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ពេ លដែលស ៊ូ អាន(Soo Ann) បានឮពេនិយាយប្របាប់

នាង អំេីប្រេះពយស ៊ូវ និងអំេីការដែលប្រេះអងគប្របទាន

ការអត់ពទាសបាប និងជីវិតអស់កលប នាងមានអារម្មណ៍ថា ទី

បំផុត នាងបានរកព ើញប្រេះ ដែលនាងេួរដតពជឿព ើយ។ នាងពជឿ

ថា ប្រេះពយស ៊ូវជាប្រេះ ែ៊ូចពនះ នាងចងទ់ទួលពជឿប្រេះពយស ៊ូវ ជា

ប្រេះអមាា ស់ និងប្រេះអងគសពរ គ្ ះននជីវិតនាង។ ប ុដន ែ នាងមានឧប

សេគម្ួយ។ នាងបានចពប្រម្ើនវ័យធំព ើង កនងុប្រេួសារម្ួយដែល

ប្របកានខ់្ជា ប់តាម្ទំនាម្ទំលាប់ប្របនេណ ី របស់ជនជាតិនាង ែ៊ូចពនះ 

នាងខ្ជា ចឪេកុមាែ យរបស់នាងបែពិសធ។ នាងម្ិនែឹងថា េួកពេនឹងសែី

ឲ្យនាងយា ងណាខ្ាះពទ?   

ប ុដនែ នាងមានការភ្ញា កព់ផអើលណាស ់ ពេលដែលមាែ យរបសន់ាងម្ិនបាន

ប្របឆំងនឹងនាងទាងំប្រសងុ។ គាត់ប្របាបន់ាងថា “ជីវិតរបស់ក៊ូន េជឺាកម្ម

សិទធិរបសក់៊ូន ែ៊ូចពនះ ក៊ូនចងព់ជឿអក៏ីពជឿពៅ”។ ប ុដនែ គាតក៏់បានបដនែម្

ពទៀតថា ស ៊ូ អាន ម្ិនប្រតវូទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹកព ើយ ទាលដ់តឪេុកមាែ

យនាងសាា បស់ិន។ គាតថ់ា “ក៊ូនជាក៊ូនដតម្ួយកនងុប្រេួសារ។ ក៊ូនប្រតូវដត

ពធវើេីធដីសនពប្រេន តាម្ប្របនេណ ីពៅកនុងេិធបីុណយសេរបសប់ា  និងមា ក។់ 

ពបើក៊ូនទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹកព ើយ ពតើបាននរណាពធវើេិធីពនះ?” 

បញ្ហា ពនះ បានពធវើឲ្យស ៊ូ អាន មានការេិបាកចិតែយា ងខ្ជា ងំ។ នាង

ចងព់ែើរតាម្ប្រេះពយស ៊ូវ ប ុដន ែ កនងុនាម្នាងជាក៊ូនពទាលកនងុប្រេួសារ 

នាងចងប់ំពេញបំណងរបស់ឪេុកមាែ យផងដែរ។ ែ៊ូចពនះ នាងក៏



មានការសាា ក់ពសាើរ។ នាងេិតថា ពបើនាងម្ិន

អាចទទួលបុណយប្រជម្ជុទឹកពទ ពនាះនាងម្ិន

អាចកាា យជាប្រេីសាបរិស័ទបានព ើយ។ 

ដ  នរ(ីHenry) ក៏មានការសាា ក់ពសាើរ ពៅកនងុ

ការសពប្រម្ចចិតែផងដែរ ដតពោយសារម្៊ូល

ព តពុផេងេពីនះ។ គាត់មានការជាប់រវល់ 

ពៅនងៃចុងសបាែ  ៍ ដតរវល់នឹងពរឿងលអៗពទ។ 

ពៅនងៃពៅរ៍ គាត់ចំណាយពេលជាម្ួយប្រកុម្

ប្រេួសារគាត់។ ពៅនងៃអាទិតយ គាត់ពលងកីឡា

វាយសីេីរបីទឹក ជាម្ួយម្ិតែភកែិគាត់។ េុំពនាះ

ពទ ពបើសិនជាគាត់មានអារម្មណ៍អស់កមាា ំង 

គាត់ក៏បានបនែពេងពៅពលើដប្រេ នងិសប្រមាក 

ពៅផាះ។ គាត់ច៊ូលចិតែកាល វិភ្ញេពនះ ពប្ររះ

គាត់្យប្រសួលបត់ដបន។ គាត់ម្ិនចងព់ប្រកាក

េបី្រេលឹម្ ពែើម្បីពរៀបចំខ្ាួន ពៅប្រេះ វិររ ពរៀង

រាលន់ងៃអាទិតយពនាះពទ។ គាត់ពលើកព តុផល

ថា “ពបើសិនជាខ្ាុំ កាា យជាប្រេីសាា ន ខ្ាុនំឹងបាត់

បងព់សរីភ្ញេពនះម្ិនខ្ជនពទ”។ 

 

 

