន ជ ើងវញិកនុង្ពះ្រើសទ ខ្ណៈជពលតដលជយើងកំពុងតែអ្ែ់្ ទ ំឹងការ
បាែប់ងម់្ ុសសជាទើ្ សឡាញ់តដលបា ទទួលជសចកតើសជរងាគ ះជហើយ។ ការមា ្ពះ
រ មរសជ់ ើងវញិរបស់្ ពះអ្ងគ បា ផតលឲ់្យជយើង ូវកតើសងឃមឹ្ ខ្ណៈជពលតដលជយើង
រួបការជសាកសជ្ងង  ងិទុកខ្ ពួយ កនុង “្រលងន ម្ាបន់ ជសចកតើសាា ប់”។ 
 ទើពើរ : កតើសងឃឹម្ថា  ឹងរសជ់ ើងវញិ  ឲំ្យជយើងមា កមាា ងំ  ិងភាពរសរ់ជវ ើក ជៅ
កនុ ងការរសជ់ៅជា្រើសទបរសិទ័។ រើវែិរបសជ់យើងជៅជលើតផ ដើ រមឺ្ិ ្គា ត់ែរួបអ្វើ
តដលជកើែជ ើង ខ្ណៈជពលតដលជយើងកពុំងរសជ់ៅជ ះជ ើយ។ តែជយើងក៏្ ែូវជរៀប
ចំខ្ាួ  ស្មាបភ់ាពអ្សក់លបជា ិចាផងតដរ។ រដូឺចតដលសាវក័ប ុលបា សរជសរថា 
“ជបើសិ ជាជយើងមា ទើសងឃមឹ្កនុង្ពះ្រើសទ ជៅតែកនុងរើវែិជ ះប ុជណាណ ះ ជ ះជយើង
ជវទ  ជលើសជាងម្ ុសសទងំអ្សជ់ៅជទៀែ”(១កូរ ិថូស ១៥:១៩)។  
 ខ្្ុ ំធ្លា បឮ់ជរ ិយាយថា រើវែិតដលជដើរតាម្្ពះ្រើសទ រជឺារើវែិតដល្បជសើរបំផុែ 
ជទះ ររសាថ  សួរ៌មា ពិែតម្  ឬម្ិ មា កជ៏ោយ។ ជាការពិែណាស ់សាវក័ប ុល
ម្ិ យល់្ សបចំជ ះម្ែជិ ះជ ើយ។ តាម្ការបជ្ងៀ របសគ់ាែ ់ ជបើសិ ជាគាន សាថ  
សួរ៌ជទ ជ ះ្រើសទបរសិទ័ជាម្ ុសសតដលរួរឲ្យអាណឹែណាស។់ ជហែុអ្វើ? ជ្ ះ
ពួកជរ្ែូវមា ជពលអ្ រែ ស្មាប់សម្ាឹងជឆ្ព ះជៅរកជោយសងឃមឹ្។ ពុជំ ះជទ 
ជយើង្ែូវបា ជរជបាក្បាសជ់ហើយ។  
 ប ុត ត រើវែិជយើងម្ិ តម្ ស្មាបរ់ស់ជៅ តែជៅជលើតផ ដើជ ះជ ើយ។ ផទុយជៅ
វញិ ជបើជយើង្ែូវរសជ់ៅឲ្យមា ្បសិទធភាព ថាវ យ្ពះ្រើសទ ជយើង្ែូវមា កតើសងឃមឹ្ 
ជៅជលើ្ពះប ទូលស ា  ូវរើវែិអ្សក់លប។ ដូចជ ះ កតើសងឃមឹ្ជ ះ តដលបា ចក់
្រឹះជៅកនុងការមា ្ពះរ មរសជ់ ើងវញិរបស់្ ពះ្រើសទ  ងឹតកត្បរជបៀបន ការរស់
ជៅរបសជ់យើងជៅជលើតផ ដើ ជ្ ះកតើសងឃមឹ្ជ ះបា  ឲំ្យជយើងមា ទសស ៈអ្ំពើ
ជពលអ្ រែ។  
 បា ជសចកតើថា ការមា ្ពះរ មរស់ជ ើងវញិ បា ផតលឲ់្យជយើង ូវការធ្ល ដអ៏្
សាា រយ។ ្ពះ្រើសទបា ឈនះស្ែូវធ្ំបំផុែរបសជ់យើង ជហើយ្ទង់កអ៏ាចរួយជយើង ឲ្យ
្បឈម្មុ្ខ្ោកទុ់កខលំបាក  ងិបញ្ហា ្បឈម្ទងំអ្ស ់កនុងរើវែិ។ 
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ទី៦ 

