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សេចក្តីស្តើម 

ការប្រកាន់ខ្ជារ់នូវសេចក្តីជំសនឿ 
ការលះបង់ ស ើមបីស ើរតាមព្រះព្រីេទ 

 

ម្តត យ របេខ្់ញុំម្តនការរិបាក្ចតិ្ត។ ខ្ញុំ ឹងចាេ់ថា គាត្់មិនេបាយចិត្ត 
សព្រះគាត្់បានរាយាមបញ្ញះបញូ្លខ្ញុំ ឲ្យលះបង់សេចក្តីជុំសនឿ

ថ្មីមួយ ដ លខ្ញុំស ើបដត្បាន  ួលយក្។ គាត្់ថា “ក្ូនកាា យជាព្រីស្ទទ នស ើយ សត្ើ

ក្ូន ឹងថា ក្ូនបានស្វើអ្វីខុេខាះ? ក្ូនបានសបាះបង់ព្បពរណរីបេ់ព្រួស្ទរ។ ឪរុក្

របេក់្ូនម្តនការខក្ចិត្តណាេ់  ដ លមិនអាចព្រប់ព្រងព្រួស្ទររបេ់សយើង ឲ្យ

បានលអ។”  នទឹមនឹងស ះ ឪរុក្ខ្ញុំម្តនការឈចឺាប់ក្នញងចិត្ត យា៉ា ងស្ទា ត្់សេាៀម។ 

គាត្ស់រងមិនលក្់អ្េ់រយៈសរលបីបួនយបស់ ើយ សព្រះគាត្់រិត្ថា ក្ូនព្េីគាត្់

បានសបាះបង់សចាលព្បពរណពី្រួស្ទរ ស ើយស ើរតាមស្ទេ  “បរស េ”។ 

 កាលស ះ ខ្ញុំម្តនអាយុ១៥ឆ្ន ុំ ស ើយស ើបដត្បានយាងព្រះសយេ ូវព្រីេទ ចូល

រង់ក្នញងចិត្តខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានស្វើការេសព្មចចិត្ត  ួលសជឿព្រះអ្ងគ សោយចិត្ត រកក្រាយជា

រនស់រក្ សោយ ឹងថា ខ្ញុំបានស្វើនូវសរឿង ៏ចាុំបាច់មួយ។ ប៉ាុដនត សរលស ះជីវិត្ខ្ញុំក្៏

បានជួបរយញះស្ាៀង។ ខ្ញុំម្តនការឈចឺាប់ សរលដ លបាន ឹងថា ឪរុក្ម្តត យខ្ញុំម្តន

ការរិបាក្ចិត្ត និងខក្ចិត្តយា៉ា ងខ្ា ុំងចុំសរះខ្ញុំ។  
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 ខ្ញុំក្៏ចាប់ស្តើមរិត្អ្ុំរមីូលស ត្ុដ លខ្ញុំបានកាា យជាព្រីេទបរិេ័  ស ើយឆ្ាល់

ថា សត្ើការេសព្មចចិត្តសនះព្ត្ឹមព្ត្ូវឬស ។ សត្ើខ្ញុំជាក្ូនមិនលអឬ? សត្ើខ្ញុំរួរដត្បនត

ព្បកានខ់្ា ប់តាមជុំសនឿថ្មីរបេ់ខ្ញុំឬ? សត្ើខ្ញុំរតិ្ជាចង់កាា យជាេិេសរបេ់ព្រះសយេ ូវ

ឬ? សត្ើខ្ញុំបានសព្ត្ៀមខាួនសបាះបង់សចាលសេចក្តពី្េឡាញ់ និងការគាុំព្ របេ់ព្ក្ញម

ព្រួស្ទរខ្ញុំឬស ? សត្ើការេសព្មចចិត្តសនះ ព្ត្ឹមព្ត្ូវឬអ្ត្់?  

 ក្នញងប រមពីរ លូកា ១៤:២៦ ព្រះសយេ ូវបានម្តនបនទូលថា “សបើអ្នក្ណាមក្ឯ

ខ្ញុំ សោយមិនបានលះអាល័យរឪីរកុ្ម្តត យ ព្បរនធក្ូន បងបអូនព្បញេព្េី និងជវិីត្

ខាួនឯង្ង អ្នក្ស ះនងឹស្វើជាេេិសខ្ញុំមនិបានស ”។  

 សរឿងសនះហាក្់ ូចជាបញ្ហា ព្បឈមដ លខ្ញុំក្ុំរុងជួបព្ប ះ។ សរលដ លម្តត យ

របេខ្់ញុំោក្់េម្តព ្ឲ្យខ្ញុំផ្លា េ់បតូររុំនិត្ ខ្ញុំម្តនអារមមណ៍ថា ហាក្់ ូចជាព្ត្ូវស្វើការ

េសព្មចចិត្តសព្ជើេសរកេរវាងព្រះសយេ ូវ និងឪរុក្ម្តត យរបេ់ខ្ញុំ។ សបើខ្ញុំចង់ស្ទត ប់

បង្គគ បឪ់រុក្ម្តត យខ្ញុំ ស ើយមិនចង់ឲ្យរួក្គាត្់រិបាក្ចិត្ត ស ះខ្ញុំព្ត្ូវដត្សបាះបង់សេ

ចក្តជីុំសនឿរបេ់ខ្ញុំ។ ប៉ាុដនត ព្រះសយេ ូវហាក្់ ូចជាក្ុំរុងដត្ព្បាប់ខ្ញុំ ឲ្យ “េអប់” 

ឪរុក្ម្តត យខ្ញុំ។ សត្ើតាមនយ័ព្ត្ង់ ព្រះអ្ងគរតិ្ជាេរវព្រះ ័យឲ្យខ្ញុំេអបរ់កួ្គាត្ដ់មនឬ? 

សត្ើខ្ញុំអាចបនតព្េឡាញឪ់រកុ្ម្តត យខ្ញុំ សោយមនិស ើរតាមព្រះអ្ងគបានឬស ?  

 សត្ើអ្នក្ក្ុំរុងដត្ជួបបញ្ហា ព្េស ៀងនឹងខ្ញុំដ រឬស ? សត្ើព្ក្ញមព្រួស្ទរ ឬេ រម

ន៍របេ់អ្នក្ បានព្បឆ្ុំងនឹងជុំសនឿ ដ លអ្នក្ម្តនចុំសរះព្រះជាម្្តេ់ឬស ? សត្ើអ្នក្

ក្ុំរុងដត្េថិត្សៅសព្កាមេម្តព ្ ដ លបងខុំឲ្យអ្នក្ វិលព្ត្ឡបស់ៅរក្ជុំសនឿស្ទេ  

ដ លអ្នក្ធ្លា ប់ម្តនកាលរមីុខឬ ស ើយសត្ើអ្នក្ឆ្ាល់ស ថា សេចក្តជីុំសនឿសនះេក្តិេម

នឹងឲ្យអ្នក្  ួលរងការឈចឺាប់យា៉ា ងសនះឬ?  

 េូមអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យខ្ញុំដចក្ចាយ ីប ទ ល់ពនជីវិត្ខ្ញុំ ជាមួយអ្នក្  ូចត្សៅ : 
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 ១ី 

ការសជឿប្រះរនទូលេនាា 
“សរក្ព៏្បាប់គាត្់ថា ចូរសជឿ ល់ព្រះអ្ម្្តេ់សយេ ូវព្រីេទសៅ ស ះនឹងបានេសគង្គគ ះ

ស ើយ ព្រមទុំងរួក្ព្រួស្ទរសោក្្ង”- ក្ិច្ការ ១៦:៣១ 

 

  

ខ្ញុំ បានចាបក់្ុំសណើត្ក្នញងព្រួស្ទរចិនេឹងាបូរក ដ លព្បកាន់ខ្ា ប់តាមព្បពរណីចិន។ 

ឪរុក្ម្តត យខ្ញុំជាក្ូនសៅជុំ ន់សព្កាយរបេ់ អ្ុំបូរហាក្់កា ដ លេថិត្ក្នញង

ចុំសណាមព្ក្ញម ដ លសព្បើសព្ក្ៀមភាស្ទចិនេុំខ្ន់ៗ។ សយើងបានចសព្មើនវ័យ្ុំសឡើង 

សោយ  ួលការបសព្ងៀនឲ្យថាវ យបងគុំព្រះរបេ់ជនជាត្ិចិន  ូចព្រួស្ទរចិនភារ

សព្ចើន។ សយើងក្ប៏ាន ុត្្ូប នងិដេនចុំណីអាហារ  ល់បុរវបុរេរបេ់សយើង 

ស ើមបីបុំសរញត្ព្មូវការរបេ់រួក្សរ សៅក្នញងស្ទថ នមនុេសស្ទា ប់។ សរបានចាត្់ ុក្

ជុំសនឿ និងការអ្នុវត្តនទ៍ុំងសនះ យា៉ា ង ូលុំ ូោយថាជា “អ្ត្តេញ្ហា ណរបេ់ជន

ជាត្ចិិន” ដ លជាដ្នក្មួយពនវបប្ម៌ និងជាត្ិស្ទេន៍របេ់ចិន។  

 សរលដ លអ្នក្បានចសព្មើនវ័យ្ុំសឡើង ក្នញងព្បពរណសីនះ បានេសព្មចចិត្ត

  ួលសជឿព្រះសយេ ូវ សរបានចាត្់ ុក្អ្នក្ស ះ ជាមនុេសដ លបានសបាះបង់សចាល
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ព្បពរណី ស ើយដថ្មទុំងបានក្បត្់ជាត្ិស្ទេន៍ខាួន្ងដ រ។ រួក្សរ ុំមក្នូវក្តី

អាម្ត៉ា េ ់ល់ព្ក្ញមព្រួស្ទរ និងេ រមន៍ សោយស ើរតាមស្ទេ បរស េ ស ើយ

សស្ទម ះេម័ព្រចុំសរះព្រះរបេ់បរស េ។ 

 សៅក្នញងការចូលរួមរិ្េីុំខ្ន់ៗ  ូចជារិ្មីងគលការ និងបុណយេរ ឪរុក្ម្តត

យរបេ់រួក្សរនឹង “បាក្់មុខ” ស ើយនងឹព្ត្វូអ្នក្ ព ស ៀលថា ចញ្ិមឹក្នូមនិបានលអ។

 រួក្សរក្ ៏ុំមក្នូវភារអាប់ឱន ល់ឪរុក្ម្តត យ្ងដ រ សព្រះរួក្សរនឹងមិន

អាចស្វើរិ្សី្ទេ  ឲ្យឪរុក្ម្តត យខាួន ប ទ បរ់ីឪរុក្ម្តត យខាួនស្ទា ប់សៅ ស ើយក្៏

មិនអាចស្វើការ ុំនុក្បព្មញងឪរុក្ម្តត យខាួនឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ  សៅក្នញងស្ទថ នមនុេស

ស្ទា ប់។ 

 េព្ម្តប់ឪរុក្របេ់ខ្ញុំ សរឿងសនះេុំខ្នច់ុំសរះគាត្់ជារិសេេ សព្រះគាត្់ជាក្ូន

ចបងក្នញងព្រួស្ទរ និងជាេម្តជិក្េុំខ្ន់ របេ់េម្តរមន៍ព្ត្ក្ូលហាក្់កា ដ លជា

អ្ងគការ្ាូវការមួយ ដ លអ្្ិរក្ស និងព្បកាន់ខ្ា ប់ នូវព្បពរណីរបេ់ជនជាត្ិចិន 

និងអ្ុំបហូាក្់កា។ 

 ឪរុក្ខ្ញុំរិត្ថា គាត្់នឹងម្តនភារអាម្ត៉ា េ់ សោយស្ទរខ្ញុំកាា យជាព្រីេទបរិេ័ ។ 

ម្តត យខ្ញុំក្ប៏ាននិយាយ្ងដ រថា ឪរុក្ខ្ញុំរិត្ថា គាត្់បានស្វើជារុំរូអាព្ក្ក្់ ដ លមិន

បានចិញ្ឹមក្ូនឲ្យកានត់ាមព្បពរណីរបេស់យើង ឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ។  

 ប៉ាុដនត សរឿងទុំងសនះមិនេុំខ្ន់ចុំសរះខ្ញុំស ៀត្សឡើយ សរលដ លខ្ញុំបានេសព្មច

ចិត្ត ស ើរតាមព្រះសយេ ូវ។ សៅសរលស ះ ខ្ញុំព្គាន់ដត្បារមភថា សត្ើជុំសនឿសលើព្រះ

សយេ ូវ ជាជុំសនឿ ៏ព្ត្ឹមព្ត្ូវដមនឬ? ខ្ញុំក្ប៏ានេួរេុំណួរ ូចជា “សត្ើខ្ញុំជានរណា? 

