
1 

 
 

 
ត ើខ្ញុំជា 
នរណា? 

នំម
 ៉ាណា

ប្រ
ចំ
ថ្ង
ៃ ស
ប្ម
រ់យ

ុវជ
ន 



2 

 



3 

 

 
សេចក្តីស្តើម 

ត ើ គណនីតវវសប កុរបស់តយើង បានរបាបឲ់្យតគដឹងថា 
តយើងជានរណា? ត ើអ តសញ្ញា ណរបស់តយើង មានការ

តផតកផតួលតៅតលើពិនទុតៅសាលា ទសសនៈរបស់ម ិតភកតិតយើង ឬ
ចំននួម ិតភកតដិដលតយើងមានឬ? ឬមយួវាអារស័យតៅតលើអវីដដល
ឪពុកមាត យតយើងបាននិយាយអំពីតយើង? ពំុត ោះតទ ត ើអ ត
សញ្ញា ណរបស់តយើង ដផែកតៅតលើកត្តត ទងំអស់តនោះរមួផសគំ្នន ឬ? 
ត ើត វ្ើដូចតមតចឲ្យអនកដឹងចាស់ថា ខ្លួនឯងជានរណា?  

រពោះគមពរីបានរបាបត់យើងថា វ ិ្ ីលែបំផុ  តដើមបឲី្យតយើងអាចសាគ ល់
ខ្លួនឯងចាស់ តោយមានទំនុកចិ ត និងការសកបចិ់ តត ោះ គឺតយើង
រ ូវតរៀនសាគ ល់ខ្លួនឯង ត្តមរយៈការសាគ ល់រពោះតយស ូវ។ រពោះអងគ
បានរបទនអ តសញ្ញា ណលែបំផុ  មកតយើងរាល់គ្នន  ដដលមនិ
អារស័យតៅតលើការគិ របស់អនកដទទ ឬការគិ  ឬអារមមណ៍របស់
តយើង។ វាជាអំតណាយមកពីរពោះ ដដលគងត់ៅអស់កលបជានិចច។ 
តពលណាតយើងថាវ យជីវ ិតយើងោចដ់ល់រពោះអងគ ត ើរពោះអងគនឹង
ចា ទុ់កតយើងជាអវី? គឺចា ទុ់កតយើងជាកូនរបស់រពោះ។ 

សូមត វ្ើការដសវងយល់ ដូច តៅ... 
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ទំនុកដំកកើង ១១៨ 
១ ចូរអររពោះគុណដល់រពោះតយវូវា៉ា  ដប ិរទងល់ែ តសចកតីសបបុរសរបស់រទងស់ថិ តសថរតៅជា
ដរាប ២ ឥឡូវតនោះ គួរឲ្យសាសនអីុ៍រសាដអលតោលថា តសចកតសីបបុរសរបស់រទងស់ថិ តសថរ
តៅជាដរាប ៣ ឥឡូវតនោះ គួរឲ្យពូជពងសទនតអើរ ៉ាុនតោលថា តសចកតសីបបុរសរបស់រទងស់ថិ តសថរ
តៅជាដរាប  ៤ ឥឡូវតនោះ គួរឲ្យអស់អនក ដដលតកា ខ្លល ចដល់រពោះតយវូវា៉ាបានតោលថា តសច
កតីសបបុរសរបស់រទងស់ថិ តសថរតៅជាដរាប។  
៥ ខំុ្្បានអោំវ វដល់រពោះតយវូវា៉ា  តោយតសចកតតីវទ របស់ខំុ្្ រពោះតយវូវា៉ា រទងក់ទ៏ទលួសាត
ប ់ តវើយបានោកខំុ្់្ទុកតៅទី្ំទូលាយ ៦ រពោះតយវូវា៉ា រទងក់ានខ់្លងខំុ្្ៗនឹងមនិខ្លល ចអវតីឡើយ 
ត ើមនុសសអាចនឹងត វ្ើអវដីល់ខំុ្្បាន ៧ រពោះតយវូវា៉ា រទងក់ានខ់្លងខំុ្្ ជាមយួនឹងពកួអនកដដល
ជួយ ខំុ្្ដដរ ដូតចនោះ ខំុ្្នឹងត ើញការតកើ ដល់ពកួអនកដដលសែបខំុ្់្ ត្តមបំណងចិ តខំុ្្ ៨ ស ូពឹងរជក
តៅរពោះតយវូវា៉ា  ជាជាងទុកចិ តនឹងមនុសស ៩ ស ូពឹងរជកតៅរពោះតយវូវា៉ា  ជាជាងទុកចិ តនឹង
ពកួអនក្ំ។ 
១០ ៙ សាសនទ៍ងំប៉ា ុម នបានតោមពទ័ធខំុ្្ ដ តោយនូវរពោះ មរពោះតយវូវា៉ា  ខំុ្្នឹងបំផ្លល ញតគ
តចញ ១១ តគបានតោមពទ័ធខំុ្្ តអើ បានតោមពទ័ធខំុ្្ពិ  តោយនូវរពោះ មរពោះតយវូវា៉ា  ខំុ្្នឹង
បផំ្លល ញតគតចញ ១២ តគបានតោមពទ័ធខំុ្្ជំុវញិ ដូចជា មុ ំ ដ តគរ ូវរល ត់ៅ ដូចជាតភលើងដដល
តឆោះប ល  តោយនូវរពោះ មរពោះតយវូវា៉ា  ខំុ្្នឹងបំផ្លល ញតគតចញ ១៣ តគបានរចានយា៉ា ងខ្លល ងំ 
ចងឲ់្យខំុ្្ដួល ប៉ាុដនតរពោះតយវូវា៉ា រទងប់ានជួយ ខំុ្្ ១៤ រពោះតយវូវា៉ារទងជ់ាកំោងំ តវើយជាទនុំកតរចៀង
របស់ខំុ្្ កប៏ានរ ឡបជ់ាតសចកតសីតគ គ្ ោះរបស់ខំុ្្ដដរ។ 
១៥ ៙ តៅកនុងលំតៅរបស់មនុសសសុចរ ិ ត ោះមានឮសំតឡងតរចៀង តោយអណំរពីតសចកតីស
តគ គ្ ោះ រពោះវសតសាត ំទនរពោះតយវូវា៉ា សំដដងឥទធឫិទធិ ១៦ រពោះវសតសាត ំទនរពោះតយវូវា៉ា បានត ក្ើង
តឡើង រពោះវសតសាត ំទនរពោះតយវូវា៉ា សំដដងឥទធឫិទធិ។ 
១៧ ៙ ខំុ្្នឹងមនិសាល បត់ទ គឺនឹងរស់តៅវញិ តវើយខំុ្្នឹងរបកាសពីអស់ទងំសាន ទដទនរពោះតយវូ
វា៉ា  ១៨ រពោះតយវូវា៉ាបានវាយផ្លច លខំុ្្យា៉ា ងខ្លល ងំ ដ មនិបានបតណាត យឲ្យខំុ្្សាល បត់ទ ១៩ សូម
តបើកទវ រទនតសចកតសុីចរ ិឲ្យខំុ្្ ត ោះខំុ្្នឹងចូលតៅ តវើយនឹងអររពោះគុណដល់រពោះតយវូវា៉ា  
២០ តនោះតវើយជាទវ រទនរពោះតយវូវា៉ា  ពួកមនុសសសុចរ ិនឹងចូលត្តមទវ រតនោះ ២១ ទូលបងគំនឹង
អររពោះគុណដល់រទង ់ ដប ិរទងប់ានតឆលើយមកទូលបងគំ តវើយបានរ ឡបជ់ាតសចកតសីតគ គ្ ោះ
ដល់ទូលបងគំ។ 
២២ ៙ ឯ ម្ដដលពកួជាងសងផ់ទោះបានតចាលតចញ ត ោះបានរ ឡបជ់ា ម្រជុងយា៉ា ងឯកតវើយ 
២៣ តនោះគឺជាការដដលរពោះតយវូវា៉ា រទងត់ វ្ើ តវើយកអ៏សាច រយតៅដភនកទនតយើងខំុ្្ ២៤ ទ ង្តនោះជា
ទ ង្ដដលរពោះតយវូវា៉ាបានកំណ ទុ់ក តៅទ ង្តនោះ តយើងរាល់គ្នន នឹងរកីរាយសបាយតឡើង។ ២៥ 
៙ ឱរពោះតយវូវា៉ា តអើយ តយើងខំុ្្ទូលអងវរដល់រទង ់សូមជួយ សតគ គ្ ោះឥឡូវ ឱរពោះតយវូវា៉ា តអើយ 
តយើងខំុ្្ទូលអងវរដល់រទង ់សូមចា ត់សចកតចំីតរ ើនមកឥឡូវ ២៦ សូមឲ្យរពោះអងគ ដដលយាងមក
តោយនូវរពោះ ម រពោះតយវូវា៉ា  បានរបកបតោយរពោះពរ តយើងខំុ្្បានសូមឲ្យរទងប់ានរពោះពរ 
អំពីដំណាកទ់នរពោះតយវូវា៉ា ។ 
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“តពលដដលរទង់
បានយាងតចញពីផនូ រ 
រទងប់ានប ា្ ញថា 
រទងប់ានឈនោះតសច
កតីសាល បត់វើយ។  

