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ប ន្ទា ប់ពីលោកមៃឃល(Michael) បានឮដំណឹងលអរបស់ព្ពះ

លេស ៊ូវ និងបានជជជកអំពដីំណឹងលអលន្ទះ ជាៃួេៃិត្តភកតិ

ៃួេចំនួន ជដលជាព្រីសាបរិស័ទ គាត្់ក៏បានសលព្ៃចចិត្តលជឿថា ព្ពះ

ព្ទងប់ានចាត់្ព្ពះរាជបុព្ាព្ទង់ ព្ពះន្ទៃលេស ៊ូវ ឲ្យៃកសុរត្ 

លដើៃបីលោះបាបៃនុសសជាត្ិ ល ើេៃនុសសអាចទទួលការអត់្លោស

បាប លបើសិនជាពួកលរទទួលលជឿព្ពះលេស ៊ូវ។ គាត់្ជែៃោងំបាន

ចាប់ល្តើៃលៅព្ពះ វិររ លរងងរាលម់ែៃអាទិត្យ លដើៃបីលរងនស៊ូព្ត្បជនែៃ 

អំពជីំលនឿព្រីសាបរិស័ទ។ លោះជាយ៉ា ងណាក៏លោេ គាត្់ៃិនោន់ល្វើ

ការសលព្ៃចចិត្ត លដើរាៃព្ពះលេស ៊ូវលៅល ើេលទ។ គាត្ៃ់ិនមាន

ការបដិលស្ន៍ណាៃួេ ចំល ះជំលនឿព្រីសាបរិស័ទលន្ទះលទ ប៉ាុជន ត 

ឪពុកមាត េគាត្ៃ់ិនព្ពៃឲ្យគាត្់ទទួលលជឿព្ពះល ើេ។ 

ពួកលរជាអនកកាន់ាៃសាសន្ទ ជដលជាព្បមពណរីបសជ់នជាត្ពួិកលរ 

ដ៊ូចលនះ ពួកលររិត្ថា លបើមៃឃលកាា េជាព្រីសាា ន លន្ទះគាត្ន់ឹងលបាះបង់

វបប្ៃរ៌បសពួ់កលរ លដើៃបទីទួលេកជំលនឿរបស ់ “ព្បលទសលោកខាង

លិច”។ កនុងន្ទៃជាក៊ូនចបង គាត្ម់ានកាត្ពវកិចចបនតព្បមពណេីរបស់

ព្រួសារគាត្់ ជដលរាប់បញ្ចូលការល្វើពិ្បីុណយ នងិការអនុវត្តន៍ ជដលពួក

លរបានចាត្ទ់ុកជាជ្នកៃួេដ៏សំខាន ់ កនុងវបប្ៃ៌ និងព្បមពណរីបសពួ់ក

លរ។ មៃ៉ាឃលមានការព្ពេួបារៃភថា លបើសិនជាគាត្ទ់ទួលលជឿព្ពះលេស ៊ូវ 

ជាព្ពះអមាច ស ់ និងព្ពះអងគសលរ គ្ ះ គាត់្នឹងន្ទឲំ្យមានការជបកបាកក់នុង

ព្រួសារ និងល្វើឲ្យបាត់្ភាពសុខដុៃ។ ឪពុកមាត េគាត្ន់ឹងពិបាកចិត្តជាង

លរ ល ើេអាចកាត្ក់ាលគ់ាត្់ លោេលចាទថា គាត្ៃ់ិនសៃជាក៊ូនរបស់

ការប្បឈមម៉ុខ
ដាក់ការប្បឆំង ពី 
ប្ក៉ុមប្រួសារ ជាការ 
លំបាកដែលឆកើត
មានជាធមមតា។  



ពួកគាត្់ ឬជាក៊ូនអកត្តញ្ញជូាលដើៃ។  

ពួកលរធ្លា ប់ព្បាបគ់ាត្ថ់ា “លបើក៊ូនច៊ូលសាសន្ទលេស ៊ូវ ក៊ូននឹងកាា េជា

ៃនុសសកបត្ជ់ាត្សិាសន ៍និងវបប្ៃ៌ខាួនឯង”។ 

 កយសៃតលីនះបានដក់ជាបក់នុងចិត្តមៃ៉ាឃល លរងងរាល់លពលគាត្ល់ៅច៊ូល

រួៃកៃម វិ្ថីាវ េបងគំព្ពះ លៅព្ពះ វិររ។ លត្ើគាត្អ់ាចល្វើដ៊ូចលនះ ចលំ ះ

ឪពុកមាត េរបសគ់ាត្ឬ់លទ? លត្ើគាត្ន់ឹងល្វើឲ្យពួកគាត្ឈ់ចឺាប់ លោេសារ

គាត្ក់ាា េជាព្រីសាបរិសទ័ឬ?  

  ៊ូលជ(Huijie) ក៏មានការពិបាក លៅកនងុការទទួលលជឿព្ពះលេស ៊ូវ

្ងជដរ។ ន្ទងមានចិត្តចងទ់ទួលលជឿថា ព្ពះជាមាច ស់ រឺជាព្ពះអាទិ

ករ ល ើេព្ពះលេស ៊ូវ រឺជាព្ពះរាជបុព្ាព្ពះអងគ។ ប៉ាុជន ត ន្ទងមាន

ការសងស័េបនតិចបនតចួ អំពីជំលនឿរបស់ព្រីសាបរិស័ទ។ លបើសិនជា

ព្ពះព្ទងជ់ាព្ពះដល៏អ ដ៊ូចលរនិយេជៃន លត្ើល ត្អុវីព្រីសាា នខាះ ជា

ៃនុសសអាព្កក់?  