សត្ើខ្ញុំរេ់សៅ ក្នញងរិ្រសោក្សនះ ស ើមបីអ្វី? ស ត្ុអ្វសីោក្ិយសនះ ម្តនភាររសញរ

ពញ៉ាយា៉ា ងសនះ ស ើយសត្ើម្តន ុំសណាះព្ស្ទយស ? សត្ើប ទ ប់រីខ្ញុំស្ទា ប់សៅ វិញ្ហា ណខ្ញុំ

នឹងសៅក្ដនាងណាស ៀត្?” កាលស ះ ខ្ញុំរិត្ថា ជុំសនឿរបេ់ព្រីស្ទទ នហាក្់ ូចជា 
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ម្តនចសមាើយេព្ម្តប់េុំណួរទុំងអ្េ់សនះ។ 

 សរឿងសនះបានចាបស់្តើម សៅសរលដ លមិត្ត្ ក្តរិបេ់ខ្ញុំម្តន ក្់ដ លជាព្រីេទ

បរិេ័  ស ម្ ះ សវរ ូនីកា(Veronica) បាន្ាយ ុំណឹងលអព្បាប់ខ្ញុំ។  ងបាន

ដចក្ចាយ អ្ុំរីអ្វីដ ល ងបានសរៀន ក្នញងព្រះរមពីរ  ងបានអ្សញា ើញខ្ញុំ ឲ្យចូលរួម

ក្មម វិ្ី្ាយ ុំណឹងលអ ស ើយបង្គា ញខរមពីរ ដ លម្តន ូចជា យ៉ាូហាន ៣:១៦ 

“ បិត្ព្រះព្ ង់ព្េឡាញ់មនុេសសោក្  ល់សម៉ាាះបានជាព្ ង់ព្បទនព្រះរាជបុព្តា

ព្ ង់ដត្១ ស ើមបីឲ្យអ្នក្ណាដ លសជឿ ល់ព្រះរាជបុព្តាស ះ មិនព្ត្ូវ វិ េសឡើយ 

រឺឲ្យម្តនជីវិត្អ្េក់្លបជានិច្ វិញ”។ 

 រ ីុំបូង ខ្ញុំមិនសជឿអ្វីដ ល ងនិយាយស ។ សត្ើអ្វីដ ល

 ងនិយាយ ជាការរិត្ដមនឬ? ព្រីេទបរិេ័ ដ លខ្ញុំ

ស្ទគ ល់ ក្៏មិនស ើញម្តនជីវិត្ដ លលអជាងខ្ញុំស  សព្រះរួក្

សរក្ស៏ៅដត្ម្តនការរិបាក្ សៅក្នញងជីវិត្។  ូចសនះ សត្ើខ្ញុំ

កាា យជាព្រីេទបរិេ័  ស ើមបីអ្វី?  

 សត្ើចុំដណក្ឯព្រះសយេ ូវ វិញ សត្ើព្ ង់មិនដមនជា

បុរេ ដ លម្តនេក្រ់ណស៌តាន ត្ ស ើយដ្នក្រណស៌ខៀវស ឬ?  

 ខ្ញុំបានេួរេុំណួរជាសព្ចើនអ្ុំរីជីវិត្ ប៉ាុដនត កាលស ះ 

ខ្ញុំក្ុំរុងដត្ម្តនជីវិត្លអរួរេម។ ខ្ញុំម្តនព្រួស្ទរជា ី

ព្េឡាញ់ ខ្ញុំជាមនុេសម្តនព្បជាព្បិយភារ ក្នញងចុំសណាមមិត្ត្ ក្តិ ស ើយខ្ញុំក្ប៏ាន

  ួលល ធ្លលអ ក្នញងដ្នក្ក្ីឡា និងការសរៀនេូព្ត្។ ខ្ញុំមិនម្តនអារមមណ៍ថា ខ្ញុំ

ព្ត្ូវការព្រះស ះស ។ ចសមាើយដ លខ្ញុំរក្ស ើញ ក្នញងជុំសនឿព្រីេទបរិេ័  ហាក្់ ូច

ជាេមស ត្ុ្ល ដត្ខ្ញុំមិនរិត្ថា ខ្ញុំចាុំបាច់ព្ត្ូវស្វើការេសព្មចចិត្តផ្លទ ល់ខាួន ស ើមបី

ស ើរតាមព្រះសយេ ូវស ះសឡើយ។ 

ឪពុកខ្ុ ុំគិតថា គាត់
នឹងមានភាពអាមា៉ា ស ់
ដោយសារខ្ុ ុំក្លា យជា
គ្គីសទបរស័ិទ។  
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 ប៉ាុដនត សៅសរលោា ចមួយស ះ សរលដ លខ្ញុំក្ុំរុងដត្សរងសៅសលើដព្រ ខ្ញុំម្តន

អារមមណថ៍ា ចិត្តរបេខ្់ញុំក្ុំរុងដត្ម្តនចស ា ះព្បសហាង។  ូចសនះ ខ្ញុំក្ប៏ានអ្្ិស្ទា ន

ថា “ព្រះអ្ងគសអ្ើយ សបើេិនព្រះអ្ងគរិត្ជាព្រះដមន សត្ើព្រះអ្ងគអាចបង្គា ញ ូលបងគុំ 

ឲ្យស្ទគ ល់សេចក្តរីិត្បានស ?”  

 មិនយូរប៉ាុ ម ន សៅសរលរសេៀលពថ្ាសៅរ៍ សរលដ ល

ខ្ញុំក្ុំរុងដត្ស ើរសៅរក្ត្ូបលក្់កាសរ ម ម្តនមនុេសម្តន ក្់

បានមក្ជួបខ្ញុំ។ គាត្់ក្៏បានេុុំឲ្យខ្ញុំចុំណាយសរលស្ទត ប់

 ុំណឹងលអ។ ស ើមបីជាការរួរេម ខ្ញុំក្ប៏ានយលព់្រម

អ្ងគញយស្ទត ប់គាត្់ ។ សៅសរលស ះ ខ្ញុំបានឮខរមពីរ ដ ល

ៗ ដ លខ្ញុំធ្លា ប់បានស្ទត ប់ជាសព្ចើន ងមក្ស ើយ បានជាខ្ញុំ

ដថ្មទុំងអាចេូព្ត្ខរមពីរស ះស ៀត្្ង។ ប៉ាុដនត សៅពថ្ា

ស ះ ម្តនអ្វីមា៉ា ងបានសក្ើត្សឡើង។ សរលដ លគេតីស ះ

ដចក្ចាយប រមពីរ យ៉ាូហាន ៣:១៦  ល់ខ្ញុំ ខរមពីរស ះ

បានចាក្់សោត្ចិត្តខ្ញុំយា៉ា ងខ្ា ុំង។  

 ខ្ញុំម្តនការប៉ាះរលច់ិត្ត មិនដមនសោយស្ទរអ្វីដ លគាត្់និយាយ ឬសោយស្ទរ

រសបៀបដ លគាត្់និយាយស ះស ។ សៅសរលស ះ ខ្ញុំសជឿថា ព្រះ វិញ្ហា ណបរិេុ ធ

បានប៉ាះរល់ចិត្តខ្ញុំ ស ើយសេចក្តរីិត្ ក្នញងប រមពីរ យ៉ាូហាន ៣:១៦ បានព្ជួត្

ព្ជាបរខីួរក្ាលខ្ញុំ ចូលសៅ ល់ ួងចិត្តខ្ញុំ។ ភាា មៗស ះ ខ្ញុំក្ប៏ាន ឹងចាេ់ថា 

ខរមពីរសនះម្តនន័យ ូចសមតចចុំសរះខ្ញុំ។  

 ខ្ញុំក្ប៏ាន ឹងថា រក្យ “មនុេសសោក្” ដ លព្រះព្ ង់បាន “ព្េឡាញ់  ល់

សមា៉ាះ” រឺរាបប់ញូ្លទុំងខ្ញុំ្ងដ រ។ ខ្ញុំម្តនអារមមណ៍ថា ខ្ញុំម្តនបនទញក្ពនអ្ុំសរើបាប ៏

្ាន់ ស ើយក្ប៏ាន  ួលស្ទគ ល់ថា ខ្ញុំជាមនុេសម្តនបាប្ាន់ប៉ាុណាា  ស ើយខ្ញុំព្ត្ូវការ

ព្រះសយេ ូវខ្ា ុំងប៉ាុណាា ។  ីបុំ្ុត្ ខ្ញុំក្ប៏ានយល់ អ្ុំរមីូលស ត្ុដ លព្ ង់បាន

ដសចកតីពិត កនុ ងបទគម្ពីរ 
យ៉ា៉ូហាន ៣:១៦ បាន
គ្រតួគ្ជាបពីខរួកាលខុ្ុំ 
ច៉ូលដៅដលដ់ងួចិតតខុ្ុំ។  
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េុរត្ សៅសលើសឈើឆ្ា ង ជុំនួេខ្ញុំ ស ើយខ្ញុំក្អ៏្រព្រះរុណព្រះងគខ្ា ុំងណាេ់ ដ ល

បានព្េឡាញ់ខ្ញុំ។ សោយស្ទរព្រះព្ ង់ព្េឡាញ់ខ្ញុំ  ៏សមា៉ាះ បានជាព្រះអ្ងគព្បទន

ព្រះរាជបុព្តាដត្មួយរបេ់ព្រះអ្ងគ ឲ្យមក្េុរត្ជុំនួេខ្ញុំ ស ើយសបើខ្ញុំសជឿព្រះអ្ងគ 

ខ្ញុំនឹងមិន វិ េសឡើយ ដត្ម្តនជីវិត្អ្េក់្លបជានិច្។ 

 សរលដ លសេចក្តរីិត្សនះបានប៉ាះរល់ចិត្តខ្ញុំ ខ្ញុំក្ប៏ានយុំឥត្ឈប់។ វាជាសលើក្

 ីមួយស ើយ ដ លខ្ញុំបាន ឹងថា ខ្ញុំជាមនុេសម្តនបាប។  នទឹមនឹងស ះ ខ្ញុំក្អ៏្រព្រះ

រុណព្រះអ្ងគ េព្ម្តប់ការព្បទនការអ្ត្ស់ទេបាប។ សៅពថ្ាស ះ ខ្ញុំក្៏បានស្ទរ

ភារអ្ុំសរើបាបរបេ់ខ្ញុំ  ល់ព្រះសយេ ូវ ស ើយក្ប៏ាន  ួលព្រះអ្ងគ ជាព្រះអ្ម្្តេ់ 

និងព្រះអ្ងគេសគង្គគ ះផ្លទ ល់ខាួន។ 

 សទះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ ប ទ ប់រខ្ីញុំម្តនក្តីអ្ុំណរ ៏សររសរញស ើយ ខ្ញុំក្ប៏ាន

ចាបស់្តើមម្តនការថ្បប់ារមភ។ ខ្ញុំក្ប៏ានរិត្ ល់្ល វិបាក្ ដ លនឹងសក្ើត្សឡើងរកីារ

េសព្មចចិត្តរបេ់ខ្ញុំ ស ើយមិនយូរប៉ាុ ម ន ខ្ញុំក្ប៏ាន ឹងថា ឪរុក្ម្តត យរបេ់ខ្ញុំម្តន

អារមមណ៍ និងម្តនព្បត្ិក្មមយា៉ា ង ូចសមតច ចុំសរះការេសព្មចចិត្តសនះ។ ខ្ញុំេួរខាួន

ឯងថា សត្ើខ្ញុំបានស្វើអ្វីខុេ? សត្ើឪរកុ្ម្តត យខ្ញុំនឹងនិយាយ ូចសមតច សរលរួក្គាត្់ ងឹ

ថា ខ្ញុំកាា យជាព្រីស្ទទ ន?  

 ប៉ាុដនត គេតីស ះបានសលើក្ ឹក្ចិត្តខ្ញុំថា ក្នញងព្រួស្ទររបេ់ខ្ញុំ ខ្ញុំជាមនុេស ីមួយ

ដ លកាា យជាព្រីេទបរិេ័  ស ើយសរឿងសនះជាព្រឹត្តកិារណ៍ខ្ង វិញ្ហា ណ ៏េុំខ្ន់ 

ក្នញងព្រួស្ទរខ្ញុំ។ គាត្់ក្ប៏ានរំឭក្ខ្ញុំ អ្ុំរសីរឿងរបេ់ស្ទវ័ក្ប៉ាុល និងសោក្េុីឡាេ 

ដ លព្រះព្ ង់បានសោះសខ្ន ះព្ចវា ក្់សចញររីួក្សរ សៅក្នញងរុក្ សោយការអ្ស្្ទរយ 

ស ើយរួក្សរក្ប៏ានសៅ្ាយព្រះបនទូល ល់អ្នក្យាមរុក្(ក្ិច្ការ ១៦:៣០-៣១)។ 

សរលដ លអ្នក្យាមរុក្េួររួក្សរថា “សត្ើគាត្់ព្ត្ូវស្វើ ូចសមតច ស ើមបីឲ្យបាន

េសគង្គគ ះ?” ស្ទវ័ក្ប៉ាុលក្៏បានព្បាប់គាត្ថ់ា “ចូរសជឿ ល់ព្រះអ្ម្្តេ់សយេ ូវព្រីេទ

សៅ ស ះនឹងបានេសគង្គគ ះស ើយ ព្រមទុំងរួក្ព្រួស្ទរសោក្្ង”។ 
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ជាការរិត្ណាេ់ ស្ទវ័ក្ប៉ាុល និងសោក្េុីឡាេ មិនបាននិយាយថា ព្រួស្ទរ