 អនកប្របដ លជាមានបញ្ហា  ែ៊ូចស ៊ូអាន និងដ  នរីផងដែរ។ េុំពនាះពទ អនកប្របដ លជា

មានការសងេ័យ និងមានសំណួរ ដែលអនកប្រតូវការចពម្ាើយ ម្ុនពេលអនកអាចពធវើការ

សពប្រម្ចចិតែរស់ពៅជាប្រេីសាា ន។ ស៊ូម្កុំប្រេួយបារម្ភព ើយ។ វាជាពរឿងធម្មតាពទ ដែល

ពយើងមានការសងេ័យ និងមានសំណួរែ៊ូចពនះ ម្ុនពេលពយើងពធវើការសពប្រម្ចចិតែែសំ៏ខ្ជន់

ម្ួយ។ ការពនះបានប ា្ ញថា អនកបានេតិែតិែល់ អេំជីពំនឿរបស់ប្រេសីាបរស័ិទ ព ើយចង់

មានការបកប្រសាយឲ្យបានចាស់លាស់ អេំបីញ្ហា ម្យួចនំនួ ម្នុពេលអនកទទលួពជឿប្រេះអងគ។ 

ពយើងខ្ាុំយល់អំេអីារម្មណ៍របស់អនក។ ពទាះជាយា ងណាក៏ពោយ ពយើងខ្ាុំស៊ូម្ពលើកទឹក

ចិតែអនក ឲ្យបនែដសវងយល់អំេបី្រេះអងគ។ ច៊ូរបនែសួរសំណួរ និងដសវងរកពសចកែីេិត។ 

ប្រេះប្រទងន់ឹងព្ាើយតប ពប្ររះប្រេះអងគប្រសឡាញ់អនក។ ប្រេះអងគសេវប្រេះទ័យឲ្យអនកសាគ ល់

ប្រេះអងគ ពែើម្បឲី្យអនកបានទទួលអំពណាយ ននពសចកែីសពរ គ្ ះ ដែលប្រេះអងគបានប្របទាន

តាម្រយៈប្រេះពយស ៊ូវ។ 

ទនាឹម្នឹងពនះ ពយើងខ្ាុំនឹងេាយាម្ព្ាើយសំណួរដែលពេពប្រចើនដតពោទសួរ អំេីអតែន័យនន

ការរស់ពៅជាប្រេីសាបរិស័ទ។   

 ចូរបនែសួរសំណួរ  
 និងដសែងរកឆសចកែីពិត 



ការប្តេជ្ញា ចិត្េដ៏ធមំួយ 
អនកខ្ាះមានការសាា កព់សាើរ ពៅកនងុការពែើរតាម្ប្រេះ ពប្ររះេកួពេេតិថា ជំពនឿរបស់ប្រេសីាបរស័ិទមានការតប្រម្វូជាពប្រចើន។  េួកពេប្របដ លជា

េិតថា ពែើម្បីកាា យជាប្រេីសាបរិស័ទ េួកពេោបំាច់ប្រតូវកាា យជាម្នុសេ “លអ” ឬប្រតូវប្របារេធេិធី និងអនុវតែតាម្ការតប្រម្ូវជាពប្រចើន ដែលមានែ៊ូច

ជាការទទួលេិធបីុណយប្រជម្ុជទឹក និងការពៅប្រេះ វិររជាពែើម្។ អនកក៏ប្របដ លជា្ៃល់ផងដែរថា ពែើម្បីកាា យជាប្រេីសាបរិស័ទ ពតើអនកប្រតូវ

ពធវើការពបែជាា ចិតែ ដែលអនកម្ិនទាន់បានពប្រតៀម្ខ្ាួនឬ? ខ្ាុសំ៊ូម្បកប្រសាយចម្ៃល់ទាងំពនះ ែ៊ូចតពៅ :  

ការទទលួបុណយប្រជមុ្ជទកឹ េជឺាអវដីែលប្រេះពយស ៊ូវបាន្ាងកាតព់ោយផ្ទា ល ់ ព ើយប្រេះអងគក៏បាន

ប្របាប់ពយើង ឲ្យទទលួបុណយប្រជមុ្ជទកឹផងដែរ។ ប្រេះ វិររខ្ាះពធវើេិធីបុណយប្រជម្ុជទឹក ពោយឲ្យ

អនកលិចខ្ាួនច៊ូលពៅកនុងទកឹ ព ើយប្រេះ វិររខ្ាះពទៀត ប្រគាន់ដតបនែកទ់កឹ ឬោកទ់កឹដតបនែចិ េពីលើ

កាលអនក ពៅចពំរះម្ខុ្េកួជនំុទំាងំម្៊ូល។ 

ការទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹក េឺជាការប្របកាសជ់ាសាធារណៈថា ពយើងបានទទលួពជឿប្រេះពយស ៊ូវ។ 

េឺជាការប ា្ ញពចញន៊ូវសញ្ហា ននការផ្ទា សដ់ប្រប ដែលកំេុងដតមានកនុងជីវិតពយើង េជឺាការប្របកា

ស់ថា ពយើងបានសពប្រម្ចចិតែពែើរតាម្ប្រេះពយស ៊ូវ នងិជានិម្ិតែរ៊ូបតំណាងឲ្យការច៊ូលរួម្របស់

ពយើង ពៅកនុងការសុេត និងការមានប្រេះជនមរសព់ ើង វិញរបសប់្រេះអងគ។ េែឺ៊ូចដែលប្រេះេម្ពីរ

បានដចងថា “ពយើងទាងំប ុនាម នដែលបានទទួលបុណយប្រជម្ុជកនុងប្រេះពយស ៊ូវប្រេីសា ពនាះេឺបាន

ទទួលប្រជម្ុជកនុងពសចកែីសុេតននប្រទងដ់ែរ ែ៊ូពចនះ ពយើងបានប្រតូវកបជ់ាម្ួយនឹងប្រទងព់ ើយ ពោយ

ទទួលប្រជម្ុជកនុងពសចកែីសាា ប់ ពែើម្បឲី្យពយើងបានពែើរកនុងជីវិតដបបងមី ែ៊ូចជាប្រេះប្រេសីាបានរសេី់

សាា បព់ ើង វិញ ពោយសារសិរីលអននប្រេះវរបតិាដែរ”(រ ៊ូម្ ៦:៣-៤)។ 

ការទទួលប៉ុណ្យជ្ ម៉ុ ទឹក 
គឺជាការជ្បកាស់ជាសាធារ
ណៈថា ឆយើងបានទទួល 
ឆ ឿជ្ពះឆយស ូវ។ 

១. ឆេត៉ុអ្ែខ្ីញំចំបាច់ជ្តូវទទួលប៉ុណ្យជ្ ម៉ុ ទឹក?  