 

 កំហុសនៃការផ្តោ តផ្ៅផ្ ើខ្លៃួឯងជាទីមួយ 

តនោះគឺជាការដដលរពោះតយវូវា៉ា រទងត់្វើ តវើយកអ៏សាច រយតៅដភនកទនតយើងខ្្ុ ំ 
(ទំនុកដំតកើង ១១៨:២៣) មា នយុវជនមាន កប់ានតរៀនវគគសិកា អំពីការតរៀបចំការអ្ិបាយ និងការអ្ិបាយរពោះ

បនទូល។ តពលគ្ន ច់ាបត់ផតើមចូលតរៀន គ្ន ម់ានតមាទនៈភាពចំតោោះខ្លួនឯងបនតិច។ 
តៅតដើមដំបូងទនវគគសិកា គ្ន ប់ានតឡើងអ្ិបាយ តោយចិ តតឆោះឆលួយា៉ា ងខ្លល ងំ។ គ្ន ក់រ៏ 
ឡបម់កកដនលងអងគុយវញិ តោយមានអារមមណ៍លែគួរសម ចំតោោះការអ្ិបាយរបស់គ្ន ។់ រគូ
របស់គ្ន ក់ប៏ានឈរគិ មយួសនទុោះ មុននឹងត វ្ើការវាយ ទមល មកតលើការអ្ិបាយរបស់គ្ន ។់ 
ប ទ បម់ក រគរូបស់គ្ន ក់ប៏ានមានរបសាសនថ៍ា “តនោះជាការអ្ិបាយដម៏ានអណំាច។ មាន
ការតរៀបចំបានលែ តវើយត វ្ើឲ្យប៉ាោះោល់ចិ ត។ មានបញ្ញា ដ មយួគ  ់ គឺគ្នម នឃ្លល របតយាគណា 
ដដលនិយាយអំពីរពោះតសាោះ”។ 
តនោះកជ៏ាបញ្ញា  ដដលតយើងរាល់គ្នន ជួបរបទោះ តៅតពលខ្លោះផងដដរ។ តយើង្យនឹងយកខ្លួនតយើង 
ត វ្ើជា ួឯក តៅកនុងតរឿងរបស់តយើង។ តវ ុដូចតនោះតវើយ តយើងតផ្លត  តៅតលើខ្លួនឯង។ តយើង
ដឹងថា រពោះរទង ់ “រគបរ់គងតលើអវីៗទងំអស់” ប៉ាុដនត តយើងរស់តៅ ត វ្ើតមើលដ អវីៗទងំអស់ពឹង
ដផែកតយើងអញ្ច ឹង។ 
រពោះគមពរីបានរបាបត់យើងថា រពោះរទងជ់ា ឯួកពិ របាកដ កនុងជីវ ិតយើង។ សូមបដី ជំតនឿរបស់
តយើង ករ៏ ូវតជឿ “កនុងរពោះ មទនរពោះអមាច ស់” តោលគឺ កនុងអណំាចតចសាត រពោះអងគ(ទំនុកដំតកើង 
១១៨:១០-១១)។ រពោះរទងរ់បទនតសចកតសីតគ គ្ ោះមកតយើង។ រពោះអងគសតគ គ្ ោះតយើង។ រពោះ
អងគបំតពញ រមូវការតយើង។ “តនោះជាការដដលរពោះអងគបានត វ្ើ”(ខ្.២៣)។ 
ដូចតនោះ តយើងមនិរ ូវោកស់មាព ្មកតលើខ្លួនឯងតឡើយ។ តយើងមនិចាបំាចរ់ ូវរពួយបារមភ 
តរបៀបត្ៀប   ខ្ំរបឹងបដនថមតទៀ    តដើមបតី វ្ើជា ឯួកត ោះតទ។   រពោះរទងរ់គបរ់គងតលើអវីៗ ទងំ
អស់។ តយើងរគ្ននដ់ ចាបំាចរ់ ូវទុកចិ ត និងតដើរត្តមការដឹក រំបស់រពោះអងគប៉ាុតណាណ ោះ។  

សូមគិតផ្ ើងវិ ញ វ... 

ត ើអនកគិ ថា ខ្លួ នឯងជា ឯួកកនុ ងជីវ ិអនក តៅតពលណាខ្លោះ?  
ត ើអនកអាចអនុញ្ញា  ឲ្យរពោះរទងគ់ងត់ៅកណាត លទនអវីៗទងំអស់ តោយរតបៀបណា?  