របេអ់្នក្យាមរុក្ នឹងបានេសគង្គគ ះ សោយស្ទរគាត្់បាន  ួលសជឿព្រះស ះស ។ 

រួក្សរម្តន ក្់ៗ ព្ត្ូវដត្  ួលសេចក្តេីសគង្គគ ះ សោយការសឆ្ាើយត្បផ្លទ ល់ៗខាួន ចុំសរះ

ព្រះ ស ើយសរមិនអាចស្ទរសេចក្តេីសគង្គគ ះ រីម្តន ក្ស់ៅម្តន ក្់បានសឡើយ។ សទះជា

យា៉ា ងណាក្៏សោយ  ុំណឹងលអអាចចាក្់ឫេ សៅក្នញងជីវិត្ព្រួស្ទរណាមួយ តាមរ

យៈមនុេស ីមួយក្នញងព្រួស្ទរ ដ លង្គក្ដបរមក្រក្ព្រះព្រីេទ សោយសបើក្ចុំ រទវ រ 

ឲ្យព្ក្ញមព្រួស្ទរទុំងមូលបានស្ទត ប់ និងសមើលស ើញ ុំណឹងលអ ដ ល្ាយសចញ

តាមរយៈការព្បព្រឹត្តរបេ់គាត្់។  

 ប រមពីរក្ិច្ការ ១៦:៣២ បានដចងថា ប ទ ប់រអី្នក្យាមរុក្បាន  ួលសជឿ

ព្រះសយេ ូវ សោក្ប៉ាុល និងសោក្េុីឡាេ បាន្ាយព្រះបនទូលព្រះអ្ម្្តេ់  ល់

គាត្់ និងព្ក្ញមព្រួស្ទរគាត្់ទុំងមូល។   

 ខរមពីរសនះបាន ុំឲ្យខ្ញុំេងឃឹមថា ពថ្ាណាមួយ ឪរុក្ម្តត យ និងបងបអូនបសងាើត្

របេខ្់ញុំ នឹងបានស្ទគ ល់ព្រះ្ងដ រ។ ខ្ញុំម្តនឱកាេស្វើជាមនុេស ីមួយ ដ ល ុំព្រះ

រាជស្ទរ និងស្វើប ទ ល់ ល់ព្រួស្ទរខ្ញុំ។ ប៉ាុដនត ជា ុំបូង ខ្ញុំព្ត្ូវព្បឈមមុខោក្់ការ

ព្បឆ្ុំងរបេ់រួក្សរ។ 

 



11 

 

 ២ី 

ការជម្នះរញ្ហាប្រឈម្ 
សបើអ្នក្ណាមក្ឯខ្ញុំ សោយមិនបានលះអាល័យរឪីរុក្ម្តត យ ព្បរនធក្ូន បងបអូន

ព្បញេព្េី និងជីវិត្ខាួនឯង្ង អ្នក្ស ះនឹងស្វើជាេិេសខ្ញុំមិនបានស ។-លូកា 

១៤:២៦ 

 

ក្នញង រយៈសរលររីបដីខ ុំបងូ ខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទុំងអ្េ់ អ្ុំរជីុំសនឿដ លខ្ញុំ

ស ើបដត្ម្តន។ ខ្ញុំមិនហា ននិយាយព្បាប់ឪរុក្ម្តត យខ្ញុំសឡើយ សព្រះខ្ញុំខ្ា ច

ម្តនសរឿងសក្ើត្សឡើង។ មនុេសម្តន ក្រ់ត្់ ដ លខ្ញុំនិយាយព្បាប់ រឺបងបអូនសភាា ះរបេ់ខ្ញុំ 

ដ លខ្ញុំអាច ុក្ចិត្តថា គាត្់នឹងរក្ាសរឿងអាថ៌្ក្ុំបាុំងរបេ់ខ្ញុំ។  ងបានសមើលមក្ខ្ញុំ 

សោយការភ្ាក្់ស្អើល ស ើយក្ប៏ានសលើក្ព្ម្តមព មក្ស្វើជាការេញ្ហា ោេស់ត្ឿន

 លខ្់ញុំថា “ឯងនឹងម្តនសរឿងមិនខ្ន សរលដ លម្ត៉ា ក្់ និងបា៉ា  ឹងអ្ុំរសីរឿងសនះ!” 

 ខ្ញុំក្៏មិនហា នសៅព្រះវិហារដ រ ប៉ាុដនត បាន  ួលការព្ ព្ ង់ខ្ង វិញ្ហា ណ  តាម

រយៈការអ្្ិស្ទា នជាប់ជានិច្ ការអានព្រះរមពីរ និងការជួបជុុំជាស ៀងទត្់ ជា

មួយមិត្ត្ ក្តិ ដ លជាព្រីេទបរិេ័  ដ លបានបសព្ងៀនខ្ញុំអ្ុំរពី្រះ សៅសព្កាយសម្ត៉ា ង

សរៀន។  សរៀងរាល់សរលព្រឹក្ ខ្ញុំបានចុំណាយសរលអ្្ិស្ទា នសៅរក្ព្រះ និងអានព្រះ

រមពីរ ប៉ាុដនត ខ្ញុំបានោក្ព់្រះរមពីរស ះ ប ទ ប់រអីានស ើយ ស ើមបីក្ុុំឲ្យរកួ្គាត្ ់ឹង។ 
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សទះជាយា៉ា ងណាក្៏សោយ ខ្ញុំមិនអាចោក្ស់រឿងសនះបានយូរស ។   

 ពថ្ាមួយ ខ្ញុំបានស្ាចព្រះរមពីរសៅសលើត្ុ។ បា៉ា ខ្ញុំក្ប៏ានស ើញ ស ើយ ឹងថា ព្រះ

រមពីរប ៊ីបរបេ់ខ្ញុំជាសេៀវសៅអ្វី។ ក្នញង មគាត្់ជាឪរុក្ដ លកាន់ព្បពរណចីិន 

គាត្ម់ិនបានព្បឈមមុខោក្់ខ្ញុំសោយផ្លទ ល់ស  ដត្គាត្់បានព្បាប់ម្ត៉ា ក្់ឲ្យេួរ ុំខ្ញុំ 

អ្ុំរសីរឿងព្រះរមពីរស ះ។ មិនយូរប៉ាុ ម ន គាត្់ក្ប៏ានអ្ងគញយចុះ ស ើយក្ប៏ានេួរព្ត្ង់

ៗដត្មតងថា “ស ត្ុអ្វបីានជាក្ូនអានព្រះរមពីរប ៊ីប?” 

 សរលស ះ ខ្ញុំមិន ឹងថាព្ត្ូវនិយាយ ូចសមតចស  សព្ៅរសី្ទរភារថា ខ្ញុំបានកាា យ

ជាព្រីស្ទទ នស ើយ។ ម្ត៉ា ក្់អ្េរ់ក្យនិយាយ ស ើយក្ប៏ានព្រវកក្ាល សោយការព្េ

ង្គ៉ា ក្ចិត្ត។ ក្នញងអ្ុំឡញងសរលរីរបីពថ្ាប ទ ប់ ខ្ញុំមិនស ើញម្តនសរឿងអ្វីស ៀត្សក្ើត្សឡើង

ស ។ ម្ត៉ា ក្ប់ា៉ា ខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីស ៀត្ អ្ុំរីបញ្ហា សនះ ដត្ខ្ញុំម្តនអារមមណ៍តានត្ឹង

យា៉ា ងខ្ា ុំង។ ខ្ញុំ ឹងថា ខ្ញុំនឹងម្តនសរឿងសព្ចើនជាងសនះស ៀត្។  

 ប៉ាុ ម នពថ្ាសព្កាយមក្ បា៉ា ក្ប៏ាន ុចេុំបុព្ត្មួយចាបម់ក្ខ្ញុំ សោយផ្លទ ល់ព  

ស ើយក្ប៏ានសចញសៅស្វើការ សោយមិននិយាយអ្វមីួយម្ត៉ា ត្់។ ក្នញងស ះ គាត្ប់ានេរ

សេរ អ្ុំរកីារខក្ចតិ្ត នងិការរបិាក្ចតិ្ត ដ លគាត្ម់្តន សោយស្ទរខ្ញុំកាា យជាព្រសី្ទទ ន។ 

គាត្ក់្ប៏ានេរសេរអ្ុំរបីរាជយ័របេគ់ាត្ ់ ក្នញង មជាឪរកុ្ ដ លមនិបានព្របព់្រង

ព្រសួ្ទរឲ្យបានលអ ស ើយក្ប៏ានព្បាបថ់ា ខ្ញុំអាចនងឹម្តនសរឿង សោយស្ទរ សងវើររបេខ្់ញុំ។ 

 គាត្់ក្ប៏ានចងអញលបង្គា ញថា សយើងមិនអាចម្តនព្រះរីរស្សងគាន  សៅក្នញង្ទះដត្

មួយបានសឡើយ។ ព្ក្ញមព្រួស្ទរខ្ញុំបានេច្ាថា នឹងសស្ទម ះេម័ព្រចុំសរះព្រះមួយព្ក្ញម 

សោយសជឿថា ព្រះទុំងស ះ នឹងជួយឲ្យសយើងម្តនភារេុខស្ទនត ភារេុខ ុម និង

េុវត្ថិភារ ដ លជាអ្វដី លឪរុក្ម្តត យខ្ញុំចង់ឲ្យសយើងម្តន។ ប៉ាុដនត សរលស ះ ខ្ញុំបាន

ង្គក្ដបរខនងោក្់ជុំសនឿរបេ់ព្ក្ញមព្រួស្ទររបេ់ខ្ញុំ ស ើយបានស ើរតាមព្រះសយេ ូវ 

 ូចសនះ រួក្សររិត្ថា ខ្ញុំបានស្វើឲ្យព្រះទុំងស ះខឹង ស ើយស្វើឲ្យព្ក្ញមព្រួស្ទរសយើង

ង្គយរងសព្គាះ។ 
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 សៅសរលរសេៀល ដ លស ះ ម្ត៉ា ក្់បានឲ្យខ្ញុំអ្ងគញយចុះ ស ើយក្ប៏ានយក្សរឿង

េុំបុព្ត្ស ះមក្និយាយ។ សរលសនះ ខ្ញុំអាចសមើល ឹងថា គាត្់ខឹងនឹងខ្ញុំស ើយ។ 

គាត្ក់្ប៏ាននិយាយសោយេសមាងឮៗជាងមុនថា “បា៉ា ក្ូនសរមិនេូវបានសរងស ។ 

គាត្ក់្ុំរុងដត្រិបាក្ចិត្ត។ គាត្់ម្តនអារមមណថ៍ា គាត្់បរាជ័យ។ ក្ូនសមើលអ្វីដ ល

ក្ូនបានស្វើចុះ! ក្ូនមិនបានបុំសរញក្រណីក្ិច្ជាក្ូនស ។ បា៉ា ក្ម្ត៉ា ក្់ខុំចិញ្ឹមអ្ប់រំ

ក្ូន សត្ើក្ូនេងរុណបា៉ាម្ត៉ា ក្់ វិញយា៉ា ង ូចសនះឬ?” 

 ម្ត៉ា ក្់ក្ប៏ានចងអញលបង្គា ញ្ងដ រថា ការេសព្មចចិត្តរបេ់ខ្ញុំ ម្តនន័យ ូចសមតច 

ចុំសរះព្ក្ញមព្រួស្ទរសយើង។ គាត្់ថា “ចុះសបើេិនជាបងបអូនបសងាើត្របេ់ក្ូន ស្វើមក្

សលើក្ូន ូចសនះដ រ សត្ើក្ូនម្តនអារមមណ៍យា៉ា ងណា? សត្ើនរណានឹងស្វើរិ្បីុណយ

េរឲ្យបា៉ាម្ត៉ា ក្់? សត្ើនរណានឹង ុត្្ូបឲ្យបា៉ាម្ត៉ា ក្់? សត្ើស្ទច់ញាត្ិរបេ់បា៉ា ក្ូននឹង

និយាយថាសម៉ាចខាះ អ្ុំរីក្ូន? ក្ូនបាន ុំមក្នូវក្តីអាម្ត៉ា េ់មក្សលើសយើងទុំងអ្េគ់ាន !” 

 គាត្់ក្ប៏ាននិយាយ អ្ុំរកីារព្រួយបារមភមួយចុំនួន ដ លគាត្់និងបា៉ា ខ្ញុំម្តនចុំសរះ

ខ្ញុំ។ គាត្់េួរខ្ញុំថា សត្ើខ្ញុំក្ុំរុងដត្ព្ត្ូវបានសរ ុំឲ្យវសងវងឬ? សត្ើនរណា ុំខ្ញុំឲ្យចូល

ស្ទេ សរ សោយ ុំខ្ញុំឲ្យង្គក្សចញរពី្បពរណរីបេ់ព្រួស្ទរ?  