ៃិត្តរួៃការ្ររបស់  ៊ូលជ រឺជាព្រីសាបរិស័ទ ជត្ពួកលររក់ដ៊ូចជា

ៃនុសសអាព្កក់បំ្ុត្ ជដលគាត់្ធ្លា ប់ល្វើការជាៃួេ។ លត្ើល ត្ុអវីពួក

លរព្បកាស់ថា ខាួនជាអនកលជឿព្ពះលេស ៊ូវ ខណៈលពលជដលពួកលរ

មានអាកបបកិរិយ៉ា អាព្កក់យ៉ា ងខាា ងំ? ន្ទងព្បាប់ៃិត្តភកតិរបស់ន្ទង

ថា “ខ្ុំលៃើលៃិនលឃើញត្មៃា មនការរស់លៅជាព្រីសាបរិស័ទោល់ជត្

លសាះ។ លត្ើព្រីសាបរិស័ទរួរជត្រស់លៅជាៃនុសស ជដលលអជាងលរ

ជៃនលទ? លត្ើការោក់ពុត្របស់ពួកលរ បានឆាះុបញ្ច ងំ  អពីំជំលនឿ

របស់ពួកលរ យ៉ា ងដ៊ូចលៃតចខាះ?” 

 

 លត្ើសំណួរ នងិចៃៃល់ោងំលនះធ្លា បល់្វើឲ្យអនកមានការសាា កល់សាើរ លៅកនងុការសលព្ៃចចតិ្តលដើរាៃព្ពះលេស ៊ូវឬ? 

ៃនុសសជាលព្ចើនបានសួរសំណួរដ៊ូចលនះ រៃឺិនខុសពីមៃ៉ាឃល និង  ៊ូលជល ើេ ល ើេចៃៃល់ោងំលនះៃិនមានអវីខុសឆគងលទ? ការព្បឈៃៃុខោក់

ការព្បឆំង ពពី្កុៃព្រួសារ ជាការលំបាកជដលលកើត្មានជា្ៃមា ជាពិលសស លៅព្បលទស លៅទវីបអាសីុ ល ើេការពាយៃបកព្សាេចៃៃល់ 

នងិសំណួរជដលអនក ឬព្កុៃព្រួសារអនកមាន អំពីជំលនឿព្រីសាបរិស័ទក៏ៃិនជៃនជាការ្េព្សួលជដរ។ លេើងខ្ុំមានការសបាេចិត្ត ជដលបញ្ា

ោងំលនះៃិនបានរារំាងអនក ៃិនឲ្យពិចារណា អំពីជំលនឿរបស់ព្រីសាបរិស័ទ ល ើេលេើងខ្ុំស៊ូៃលលើកទឹកចិត្តអនកឲ្យបនតសួរសំណួរោងំលនះលទងត្។ 

កនងុក៊ូនលសងវលៅលនះ លេើងខ្ុសំ៊ូៃលលើកេកសំណួរៃួេចំនួន និងការព្ពួេបារៃភ ជដលោក់ទងនឹងការកាា េជាព្រីសាបរិស័ទ។ អនកព្បជ លជា

ៃិនេល់ព្សប ចំល ះចលៃាើេ និងការបកព្សាេខាះ កនងុលសងវលៅលនះ ប៉ាុជន ត លេើងខ្ុសំងឃឹៃថា អនកនឹងផ្លា ស់បតរូទសសនៈរបស់អនក បន្ទា ប់ពីបាន

ពិចារណា អំពីបញ្ា លនះ។ 



ការប្រឈមមុខដាកស់ំណរួពិបាកៗ 

 

ការកាា េជាព្រសីាបរស័ិទ ររឺាបប់ញ្ចូលការលះបងជី់វតិ្ “ចាស់” ជដលៃនិសាត បប់ គ្ បព់្ពះ។ រឺមានន័េថា ្កជបកលចញពីអំលពើបាប 

ល ើេពាយៃរស់លៅ ាៃសតង់ោរបស់ព្ពះ។ ប៉ាុជន ត ៃនុសសជាលព្ចើនមានការបារៃភថា ពួកលរនឹងលបាះបងវ់បប្ៃ៌ និងព្បមពណីេរបស់ខាួន

្ងជដរ។ ពួកលរក៏បានលចាទជាសំណួរថា លត្ើជីវិត្ចាស់របស់ខ្ុំ រាប់បញ្ចូល លគាលត្មៃា ការអនុវត្ត និងរលបងបមនការរស់លៅ ជដលលរបាន

បលព្ងៀនខ្ុំឲ្យលគារព និងលដើរាៃាងំពីលកមងៃកឬ? លត្ើមានន័េថា ខ្ុំៃិនអាចអរសបាេនឹងមែៃបុណយព្បមពណជីាត្ិ និងច៊ូលរួៃការអនុវត្ត

ាៃវបប្ៃ៌ ជាៃួេព្កុៃព្រួសារ? 