 
 

 

 

ពេលដែលប្រេះ វរិរពលើកទកឹចតិែអនក ឬជរំញុអនកឲ្យទទលួបុណយប្រជមុ្ជទកឹ បនាា ប់េីអនក

ពទើបដតបានទទលួពជឿប្រេះ អនកប្របដ លជា្ៃល់ថា ពតើអនកប្រតូវដតទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹក 

ពែើម្បឲី្យបានសពរ គ្ ះឬ?  

ខ្ាុំស៊ូម្ព្ាើយយា ងខ្ាីថា : ការទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹក េជឺាការប្របកាសថ់ា ពយើងបានទទួល

ពសចកែីសពរ គ្ ះព ើយ ដតវាម្និដម្នជាអវដីែលពយើងប្រតវូដតពធវើ ពែើម្បឲី្យបានសពរ គ្ ះពនាះពទ។ 

ប្រេះេម្ពីរបានបញ្ហា កច់ាស់ថា ប្រេះពយស ៊ូវបានសពរ គ្ ះពយើង ពោយប្រេះេុណរបសប់្រេះអងគ 

ពេលដែលពយើងពជឿប្រេះអងគ េជឺាប្រេះេុណដែលបានប ា្ ញពចញម្ក តាម្រយៈការសុេត 

និងការមានប្រេះជនមរសព់ ើង វិញរបសប់្រេះអងគ។ េែឺ៊ូចមានពសចកែដីចងថា “ែបិតេឺពោយ

ប្រេះេុណ ដែលអនករាល់គាន បានសពរ គ្ ះ ពោយសារពសចកែីជំពនឿ ព ើយពសចកែពីនាះក៏ម្ិន

ដម្នពកើតេីអនករាល់គាន ដែរ េជឺាអំពណាយទានរបសប់្រេះ វិញ កម៏្ិនដម្នពោយការប្របប្រេឹតែ

ដែរ ដប្រកងអនកណាអួតខ្ាួន”(ពអពភស៊ូរ ២:៨-៩)។ 

គាម នេិធបីុណយ ប្របនេណ ីឬការប្របប្រេឹតែម្ួយណា ដែលអាចសពរ គ្ ះពយើងពនាះព ើយ។ ែ៊ូច

ដែលពយើងបាននយិាយរចួព ើយ េធិបីណុយប្រជម្ជុទកឹ េជឺាអវដីែលប្រេះពយស ៊ូវសេវប្រេះទយ័ឲ្យ

ពយើងពធវើ  ពប្ររះេីធីបុណយប្រជម្ុជទឹក  ជាការប ា្ ញថា ពយើងបានសពប្រម្ចចិតែពែើរតាម្ប្រេះ

អងគ។ េជឺាការប្របកាសជ់ាសាធារណៈថា ពយើងបានទទួលពជឿប្រេះអងគ។ ប្រេួសាររបសអ់នក 

ប្របដ លជារារំាងម្ិនឲ្យអនកទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹក។ អនកប្របដ លជាោបំាច់ប្រតូវេនយល់

េួកពេ ព ើយេនយល់ អំេមី្៊ូលព តុ ដែលអនកចង់ទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹក។ ច៊ូរទ៊ូលស៊ូម្

ប្របាជាា  និងកមាា ំងម្កេបី្រេះ ពែើម្បនីយិាយពៅកានេួ់កពេ កុឲំ្យមានជពមាា ះ ព ើយពប្រជើស

ពរីសពេលពវលាែ៏សម្រម្យ ពែើម្បទីទួលបុណយប្រជម្ជុទឹក។ 

ការទទួលប៉ុណ្យជ្ ម៉ុ 
ទឹក គឺជាការបង្ហ្ញថា 
ឆយើងបានសឆជ្មចចិតែឆែើរ
តាមជ្ពះឆយស ូវឆេើយ។ 

២. ឆតើខ្ញំជ្តូវដតទទួលប៉ុណ្យជ្ ម៉ុ ទឹក ឆែើម្បីឲ្យបានសឆ្ង្្្ះឬ?  