 ខ្ញុំមិនបានរាយាមការររខាួនឯង ឬព្បដក្ក្ជាមួយគាត្់សឡើង ដត្ព្គាន់ដត្បាន

ស្ទត ប់គាត្់ សោយមិននិយាយអ្វីទុំងអ្េ់។ ម្ត៉ា ក្់ព្បដ លជាក្ុំរុងដត្េងឃឹមថា 

គាត្អ់ាចផ្លា េ់បតូររុំនិត្ខ្ញុំ ប៉ាុដនត ខ្ញុំសៅដត្មិនសឆ្ាើយត្ប។ មួយេនទញះសព្កាយមក្ គាត្់

ក្ឈ៏បន់ិយាយ។ ខ្ញុំ វិលព្ត្ឡប់សៅបនទបខ្់ញុំ វិញ ស ើមបីរិត្អ្ុំរអី្វីដ លគាត្់បាន

និយាយ និងស ើមបីដេវងរក្ជុំនួយមក្រពី្រះ។  

 ខ្ញុំអ្្ិស្ទា នថា “ឱព្រះវរបិតាដ លរង់សៅស្ទថ នេួរ៌  ូលបងគុំរិបាក្ចិត្តណាេ់ 

សរលដ លសរឿងសនះបាន្លប៉ាះរល់មក្សលើព្រួស្ទរ ូលបងគុំសព្ចើនយា៉ា ងសនះ ប៉ាុដនត 

េូមព្រះអ្ងគជួយ ូលបងគុំ ឲ្យសៅដត្ម្តនជុំសនឿ រងងម្តុំ។  ូលបងគុំ ឹងថា ព្រះអ្ងគរិត្

ជាម្តនដមន ប៉ាុដនត  ូលបងគុំព្ត្ូវការក្ម្តា ុំង ស ើមបីេ ូព្ទុំ”។ 

 ខ្ញុំក្ុំរុងដត្ព្បឈមមុខោក្់ស្ទថ នភារ ៏រិបាក្។ ខ្ញុំម្តនអារមមណ៍ថា រួក្គាត្់
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ក្ុំរុងដត្ឲ្យខ្ញុំស្វើការេសព្មចចិត្តសព្ជើេសរកេរវាងព្រះ និងរួក្គាត្់ ដត្ឪរុក្ម្តត យខ្ញុំ 

និងព្រះសយេ ូវេុ ធដត្េុំខ្ន់ចុំសរះខ្ញុំ។ បា៉ា ម្ត៉ា ក្់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំសបាះបង់សចាលព្រះ 

“របេ់បរស េ” ដត្ខ្ញុំ ឹងថា ខ្ញុំមនិអាចស្វើបានស ។  នទឹមនឹងស ះ ខ្ញុំមិនឲ្យឪរុក្

ម្តត យខ្ញុំរិត្ថា ខ្ញុំក្ុំរុងដត្ចាក្សចញររីួក្គាត្់ស ះសឡើយ។ 

 ព្រះសយេ ូវបានម្តនបនទូល អ្ុំរបីញ្ហា ព្បឈមសនះ សៅក្នញងប រមពីរ លូកា 

១៤:២៦ ថា “សបើអ្នក្ណាមក្ឯខ្ញុំ សោយមិនបានលះអាល័យរឪីរុក្ម្តត យ ព្បរនធ

ក្ូន បងបអូនព្បញេព្េី និងជីវិត្ខាួនឯង្ង អ្នក្ស ះនឹងស្វើជាេិេសខ្ញុំមិនបានស ”។ 

ព្ត្ង់ចុំណចុសនះ ព្រះសយេ ូវមិនបានម្តនបនទូលតាមន័យព្ត្ង់ ឲ្យរួក្េិេសេអប់

ព្ក្ញមព្រួស្ទររបេ់ខាួនស ះសឡើយ។ ព្រះអ្ងគក្ុំរុងដត្ជុំរុញរួក្សរ ឲ្យរតិ្អ្ុំរកីារលះ

បង់ ស ើមបីស្វើជាេិេសរបេ់ព្រះអ្ងគ ស ើយក្ប៏ានេួររួក្សរថា សត្ើរួក្សរបាន

សព្ត្ៀមខាួន ស ើមបី  ួលព្រះអ្ងគជាម្្តេ់ពនជីវិត្របេ់រួក្សរស ើយឬសៅ។ ប ទ ប់រី

ព្រះអ្ងគបានម្តនបនទូលនូវរក្យទុំងសនះស ើយ ភាា មៗស ះ ព្រះអ្ងគក្ប៏ានម្តន

បនទូលជារក្យសព្បៀបព្ប ូចមួយចុំនួន អ្ុំរអី្នក្ដ លមិនបានសព្ត្ៀមខាួនបញ្បអ់្វី 

ដ លខាួនបានចាប់ស្តើម។ ម្តនបុរេម្តន ក្់ ដ លមិនបានបា៉ា ន់ស្ទម នថា ខាួនម្តនព្បាក្់

ព្រប់ព្គាន់ ស ើមបីចាបស់្តើមការស្ទងេង់ ស ើយម្តនសេតចមួយអ្ងគ ដ លមិនបាន

រិត្រិចារណាថា ខាួនម្តន ័រព្រប់ព្គាន់ មុនសរលស្វើេគង្គគ ម។  

 ព្ត្ង់ចុំណចុសនះ ព្រះសយេ ូវក្ុំរុងដត្េួរថា សត្ើអ្នក្ហា នលះបង់សព្ចើនប៉ាុណាា  

ស ើមបីស ើរតាមខ្ញុំ? សត្ើអ្នក្បានសព្ត្ៀមខាួន ស ើមបីយក្ខ្ញុំជា ីមួយ ជាេុំខ្ន់ជាងព្ក្ញម

ព្រួស្ទររបេ់អ្នក្ឬស ? សត្ើអ្នក្បានសព្ត្ៀមខាួន ស ើមបីលះបង់អ្វីៗទុំងអ្េ់ ដ លអ្នក្

ព្េឡាញ់ សោយរាប់បញូ្លទុំងជីវិត្របេ់អ្នក្ឬស ?  

 កាលស ះ ខ្ញុំក្ុំរុងដត្ជួបបញ្ហា ព្បឈមមួយសនះឯង។ សត្ើខ្ញុំហា នលះបង់សព្ចើន

ប៉ាុណាា  ស ើមបីស ើរតាមព្រះសយេ ូវ? សត្ើខ្ញុំេម័ព្រចិត្ត  ួលព្រះអ្ងគជាម្្តេ់ពនជីវិត្ខ្ញុំ 

សោយមិនខ្ា ចឪរុក្ម្តត យខ្ញុំមិនេបាយចិត្តឬ? សត្ើខ្ញុំរួរដត្ស្វើការ្សះ្ា និងថ្ាឹង

ដថ្ាងឲ្យសេមើគាន  រវាងសេចក្តពី្េឡាញ់ចុំសរះព្រះសយេ ូវ និងសេចក្តីព្េឡាញ់

ចុំសរះឪរុក្ម្តត យខ្ញុំ សោយរសបៀបណា?  



15 

 

 បី ី

ការសជឿទុក្ចិតតចំស ះការធានា 
“ព្ ង់ក្ម៏្តនព្រះបនទូលរក្យសព្បៀបសៅសរថា សត្ើមនុេសខ្វ ក្់អាចនឹង កឹ្មនុេស

ខ្វ ក្ប់ានឬស  សត្ើមិនធ្លា ក្់សៅក្នញងរសតត ទុំង២ ក្់ស ឬអ្ី?” -លូកា ៦:៣៩ 

 

ខ្ញុំ េងឃមឹថា ខ្ញុំអាចរក្ស ើញ វិ្ីសឆ្ាើយេុំណួររបេ់ឪរុក្ម្តត យខ្ញុំ ស ើយព្ត្ូវ

និយាយអ្ុំរអី្វីខាះព្បាប់រួក្គាត្់។ ្ទញយសៅ វិញ ខ្ញុំបាន  ួលការ ឹក្ ុំ ៏

ស្ទមញាមួយមក្រពី្រះ ឲ្យស្វើជាេមរប ទ ល់របេ់ព្រះអ្ងគ។ 

 ការសឆ្ាើយត្បសនះ បាន ុំឲ្យខ្ញុំម្តនការក្មានតចិត្តខ្ា ុំងណាេ់។ ព្រះអ្ងគហាក្់

 ូចជាក្ុំរុងដត្ព្បាប់ខ្ញុំថា ការដ លខ្ញុំបានេសព្មចចិត្តស ើរតាមព្រះអ្ងគ រឺជា សងវើរ

 ៏ព្ត្ឹមព្ត្ូវ ស ើយសបេក្ក្មមរបេ់ខ្ញុំ សៅសរលសនះ រពឺ្ត្ូវដចក្ចាយ អ្ុំរកីាររុក្រក្

ស ើញរបេ់ខ្ញុំ  ល់ព្ក្ញមព្រួស្ទរខ្ញុំ។ សរលដ លខ្ញុំក្ុំរុងេសព្មចចិត្តសព្ជើេសរកេ 

យក្ព្រះ ឬព្រួស្ទររបេ់ខ្ញុំ ព្រះអ្ងគក្ប៏ានព្តាេ់សៅខ្ញុំ ឲ្យដចក្ចាយ អ្ុំរសីេចក្តី

ព្េឡាញ់របេ់ព្រះសយេ ូវ  ល់រួក្សរ។  

 ម្តនមនុេសម្តន ក្ប់ានសលើក្ ឹក្ចិត្តខ្ញុំ សោយនិយាយសព្បៀបព្ប ូច អ្ុំរសីបេក្

ក្មមរបេ់ខ្ញុំថា : ឧបម្តថា អ្នក្ និងព្ក្ញមព្រួស្ទររបេ់អ្នក្ក្ុំរុងដត្រេ់សៅ ក្នញង

ព្បអ្បប់ិ ជិត្មួយ។ សរលស ះ រិ្ រសោក្របេអ់្នក្ រសឺៅក្នញងព្បអ្បស់ ះស ើយ។ 
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អ្នក្អាចសមើលស ើញដត្អ្វីៗ ដ លម្តនក្នញងព្បអ្ប់ស ះប៉ាុសណាា ះ។ សបើនរណាម្តន ក្់

ព្បាប់អ្នក្ថា រិ្រសោក្ដ លសៅសព្ៅព្បអ្ប់្ុំជាង និងលអជាង ស ះអ្នក្

ព្បដ លជារិត្ថា គាត្់ក្ុំរុងដត្និយាយសរឿងដ លរួរឲ្យអ្េេ់ុំសណើចស ើយ។ 

សទះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ ពថ្ាមួយ អ្នក្រក្ស ើញក្ូនសស្ទរមួយ ដ លអាចសបើក្ទវ រ

ព្បអ្បស់ ះ។ អ្នក្សបើក្ទវ រស ះសចញមក្សព្ៅព្បអ្ប់ ស ើយក្ប៏ាន ឹងថា គាត្់រិត្

ជានិយាយព្ត្ូវដមន។ សៅសព្ៅព្បអ្ប់ស ះ រិត្ជាម្តនរិ្រសោក្ ដ ល្ុំជាង 

និងលអជាងអ្វីៗដ លអ្នក្ស ើញក្នញងព្បអ្ប់។ 

 សត្ើអ្នក្នឹងស្វើ ូចសមតច? សត្ើអ្នក្នងឹសបាះក្ូនសស្ទរសចាល ស ើយបនតសៅក្នញង

ព្បអ្បជ់ាមួយព្រួស្ទរអ្នក្ សោយស្ទរអ្នក្មិនចង់ស្វើឲ្យម្តនភារលអក្់ក្ក្រ ក្នញង

ព្រួស្ទរឬ? ឬអ្នក្នឹងសបាះជុំហានសចញរពី្បអ្បស់ ះ ស ើមបីដេវងយល់អ្ុំររីិ្រសៅ

ខ្ងសព្ៅ រួចព្ត្ឡបម់ក្ព្ក្ញមព្រសួ្ទរអ្នក្ ស ើមបីព្បាប់រួក្សរអ្ុំរអី្វីដ លអ្នក្បាន ឹងឬ?  

 ប រមពីរ លូកា ៦:៣៩ បាននិយាយេងាត្់្ាន់ អ្ុំរសី្ទរៈេុំខ្ន់ពនការ  ួល

ស្ទគ ល់ និងយល់អ្ុំរីសេចក្តរីិត្ មនុនឹងសយើងរាយាមដចក្ចាយ សេចក្តីរិត្ស ះ

 លអ់្នក្ ព ។ រឺ ូចដ លព្រះសយេ ូវបានម្តនបនទូលថា “សត្ើមនុេសខ្វ ក្់អាចនឹង

 ឹក្មនុេសខ្វ ក្់បានឬស  សត្ើមិនធ្លា ក្់សៅក្នញងរសតត ទុំង២ ក្់ស ឬអ្ី?” (លូកា 

៦:៣៩)។ សយើងមិនអាច ឹក្ ុំអ្នក្ ព  ឲ្យស ើរតាម្ាូវព្ត្ូវបានសឡើយ សបើេិនជា

សយើងមិន ឹងចាេ់ថា ្ាូវដ លសយើងក្ុំរុងដត្ស ើរស ះ  ជា្ាូវព្ត្ូវ។ 

 ខរមពីរសនះបានសលើក្ ឹក្ចិត្តខ្ញុំខ្ា ុំងណាេ់។ ឥឡូវសនះ ខ្ញុំបានរក្ស ើញសេចក្តី

រិត្ស ើយ ម្តនដត្ព្រះសយេ ូវស  ដ លអាចេសគង្គគ ះសយើង ស ើយខ្ញុំអាច ុំព្រួស្ទរ

ខ្ញុំ សៅរក្សេចក្តីរិត្ ៏អ្ស្្ទរយសនះ។ ស ើយ វិ្ីលអបុំ្ុត្ ស ើមបី ុំរកួ្សរឲ្យស្ទគ ល់

សេចក្តរីិត្សនះ រពឺ្ត្ូវព្េឡាញ់ និងសគាររឪរុក្ម្តត យខ្ញុំ។ តាមរយៈរក្យេមតី និង

ការព្បព្រឹត្តរបេ់ខ្ញុំ ខ្ញុំអាចបង្គា ញរួក្គាត្់ឲ្យស្ទគ ល់ព្រះព្រីេទ ដ លជាព្រះអ្ម្្តេ់ 

និងព្រះអ្ងគេសគង្គគ ះពនរិ្រសោក្។ សបេក្ក្មមថ្មីមួយសនះបានជួយឲ្យខ្ញុំយលក់ាន់
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ដត្ចាេ់ អ្ុំរសីេចក្តជីុំសនឿរបេ់ខ្ញុំ។ មុនសរលខ្ញុំដចក្

ចាយ អ្ុំរីអ្វីដ លខ្ញុំស ើបដត្រក្ស ើញស ះ ខ្ញុំ ឹងថា ខ្ញុំព្ត្ូវ

យល់ចាេ់ អ្ុំរសីេចក្តជីុំសនឿរបេ់ខ្ញុំ។ 

 ក្នញង ុំណាក្់កាលស ះ ខ្ញុំព្ត្ូវដត្ម្តនល ធភារសឆ្ាើយ

េុំណួរមូលោា នមួយចុំនួន  ូចជា : សត្ើព្រះសយេ ូវជា

ព្រះដមនឬ សត្ើជុំសនឿសលើព្រះព្រីេទព្គាន់ដត្ជាស្ទេ 

មួយស ៀត្ឬ? សត្ើព្រះអ្ងគរិត្ជាព្រះអ្ម្្តេ់ និងព្រះអ្ងគ

េសគង្គគ ះពនរិ្រសោក្ដមនឬ?  