លនះជាបញ្ា ព្បឈៃ្ំៃួេ លៅកនងុវបប្ៃ៌ និងជាត្ិសាសន៍ៃួេចំនួន។ លពលជដលការអនុ

វត្តន៍ និងរលបងបមនការរស់លៅរបស់លេើង រក់ដ៊ូចជាខុសជបាកពីការអនុវត្តន៍ និងរលបងបមន

ការរស់លៅរបស់ “ព្រីសាបរិស័ទ” ជដលលឃើញមាន លៅកនងុសងគៃលោកខាងលិច លន្ទះលេើង

ព្បជ លជាមានអារៃមណ៍ថា លេើងកំពុងជត្ទទួលរងសមាា ្ ឲ្យលបាះបង់លចាលជាត្សិាសន ៍

ឬលករដំជណលវបប្ៃ៌របស់លេើង លពលណាលេើងចងក់ាា េជាព្រីសាបរិស័ទ រឺៃិនខុសពីមៃ៉ា

ឃលល ើេ។ 

លោះជាយ៉ា ងណាក៏លោេ ព្ពះព្ទងៃ់ិនបានឲ្យលេើងសលព្ៃចចិត្តល្វើដ៊ូចលនះលទ។ ការលដើរាៃ

ព្ពះលេស ៊ូវ ៃិនជៃនជាការលបាះបង់លចាលជាត្សិាសន៍ និងលករដំជណលវបប្ៃ៌របស់លេើង

លន្ទះល ើេ។ ាៃពិត្ ព្ពះជាអនកបលងកើត្ឲ្យមានជាត្សិាសន៍ខុសៗគាន  ល ើេក៏បានព្បោនឲ្យ

លេើងមានស រៃន៍ និងវបប្ៃ៌ជដលមានលកខណៈពិលសសលរងងៗខាួន។ ជាការពិត្ណាស់ 

ព្ពះអងគៃិនបានរៃឃាត្់លេើង ៃិនឲ្យលគារព និងឲ្យត្មៃា ចំល ះវបប្ៃ៌ និងព្បមពណី

របស់លេើងលន្ទះល ើេ លៅព្ត្ងច់ណំចុណា ជដលៃនិព្បាសចាកលគាលជលំនឿរបស់ព្រសីាបរស័ិទ។ 

ការឆែើរតាមប្ពះឆយស ៊ូវ 
មិនដមនជាការឆបាះបង់
ឆោលជាតសិាសន៍ និង 
ឆករែំដណលវប្បធម៌របស់
ឆយើងឆ ះឆ ើយ។  

១.ឆតើខ្ញំប្តូវដតលះបង់វប្បធម៌ និងប្បពពណីរបស់ខ្ញំ ឆែើម្បីកាល្យជាប្រីសទបរិស័ទឬ?  



 

 ល ើេការលគារពលនះ នងឹបានប ា្ ញឲ្យព្កុៃព្រួសារដឹងថា ការកាា េជាព្រីសាបរិស័ទ ៃនិ

បានកាត្់ផ្លត ចខ់ាួនលេើងលចញពីពួកលរលន្ទះលទ។ 

 

ព្ពះជាមាច សៃិ់នបានព្បាប់អនក ឲ្យល្វើការសលព្ៃចចតិ្តលព្ជើសលរើស រវាងព្ពះអងគ នងិវបប្ៃ៌

ព្បមពណីរបសអ់នកល ើេ ប៉ាុជនត មានជ្នកខាះ កនងុវបប្ៃព៌្បមពណីេលន្ទះ អាចល្វើឲ្យប៉ាះ

 លៃ់កលលើជំលនឿរបសអ់នក។ មានការអនុវត្តន៍ និងពិ្បីុណយខាះ បានរាបប់ញ្ចូលការថាវ េ

បងគរំ៊ូបចមាា ក់ ឬល្វើអវជីដលខុសនឹងព្ពះ ឫទ័េព្ពះ។ លពលណាអនកកានជ់ត្មានភាពសនិទធ

សាន ល ជាៃួេព្ពះ អនកចាបំាច់ព្ត្ូវសាគ ល់ ល ើេឈបអ់នុវត្តាៃ ឬល្វើពិ្បីុណយ ជដល

ព្បាសចាកព្ពះរាជបញ្ា របសព់្ពះអងគ ជដលប គ្ បឲ់្យលដើរាៃ និងសាត បប់ គ្ បព់្ពះអងគ។ 

ជាការពិត្ណាស ់ លនះៃនិជៃនជាការ្េល ើេ។ លេើងចាបំាច់ព្ត្ូវសិកាព្ពះរៃាីរ និង

អ្ិសាា នដលព់្ពះ ទ៊ូលស៊ូៃព្បាជ្ា លដើៃបឲី្យលេើងអាចដឹងចាស់ថា មានទំលនងៃទំោបណ់ា

ខាះ ជដលលេើងអាចបនតកានា់ៃ ល ើេទំលនងៃទំោបណ់ាខាះជដលលេើងៃិនព្ត្ូវកានា់ៃ។  

លេើងចាបំាច់ព្ត្ូវជសវងរកចលៃាើេកនុងព្ពះរៃាីរប ៊ីប រឺៃនិព្ត្វូជបងជចកវបប្ ៃណ៌ាជារបស់

អាសុ ីឬអុរឺ បុលន្ទះលទ។ 

 