 

 

 

ពែើម្បពី្ាើយសំណួរពនះ ជាែំប៊ូង ពយើងោបំាចប់្រតវូែឹងថា ប្រេះ វរិរេឺជាអវ។ី 

ពេលណាអនកថាវ យជីវិតោច់ែលប់្រេះពយស ៊ូវ េអឺនកបានច៊ូលរួម្ជាម្ួយម្នុសេ

ម្ួយប្រកុម្ ដែលបានពធវើការសពប្រម្ចចិតែែ៊ូចគាន ។ សាវ័កប ុល ដែលជាអនកែឹកនាំ

ប្រេីសាបរិស័ទ ពៅសម្័យពែើម្ បានពធវើការកត់សំគាល់ថា “អនករាលគ់ាន ម្ិនដម្ន

ជាអនកែនទ ឬជាអនកប្រគាន់ដតសំណាក់ពៅពទៀតពទ េជឺាជាតិដត១នឹងេួក

បរិសុទធ ជាេួកែំណាក់ប្រេះ វិញ”(ពអពភស៊ូរ ២:១៩)។ ពោយសារពយើងបានរួប

រួម្ដតម្ួយ កនងុជំពនឿ ពនាះប្រេះប្រទងប់ានប្រតាស់ពៅពយើង ឲ្យថាវ យបងគបំ្រេះអងគ

ជាម្ួយគាន ។ ប្រេះេម្ពីរបានជំរុញអនកពជឿ ឲ្យជួបជុំគាន ជាពទៀងទាត់ ពែើម្បីឲ្យ

ពយើងអាចសរពសើរែំពកើងប្រេះជាម្ួយគាន  ពរៀនប្រេះេម្ពីរជាម្ួយគាន  ពលើកទឹកចិតែ

គាន ពៅ វិញពៅម្ក ព ើយជួយគាន ពៅ វិញពៅម្ក។ ខ្ណៈពេលដែលពយើង

េាយាម្ ច៊ូលពៅជិតប្រេះ កនងុអំ ុងពេលែេ៏ិបាកកនងុជីវិតពយើង បងបអួនរួម្

បងបអូនរួម ំឆនឿ 
អាចផ្ែល់ ំនួយ ផ្ែល់
ឆោបល ឆលើកទឹកចិតែ 
និងអ្ធិសាឋ្នឲ្យឆយើង។ 

 

 

ជំពនឿរបស់ពយើង អាចផែល់ជំនួយ ផែល់ពយាបល ពលើកទឹក

ចិតែ និងអធិសាា នឲ្យពយើង។ 

ប្រេីសាបរិស័ទដែលជាបងបអូនរួម្ជំពនឿ ជួបជុំគាន ថាវ យបងគំ

ប្រេះ ជាពទៀងទាត់ កនងុនាម្ជាេួកជំនុំរបស់ប្រេះអងគ។ ការ

ជួបជុំពនាះ អាចជាការជួបជុដំែលមានការពរៀបចំ ឬមាន

លកខណៈផាូវការ ពៅកនងុអគារ ដែលបានពរៀបចំសប្រមាប់

ការជួបជុំ និងថាវ យបងគ ំឬការជួបជុំម្ិនផាូវការ ពៅតាម្ផាះ

នរណាមាន ក់។ ប្រេះពយស ៊ូវបានសនាថា “ែបិតកដនាងណា

ដែលមាន២ឬ៣អនក ប្របជុំជាម្ួយគាន  ពោយន៊ូវព ម្ ះខ្ាុំ 

ពនាះខ្ាុំក៏ពៅកណាែ លចំពណាម្អនកទាងំពនាះដែរ”(មា ថាយ 

១៨:២០)។ ខ្ាុំស៊ូម្ពលើកទឹកចិតែអនក ឲ្យច៊ូលរួម្ជាម្ួយប្រេះ

 វិររ កនងុតំបនដ់ែលអនករស់ពៅ ពែើម្បីឲ្យអនកអាចល៊ូត

លាស់ កនងុជំពនឿពៅទីពនាះ។  

ពបើសិនជាអនកជួបបញ្ហា ប្របឈម្ ដែលពធវើឲ្យេិបាកច៊ូលរួម្

ថាវ យបងគពំៅប្រេះ វិររ ឬមានការប្របឆំងេីប្រកុម្ប្រេួសារ 

និងស េម្ន៍របស់អនក ពយើងខ្ាុសំ៊ូម្ពលើកទឹកចិតែអនកឲ្យ

ទ៊ូលស៊ូម្ប្របាជាា  និងជំនួយម្កេីប្រេះ ពែើម្បីជួយអនកឲ្យ

ដសវងរកម្ពធាបាយ ពែើម្បីពៅជួបប្របជុំជាម្ួយបងបអូនរួម្

ជំពនឿ។ 

៣. ឆេត៉ុអ្ែីជ្គីសទបរិស័ទចូលចិតែនិោយឆជ្ចើនោ ្ងឆនះ អំ្ពីការឆៅ
ជ្ពះវិហារ? បន្ទ្ប់ពីខ្ញំបានកាល្យជាជ្គីសទបរិស័ទឆេើយ ឆតើខ្ញំជ្តូវឆៅ
ជ្ពះវិហារដែរឬ? 



 

 

 

ម្នសុេជាពប្រចើនេតិថា ខ្ាួនម្និសកែសិម្ នងឹទទលួការអតព់ទាសបាបេបី្រេះ នងិ

ម្និសម្នងឹឲ្យប្រេះអងគទទលួយកេកួពេ ពប្ររះេកួពេមានអពំេើបាប ភ្ញេ

កពម្ោយ នងិចរយិាសម្បតែដិែលខ្វះចពនាា ះ។ េួកពេប្របដ លជាពៅប្របកាន់

ពទាសខ្ាួនឯង ដែលបានប្របប្រេឹតែកាលេីម្ុន ឬមានអារម្មណ៍ថា ម្ិនអាចផ្ទែ ច់

ការពញៀននឹងអវីម្ួយ និងមានចំណចុខ្វះខ្ជតណាម្ួយ។ អនកក៏ប្របដ លជា

និយាយថា “ខ្ាុក៏ំពជឿថា ប្រេះពយស ៊ូវបានសុេត នងិមានប្រេះជនមរស់ព ើង វិញ ពែើម្បី

សពរ គ្ ះខ្ាុឲំ្យរចួេីបាប ព ើយខ្ាុចំងព់ែើរតាម្ប្រេះអងគ។ ប ដុន ែ ខ្ាុមំ្និេតិថា ខ្ាុអំាចរស់

