
 



 



ត ើ 
តេរីភាពពិ ប្រាកដជាអ្វី? មានតពលមួយ មិ តភកតិខ្ញុំមាា ក់ានេួរខ្ញុំ តៅតលើបណ្តត ញេង្គម

ថា ត ើតេរីភាពពិ ប្រាកដជាអ្វី? បន្ទា ប់ពីានឮេុំណួរតនេះ ខ្ញុំក៏ានេតប្រមចចិ តបត ហ្ េះសារ

មួយ កាញង្បណ្តត ញេង្គម ដដលមានខលឹមសារដចូ តៅ :  

 អ្ាកប្របដែលជាគិ ថា មនុេសដដលមានតេរភីាពជាង្តគ កាញង្ពិភពតោក គឺជាអ្ាកដដលអាច

ត្វើអ្វីៗតាមចិ ត តៅតពលណ្តក៏ាន! អ្ាកតន្ទេះមិនេថិ តៅតប្រោមប គ្ ប់នរណ្តមាា ក់ តែើយជា

មនុេសឯករាជ្យ។ អ្ាកតន្ទេះអាចញុំអ្វីក៏ាន តែើយអាចតៅដ ផ្ាេះ តមើលទូរទេសនត៍ពញមួយថ្ងៃក៏

ាន។  

 តបើដូត ា្ េះដមន ខ្ញុំពិ ជាអាណឹ កីឡាករអ្ូឡាុំពិកណ្តេ់ តប្ររេះពួកតគប្រ ូវ មតនេះ  មតន្ទេះ។ 

ពួកតគមិនប្រ ូវញុំអាហារតនេះ មិនប្រ ូវត្វើោរតនេះ មិនប្រ ូវជ្ក់ារី មិនប្រ ូវផ្កឹប្រសា។ តែើយប្រ វូ

ែវឹកហា រ់ ់ប្របណ្តុំ តៅកដនលង្តនេះ តៅកដនលង្តន្ទេះ។ ពួកតគប្រ ូវត្វើអ្វីៗតាមតោលោរណ៍ ប្រកឹ យ

ប្រកម និង្ វននយយរបេ់កីឡាករ គឺមិនអាចត្វើអ្វីៗតាមចិ តាន គឺមិនខុេពីទាេករតទ។ ដូចតនេះ ពួក

តគមុខជាមានអារមមណ៍ថា ខលួនកុំពុង្ដ ជាប់អ្ន្ទា ក់តែើយ។  

 ខ្ញុំេូមអ្ភយយតទាេ តបើេិនជាអ្ាកគិ ថា តនេះជាោរនិយាយចមអក ប ុដន ត ខ្ញុំតជ្ឿថា អ្ាកប្រាកដជា

យល់អ្វីដដលខ្ញុំាននិយាយ។ ខ្ញុំដងឹ្ថា  មិ តភកតិរបេ់ខ្ញុំកុំពុង្ដ ារមភថា ោរតដើរតាមប្រពេះតយេ ូវ នឹង្

ន្ទុំឲ្យោ ់បង្ខុំចិ តរេ់តៅកាញង្ជ្ីវន  ដដលមានតពញតៅតោយបទបញ្ញ ិតតែើយ។ តែើយោ ់ចង្ម់ាន

តេរីភាព។ ោ ់គិ ថា តេរីភាព គឺជាលទធភាពដដលអាចត្វើអ្វីានតាមចិ ត។ មនុេសភាគតប្រចើន

ប្របដែលជាគិ ដូចោ ដ់ដរ ប ុដន ត ត ើតន្ទេះជាតេរីភាពពិ ប្រាកដឬតទ? តែើយត ើតេរីភាពតន្ទេះមាន

ភាពខុេដបលកអ្វីខលេះ ពតីេរីភាពដដលប្រពេះតយេ ូវានប្របទានតយើង្?     

ត ើតេរីភាព គជឺាលទធភាពដដលអាចត្វើអ្វីៗតាមចិ តឬ?  



 



តាមវចន្ទនបុ្រកម តេរភីាព “គជឺាលទធភាពដដលអាចនិយាយ គិ  ឬត្វើអ្វីកត៏ោយ ដដលតយើង្ចង្់ តោយមិន

េថិ តប្រោមោរប្រគបប់្រគង្ ឬោម នដដនកុំណ ់” ។ ត ើនិយមនយយតនេះ ប្រ ឹមប្រ វូឬតទ?  

 េូមតយើង្ប្រេថ្មអ្ុំពជី្ីវន ដដលោម នបទបញ្ញ ិត ោម នចាប់ចរាចរណ៍ ចាប់ោកត់ទាេអ្ុំតពើលួចបលន់ ោម ន

អ្វីបង្ខុំអ្ាកឲ្យតៅសាោតរៀន ឬតរៀនេូប្រ អ្វីមួយតទ ោម នចាប់ប្របឆុំង្នឹង្ឃា កមម ឬេូមបដី ចាប់ប្របឆុំង្

នឹង្មនុេសដដលរំខានអ្ាក ឬតាមពតីប្រោយអ្ាកពសីាោតរៀន ឬពកីដនលង្ត្វើោរ រែ ូមកដលផ់្ាេះក៏តោយ។ 

េូមប្រេថ្មអ្ុំពជី្ីវន ដដលមានតេរភីាពទាុំង្ប្រេញង្ តៅកាញង្ោរេតប្រមចច ិត។ ត ើអ្ាកនឹង្មានអារមមណថ៍ា មាន

េុវ ថភិាពឬតទ? ត ើអ្ាកនឹង្េបាយចិ តតទ តពលដដលអ្ាកដថ្ទមានតេរីភាព កាញង្ោរត្វើអ្វីៗតាមចិ ត “តោយ