មានព្បមពណីេជាលព្ចើនរបសព់្រសីាបរសិទ័ ជដលរកដ់៊ូចជាមានលដើៃកលំណើត្ កនងុសងគៃ

លោកខាងលចិ ប៉ាជុនត លេើងចាបំាច់ព្ត្ូវចាថំា ជំលនឿព្រីសាបរិស័ទមានព្បភពៃកពីត្ំបន់

ៃជឈិៃប៊ូ ៌។ ព្ពះរៃាីរព្ត្ូវបាននិពនធល ើង កនុងត្បំនៃ់ជឈិៃប៊ូ ៌ ល ើេព្ពះលេស ៊ូវក៏បាន

ព្បស៊ូព្ត្ និងចលព្ៃើនវ័េ្ំល ើង កនុងត្ំបនល់នះឯង។ ជំលនឿព្រីសាបរិស័ទមានភាពជិត្សនិទធ

កានជ់ត្ខាា ងំ នឹងសងគៃអឺរ ុប រលឺោេសារជំលនឿព្រីសាបរិស័ទមានការ្ុស្ុលខាា ងំលៅទវីប

អឺរ បុ លៅសៃ័េលព្កាេៃកលទងត្។ 

ឆយើងោំបាច់ប្តូវដសែង
រកចឆមលើយកនញងប្ពះរមពីរប ៊ីប 
រឺមិនប្តូវដបងដចកវប្បធម៌
ណាជារបស់អាស៉ុី ឬអ ៊ឺរ ៉ុប
ឆ ះឆទ។ 

២. ឆតើខ្ញំអាចបនែប្បពពណី ដែលខ្ញំបានកាន់តាម តាំងពីឆកមងមកឬឆទ?  

៣. ឆតើ ំឆនឿប្រីសទបរិស័ទ រជឺា ំឆនឿ “របស់អឺរ ៉ុប”ដមនឆទ?  



ការសលព្ៃចចតិ្តលដើរាៃព្ពះលេស ៊ូវព្រសីា រជឺាការសលព្ៃចចតិ្តផ្លា ល់ខាួន ប៉ាុជន ត 

ព្រួសាររបស់អនក អាចមានឥទធិពលខាា ងំ ៃកលលើជីវិត្ និងការល៊ូត្ោស់របស់អនក 

កនងុន្ទៃជាព្រីសាា ន។ ពួកលរអាចរារំាងជំលនឿជដលអនកលទើបជត្មានលនះ លព្ ះពួក

លរៃិនចងឲ់្យអនកល្វើខសុនឹងព្បមពណរីបស់ព្រួសារ វបប្ៃ៌ និងសាសន្ទរបស់ពួក

លរ ល ើេមានការបារៃភថា ការសលព្ៃចចិត្តរបស់អនកនឹងមាន្លប៉ាះ ល់ៃក

លលើការរួបរួៃ និងភាពសុខដុៃរបស់ព្រួសារអនក។ 

លត្ើអនកអាចព្បឈៃៃុខោក់ការបដិលស្ន៍ដ៊ូចលនះ លោេរលបងណា? វិ្ីទីៃួេ 

លេើងអាចព្បាបព់ួកលរថា ការកាា េជាព្រីសាា ន រឺៃិនជៃនជាការបដិលស្ៃរត្ក

វបប្ៃ៌របស់អនកល ើេ ល ើេអនកលៅជត្អាចលគារព និងល្វើាៃព្បមពណីណា 

ជដលៃិនព្បាសចាកជំលនឿរបស់ព្រីសាបរិស័ទ។ លពលណាអនកមានឱកាស អនកអាច

ជួេពនយល់ពួកលរ ឲ្យជលងមានការេល់ព្ច ំ ឬការេល់ខុស អំពីជំលនឿព្រីសាបរិ

ស័ទ។ វិ្ីៃួេលទងត្ លេើងអាចប ា្ ញពួកលរថា ព្ពះកំពុងជត្ជកជព្បជីវិត្អនកឲ្យ

លអជាងៃុន ល ើេជំលនឿរបស់អនកកំពុងជត្បលព្ងៀនអនក ឲ្យព្សឡាញ់ និងេកចិត្ត

ទុកោក់ចំល ះសមាជិកព្រួសារ ាៃរលបងបជដលព្ជាលលព្ៅជាងៃុខ។ លបើអនក

រស់លៅ ាៃ្ាូវរបស់ព្ពះ លន្ទះការព្បព្ពឹត្ត  កយសៃតី និងអាកបបកិរិយរបស់អនក 

អាចជកជព្បទសសនៈជដលពួកលរមានចំល ះជំលនឿព្រីសាបរិស័ទ។  

ព្ពះជាមាច ស់ព្ជាប អំពីបញ្ា ព្បឈៃជដលអនកជួបព្បទះ។ លបើសិនជាអនកពិបាក

និយេព្បាបព់្រួសារអនកថា អនកបានសលព្ៃចចិត្តកាា េជាព្រីសាបរិស័ទ លន្ទះស៊ូៃ

៤. ច៉ុះឆបើសិនជាប្ក៉ុមប្រួសារខ្ញំបែិឆសធមិនឲ្យខ្ញំកាល្យជាប្រីសទបរិស័ទ?  