ត ើឯងតៅឯណាកនុងកាលដដលអញចាបត់្តងំបងកដផនដីតឡើង  
ចូររបាបម់ក តបើឯងមានតយាបល់។ យ៉ាូប ៣៨:៤ 
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៣ សូមសរតសើរដល់រពោះដជ៏ារពោះវរបិត្តទនរពោះតយស ូវរគីសទ ជារពោះអមាច ស់ទនតយើង
រាល់គ្នន  ដដលរទងប់ានរបទនពរមកតយើងកនុងរពោះរគីសទ តោយរគបទ់ងំរពោះពរ
ខ្លងរពលឹងវញិ្ញា ណ តៅសាថ នដខ៏្ពស់ ៤ ត្តមដដលរទងប់ានតរ ើសតយើងរាល់គ្នន កនុង
រពោះរគីសទ ត្តងំពីមុនកំតណើ  តលាកីយម៍ករបតយាជនឲ៍្យតយើងរាល់គ្នន បានបរសុិទធ 
តវើយឥ កដនលងបត ទ សបានតៅចំតោោះរទង ់ តោយតសចកតីរសោញ់ ៥ ពីតរោោះ
រទងប់ាន រមូវតយើងរាល់គ្នន ទុកជាមុន សំរាបឲ់្យរទងប់ានទទួលតយើងជាកូនចិញ្ច ឹម 
តោយសាររពោះតយស ូវរគីសទ ត្តមបំណងរពោះវឫទយ័រទង ់ ៦ តដើមបនីឹងសរតសើរ
ដល់រពោះគុណដឧ៏ តមរបស់រទង ់ ដដលបានផតល់មកតយើងរាល់គ្នន ទតទ កនុងរពោះរាជ
បុរត្តសងួនភាង របស់រទង ់ ៧ តវើយតយើងបានតសចកតីតរបាសតលាោះតៅកនុងរពោះរាជ
បុរត្តត ោះ តោយសាររពោះតលាវិ រទង ់ គឺជាតសចកតីតរបាសឲ្យរចួ ពីតទស ត្តម
រពោះគុណដ៏្ ងនទ់រកដលងទនរទង ់ ៨ ដដលបានផតល់មកតយើងជាបរបិូរ តោយនូវ
របាជ្ា និងដំរោិះសពវរគប ់ ៩ រពមទងំសំដដង ឲ្យតយើងរាល់គ្នន សាគ ល់តសចកតីអា្៌
កំបាងំទនរពោះវឫទយ័រទង ់ ត្តមគំនិ ដដលរទងប់ានគិ សំតរច កនុងរពោះអងគរទង ់
១០ សំរាបក់ារកានក់ាបរ់ ួ រត្ត កនុងកាលដដលតពលតពញកំណ ប់ានមកដល់ 
តដើមបនីឹងបំរពួមរគបទ់ងំអស់កនុងរពោះរគីសទ ទងំរបស់តៅសាថ នសួគ ៌ និងរបស់តៅ
ដផនដីផង។ 

កេកេសរូ ១:៣-១០ 
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“តគបានបញ្ចុ ោះរពោះ
សពរទង ់ តៅកនុ ងផនូ រ 
តវើយរទងក់ប៏ាន
មានរពោះជនមរស់
តឡើងវញិ គឺដូច 
ដដលរពោះជាមាច ស់
បានសនា តៅរគ្ន 
សញ្ញា ចាស់”។ 

 

 កសចកតពីិត ដដលរកំ ោះឲ្យមានកសរភីាព 
តដើមបីនឹងសរតសើ រដល់រពោះគុណដឧ៏ តមរបស់រទង ់ដដលបានផតល់មកតយើងរាល់គ្នន ទតទ  

កនុ ងរពោះរាជបុរត្តសងួ នភាង របស់រទង។់ (តអតភសូរ ១:៦)។ មា នតកមងរសីមាន ក ់ ដដលជារគីសទបរស័ិទ មានការបាកទឹ់កចិ ត។  ងមានការមនិ
សបាយចិ ត ចំតោោះខ្លួនឯង ប៉ាុដនត ជាពិតសស  ងមានការដឆែ ចិ ត ចំតោោះការលូ 

លាស់ដ ិ៏ច ចួ ដដល ងមាន កនុងទំ កទ់នំងជាមយួរពោះ។ 
តៅតពលរពឹកទ ង្មយួ  ងឆលុោះកញ្ចក ់ តមើលមុខ្ខ្លួនឯងអស់រយៈតពលយា៉ា ងយូរ។ ប ទ បម់ក 
 ងកប៏ាននិយាយយឺ ៗថា “ទូលបងគអំររពោះគុណរពោះអងគ ដដលបានឲ្យទូលបងគតំកើ មកជា
ទូលបងគំ ដ មនិអាចតកើ មកជាអនកដទទ”។ តពលត ោះជាតពលដដល ងទទួលសាគ ល់ខ្លួនឯង 
ដដល ឲំ្យ ងមានតសរភីាព។  ងកប៏ានដឹងថា រពោះរទងប់ានរច  ងមក ឲ្យកាល យជា
មនុសសដដលមានលកខណៈពិតសសខុ្សពីអនកដទទ គឺកាល យជាមនុសសដដលជាកមមសិទធិរបស់រពោះ
តយស ូវ ដដលមនិអាចឲ្យតគជំនួស ឬចមលងឲ្យដូចបាន។ 
ត ើអនកោកស់មាព ្មកតលើខ្លួនឯង តោយសារអនកមនិមានភាពជិ សនិទធនឹងរពោះ ឲ្យបានដូចចិ ត
ឬ? ត ើអនកចា ទុ់កខ្លួនឯងជារគីសាទ នកំរ ិទីពីរ ដដលមានចំណុចខ្វោះខ្ល តរចើន តពលដដលអនក
តរបៀបត្ៀបខ្លួនឯង ជាមយួអនកដទទឬ? ត ើអនកពិបាកអ្ិសាា ន និងនិយាយរបាបត់គ អំពីរពោះ
តយស ូវ តវើយពិបាកចូលរមួសកមមភាពកនុងពួកជំនំុឬ? តយើងអាច្កតចញពីការគិ អវជិជមាន
ចំតោោះខ្លួនឯង តវើយចាបត់ផតើមអរសបាយនឹងការទទួលសាគ ល់ខ្លួនឯង តោយថាវ យជីវ ិតយើង
ោចក់នុងរពោះវសតរពោះតយស ូវ។ 

“តយើងបានតសចកតតីរបាសតលាោះតៅកនុងរពោះរាជបុរត្តត ោះ តោយសាររពោះតលាវិ រទង ់ គឺជា
តសចកតតីរបាសឲ្យរចួ ពីតទស ត្តមរពោះគុណដ៏្ ងនទ់រកដលងទនរទង”់(តអតភសូរ ១:៧)។ រពោះអងគ
បានទទួលសាគ ល់ និងតរជើសតរ ើសតយើង(ខ្.៤-៦)។ តបើរពោះតយស ូវបានទទួលសាគ ល់តយើងតវើយ 
ត ោះតយើងពិ ជាអាចទទួលសាគ ល់ខ្លួនឯង រ ូវនឹងអ តសញ្ញា ណពិ របស់តយើង។ រពោះអងគនឹង
ត វ្ើការផ្លល ស់បតូរ កនុងជីវ ិតយើង ត្តមតពលតវលាដឥ៏ តខ្លច ោះរបស់រពោះអងគ។ 
តនោះជាតសចកតពិី  ដដលរតំោោះឲ្យតយើងមានតសរភីាព 

