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ក្នុ ងរភិរសោក្សលះ មាលស ឿងតិចណាេ់ ន្ែលមាលអណំាចន្ក្ន្ព្ែជីវតិ
ស ងីឲ្យបាលលអព្ែសេី ស ងី។ ែ ុន្លត កា ្ា ពាណិជជក្មា សៅហាង

លក់្សេៀវសៅ ទូ ទេសល៍ លិងវទិយុ បាល្សរវ្ ា អំរសីេៀវសៅជាសព្ចីល 
ន្ែលេលាថា លឹងន្ក្ន្ព្ែជីវតិ ែេ់ស ងីឲ្យកាល់ន្តលអស ងី។ សេៀវសៅ
ទងំស ះមាល ែូចជា សេៀវសៅ គ្មា លអវីផ្លែ េ់ែតូ  សទ ទល់ន្តអនក្ផ្លែ េ់ែតូ  ជា
មុលេិល សេៀវសៅ គិត សែីមបីកាែ  ជាអនក្មាល សេៀវសៅ អំណាចនលសរល
ែចចុ ែបលន សេៀវសៅ ចាែ់ទងំ៤៨ នលអំណាច ។ល។ មលុេសជាសព្ចីលមាល
កា ព្ែងឹន្ព្ែងយ ងខ្ែ ងំ សៅក្នុងកា ន្េវង ក្ភារលអព្ែសេី ជាងមុល។ សតី
មក្រីសេតុអវី? សព្ពាះស ងីមាន ក្់ៗ មាលភារក្សមា ជាសព្ចលី ន្ែលស ងី
មាលចិតតសព្េក្ឃ្លែ ល ចង់លែ់ែំបាត់ សេ ីជំលួេមក្វញិសោ ភារខ្ែ ងំ។ 
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ទី១  
ការទទួលស្គា ល់ការពិត 

សោ ក្ហាសវ  ន្មក្សេ (Harvey Mackay) ន្ែលជាអនក្លិរលធ 
លិងអនក្ជំលួញបាលន្ចក្ច  អំរសី ឿង ែេ់សក្ាងព្ែុេមាន ក់្

អា ុ១០ ន្  ំ ស ា្ ះមា ក្(Mark) ន្ែលចង់ស ៀលក្ាច់គុណ ូែូ សទះគ្មត់
បាលបាត់ែង់នែមាា ង សៅក្នុងសព្គ្មះថាន ក់្ចរាច ណ៍ក៏្សោ ។ មា ក្ក៏្បាល
ចែ់ស្តមីស ៀលក្ាច់គុណ ូែូ ជាមួ ព្គែូងវកឹ្ជលជាតិជែ ុលវ ័ចំណាេ់
មាន ក់្ សេ ីគ្មត់េវកឹ្ហាតប់ាលលអ។ ន្ត៣ន្េសព្កា មក្ គ្មតក៏់្បាលែញ្ច ែ់
កា េវកឹ្ហាត់សោ សជាគជ័  ន្តសគែសព្ងៀលគ្មត់ន្តមួ ក្ាច់ែ ុសណាណ ះ។ 
គ្មត់ក៏្បាលេួ ព្គគូ្មត់ថា សេតុអវី? ព្គគូ្មត់ក៏្បាលស្ែ ីថា “មាលន្តក្ាច់
មួ សលះសទ ន្ែលអនក្អាចស ៀល”។ 
 គ្មត់មាលកា ភ័លតភាងំ ន្តគ្មត់ទុក្ចិតតព្គ ូែេ់គ្មត់ សេ ីក៏្បាលែលត
កា េវកឹ្ហាត់សទៀត។ ែ ុ ា លន្េសព្កា មក្ គ្មត់ក៏្បាលចូលព្ែកួ្តជាសលីក្
ែំែូង។ គ្មត់មាលកា ភាា ក់្ស្អីល ចំសពាះេមតថភារេែួលឯង សរលន្ែលគ្មត់
បាលឈ្នះកា ព្ែកួ្ត២វគគែំែូង។ កា ព្ែកួ្តវគគទ៣ី មាលកា រិបាក្ជាងមុល 
ន្តមិល ូ ែ ុ ា ល គូព្ែកួ្ត ែេគ់្មត់ក៏្បាលបាត់ែង់កា អតធ់្ាត់ សេ ីក៏្
បាលេព្មុក្ចូលសបាក្ចបំាែ់គ្មត់។ មា ក្ក៏្បាលសព្ែកី្ាច់ន្តមួ  ន្ែលគ្មត់
សចះស ះ យ ងស្តា ត់ជំ ញ សេ ីក៏្បាលឈ្នះកា ព្ែក្ួតសទៀត។ ចូលែល់
វគគផ្លត ច់ព្ពាត់ គ្មត់ព្តវូព្ែឈ្មមុេោក់្គូព្ែកួ្តន្ែលមាលមាែធ្ំ លិងខ្ែ ងំ
ជាងគ្មត់ សេ ីក៏្មាលែទរិសស្តធ្ល៍សព្ចលីជាងគ្មត់ ៃ្  ណាេ់។  
 មា ក្មាលអា មាណ៍ភិតភ័  សេ ីសគសមីលែងឹថា គ្មត់រតិជាភ័ ន្មល។ 
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អាជាា ក្ណាត លមាលកា បា មភអំរេុីេមាលភារ ែេ់មា ក្ សេ ីក៏្បាល
ព្ែកាេ់ែញ្ច ែ់កា ព្ែកួ្តន្តមតង។ អាជាា ក្ណាត លសេៀែលឹងែញ្ឈែ់កា 
ព្ែកួ្ត វាងគូព្ែកួ្តន្ែលហាក្់ែូចជាមិលេមគ្មន ទល់ន្តសស្តះ ន្តព្គ ូែេ់
មា ក្ក៏្បាលចូលមក្ឃ្លតថ់ា “េូមឲ្យគ្មត់ព្ែកួ្តចុះ”។ 
 កា ព្ែកួ្តក៏្បាលែលត សេ ីគូព្ែកួ្ត ែេ់មា ក្ក៏្បាលសធ្វលូីវក្ំេុេែ៏ធ្ំ
មួ ។ ភាែ មៗស ះ មា ក្ក៏្បាលសព្ែកី្ាច់ ែេ់គ្មត់ សែីមបី្ តួល សេ ីសក្ែគូ
ព្ែកួ្តជាែ់ សោ ទទួលជ័ ជមនះក្នុងកា ព្ែកួ្តទងំមូល។ សៅតាម្ែូវព្ត
 ែ់មក្្ាះវញិ មា ក្ក៏្បាលរិភាក្ាជាមួ ព្គគូ្មត់ អំរកីា ព្ែកួ្ត លិងក្ាច់
ន្ែលបាលសព្ែកី្នុងកា ព្ែកួ្តមុលស ះ សេ ីទែីំ្ុត គ្មត់ក៏្បាលោច់ចតិតេួ 
ព្គគូ្មត់ លូវេំណួ ន្ែលគ្មត់បាលោក់្ទុក្ក្នុងចិតត ូ សេ ី។ គ្មត់េួ ថា 
“សេតុអវី េាុអំាចឈ្នះកា ព្ែកួ្តទងំមូល សោ សព្ែកី្ាច់ន្តមួ ?” 
 ព្គគូ្មត់ក៏្បាលស្ែ ីថា “អនក្ឈ្នះ សោ ស្ត មូលសេតុរី ។ ទមួី  
ក្ាច់ន្តមួ ន្ែលអនក្សចះសលះ េថិតក្នុងចំសណាមក្ាច់សបាក្ចំបាែន់្ែល
រិបាក្ែំ្ុត ក្នុងក្ាច់គុណ ូែូ ន្តអនក្បាលេវកឹ្ហាត់សេាី ន្តបាលេសព្មច
សៅសេ ី។ ទរីី  សែីមបទីែទ់ល់លឹងក្ាច់មួ សលះ គូព្ែក្ួត ែេ់អនក្ព្តូវន្ត
ចែ់នែខ្ងស្វង ែេ់អនក្ឲ្យជាែ់”។ ែ ុន្លត មា ក្មាលន្តនែស្តត មំាា ងែ ុសណាណ ះ 
ែូចសលះ ចំណុចសេា  ែេ់មា ក្ បាលកាែ  ជាចណុំចខ្ែ ងំែំ្ តុ ែេ់គ្មត់។  
 ស ងីមាន ក់្ៗមាលចណុំចសេា ជាសព្ចីល ន្ែលស ងីចង់ជំលួេសោ 
ភារខ្ែ ងំវញិ។ ស ងីមាលកា លំបាក្ជាសព្ចីល ក្នុងទំ ក់្ទំលង ែេ់ស ងី។ 
ស ងីចង់ឲ្យទំ ក្់ទំលងែតពី្ែរលធ ែេ់ស ងីមាលភារលអព្ែសេី ស ងី។ 
 ស ងីព្ែន្េលមិលបាលែំសរញតួ ទីជាឪរុក្មាត  បាលលអ ែូចន្ែល
បាល រំងឹគិតស ះសទ។ កូ្លៗ ែេ់ស ងីហាក្ែូ់ចជាបាលសធ្វឲី្យស ងីែឹងថា 
ស ងីសេា ែ ុណាណ ។ ភារក្សមា  ែេ់ស ងីកាល់ន្តមាលេភារធ្ៃលធ់្ៃ  
លិងកាល់ន្តអាព្ក្ក់្ស ងី សេ ីសរលសលះ ស ងីេសងេតស ញីភារក្សមា 
ទងំស ះ ក្នុងកូ្ល ែេ់ស ងី្ងន្ែ ។ ស ងីមាលអា មាណ៍ថា ែរាជ័  លងិ
អេមតថភារ។ ស ងីែឹងថា អវីៗ អាចមាលភារលអព្ែសេី ស ងី សែេិីលជា
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ស ងីអាចមាលកា ផ្លែ េ់ែតូ  ន្តស ងីមិលអាច
ផ្លែ េ់ែតូ សស្តះ។ 
 សៅក្ន្លែងសធ្វកីា  សេ ីព្ែន្េលជាមាលកា 
បាក្់ទឹក្ចិតត សរលន្ែលបាលែឹងថា ស ងីមិល
ែ្ ត ឬមាលអំសណា ទល ែូចន្ែលស ងីបាល
គិតស្តា លស ះសទ។ អនក្ែនទបាលសៅសចលស ងី
អេ់ េណៈសរលន្ែលស ងីហាក្់ែូចជាមិល កី្
ចសព្មីលសស្តះ។ 