 ស ត្ុអ្វីខ្ញុំរួរដត្ថាវ យបងគុំព្រះអ្ងគ? សត្ើខ្ញុំអាចសជឿ ុក្

ចិត្ត ចុំសរះការអ្វីដ លព្រះរមពីរបានដចង អ្ុំរពី្រះអ្ងគ 

និងអ្ុំរកី្ិច្ការដ លព្រះអ្ងគបានស្វើឬស ?  

ដពលដដលខ្ុ ុំកុំពុងសដគ្ម្ច
ចិតតដគ្រីសដរសី យកគ្ពះ ឬ
គ្គសួាររបសខ់្ុ ុំ គ្ពះអងគក៏
បានគ្ាសដ់ៅខ្ុ ុំ ឲ្យដចក
ចាយ អុំពីដសចកតី

គ្សឡាញ់របសគ់្ពះដយស ៉ូវ 
ដលព់កួដគ។  
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 ី៤ 

ការស្េែងយលអ់ំរជីំសនឿឲាយបានចាាេ ់
ស ើយគាម នសេចក្តីេសគង្គគ ះ សោយស្ទរអ្នក្ណាស ៀត្សស្ទះ  បិត្សៅសព្កាមសម  

គាម ន មស ម្ ះណាស ៀត្បានព្បទនមក្មនុេសសោក្ ឲ្យសយើងរាល់គាន បានេ

សគង្គគ ះស ះសឡើយ។ ក្ិច្ការ ៤:១២ 

 

ស ើ 
មបសីឆ្ាើយេុំណួរទុំងសនះ ខ្ញុំក្ប៏ានរិត្សឡើង វិញ អ្ុំរីសរលដ លខ្ញុំេសព្មច

ចិត្តស ើរតាមព្រះសយេ ូវព្រីេទ តាុំងរសីរល ុំបូង ស ើយសមើលព្រះបនទូល 

ក្នញងព្រះរមពីរប ៊ីប។ 

សត្ើព្រះសយេ វូរតិ្ជាព្រះដមនឬ? សោយស្ទរខ្ញុំចូលចិត្តអានសេៀវសៅ ស ះខ្ញុំ

ក្ប៏ានរក្ស ើញក្ុំណត្ព់្តាព្បវត្តិស្ទគេតជាសព្ចើន ដ លបានបង្គា ញថា ព្រះសយេ ូវ

រិត្ជាបានរេ់សៅ សលើដ្ន ីសនះ កាលរជីាង២រន់ឆ្ន ុំមុន ស ើយព្ ង់ព្ត្ូវសរឆ្ា ង

រ ូត្ ល់អ្េ់ព្រះជនម។ ប៉ាុដនត ក្នញងចុំសណាមស ះ ម្តនក្ុំណត្ព់្តាជាសព្ចើន ដ ល

មិនេូវនិយាយ អ្ុំរកីារអ្ះអាងរបេ់ព្រះសយេ ូវថា ព្រះអ្ងគជាព្រះរាជបុព្តាពន

ព្រះ ស ើយសយើងអាច្សះ្ាឲ្យជានឹងព្រះ សោយ  ួលសជឿព្រះអ្ងគ ស ើយព្រះ

អ្ងគបានម្តនព្រះជនមរេ់សឡើង វិញ ប ទ ប់រពី្រះអ្ងគេុរត្បានបីពថ្ា។ ខ្ញុំព្ត្ូវដត្

រិចារណា អ្ុំរីការអ្ះអាងរបេ់ព្រះអ្ងគ ស ើយេសព្មចចិត្តសជឿថា អ្វីដ លព្រះ
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អ្ងគម្តនបនទូលស ះ ជាការរិត្ឬអ្ត្់។ សទះជាយា៉ា ងណាក្៏សោយ អ្វីដ លសោក្េុី 

សអ្េ លូអ្ុីេ(C. S. Lewis) ដ លជាអ្នក្និរនធព្រីេទបរិេ័  បាននិយាយ បានស្វើ

ឲ្យខ្ញុំភ្ាក្់ស្អើលណាេ់។ គាត្់បានេសងាត្ស ើញថា សោយស្ទរព្រះសយេ ូវបានស្វើការ

អ្ះអាង ូចសនះ សបើព្រះអ្ងគមិនដមនជាព្រះរាជបុព្តាពនព្រះស  ស ះព្រះអ្ងគជាមនុេស

ក្ុ ក្់ ឬជាមនុេសឆ្គួត្ស ើយ។ សរលដ លខ្ញុំបានអានព្រះរមពីរប ៊ីប នងិសេៀវសៅ ព 

ស ៀត្ ខ្ញុំក្ប៏ានស្វើការេននិោា នថា អ្វីដ លព្រះសយេ ូវម្តនបនទូល រជឺាការរិត្ដមន។ 

ព្ ង់ជាព្រះរាជបុព្តាពនព្រះ ព្ ង់យាងចុះមក្ដ្ន ី ស ើមបីេុរត្ជុំនួេសយើង ព្រះអ្ងគ

បានម្តនព្រះជនមរេ់សឡើង វិញ ស ើយកាលណាសយើង  ួលសជឿព្រះអ្ងគ សយើងនឹងម្តន

ជីវិត្អ្េ់ក្លបជានិច្។ 

 ខ្ញុំក្ម៏្តនការប៉ាះរលច់ិត្ត សរលដ លបាន ឹងថា ព្រះព្ ង់ព្េឡាញខ្់ញុំខ្ា ុំងយា៉ា ង

សនះ។ ព្រះរមពីរបានដចងថា ព្រះអ្ងគបានបសងាើត្រិ្រសោក្មក្ សោយស្ទរព្រះអ្ងគជា

សេចក្តពី្េឡាញ់ ស ើយព្រះអ្ងគេរវព្រះ ័យនឹងដចក្រំដលក្សេចក្តីព្េឡាញ់របេ់

ព្រះអ្ងគ។ ព្រះអ្ងគបានបសងាើត្មនេុសជាត្ិ ស ើមបីម្តន ុំ ក្់ ុំនងជាមួយរួក្សរ ប៉ាុដនត 

សយើងបានបះសបារព្បឆ្ុំងនឹងព្រះអ្ងគ។ ការមិនស្ទត ប់បង្គគ បរ់បេ់សយើងរឺជាអ្ុំសរើបាប 

ដ លបានបណាត លឲ្យសយើងោច់សចញរពី្រះ។  

 សទេពនអ្ុំសរើបាប រឺជាសេចក្តីស្ទា ប់ ប៉ាុដនតព្រះព្ ង់បានចាត្់ព្រះរាជបុព្តាព្រះ

អ្ងគ ឲ្យមក្េុរត្ជុំនួេសយើង ស ើមបីឲ្យសយើងអាច  ួលការអ្ត្់សទេ ស ើយ វិលព្ត្

ឡប់មក្រក្ការព្បក្បេនិ ធស្ទន លជាមួយព្រះអ្ងគ វិញ។ ប រមពីរក្ិច្ការ ៤:១២ បាន

ដចងថា “គាម នសេចក្តីេសគង្គគ ះ សោយស្ទរអ្នក្ណាស ៀត្សស្ទះ  បិត្សៅសព្កាមសម  

គាម ន មស ម្ ះណាស ៀត្បានព្បទនមក្មនុេសសោក្ ឲ្យសយើងរាល់គាន បានេសគង្គគ ះ

ស ះសឡើយ”។ 

សត្ើព្រះរមពរីប ៊ីបម្តនលក្ខណៈដ លររួឲ្យសជឿឬស ? ខ្ញុំបានបនតសមើលព្រះរមពរីប ៊ីប 

ស ើមបីដេវងយល់អ្ុំរលីក្ខណៈរបេ់ព្រះសយេ ូវ មូលស ត្ដុ លព្រះអ្ងគយាងចុះមក្
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ដ្ន ី ការអ្វីដ លព្រះអ្ងគបានស្វើេព្ម្តប់សយើង និងមូលស ត្ុដ លសយើងព្ត្ូវដត្

សជឿព្រះអ្ងគ។ សរលស ះខ្ញុំក្ប៏ាន ឹងថា ជុំសនឿសលើព្រះព្រីេទរឹងដ្អក្ទុំងព្េញង សៅ

សលើការអ្វដី លម្តនដចងក្នញងព្រះរមពីរប ៊ីប ប៉ាុដនត សត្ើខ្ញុំអាច ុក្ចិត្តព្រះរមពីរឬស ?  

  ូចសនះ ខ្ញុំក្ប៏ានដេវងយល់ព្បវត្តិព្រះរមពីរប ៊ីប ស ើយបាន ឹងថា ព្រះរមពីរប ៊ីប

ម្តន៦៦ក្ណឌ  ដ លព្ត្ូវបាននិរនធសោយអ្នក្និរនធ៤០ ក្់ ក្នញងចស ា ះរយៈសរលជាង

១៥០០ឆ្ន ុំ។ ្មមតា សេៀវសៅដ លនិរនធ សោយអ្នក្និរនធសព្ចើន ក្់ ក្នញងចស ា ះរយៈ

សរល ៏ដវងយា៉ា ងសនះ អាចម្តន េសនៈដ លប៉ាះ ងគិចគាន  និងការររិណ៌ ដ ល

ព្បឆ្ុំងគាន ស ើយ។ ប៉ាុដនត ខ្ញុំម្តនការភ្ាក្់ស្អើលណាេ់ សរលដ លបាន ឹងថា ក្ណឌ

ទុំង៦៦ពនព្រះរមពីរប ៊ីប ម្តនភារេុីេង្គវ ក្់គាន  ស ើយខាឹមស្ទរពនក្ណឌ ទុំងអ្េ់ក្៏

ម្តនការរួបរួមគាន ដត្មួយ្ងដ រ។ ក្ណឌ រមពីរទុំងស ះនិយាយអ្ុំរពី្រះដត្មួយ អ្ុំរី

សេចក្តពី្េឡាញ់ដ លព្រះអ្ងគម្តនចុំសរះមនុេសជាត្ិទុំងអ្េ់ និងអ្ុំរសីេចក្តី

បរិេុ ធឥត្សខ្្ះរបេ់ព្រះអ្ងគ។ ស ើយក្ណឌ រមពីរនីមួយៗេុ ធដត្ចងអញលបង្គា ញ

មនុេស ឲ្យង្គក្សៅរក្ព្រះសយេ ូវ ដ លម្តនដត្ព្រះអ្ងគស ដ លអាចជួយេសគង្គគ ះ

សយើង និងជួយសយើងឲ្យម្តន ុំ ក្់ ុំនងជាមួយព្រះ។  

 ខ្ញុំក្ប៏ាន ឹង្ងដ រថា ព្រះរមពីរម្តនមូលោា នព្រឹះព្បវត្តិស្ទគេត ដ លក្នញងស ះ 

សរឿងជាសព្ចើនក្នញងព្រះរមពីរដ លនិយាយអ្ុំរីព្រឹត្តកិារណ៍ព្បវត្តិស្ទគេត្ ុំៗ ម្តន្េតញ

តាង សៅក្នញងេិោចារិក្ និងវត្ថញបរុាណ។  

 សរលដ លខ្ញុំរិត្អ្ុំរចីុំណចុេុំខ្ន់ៗទុំងអ្េ់សនះ ខ្ញុំអាច ឹងថា ព្រះរមពីរព្ត្ូវ

បាននិរនធ សោយមនុេសព្បដ ល៤០ ក្់ ប៉ាុដនត ព្រះព្ ង់ជាអ្នក្បណាត លចិត្តរួក្

សរឲ្យនិរនធ។ រ ឺូចដ លស្ទវ័ក្ប៉ាលុបានរំឭក្សោក្្ីម៉ាូសថ្ ដ លជាេិេសរបេ់

គាត្ថ់ា “ព្របទ់ុំងប រមពីរ រជឺាព្រះព្ ង់បានបសញ្ញព្រះវិញ្ហា ណបណាត លឲ្យ

ដត្ងស  ក្៏ម្តនព្បសយាជន៍េុំរាប់ការបសព្ងៀន ការរំឭក្ឲ្យ ឹងខាួន ការព្បសៅ ុំរង់ 

និងការបង្គា ត្់ខ្ងឯសេចក្តីេុចរិត្”(២្ីម៉ាូសថ្ ៣:១៦)។ 
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ស ត្អុ្វបីានជាខ្ញុំររួដត្សជឿព្រះអ្ងគ?  ូចសនះ ព្រះសយេ ូវរឺជាព្រះរិត្ដមន 

ស ើយសយើងក្អ៏ាចសជឿព្រះរមពីរ្ងដ រ។ សទះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ ស ត្ុអ្វីខ្ញុំរួរ