មិនេថិ តប្រោមោរប្រគបប់្រគង្ ឬោម នដដនកុំណ ់” តន្ទេះ? តាមពិ  ចាប់ដដលតយើង្មានេពវថ្ងៃ គជឺាមូលតែ ុ

ដដលតយើង្អាចរេត់ៅ តោយមានតេរភីាព តៅកាញង្េង្គម។  

 តពលតយើង្ឮថា តយើង្អាចត្វើអ្វីៗតាមចិ ត សាត ប់តមើលតៅ ដចូជាលអណ្តេ ់ ប ុដនត តេរភីាពដបបតនេះ

អាចន្ទុំឲ្យតយើង្ជ្ួបតរឿង្អាប្រកកជ់ាតប្រចើន។ តយើង្ប្រ ូវោរប្រពុំដដន នងិ្ចាប់ តបើេិនជាតយើង្ចង្រ់េត់ៅ តោយ

េុខសានត កាញង្ពិភពតោក ជាមួយមនុេសជាតប្រចើន តប្រៅពខីលួនតយើង្។  

 ប ុដនត តពលតយើង្គ ិអ្ុំពីតេរភីាព ោរអ្នុវ តតាមបទបញ្ជា ថ្ផ្ាកាញង្សាោ (ជាឧទាែរណ៍) ប្របដែល

មិនដមនជាតរឿង្្ុំជាង្តគ ដដលតយើង្ប្រ ូវខវល់តន្ទេះត ើយ។ បញ្ជហ ចមបង្ គេឺថិ តៅប្រ ង្ថ់ា តយើង្ចង្ម់ានឯក

រាជ្យ តែើយត្វើោរេតប្រមចច ិតតោយខលួនឯង្។ ដចូតនេះ តយើង្ប្របដែលជាគិ ថា ប្រពេះតយេ ូវហាក់ដូចជាកុំពុង្

ដ រារាុំង្តយើង្ មិនឲ្យមានតេរភីាពតន្ទេះ តោយោកឪ់ពកុមាត យ ឬប្រគបូតប្រង្ៀន កាញង្ជ្ីវន តយើង្ជាតដើម! 

 ជាោរពិ ណ្តេ់ តបើតយើង្តដើរតាមប្រពេះអ្ង្គ តន្ទេះតយើង្មិនប្រ ូវត្វើអ្វីៗតាមចិ តតយើង្តទៀ ត ើយ។ ត ើោរ

សាត ប់ប គ្ ប់ប្រពេះ ន្ទុំឲ្យតយើង្រេ់តៅកាញង្ជ្ីវន  ដដលមានតពញតៅតោយបទបញ្ញ តិ និង្ភាព្ញុប្រទានឬ់?  



 



ោ លតៅវ័យជ្ុំទង្់ ខ្ញុំមិនហា នទទួលតជ្ឿប្រពេះតយេ ូវតទ។ ខ្ញុំារមភថា តបើខ្ញុំអ្នុញ្ជញ  ឲ្យប្រពេះអ្ង្គប្រគប់ប្រគង្ជ្ីវន ខ្ញុំ តន្ទេះប្រពេះអ្ង្គនឹង្ត្វើឲ្យខ្ញុំមានអារមមណ៍ប្រពួយារមភ និង្ដអអ ចិ តមិន

ខាន។ ខ្ញុំគិ ថា ប្រពេះអ្ង្គប្របដែលជា្ ់ខ្ញុំឲ្យតចញតៅប្របតទេ ដដលមានអាោេធា ុតៅត  តែើយ

មានដីែុយ តែើយតៅទីតន្ទេះ ោររេ់តៅមានតពញតៅតោយបញ្ជហ  ឬប្រពេះអ្ង្គប្របដែលជាប្រាប់ខ្ញុំ 

ឲ្យតរៀបោរជាមួយនរណ្តមាា ក់ ដដលមានចុំណចុលអ ដ គួរឲ្យ្ុញប្រទាន់។  ដូចតនេះ ខ្ញុំេួរខលួនឯង្ថា 

ត ើខ្ញុំប្រ ូវតប្រជ្ើេតរីេយកប្រពេះតយេ ូវ ឬតរីេយកេុភមង្គល។   

 តពលដដលខ្ញុំេតប្រមចចិ តទទួលតជ្ឿប្រពេះតយេ ូវ ខ្ញុំក៏ានរកត ើញថា អ្វីៗមិនដូចោរគិ 

របេ់ខ្ញុំតទ។ ខ្ញុំក៏ានរកត ើញតេរីភាព តពលខ្ញុំតដើរតាមប្រពេះតយេ ូវ តប្ររេះប្រពេះអ្ង្គានឲ្យ ថ្មលខ្ញុំ 

និង្ប្របទានឯកេិទធិដ៏ពិតេេ។   

 តពលដដលឥេសរជ្ន ឬអ្ាកោទូ ណ្តមាា កម់ានអ្ភយយឯកេិទធិ គឺមាននយយថា ពួកតគមាន

តេរីភាពតលើេពមីនុេស្មមតា ប ុដន ត តេរីភាពរបេ់ពួកតគតៅដ េថិ តៅតប្រោមអ្ុំណ្តចចាប់ដដដ

ល។ ពួកតគមិនអាចប្រ្ននរណ្តមាា កទ់មាល កត់ាមមា ់បង្អួច ឬដុ ផ្ាេះណ្តមួយត្លត ើយ។ ពួក

តគេថិ តៅតប្រោមចាបរ់បេ់ប្របតទេ ដដលពួកតគកុំពុង្ដ សាា កត់ៅ ឬរេ់តៅ គមឺាននយយថា ពួក

តគមានេិទធិតេរីភាពដដលប្របតទេតន្ទេះានផ្តល់ឲ្យ។ តេរីភាពដដលប្រពេះតយេ ូវប្របទានតយើង្ ក៏