ការកាល្យជាប្រីសាទ្ន  
រឺមិនដមនជាការបែិឆសធ
មរតកវប្បធម៌របស់អនក 
ឆ ើយ។ 



អ្ិសាា ន ស៊ូៃព្បាជ្ា និងការដឹកន្ទៃំកពីព្ពះ។ ច៊ូរទ៊ូលស៊ូៃព្ពះអងគ ឲ្យប ា្ ញ

ឲ្យអនកដឹងថា លពលណាជាលពលដ៏ព្ត្ឹៃព្ត្ូវ ជដលអនកអាចព្បាបព់្រួសារអនកឲ្យ

ដឹង ល ើេស៊ូៃព្ពះអងគឲ្យប ា្ ញ ឲ្យអនកដឹងពីរលបងបនិយេលៅកាន់ពួកលរ 

លោេព្បុងព្បេ័ត្ន និងលោេការលគារព។ អនកក៏អាចសំុលយបលពីបងបអួនរួៃ

ជំលនឿ ល ើេសំុឲ្យពួកលរអ្ិសាា នឲ្យអនក។ 

 

អនកព្បជ លជាមានសំណួរដ៊ូច  ៊ូលជថា : លបើសិនជំលនឿរបស់ព្រីសាបរិស័ទ ល្វើ

ឲ្យៃនុសសលអជាងៃុខ ល ត្ុអវីព្រីសាបរិស័ទខាះមានអាកបបកិរិយអាព្កក់លៃា៉ាះ? 

លត្ើអាកបបកិរិយអាព្កកល់ន្ទះ បានឆាះុបញ្ច ងំអំពជីំលនឿរបស់ព្រីសាបរិស័ទ 

យ៉ា ងណាខាះ? ព្រួសាររបស់អនកព្បឆំងៃិនឲ្យអនកលជឿព្ពះ អាចព្បជ លៃកពី

ពួកលរធ្លា ប់មានបទពិលសា្ន៍អាព្កក់ ជាៃួេព្រីសាា ន។   

អនកអាចជសវងេល់អំពបីញ្ា លនះ ដ៊ូចត្លៅ។  កយ “ព្រីសាា ន ឬព្រសីាបរិស័ទ” 

លព្ចើនជត្ព្ត្ូវបានលរលព្បើជា្ាូវការ លដើៃបីលៅៃនុសសៃួេព្កុៃ ជដលលដើរាៃ

ព្ពះ ល ើេពាយៃសាត ប់ប គ្ ប់ព្ទង់ ល ើេផ្លា ស់ជព្បឲ្យមានអាកបបកិរិយ 

និងលកខណៈកាន់ជត្ដ៊ូចព្ពះលេស ៊ូវ ជដលជាព្ពះរាជបុព្ាព្ពះអងគ។ ព្ពះព្ទង់

ព្ជាបថា អនកលដើរាៃព្ពះអងគពិត្ព្បាកដ មានអាកបបកិរិយ និងលកខណៈ

សៃបត្តិដ៊ូចលៃតច។ 

លពលណាៃនុសសមាន កក់ាា េជាព្រីសាបរិស័ទ រឺៃិនមានន័េថា គាត្់នឹងឈប់

ព្បព្ពឹត្តអំលពើបាបលន្ទះល ើេ។ បន្ទា ប់ពីលេើងបាន្កជបរលៅរកព្ពះល ើេ 

លេើងៃិនកាា េជាៃនុសសលអឥត្លខាច ះភាា ៃៗជដរ។ ដរាបណាលេើងលៅមានជីវិត្ 

 

៥. ឆេត៉ុអែបី្រីសទបរិស័ទខលះ មានអាកប្បកិរិយាអាប្កក់ឆមល ះ?  



កនុងពិភពលោកលពញលោេអំលពើបាប លេើងនឹងលៅជត្ជួបការលបួងឲ្យល្វើអំលពើបាប ល ើេ

លេើងនឹងលៅជត្ជំពបដ់ួល និងល្វើខុស លពញៃួេជីវិត្។ ព្ពះព្ទងប់ានសលរ គ្ ះលេើង ឲ្យរួច

ពីលទធ្លមនអំលពើបាប(ការោចល់ចញពីព្ពះ) និងរួច្ុត្ពីអណំាចជដលវាមានៃកលលើ

លេើង ប៉ាជុនត លេើងលៅជត្ជួបការលំបាក លោេសារវត្តមានរបសវ់ាកនុងជីវិត្លេើង។ ល ត្ុ

លនះល ើេបានជា លពលខាះ លេើងលឃើញព្រសីាបរសិទ័ៃេួចនំនួ មានអាកបបករិយិៃនិលអ។ 

លោះជាយ៉ា ងណាក៏លោេ លេើងអាចដឹងចាសថ់ា ព្ពះជាមាច ស់កំពុងជត្ល្វើការ កនុងជីវិត្

លេើងមាន ក់ៗ  លដើៃបលី្វើឲ្យលេើងកានជ់ត្មានចរយិសៃបត្ត ិនងិអាកបបករិយិ ដ៊ូចព្ពះលេស ៊ូវ។ 