ពៅ តាម្ការតប្រម្វូរបស់ប្រេះអងគបានពទ។ ខ្ាុមំ្និមានលកខណៈលអប្រេបប់្រគានព់ ើយ”។  

ខ្ាុំស៊ូម្ពលើកទឹកចិតែអនកថា អនកបានសពរ គ្ ះ ម្ិនដម្នពោយសារអនកជាម្នុសេ

លអពនាះព ើយ។ ពនះជាពសចកែីេិត។ ពយើងមាន ក់ៗ បានសពរ គ្ ះ ពោយសារប្រេះ

េុណប្រេះ េឺម្ិនដម្នពោយសារចរិយាសម្បតែិែ៏លអពនាះព ើយ។ ប្រេះេម្ពីរបាន

ដចងថា ប្រេះពយស ៊ូវបានរាប់រករសែីរកសីុផាូវពភទ ម្រនែីេុករលួយ ម្នុសេកំផឹត 

និងម្នុសេដែលពេសអប់ពខ្ពើម្បំផុត។ តាម្េិត ប្រេះអងគបានយកប្រេះទ័យទុកោក់

យា ងខ្ជា ងំ ម្កពលើអនកដែលមានអារម្មណ៍ថា ខ្ាួនម្ិនសកែិសម្ និងម្ិនមានពេ

ចងរ់ាប់រក កនងុសងគម្។ ប្រេះអងគបានេនយល់ពេថា “េួកអនកដែលជាសុខ្

សបាយ ពេម្ិនប្រតូវការនឹងប្រេូពេទយពទ េជឺាម្នុសេដែលមានជំង ឺវិញពទពតើ ខ្ាុំ

ម្ិនបានម្ក ពែើម្បីពៅម្នុសេសុចរិតពទ េឺម្កពៅដតម្នុសេមានបាប

ប ុពណាណ ះ ពែើម្បីឲ្យពេដប្របចិតែព ើង”(មា កុស ២:១៧)។ 

 

ឆយើងរាល់គ្ន្បាន
សឆ្ង្្្ះ ឆោយសារជ្ពះ
គ៉ុណជ្ពះ គឺមិនដមន 
ឆោយសារចរិោសម្បតែិ 
ែ៏លអឆន្ះឆ ើយ។ 

៤. ឆបើខ្ញំកាល្យជាជ្គីសទបរិស័ទ ឆតើខ្ញំជ្តូវឆធែើអ្ែខីលះ?  
    ឆតើមានន័យថា ខ្ញំជ្តូវដតរស់ឆៅជាមន៉ុស្សលអឬ?  



 

ពេលណាពយើងកាា យជាប្រេសីាបរសិទ័ ប្រេះប្រទងប់្រតាសព់ៅពយើង ឲ្យផ្ទា សដ់ប្រប ឲ្យ

មានលកខណៈែ៊ូចប្រេះពយស ៊ូវ ពែើម្បបី ា្ ញពចញន៊ូវលកខណៈសម្បតែរិបសប់្រេះពយស ៊ូវ 

ពោយផ្ទា សដ់ប្របឲ្យមានចរយិាសម្បតែ ិ ែ៊ូចប្រេះអងគ។ ការពនះរកែ់៊ូចជាេិបាក ឬ

ម្និអាចពធវើពៅរចួពទ ពប្ររះពយើងមានចណំចុខ្វះខ្ជតពប្រចើនណាស។់  

ប ុដនែ ប្រេះជាមាា សម់្ិនបានោកប់នាកុធៃន់ម្កពលើពយើងព ើយ។ ពយើងម្និអាច

េាយាម្ផ្ទា សដ់ប្រប ឲ្យកាា យជាម្នុសេលអ ពោយខ្ាួនឯងពនាះព ើយ។ ផាយុពៅ វិញ 

កាលណាពយើងថាវ យជីវិតែលប់្រេះ ព ើយមានការប្របកបសនិទធសាន លជាម្ួយប្រេះ

អងគកានដ់តខ្ជា ងំ ប្រេះអងគនឹងពធវើការកនុងជីវិតពយើង ព ើយប្រេះអងគនឹងដកដប្របចិតែ

ពយើង ពែើម្បឲី្យពយើងមានចិតែចង់រសព់ៅ តាម្ខ្ជន តេំរ៊ូរបស់ប្រេះអងគ។ ព ើយប្រេះ

អងគនឹងប្របទានលទធភ្ញេឲ្យពយើងអាចពធវើការទាងំពនះបាន។ 

ប្រេះពយស ៊ូវក៏បានធានាែលព់យើងផងដែរថា ការពែើរតាម្ប្រេះអងគ េមឺ្ិនមានន័យ

ថា ពយើងប្រតូវទទួលបនាកុធៃនព់នាះព ើយ។ ប្រេះអងគមានបនាូលថា “អសអ់នកដែល

ពនឿយប្រេួយ ព ើយផាកុធៃនព់អើយ ច៊ូរម្កឯខ្ាុំ ខ្ាុនំងឹឲ្យអនករាល់គាន ឈបស់ំរាក ច៊ូរ

ទទួលនឹម្ខ្ាុ ំ ព ើយពរៀននឹងខ្ាុំចុះ ែបិតខ្ាុំសាូត ព ើយមានចិតែសុភ្ញេ ពនាះអនករាល់

គាន នឹងបានពសចកែីសំរាកែលប់្រេលឹង េពីប្ររះនមឹ្ខ្ាុំ្យពទ ព ើយបនាកុខ្ាុំក៏

ប្រសាល”(មា ថាយ ១១:២៨-៣០)។ 

ទនាឹម្នឹងពនាះ ពយើងប្រតូវដតសម័ប្រេចិតែ និងពប្រតៀម្ខ្ាួនពែើម្បដីសវងរកជំនួយម្កេីប្រេះ 