មានលកខណៈប្រេតដៀង្តនេះផ្ង្ដដរ។ ោរទទួលតជ្ឿប្រពេះអ្ង្គ គមឺាននយយថា តយើង្មានឯកេិទធិរេ់

តៅជាកូនប្រពេះ តយើង្មានេិទធិទទួលោរោរររ ោរដឹកន្ទុំ និង្តេចកតីប្រេឡាញ់របេ់ប្រពេះអ្ង្គ។ 

ប ុដន ត តយើង្តៅដ ប្រ ូវសាត ប់ប គ្ ប់ប្រពេះអ្ង្គ។ 



 



ក ូនប្រេីតៅរបេ់ខ្ញុំតចេះរ  ់ តៅអាយុ១៨ដខ។ តពលតន្ទេះ ន្ទង្ចង់្រ ត់ៅប្រគបទ់ីកដនលង្ ដ ន្ទង្្យនឹង្រ ់
ចូលផ្លូវងាល់។ ដូចតនេះ ខ្ញុំក៏ានបតប្រង្ៀនកូន ូចមាា កត់នេះ ឲ្យតដើរមករកខ្ញុំ តពលខ្ញុំតៅត ម្ េះន្ទង្។ តយើង្

មានោរពិាកតៅកាញង្ោរបតប្រង្ៀនន្ទង្ ឲ្យសាត ប់ប គ្ ប់ ដដលតពលខលេះ តយើង្មានោរពិាកខាល ុំង្ រែូ ដល់

ថាា ក់ប្រេក់ទឹកដភាកទាុំង្ពរីន្ទក់ ដ ខ្ញុំានតប្របៀនប្របតៅន្ទង្ គតឺដើមបេីុវ ថិភាពរបេន់្ទង្តទ។ ប ុដនត មនិយូរ

ប ុន្ទម ន ន្ទង្មនិ្ុំាច់ប្រ ូវោនថ់្ដខ្ញុំ តៅប្រគបទី់កដនលង្តទៀ ត ើយ។ ន្ទង្អាចរ ត់លង្ “តោយតេរី” តោយ

េុវ ថភិាព តប្ររេះន្ទង្តចេះសាត បេ់តមលង្ខ្ញុំតែើយ។  

 ខ្ញុំធាល ប់ឮប្រគូអ្្ិបាយប្រគីសាា នមាា ក់ មានប្របសាេនថ៍ា “តពលដដលប្រពេះគមពីរដចង្ថា “ប្រពេះជាតេចកតី

ប្រេឡាញ់” តន្ទេះគឺមាននយយថា ប្រពេះអ្ង្គដ ង្ដ ពាយាមរារាុំង្តយើង្ មិនឲ្យប្របប្រពឹ តខុេ”។ តែ តុនេះតែើយាន

ជាប្រពេះប្រទង្ប់្របទានតយើង្ នូវប្រពេះរាជ្បញ្ជា  និង្បុំរាម។ ប្រពេះជាមាា េទ់ ត ើញតប្រោេះថាា កដ់ដលតយើង្តមើលមិន

ត ើញ តែើយប្រពេះអ្ង្គប្រជាបថា តយើង្ប្រ ូវត្វើដូចតមតច តដើមបឲី្យមានេុវ ថភិាព គមឺិនខុេពីោរដដលខ្ញុំពាយាម

ោរររកូន ូចរបេខ្់ញុំឲ្យរួចពីតប្រោេះថាា កត់ន្ទេះត ើយ។  

 ប្រពេះគមពីរានដចង្ថា ប្រពេះជាមាា េា់នប្របប្រពិ តចុំតរេះតយើង្ ដូចជាកូនប្រពេះអ្ង្គ។ ត ើមានកូនណ្តដដល

ឪពុកមិនានតប្របៀនប្របតៅតន្ទេះ?(តែតប្រពើរ ១២:៧) តែើយ “ប្រពេះដដលប្រទង្វ់ាយផ្ចា ល តន្ទេះេុំរាបជ់ា

ប្របតយាជ្នដ៍លត់យើង្ វនញ តដើមបឲី្យតយើង្ានតេចកតបីរនេុទធរបេប់្រទង្់ ោលណ្តតយើង្ប្រ ូវតេចកតផី្ចា ញផ់្ចា ល 

តន្ទេះតមើលតៅដូចជាប្រពួយណ្តេ់ មនិដមនេបាយតទ ដ តប្រោយមក តន្ទេះតទើបបតង្កើ ផ្លដ៏េុខសានត ថ្នតេច

កតេីុចរន ដលអ់្េអ់្ាកណ្តដដលប្រ ូវរង្ប្រទាុំតន្ទេះ វនញ”(១២:១០-១១)។ ោរអ្វីដដលប្រពេះអ្ង្គឲ្យតយើង្ត្វើ និង្បញ្ជហ

ប្របឈមដដលប្រពេះអ្ង្គន្ទុំតយើង្អលង្ោ  ់ អាចមានោរពិាក តៅតពលខលេះ។ ប ុដនត តពលណ្តតយើង្ទុកចិ តប្រពេះវរ

បតិាតយើង្ តោយេូមោរដឹកន្ទុំពីប្រពេះអ្ង្គ តន្ទេះប្រពេះអ្ង្គនឹង្ជ្ួយន្ទុំផ្លូវតយើង្ អលង្ោ ់តប្រោេះថាា ក់ ថ្នតោកិយ