ដត្សជឿព្រះអ្ងគ? សោយស្ទរខ្ញុំបានសរៀនមុខ វិជាា  វិ ាស្ទគេតសៅស្ទោ ខ្ញុំបានរក្

ស ើញថា ខ្ញុំអាចយល់អ្ុំរជីុំសនឿរបេ់ព្រីេទបរិេ័ កាន់ដត្ចាេ់ សោយសព្បៀប

ស្ៀបភាររិត្ពនព្រះព្រីេទ ជាមួយនឹងព្ ឹេតីពន ុំ ញដ្ន ។ី ខ្ញុំក្ុំរុងដត្េថិត្សៅ

សព្កាមឥ ធិរលពន ុំ ញដ្ន ី សទះខ្ញុំមនិសជឿថា  ុំ ញដ្ន ីម្តនរតិ្ដមនក្ស៏ោយ។ 

សទះខ្ញុំខុំស្វើឲ្យខាួនខ្ញុំសឡើងសៅសលើយា៉ា ងណាក្ស៏ោយ ក្៏ ុំ ញដ្ន ីសៅដត្ទញខ្ញុំឲ្យ

ចុះមក្ដ្ន ី។ ខ្ញុំអាច  ួលស្ទគ ល់វា ស ើយរេ់សៅតាមចាបរ់បេ់វា ឬស្វើរុត្ជា

សជឿថា វាមនិរតិ្ជាម្តនដមន ស ើយ  ួល្ល វបិាក្រកីារមនិសជឿស ះ។  

 យា៉ា ងណាមិញ ខ្ញុំក្ប៏ានស ើញសេចក្តីរិត្ពនព្រះសយេ ូវ ម្តនឥ ធិរលមក្សលើខ្ញុំ

្ងដ រ សទះខ្ញុំសជឿ ឬមិនសជឿក្៏សោយ។  ូចសនះ ខ្ញុំព្ត្ូវដត្សជឿ។ សរឿងសនះមិនដមន

ជាការេសព្មចចិត្តសព្ជើេសរកេស្ទេ  ឬអ្នក្ ឹក្ ុំ េព្ម្តប់ស ើរតាមស ះស  

សព្រះសបើព្រះសយេ ូវរិត្ជា្ាូវដត្មួយសៅរក្សេចក្តីេសគង្គគ ះ និងជីវិត្អ្េក់្លប 

ស ះខ្ញុំព្ត្ូវដត្សជឿព្រះអ្ងគ។ 

 ប រមពីរយ៉ាូហាន ១:៣ បានដចងថា “ព្រប់របេ់ទុំងអ្េ់បានសក្ើត្មក្

សោយស្ទរព្ ង់ ស ើយក្នញងបណាត របេ់ដ លបានបសងាើត្មក្ទុំងប៉ាុ ម ន ស ះគាម នអ្វី

ណាមួយសក្ើត្មក្សព្ៅរពី្ ង់សឡើយ”។  

 សរឿងអ្ដី លខ្ញុំមិនស ើរតាមព្រះ ដ លជាព្ប្រពនជីវិត្ខ្ញុំ? សរឿងអ្ីដ លខ្ញុំដបរ

ខនងោក្់ព្រះអា ិក្ររបេ់ខ្ញុំ ដ លបានរាយាម្សះ្ា ុំ ក្់ ុំនងជាមួយខ្ញុំ និង

ព្ក្ញមព្រួស្ទរខ្ញុំ? 

 សរលដ លខ្ញុំរំឭក្ខាួនឯង អ្ុំរីសរលដ លខ្ញុំបានេសព្មចចិត្តស ើរតាមព្រះ ខ្ញុំក្៏

បាននឹក្ចាុំថា ខ្ញុំមិនបានេសព្មចចិត្តស ើរតាមព្រះ ទុំងងងឹត្ងងល់ស ះសឡើយ។ ខ្ញុំ
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បានយល់ខាឹមស្ទរពន ុំណឹងលអ ស ើយក្៏បាន ឹងថា ខ្ញុំក្ុំរុងដត្សជឿអ្វី ស ើយស ត្ុ

អ្វីខ្ញុំសជឿ។ ជាងសនះសៅស ៀត្ ជុំសនឿរបេ់ខ្ញុំក្ប៏ាន ុំឲ្យខ្ញុំម្តនការសបតជ្ាចិត្ត។ ខ្ញុំ ឹង

ថា ម្តនដត្ព្រះសយេ ូវស  ដ លអាចជួយេសគង្គគ ះ ូចសនះ ខ្ញុំបានេសព្មចចិត្តថាវ យ

ខាួន ល់ព្រះអ្ងគ ជាព្រះអ្ម្្តេ់ និងព្រះអ្ងគេសគង្គគ ះរបេ់ខ្ញុំ សោយថាវ យជីវិត្ និង

ម្តនការេម័ព្រសស្ទម ះចុំសរះព្រះអ្ងគ។ សនះជាការេសព្មចចិត្ត អ្េ់រចីិត្ត និងរុំនិត្។  

ចសមាើយដ លម្តនក្នញងព្រះរមពីរមិនព្គាន់ដត្បានស្វើឲ្យជុំសនឿខ្ញុំ កាន់ដត្ រងងម្តុំប៉ាុសណាា ះ

ស  ប៉ាុដនត ក្៏បានជួយឲ្យខ្ញុំរិត្ អ្ុំរអី្ត្ថន័យពនការរេ់សៅជាព្រីេទបរិេ័ ្ងដ រ។  

ខ្ញុំចង់បង្គា ញបា៉ាម្ត៉ា ក្់ខ្ញុំថា ការសជឿព្រះសយេ ូវ រឺមិនម្តនន័យថា ខ្ញុំបានដបរខនងោក្់ 

សក្រ ុំដណល និងព្បពរណវីបប្ម៌ចិនស ះស ។ ្ទញយសៅ វិញ ការសជឿព្រះសយេ ូវ 

រឺជាការ  ួលសជឿព្រះសយេ ូវ ជាព្រះអ្ម្្តេ់ និងព្រះអ្ងគេសគង្គគ ះពនជីវិត្ខ្ញុំ 

ស ើយដេវងយល់អ្ុំរជីីវិត្ តាម េសនៈរបេ់ព្រះអ្ងគ។ 

 សៅក្នញងការស ើរតាមព្រះ ខ្ញុំសៅដត្ជាជនជាត្ិចិន ក្នញងព្ត្ក្ូលហាក្់កា។ ខ្ញុំសៅ

ដត្អាចឲ្យត្ពមា និងសគាររវបប្ម៌ ព្បពរណី និងឫេរល់របេ់ជនជាត្ិខ្ញុំ សលើក្

ដលងដត្ដ្នក្ណា ដ លរារាុំងមិនឲ្យខ្ញុំស ើរតាមព្រះសយេ ូវ។ 
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 ី៥  

ការសោររប្រតិរតតដិល់ឪរុក្មាតាយ 
“ចូរឲ្យសគាររព្បត្ិបត្តិ ល់ឪរុក្ម្តត យ ស ើមបីឲ្យបានអាយដុវងសៅក្នញងព្េញក្ ដ ល

ព្រះសយ ូវា  ជាព្រះពនឯងព្ ង់ព្បទនឲ្យ”។ និក្ខមនុំ ២០:១២ 

 

ព្រះ រមពរីប ៊ីបបាននយិាយេងាត្់្ ានថ់ា សយើងព្ត្ូវដត្ស្ទត ប់បង្គគ ប់ និងសគាររ

ព្បត្ិបត្តិចុំសរះឪរុក្ម្តត យសយើង។ រឺ ូចដ លព្ក្ឹត្យ វិន័យ ី៥ ក្នញង

ចុំសណាមព្ក្ឹត្យ វិន័យ១០ព្បការបានបង្គគ ប់ថា “ចូរឲ្យសគាររព្បត្ិបត្តិ ល់ឪរុក្ម្តត

យ ស ើមបីឲ្យបានអាយុដវងសៅក្នញងព្េញក្ ដ លព្រះសយ ូវា  ជាព្រះពនឯងព្ ង់

ព្បទនឲ្យ” (និក្ខមនុំ ២០:១២)។ ព្ក្ឹត្យ វិន័យសនះបានដចង ប ទ ប់រពី្ក្ឹត្យ វិន័យ ី

៤ ដ លបង្គគ ប់ឲ្យសយើងព្េឡាញព្រះ។ ក្នញងព្គាេញ្ហា ថ្មី ស្ទវ័ក្ប៉ាុលបានម្តន

ព្បស្ទេន៍ថា “សក្មងរាល់គាន សអ្ើយ ចូរស្ទត ប់បង្គគ ប់ម្តតាបិតាខាួនក្នញងព្រះអ្ម្្តេ់ 

 បិត្ស្វើ ូសចាន ះស ើបបានព្ត្ូវ”(សអ្ស្េូរ ៦:១)។ 

 ព្រះរមពីរស ើមភាស្ទស សព្រើរ សព្បើរក្យ “ខ្សវ ” ដ លដព្បមក្ថា សគាររព្បត្ិ

បត្តិ ដ លរក្យសនះម្តនន័យថា “្ាន់” ឬ “ម្តន មាន់”។  ូចសនះ ការសគាររព្បត្ិប

ត្តិឪរុក្ម្តត យ រជឺាការឲ្យត្ពមា ៏្ ាន់ ឬ្តលឲ់្យនូវការសគាររ ចុំសរះមុន  ីរបេ់

រួក្គាត្់ ជាឪរុក្ម្តត យ។ ព្រះរមពីរក្ប៏ានរិរណ៌ ថា ព្រះសយេ ូវព្ ង់បានសគាររ

ព្បត្ិបត្តិចុំសរះឪរុក្ម្តត យខ្ងស្ទច់្មរបេ់ព្ ង់ សៅដ្ន ី កាលព្ ង់សៅ
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សក្មង ស ើយប ទ ប់រពី្ ង់បានយាងដបក្ររីួក្សរ សៅ ីព្ក្ញងសយរូស្ទឡិម រួក្សរក្៏

ម្តនការព្រួយបារមភរីព្រះអ្ងគ(លូកា ២:៥១)។ ស ើយសរលដ លព្ ង់ក្ុំរុងដត្

ជាបស់ៅសលើសឈើឆ្ា ង ព្ ង់បានផ្លត ុំសោក្យ៉ាូហាន ឲ្យបនតសមើលដថ្ព្រះម្តតាព្ ង់

(យ៉ាូហាន ១៩:២៦)។  

 បញ្ហា ព្បឈមរបេ់ខ្ញុំ សៅសរលស ះ រឺព្ត្ូវបនតសគាររព្បត្ិបត្តចិុំសរះឪរុក្ម្តត

យខ្ញុំ សោយមិនស្វើឲ្យប៉ាះរល់ ល់ជុំសនឿ ដ លខ្ញុំម្តនចុំសរះព្រះ។ ខ្ញុំក្ប៏ាន ឹងថា ខ្ញុំ

អាចស្វើ ូចសនះបាន សោយសគារររកួ្គាត្់ សោយស្ទត ប់បង្គគ ប់ និងដថ្រក្ារកួ្គាត្។់  

ខ្ញុំម្តនការសលើក្ ឹក្ចិត្ត សរលដ លបានអាន អ្ុំររីុំរូរបេ់សោក្ដគ វ នេុីេ សេា

 វ័រ(Francis Schaeffer) ជាស វវិ ូ ។ ឪរុក្ម្តត យរបេ់គាត្់ម្តនការរិបាក្

ចិត្ត សរលដ លគាត្់េសព្មចចិត្តចូលសរៀនស្ទោព្រះរមពីរ។ 

 សោក្ដគ វនេុីេក្ប៏ានរនយល់ សោយការសគាររថា គាត្់សជឿថា ព្រះព្ ង់

េរវព្រះ ័យឲ្យគាត្់សៅសរៀនស្ទោព្រះរមពីរ ប៉ាុដនត គាត្ស់ៅដត្បនតសគាររព្បត្ិបត្តិ

ចុំសរះឪរុក្ម្តត យគាត្់  ូចដ លព្រះរមពីរបានបសព្ងៀនគាត្់។  ីប ទ ល់របេគ់ាត្់ 

រិត្ជាបានស ើរត្ួរយា៉ា ងេុំខ្ន់ សៅក្នញងការ ុំអ្នក្ទុំងរីរឲ្យស្ទគ ល់ព្រះសយេ ូវព្រីេទ 

សៅសរលសព្កាយមក្ស ៀត្។ 

 ខ្ញុំបានរាយាមអ្េ់រេីមត្ថភារ សៅក្នញងការអ្នុវត្តនត៍ាម សគាលការណស៍នះ 

ក្នញងជីវិត្ខ្ញុំ។ សរលដ លម្តត យខ្ញុំបានរាយាមបញ្ញះបញូ្លខ្ញុំជាសព្ចើន ង ឲ្យសបាះ

បង់ជុំសនឿខ្ញុំសចាល ខ្ញុំបានេសព្មចចិត្តថា មិនសឆ្ាើយត្ប ឬព្បដក្ក្ជាមយួគាត្់។ ខ្ញុំក្៏

បានបង្គា ញសចញនូវការសគាររ នងិការរួរេម ក្នញង មជាក្ូន។ ខ្ញុំបានជួយ

ការង្គរ្ទះ និងជួយស ើរ ិញឥវា ន់ សរលណាគាត្់សព្បើខ្ញុំ។ កាលរមីុន ខ្ញុំព្បដក្ក្ 

សរលណារួក្សរសព្បើខ្ញុំឲ្យស្វើអ្វីមួយ ដត្ឥឡូវសនះ ខ្ញុំព្ត្ូវព្បាក្ ថា ខ្ញុំបានស្វើក្ិច្ការ