សូមអ្សិាា នថា ...  
ឱរពោះវរបិត្ត ជាញឹកញាប ់ទូលបងគមំានការសងសយ័ថា រពោះអងគរបដវលមិនអាចតរបើមនុសស
ដូចទូលបងគតំទ។ ដ រពោះអងគបានចា រ់ពោះរាជបុរត្តរពោះអងគ ឲ្យមកសុគ ជួសទូលបងគ ំដូចតនោះ 
សូមអ ត់ទសឲ្យទូលបងគ ំដដលមានការសងសយ័។ សូមជួយ ទូលបងគឲំ្យទុកចិ តរពោះអងគ តទោះ
រពោះអងគ ទូំលបងគតំៅទីណាកត៏ោយ។ 

តវើយតយើងបានតសចកតតីរបាសតលាោះតៅកនុងរពោះរាជបរុត្តត ោះ តោយសាររពោះតលាវិ រទង ់ 
គជឺាតសចកតតីរបាសឲ្យរចួ ពតីទស ត្តមរពោះគុណដ៏្ ងនទ់រកដលងទនរទង។់ តអតភសូរ ១:៧ 
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២៨ តវើយឥឡូវតនោះ ពួកកូន ូចៗ តអើយ ចូរតៅជាបក់នុងរទងចុ់ោះ តដើមបកីាលណា
រទងត់លចមក ត ោះតយើងខ្្ុ ំនឹងមានចិ តកាល ហាន ឥ រ ូវការនឹងខ្លម សតៅចំតោោះ
រទង ់ កនុងកាលដដលរទងយ់ាងមកត ោះតឡើយ ២៩ តបើអនករាល់គ្នន ដឹងថា រទង់
សុចរ ិ ត ោះរ ូវដ យល់ត ើញថា អស់អនកណាដដលរបរពឹ តត្តមតសចកតីសុចរ ិ
ត ោះ តគបានតកើ ពីរទងម់កដដរ។ 

១ តមើល តសចកតីរសោញ់យា៉ា ងណាវន៍ ដដលរពោះវរបិត្តបានផតល់មកតយើងរាល់គ្នន  
ឲ្យតយើងបានតៅថាជាកូនរបស់រពោះដូតចនោះ គឺតោយតវ ុត ោះបានជាតលាកីយម៍និ
សាគ ល់តយើងតទ ពីតរោោះមនិសាគ ល់រទងដ់ដរ ២ ពួកសងួនភាង តអើយ ឥឡូវតនោះ តយើង
រាល់គ្នន ជាកូនរពោះតវើយ ដ ដដលតយើងរាល់គ្នន នឹងបានតៅជាយា៉ា ងណាតទៀ  ត ោះ
មនិទនសំ់ដដងមកតៅតឡើយ ប៉ាុដនត តយើងដឹងថា កាលណារទងត់លចមក ត ោះ
តយើងនឹងបានដូចជារទង ់ ដប ិដដលរទងយ់ា៉ា ងណា ត ោះតយើងនឹងត ើញរទងយ់ា៉ា ង
ត ោះឯង ៣ អស់អនកណាដដលមានតសចកតសីងឃមឹយា៉ា ងតនោះដល់រទង ់ ត ោះកដ៏ ង
ជំរោះសំអា ចិ តខ្លួន ឲ្យដូចរទងដ់ដលសាែ  ដដរ។ 

១យ ហូាន ២:២៨-៣:៣ 
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 ការរកក ើញេតតសញ្ញា ណពិតរបសខ់្លួនឯង 
តយើងដឹងថា កាលណារទងត់លចមក ត ោះតយើងនឹងបានដូចជារទង ់ដបិ ដដលរទងយ់ា៉ា ងណា  

ត ោះតយើងនឹងត ើញរទងយ់ា៉ា ងត ោះឯង។ (១យ៉ាូហាន ៣:២) 
 

កនុ ងតសៀវតៅដដលមានចំណងតជើងថា “ឥ បានការ” មាន ុកកត្តស វញា សំ់ឡមីយួកាល 
បានសួរខ្លួនឯងថា “ត ើខំុ្្ជានរណា?” តគបានទុកវាតចាល តៅតកៀនរជុងបនទបក់នុងដំបូល

ផទោះ។ វាឮតគតៅថាវាថា “ឥ បានការ” ដូចតនោះ វាកគិ៏ ថា វាមានត ម្ ោះថា ឥ បានការ។ 
តពលវាជួប ុកកត្តស វដទទតទៀ  វាកប៏ាននឹកត ើញតរឿងកាលពីមុន។ វាកប៏ានចាថំា វាធ្លល ប់
មានកនទុយ រពុយ និងតរាមមានពណ៌បងកង់ៗ ។ ប៉ាុដនត ប ទ បពី់ស វឆ្មម តរាមពណ៌របតផោះលាយ
តត្តន   ជួយ វារកផលូវរ ឡបម់កផទោះវញិ វាកប៏ានដឹងថា វាជានរណាពិ របាកដ។ វាជា ុកកត្តស វ
ឆ្មម ញា សំ់ឡី ដដលមានត ម្ ោះថា ្ូប (ីToby)។ មាច ស់របស់វាកប៏ានយកវាតៅជួសជុល 
តោយតដរភាជ បរ់ តចៀក កនទុយ រពុយ និងតរាមបងកង់ៗ ម្ី។ 
តពលណាខំុ្្បានអានតសៀវតៅតនោះ ខំុ្្កប៏ានគិ អំពីអ តសញ្ញា ណរបស់ខ្លួនឯង។ ត ើខំុ្្ជា
នរណា? តពលដដលតលាកយ៉ាូហានបានសរតសរសំបុរ តផ្ើតៅរគីសទបរស័ិទ គ្ន ប់ានមាន
របសាសនថ៍ា រពោះរទងប់ានតៅតយើងថា កូនរបស់រពោះ(១យ៉ាូហាន ៣:១)។ តយើងមនិទនប់ាន
យល់ទងំរសុង អំពីអ តសញ្ញា ណតនោះតទ ប៉ាុដនត តពលណារពោះតយស ូវតលចមក តយើងនឹងបាន
ដូចជារពោះអងគ(ខ្.២)។ ទ្ងណាមយួ តយើងនឹងបានអរសបាយនឹងអ តសញ្ញា ណ ដដលតយើង
រ ូវមាន កនុង មជាសមាជិករគួសាររបស់រពោះ ដដលតយើងមនិត ើញចាស់ តោយសារដ អំតពើ
បាប។ កនុងតពលសពវទ ង្ តយើងអាចមានការយល់ដឹងមយួដផនកថា តយើងជានរណា តវើយតយើង
កអ៏ាចតមើលសាគ ល់រូបភាពរបស់រពោះ តៅកនុងគ្នន តយើងដដលជាអនកតជឿ។ ប៉ាុដនត ទ្ងមយួ តពលណា
តយើងបានត ើញរពោះតយស ូវ តយើងនឹងមានភាពលែឥ តខ្លច ោះ គឺមនិរគ្ននដ់ មានលកខណៈដូចកូន
រពោះ ដ ដ្មទងំបានរស់តៅដូចកូនរពោះផងដដរ។ រពោះអងគនឹងត វ្ើឲ្យតយើង ម្តីឡើង។។ 
 