 ស ងីបាលរាយមេមាអ តគំលតិមិលែ េុិទធ លិងសែញតាមភារែ េុិទធ 
អេ់  ៈសរលជាសព្ចីល ន្  ំ ន្តមិលស ញីមាលកា  កី្ចសព្មលីសស្តះ។ ស ងី
ែឹងថា កា លិយ សែីមសគ ជាអំសរបីាែ ន្តស ងីហាក់្ែូចជាមិលអាចឈ្ែ់
លិយ សែីមសគ។  
 កា លិយ ែសជជ   សធ្វឲី្យស ងីមាលអា មាណ៍ថា េែួលឯងស្តអ ត ឬ ែ្ ត 
សេ ីស ងីហាក្ែូ់ចជាទទួល ក្ សោ មិលបាលគិតរិច ណាសទ។  
 កាលណាស ងីមាលវ ័កាលន់្តចេ់  ែូកា ស ងីក៏្កាល់ន្តអល់សេា ។ 
ស ងីអាចព្ែឈ្មមុេោក់្ជមៃទឺឹក្ស មន្្អម ជមៃឺសែះែូង ឈ្ចឺសងេះ ជមៃឺ
ព្ក្រះ រិបាក្ែសញ្ចញសចល ឈ្កឺ្ាល ឈ្េឺ ែ ក់្នែសជងី ន្ភនក្កាល់ន្ត
សេា  លិងជមៃែឺនទសទៀត ន្ែលសធ្វីឲ្យស ងីអល់
សេា ។  
 េុេភារ្ែូវចិតត ែេ់ស ងីក៏្កាល់ន្តមាលភារ
្ុ ព្េួ  សោ ស្េតេ លិងកា ងែ់បា មភសធ្វទុីក្ា
ស ងីជាញឹក្ញាែ់។  ូ ៗសៅ ស ឿងតូចក៏្អាច
 ខំ្លអា មាណ៍ស ងីន្ែ  សេ ីក្មាែ ងំចិតត ែេ់
ស ងីក៏្្ែ់អេ់ គឺេុេរមុីល។  
 ភារក្សមា សធ្វឲី្យស ងីមាលកា ភ័ ខ្ែ ច 

ស ីងមាន ក្់ៗ មាលចណុំចសេា 
ជាសព្ចីល ន្ែលស ីងចងជ់លួំេ

សោ ភារខ្ែ ងំវញិ។ 

ភារក្សមា សធ្វីឲ្យស ីងមាល
កា ភ ័ខ្ែ ច សព្ពាះស ីងចង់
មាលសមាទលភារ លិងមាល

ក្មាែ ងំខ្ែ ងំ។ 
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សព្ពាះស ងីចង់មាលសមាទលភារ លិងមាលក្មាែ ងំខ្ែ ងំ។ ជាធ្មាតា សគ ល់ថា 
ភារក្សមា  គជឺាកា េវះអណំាច ឬក្មាែ ងំ។ 
 ស្តត ែ់សមីលសៅែូចជា ូេសកិ្ណាេ់។ ន្តសគគិតេុេសេ ី។ ព្រះគមពី 
មាលកា រលយល់េុេរីសលះ។ េព្មាែ់ព្គីេាែ េ័ិទ ភារក្សមា មិលន្មល
ជាកា េវះអំណាច ឬក្មាែ ងំស ះសទ។ តាមរិត ស ងីចបំាច់ព្តូវែឹងថា : 
ភារក្សមា  ែេ់ស ងី គឺជាឱកាេ សែីមបឲី្យស ងីបាលរិសស្តធ្ល៍លឹង
អំណាចសចស្តត ព្រះ! 
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ទីរី   
ការផ្លល ស់ប្តរូទសសនៈរប្សដ់យើង  

សតីេេែចិ់តត...លឹងអវី?  
 
 

ស្ត វក័្ែ ុលបាល ក្ស ញីែសំណាះព្ស្ត ែ៏អស្តច  យ ន្ែល មំក្លូវ
សេ ភីារ លងិកា ផ្លែ េ់ន្ព្ែក្នុងជីវតិ សរលន្ែលគ្មត់បាល

រិសស្តធ្ល៍លឹងអំណាចសចស្តត  ែេ់ព្រះព្គីេា ក្នុងជវីតិគ្មត់។ គែូឺចន្ែល
គ្មត់បាលស ៀែរាែ់អំរសី ឿងសលះ ក្នុងក្ណឌ គមពី េំែុព្ត ន្ែលគ្មត់បាលេ 
សេ ស្ាសីៅរួក្ជំលុសំៅព្ក្ងុកូ្ លិងូេយ ងែូចសលះថា :  
 ន្តព្ទង់មាលព្រះែលាូលមក្េាុ ំថា គុណ ែេ់អញលាមែលឯ់ងសេ ី 
ែបតិក្ំឡងំអញបាលសរញខ្ន ត សោ សេចក្តកី្ំសស្ត  ែូសចនះ េាុលំឹងេ ូអួត
រីសេចក្តកី្ំសស្ត  ែេ់េាុ ំ សោ អំណ ជាខ្ែ ងំ សែីមបឲី្យព្រះសចស្តត នលព្រះ
ព្គីេាបាលេណឋិ តសៅលឹងេាុ ំ សេតុស ះបាលជាេាុអំ េែា ក្នុងកាលន្ែល
មាលសេចក្តកី្ំសស្ត  ក្នុងកាលន្ែលសគតាះតិះសែៀល ក្នុងសេចក្តលំីបាក្ 
កាលសគសធ្វទុីក្ាសែៀតសែៀល សេ ីក្នុងសេចក្តនី្ែលេាុ ំព្តូវចសងអៀតចងអល់ 
សោ  ល់ែលព់្រះព្គីេា ែបតិកាលណាេាុ ំសេា  ស ះេាុមំាលក្ំឡងំ
យ ងចំណាលវញិ(២កូ្ លិងូេ ១២:៩-១០)។ 
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 េូមក្តេ់មាគ ល់ថា សរលស ះ ស្តវក័្ែ ុលមិលព្គ្មល់ន្តបាលលិយ ថា 
គ្មត់េេែ់ចិតត លឹងភារក្សមា  ែេ់គ្មត់ែ ុសណាណ ះសទ ន្តគ្មតប់ាលលិយ 
ថា គ្មត់ “អ េែា ” លឹងភារក្សមា ។ សតគី្មត់ (ឬល ណាមាន ក់្) មាល
ចិតតអ េែា  ចំសពាះភារក្សមា  ែេ់េែួល សោ  សែៀែណា?  ជាង
សលះសៅសទៀត សេតុអវសី្តវក័្ែ ុលបាលអះអាងថា “ែបតិកាលណាេាុសំេា  
ស ះេាុមំាលក្ឡំងំយ ងចណំាលវញិ”? 
 ភារក្សមា  គឺ្ាុ លឹងក្មាែ ងំ។ សតីកា ន្ែលគ្មត់លិយ ែូចសលះ 
មាលល័ ថា “សរលណាេាុ ំសតត  ស ះេាុក៏ំ្ព្តជាក់្” ឬថា “សរលណាេាុ ំ
េែា ចិតត ស ះេាុ ំសក្តីទុក្ាឬ?”  