តនេះ។ តយើង្នឹង្រកត ើញតេរភីាព តោយដឹង្ថា ប្រពេះអ្ង្គដឹកន្ទុំតយើង្ “តដើមបីប្របតយាជ្នត៍យើង្”។  



 



មានតពលមួយ ប្រពេះតយេ ូវមានបនាូលអ្ុំពតីេរភីាព តៅោនព់ួកបណ្តត ជ្ន ។ ពកួតគក៏ានតអលើយ បថា “តយើង្

រាល់ោា ជាពូជ្តោកអ្យប្រាហាុំ កម៏ិនដដលត្វើជាាវបុំតររីបេអ់្ាកណ្តត ើយ តមតចក៏អ្ាកថា តយើង្នឹង្ានរួច

ដូតចាេះ?”(យ ហូាន ៨:៣៣)។ 

 ប ុដនត ពួកតគមិនានដឹង្តទថា ពួកតគជាទាេកររបេ់ “ាប”(ខ.៣៤)។ ោររេត់ៅតោយោម នប្រពេះ គឺ

មិនមាននយយថា តយើង្អាចរេ់តៅ តោយមិនមាននរណ្តមាា កហ់ាមឃា ត់យើង្តន្ទេះត ើយ។ តបើប្រពេះជាមាា េ់

មិនានប្រគបប់្រគង្ជី្វន តយើង្តទ តន្ទេះអ្ុំតពើាបនឹង្ប្រគប់ប្រគង្តយើង្មិនខាន។ តែើយអ្ុំតពើាបមនិដដលគិ ពី

ប្របតយាជ្នត៍យើង្ត ើយ(រ មូ ៦:១៦-២៣)។ ាបគឺជាភាពអាតាម និយមរបេត់យើង្ ដដលត្វើឲ្យតយើង្ចង្ត់្វើអ្វីៗ

តាមចិ ត តោយមនិខវលអ់្ុំពបី្រពេះ ឬផ្លូវរបេប់្រពេះអ្ង្គត ើយ។ វាត្វើឲ្យតយើង្តដញតាមេុភមង្គល តែើយបនតត្វើអ្វី

ៗែួេដដនកុំណ ់ តដើមបបីុំតពញតេចកតបី ង្ប្រាថាា របេត់យើង្ ដដលន្ទុំឲ្យតយើង្ទទួលោរជ្ុំនុុំជ្ប្រមេះពីប្រពេះជា

មាា េ់ បន្ទា បពី់តយើង្សាល បត់ៅ(រ មូ ៥:១២ និង្ តែតប្រពើរ ៩:២៧)។ 

 ងមីៗតនេះ ខ្ញុំានជ្ួបអ្ាកតញៀនប្រសាមាា ក់ ត ម្ េះដ្ែវង្(Frank)។ តដើមបឲី្យខលួនោ អ់ាចតដកលក់ ជាតរៀង្

រាល់យប់ ោ ា់នផឹ្កប្រសាវ  ោអ្េ់មួយដប។ បន្ទា បពី់ោ ត់ប្រោកពីដុំតណក ោ ក៏់ានផឹ្កប្រសាវ  ោតទៀ

 ។ ោ ម់ិនប្រពមចុេះចូលប្រពេះ ឬ នរណ្តមាា កត់ ើយ គចឺុេះចូលប្រសាដ មយួមុខប ុតណ្តណ េះ។ តន្ទេះតែើយជាបញ្ជហ

របេត់ោកដ្ែវង្។ ោ ់មិនានប្រគបប់្រគង្ជី្វន ខលួនឯង្តទ ដ ប្រសាានោនោ់បជី់្វន ោ ់។ ប ុដនត ោ ា់ន

ជាបអ់្ន្ទា កវ់ាខាល ុំង្តពក ានជាោ ម់ិនអាចតមើលដឹង្ថា វាកុំពុង្ដ ប្រគបប់្រគង្ជី្វន ោ ់។ តប្រោយមក តៅយប់

មួយ តោកដ្ែវង្ក៏ានេតប្រមចចិ តឈបឲ់្យប្រសាប្រគបប់្រគង្ជី្វន ោ ត់ទៀ ។ តៅយប់តន្ទេះ ខ្ញុំានឮោ ់

អ្្ិសាា នតៅោនប់្រពេះតយេ ូវថា ោ ឈ់បត់ដើរតាមផ្លូវរបេោ់ ត់ទៀ តែើយ តែើយ្បត់ាុំង្ពីតពលតន្ទេះមក 

ោ ់េូមឲ្យប្រពេះអ្ង្គដឹកន្ទុំជី្វន ោ  ់វនញ។ េពវថ្ងៃតនេះ ោ ម់ិនលអឥ តខាា េះតទ (ោ ត់ៅដ ប្រ ូវោរោរតលើកទឹក

ចិ ត និង្ានតៅទទួលោរពាាល) ប ដុនត ោ ា់នោល យជាមនុេសងមីតែើយ។ ប្រពេះតយេ ូវានរំតោេះោ ឲ់្យ

មានតេរភីាព។ ោ ា់នសាគ លត់េរភីាពពិ ប្រាកដ តពលដដលោ ា់នដឹង្ថា ប្រពេះអ្ង្គប្រេឡាញោ់ ់ ដូចជា

កូនប្រពេះអ្ង្គ និង្កុំពុង្ដ ដកដប្របអាកបបកិរនយារបេោ់ ់ តែើយកុំពុង្ដ តរៀនចុំកដនលង្មួយ េប្រមាបោ់ ត់ៅ