ការផ្លា សជ់ព្បកនុងជីវិត្លេើង រៃឺិនោនច់ប់លៅល ើេលទ។ េ៊ូរៗលៅ លពលណាលេើងលដើរ

ាៃព្ពះលេស ៊ូវ លោេការសាត បប់ គ្ ប ់ លន្ទះលេើងនឹងលរងនផ្លគ បច់ិត្តព្ពះ លោេ កយសៃតី 

ការព្បព្ពតឹ្ត នងិអាកបបករិយិរបសល់េើង។ 

ៃា៉ាងលទងត្ លេើងក៏ព្ត្ូវដឹង្ងជដរថា លេើងពិបាកនឹងល្វើការ វិនិចយេ ៃកលលើអាកបប

កិរយិរបសអ់នកដមទ លោេៃិនដឹងថា មានលរឿងអវីខាះកំពុងជត្លកើត្ល ើង កនងុជីវិត្ពួកលរ។ 

លេើងៃិនដឹងថា ពួកលរបានឆាងកាត្់ ឬកំពុងឆាងកាត្់បញ្ា អវខីាះលទ ល ើេបញ្ា ោងំលន្ទះ

មាន្លប៉ាះ លយ់៉ា ងណាខាះ ៃកលលើអាកបបកិរយិរបសពួ់កលរ។ ពុលំន្ទះលទ ពួកលរ

ព្បជ លជាមានការផ្លា សប់តរូលព្ចើនណាស ់ លបើល្ងបនឹងកាលពីៃនុ។ ល ត្លុនះល ើេ 

ព្ពះរៃាីរប ៊ីបបានលព្កើនរឭំកលេើង ឲ្យលផ្លត ត្លៅលលើការល្វើដំលណើរខាង វិញ្ញ ណរបសខ់ាួន

លេើង រៃឺិនព្ត្ូវវាសស់ាង់ជីវិត្អនកដមទ ជ្អកលៅលលើសតង់ោរបសពួ់កលរលន្ទះល ើេ។  

ល ើេអនកអាចមានការកៃានតចិត្ត លោេដឹងថា ព្រីសាបរិស័ទៃិនលអឥត្លខាច ះ រៃឺិនមាន

ន័េថា ព្ពះព្ទងគ់ាម នអណំាចជកជព្បពួកលរលន្ទះល ើេ។ មានៃនុសសជាលព្ចើនជដលបាន

ផ្លា ស់ជព្បជា វិជាមាន បន្ទា បពី់ពួកលរ្កៃករកព្ពះ ជដលលនះជារំរ៊ូដ៏លអ។ ការលនះបាន

ប ា្ ញថា ព្ពះជាមាច សក់ំពុងជត្ល្វើការ កនុងជីវិត្ព្រីសាបរិស័ទោងំអស់។ វាជាដំលណើរ

ការដ៏ជវងឆៃ េ អស់ៃួេជីវិត្។ 

 

ប្ពះរមពីរប ៊ីបបានឆប្កើន
រំឭកឆយើង ឲ្យឆ្ត្តឆៅឆលើ 
ការឆធែើែំឆណើរខាងវិញ្ញ្ណ
របស់ខលួនឆយើង។ 



ការស្សែងរកជំនួយពីប្ពះ 

ជាការពតិ្ណាស់ បញ្ា ៃេួចនំនួ ជដលលេើងបានលលើកេកៃកនយិេកនងុលសងវលៅលនះ រៃឺនិ្េព្សួលលោះ

ព្សាេលទ។ អនកព្បជ លជាមានបញ្ា ជដលពិបាកជាងបញ្ា របស់លោកមៃ៉ាឃល ឬមានសំណួរជដលពិបាក

លឆាើេ ជាងសំណួររបស់  ៊ូលជ។ ប៉ាុជន ត កុបំាក់ទឹកចិត្តល ើេ ព្ពះព្ទងព់្ជាប។ ព្ពះអងគមានព្ពះទ័េ រើករាេ 

លពលជដលៃនុសស្កជបរៃករកព្ពះអងគ។ លបើអនកបនតជសវងេល់បំណងព្ពះទ័េព្ពះ លន្ទះព្ពះអងគនឹងព្បោន

ព្បាជ្ា និងការដឹកន្ទ ំ លៅកនងុការលោះព្សាេបញ្ា ោងំលនះ លៅលពលណាៃួេ។ បញ្ា ខាះអាចព្ត្ូវការលពល

លវោៃួេរេៈ លដើៃបលីោះព្សាេ។ 

លោះជាយ៉ា ងណាក៏លោេ អនកៃិនចាបំាច់ព្ត្ូវរកឲ្យបានចលៃាើេ សព្មាប់សំណួរ និងការសងស័េោងំអស់ជដល

អនកមាន ៃុននឹងអនកសលព្ៃចចិត្តទទួលលជឿព្ពះអងគជាព្ពះអមាច ស់ និងព្ពះអងគសលរ គ្ ះលន្ទះល ើេ។ វាៃិនអីលទ 

ជដលអនកលៅមានសំណួរ លពលជដលអនកច៊ូលៃកចំល ះព្ពះ។ ព្ពះអងគព្ជាបអំពីការលំបាក ការសងស័េ នងិ

សំណួររបស់អនក ល ើេព្ពះអងគនឹងសបាេព្ពះទ័េ លពលជដលអនកលៅជត្លបាះជំរនលៅៃុខ លោេជំលនឿ 

ោងំលៅមានសំណួរ និងការសងស័េ។ លពលណាលេើងទទួលលជឿព្ពះលេស ៊ូវ ព្ពះអងគនឹងចាត់្ព្ពះ វិញ្ញ ណព្ពះ