ចុះសែេិីលជា . . . 
 ចុះសែេិីលជា្ែូវស ព្ ះសៅ ក្អំណាចែ៏រិត ន្ែលជាអំណាចនលកា មាល
ព្រះជលាស ងីវញិ ែេព់្រះព្គីេា ក្នុងជីវតិស ងី មិលទទួលបាលរីកា 
រាយមកាល់ន្តខ្ែ ងំស ះសទ ន្តបាលមក្រកីា លះែង់ចិតត ន្ែលចង់មាល
អំណាច? ចុះសែីេិលជា អំណាចសចស្តត  ែេ់ព្រះអាចែង្ហា ញសចញមក្ 
តាម  ៈជីវតិអនក្ តាម សែៀែ ន្ែលអនក្មិលន្ែលលឹក្ស្តា លែល់ គឺមលិន្មល
សោ កា រាយមកាល់ន្តខ្ែ ងំសលីេរីធ្មាតា សែមីបជីមនះសេចក្តកី្សមា 
 ែេ់អនក្ស ះសទ ន្តសោ កា ទទួលស្តគ ល់សេចក្តីក្សមា  ែេ់ស ងី 

ែទគមពី មា ថា  ១៧:៥ លិង លូកា ៣:២២ បាលសព្ែីពាក្យជាភាស្តព្ក្ិក្ែូចគ្មន  
ក្នុងែ ែិទន្ែលព្រះស េ ូវទទួលែុណយព្ជមុជទឹក្ លិងសរលន្ែលព្ទង់ែសញ្ចញ
រលែឺនលេិ លីអ ឲ្យរួក្េិេសស ញី ន្ែលកាលស ះ ព្រះព្ទង់មាលែលាូលរសី្តថ លេូ
គ៌មក្ថា “សលះជាកូ្លេៃួលភាៃ អញ ជាទីសរញចិតតអញណាេ់”។ ស្តវក័្ែ ុលបាល
អះអាងថា គ្មត់ “អ េែា ” លឹងភារក្សមា  ែេ់គ្មត់ សោ សព្ែីពាក្យន្ែល
មាលល័ ែូចគ្មន  លឹងពាក្យសរចល៍ន្ែលព្រះវ ែិតាសព្ែី ចំសពាះព្រះស េ ូវថា ព្រះ
ព្រះអងគ សរញចិតតលិងព្រះស េ ូវណាេ់។ 
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សេ ីឈ្ែ់រារាងំព្រះ ន្តអលុជា តឲ្យព្រះអងគ
ែង្ហា ញអំណាចសចស្តត  តាម  ៈភារក្សមា 
ទងំអេស់ ះវញិ? ចុះសែីេិលជាសេចក្តី
ក្សមា  ែេ់អនក្ គឺជាឧែក្ ណ៍ន្ែលព្រះព្ទង់
សព្ែី សែីមបីែង្ហា ញសចញលូវអំណាចសចស្តត ព្រះ
អងគ?  
 សលះជាអវនី្ែលព្រះគមពី ែ ីែបាលែសព្ងៀល
ស ងី មតងសេ ីមតងសទៀត។ សលះក៏្ជាមូលសេតុ
ន្ែលព្រះព្ទង់មិលបាលែក្សចញភារក្សមា 
 ែេ់ស្តវក័្ែ ុល សេ ីសេតុអវពី្ទង់មិលែក្ភារ
ក្សមា  ែេ់ស ងីសចញ សៅសរលេែះ។ ស្តត ែ់
សមីលសៅែូចជាចន្មែក្ ែ ុន្លត កា អ េែា លឹង
ភារក្សមា  គជឺា សែៀែនលកា  េស់ៅ ែេ់ព្គី
េាែ េ័ិទ។ 
 សោក្ិ ព្បាែ់ស ងីថា “ចូ ឱែព្ក្សស្តែមក្ភារខ្ែ ងំ សេ ីជមនះភារ
ក្សមា  ែេ់អនក្”។ មាលន្តកា ែសព្ងៀលក្នុងព្រះគមព ីែ ីែែ ុសណាណ ះ ន្ែល
បាលសលីក្ទឹក្ចិតតស ងីឲ្យឱែព្ក្សស្តែ ក្ភារក្សមា  ែេ់ស ងី សេ ី
រិសស្តធ្ល៍លឹងអំណាច តាម  ៈភារក្សមា ទងំស ះ។ អំណាចសលះមិល
ន្មលជាអំណាច ែេ់ស ងីសទ ន្តជាអំណាចនលព្រះព្គេីា ន្ែលមាលព្រះជលា
 េ់ស ងីវញិ។ ស្តវក័្ែ ុលចង់ឲ្យរួក្ជំលុសំៅព្ក្ងុកូ្ លិងូេរិសស្តធ្ល៍លឹង
អំណាច ែេ់ព្រះ សែីមបឲី្យរួក្សគអាចមាលកា េេែ់ចិតតែ៏រិតព្បាក្ែ។ 

វ ីៈែុ េែ៏ទលស់េា  នលសេចក្តជំីសលឿ: 
មិលន្មលមាលន្តស ងីសទន្ែលមាលភារក្សមា ! 
 េូមស ងីន្េវង ល់ អំរីពាក្យសរចល៍ន្ែលស្តវក័្ែ ុលបាលលិយ សៅ
កាល់រួក្ជំលុំ សៅទពី្ក្ុងកូ្ លិងូេ ែូចតសៅ :  

ចុះសែីេិលជា ែ្ូ វស ព្ ះសៅ ក្
អណំាចែរិ៏ត ន្ែលជា
អណំាចនលកា មាលព្រះជលា
ស ីងវញិ ែេព់្រះព្គីេា ក្នុ ង
ជីវតិស ីង មិលទទួលបាលរី
កា រាយមកាលន់្តខ្ែ ងំស ះ
សទ ន្តបាលមក្រីកា លះែង់
ចិតត ន្ែលចងម់ាលអណំាច?  
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ឱែងែអូលសអី  អនក្រាល់គ្មន ស ញីថា ក្នុងរួក្អនក្ន្ែលព្ទង់បាលសៅ 
មិលេូវមាលអនក្ព្បាជាសព្ចីលខ្ងឯស្តច់្ម ឬសព្ចលី ក់្មាលអំណាច 
លិងសព្ចលី ក់្ន្ែលមាលព្តកូ្លេពេស់ ះសទ ព្រះព្ទង់បាលស េីរួក្លៃង់
សលៃីសៅសោក្ី ស៍លះ សែមីបលីឹងសធ្វឲី្យអនក្ព្បាជាមាលសេចក្តខី្ា េវញិ 
ព្ទង់បាលស េីរួក្ក្ំសស្ត សៅសោក្ី ស៍លះ សែីមបលីឹងសធ្វឲី្យរួក្ខ្ែ ងំ
រូន្ក្មាលសេចក្តីខ្ា េ សេ ីព្ទង់បាលស េីអនក្ទែសថាក្សៅសោក្ី ៍
សលះ លងិរួក្អនក្ន្ែលសគសមីលង្ហ  ព្រមទងំ ែេ់ន្ែលគ្មា ល្ង សែមីបី
លឹងសលីក្សចល ែេ់ន្ែលមាលសចញ ព្ែសយជល៍កុ្ំឲ្យមលុេសណាបាល
អួតេែួល សៅចំសពាះព្រះស  ី(១កូ្ លិងូេ ១:២៦-២៩)។ 

 មលុេសជាសព្ចីល ន្ែលជារា្េត ែេ់ព្រះ មលិមាលព្ែភរសចញរពី្គួស្ត 
 ែេ់អនក្ខ្ែ ងំរូន្ក្ ឬមាលអំណាចសទ។ សលះជាស ឿងែ៏ សំភែី កី្រា ។ បាល
សេចក្តថីា ស ងីព្តូវកា អំណាចសចស្តត  ែេ់ព្រះព្គីេា ក្នុងជីវតិស ងី សែីមបី
ឲ្យស ងីកាែ  ជាេា ែ ា ល់ែ៏មាលព្ែេិទធភារ លិងមាលអំណាច ថាវ  ព្រះ
អងគ ក្នុងសោក្ ិសលះ។ បាលសេចក្តីថា ស ងីជាន្្នក្មួ នលមលុេសទល់
សេា  ន្ែលព្រះអងគបាលសព្ជីេស េី។សេ ីក៏្មាលល័ ថា អំណាចសចស្តត
 ែេ់ព្រះ  គឺបាលែង្ហា ញសចញមក្  តាម  ៈភារក្សមា  គឺមិលន្មលតាម
  ៈភារខ្ែ ងំ ែេ់ស ីងស ះសទ។  