នគរសាថ នេួគ(៌យ ូហាន ១៤:១-៣)។ 

តេរភីាពដដលប្រពេះតយេ វូានប្របទាន គេឺប្រមាបម់នុេស

ប្រគបោ់ា ។ េូមតយើង្ដេវង្យល់អ្ុំពអី្ ថនយយពិ ប្រាកដថ្ន

តេរភីាព ដចូ តៅ :  

 តេរភីាពរួចពីតទាេកុំែុេ : គមឺាននយយថា 

តយើង្ប្រ ូវឈបម់ានអារមមណប៍្របោនត់ទាេខលួនឯង្។ 

ប ុដនត តពលណ្តតយើង្មានអារមមណប៍្របោនត់ទាេខលួនឯង្ 

តយើង្អាចនឹក្ុំថា ប្រពេះតយេ ូវានរំតោេះតយើង្ឲ្យរួចពី

តទាេថ្នអ្ុំតពើាបរបេត់យើង្ តដើមបជីាប្របតយាជ្នត៍យើង្

(តែតប្រពើរ ៩:២៦)។ ប្រពេះអ្ង្គានេនាតយើង្ថា : “ឯទិេ

ខាង្តកើ តៅឆៃ យពីទិេខាង្លិចយា ង្ណ្ត ប្រទង្ា់នដក

យកអ្េទ់ាុំង្ោរតលមើេថ្នតយើង្ ឲ្យឃាល  ឆៃ យពីតយើង្

យា ង្តន្ទេះដដរ” (ទុំនុកដុំតកើង្ ១០៣:១២)។ 

 ប្រពេះតយេ ូវានេុគ តៅតលើតឈើឆក ង្ តដើមបបីង្់

ថ្ងលតោេះតយើង្ ឲ្យរួចពីតទាេកុំែុេថ្នអ្ុំតពើាបប្រគប់

យា ង្ គអឺ្ុំតពើាបដដលត្វើឲ្យតយើង្មានកតអីាមា េ ់ អ្ុំតពើ

ាបដដលតយើង្េង្ឃមឹថា ោម ននរណ្តមាា កដឹ់ង្។ ោរ

តប្រាេតោេះរបេប់្រពេះអ្ង្គ ានោង្េមាអ  តយើង្ ឲ្យ

ប្រជ្េះសាអ  ទាុំង្ប្រេញង្ តៅចុំតរេះប្រពេះ។ តយើង្មានតេរី

ភាពរួចពីប្រកឹ យ វននយយ នងិ្តទាេថ្នអ្ុំតពើាប។ ប្រពេះអ្ង្គ

ានបង្ថ់្ងលតោេះអ្ុំតពើាបរបេ់តយើង្ គរឺាបប់ញ្ាូលទាុំង្

អ្ុំតពើាបដដលតយើង្មិនទានា់នប្របប្រពឹ តផ្ង្ដដរ។ 

 

ត ើតេរភីាព 
មានសណ្ឋា ន 
ដចូម្តេចខ្ លះ?  



 តេរភីាពរួចពីោរប្រពួយារមភ : អ្វីៗ ប្រគបយ់ា ង្របេ់តយើង្ គតឺៅកាញង្ប្រពេះែេតដ៏មានអ្ុំណ្តច និង្តពញ

តោយកតបី្រេឡាញរ់បេប់្រពេះតយេ ូវ  ដដលរាបប់ញ្ាូលទាុំង្អ្ន្ទគ  នងិ្តេចកតសីាល បរ់បេត់យើង្ផ្ង្ដដរ។ ផ្ាេះ

របេប់្រពេះអ្ង្គ ានោល យជាផ្ាេះតយើង្  តែើយប្រពេះអ្ង្គានេនាថា នឹង្ដឹកន្ទុំតយើង្ តៅដលន់គរសាថ នេួគ ៌

តោយេុវ ថភិាព។ តែើយប្រពេះអ្ង្គក៏ានេនាថា នឹង្គង្ត់ៅជាមួយតយើង្ប្រគបជ់្ុំហាន កាញង្ោរត្វើដុំតណើរតនេះ។ 

ោម នអ្វីកាញង្តោកតនេះ ដដលអាចពប្រ្ ត់យើង្តចញពីតេចកតីប្រេឡាញរ់បេប់្រពេះអ្ង្គានត ើយ(រ ូម ៨:៣៨-

៣៩)។ តពលណ្តតយើង្មានោរភយយខាល ច តយើង្អាចនឹក្ុំថា “ប្រពេះអ្ង្គគង់្តៅជាមួយខ្ញុំជានិចា។ ខ្ញុំនឹង្មិនខាល ច

អ្វតី ើយ”(ទុំនុកដុំតកើង្ ១១៨:៦)។ 

 តេរភីាពរួចផ្ុ ពី វនបបដសិារ ី : ឱោេដដលកនលង្ផ្ុ តៅ (និង្ឱោេទាុំង្អ្េ់ដដលប្រ ូវមកតទៀ ) 

មិនដមនជាកតាត កុំណ ់ថា តយើង្ជានរណ្តតទៀ ត ើយ។ ប្រពេះតយេ ូវកុំពុង្ដឹកន្ទុំតយើង្ ដូចតនេះ តយើង្មិន្ុំាច់

ប្រ ូវ បប់្របមល់ តោយសារឱោេដដលកនលង្ផ្ុ តៅតន្ទេះត ើយ។ ប្រពេះអ្ង្គនឹង្ដឹកន្ទុំតយើង្ និង្ជ្ួយឲ្យតយើង្