អងគ ឲ្យរងល់ៅកនងុចិត្តលេើង ល ើេដឹកន្ទលំេើង លៅកនងុការល្វើដំលណើរមនលសចកតីជំលនឿ។  

ព្ពះអងគមានបនាលូថា “ខ្ុំៃិនលចាលអនករាលគ់ាន ឲ្យលៅកំព្ លទ ខ្ុនំឹងៃកឯអនករាលគ់ាន  វិញ … ជត្ព្ពះដ៏ជាជំនួេ 

រឺជាព្ពះវិញ្ញ ណបរិសុទធ ជដលព្ពះវរបិានឹងចាត់្ៃក លោេន៊ូវល ម្ ះខ្ុំ ព្ទងន់ឹងបលព្ងៀនអនករាលគ់ាន  ពីព្រប់

លសចកតីោងំអស់ ក៏នឹងរំឭកពពី្រប់ោងំលសចកតី ជដលខ្ុបំានព្បាប់ដលអ់នករាល់គាន ជដរ”(េ៉ា៊ូរន ១៤:១៨,២៦)។ 

លបើអនកមានអារៃមណ៍ថាប៉ាះ ល់ចិត្ត លពលជដលអនកបានអាន ឬសាត បក់ារបកព្សាេអំពីព្ពះលេស ៊ូវ លន្ទះស៊ូៃ

អ្ិសាា នលៅរកព្ពះអងគចុះ។   ច៊ូរនិយេលៅកាន់ព្ពះអងគ   ល ើេស៊ូៃឲ្យព្ពះអងគលបើកប ា្ ញលសចកតីពិត្ដល់

អនក។ អនកអាចជជជកជាៃួេព្រីសាបរិស័ទណាមាន ក់ ជដលអាចជេួពនយល់អនក អំពីបញ្ា ោងំលនះ។ ព្ពះព្ទង់

នឹងលឆាើេត្ប លព្ ះព្ពះអងគព្សឡាញ់អនក។ ព្ពះអងគសពវព្ពះទ័េឲ្យអនកសាគ ល់ព្ពះអងគ លដើៃបីឲ្យអនកអាចទទួល 

លសចកតីសលរ គ្ ះរបស់ព្ពះអងគ ជដលបានព្បោនៃកាៃរេៈព្ពះលេស ៊ូវ។ 



 ធ្ែើការសធប្មចចិត្ត 

លបើអនកបានលព្ត្ៀៃខាួន លដើៃបីលដើរាៃព្ពះលេស ៊ូវល ើេ លន្ទះខ្ុសំ៊ូៃ

លលើកទឹកចិត្តអនក ឲ្យល្វើការសលព្ៃចចិត្តលៅលពលឥ ូវលនះ។ ច៊ូរទ៊ូល

ដលព់្ពះថា អនកលជឿព្ពះលេស ៊ូវ ជដលជាព្ពះរាជបុព្ាព្ពះអងគ ល ើេ

លជឿថា ព្ពះអងគសុរត្ជំនួសអនក លៅលលើលឈើឆក ង ល ើេបានមានព្ពះ

ជនមរស់ល ើង វិញ ល ើេអនកបានលព្ត្ៀៃខាួនលដើៃបីទទួលលជឿព្ពះអងគ ជា

ព្ពះអមាច ស់ និងព្ពះអងគសលរ គ្ ះល ើេ។ ព្ពះជាមាច ស់ជត្ងជត្សាត ប់

អនកជានិចច ដ៊ូចលនះ អវីជដលអនកព្ត្ូវល្វើ រពឺ្ត្ូវនិយេលៅកានព់្ទង់ រឺ

រក់ដ៊ូចជាព្ទងកំ់ពងុជត្លៅពីៃខុអនក។ លបើសិនជាអាច ស៊ូៃជសវងរកៃតិ្ត

ភកតជិាព្រសីាបរស័ិទ ឲ្យអ្សិាា នជាៃេួអនក នងិល្វើជាសាកសរីបស់អនក។   

ការកាា េជាព្រីសាបរិស័ទ រឺមានន័េថា លេើងទទួលសាគ ល់ និងលជឿ

ដ៊ូចត្លៅ: 

• ព្ពះជាមាច ស់បលងកើត្លេើងៃក ឲ្យមានទនំ្ទក់ទនំងមនលសចកតពី្សឡាញ់ ជា

ៃេួព្ពះអងគ  

• ជត្លេើងមាន ក់ៗ បានោស់ព្បឆំងនងឹព្ពះអងគ លោេរស់លៅ ាៃសត

ងោ់របស់លេើង ល ើេបានបដិលស្អំណាចរបស់ព្ពះអងគ  

• ទលងវើរលនះរឺជាអលំពើបាប ល ើេលោសមនអលំពើបាប រជឺាលសចកតសីាា ប ់

• ប៉ាុជន ត ព្ពះព្ទងព់្បោនដំលណាះព្សាេ ៃកលេើងរាលគ់ាន  លោេចាត់្

ព្ពះរាជបពុ្ាព្ពះអងគ ព្ពះលេស ៊ូវព្រសីា ឲ្យសុរត្ជំនសួលេើង។ 

ឆបើអនកមាន
អារមមណ៍ថា អនកបាន
ឆប្តៀមចិតែឆែើម្បីឆែើរ
តាមប្ពះឆយស ៊ូវ  
ឆ ះឆយើងខ្ញំស៊ូម
ឆលើកទឹកចិតែអនក  
ឲ្យឆធែើការសឆប្មចចិតែ 
ឆៅឆពលឥ ូវឆនះ។ 