សូមគិតផ្ ើងវិ ញ វ...វ 

ត ើខំុ្្រកត ើញអ តសញ្ញា ណរបស់ខំុ្្ តោយរតបៀបណា? តយាងត្តមរពោះគមពីរប បី ត ើរពោះរទង់
មានបនទូលដូចតមតច អំពីខំុ្្? សូមតមើលបទគមពីរ យ៉ាូហាន ១៥:១៥ កាោទី ៣:២៣-២៩ និង 
តអតភសូរ ១:១-២:១០ 

ដប ិអនករាល់គ្នន សុទធដ ជាកូនរពោះ តោយសារតសចកតជីតំនឿតជឿដល់រពោះរគសីទតយស ូវ។  
កាោទ ី៣:២៦ 
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៩ ដ តបើសិនជារពោះវញិ្ញា ណទនរពោះសណាិ  កនុងអនករាល់គ្នន  ត ោះអនករាល់គ្នន មនិតៅ
ខ្លងសាច់្ មតទៀ តទ គឺតៅខ្លងវញិ្ញា ណវញិ ប៉ាុដនត តបើអនកណាគ្នម នរពោះវញិ្ញា ណ
របស់រពោះរគីសទ អនកត ោះមនិដមនជារបស់ផងរទងត់ទ ១០ តវើយតបើសិនជារពោះរគី
សទសណាិ  កនុងអនករាល់គ្នន  ត ោះរបូសាចប់ានសាល ប ់ តោយតរោោះអំតពើបាបដមន ដ 
វញិ្ញា ណមានជីវ ិវញិ តោយតរោោះតសចកតសុីចរ ិ ១១ មយួតទៀ  តបើរពោះវញិ្ញា ណ
ទនរពោះអងគ ដដលបានតរបាសឲ្យរពោះតយស ូវរស់ពសីាល បត់ឡើងវញិ រទងស់ណាិ  កនុង
ខ្លួនអនករាល់គ្នន  ត ោះរពោះអងគត ោះឯង ដដលបានតរបាសឲ្យរពោះរគីសទរស់ពីសាល ប់
តឡើង រទងន់ឹងតរបាសរបូកាយទនអនករាល់គ្នន ដដលតទៀងដ សាល ប ់ ឲ្យមានជីវ ិតឡើង
ដដរ តោយសាររពោះវញិ្ញា ណរទង ់ដដលសណាិ  តៅកនុងខ្លួនអនករាល់គ្នន ។ 

១២ ដូតចនោះ បងបែូនតអើយ តយើងមានតសចកតីជាបជ់ំោក ់មនិដមនជំោកច់ំតោោះសាច់
្ម ឲ្យបានរស់ត្តមសាច់្ មត ោះតទ ១៣ ដប ិតបើសិនជាអនករាល់គ្នន រស់ត្តម
សាច់្ ម ត ោះនឹងរ ូវសាល បត់ៅ ដ តបើសំោបអ់ំតពើរបស់របូសាចត់ចញ 
តោយសាររពោះវញិ្ញា ណ ត ោះអនករាល់គ្នន នឹងបានរស់វញិ ១៤ តវើយអស់អនកណា
ដដលរពោះវញិ្ញា ណទនរពោះរទង ់ ំ អនកទងំត ោះតវើយជាពួកកូនរបស់រពោះ ១៥ អនក
រាល់គ្នន មនិបានទទួលនិសសយ័ជាបាវបំតរ ើ ឲ្យរ ូវភយ័ខ្លល ចតទៀ តឡើយ គឺបានទទួល
និសសយ័ជាកូនចិញ្ច ឹមវញិ តោយតវ ុត ោះបានជាតយើងដរសកតឡើងថា ឱអប័ា 
រពោះវរបិត្តតអើយ ១៦ តវើយរពោះវញិ្ញា ណរទងក់ត៏្វើប ទ ល់នឹងវញិ្ញា ណតយើងថា 
តយើងជាកូនរបស់រពោះ ១៧ តបើសិនណាជាកូនរពោះតវើយ ត ោះតយើងកប៏ានរគង
មរដកដដរ គឺជាអនករគងមរដកទនរពោះជាមយួនឹងរពោះរគីសទផង ឲ្យដ តយើងទទួលរង
ទុកខជាមយួនឹងរទងចុ់ោះ តដើមបឲី្យបានដំតកើងតឡើងជាមយួនឹងរទងដ់ដរ។ 

រ  មូ ៨:៩-១៧ 
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 ក្វើជាកនូរបសព់្ពោះ ជាករៀងរហូត 
តវើយអស់អនកណាដដលរពោះវញិ្ញា ណទនរពោះរទង ់ ំអនកទងំត ោះតវើយជាពកួកូនរបស់រពោះ  

(រ ៉ាូម ៨:១៤)។ 
 

ខំុ្្ 
តៅចាកំមមវ ិ្ ថីាវ យបងគំ តៅរពោះវហិារ ដដលខំុ្្ធ្លល បប់ានចូលរមួជាមយួឪពុកមាត យខំុ្្។ កនុង
អំឡុងតពលអ្ិសាា ន អនក កំមមវ ិ្ បីានរបាបត់យើង ឲ្យកានទ់ដគ្នន ។ តពលដដលខំុ្្តរកាក