ក្តីសង្ឃមឹែ៏សថតិពសថរ  
 

អ្ន ក្សើជភើល បាក់(Pearl Buck) បា សរជសរថា “ការញា ំំបុ័ងជោយគាម  
សងឃមឹ្ រជឺាការោចជ់ ះសាា បយ់ែឺៗ”។ ប ុត ត គាម   រណាមាន ក់ តដលរួរតែ

ជ្សកឃ្លា   ដលស់ាា បជ់ ះជ ើយ។ ជពលណាជរចូលម្ករក្ពះ្រើសទ ជរអាចទទលួ
ការអ្ែជ់ទសបាប រើវែិ  ិងទំ កទ់ំ ងជាម្ួយ្ពះជាមាា ស។់ 

 សាវក័ប ុលបា សរជសរថា “្ពះ្ទងប់ា សពវ្ ពះហឫទ័យ  ឹងសំតដងឲ្យពួក
បរសុិទធជ ះដឹងថា សិរ ើលែដ៏បរបូិររបសជ់សចកតើអាថ៌កំបាងំជ ះជាយា ងណា កនុងពកួ
សាស ដ៍នទ”(កូល ុស ១:២៧)។ 
 កតើសងឃមឹ្ជ ះ ជាកតើសងឃមឹ្ថា  ឹងបា សិរ ើលែ ជ្ ះជយើងជា រសតរបស់្ ពះអ្ងគ 
ជហើយ្ពះអ្ងគជា្ពះរបសជ់យើង។ ជៅកនុងសុវែថិភាពន ទំ កទ់ំ ងជ ះ ្ពះអ្ងគបា 

អ្នក្សើជភើស ជអ្ស បាក(់ឆ្ន  ំ ១៨៩២ ដល ់ ១៩៧៣) រឺជារ ជាែិអាជម្រកិ 
តដលជាអ្នក ិព ធជរឿង្បជោម្ជោក  ិងជាអ្នកជធ្វើការម្ ុសសធ្ម្ ៌ តដលបា  ិ
ព ធជសៀវជៅ តដលមា ចំណងជរើងថា តផ ដើលែ  ិងផទះតដលមា ការបាកត់បក
គាន ។ គាែប់ា ទទួល  រងាវ  ់ Pulitzer  ិង  រងាវ  ណូ់តបល ស្មាបត់ផនក
អ្កសរសារសត។ គាែប់ា ទទួលការចិញ្ា ឹម្បើបាចព់ើជបសករ  ិកាយសភាភិបា
ល ជហើយជធ្វើ ូវកិចាការជាជ្ចើ  ជដើម្បើវាយបំបាករ់ ងំន ការ្បកា ពូ់រសាស  ៍
កនុ ងសងគម្។ 
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្បទ កតើសងឃមឹ្ តដលបា ចកឫ់សចូលជៅកនុងភាពពិែ ន រើវែិអ្សក់លប ជដើម្បើឲ្យ
ជយើងអាច្បឈម្មុ្ខ្ោករ់ើវែិ តាម្រជបៀបតដលថាវ យសិរ ើលែដល់្ ពះអ្ងគ  ិងរយួ
ជយើង។ 
 សូម្ជយើងពិចរណា អ្ំពើមូ្លជហែុតដល្ពះអ្ងគបា យាងម្ក :  