 មិលន្មលមាលន្តស្តវក័្ែ ុលសទ ន្ែលបាលរិសស្តធ្ល៍លឹងក្មាែ ងំ ែេ់ព្រះ 

េិេសែែូំង ែេ់ព្រះស េ ូវ មិលមាលព្ែភរមក្រីវណណៈជាល់េពេ់ ឬអនក្ែឹក្ ំ
ស្តេ  ឬលសយបា ស ះសទ។ អនក្ន្ែលបាលសែី តាមព្រះព្គីេា ឬបាលទទួល
សេចក្តីេស្ង្ហគ ះសៅេម័ ស ះ គឺជាមលុេសតូចតាច ន្ែលមាលែូចជា អនក្
សលស្តទ រួក្ែះសបា ព្ែ្ងំចព្ក្ភរ  ូមុាងំ អនក្ ក្រលធ ្េតី ក្េីុ្ែូ វសភទ មលុេស
ក្ំ្ិត លិងស្តេល៍ស្តមំា   ី ន្ែលរួក្ ូោស េីសអីង សេី សលីក្ន្លងន្តមលុេស
មួ ចំលួលតូចែ ុសណាណ ះ ន្ែលជាអនក្មាលមុេមាត់ មាលឥទធិរល។ 
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ក្នុងភារក្សមា  ែេគ់្មត់។ ក្នុងព្រះគមពី ែ ីែ
ទងំមូល ស ងីស ញីថា ព្រះព្ទង់បាលសព្ែភីារ
ក្សមា  ែេ់មលុេសជាសព្ចីល សែីមបែីង្ហា ញ
អំណាចសចស្តត ព្រះអងគ សេ ីេសព្មចលូវក្ិចចកា 
ែ៏គួ ឲ្យក្តេំ់គ្មល់ែំ្ុត។ 
 ឧទេ ណ៍ : សោក្  ូន្េែព្តូវែងែអូល
គ្មត់ ក្សៅលក់្ ឲ្យសធ្វជីាទេក្  សេ ីក៏្
បាលកាែ  ជាទេក្  ែេ់សោក្ែូទផី្លន្ែលជា
ម្លតជីាល់េពេស់ៅលគ សអេីុរា សេ ីសព្កា មក្ 
ក៏្កាែ  ជាអនក្សទេ ក្នុងគុក្ ែេ់សេតចផ្លសរា ល
(សោកុ្ែបតតិ ៣៧:៣៩-៤១)។ 
 មលុេសជាទូសៅ មុេជា ល់ថា គ្មត់គ្មា ល
អំណាចអវសីទ ន្តសព្កា មក្ ព្រះព្ទង់បាលសព្ែគី្មត់ ឲ្យជួ េស្ង្ហគ ះជីវតិ
មលុេសជាសព្ចីល ក្នុងសព្គ្មះអត់ឃ្លែ ល។ 
 កាលស ះ ោវែីជាសក្ាងគង្ហវ លសចៀម ន្ែលគ្មា លកា េវកឹ្ហាត ់ែេ់
ទហាល សេ ីមាលមាែតូច មលិពាក់្អាវសព្កាះ ែេ់សេតចេូលបាល។ ន្ត
ព្រះព្ទង់បាលសព្ែគី្មត់ ឲ្យព្ែ ុទធឈ្នះអនក្ព្ែ ុទធែ៏ខ្ែ ងំរូន្ក្ែំ្ុត ែេ់រួក្
េព្តូវ ស ា្ ះ កូ្លីយ ត(១ស្ត ំ ូន្អល ១៧) សេ ីេូមចថំា គ្មត់បាល
្តួលកូ្លីយ ត សោ សព្ែនី្តែងាក់្ លិងព្គ្មែ់ព្គួេមួ ព្គ្មែ់ែ ុសណាណ ះ។ 
 សោក្ោលីន្  ល លិងមិតតភក្ត ិែេ់គ្មត់ ែី ក់្ គសឺ្តព្ោក្់ ន្មស្តក់្ 
លិងអ័សែសលសកា គជឺាចំណាែ់ខ្ា ងំ ក្នុងទឹក្ែីែ សទេ សព្កាមកា ព្គែ់ព្គង
 ែេ់សេតចន្ែលស្វ្វ លងិមាលអំណួត។ សរលន្ែលគ្មត់ព្តវូសគទមាែ ក់្
ចូលសៅក្នុង ូងសតា(ោលីន្  ល ៦) សេ ីមតិតភក្តិគ្មត់ព្តវូសគទមាែ ក់្ចូល
សៅក្នុងគុក្សភែីង(ោលីន្  ល ៣) ស ះសគគិតថា រួក្សគគ្មា លអំណាច ឬ
គ្មា លភារខ្ែ ងំអវីសទ ន្តព្រះព្ទង់បាលែង្ហា ញសចញលូវអំណាចសចស្តត ព្រះអងគ 
តាម  ៈភារក្សមា  ែេ់រួក្សគ។ 

ក្នុ ងព្រះគមពី ែ ែីទងំមូល 
ស ីងស ីញថា ព្រះព្ទងប់ាល
សព្ែីភារក្សមា  ែេម់លុេស
ជាសព្ចីល សែីមបីែង្ហា ញអណំាច
សចស្តត ព្រះអងគ សេី េសព្មច
លូវកិ្ចចកា ែគ៏ ួឲ្យក្តេ់គំ្មល់

ែំ្ ុត។ 
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 ស្តវក័្ែ ុលចង់រិសស្តធ្ល៍លឹងអំណាចសចស្តត  ែេ់ព្រះព្គីេា សែីមបឲី្យ
បាលស ញី លិងស្តគ ល់ក្ិចចកា ន្ែលព្រះព្ទង់សធ្វកី្នុងជីវតិគ្មត់ តាម សែៀែែ៏
ចាេោ់េ់ សោ គ្មា លកា  លព់្ច ។ំ គ្មត់ចង់ែងឹថា ព្រះព្ទង់ក្ំរុងសធ្វី
កា  តាម  ៈភារក្សមា  ែេ់គ្មត់ សែមីបេីសព្មចក្ចិចកា ែ៏អស្តច  យ ថាវ  
លគ ព្រះអងគ សែមីបឲី្យព្រះព្ទង់បាលទទួលកា េ សេី  លិងេិ លីអ។ គ្មត់
ន្ងមទងំេា័ព្គចិតតលះែង់កា ទូលេូម ឲ្យព្រះព្ទង់ែក្ែ ែ សចញរីស្តច់
គ្មត់ សព្ពាះកា អ េែា លឹងភារក្សមា ស ះ ឲ្យគ្មត់បាលរិសស្តធ្ល៍
លឹងអំណាចសចស្តត ព្រះ ជា “ ង្ហវ ល”់ ែ៏ព្ែសេី ។ 
 សតមីាលល ណាេែះ ន្ែលអាចលិយ ថា េែួលរិតជាបាលរិសស្តធ្ល៍លឹង
អំណាចសចស្តត  ែេ់ព្រះព្គីេា? មលុេសជាសព្ចីលរបិាក្លឹង ល់អតថល័  
នលកា រិសស្តធ្ល៍លឹងអំណាចសចស្តត ព្រះព្គីេា។   
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ទី៣ 
ការទាត់កាំប្ ៉ុងដែលបាក់ដប្ក 

 
 

សែ ី
េាុមំាលអា មាណ៍ថា េែួលេាុមំាលេមតថភារព្គែ់ព្គ្មល់ សែមីបសីធ្វកី្ិចចកា 
អវីមួ  ស ះេាុ ំមិលមាលអា មាណ៍ថា ចង់រឹងន្្អក្សលីអណំាចសចស្តត

ព្រះព្គីេា។ សរលន្ែលេាុមំិលមាលអា មាណ៍ថា ទលស់េា  សរលណាេាុមំិល
ែឹងថា េែួលឯងរតិជាទល់សេា  ស ះេាុ ំមិលន្េវង ក្អំណាចសចស្តត  ែេ់
ព្រះព្គីេាស  ី។ សលះជាគុណវែិតតិនលកា រឹងន្្អក្សលីក្មាែ ងំេែួលឯង គវឺា
អាចរារាងំមិលឲ្យអណំាចសចស្តត  ែេ់ព្រះព្គីេាសធ្វកីា ក្នុងស ងី។ ស ងីអះ
អាងថា េាុអំាចសធ្វឲី្យទំ ក់្ទំលងែតពី្ែរលធ ែេ់េាុ ំមាលែំសណី កា លអ េាុអំាច
ចិញ្ច ឹមកូ្លែ៏អស្តច  យ ឲ្យព្េឡញ់ព្រះ េាុសំធ្វកីា ង្ហ ែសព្មពី្រះយ ងមាល
ព្ែេិទធភារ េាុអំាចមាលសជាគជ័ ក្នុងជីវតិ េាុអំាចជមនះភារក្សមា ន្្នក្
េីលធ្ម៌ ែេ់េាុ ំ េាុអំាចសៅែលស់គ្មលសៅ។ េាុ ំអាច ... ។ល។ 
 ែរាែណា ស ងីេលនិស្តឋ លថា ស ងីអាចេសព្មចក្ិចចកា ណាមួ  
សោ េែួលឯង មលិចបំាច់រឹងព្រះ ស ះព្រះព្ទង់អាចែសណាត  ឲ្យស ងីសធ្វី
វា សោ េែួលឯង។  
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 សេតុអវមីលុេសន្ែលមាលែជា (ជារិសេេស្តវក័្ែ ុលន្ែលជាអនក្សចះ
ែឹងេពេ់) អួតអរំភីារក្សមា  ែេ់រួក្សគ? តាមធ្មាតា ស ងីចូលចិតត
ោក់្បាងំភារក្សមា  ែេ់ស ងី។ ស្តវក័្ែ ុលអួតអំរភីារក្សមា  ែេ់
គ្មត់ សព្ពាះគ្មត់ែងឹថា ភារក្សមា  ែេ់ស ងី គជឺាមសធ្ាបា ន្ែលព្រះ
ព្ទង់សព្ែីជាញឹក្ញាែ់ សែីមបែីង្ហា ញព្រះសចស្តត ព្ទង់ ក្នុងជីវតិស ងី។ 
 ស ងីមាលកា រិបាក្ សេ ីន្ងមទងំឈ្ចឺែ់ សៅក្នុងកា ទទួលស្តគ ល់
ថា ស ងីមិលន្មលជាែតីព្ែរលធែ៏អស្តច  យស ះសទ(ឬមិលន្មលជាឪរុក្មាត   ជា
កូ្ល មិតត មួកា ង្ហ  ឬមិតតភក្តិែ៏អស្តច  យស ះសទ) 
ឬទទួលស្តគ ល់ថា េមតថភារ ែេ់ស ងី មិលគួ 
ឲ្យេៃែ់ន្េៃង ែូចន្ែលស ងីធ្លែ ែ់គិតស ះសទ។ 
ភាគសព្ចីលនលភារក្សមា  ែេស់ ងី គជឺា
ចំណុចន្ែលស ងីបាលរាយមោក់្បាងំ ន្ត
សោក្ិ បាលែឹង ចួសៅសេ ី។ េូមស ងី
ព្គ្មល់ន្តគិត អរំនី្្នក្ណាេែះ ន្ែលស ងី រំងឹ
ចង់ឲ្យេែួលស ងីមាលភារ ងឹមា។ំ ន្្នក្ស ះ
សេ ី ជាចំណុចសេា  ឬភារក្សមា  ែេ់
ស ងីស ះ។ ចណុំចទ១ី ន្ែលស ងីចបំាច់ព្តូវ
ស ៀលេូព្តស ះ(ឬចងច)ំ គឺថា ភារក្សមា 
មិលន្មលជាែរាជ័  ែេ់ស ងីស ះសទ វាព្គ្មល់