ពែើម្បលីះបង់ពោលទមាា ប់ ការប្របេឹតែ ឬអាកបបកិរយិាណាម្ួយ ដែលម្ិនបាន

ថាវ យប្រេះកិតែិនាម្ែលប់្រេះអងគ ឬប្រេះអងគម្ិនសេវប្រេះទ័យ ព ើយដសវងរកជំនួយ 

ពៅកនុងការពធវើអវី ដែលប្រេះអងគសេវប្រេះទ័យ។ ប្រេះេម្ពីរបានដចង អំេអីំពេើបាប និង

 

 

អាកបបកិរិយា ដែលពយើងប្រតូវដតលះបង ់ និងបុេគលិកលកខណៈលអ

ៗ ដែលពយើងប្រតូវមាន ខ្ណៈពេលដែលពយើងល៊ូតលាស ់ កនុង

ទំនាកទ់ំនងជាម្ួយប្រេះ។ “ រឯីកិចាការខ្ជងសាច់្ ម្ ពនាះ

ប្របាកែចាស់ព ើយ េជឺាពសចកែី កំផិត សរយសមន ់ ពសាម ក

ពប្រគាក អាសអាភ្ញស ថាវ យបងគរំ៊ូបប្រេះ ម្នែអាេម្ សអំបគ់ាន  

ព ា្ ះប្របដកក ន្ នីស កំ ឹង ទាស់ដទងគាន  បាកដ់បក បកេេួក 

ប្រចដណន កាបស់ំឡាប ់ប្របម្ឹក សុផឹីកប្រជុល និងការអវីពទៀត ដែល

ប្រសពែៀងនឹងពសចកែីទាងំពនះផង ព ើយខ្ាុំប្របាបអ់នករាល់គាន ទុកជា

ម្ុន ែ៊ូចជាបានប្របាបរ់ួចម្កព ើយថា អស់អនកដែលប្របប្រេឹតែែ៊ូពចនះ 

ពនាះម្និបានប្រេងនេរប្រេះ ទុកជាម្រែកព ើយ ដតឯផលដផាននប្រេះ

 វិញ្ហា ណ វិញ ពនាះេឺពសចកែីប្រសឡាញ់ អំណរអរ ពម្ប្រតភី្ញេ អត់

ធមត ់សភុ្ញេ សបបរុស ពសាម ះប្រតង ់សាតូប៊ូត  ព ើយែឹងខ្ជន ត  គាម នប្រកតឹយ

 វនិយ័ណាទាសន់ងឹពសចកែយីា ងពនាះពទ”(កាឡាទ ី៥:១៩-២៣)។ 

នយិាយឲ្យខ្ាី ការកាា យជាប្រេីសាបរិស័ទ េជឺាការច៊ូលពៅកនុងការ

ប្របកបសនិទធសាន លជាម្ួយប្រេះ។ វាម្និដម្នជាការេាយាម្អនុវតែ

តាម្ប្រកឹតយ វិន័យ និងបទបញ្ហា អវីម្ួយ ពោយេឹងអាងកមាា ំងខ្ាួនឯង

ពនាះព ើយ។ ផាយុពៅ វិញ ខ្ណៈពេលដែលអនកបានសាគ លប់្រេះ

ពយស ៊ូវកានដ់តចាស ់ ព ើយកានដ់តមានភ្ញេជិតសនិទធជាម្ួយប្រេះ

អងគ អនកនឹងមានចិតែចង់រសព់ៅ តាម្រពបៀបដែលប្រេះអងគសេវប្រេះ

ទ័យ។ ទនាមឹ្នឹងពនាះ ប្រេះអងគនឹងជួយអនក ឲ្យរសព់ៅតាម្ប្រេះទ័យ

ប្រេះអងគ ពោយប្របទានកមាា ំង ប្របាជាា  និងការែឹកនា ំពែើម្បពីែើរតាម្

េំរ៊ូរបសប់្រេះអងគ។ 

៥. ឆតើការរសឆ់ៅជាជ្គីសទបរិស័ទ មានការពិបាកឆទ?  



ស្វែងរកជំនួយពពី្ពះ 
ជាការេតិណាស់ ការសពប្រម្ចចតិែពែើរតាម្ប្រេះពយស ៊ូវ េតឺប្រម្វូឲ្យពយើងមានការពបែជាា ចតិែ។ ប ុដន ែ ពបើសិនជាអនកមានការេិបាក ពៅកនងុការ

ពបែជាា ចិតែពែើរតាម្ប្រទង ់ ពនាះម្ិនដម្នមានដតអនកពទ ដែលជួបបញ្ហា ពនះ។ អនកខ្ាះជួបការលំបាកែ៊ូចស ៊ូ អានដែរ ពោយេួកពេបានសពប្រម្ច

ចិតែពែើរតាម្ប្រេះពយស ៊ូវ ប ុដន ែ េួកពេបានរងោ់មំ្ួយរយៈ ម្ុននឹងទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹក។ េួកពេបានទទួលបុណយប្រជម្ុជទឹក បនាា ប់េី