តែកាលជសចកតើសបបុរស របស់្ ពះដ៏ជា្ពះអ្ងគសជរងាគ ះន ជយើង  ិងជសចកតើ
្សឡាញ់ របស់្ ទងដ់លម់្ ុសស បា ជលចម្កឲ្យជ ើញ ជ ះ្ទងប់ា រួយស
ជរងាគ ះជយើង ម្ិ តម្ ជោយការតដលជយើងបា ្ប្ពឹែតជោយសុចរែិជ ះជទ រឺ
ជោយជសចកតើជម្តាត ករុណារបស់្ ទងវ់ញិ ជោយសារការសំអាែន ជសចកតើជកើែ
ជាថមើ ជហើយការជ្បាសជាថមើជ ើងវញិ ន ្ពះវញិ្ហញ ណបរសុិទធ តដល្ទងប់ា ចក់
ម្កជលើជយើងជាបរបូិរ ជោយសារ្ពះជយស ូវ្រើសទ ជា្ពះអ្ងគសជរងាគ ះន ជយើង 
ជដើម្បើកាលណាជយើងបា  បជ់ាសុចរែិ ជោយសារ្ពះរុណ្ទង ់ ជ ះឲ្យជយើង
បា ្ែ បជ់ាអ្នក្រងម្រដក តាម្ជសចកតើសងឃមឹ្ដលរ់ើវែិដជ៏ៅអ្សក់លបជា
 ិចា(ទើែុស ៣:៤-៧)។ 

 រឺជោយសារជសចកតើសបបុរស  ងិជសចកតើ
្សឡាញ់របស់្ ពះ បា ជា្ពះអ្ងគបា ចែ់្ ពះ្រើសទ 
ឲ្យម្កសជរងាគ ះជយើង ឲ្យរចួពើបាប  ិងឲ្យរចួពើខ្ាួ ជយើង 
ជដើម្បើឲ្យជយើងអាច “សងឃមឹ្ថាបា រើវែិអ្សក់លប” 
(ខ្.៧)។ 
 អ្នកអាចទទួលជសចកតើស ាជ ះ ជោយងាកតបរ
ជៅរក្ពះ្រើសទ ជោយសារភាពអ្ំជពើបាប  ិងកំហុស
របសអ់្នក ជហើយទទួលយកការអ្ែជ់ទសបាបពើ្ ពះ
អ្ងគ  ិងកតើសងឃមឹ្ តដលជៅជាប ់ឹងការអ្ែ់ជទសបាប
ជ ះ។ ជ ះជា្ពះប ទូលស ា ដលអ់្នក លគ់ាន  … 
“តដលជោយសារ្ទង់ ជ ះអ្នក លគ់ាន ក៏ជរឿដល់្ ពះ 
តដលជ្បាសឲ្យ្ទងម់ា ្ពះរ មរសព់ើសាា ប់ជ ើងវញិ ្ពម្ទងំ្បទ ឲ្យមា សិរ ើលែ 
ជដើម្បើឲ្យជសចកតើរំជ ឿ ជហើយ ិងជសចកតើសងឃមឹ្របសអ់្នក លគ់ាន បា ជាបជ់ៅ ឹង
្ពះ”(១ជព្ែុស ១:២១)។ 
 ជបើអ្នកបា សាគ ល់្ ពះ្រើសទជហើយ ជែើបា សាគ លក់តើសងឃមឹ្របស់្ ទង់ចបស់
ប ុណាណ ? កតើសងឃមឹ្របស់្ ទង់ រជឺាការពិែដ៏អ្សាា រយ  ងិជពញជោយ្ពះរុណ ជហើយ