កា ស ៀែចេំែួ លឲ្យមាលេមតថភារព្គែ់ព្គ្មល់ សែីមបីសធ្វីកិ្ចចកា  ែេ់ស ីង គឺេំខ្ល់
ណាេ់។ តាមរិត វាជាកា ទទួលេុេព្តូវ ចំសពាះកា អវីន្ែលព្រះព្ទងព់្ែទលឲ្យ
ស ីងសធ្វី។ សទះជាយ ងណាក៏្សោ  សរលណាស ីងរឹងន្្អក្សៅសលីកា ស ៀែចំ
េែួ លឯងន្តមា ង ស ះស ីងមិលបាល្តល់ឱកាេឲ្យព្រះព្ទងែ់ង្ហា ញសចញលូវ
អំណាចសចស្តត ព្រះអងគ តាម  ៈកា ន្ែលស ីងរឹងន្្អក្សលីព្រះអងគ ន្ែលជា
ន្្នក្មួ នលកា ស ៀែចំេែួ លស ីង។ 

ភាគសព្ចីលនលភារក្សមា 
 ែេស់ ីង គឺជាចណុំចន្ែល
ស ីងបាលរាយមោក្ប់ាងំ 
ន្តសោកិ្ បាលែឹង ចួសៅ 

សេី ។ 
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ន្តជាចំណុចសេា  ន្ែលស ងីមាន ក់្ៗមាលសោ សជៀេមិល ចួ។ 

 ចូ ស ងីចថំា ភារក្សមា  លិងភារខ្ែ ងំ សៅទលាឹមគ្មន  ក្នុងជីវតិស្តវក្
ែ ុល។ ព្រះស េ ូវក៏្បាលេា័ព្គព្រះទ័ ទទួល ក្ភារក្សមា  ក្នុង ូែ
ភារជាមលុេស សៅសលីន្្លែី្ ងន្ែ ។ កា េុគតសៅសលីសឈ្ី្ េ ង គជឺាគំ ូ
ែ៏លអែំ្ុតន្ែលែង្ហា ញថា អណំាចសចស្តត  ែេ់ព្រះបាលែង្ហា ញសចញមក្
យ ងឥតសខ្ច ះ តាម  ៈភារក្សមា ។ ក្នុង ូែភារជាមលុេស ព្រះអងគបាល
ែ ា ែព្រះកា  សោ ចុះចូលស្តត ែ់ែង្ហគ ែ់ព្រះវ ែិតា ែល់អេព់្រះជលា 
សៅសលីសឈ្ី្ េ ង(ភីលីរ ២:៨)។ 

 េូមស ងីន្េវង ល់ព្ែស្តេល៍មួ សទៀត  ែេ់ស្តវក័្ែ ុល ន្ែលេុេ
រីទេសលៈ លិងវែបធ្ម៌ ែេ់សោក្ិ ។ គ្មត់ថា “សែីេិលជាគួ លឹងអួតេែួល 
ស ះេាុ ំលឹងអួតរីសេចក្តីក្ំសស្ត  ែេ់េាុ ំវញិ”(២កូ្ លិងូេ ១១:៣០)។ 
ែទគមពី សលះមាលកា រិបាក្ ល់ែលតិច។ ព្តង់ចំណុចសលះ សតសី្តវក័្ែ ុល
ក្ំរុងន្តលិយ សលីេ សែីមបឲី្យមាលកា ចែ់អា មាណ៍ឬ? 
 សគ្មលសៅ ែេ់ស្តវក័្ែ ុល គមឺិលន្មលសែមីប ីឲំ្យស ងីមាលកា ចែ់
អា មាណ៍ មក្សលីចំណុចេវះខ្ត ែេ់គ្មត់(ឬកា ែ ា ែេែួល ែេ់គ្មត់) ន្ត

 ស ីងគិតថា កា ែិទបាងំភារក្សមា គឺជាស ឿងលអ។ ែ ុន្លត តាមរិត ភារ
ក្សមា សលចស ីងមក្ តាម សែៀែន្ែលស ីងមិលលឹក្ស្តា លែល់ សេី សព្ចីលន្ត
ង្ហ ឲ្យអនក្ែនទសមីលែឹង សទះស ីងរាយមោក់្បាងំយ ងណាក៏្សោ ។ 

ព្រះស េ ូវបាលរិសស្តធ្ល៍លឹងភារមាលក្ំណត់ លិងភារក្សមា  ក្នុ ង ូែភារជា
មលុេស។ ព្រះគមពី ែណឹំងលអបាលន្ចងថា ព្រះអងគឃ្លែ លអាហា  សព្េក្ទឹក្ អេ់
ក្មាែ ងំ លិងមាលស្េតេ កា ឈឺ្ចែ់្ែូ វចិតត ្ែូ វអា មាណ៍ លិង្ែូ វកា  លិងបាល
ស្តគ ល់ភារក្សមា ែំ្ុត ែេ់មលុេស គឺសេចក្តីស្តែ ែ់។  
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្ាុ សៅវញិ គ្មត់ចង់លិយ េងេត់ធ្ៃល់ សៅសលីភារក្សមា  ន្ែលព្រះ
ព្ទង់សព្ែី សែមីបែីង្ហា ញព្រះសចស្តត ព្ទង់ឲ្យបាលចាេ់ែំ្ ុត។  ព្រះបាល
ែសព្ងៀលស្តវក័្ែ លុថា អណំាចសចស្តត  ែេ់ព្រះអងគបាលែង្ហា ញសចញតាម  ៈ
ភារក្សមា  ែេ់គ្មត់ សេ ីគ្មត់ចង់រសិស្តធ្ល៍លងឹអណំាចសចស្តត ព្ទង់។ 
 មលុេសភាគសព្ចលីព្រមទទួលស្តគ ល់ភារក្សមា មួ ចំលួល ន្ែលមិល
មាលកា គំរាមក្ំន្េង មក្សលីអំណួត ឬតនមែ ែេ់េែួល។  
ឧទេ ណ៍ : រួក្សគន្តងលិយ ថា  
“េាុ ំមិលន្មលជាក្ឡីក្  ន្ែលខ្ែ ងំរូន្ក្ែូចកាលរីមុលស  ី”។  
“េាុ ំធ្លត់ជាងមុលែលតិច”។ 
“េាុ ំមិលរូន្ក្ចែូំចកាលរសីក្ាងស  ី”។ 

 ទងំសលះេុទធន្តជាភារក្សមា  ន្ែលមាលេុវតថភិារ សៅក្នុងកា 
លិយ ព្បាែ់សគ លិងង្ហ ព្េួលទទួលស្តគ ល់ សេ ីតាមធ្មាតា ស ងីន្ងម
ទងំអាចលិយ ព្បាែ់សគ សោ ទឹក្មុេញញឹមសទៀត្ង។ ែរាែណា 
ស ងីមាលអា មាណ៍ថា មាលភារខ្ែ ងំ ឬមាលេមតថភារព្គែ់ព្គ្មល់ ក្នុងន្្នក្
មួ ស្សងសទៀត ជារិសេេន្្នក្ន្ែលស ងីគិត
ថា េំខ្ល់ជាង ស ះស ងីក៏្ង្ហ លឹងទទួល
ស្តគ ល់ភារក្សមា  ន្ែលស ងីគិតថា មាល 
“េុវតថិភារ” សៅក្នុងកា លិយ ព្បាែ់សគ។ ែ ុន្លត 
ព្តង់ចំណុចសលះ ស ងីព្តវូចងចលំក្ាណៈរី 
យ ង។ ទមួី  កា សលះព្គ្មល់ន្តជាកា ព្រម
ទទួលស្តគ ល់ភារក្សមា ែ ុសណាណ ះ។ ស្តវក័្ែ ុ
លបាលលិយ  អំរកីា អួតអំរីភារក្សមា  
សោ  ក្វាមក្លយិ ព្បាែ់អនក្ែនទ សោ 
មាលសគ្មលែំណងែ៏ព្តមឹព្តូវ សេ ីន្ងមទងំ 
សោ សមាទលៈភារែ៏ចន្មែក្។ ទរី ី ជាទូសៅ កា សធ្វី

មលុេសភាគសព្ចីលព្រមទទលួ
ស្តគ លភ់ារក្សមា ម ួចលំលួ 
ន្ែលមិលមាលកា គរំាមក្នំ្េង 
មក្សលីអណួំត ឬតនមែ 

 ែេេ់ែួ ល។  
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ែូចសលះ មលិេូវជួ សលីក្ក្មពេ់កា ស្តគ ល់េែលួឯង ឬតនមែេែលួឯងែ  ុា លស  ី។ 
 សេតុអវសី ងីរិបាក្ទទួលស្តគ ល់ ឬអួតអំរភីារក្សមា  ែេ់ស ងី 
ន្ែលេីុជសព្ៅ លងិធ្ៃលធ់្ៃ ? ព្ែន្េលមក្រសី ងីមាលអា មាណ៍ថា វាលឹង
គំរាមក្ំន្េងមក្សលីតនមែ ែេ់ស ងីសេ ី។ 