ឪេុកមាែ យរបស់េួកពេយល់ប្រសបនឹងការសពប្រម្ចចិតែរបស់េួកពេ។ អនកខ្ាះពទៀត មានបញ្ហា ែ៊ូចដ  នរីដែរ េេឺួកពេប្រតូវការពេលពវលា

ម្ួយរយៈ ទំរំាដតអាចសុានំឹងការពៅប្រេះ វិររ ពៅនងៃអាទិតយ។  ែ៊ូចពនះ ស៊ូម្កុំអស់សងឃឹម្ព ើយ ប្រេះប្រទងប់្រជាប អំេកីារសាា ក់ពសាើរ និង

ការសងេ័យរបស់អនក។ 

ការពែើរតាម្ប្រេះពយស ៊ូវ េឺជាការពធវើែំពណើរ ដែលកនងុពនាះ ប្រេះប្រទងន់ឹងសបាយប្រេះទ័យ ពេលដែលអនកពបាះជំរ នទីម្ួយននជំពនឿ ព ើយ

ពបើអនកបនែដសវងរកប្រេះអងគ ពនាះប្រេះអងគនឹងប្របទានអនកន៊ូវប្របាជាា  និងការែឹកនា ំពែើម្បីឲ្យអនកអាចពែើរតាម្ប្រេះអងគ។ ប្រេះអងគម្ិនដម្នជាប្រេះ

ដែលច៊ូលចិតែពធវើការទាម្ទាម្កពលើពយើងពនាះព ើយ ដតប្រេះអងគជាប្រេះននពសចកែីប្រសឡាញ់ ដែលសេវប្រេះទ័យឲ្យអនកពែើរតាម្ប្រេះអងគ 

ពោយចិតែពសាម ះប្រតង់។ ស៊ូម្អធិសាា នយាងប្រេះអងគច៊ូលេងក់នងុចិតែ ពនាះប្រេះ វិញ្ហា ណប្រេះអងគនឹងេងក់នងុចិតែអនក ព ើយែឹកនាអំនក កនងុការ

ពធវើែំពណើរខ្ជង វិញ្ហា ណពនះ។ ប្រេះអងគមានបនាលូថា “ខ្ាុំម្ិនពោលអនករាលគ់ាន ឲ្យពៅកំប្ររពទ ខ្ាុំនឹងម្កឯអនករាលគ់ាន  វិញ “ដតប្រេះ 

ែ៏ជាជំនួយ េឺជាប្រេះវិញ្ហា ណបរិសុទធ ដែលប្រេះវរបិតានឹងោត់ម្ក ពោយន៊ូវព ម្ ះខ្ាុំ ប្រទងន់ឹងបពប្រងៀនអនករាល់គាន  េីប្រេបព់សចកែី 

ទាងំអស់ ក៏នឹងរំឭកេបី្រេបទ់ាងំពសចកែី ដែលខ្ាុំបានប្របាបែ់លអ់នករាលគ់ាន ដែរ”(យ ៊ូរន ១៤:១៨,២៦)។ 

 

 

 

 



 ការវប្ព្មចចិត្េ 
ការកាា យជាប្រេីសាបរិស័ទ េឺមានន័យថា ពយើងទទួលសាគ ល់ និងពជឿ

ែ៊ូចតពៅ: 

• ប្រេះជាមាា ស់បពងកើតពយើងម្ក ឲ្យមានទនំាកទ់នំងននពសចកែបី្រសឡាញ ់

ជាម្យួប្រេះអងគ  

• ដតពយើងមាន ក់ៗ បានទាស់ប្របឆំងនងឹប្រេះអងគ ពោយរស់ពៅ តាម្សែង់

ោរបស់ពយើង ព ើយបានបែិពសធអំណាចរបស់ប្រេះអងគ  

• ទពងវើរពនះេឺជាអពំេើបាប ព ើយពទាសននអពំេើបាប េជឺាពសចកែសីាា ប ់

• ប ុដន ែ ប្រេះប្រទងប់ានប្របទានែំពណាះប្រសាយ ម្កពយើងរាល់គាន  ពោយ

ោត់ប្រេះរាជបបុ្រតាប្រេះអងគ ប្រេះពយស ៊ូវប្រេសីាឲ្យសុេតជំនួសពយើង។ 

• ប្រេះពយស ៊ូវបានសុេត ដតបីនងៃពប្រកាយម្ក ប្រេះអងគមានប្រេះជនមរស់

ព ើង វញិ ពោយប ា្ ញថា ប្រេះជាមាា ស់បានទទួលយកការលះបង ់

ដែលប្រេះអងគបានពធវើជំនួសពយើង។ 

• ពនះជាអពំណាយននពសចកែសីពរ គ្ ះ ដែលកនងុពនាះ ពយើងម្ិនសម្

នឹងទទួលការអត់ពទាសបាប ដតពយើងអាចទទួលការអត់ពទាស

បាប និងពសចកែីសពរ គ្ ះ ពោយប្រេះេុណរបស់ប្រេះអងគ តាម្រយៈ

ពសចកែីជំពនឿរបស់ពយើង េឺគាម នម្ពធាបាយណាពផេងពទៀតព ើយ។ 

តាម្េិត ការអះអាងខ្ជងពលើពនះ េឺជាពសចកែីេិតជាម្៊ូលោា ន នន

ែំណឹងលអ   ជាពសចកែីេិតដតម្ួយេត់   ដែលនាឲំ្យអនកទទួលពសចកែី

ឆបើអ្នកមាន
អារមមណ៍ថា អ្នកបាន
ឆជ្តៀមចិតែឆែើម្បីឆែើរ
តាមជ្ពះឆយស ូវ  
ឆន្ះឆយើងខ្ញំសូម
ឆលើកទឹកចិតែអ្នក  
ឲ្យឆធែើការសឆជ្មចចិតែ 
ឆៅឆពលឥ ូវឆនះ។ 