លូ ោេ ់ តាមផ្លូវដ៏ប្រ ឹមប្រ ូវ។ ប្រពេះអ្ង្គប្រជាបអ្ុំពដីផ្នោរដឥ៏ តខាា េះ ដដលប្រពេះអ្ង្គមានេប្រមាបត់យើង្។ ោរ

តនេះមិនមាននយយថា តយើង្នឹង្មិនមានោរសាត យតប្រោយតទៀ តន្ទេះត ើយ តយើង្នឹង្ជ្ួបតរឿង្ជាតប្រចើនតទៀ  ដដល

ត្វើឲ្យតយើង្សាត យតប្រោយ។ ប ុដនត តពលណ្តតយើង្សាត យតប្រោយ ប្រពេះគមពរីប្រាបត់យើង្ថា តយើង្អាចន្ទុំទុកខប្រពួយ

របេត់យើង្ថាវ យដលប់្រពេះ តែើយេប្រមាកកាញង្ោរកមានតចិ ត និង្ោរអ្ ត់ទាេរបេប់្រពេះអ្ង្គ។ ប្រពេះអ្ង្គប្របទាន

តយើង្នូវតេរភីាពរួចផ្ុ ពី វនបបដិសារតីែើយ គមឺិនេពវប្រពេះទយយឲ្យតយើង្តៅជាបខ់លួនតៅកាញង្ោរសាត យតប្រោយ

តទៀ ត ើយ(២កូរននងូេ ៧:៩-១០)។ 

 តេរភីាព តដើមបបី្រេឡាញ់ : សាវ័កប ុលានប្រាបត់យើង្ថា “បង្បអូនតអ្ើយ ប្រពេះប្រទង្ា់នតៅអ្ាករាល់ោា

មក ឲ្យមានតេរភីាព ដ កុុំឲ្យតប្របើតេរតីន្ទេះ ទុកជាឱោេដលស់ាច់្ មត ើយ គបឺ្រ ូវបុំតរោីា តៅ វនញតៅមក 

តោយតេចកតបី្រេឡាញ ់វនញ”(ោឡាទី ៥:១៣)។  

 តពលណ្តតយើង្មានតេរភីាពរួចផ្ុ ពីអ្ុំតពើាប គឺមាននយយថា តយើង្អាចតរៀនប្រេឡាញ់ និង្បតប្រមើអ្ាក



ដថ្ទ ដូចដដលប្រពេះតយេ ូវានត្វើេប្រមាបត់យើង្ ោលប្រពេះអ្ង្គគង់្តៅតលើដផ្នដី។ គឺរាបប់ញ្ាូលអ្ាកដដលតយើង្

មិនចង្ត់ៅដកបរផ្ង្ដដរ។ តោយសារោរយល់ដឹង្របេត់យើង្មានកុំណ ់(តប្រចើនដ មានចុំណចុខវេះខា ) ជាញឹក

ញប់ តយើង្តជ្ៀេវាង្តកមង្ដដលមានលកខណៈចដមលកខុេតគ តៅសាោតរៀន និង្អ្ាកដដលមានលកខណៈខុេពី

តយើង្ជាតដើម។ ប ុដនត តោយសារប្រពេះ វនញ្ជញ ណរបេប់្រពេះានបតប្រង្ៀនតយើង្ ឲ្យសាគ លត់េចកតបី្រេឡាញ់ ដដលប្រពេះ

តយេ ូវមានចុំតរេះមនុេសប្រគបោ់ា  ដដលប្រពេះអ្ង្គានបតង្កើ  តន្ទេះតយើង្អាចេតប្រមចចិ តរាបអ់ាន និង្ប ហ្ ញតេ

ចកតបី្រេឡាញដ់ល់មនុេសប្រគបោ់ា  តោយមិនតរីេមខុ(តអ្តភេូរ ៥:១៨)។ 

 តេរភីាព េប្រមាបផ់្ចល េ់ដប្របឲ្យានលអបុំផ្ុ  តាមដដលអាចត្វើតៅាន : “ត ើខ្ញុំជានរណ្ត?” “ត ើមាន

តរឿង្អ្វតីកើ ត ើង្ តពលដដលខ្ញុំប្រប ង្ធាល ក់?” “ត ើខ្ញុំនឹង្ត្វើោរ្រអ្វ ី តពលដដលខ្ញុំតរៀនចប់?”  ទាុំង្តនេះេុទធដ 

ជាេុំណួរេុំខាន់ៗ  ដ តយើង្មិន្ុំាច់ប្រ ូវមានចិ ត បប់្របមល់ ឬប្រពួយារមភតោយសារពួកវាត ើយ។ ប្រពេះជា

មាា េា់នបតង្កើ តយើង្មក តែើយប្រជាបចាេថ់ា តយើង្ចូលចិ តត្វើអ្វី តែើយត ើអ្វដីដលតយើង្េមនឹង្ទទួល ឬ

េកតិេមនឹង្តយើង្។  តយើង្អាចទុកចិ តតលើដផ្នោរ ដដលប្រពេះអ្ង្គមានេប្រមាបជី់្វន តយើង្។ តយើង្មានតេរី

ភាព កាញង្ោរេប្រមាក នងិ្ទុកចិ តោរដឹកន្ទុំរបេប់្រពេះតយេ ូវ។  

 ឧបមាថា មិ តភកតរិបេអ់្ាកមាា កា់នទិញទូរេយពាទុំតនើបទានេ់មយយបុំផ្ុ  តែើយបន្ទា បម់ក ោ ា់ន

យកវាតៅកល់តជ្ើង្ ុកុុំឲ្យាេ់តបើក។ អ្ាកក៏ានេួរោ ថ់ា តែ អុ្វីោ ខ់ាេះខាា យលុយយា ង្តនេះ។ ោ ់