ឈរតឡើង តោយទដមាខ ងកានទ់ដមាត យខំុ្្ តវើយមាខ ងតទៀ កានទ់ដឪពុកខំុ្្ ខំុ្្កប៏ានដឹងថា ខំុ្្នឹង
តៅដ ត វ្ើជាកូនរបស់ពួកគ្ន ជ់ាតរៀងរវូ ។ តទោះខំុ្្មានវយ័ចាស់ជាងមុន តវើយរបដវលជា
រស់តៅកដនលងតផសងពីពួកគ្ន  ់កគ៏្នម នអវីអាចផ្លល ស់បតូរការពិ ដដលថា ខំុ្្ជាកូនរបស់ពកួគ្ន ។់ 
ប ទ បម់ក ខំុ្្កប៏ានដឹងថា ខំុ្្មនិរគ្ននដ់ ជាកូនរសីរបស់ពកួគ្ន ប់៉ាុតណាណ ោះតទ ដ ខំុ្្នឹងតៅដ ត វ្ើ
ជាកូនរបស់រពោះជាតរៀងរវូ ។ សាវក័ប៉ាុលចងឲ់្យពកួជំនំុ តៅទីរកុងរ ៉ាូមដឹងថា អ តសញ្ញា ណ
របស់ពកួតគ គឺដផែកតៅតលើការដដលរពោះរទងប់ានទទួលពកួតគ ចូលកនុងមហារគួសាររបស់រពោះ
អងគ(រ ៉ាូម ៨:១៥)។ តោយសារពកួតគមានកំតណើ  ម្ី តោយការដឹក ទំនរពោះវញិ្ញា ណ(ខ្.១៤) 
ត ោះពកួតគមនិរ ូវបនតរស់តៅ ដូចកាលពីមុន តោយតៅជាបក់នុងផលូវចាស់របស់ពកួតគតឡើយ។ 
ផទុយតៅវញិ ត្តមរយៈអតំណាយទនរពោះវញិ្ញា ណ ដដលគងត់ៅកនុងពកួតគ ត ោះពកួតគគឺជា “អនក
រគងមរ ក ជាមយួរពោះរគីសទ”(ខ្.១៧)។ 
សរមាបអ់នកដដលតដើរត្តមរពោះតយស ូវ ត ើតរឿងតនោះបាន មំកនូវការផ្លល ស់បតូរអវខី្លោះ? តរឿងតនោះ
បានផ្លល ស់បតូរអវីៗរគបយ់ា៉ា ង! អ តសញ្ញា ណរបស់តយើង ដដលជាកូនរពោះផ្លល ស់បតូរទសសនៈដដល
តយើងមានចំតោោះខ្លួនឯង និងតលាកិយ។ ការដឹងថា តយើងជាដផនកមយួទនមហារគួសាររបស់រពោះ 
ជួយ ឲ្យតយើងតបាោះជំហានតចញពីកដនលងរសណុករសួលរបស់តយើង តដើមបតីដើរត្តមរពោះអងគ។ 
តយើងមនិចាបំាចរ់ ូវភយ័ខ្លល ចមនុសសណាតឡើយ តរោោះរពោះដជ៏ារពោះបិត្តទនតយើង គងត់ៅជា
មយួតយើងជានិចច។ តវើយតយើងមនិចាបំាចរ់ ូវរពួយបារមភអំពីការគិ របស់អនកដទទ ដប ិរពោះ
រទងប់ានតៅតយើងថា កូនរបស់រពោះអងគតវើយ! 
ទ ង្តនោះ សូមគិ ថា ត ើការត វ្ើជាកូនរបស់រពោះ មាននយ័យា៉ា ងណាសរមាបត់យើង? 

សូមអធិស្ឋា ៃ... 

ឱរពោះវរបិត្ត សូមរពោះអងគជួយ ទូលបងគ ំឲ្យរស់តៅរសបត្តមអ តសញ្ញា ណរបស់ទូលបងគ ំដដល
ជាកូនរបស់រពោះអងគ។ សូមរពោះអងគជួយ ទូលបងគ ំឲ្យរស់តៅ ត្តមការដឹក រំបស់រពោះវញិ្ញា ណ
រពោះអងគ តដើមបីឲ្យទូលបងគបំានដចករដំលកកតីរសោញ់ និងកតីសងឃឹមរបស់រពោះអងគដល់អនកដទទ។ 

តមើល តសចកតរីសោញ់យា៉ា ងណាវន៍ ដដលរពោះវរបតិ្តបានផតល់មកតយើងរាល់គ្នន   
ឲ្យតយើងបានតៅថាជាកូនរបស់រពោះដូតចនោះ គតឺោយតវ ុត ោះបានជាតលាកយី ៍

មនិសាគ ល់តយើងតទ ពតីរោោះមនិសាគ ល់រទងដ់ដរ។ ១យ៉ាូហាន ៣:១  
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១៨ កាលរពោះតយស ូវ រទងក់ំពុងយាងត្តមតឆនរសមុរទកាលីតឡ ត ោះកទ៏ ត ើញ
បងបែូន២ ក ់ជាអនកតនសាទរ ី គឺសីុម៉ាូន ដដលតៅថា តពរ ុស និងអនតរទ ជា
បែូនកំពុងដ បងសំ់ណាញ់កនុងសមុរទ ១៩ រចួរទងម់ានរពោះបនទូលតៅតគថា ចូរមក
ត្តមខ្្ុ ំៗ នឹងត្តងំអនក ឲ្យជាអនកតនសាទមនុសសវញិ ២០ តគកទុ៏កសំណាញ់តចាល 
តៅត្តមរទងភ់ាល ម ២១ លុោះយាងវួសពីត ោះបនតិចតៅ រទងទ់ ត ើញបងបែូន២
 កត់ទៀ  គឺយា៉ា កុប ជាកូនតសតបតដ និងយ៉ាូហាន ជាបែូន ដដលតៅកនុងទូកជាមយួ
នឹងតសតបតដ ជាឪពុក តគកំពុងដ ជួសជុលសំណាញ់ តវើយរទងម់ានរពោះបនទូល
តៅអនកទងំ២ត ោះមក ២២ តគកល៏ោះបងទូ់ក និងឪពុក តដើរត្តមរទងជ់ាមយួរតំពច
តៅ។ 
២៣ រពោះតយស ូវរទងយ់ាងរគបស់ពវកនុងរសុកកាលីតឡ រទងប់តរងៀនកនុងអស់ទងំ
សាលារបជុំ ករ៏បកាសដំណឹងលែពីនគរ រពមទងំតរបាសជំងឺរគបម់ុខ្ និងអស់ទងំ
ជរាពិការ កនុងពួកបណាត ជនឲ្យជាផង ២៤ ដំណឹងពីរទងប់ានឮសុសសាយទួតៅ 
តពញកនុងរសុកសីុរ ីតគក ៏អំស់ទងំមនុសសដដលមានជំងឺតរាគ្នរគ្នរំគ្នតផសងៗ ទងំ
មនុសសអារកសចូល មនុសសឆកួ រជូក និងមនុសសសាល បទ់ដសាល បត់ជើង មកឯរទង ់
តវើយរទងក់ត៏របាសឲ្យបានជាទងំអស់គ្នន  ២៥ មានមនុសសកកកុញជាបត់្តមរទង ់
គឺជាមនុសសដដលមកពីរសុកកាលីតឡ រសុកតដកាប៉ាូល ពីរកុងតយរសូាឡិម ពីរសុក
យូោ តវើយពីខ្លង យទតនលយរ័ោន។់ 

មា ថាយ ៤:១៨-២៥ 
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 េនកជានរណា?  
ចូរមកត្តមខ្្ុ ំៗ នឹងត្តងំអនក ឲ្យជាអនកតនសាទមនុសសវញិ។ មា៉ា ថាយ ៤:១៩ 

 

តបើ ខំុ្្សួរអនកថា “ត ើអនកជានរណា?” អនករបដវលជាចងរ់បាបខំុ្់្ បនតិចបនតួច អំពីខ្លួនអនក 
និងអំពីការអវីដដលអនកត វ្ើ។ ឧទវរណ៍ អនករបដវលជាចងត់ឆលើយថា “ខំុ្្ជាសិសស ឬ