ជបើអ្នកបា សាគ ល់្ ពះ្រើសទ
ជហើយ ជែើបា សាគ លក់តើ
សងឃឹម្របស់្ ទងច់បស់

ប ុណាណ ?  
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ក៏តកត្បរើវែិ តដលរួយឲ្យជយើងអាចជម្ើលជ ើញរើវែិ 
តាម្ទសស ៈខុ្សពើមុ្ ។ ្ែងច់ំណុចជ ះ សាវក័ប ុល
បា សរជសរថា “ដបែិជយើងបា សជរងាគ ះរចួ ជោយជសច
កតើសងឃមឹ្ តែជសចកតើសងឃមឹ្តដលជម្ើលជ ើញ ជ ះម្ិ 
ជោម ះថាជាជសចកតើសងឃមឹ្ជទ ដបែិរបសអ់្វើតដលអ្នកណា
ជម្ើលជ ើញជហើយ ជ ះ ឹងសងឃមឹ្ចងប់ា ជធ្វើអ្វើជទៀែ។ 
តែជបើជយើងសងឃមឹ្ ឹងបា អ្វើ តដលជម្ើលម្ិ ជ ើញវញិ 
ជ ះជយើង ឹងរង់ចជំៅជោយអ្ំណែ់”(រ  មូ្ ៨:២៤-
២៥)។ 
 មា ជពលខ្ាះ កតើសងឃមឹ្ហាក់ដូចជាការរជវ ើរវាយ 
ប ុត ត ជយើងតែងតែអាចទុកចិែត្ ពះន ជសចកតើសងឃមឹ្។ 
្ពះអ្ងគរងជ់ៅជាម្ួយជយើងជា ិចា ជហើយជសចកតើជម្តាត
តដល្ពះអ្ងគ មា ចំជ ះជយើងក៏សថិែជសថរជាដ ប។ 
 
ក្តីេងឃឹមកាា យជាការរិត្ ការភ័យខ្លាចរលាយ 

ខ្ណៈជពលតដលពួកកូ ជៅអុ្ើ្សាតអ្លមា ការភ័យញាបញ័់រ ជៅជឆ្នរសមុ្្ទ
្កហម្ ជោកម្ ូជសកប៏ា ្បាប់ពួកជរថា “កុខំ្លា ចអ្ើ ឈបសិ់  ចជំម្ើលជសចកតើស
ជរងាគ ះរបស់្ ពះជយហូវា  តដល្ទង ់ឹងជ្បាសដលអ់្នក លគ់ាន ជៅនថងជ ះ”( កិខម្  ំ
១៤:១៣)។ ្ពះជាមាា សក់៏បា ឲ្យ “ខ្យលប់កជ់បាកយា ងខ្លា ងំពើទិសខ្លងជកើែ” 
ជដើម្បើតញកទឹកសមុ្្ទជាពើរ បជងេើែជាផាូវសងួែជដើរកាែស់មុ្្ទ។ ពួកអុ្ើ្សាតអ្លក៏
បា ជរចផុែពើជ្គាះថាន ក់ ជៅជពលជ ះ ជហើយកងទ័ពរបសស់ាស ជ៍អ្សុើពទកប៏ា 
លង់ទឹក ជៅកនុងការជដញតាម្ពួកជរ។ 
 ជយើងអាចស ូ្ទ ំជោយការរពំឹងចងប់ា  ជោយទំ ុកចិែតថា ជយើងម្ិ ជៅឯជកា 
ឬ្ែូវបា ្ពះអ្មាា សប់ំជភាចជ ះជ ើយ។ ្ ពះអ្ងគ ងឹម្ ិជបាះបងជ់យើងជចលជ ើយ។ 
បទរម្ពើរ ិកខម្ ំ រំពូក១៥ ជាទំ ុកន រ័យរម្នះ តដលជ្ចៀងសរជសើរ្ពះ ស្មាប់
ការរជំោះ រសត្ ពះអ្ងគ ជោយការអ្សាា រយរបស់្ ពះអ្ងគ ជៅចំជ ះមុ្ខ្ន បញ្ហា តដល
ហាកដូ់ចជាម្ិ អាចឆ្ាងកាែរ់ចួ។  
 
 