ប្របដែលជានិយាយថា “វាមានកប្រមាេល់មមនឹង្អាចកល់ ុឲ្យាននឹង្លអ” ។ តគប្របដែលជាអាចតប្របើវាតដើមបី

កល់តជ្ើង្ ុដមន។ ប ដុនត តគមិនានរចន្ទ និង្ផ្លិ ទូរេយពាតន្ទេះមក េប្រមាបក់ល់តជ្ើង្ ុត ើយ។  តគអាចតប្របើ

វា តដើមបកីល់តជ្ើង្ ុាននឹង្លអ ប ុដនត វាមានប្របតយាជ្នជ៍ាង្ តបើេិនជាតគតប្របើវា ជាទូរេយពាទុំតនើប។ អ្ាក

ប្របដែលជាអាចត្វើោរអ្វមីួយានលអ ប ុដនត ត ើអ្ាកដឹង្ថា ប្រពេះានរចន្ទអ្ាកមក េប្រមាបឲ់្យត្វើកិចាោរតន្ទេះឬ? 

មានដ ប្រពេះជាមាា េត់ទ ដដលប្រជាបចាេថ់ា ប្រពេះអ្ង្គានបតង្កើ អ្ាកមកឲ្យត្វើអ្វ។ី ដូចតនេះ មានដ ថាវ យជី្វន 

អ្ាកកាញង្ប្រពេះែេតប្រពេះអ្ង្គប ុតណ្តណ េះ តទើបអ្ាកអាចរេត់ៅប្រ ូវតាមបុំណង្ប្រពេះទយយប្រពេះអ្ង្គ។  



អ្វី ដដលទលូបង្គចំង្ប់ានក្នុង្ជីវតិម្នះ  
គចឺង្ម់្្វើជាក្តមសិទ ធរិបសព់្រះអ្ង្គ។ 



ងមី ៗតនេះ ខ្ញុំានសាត ប់តរឿង្ ដដលនិយាយអ្ុំពីោរតដញថ្ងលទាេករ តៅទេវ សរ៍ឆា ុំ១៨៥០ គឺតៅ

េមយយ ដដលោរជ្ួញដូរទាេករដស៏ាហាវថ្ប្រពថ្ផ្ស តៅបនតមាន។ មានបុរេមាា កា់នតដើរោ ់

ផ្ារមួយ តែើយក៏ានត ើញពួកអ្ាកមានមួយចុំនួន កុំពុង្ដ តដញថ្ងលទិញន្ទរីដប៏្រេេ់សាអ  មាា ក់។ ពួក

តគេមលឹង្តមើលន្ទង្មិនោក់ដភាក តោយចិ តអាប្រកកោ់ម នមនុេស្ម៌ ខណៈតពលដដលោរតដញថ្ងលរបេ់

ពួកតគ ានត ើង្ថ្ងលោន់ដ ខពេ់ត ើង្ៗ តលើេពី ថ្មលខលួន្មមតារបេ់ទាេករតៅេមយយតន្ទេះ។ បុរេ

មាា ក់តន្ទេះមិនអាចឈរតមើលតទៀ ាន។ តពលោ ់ានឮពួកតគជ្ដជ្កោា  អ្ុំពីទតង្វើអាប្រកក់ជ្ួរជា ដិដល

ពួកតគអាចប្របប្រពឹ តមកតលើន្ទរីវ័យតកមង្ដក៏ុំេ ់តន្ទេះ ោ ់ក៏ទបច់ិ តដលង្ាន។ ដូចតនេះ ោ ់ក៏ានតដញ

ថ្ងលទិញន្ទង្។ មុនតន្ទេះ ោរតដញថ្ងលានត ើង្ដល ់ថ្មលដ៏ខពេខ់ុេពី្មមតា ដ តពលតនេះ ោ ា់នតដញ

ថ្ងលតលើេតន្ទេះតទវរដង្។ ោរតដញថ្ងលក៏ានបញ្ាប់ជាសាថ ពរ តែើយតគក៏ានប្របគល់ន្ទង្តៅោ ់ ដ ដកវ

ដភាករបេ់ន្ទង្មានតពញតោយតេចកតីេមអប់ចុំតរេះោ ់។   

 ោ ់ក៏ានន្ទុំន្ទង្អលង្ងាល់ ចូលតៅកាញង្ោរនយា លយយរបេ់តមធាវីដ មតង្។ បន្ទា ប់ពីោរេនាន្ទ

ានពីរបីមា  ់ បុរេតន្ទេះក៏ាន្កតៅរកន្ទរីតន្ទេះ តោយប្របគល់ឯកសារមួយចុំនួនដល់ន្ទង្។ ោ ់

ប្រាប់ន្ទង្ថា “តនេះជាឯកសារដដលបញ្ជា កថ់ា ន្ទង្មិនដមនជាទាេករតទៀ តទ។ ន្ទង្មានតេរីភាព

តែើយ”។ 

 តេចកតីេមអប់តៅតលើមុខន្ទង្ ក៏ានជ្ុំនួេតោយភាពភ្ាកត់ផ្អើល។ ន្ទង្េួរោ ថ់ា “តោកទិញ

ខ្ញុំ តដើមបរីំតោេះខ្ញុំឲ្យមានតេរីភាពឬ?”  