និសស ិ” “ខំុ្្ចូលចិ តមុខ្វជិាជ របវ តសិាគសត” ឬ “ខំុ្្ចូលចិ តតលងកីោបាល់ទ ”់។ ដ ការតនោះមនិ
បានប ា្ ញថា អនកជានរណាតទ ដ រគ្ននដ់ បានប ា្ ញអំពីអវីដដលអនកត វ្ើប៉ាុតណាណ ោះ។ តរឿងតនោះ
 ឲំ្យតយើងតចាទជាសំណួរថា: តបើការអវីដដលអនកត វ្ើ ប ា្ ញថា អនកជានរណា ចុោះតបើសិនជាអនក
ឈបត់ វ្ើវា ត ើអនកនឹងកាល យជានរណាវញិ?  
អនកអាចរកត ើញអ តសញ្ញា ណរបស់អនក តៅកនុងទំ កទំ់នងជាមយួរពោះតយស ូវ។ តយើងគួរដ 
រស់តៅ រសបត្តមអ តសញ្ញា ណដដលតយើងមានជាមយួរពោះអងគ។ សូមតយើងតមើលគំរូរបស់សាវ ័
កមា៉ា ថាយ។ កាលគ្ន ត់ៅត វ្ើការជាអនកយកពនធ កនុងអំឡុងតពលដដលចរកភពរ ៉ាូមុាងំរគបរ់គង
នគរយូោ ជីវ ិរបស់គ្ន រ់ ូវបានជំរុញ តោយភាពតលាភលន។់ ប៉ាុដនត អវីៗមានការផ្លល ស់បតូរ 
តៅទ ង្ដដលរពោះតយស ូវជួបគ្ន  ់ តវើយរត្តស់តៅគ្ន  ់ ឲ្យតដើរត្តមរពោះអងគ(មា៉ា ថាយ ៩:៩)។ 
ភាល មៗត ោះ តលាកមា៉ា ថាយកម៏ានអ តសញ្ញា ណ ម្ី កនុងចំតណាមម ិតសំោញ់របស់រពោះតយស ូវ! 
មនិដមនមានដ គ្ន ត់ទ ដដលជួបតរឿងតនោះ។ កនុងបទគមពរីមា៉ា ថាយ ៤:១៨-២៥ តយើងត ើញថា 
តលាកតពរ ុស អនតរដ យា៉ា កុប និងយ៉ាូហាន កប៏ានទុកសំណាញ់របស់ខ្លួនតចាល តដើមបតីដើរ
ត្តមរពោះអងគផងដដរ។ 
រពោះតយស ូវពិ ជាអសាច រយណាស់ តវើយរពោះអងគតៅដ ដសវងរកមនុសសបដនថមតទៀ  ឲ្យចូលរមួ
ជាមយួរពោះអងគ។ រពោះអងគសពវរពោះទយ័នឹងដកដរបជីវ ិអនក តោយរបទនអ តសញ្ញា ណ និង
តគ្នលបំណង ម្ដីល់អនក ត វ្ើជាម ិតសំោញ់ និងកូនសងួនភ្ារបស់រពោះអងគ។ មនិមាននយ័ថា 
អនករ ូវឈបត់ វ្ើកិចចការសាលា ឬការកមានតសបាយដរ៏ ឹមរ ូវត ោះតទ ដ មាននយ័ថា អនក
នឹងត វ្ើអវីៗរគបយ់ា៉ា ង តពញមយួជីវ ិ ជាមយួ និងសរមាបរ់ពោះអងគ។ 
ដូចតនោះ ទ្ងតរកាយ តពលនរណាមាន កច់ងដឹ់ងថា “អនកជានរណា” អនកអាចរបាបព់កួតគថា “ខំុ្្ជា
អនកតដើរត្តមរពោះតយស ូវ!” 

សូមគិតផ្ ើងិញ  

ត ើអនកនឹងនិយាយថា ដូចតមតច តៅតពលតគសួរអនកថា អនកជានរណា?  
ត ើនឹងមានតរឿងអវីតកើ តឡើង តៅតពលដដលអនករបាបត់គថា អនកជាអនកតដើរត្តមរពោះតយស ូវ? 

ដូតចនោះ ចូរឲ្យអនករទរំទទុកខលំបាក ដូចជាទហានយា៉ា ងលែរបស់ 
រពោះតយស ូវរគសីទចុោះ។ ២្មី៉ាតូ្ ២:៣ 
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ថ្ងៃដែលគណនី
Instagram របស់ខ្ញុំ 
ត្រូវបានគគដ ៊ែកចូល 

កា លប៉ាុ ម នទ្ងមុន ប ទ បព់ីខ្្ុ តំរកាកពីតគង ខ្្ុបំានត ើញសារមយួចំនួន កនុង
ទូរស័ពទរបស់ខ្្ុ ំ របាបខ់្្ុ ំថា គណនីInstagram របស់ខ្្ុរំ ូវបានតគដវ ក