ទុំងស ះ សោយេម័ព្ររចីិត្ត។ 

 យូរៗមតង ខ្ញុំបានេួរម្ត៉ា ក្់ថា “ម្ត៉ា ក្ ់ស ើញស ? ចាប់តាុំងរសីរលដ លក្ូនកាា យ
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ជាព្រីស្ទទ ន ក្ូនសៅដត្ជាក្ូនរបេ់ម្ត៉ា ក្់ ស ើយម្តក្ស់ៅ

ដត្ជាម្ត៉ា ក្់របេក់្ូន”។ 

 ខ្ញុំក្ស៏ៅបនតកាន់តាមព្បពរណរីបេ់ជនជាត្ិចិន ព្ត្ង់

ចុំណចុណាដ លមិនបានរារាុំងខ្ញុំ មិនឲ្យស ើរតាមព្រះ

សយេ ូវ។ សរលណាស្ទច់ញាត្ិណាម្តន ក្់ោចាក្សោក្ 

ខ្ញុំបានជួយស្វើសនះស្វើស ះ សៅរិ្បីុណយេរ ស ើយបាន

បង្គា ញសចញនូវការសគាររ តាមរសបៀប ៏ព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ សៅ

ពថ្ាខួបពនការស្ទា ប់របេ់ជី ូនជីតាខ្ញុំ ខ្ញុំក្ប៏ានស្វើ ូចសនះ

្ងដ រ សោយបាន្តលក់ារសគាររ នងិនកឹ្ចាុំររីកួ្គាត្។់ 

 ខ្ញុំក្ប៏ានចូលរួមេ រមន៍ពនព្ត្ក្ូលហាក្់ការបេ់

បា៉ា ខ្ញុំ ស ើយក្ប៏ានសៅចូលរួមក្មម វិ្ីេងគមរបេ់េ រមនស៍នះ ឲ្យខ្នដត្បាន។ 

  នទឹមនឹងស ះ ខ្ញុំបានបនតជួបជុុំជាមយួព្រីេទបរិេ័  ព ស ៀត្ ស ើយអ្្ិស្ទា ន 

និងអានព្រះរមពីរជាស ៀងទត្់។ ព្រះជាម្្តេ់បានព្បទនខ្ញុំ នូវក្ម្តា ុំងខ្ង វិញ្ហា ណ 

ស ើមបីេ ូព្ទុំ ក្នញងជុំសនឿរបេ់ខ្ញុំ ក្ ៏ូចជាការ ឹក្ ុំ និងព្បាជ្ា ស ើមបីសោះព្ស្ទយ

បញ្ហា ព្បឈមរបេ់ខ្ញុំ ក្នញងអ្ុំឡញងសរល ៏រិបាក្ស ះ។ ខ្ញុំបានសតាងឲ្យជាប់ព្រះ

បនទូលេនារបេ់ព្រះ ដ លេនាថា នឹងជួយ និង ឹក្ ុំខ្ញុំ ស ើយព្រះអ្ងគបាន ឹក្

 ុំខ្ញុំ សោយសស្ទម ះព្ត្ង់ និងជាប់ជានិច្។ 

 ខ្ញុំសជឿថា ព្រះរុណព្រះ បានជួយឲ្យខ្ញុំម្តនការសបតជ្ាចិត្ត និង ឹក្ ុំខ្ញុំ ក្នញងការ

ព្បព្រឹត្ត ស ើយក្ប៏ានស្វើឲ្យស្ទថ នភារសៅក្នញង្ទះ ម្តនភារលអព្បសេើរសឡើង។ ឪរុក្

ម្តត យខ្ញុំមិនបាននិយាយថា ស្ទថ នភារក្នញង្ទះលអព្បសេើរសឡើងស  ដត្ខ្ញុំអាចសមើល ឹង

ថា  ីបុំ្ុត្ រួក្សរបាន  ួលស្ទគ ល់ការេសព្មចចិត្តរបេ់ខ្ញុំ សព្រះរកួ្គាត្ឈ់ប់

ហាមឃាត្់ខ្ញុំ មិនឲ្យសៅព្រះ វិហារ ឬសៅ  ួលបុណយព្ជមុជ ឹក្សៅសរលសព្កាយ

មក្ស ៀត្។ ខ្ញុំក្ប៏ានអ្រព្រះរុណព្រះេព្ម្តប់ការបនទនច់ិត្តរួក្គាត្់ សទះរួក្គាត្់

ខ្ុ ុំបានដាងឲ្យជាបគ់្ពះ
បនទ៉ូលសនារបសគ់្ពះ 
ដដលសនាថា នឹងរយួ 
និងដឹកនុំខ្ុ ុំ ដ ីយគ្ពះ
អងគបានដឹកនុំខ្ុ ុំ ដោយ
ដសាម ះគ្តង ់ និងជាបជ់ា
និចច។ 
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ម្តនការព្បឆ្ុំងរសីរល ុំបូងក្ស៏ោយ។ 

 ខ្ញុំក្ប៏ានស ើញ្េតញតាងពនការផ្លា េ់បតូរសនះ សៅសរលដ លបងបអូនសភាា ះរបេ់ខ្ញុំ

ក្ប៏ាន  ួលសជឿព្រះព្រីេទ្ ងដ រ ស្វើឲ្យខ្ញុំម្តនអ្ុំណរជារនស់រក្។ សរលស ះ បា៉ា

ម្ត៉ា ក្់ខ្ញុំមិនម្តនការរិបាក្ចិត្តខ្ា ុំង  ូចកាលខ្ញុំស ើបដត្  ួលសជឿព្រះស ះស ។ ម្តន

សរលមួយ បា៉ា ខ្ញុំព្ត្ូវបានមិត្ត្ ក្តគិាត្់ រិះរន់្ ាន់ៗ សោយស្ទរគាត្់បសណាត យឲ្យសយើង

កាា យជាព្រីស្ទទ ន ស ើយមិនបាន “ព្រប់ព្រងព្រួស្ទររបេ់គាត្់ ឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ”។  

បា៉ា  ឹងថា ខ្ញុំនិងបងបអូនសភាា ះខ្ញុំម្តនការរិបាក្ចិត្តប៉ាុណាា  ស ើយគាត្់ក្ប៏ានក្មានត

ចិត្តសយើង។ គាត្់ព្បាប់សយើងថា “ក្ុុំខវល់ររីួក្សរអ្ី។ រួក្សរមិន ឹងថា ខាួនឯងក្ុំរុង

និយាយអ្ីស ”។ 

 សយើងម្តនការភ្ាក្់ស្អើលមិនត្ិចស  សរលដ លឮគាត្ន់ិយាយ ូចសនះ។ គាត្់

មិនបានេតីបស ទ េសយើង ដ លបានស្វើឲ្យគាត្់បាក្់មុខស ះស  ្ទញយសៅ វិញ គាត្់

បានេសព្មចចិត្តការររសយើង វិញ។ 
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 ី៦ 

ការរេស់ៅ ក្នុងសេចក្តេីងាឃមឹ្ នងិការទុក្ចិតត 
 
 

ខ្ញុំ បាន  ួលសជឿព្រះសយេ ូវ ជាព្រះអ្ម្្តេ់ និងព្រះអ្ងគេសគង្គគ ះ អ្េ់រយៈ
សរលជាសព្ចើនឆ្ន ុំស ើយ។ ចាប់តាុំងរសីរលស ះមក្ រុណភារពនជីវិត្ថ្មី 

ដ លព្រះព្រីេទបានព្បទន រជឺាការផ្លា េ់ដព្ប ៏េុំខ្ន់បុំ្ុត្ ដ លខ្ញុំម្តន។ ខ្ញុំសៅ

ជួបបញ្ហា ព្បឈមក្នញងជីវិត្ ដត្ខ្ញុំអាចព្បឈមមុខសោះព្ស្ទយ សោយជុំនួយមក្រី

ព្រះ។ ព្រះអ្ងគបានព្បទននូវភារសរញបរិបូរ  ល់ជីវិត្ខ្ញុំ ដ លគាម នអ្វីអាច្តល់ឲ្យ

បានសឡើយ។ ខណៈសរលដ លខ្ញុំសរៀនរេ់សៅ តាមព្រះបនទូលព្រះ និងម្តនភារ

សរញវ័យ ក្នញង ុំ ក្់ ុំនងជាមួយព្រះអ្ងគ ខ្ញុំក្ប៏ានម្តន ុំ ក្់ ុំនងកាន់ដត្េនិ ធ

ស្ទន ល ជាមួយឪរុក្ម្តត យ និងបងបអូនបសងាើត្របេ់ខ្ញុំ ស ើយ ុំ ក្់ ុំនងរបេខ្់ញុំជា

មួយមិត្ត្ ក្តិក្ម៏្តនការ រកក្ចសព្មើនយា៉ា ងខ្ា ុំង។ 

 សោយស្ទរខ្ញុំដត្ងដត្ ឹងថា ខ្ញុំម្តនសបេក្ក្មមស្វើប ទ ល់  ល់ព្ក្ញមព្រួស្ទរខ្ញុំ 

ស ះខ្ញុំក្ប៏ានស ើញព្រះបនទូលេនា ក្នញងប រមពរី ក្ច្ិការ ១៦:៣១ កាា យជាការរតិ្។ 

ជាក្ដ់េតង ព្រះជាម្្តេ់បាន ុំេម្តជិក្ព្រួស្ទរខ្ញុំ ចូលមក្រក្ព្រះអ្ងគ តាមរសបៀប 
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ដ លខ្ញុំមិនដ លនឹក្ស្ទម ន ល់។ សរលដ លខ្ញុំ និងបងបអូនសភាា ះរបេ់ខ្ញុំ ចាប់ស្តើមសៅ

ព្រះ វិហារ ឪរុក្ម្តត យសយើងក្ប៏ានឲ្យបងព្េីចបងរបេ់សយើង សៅតាមឃាា ុំសមើល

សយើង។ រួក្សរម្តនការមិន ុក្ចិត្ត ចុំសរះព្ក្ញមមនុេស ដ លសយើងក្ុំរងុដត្ជួបជុុំជា

មួយ ស ើយ្័យខ្ា ចសរ ុំសយើង ឲ្យកាា យជាមនុេសអាព្ក្ក្់។ ្ទញយសៅ វិញ បង

ព្េីខ្ញុំក្ម៏្តនការប៉ាះរល់ចិត្ត សោយស្ទរការអ្វីដ លគាត្់បានស ើញផ្លទ ល់ដ្នក្្ង

ដ រ ស ើយសព្កាយមក្ គាត្់ក្ប៏ានកាា យជាព្រីេទបរិេ័ ។ 

 សោយជុំនួយមក្រីព្រះ ខ្ញុំក្ច៏ាប់ស្តើមយល់ អ្ុំរមីូល

ស ត្ុ ដ លឪរុក្ម្តត យខ្ញុំមិនេបាយចិត្ត សរលខ្ញុំេសព្មច

ចិត្តស ើរតាមព្រះព្រីេទ។ បា៉ា ខ្ញុំមិនេបាយចិត្ត សព្រះគាត្់

ព្រួយបារមភរសីយើង ស ើយខ្ា ចការេសព្មចចិត្តរបេ់

សយើង ស្វើឲ្យបាត្់ភារេុខ ុម ក្នញងព្រួស្ទរ ស ើយខ្ា ច

សយើងបាត្់បង់េុ្មងគល និងេុវត្តិភារ។ ខ្ញុំមិនព្ត្ូវសមើល

ស ើញដត្ការឈឺចាប់ និងការខក្ចិត្តរបេ់បា៉ាម្ត៉ា ក្់ខ្ញុំស ះ

សឡើយ ស ើយព្ត្ូវ  ួលស្ទគ ល់ថា រួក្សររារាុំងខ្ញុំ រសឺោយ

ស្ទររួក្សរព្េឡាញ់ខ្ញុំ សរលរឺ រួក្សរព្គាន់ដត្រាយាម

ស្វើអ្វី ដ លរួក្គាត្់រិត្ថា ជាជសព្មើេលអបុំ្ុត្ េព្ម្តប់

សយើង។ ការ ឹង ូចសនះ បានជព្មញញចិត្តខ្ញុំ ឲ្យចង់បង្គា ញ

រួក្គាត្់ ឲ្យ ឹងថា ខ្ញុំចង់អ្ររុណរួក្សរខ្ា ុំងប៉ាុណាា  េព្ម្តប់ការព្រួយបារមភរបេ់

រួក្គាត្់។  

 ជាការរិត្ណាេ់ ខ្ញុំ ឹងថា សរលសនះ ខ្ញុំអាចព្េឡាញ់ និងសគាររព្បត្ិបត្តិ

ឪរុក្ម្តត យ តាមរសបៀប ដ លខ្ញុំមិនដ លនឹក្ស្ទម ន ល់។ ប ទ ប់របីាន  ួលព្រះ

រុណ និងសេចក្តសីមតាត រពី្រះស ើយ ខ្ញុំក្ប៏ាន ឹងថា ខ្ញុំព្ត្ូវដត្ព្បព្រឹត្តសោយព្រះ

ខ្ុ ុំមិ្នគ្តវូដមី្លដ ីញដត
ក្លរឈឺចាប ់ និងក្លរខក
ចិតតរបសប់ា៉ា មា៉ា កខ់្ុ ុំដនះ
ដ ីយ ដ ីយគ្តវូទទលួ
សាគ លថ់ា ពកួដគរារា ុំងខ្ុ ុំ   
គឺដោយសារពកួដគ
គ្សឡាញ់ខ្ុ ុំ ... 
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រុណ និងក្តីព្េឡាញ់ ចុំសរះអ្នក្ ព ្ងដ រ។ ប ទ ប់រខ្ីញុំបានយល់ អ្ុំរកីារព្រួយ