• ព្ពះលេស ៊ូវបានសុរត្ ជត្បីមែៃលព្កាេៃក ព្ពះអងគមានព្ពះជនមរស់ល ើង វញិ លោេប ា្ ញថា ព្ពះជាមាច ស់បាន

ទទួលេកការលះបង់ ជដលព្ពះអងគបានល្វើជំនួសលេើង។ 

• លនះជាអលំណាេមនលសចកតសីលរ គ្ ះ ជដលកនងុលន្ទះ លេើងៃិនសៃនឹងទទួលការអត់្លោសបាប ជត្លេើងអាច

ទទួលការអត់្លោសបាប និងលសចកតីសលរ គ្ ះ លោេព្ពះរុណរបស់ព្ពះអងគ ាៃរេៈលសចកតីជំលនឿរបស់លេើង 

រឺគាម នៃល្ាបាេណាល្សងលទងត្ល ើេ។ 

ាៃពិត្ ការអះអាងខាងលលើលនះ រឺជាលសចកតីពិត្ជាៃ៊ូលោា ន មនដំណឹងលអរបស់ព្ពះលេស ៊ូវ ជាលសចកតីពិត្ជត្ៃេួ

រត់្ ជដលន្ទឲំ្យអនកទទួលលសចកតីសលរ គ្ ះ។ ព្ពះព្ទងន់ឹងជួេអនក ឲ្យអាចជៃនះបញ្ា លំបាក ជដលអនកមាន លៅកនងុ

ការសលព្ៃចចិត្តទទួលបុណយព្ជៃុជទឹក លៅព្ពះ វិររ និងរស់លៅជាព្រីសាបរិស័ទ ខណៈលពលជដលអនកចាប់ល្តើៃ

ការល្វើដំលណើរជាៃួេព្ពះអងគ។  

អនកអាចសលព្ៃចចិត្តទទួលលជឿព្ពះលេស ៊ូវ លៅលពលឥ ូវលនះបាន! អនកអាចអ្ិសាា នទទួលលជឿព្ពះអងគ ាៃលំន្ទំ

ខាងលព្កាៃលនះ។  កយលពចន៍ខាងលព្កាៃលនះ រឺព្គាន់ជត្ជាលំន្ទមំនការអ្ិសាា ន ជត្ជដលសំខាន់បំ្ុត្លន្ទះ រឺអនក

បានអ្ិសាា នលចញចិត្តរបស់អនក :  

ព្ពះអមាច ស់លេស ៊ូវលអើេ ទ៊ូលបងគពំ្ត្ូវការព្ពះអងគ។ ស៊ូៃអរព្ពះរុណព្ពះអងគ ជដលបានសុរត្លៅលលើលឈើ

ឆក ងជំនួសទ៊ូលបងគំ។ ទ៊ូលបងគសំ៊ូៃលបើកចិត្តទ៊ូលបងគំ ទទួលព្ពះអងគល្ើវជាព្ពះអងគសលរ គ្ ះ និងជាព្ពះអមាច ស់

របសទ់៊ូលបងគំ។ ទ៊ូលបងគសំ៊ូៃអរព្ពះរុណព្ពះអងគ ជដលបានអត់្លោសបាបឲ្យទ៊ូលបងគំ ល ើេព្បោនជីវិត្

អស់កលបជានិចចដល់ទ៊ូលបងគំ។ ស៊ូៃព្ពះអងគយងៃកលសាេរាជយ លលើបលា័ងកជីវិត្ទ៊ូលបងគ។ំ ស៊ូៃជកមចនទ៊ូល

បងគឲំ្យលៅជាៃនុសសជដលព្ពះអងគសពវព្ពះ ឫទ័េ អាជៃ៉ាន។  

ព្ពះជាមាច ស់ជត្ងជត្សាត ប់លេើងជានិចច ដ៊ូចលនះ អវីជដលលេើងព្ត្ូវល្វើ លន្ទះរឺព្ត្ូវនិយេលៅកាន់ព្ពះអងគ រឺរកដ់៊ូច

ជាព្ពះអងគកំពុងជត្លៅពៃីុខលេើង។ លបើសិនជាអាច ស៊ូៃឲ្យៃិត្តភកតិជាព្រីសាបរិស័ទ អ្ិសាា នជាៃួេអនក។  



 

លបើសិនជាលោកអនកចង់ជសវងេល់បជនែៃអំពីព្ពះលេស ៊ូវ 

និងអំពីការអវីជដលព្ពះអងគបានល្វើសព្មាប់អនក ស៊ូៃោញ 

េក ឬdownload លសងវលៅ លរឿងមនកតីសងឃឹៃ ាៃ 

អាស័េោា ន :  

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

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