 ោ ់ក៏ានតអលើយថា “ាទ ន្ទង្មានតេរីភាពតែើយ”។ 

 តកមង្ប្រេីមាា កត់ន្ទេះក៏ានប្រោប តៅតលើកប្រមាលឥដា ទួញយុំតៅតទៀបតជ្ើង្ោ ់ រួចនិយាយទាុំង្

ខសិបខសួលថា “តោកានទិញខ្ញុំ តដើមបីរំតោេះខ្ញុំឲ្យមានតេរីភាព! តពលតនេះ អ្វីដដលខ្ញុំចង្ា់នកាញង្ជ្ីវន 



តនេះ គឺចង្ត់្វើជាកមមេិទធិរបេ់តោក”។ 

 ប្រពេះតយេ ូវានទិញតយើង្ និង្រំតោេះតយើង្ឲ្យមានតេរីភាព តាមរតបៀបប្រេតដៀង្តនេះផ្ង្ដដរ។ 

ប្រពេះអ្ង្គានន្ទុំតយើង្តចញពីប្រកឹ យប្រកមថ្នអ្ុំតពើាប តដើមបីឲ្យតយើង្ានត្វើជាកមមេិទធិរបេ់ប្រពេះអ្ង្គ វនញ

(កូល ុេ ១:១២-១៤ )។ តយើង្មនិដមនជាទាេករថ្នអ្ុំតពើាប ដដលទលូទកុខ នងិ្អ្េ់េង្ឃមឹតទៀ ត ើយ។ 

ឥ ូវតនេះ តយើង្ជាកូនរបេ់ប្រពេះ!  

 ោរមានតេរីភាពពិ ប្រាកដ គមឺិនមាននយយថា តយើង្មិនមាននរណ្តមាា កត់មើលោរខុេប្រ ូវមក

តលើតយើង្តន្ទេះតទ។ តេរីភាពពិ ប្រាកដ គជឺាោរត្វើជាកមមេិទធិរបេ់ប្រពេះមួយអ្ង្គ ដដលប្រេឡាញ់តយើង្

យា ង្ប្រជាលតប្រៅ តែើយគិ ពបី្របតយាជ្នត៍យើង្ជានិចា។ ោរតនេះគឺមិនខុេពីតរឿង្របេ់តកមង្ប្រេីដដលជា

ទាេករ ដដលតគានតោេះតន្ទេះត ើយ។ តពលណ្តតយើង្ានដឹង្ថា ប្រពេះដដលានតោេះតយើង្ ប្រទង្ល់អ 

និង្មានកតីប្រេឡាញ់តប្រចើនប ុតណ្តណ េះចុំតរេះតយើង្ តន្ទេះតយើង្នឹង្ានដងឹ្ថា ប្រទង្ក៏់នឹង្មិនត្វើាបតយើង្ ត្វើ

ឲ្យតយើង្ឈឺ្ប់ បុំបិទេិទធិតយើង្ ត្វើឲ្យតយើង្អាមា េ់ ឬ្ប់ចង្តយើង្តន្ទេះត ើយ។ ចូរតយើង្តប្របើតេរី

ភាពដដលប្រពេះតយេ ូវានប្របទាន តដើមបីឲ្យតយើង្ានរួចពីាប និង្តេចកតីសាល ប់ខាង្ វនញ្ជញ ណ តដើមបរីេ់

តៅថាវ យប្រពេះអ្ង្គ តោយោរអ្រប្រពេះគុណ តែើយប ហ្ ញឲ្យតគសាគ ល់តេរីភាពពិ ប្រាកដ តាមរយៈទី

បន្ទា ល់ថ្នោររេ់តៅរបេ់តយើង្។ 

 តបើេិនជាតោកអ្ាកចង្ដ់េវង្យល់បដនថម អ្ុំពីប្រពេះតយេ ូវ េូមចូលតៅោនត់វបសាយរបេ់នុំមា 

ណ្តប្រប្ុំថ្ងៃ តាមអាេយយោា ន  https://khmer-odb.org តយើង្ខ្ញុំរង្់្ ុំបតប្រមើតោកអ្ាកជានិចា។ តវ

បសាយរបេ់តយើង្ខ្ញុំ មានកូនតេៀវតៅជាតប្រចើន ដដលអាចទាញយក ឬ download តោយឥ គិ ថ្ងល 

តដើមបីដេវង្យល់បដនថមអ្ុំពបី្រពេះអ្ង្គ ភេតញតាង្ថ្នប្រពេះវ តមានរបេ់ប្រពេះអ្ង្គ ោរេុគ  និង្ោរមានប្រពេះជ្នម

រេ់ត ើង្ វនញរបេ់ប្រពេះអ្ង្គ។  



 ប្របភពដ៏លអបុំផ្ុ  េប្រមាប់ដេវង្យល់អ្ុំពបី្រពេះតយេ ូវ គឺប្រពេះគមពីរប ៊ីប។ េូមដេវង្រកប្រពេះគមពីរប ៊ីប 

តែើយ្ប់តផ្តើមអានកណឌ គមពីរ “យ ូហាន”។ បទគមពីរតនេះពិពណ៌ន្ទ អ្ុំពីប្រពេះជ្នមគង្ត់ៅ ោរេុគ  និង្

ោរមានប្រពេះជ្នមរេ់ត ើង្ វនញរបេប់្រពេះអ្ង្គ។ 

 “បង្បអូនតអ្ើយ ប្រពេះប្រទង្ា់នតៅអ្ាករាល់ោា មក ឲ្យមានតេរីភាព ដ កុុំឲ្យតប្របើតេរីតន្ទេះ ទុកជា

ឱោេដលស់ាច់្មត ើយ គឺប្រ ូវបុំតរោីា តៅ វនញតៅមក តោយតេចកតីប្រេឡាញ ់វនញ”។ ោឡាទី 

៥:១៣ 
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