ជយើងអាចស ូ្ទ ំជោយ
ការរពឹំងចងប់ា  ជោយ
ទ ុំកចិែតថា ជយើងមិ្ ជៅ
ឯជកា ឬ្ែវូបា ្ពះ

អ្មាា សប់ជំភាចជ ះជ ើយ។ 
្ពះអ្ងគ ឹងមិ្ ជបាះបង់
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 ជៅចំជ ះមុ្ខ្ន កាលៈជទសៈពិបាកបំផុែន រើវែិ  ងិជសាក ដកម្មអា្កក់
បំផុែ ជយើងអាចទុកចិែត្ ពះអ្មាា ស។់ ជយើងអាចស ូ្ទ ំ កនុងការរពំឹងជោយទំ ុកចិែត
ថា ជយើងម្ិ ជៅឯជកា ឬ្ែូវបា បំជភាចជ ះជ ើយ។ ្ពះអ្ងគ ឹងម្ិ ជបាះបងជ់យើង
ជចលជ ើយ។  
 ្ពះ្រើសទបា មា ្ពះរ មរសជ់ ើងវញិជហើយ! ្ពះន ជសចកតើសងឃមឹ្ ជយើង
ជៅ្ពះអ្ងគថា ្ពះវរបិតាតដលរងជ់ៅសាថ  សួរ៌។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បទចជ្ម្ៀងសរជសើរដជំកើងរបសជ់ោកម្ ូជស កនុ ងបទរម្ពើរ ិកខម្ ំ ១៥:១-១៨ មិ្ 
្គា ត់ែបា រឭំក អ្ំពើការរជំោះរបស់្ ពះជាមាា សប់ ុជណាណ ះជទ តែតថម្ទងំបា 
សម្ាឹងជឆ្ព ះមុ្ខ្ ជោយការរពឹំងរងច់ ំ ជោយសងឃឹម្ ជៅរកការចូលកា ់កាបទឹ់កដើ
ស ា(ខ្.១៤-១៧)។ កតើសងឃឹម្តដលបា សជ្ម្ចកនុ ងជពលបចាុ បប ន  ិងអ្ែើែ
កាល  មំ្ក ូវអ្ែថ ័យកា ់តែ្ជាលជ្ៅ ដលក់តើសងឃឹម្ ស្មាបជ់ពលអ្ រែ។ 
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ក្រុមស ៀវសៅការរុរររស ើញ 
ការងារជបសកកម្មរបសជ់យើងខ្្ុ  ំ រឺជដើម្បើឲ្យម្ ុសស្រប់រូប

មា ឱកាសទទលួ  ិងមា ការយលដឹ់ងអ្ពំើ្បាជ្ាន ្ពះរម្ពើរ តដល
ជធ្វើឲ្យរើវែិផ្តា សត់្ប ។ 
 ្កុម្ជសៀវជៅការរុករកជ ើញ បក្សាយអំ្ពើជសចកតើពិែន ្ពះជយស ូវ
្រើសទ ដល់ជោកិយ ជោយជ្បើធ្ ធ្ល តដលមា ែុលយភាព តដលររួឲ្យ
ចបអ់ារម្មណ៍  ិងអាចរកបា  តដលបងាា ញថា ្ពះរម្ពើរមា សារៈសំខ្ល ់
បំផុែ ចំជ ះ្របត់ផនកទងំអ្សន់ រើវែិ។  កូ ជសៀវជៅ  ជៅកនុង្កុម្ជសៀវ
ជៅការរុករកជ ើញ រឺអាចរកបា  ជោយឥែរិែនថា ជហើយអាច្ែវូបា ជ្បើ
ស្មាបក់ារសិកោផ្តទ លខ់្ាួ  កនុង្កុម្ែូច ឬកនុងការងារជោងចប។់ 

 ជយើងខំុ្្សូម្អ្ររុណ ស្មាបក់ារគាំ្ ទធ្ ធ្ល របស់្ កុម្ជសៀវជៅការ
រុករកជ ើញ  ិងអ្ងគការ មំា ណា្បចនំថង។ មា ្រើសទបរសិទ័ជាជ្ចើ បា 
រមួ្ចំតណកកនុងការោកដ់ងាវ យឧបែថម្ភ ជទះែិចែចួ ឬជ្ចើ កតើ ដល់អ្ងគការ
 ំមា ណា្បចនំថង ជដើម្បើឲ្យជោងចបអ់្នកដនទ ជោយ្បាជ្ាន ្ពះរម្ពើរ
តដលជធ្វើឲ្យរើវែិផ្តា សត់្ប។  ជយើងខំុ្្មិ្ បា ទទលួ្បាករំ់ យួពើ្កុម្  ឬ
 ិកាយណាម្ួយជ ើយ។ 
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