សពរ គ្ ះ។ ប្រេះប្រទងន់ឹងជួយអនក ឲ្យអាចជម្នះបញ្ហា លំបាក ដែលអនកមាន ពៅកនងុការសពប្រម្ចចិតែទទួលបុណយ

ប្រជម្ុជទឹក ពៅប្រេះ វិររ និងរស់ពៅជាប្រេសីាបរិស័ទ ខ្ណៈពេលដែលអនកោបព់ផែើម្ការពធវើែពំណើរជាម្យួប្រេះអងគ។  

ពបើអនកបានពប្រតៀម្ខ្ាួន ពែើម្បីពែើរតាម្ប្រេះពយស ៊ូវព ើយ ពនាះខ្ាុំស៊ូម្ពលើកទឹកចិតែអនក ឲ្យពធវើការសពប្រម្ចចិតែពៅពេល

ឥ ូវពនះ។ ច៊ូរទ៊ូលែល់ប្រេះថា អនកពជឿប្រេះពយស ៊ូវ ដែលជាប្រេះរាជបុប្រតាប្រេះអងគ ព ើយពជឿថា ប្រេះអងគសុេត

ជំនួសអនក ពៅពលើពឈើឆក ង ព ើយមានប្រេះជនមរស់ព ើង វិញ ព ើយអនកបានពប្រតៀម្ខ្ាួនពែើម្បទីទួលពជឿប្រេះអងគ ជា

ប្រេះអមាា ស់ និងប្រេះអងគសពរ គ្ ះ។ ប្រេះជាមាា ស់ដតងដតសាែ ប់អនកជានិចា ែ៊ូចពនះ អវីដែលអនកប្រតូវពធវើ េបឺ្រតូវនិយាយ

ពៅកាន់ប្រទង់ េឺរកែ់៊ូចជាប្រទងក់ំេុងដតពៅេីម្ុខ្អនក។ ពបើសិនជាអាច ស៊ូម្ដសវងរកម្ិតែភកែិជាប្រេីសាបរិស័ទ ឲ្យ

អធិសាា នជាម្ួយអនក និងពធវើជាសាកេីរបស់អនក។   

អនកអាចសពប្រម្ចចិតែទទួលពជឿប្រេះពយស ៊ូវ ពៅពេលឥ ូវពនះបាន! អនកអាចអធិសាា នទទួលពជឿប្រេះអងគ តាម្លំនាំ

ខ្ជងពប្រកាម្ពនះ។ រកយពេចន៍ខ្ជងពប្រកាម្ពនះ េឺប្រគាន់ដតជាលំនានំនការអធិសាា ន ដតដែលសំខ្ជន់បំផុតពនាះ េឺអនក

បានអធិសាា នពចញចិតែរបស់អនក :   

ប្រេះអមាា ស់ពយស ៊ូវពអើយ ទ៊ូលបងគបំ្រតូវការប្រេះអងគ។ ស៊ូម្អរប្រេះេុណប្រេះអងគ ដែលបានសុេតពៅពលើពឈើឆក ង

ជំនួសទ៊ូលបងគំ។ ទ៊ូលបងគសំ៊ូម្ពបើកចិតែទ៊ូលបងគំ ទទួលប្រេះអងគពធើវជាប្រេះអងគសពរ គ្ ះ និងជាប្រេះអមាា ស់របស់

ទ៊ូលបងគំ។ ទ៊ូលបងគសំ៊ូម្អរប្រេះេុណប្រេះអងគ ដែលបានអត់ពទាសបាបឲ្យទ៊ូលបងគំ ព ើយប្របទានជីវិតអស់កលប

ជានិចាែល់ទ៊ូលបងគំ។ ស៊ូម្ប្រេះអងគយាងម្កពសាយរាជយ ពលើបលា័ងកជីវិតទ៊ូលបងគំ។ ស៊ូម្ដកនចនទ៊ូលបងគឲំ្យពៅជា

ម្នុសេដែលប្រេះអងគសេវប្រេះ ឫទ័យ អាដម្ ន។  

ប្រេះជាមាា ស់ដតងដតសាែ បព់យើងជានិចា ែ៊ូចពនះ អវីដែលពយើងប្រតូវពធវើ ពនាះេឺប្រតូវនិយាយពៅកាន់ប្រេះអងគ េឺរក់ែ៊ូច

ជាប្រេះអងគកំេុងដតពៅេមី្ុខ្ពយើង។ ពបើសិនជាអាច ស៊ូម្ឲ្យម្ិតែភកែិជាប្រេីសាបរិស័ទ អធិសាា នជាម្ួយអនក។  



 

ពបើសិនជាពលាកអនកចង់ដសវងយល់បដនែម្អំេីប្រេះពយស ៊ូវ 

និងអំេីការអវីដែលប្រេះអងគបានពធវើសប្រមាប់អនក ស៊ូម្ទាញ 

យក ឬdownload ពសៀវពៅ ពរឿងននកែីសងឃឹម្ តាម្ 

អាស័យោា ន :  

 https://khmer-odb.org/ds/story-of-hop/ 

https://khmer-odb.org/ds/story-of-hop/