បារមភ ដ លឪរុក្ម្តត យខ្ញុំ ម្តនចុំសរះខ្ញុំ ខ្ញុំក្ប៏ាន ូលេូមព្រះព្បទន ក្តពី្េឡាញ់ 

និងភារអ្ត្់្មត្់ ស ើមបីជួយឲ្យខ្ញុំសគាររព្បត្ិបត្តចិុំសរះរួក្គាត្់។ 

 ព្រះអ្ងគបានជួយខ្ញុំ ក្នញងការ ុំ ក្់ ុំនងព្បចាុំពថ្ា ជាមួយរួក្គាត្់ សោយព្បទន

ឲ្យខ្ញុំម្តនព្បាជ្ា ក្នញងការរេ់សៅជាេមរប ទ ល់របេ់ព្រះអ្ងគ។ ប៉ាុ ម នឆ្ន ុំសព្កាយមក្ 

ខ្ញុំក្ប៏ានចូលស្វើការសរញសរល ក្នញងអ្ងគការព្រីេទបរិេ័ មួយ ស ើយឪរុក្ម្តត យខ្ញុំ 

មិនបានប ិសេ្ស ។ េរវពថ្ាសនះ ខ្ញុំបនតអ្រេបាយ នឹង ុំ ក្់ ុំនងពនក្តីព្េឡាញ់ 

 ៏ជិត្េនិ ធជាមួយរួក្គាត្់។  

  នទឹមនឹងស ះ ខ្ញុំបានបនតេងឃឹម អ្្ិស្ទា ន និង ុក្ចិត្តព្រះអ្ម្្តេថ់ា ពថ្ាមួយ 

រួក្គាត្់នឹងបានស្ទគ ល់ ស ើយថាវ យបងគុំព្រះព្រីេទ ដ លម្តនដត្ព្រះអ្ងគស  ដ លជា

ព្រះអ្ម្្តេ់ និងព្រះអ្ងគេសគង្គគ ះ ពនរិ្រសោក្។ 
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សេចក្តីរស្នែម្ចុងសប្កាយ 
 

សត្ើអ្នក្ព្ត្វូស្វើ ចូសមតច សរលដ លព្រសួ្ទររបេអ់្នក្ប ិសេ្ន?៍ 

សត្ើអ្នក្ធ្លា ប់ជួបបញ្ហា ព្េស ៀងសនះស ? សត្ើព្ក្ញមព្រួស្ទរអ្នក្ ម្តនការព្បឆ្ុំង មក្

សលើជុំសនឿរបេ់អ្នក្ឬស  ស ើយអ្នក្ម្តនការរិបាក្ សៅក្នញងការបនតសជឿសលើព្រះព្រីេទ

ឬស ? េូមអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យខ្ញុំសលើក្ ឹក្ចិត្តអ្នក្ តាមប រិសស្ទ្នរ៍បេ់ខ្ញុំ  ូចត្សៅ :  

សតាងឲ្យជាបស់េចក្តរីតិ្ 

ប រមពីរក្ិច្ការ ៤:១២ បានសលើក្សឡើង អ្ុំរសីេចក្តរីិត្របេ់ព្រះជាម្្តេ់ តាម

រសបៀប ៏ស្ទមញា និងម្តនអ្ុំណាចថា : “គាម នសេចក្តីេសគង្គគ ះ សោយស្ទរអ្នក្ណា

ស ៀត្សស្ទះ  បិត្សៅសព្កាមសម  គាម ន មស ម្ ះណាស ៀត្បានព្បទនមក្មនុេស

សោក្ ឲ្យសយើងរាល់គាន បានេសគង្គគ ះស ះសឡើយ”។ សរលណាសយើងេសព្មចចិត្តស ើរ

តាមព្រះសយេ ូវ រសឺយើងមិនព្គាន់ដត្េសព្មចចិត្តថា សយើងនឹងសស្ទម ះេម័ព្រចុំសរះ

ព្រះមួយអ្ងគ ដ លសយើងបានសព្ជើេសរកេ បានសេចក្តថីា សយើងក្ុំរងុដត្ង្គក្ដបរ

សៅរក្ព្រះរិត្ដត្មួយ ព្រះ មសយេ ូវ។ ព្រះអ្ងគបាន្សះ្ារសយើងឲ្យជានឹងព្រះ

វរបិតា ស ើយសបើក្្ាូវឲ្យសយើងអាចចូលសៅក្នញងការព្បក្ប ៏អ្េ់ក្លបជាមួយព្រះ

អ្ងគ។ ក្នញងប រមពីរ យ៉ាូហាន ១៤:៦ ព្រះសយេ ូវម្តនបនទូលថា “ខ្ញុំជា្ាូវ ជាសេច

ក្តីរិត្ ស ើយជាជីវិត្ សបើមិនមក្តាមខ្ញុំ ស ះគាម នអ្នក្ណាសៅឯព្រះវរបិតាបាន

សឡើយ”។  

ស្វើជាអ្នក្ ុ្ំ ាូវ េព្ម្តបព់្រសួ្ទរអ្នក្ 

ប រមពីរលូកា ៦:៣៩ បានដចងថា “សត្ើមនុេសខ្វ ក្់អាចនឹង ឹក្មនុេសខ្វ ក្់បានឬ

ស  សត្ើមិនធ្លា ក្់សៅក្នញងរសតត ទុំង២ ក្់ស ឬអ្ី?” ប រមពីរសនះបានរំឭក្សយើងថា 
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សយើងចុំបាច់ព្ត្ូវសព្ជើេសរកេ្ាូវ ៏ព្ត្ឹមព្ត្ូវ ក្នញងជីវិត្។ ប ទ ប់រសីយើងបានរក្ស ើញ

្ាូវដត្មួយ សឆ្ព ះសៅរក្ព្រះស ើយ ស ះសយើងអាច ឹក្ ុំមនុេសជា ីព្េឡាញ់

របេស់យើង សៅរក្ព្រះអ្ងគ តាមរយៈព្រះសយេ ូវ។ ប៉ាុដនត ការសនះព្ត្ូវការសរល

សវោ និងភារអ្ត្់្មត្់។ សបើអ្នក្ជាមនុេស ីមួយក្នញងព្រួស្ទរ ដ លង្គក្ដបរសៅរក្

ព្រះព្រីេទ ស ះចូរម្តនេងឃឹមសឡើង  បិត្ ុំណឹងលអបានចាក្់ឫេចូលក្នញងព្រួស្ទរ

អ្នក្ តាមរយៈអ្នក្ស ើយ។ ចូរអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យព្រះព្ ង់ស្វើការ ក្នញងចិត្តមនុេសជា ី

ព្េឡាញ់របេ់អ្នក្  ស ើយបង្គា ញរួក្សរ នូវសេចក្តពី្េឡាញ់របេ់ព្រះអ្ងគ  តាម

រយៈការ ុំ ក្់ ុំនងជាមួយរួក្សរសរៀងរាល់ពថ្ា។ 

ចរូសគាររព្បត្បិត្តឪិរកុ្ម្តត យរបេអ់្នក្ 

ប រមពីរសអ្ស្េូរ ៦:១ បានដចងថា “សក្មងរាល់គាន សអ្ើយ ចូរស្ទត ប់បង្គគ ប់ម្តតា

បិតាខាួនក្នញងព្រះអ្ម្្តេ់  បិត្ស្វើ ូសចាន ះស ើបបានព្ត្ូវ”។ ព្រះរមពីរប ៊ីបបានបញ្ហា ក្់

ចាេថ់ា សយើងព្ត្ូវសគាររព្បត្ិបត្តិឪរុក្ម្តត យរបេ់សយើង សទះរួក្គាត្់ម្តនជុំសនឿ

ខុេរសីយើង ស ើយនិយាយ ូចសមតច អ្ុំរជីុំសនឿរបេ់សយើងក្ស៏ោយ។ ការស្វើ ូចសនះ 

មិនព្គាន់ដត្ជាការស្ទត ប់បង្គគ ប់ប៉ាុសណាា ះស  ដត្ជាការឆ្ប់យល់អារមមណ៍របេ់រួក្

គាត្់ សោយឲ្យត្ពមា ចុំសរះអ្វដី លេុំខ្ន់ចុំសរះរួក្គាត្់ ស ើយសគារររួក្គាត្់ 

សោយចាត្់ ុក្រួក្គាត្់ជាមនុេសេុំខ្ន់ក្នញងជីវិត្អ្នក្។ សយើងព្ត្ូវយក្ព្រះជា ីមួយ

ក្នញងជីវិត្អ្នក្ ប៉ាុដនត អ្នក្ព្ត្ូវបញ្ហា ក្់ឲ្យឪរុក្ម្តត យអ្នក្ ឹងថា រួក្គាត្់សៅដត្េុំខ្ន់ 

ចុំសរះអ្នក្ ស ើយបង្គា ញរួក្គាត្់ថា អ្នក្នឹងបុំសរញត្ួ  ីជាក្ូនលអ សោយ្គត្់្គង់ 

និងដថ្រក្ារួក្គាត្់។ ការសនះេថិត្ក្នញងចុំសណាម វិ្ីស្ទគេតដ លម្តនព្បេិ ធិភារ

បុំ្ុត្ ស ើមបីបង្គា ញសេចក្តីព្េឡាញ់របេ់ព្រះ។  

 



33 

 

ដេវងរក្ជុំនយួខ្ងវញិ្ហា ណ 

ព្រះព្ ង់មិនបានព្តាេ់សៅអ្នក្ ឲ្យស្វើ ុំសណើរខ្ងវិញ្ហា ណដត្ម្តន ក្់ឯងស ះស ។ 

ចូរបនតជួបជុុំបងបអូនរួមជុំសនឿរបេ់អ្នក្ ដ លអាចព្ ព្ ង់អ្នក្ ទុំង្ាូវវិញ្ហា ណ និង

្ាូវចិត្ត។ រួក្សរអាចអ្្ិស្ទា នជាមួយអ្នក្ សលើក្ ឹក្ចិត្ត និងក្មានតចិត្តអ្នក្ ក្នញង

សរល រ៏ិបាក្ ស ើយអាច្តល់សយាបល ឬស្ទត បអ់្នក្សរៀបរាប ់ អ្ុំរបីញ្ហា របេអ់្នក្។ 

ព្រះរមពីរប ៊ីបបាន្តល់ឲ្យសយើង នូវរុំរូពនមនុេសអ្ស្្ទរយជាសព្ចើន ក្់ រាប់ចាប់តាុំង

រីសេតចោវកឌ  ល់ស្ទវ័ក្ប៉ាុល ដ លមិនម្តនការ្័យខ្ា ច សៅក្នញងការដេវងរក្ការ

ក្មានតចិត្ត រីបងបអូនរួមជុំសនឿរបេ់រួក្សរ។ ជាការរិត្ណាេ់ ចូរបនតការព្បក្ប

េនិ ធស្ទន លជាមួយព្រះ សោយនិយាយសៅកាន់ព្រះអ្ងគជាព្បចាុំ ស ើយដេវងរក្

ក្ម្តា ុំង និងព្បាជ្ា ក្នញងព្រះបនទូលព្ ង់។ 
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ព្រុម្ដស្ៀវដៅការរុរររដ ើញ 
ក្លរងារដបសកកម្មរបសដ់យីងខ្ុ ុំ គឺដដីម្បីឲ្យម្នុសសគ្គប់រ៉ូបមានឱក្លសទទលួ 
និងមានក្លរយលដឹ់ងអុំពីគ្បាជ្ាននគ្ពះគម្ពីរ ដដលដ្វីឲ្យរីវតិផ្លា សដ់គ្ប ។ 
 គ្កុម្ដសៀវដៅក្លររុករកដ ញី បកគ្សាយអុំពីដសចកតីពិតននគ្ពះដយស ៉ូវគ្គីសទ ដល់
ដោកិយ ដោយដគ្បី្នធានដដលមានតុលយភាព ដដលគរួឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍ និងអាចរក
បាន ដដលបងាា ញថា គ្ពះគម្ពីរមានសារៈសុំខានប់ុំផុត ចុំដ ះគ្គបដ់ផនកទុំងអស់ននរីវ ិ
ត។  ក៉ូនដសៀវដៅ  ដៅកនុងគ្កមុ្ដសៀវដៅក្លររកុរកដ ញី គឺអាចរកបាន ដោយឥតគិត
នលា ដ យីអាចគ្តូវបានដគ្បីសគ្មាប់ក្លរសិកាផ្លទ លខ់ាួន កនុងគ្កុម្ត៉ូច ឬកនុងក្លរងារ
ដោងចាប។់ 
 ដយងីខុ្ុំស៉ូម្អរគុណ សគ្មាបក់្លរគាុំគ្ទ្នធានរបស់គ្កុម្ដសៀវដៅក្លររុករកដ ញី 
និងអងគក្លរនុំមា៉ាណាគ្បចាុំនលៃ។ មានគ្គីសទបរសិទ័ជាដគ្ចីនបានរមួ្ចុំដណកកនុងក្លរោកដ់
ងាវ យឧបតថម្ភ ដទះតិចតចួ ឬដគ្ចីនកតី ដល់អងគក្លរនុំមា៉ាណាគ្បចាុំនលៃ ដដីម្បឲី្យដោងចា
បអ់នកដនទ ដោយគ្បាជ្ាននគ្ពះគម្ពីរដដលដ វ្ីឲ្យរីវតិផ្លា សដ់គ្ប។  ដយងីខុ្ុំមិ្នបានទទលួ
គ្បាករ់ុំនយួពីគ្កុម្  ឬនិក្លយណាម្ួយដ យី។or 
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