 មលុេសភាគសព្ចលីសលីក្តនមែេែួលឯង សែីមបកីា ពា េែលួ។ ែ នុ្លត ស្តវក័្ែ លុ
បាល ឭំក្ស ងី ក្នងុេំែុព្តន្ែលគ្មត់បាលេ សេី ស្ាីសៅរួក្ជំលុសំៅទីព្ក្ងុ  ូម
ថា ព្បាជាា សក្តីសចញរកីា គិតយ ងព្តមឹព្តូវ អំរេីែួលស ងី។ “ែបតិេាុ ំ
លិយ លឹងមលុេសទងំអេ់ក្នុងរួក្អនក្រាល់គ្មន  សោ ព្រះគុណន្ែលព្ទង់
បាល្តលម់ក្េាុថំា ចូ គិតន្ែែឲ្យមាលគំលតិលឹងធ្ងឹ តាមខ្ន តនលសេចក្តី
ជំសលឿ ន្ែលព្រះបាលន្ចក្មក្អនក្រាល់គ្មន លិមួ ៗ កុ្ំឲ្យមាលគំលតិេពេ់ 
សលីេជាងគំលិត ន្ែលគួ គែបឲី្យគតិស ះស  ី”(  មូ ១២:៣)។ ស ងី
ោក់្បាងំភារក្សមា  ែេ់ស ងី សព្ពាះស ងីគិតថា វាមាល្លែ ះពាល់
មក្សលីកា គិត ែេ់អនក្ែនទ អរំសី ងី សេ ីស ងីចង់ឲ្យសគគិតលអអំរី
ស ងី សេ ីសោ ស្ត ស ងី ល់ស ញីថា ព្រះព្ទង់េរវព្រះទ័ ឲ្យស ងី
គិតថា ស ងី ងឹមា ំសព្ពាះស ងីជាព្គសី្តា ល! 
 ស ងី ល់ស ញីែូចសលះ សព្ចលីន្តមក្រសី ងីមាលកា  ល់ព្ច  ំ
ចំសពាះេគមពី មួ ន្ែលមាលភារសរញលិ មែំ្ុតគឺ : “េាុ ំអាចលឹងសធ្វពី្គែ់
ទងំអេប់ាល សោ ស្ត ព្រះព្គេីាន្ែលព្ទង់ចំស លីក្ំឡងំែលេ់ាុ ំ”(ភលីីរ 
៤:១៣)។ ក្នុងេគមពី សលះស ងីសព្ចលីន្តសផ្លត តសៅសលីន្្នក្ “េាុអំាចសធ្វពី្គែ់

ស្តវក័្ែ ុលបាលលិយ អំរី ព្រះគុណព្រះ ក្នុ ងែទគមពី   ូម ១២:៣។ សលះជាស ឿង
េំខ្ល់ណាេ់។ សព្ពាះ គឺតាម  ៈព្រះគុណ ន្ែលស្តវក័្ែ ុលអាចទទួល ក្
ភារក្សមា  ែេ់គ្មត់ សេី សលីក្ទឹក្ចិតតស ីងឲ្យទទួល ក្ភារក្សមា 
 ែេ់ស ីង សោ កា  ល់ែឹងែព៏្តឹមព្តូវ។ សែីស ីងរឹងន្្អក្សលីក្មាែ ងំ ែេ់
ស ីង ស ះស ីងមិលអាចទទួល ក្ភារក្សមា  ែេ់ស ីងបាលស ី ។   
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ទងំអេប់ាល” សេ ីសព្ចីលន្តសភែចន្្នក្ “សោ ស្ត ព្រះព្គីេាន្ែលព្ទង់
ចសព្មីលក្មាែ ងំែល់េាុ ំ”។ េាុសំជឿថា មលុេសជាសព្ចលីមាល្នតគ់ំលិត “េាុអំាចសធ្វី
បាល” សេតុសលះសេ ី បាលជាស ងីមាលកា ទក់្ទញចំសពាះន្្នក្ទីមួ  
នលេគមព ីសលះ សេ ីមាលកា ភាល់ព្ច ចំំសពាះន្្នក្ទីរ ី។ 
 សោ ស្ត ស ងីជាព្គីេាែ េ័ិទ ស ះស ងីរិតជាគួ ន្តមាលភារ ងឹមា ំ
ជាងមលុេសធ្មាតា សព្ពាះស ងីមាលព្រះគង់សៅជាមួ ស ងី សេ ីមាល
ព្រះគមព ី លងិរួក្ជំលុំ្ ងន្ែ ។ 
 ែ ុន្លត ស្តវក័្ែ ុលលយិ ថា “េាុមំាលក្មាែ ងំ” 
គឺែ ា ែរ់គី្មត់បាលលិយ ថា “ែបតិកាលណា
េាុ ំសេា ”។ ស ងីព្ែន្េលមិលមាលអា មាណ៍ថា 
សេា  សេ ីក៏្មិលស ញី េែួលស ងីសេា ។ 
ជាញឹក្ញាែ់ កា គិតែូចសលះ គជឺាែជា ធ្ំែំ្ុត
 ែេ់ស ងី។ សព្ពាះ សែសី ងីមាលអា មាណ៍ថា 
ស ងីខ្ែ ងំក្នុងេែួលស ងី ស ះស ងីក៏្មាល
អា មាណ៍ថា មិលព្តូវកា ជំលួ មក្រីព្រះ ក្នុង
ជីវតិស ងី។ សរលណាស ីងអាចរលយលអ់ំរី
សជាគជ ័ ែេ់ស ីង យ ងង្ហ ព្េួល សោ 
ព្គ្មល់ន្តសលីក្ស ីង អរីំកា ែណតុ ះែណាត ល វធីិ្
ស្ត្េត អំសណា ទល ឬកាលៈសទេៈ ែេ់
ស ីង សតីស ីងបាលគិតែល់អណំាចសចស្តត ព្រះ 
ន្ែលបាលជួ ស ីងន្ែ ឬសទ?   
 ព្រះព្ទង់េរវព្រះទ័ ឲ្យស ងីែឹង ទទួលស្តគ ល់ លិងទទួល ក្ភារ
ក្សមា  ែេ់ស ងី  ចួទូលេូមអំណាចសចស្តត  ែេ់ព្រះអងគ សេ ីសមលី
ព្រះអងគសធ្វកីា ក្នុងជីវតិស ងី។ សលះមិលន្មលជាកា ង្ហ សទ សព្ពាះស ងីចំ
បាច់ព្តវូលះែង់្នត់គំលតិចេ់ សេ ីទទួល ក្្នតគ់ំលិតងាី។  
 សរលណាកា  េស់ៅ ែេស់ ងី មាលែជា  ឬែជា ព្ែឈ្ម ឬក៏្ទុក្ា

 ព្រះព្ទងេ់រវព្រះទ ័ឲ្យ
ស ីងែឹង ទទួលស្តគ ល់ លិង
ទទលួ ក្ភារក្សមា  ែេ់
ស ីង  ចួទូលេូមអណំាចសច
ស្តត  ែេព់្រះអងគ សេី សមីល
ព្រះអងគសធ្វីកា ក្នុ ងជីវតិស ីង។  
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ភ័  តាមធ្មាតា ស ងីមាលព្ែតកិ្មាស្ែី តែ តាម សែៀែណាមួ ។ ស ងី
ក៏្បាលែសងេតីទមាែ ែ់អាព្ក្ក់្ សោ មិលែឹងេែួល។ េូមស ងីចំណា សរល
ែលតិច សែមីបរីិច ណាអំរសី ឿងសលះ។  
 មុលលឹងស ងីអាចចែ់ស្តមីមាលកា ផ្លែ េ់ែតូ  ស ងីចបំាច់ព្តវូស ៀលផ្លែ េ់
ែតូ  សែៀែន្ែលស ងីមាលព្ែតកិ្មាស្ែ ីតែ ចសំពាះែជា ។ 
 សតសី ងីស្ែី តែ យ ងែូចសមតចេែះ? អនក្េែះមាលព្ែតិក្មាស្ែី តែ 
តាម សែៀែអវជិចមាល : 
ឧទេ ណ៍ : រួក្សគថា : 
េាុ ំសបាះែង់កា តេ ូសេ ី! េាុមំិលមាលេមតថភារព្គែ់ព្គ្មល់ សែមីបសីធ្វវីាសទ។ 
េាុ ំលឹងមិលអាច្ែង្ុតស  ី។ វាលឹងែំផ្លែ ញេាុមំិលខ្ល។ 
េាុ ំលឹងែរាជ័ ! េាុមំិលអាចសធ្វវីាបាលសទ! 
េាុ ំមិលអាចជមនះវាបាលសទ។ សទះព្ែឹងន្ព្ែងយ ងណា ក៏្សៅន្តមិលអាចសៅ
 ចួន្ែ ។ 
អនក្េែះសទៀតមាលកា ស្ែ ីតែ សោ វជិជមាលថា :  
េាុ ំអាចសធ្វវីាបាល។ េាុ ំលឹងមិលែរាជ័ ស  ី។ 
េាុ ំលឹង ក្ស ញីវធិ្សីធ្វីវា។ េាុសំជឿថា េាុអំាចសធ្វបីាល។ 
េាុ ំខ្ែ ងំ។ វាព្គ្មល់ន្តជាស ឿងតូចតាចសទ។ 
េាុ ំលឹងមិលែរាជ័ ស  ី! េាុ ំលឹង្ែង្ុត!  
 ស ងីមាន ក់្ៗមាលកា ស្ែី តែជាទមាែ ែ់ ក្នុងស្តថ លភារភាគសព្ចលី។ អនក្
េែះមាលទមាែ ែ់ស្ែ ីតែជាវជិជមាល សោ គិតថា ស ងីអាចឈ្នះ មលុេស
ព្ែសភទសលះ។ អនក្េែះសទៀតមាលទមាែ ែ់ស្ែី តែ ជាអវជិជមាលថា ស ងីមិល
ង្ហចឈ្នះ មលុេសព្ែសភទសលះបាលស  ី។ អនក្េែះស្ែី តែ សោ មាល
ទំលុក្ចិតតសលីេមតថភារេែួលឯង េែះសទៀតស្ែី តែ សោ កា មិលទុក្ចិតត 
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លិងកា ព្រួ បា មភ។ អវីន្ែលចន្មែក្ស ះ កា ស្ែី តែទងំរី  េុទធន្តេុេ
ែូចគ្មន ។ 
 ស ងីស ញីថា កា ស្ែី តែទងំរី  េុទធន្តសផ្លត តសៅសលីេែួលឯង គមឺិល
ន្មលសៅសលីព្រះ លិងសៅសលីកា អវីន្ែលព្រះអងគេរវព្រះទ័ លឹងសធ្វ ី ក្នុង
ស្តថ លភារស ងីស ះស  ី។ កា ស្ែី តែទងំរី  េុទធន្តរិបាក្ជមនះ។ 
សរលណាអនក្ស ៀលគិតន្ែែអវជិជមាល សោ ចង់សបាះែង់កា តេ ូ ចុះចញ់ 
ឬគិតស ញីន្តែរាជ័  ក្នុងកា អវនី្ែលអនក្សធ្វី ស ះន្ភនក្ ែេ់អនក្សមលី
ស ញីន្តភារក្សមា  ែេ់អនក្ែ ុសណាណ ះ  គមឺិលស ញីអំណាចសចស្តត ព្រះ
អងគស ះស  ី។ សរលណាអនក្ស ៀលគិតន្ែែវជិជមាល សោ សជឿសលីេែួលឯង 
លិងទុក្ចិតតសលីេមតថភារេែួលឯង សែីមបទីទួលសជាគជ័  ស ះន្ភនក្ ែេ់
អនក្សផ្លត តសៅសលីេមតថភារ ែេអ់នក្  ជាជាងសផ្លត តសៅសលីអំណាចសចស្តត
 ែេ់ព្រះ។ ក្នុងស្តថ លភារទងំរី សលះ ស ងីអាចែឹងថា ស ងីបាលសភែចព្រះ 
លិងអំណាចសចស្តត  ន្ែលព្រះអងគន្តងន្តមាលេព្មាែ់ស ងីជាលិចច។   
 ក្នុងសរលន្ែលស ងីទលស់េា ែំ្ុត ព្រះព្ទង់អាច សំោះស ងី តាម
 សែៀែែ៏មាលសចស្តត  សេ ីក្នុងសរលន្ែលស ងីខ្ែ ងំែំ្ុត ព្រះអងគអាចសធ្វ ី
សលីេក្មាែ ងំ លិងអំសណា ទលន្ែលស ងីជាមលុេសអាចសធ្វបីាល។ សទះ
ជាយ ងណាក៏្សោ  ស ងីព្ែន្េលជាមាលអា មាណ៍ថា ស ងីសេា  លិង
គ្មា លអំណាច សៅចំសពាះព្រះែ៏មាលសចស្តត ។ សទះស ងីមាលព្ែតកិ្មាស្ែ ី
តែរីែំែូងយ ងែូចសមតចក៏្សោ  ចំសពាះភារក្សមា  ឬែជា ព្ែឈ្ម
 ែេ់ស ងី សែេិីលជាស ងីមិលន្េវង ក្ព្រះអងគ លិងអំណាចសចស្តត ព្រះអងគ
ជាែំែូង លិងជាអាទិភារសទ ស ះស ងីចបំាច់ព្តូវមាលកា ផ្លែ េ់ែតូ ។ 
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ទី៤ 