ចូលតវើយ។ តពលដដលខ្្ុ ំកំពុងដ លងល់កក់នុងដំតណក តៅតពលយបម់ុនត ោះ 
គណនីរបស់ខ្្ុ ំរ ូវបានជនអ មកិមាន កលួ់ចយក តវើយកប៏ានចាបត់ផតើមបត ា្ ោះរបូ
ភាព តោយតរបើត ម្ ោះខ្្ុ ំ។ ខ្្ុ ំពិ ជាមានអារមមណ៍មនិលែទល់ដ តសាោះ តពលដដល
បានត ើញរបូ្ ដបលកៗជាតរចើន ដដលតគបានបត ា្ ោះកនុងគណនីរបស់ខ្្ុ ំ តដើមបី
ផាយោណិជជកមមលកត់រសាមទូរស័ពទ ជាភាសាដដលខ្្ុ ំមនិសាគ ល់។ កនុងរយៈតពល
មយួយបត់សាោះ ខ្្ុ ំបានបា ប់ងអ់ តសញ្ញា ណរបស់ខ្្ុកំនុងInstagram ដដលខ្្ុ ំបាន
ខ្ិ ខ្ំបតងកើ យា៉ា ងលំបាកលំបិន អស់រយៈតពលជាតរចើនឆ្មន ។ំ 
ខ្្ុ ំមនិអាចរគបរ់គងអវីៗដដលតគបានបត ា្ ោះកនុងគណនីរបស់ខ្្ុ ំតទ តរោោះតគបានលួច
វាតវើយ។ តគបានផ្លល ស់បតូរ User Setting បានជាខ្្ុ ំអាចតមើលត ើញអវីដដលតគ
បត ា្ ោះតៅតលើគណនីរបស់ខ្្ុ ំ ដ មនិអាច log ចូលបាន។ 
ខ្្ុ ំបានតរបើមត្ាបាយរគបយ់ា៉ា ង តោយផ្លល ស់បតូរ log-in details និងតសនើរសំុតលខ្
សមាង  ់្ មី តវើយកប៏ានរាយការណ៍ អំពីអនកតរបើរបាស់គណនីរបស់ខ្្ុ ំ តៅកាន់
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Instagram។ ទនទមឹនឹងត ោះ មនុសសកានដ់ តរចើនបានតផ្ើសារមកខំុ្្ តដើមបសីាកសួរអំពីតរឿង
តនោះ ត វ្ើឲ្យទូរស័ពទរបស់ខំុ្្ជនតជារតៅតោយរូបរបស់គណនីរបស់ខំុ្្ ដដលតគបានដវ កយក
ត ោះ  ឲំ្យខំុ្្មានការ្បប់ារមភកានដ់ ខ្លល ំងំ។ ខំុ្្កប៏ានតដើរចុោះតឡើងៗកនុងបនទបខំុ្់្ យា៉ា ងវវីក ់
តោយសួរខ្លួនឯងថា “ត ើខំុ្្រ ូវត វ្ើដូចតមតច?” 
ប ទ បម់ក ម ិតភកតិមាន កប់ានមកតលងខំុ្្។ គ្ន សួ់រខំុ្្ថា “ត ើអនក្បប់ារមភតរឿងអី? វារគ្ននដ់ ជា
គណនីInstagram ប៉ាុតណាណ ោះ”។ 
វាជាគណនីយរបស់ខំុ្្ ! ដដលមានតពញតោយអនុសាវរយី ៍ និងបុគគលិកលកខណៈរបស់ខំុ្្។ ខំុ្្
ខ្លល ចបា ប់ងអ់វីៗទងំអស់ត ោះ តោយមនិអាចយកពកួវាមកវញិ ជាតរៀងរវូ  តវើយតៅតពល
ត ោះ ខំុ្្មានអារមមណ៍ថា ការបា ប់ងហ់ាកដូ់ចជា្ំត្ងតពក។ 
ដ  ខំុ្្ដឹងថា ម ិតភកតិខំុ្្និយាយរ ូវ។ វារគ្ននដ់ ជាគណនីInstagram ប៉ាុតណាណ ោះ។ តវ ុអវីខំុ្្
មានការ្បប់ារមភ និងពិបាកចិ តត វ្ើអវ?ី  
ប ទ បពី់ខំុ្្បានចំណាយតពលតពញមយួទ្ង តោយមនិអាចចូលតៅកនុងគណនីរបស់ខំុ្្បាន ខំុ្្ក៏
បានរកត ើញចតមលើយ។ គណនីរបស់ខំុ្្មាននយ័ចំតោោះខំុ្្ណាស់ តរោោះវាបានកាល យជាអ ត
សញ្ញា ណសាធ្លរណៈរបស់ខំុ្្។ វាមានការរបមូលផតុ ំ តៅតោយរូប្  ដដលខំុ្្បានសរម ិ
សរមាងំ ដកសរមួល និងដចករដំលក តោយតជឿថា វាបាន ណំាងឲ្យជីវ ិខំុ្្។ វាមនិដមនជាអ ត
សញ្ញា ណដកលងកាល យត ោះតទ ដ វាជាអវីដដលខំុ្្បានត វ្ើនូវកិចចការជាតរចើន តដើមបឲី្យតៅដ មាន
ដំតណើ រតៅមុខ្។ ខំុ្្បានតរជើសតរ ើសរូប្  និងដកសរមួលយា៉ា ងរបុងរបយ ័ន តវើយបាន
ពាយាមត វ្ើឲ្យអវីៗមានភាពរលូ  ដូចតនោះ ខំុ្្បានអនុញ្ញា  ឲ្យដំតណើ រការតនោះ កាល យជាដផនកដ៏
សំខ្លនម់យួ ទនអ តសញ្ញា ណរបស់ខំុ្្។  
ការដដលខំុ្្ពិបាកចិ តខ្លល ងំ តោយសារមនិអាចចូលកនុងគណនីរបស់ខំុ្្ កប៏ានប ា្ ញឲ្យខំុ្្ដឹង
ផងដដរថា ខំុ្្បានចណំាយតពលតរចើនប៉ាុណាណ  តៅតលើវា គឺដលថាន កង់បង់ល់នឹងវា។ 
តរឿងតនោះទងំមូល បានប ា្ ញថា ខំុ្្ពិ ជា្យនឹង្កដបរតចញ ពីការតដើរជាមយួរពោះរបចាំ
ទ្ង។ ការចំណាយតពលកនុងបណាត ញសងគម ហាកដូ់ចជាគ្នម នតរគ្នោះថាន កអ់វីតទ ដ វាអាចត វ្ើឲ្យខំុ្្
ខ្ល ប់ងត់ពលតវលា អារមមណ៍ និងកមាល ងំជាតរចើន។ ខំុ្្បានងបង់ល់នឹងអ តសញ្ញា ណកនុងបណាត
ញសងគម ដដលមានភាពរាកកំ់ដផល និងបតណាត ោះអាសនន ជាជាងអរសបាយនឹងទំ កទំ់នង
ជាមយួរពោះ ដដលរទងប់ានរបទនត្តមរយៈការសុគ របស់រពោះតយស ូវ តៅតលើតឈើឆ្មក ង។ 
មយួទ ង្តរកាយមក Instagram បានរបគល់គណនីត ោះមកឲ្យខំុ្្វញិ។ ខំុ្្បានលបរូ់ប្ ដបលក
ៗត ោះតចាលអស់ តវើយខំុ្្អាចតរបើInstagram ជា្មមត្តតឡើងវញិ។ កាលត ោះ ខំុ្្មនិដឹងថា 
តគបានដវ កចូលគណនីខំុ្្ តោយរតបៀបណាតទ ដ តរឿងតនោះបានរឭំកខំុ្្ថា អាកបបករយិារបស់
ខំុ្្ តៅកនុងការតរបើរបាស់បណាត ញសងគម រ ូវមានការផ្លល ស់បតូរ។ កាលពីមុន ខំុ្្គិ ថា វាជា
កដនលងប ា្ ញអ តសញ្ញា ណជាសាធ្លរណៈរបស់ខំុ្្ ដ ឥឡូវតនោះ ខំុ្្នឹងត វ្ើឲ្យវាកាល យជាកដនលង
ដចកចាយ អំពីជីវ ិខំុ្្ កនុងរពោះតយស ូវ តោលគឺត វ្ើជាកដនលងប ា្ ញពនលឺ និងទីប ទ ល់លែ។  
វាជាការលែណាស់ ដដលខំុ្្បានគណនីខំុ្្មកវញិ ប៉ាុដនត ដដលលែជាងតនោះតទៀ ត ោះ គឺអ ត
សញ្ញា ណដដលមនិតចោះដរបរបួល មនិអាចដវ កយក និងមនិតចោះរត គ្ ោះរតងគើ ដដលខំុ្្មានកនុងរពោះ
តយស ូវ កនុង មជាកូនរបស់រពោះ! 
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បទគម្ពីរជាភាសាខ្មែរដកស្រង់ចេញពីស្ពះគម្ពីរបររុិទធ ភាសាខ្មែរ បកខ្ស្បចារ់ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ចោយការ 
អនុញ្ញា តិ និងរការិទធិចោយរមាគម្ន៍ស្ពះគម្ពីររកល (បានដកស្រង់ ចោយរកាអកខរាវរិុទធចដីម្)។ 
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