ការទទួលស្គា ល់អាំណាចដចស្គត ព្ពះ 

 

សោ ក្ហា  ីេ ូែលី(ីHarry Houdini) គជឺាអនក្ជំ ញខ្ង សំោះ
េែួល ន្ែលមាលស ា្ ះលប ី ខ្ងសោះេែួលរសីខ្ន ះព្ចវា ក់្ គុក្ 

លិងកា  ុឃំ្លងំព្គែ់ន្ែែយ ង ន្ែលសគស ៀែចំ សែីមប ុីេំែួលគ្មត់។ គ្មត់បាល
អួតជាសព្ចលីសលីក្សព្ចីលស្ត ថា គ្មា លគុក្ណា អាចោក្់គ្មតជ់ាែ់ស ះសទ។ 
គ្មត់មិលន្ែលែរាជ័  សៅក្នុងកា  សំោះេែួលមតងណាស  ី។ 
 ែ ុន្លត មាលស ឿងមួ ែំណាលថា មាលសរលមួ ស ះ សោក្េ ូែីលបីាល
សែី ចូលសៅក្នុងែលាែ់ ុេំែួល ែូចកាលរមុីល សោ សេែៀក្ពាក់្សខ្អាវធ្មា
តា។ ែ ូលីេក៏្បាលែិទទវ  ែលាែ់ ុឃំ្លងំ។ សរលន្ែលសគសចញសៅអេ់ 
គ្មត់ក៏្បាលែក្ន្ែក្ន្ងែសេតីងែ៏ ងឹមាមួំ សែមី សចញរនី្េសព្ក្វា ត់ ែេ់គ្មត់។ 
គ្មត់ក៏្បាលចែ់ស្តមីសោះសស្ត ។ ន្តសរលស ះ គ្មត់សោះមិលសចញសស្តះ។ 
សទះគ្មត់េំព្ែងឹអេរ់ីេមតថភារ អេ់  ៈសរល២សមា ង  េូតទល់ត
ព្មិះ។ គ្មត់ក៏្បាលេំុចុះចញ់ សោ ចិតតសលឿ ណា ។ ទវ  ែលាែ់ ុឃំ្លងំ
សៅន្តមលិព្រម សែកី្។ សោក្េ ូែលីី ន្ែលលបខី្ងសោះសស្ត  ក្ប៏ាលែរាជ័ ។ 
 សតមីក្រីសេតុអវី?  
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 តាមរិត ា្ គុំក្បាលសភែចកិ្ែសស្តក្ែលាែ ុ់ឃំ្លងំ។ 
 អវីន្ែលគ្មត់ព្តូវសធ្វសី ះ គពឺ្គ្មល់ន្ត ុញទវ  ែ ុសណាណ ះ ស ះគ្មត់អាចសចញ
មក្សព្តបាលសេ ី។ ន្តក្នុងគំលិតគ្មត់ សៅន្តគិតថា ទវ  ស ះជាែ់សស្ត ។ 
 សតអីនក្ធ្លែ ែ់េថិតក្នុងស្តថ លភារែូចសលះសទ? េូមស ងីគិតអំរអីនក្ន្ែល
បាលរាយមយ ងខ្ែ ងំ សែមីបនី្េវង ក្អំណាចសចស្តត ព្រះ េព្មាែជ់ីវតិេែួល
ឯង សោ ន្េវង ក្មសធ្ាបា មួ សេ ី មួ សទៀត សែីមបទីទួលអំណាសច
ស្តត ព្រះ ន្តសៅន្តមិលអាចសែកី្សស្ត  សែមីបទីទួលអណំាចសចស្តត ព្រះ។ ទី
ែំ្ុត សោ កា សលឿ ណា  រួក្សគក៏្បាលសបាះែង់កា រាយម សោ 
េលនិោឋ លថា អណំាចសចស្តត ព្រះអងគ មាលន្តសៅក្នុងកា ព្េសមី ព្េនម ឬ
េព្មាែ់ន្តមលុេសមួ ចំលួលតូចន្ែលព្ទង់បាលសព្ជីេស េី ឬក៏្េព្មាែ់ន្ត
មលុេសេម័ សែមី ឬមួ អាចទទួលបាលតាមមសធ្ាបា មួ ចលួំល 
ន្ែលរួក្សគមិលទល់ ក្ស ញី។ 
 សែរួីក្ស្តវក័្ ែេ់ព្រះស េ ូវទទួលស្តគ ល់ថា រួក្សគមិលបាលរិសស្តធ្ល៍ 
លិងអំណាចសចស្តត ព្រះ ក្នុងជីវតិរួក្សគ ស ះស ឿងសលះមិលន្មលជាស ឿងតូច
ស  ី។ សែេិីលជាែូសចន ះន្មល រតិជាគួ ឲ្យសស្តក្ស្តត  ណាេ់។ ែ ុន្លត 
ស ងីេសងេតស ញីថា ព្រះគមពី េជា ងាីមាលសរញសៅសោ ព្រះែលាូល
េលាព្ែទលអំណាចសចស្តត  សោ  ឭំក្ស ងី អរំធី្លធ្លលន្ែលព្រះព្ទង់
បាលព្ែទលឲ្យព្គេីាែ េ័ិទមាន ក្់ៗ  សែីមបឲី្យស ងីមាលសជាគជ័  ក្នុងជីវតិ។  
 តាមធ្មាតា មលុេសន្េវង ក្អំណាចសចស្តត  ែេ់ព្រះ សោ កា ភាល់ព្ច
 ។ំ ភាគសព្ចីលមលុេស ល់ថា អំណាចមាលកា ទក់្ទងលឹងក្មាែ ងំកា  
ធ្លធ្លលខ្ងស្តច់្ម ឬេកាត លុរលែ៏គួ ឲ្យភាា ក់្ស្អលី ន្ែលបាលែង្ហា ញ
សចញមក្។ សរលស ងីគិតអំរអីំណាច ភាគសព្ចីល ស ងីគិតថា មលុេសសព្ែី
អំណាចតាម សែៀែណាមួ  សែមីបេីសព្មចែំណងេែួលឯង ែូចជា អនក្មាល
ក្មាែ ងំសធ្វបីាែអនក្ទលស់េា  ស្ត្ស្តត ច យែសញ្ចញចសំណះែឹង ឬអនក្ជំលួញ
ែងអួតព្បាក្ច់ំណូល ែេ់េែួល ជាសែមី។ 
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 ជាញឹក្ញាែ់ មលុេសមាលកា  ល់េុេ 
អំរអីំណាច ែេ់ព្រះ សព្ពាះស ងីសព្ចីលន្តគិត 
តាម សែៀែខ្ងសលីសលះ។ មា ងសទៀត ស ងី
សព្ចលីន្តគិតថា អំណាច ែេព់្រះ សធ្វឲី្យស ងី
មាលក្មាែ ងំកា  មាលចំសណះែងឹកាល់ន្តសព្ៅ
ព្ជះ ឬមាលព្ទរយេមបតតសិព្ចលីជាងមុល។ ែ ុន្លត 
ព្ទង់បាលែង្ហា ញថា អំណាចសចស្តត ព្ទង់ គឺជា
េមតថភារន្ែលព្ទង់មាល សៅក្នុងកា េសព្មច
ែំណងព្រះទ័ ព្ទង់ សៅព្គែស់្តថ លភារ ន្ែល

មាលរិត លិងេំខ្ល់ តាមែំសណាះព្ស្ត ណាមួ  ន្ែលព្ទង់បាលសព្ជីេ
ស េី សែមីបេិី លីអ ែេ់ព្ទង់។ អំណាច ែេ់ព្ទង់ គអឺាព្េ័ សៅសលីែំណង
ព្រះទ័  លិងេិ លីអ ែេ់ព្ទង់។ ស ងីអាចែឹងថា ស ងីអាច ក្ស ញី
អំណាចសចស្តត ព្ទង់ សៅក្ន្លែងណា។ 
 អណំាចន្ក្ន្ព្ែជវីតិ: ក្ណឌ គមព ីេជា ងាី គជឺាកា ព្ែមូល្តុ ំនលក្ណឌ គមព ី 
ន្ែលេុទធន្តលិយ  អំរកីា ផ្លែ េ់ែតូ  គកឺា ផ្លែ េ់ែតូ ក្នុងជីវតិមលុេស លិង
ក្នុងវែបធ្ម៌។ ជសំលឿព្គីេាែ េ័ិទមលិបាលចែ់ស្តីម សោ កា ព្តាេស់ៅ
មលុេសមាលអំណាចស ះស  ី។ ក្នុងេម័ រួក្ជំលុែំែូំង ព្គីេាែ េ័ិទ គឺ
ជាមលុេសមួ ព្ក្មុ   ន្ែលសគមិលចូលចិតត  សគសែៀតសែៀល  សេ ីលយិ 
ែងាូច។ ន្ត ៣០០ ន្ សំព្កា មក្ ចព្ក្ភរ  មុូាងំបាលេសព្មច ក្ជសំលឿព្គេីា
ែ េ័ិទ សធ្វជីាស្តេ  ែេ់ ែឋ។  
 ស ងីស ញីថា កា ផ្លែ េ់ែតូ សលះ គឺសោ ស្ត អំណាចសចស្តត ព្រះបាល
សធ្វកីា ជាព្ទង់ព្ទ ធ្ំ ក្នុងព្ែវតតសិ្ត្េត ន្ែលស ងីមិលគួ សមីល លំង។ ព្រះ
ព្ទង់បាលចក់្ែងាូ អំណាចសចស្តត មក្សលីចិតតមលុេសជាសព្ចីល ន្ែល មំក្
លូវកា ផ្លែ េ់ែតូ ែ៏អស្តច  យសលះ។ 

ព្រះគមពី េជា ងាីមាលសរញ
សៅសោ ព្រះែលាូលេលា
ព្ែទលអណំាចសចស្តត  ។ 
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 ព្រះអងគមាលអណំាចកា ពា  លងិជួ រា្េតព្ទង់ ឲ្យអាចសធ្វលូីវស ឿងន្ែល
សគមលិអាចសធ្វបីាល។ សតចីសំ ឿងសោក្ោលនី្  លសទ?  ូងេឹងាេថិតក្នុង
ចំសណាមក្ន្លែង ន្ែលសេចក្តកី្សមា  ែេ់គ្មត់ែង្ហា ញ ឲ្យសគស ញី
អំណាចសចស្តត ព្រះ។ សោក្ោលីន្  លមិលមាលេមតថភារ សែីមបកីាត់
ព្ស្ត េុែិលស ះសទ ន្តសរលន្ែលសេតចព្តវូកា អនក្កាត់ព្ស្ត េុែិល 
ព្រះព្ទង់ក៏្បាលែង្ហា ញព្រះសចស្តត ព្រះអងគ សោ ្តល់ឲ្យសោក្ោលីន្  ល 
លូវេមតថភារ ន្ែលគ្មត់មិលមាលរកី្ំសណីត(ោលនី្  ល ២)។ 
 សតសីោក្សរព្តុេអាចសែ ីសៅសលីទឹក្ សៅ ក្ព្រះស េ ូវ សោ  សែៀែ
ណា? ស ងីែឹងថា កា ន្ែលសោក្សរព្តុេសែី សលីទឹក្ គឺជាេុេលឹងចាែ់
ធ្មាជាតិ ន្តគ្មត់បាលសែ ីសលីទឹក្បាលមួ   ៈសរល សេ ីគ្មត់ក៏្បាលលិច
ចូលក្នុងទឹក្ សរលន្ែលជំសលឿគ្មត់មាលកា ស រា(មា ថា  ១៤:២២-៣៣)។ 
ស្តវក័្លីមួ ៗ ែេ់ព្រះព្គីេា េុទធន្តអាចសធ្វកីា អស្តច  យ ក្នុងព្រតឹតកិា ណ៍ែ៏
អស្តច  យ តាម  ៈអំណាចព្រះព្គីេា សៅក្នុងរួក្សគ។  
 កា  េ់រសី្តែ ែ់ស ងីវញិ! កា សព្បាេល ណាមាន ក់្ឲ្យ េស់ ងីវញិ ែ ា ែ់
រីអនក្ស ះបាលស្តែ ែ់ លងិក្ែ់អេែ់ ុ ា លនងៃសេ ី គជឺាកា ែង្ហា ញសចញលូវ
អំណាចសចស្តត ែ៏អស្តច  យែំ្ុត។ សៅសរលន្ែលមលុេសជាទីព្េឡញ់ ែេ់
ស ងី មាលជីវតិ េស់ ងីវញិ សោ មាលជីវតិងាី សោ  ូែកា ែ៏ឧតតមភ 
ស ះមាលល័ ថា ស ងីបាលស ញីព្រះសចស្តត ព្ទង់បាលែង្ហា ញសចញមក្ 

  សោក្េូល ជារួក្ផ្ល េីុិ ន្ែលសព្កា មក្ ក៏្បាលផ្លែ េ់ន្ព្ែ សេី ែតូ  
ស ា្ ះសៅជាស្តវក័្ែ ុល។ ទីែ ា ល់នលជីវតិគ្មត់បាលែង្ហា ញលូវកា ផ្លែ េ់ែតូ  ផ្លា ល់
េែួ លែអ៏ស្តច  យ សោ គ្មត់បាលមាលព្ែស្តេល៍អំរីេែួ លគ្មត់ថា “ន្ែលរីសែីមេាុ ំជា
អនក្ព្ែមាង សធ្វីទុក្ាសែៀតសែៀល សេី ព្រសេីល ែ្ លពាល ន្តព្ទងប់ាលអាណិត
សមតាត ែល់េាុ ំ រីសព្ពាះេាុ ំបាលព្ែព្រឹតតសោ សលែ លៃង ់ឥតមាលសេចក្តីជសំលឿ ន្តព្រះ
គុណ ែេ់ព្រះអមាច េ់នលស ីង បាលចំស លីជាែ ែូិ េូ សេៀ ស ីង ព្រមទងំសេ
ចក្តីជសំលឿ លិងសេចក្តីព្េឡញ់ ន្ែលសៅក្នុ ងព្រះព្គីេាស េ ូវ្ង”(១ធី្ម ូសង 
១:១៣-១៤)។ 
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តាម សែៀែែ៏អស្តច  យេួេក្តពី្េនម។  

 ព្រះព្ទង់ែង្ហា ញព្រះសចស្តត ព្ទង់តាម សែៀែស្សងៗជាសព្ចីល។ ព្រះអងគ
សៅន្តសធ្វកីា អស្តច  យ ព្រះអងគសៅន្តន្ក្ន្ព្ែជីវតិ តាម សែៀែែ៏អស្តច  យ លងិជា
លិ លត សេ ីព្រះអងគមាលឥទធរិលមក្សលីព្រឹតតិកា ណ៍ស្សងៗ សែីមបសីធ្វីកា អវី
ន្ែលស ងីមិលអាចសធ្វី សោ េែួលឯង។ ែូចសលះ សតសីេតុអវបីាលជាស ងីមិល
ស ញី លិងរិសស្តធ្ល៍លឹងអំណាចសចស្តត ព្រះ ក្នុងជីវតិស ងីសទៀត?   
 មូលសេតុេំខ្ល់ទី១ ស ះគឺសោ ស្ត  ព្រះព្ទងស់ព្ែីអំណាចសចស្តត
ព្រះអងគ   សែីមបីសធ្វីកិ្ចចកា ណាមួ ជលួំេស ីង  សែីមបីេសព្មចែំណងព្រះ
ទ័ ែឥ៏តសខ្ច ះ ែេ់ព្រះអងគ។ ស ងីមិលន្តងន្តសែីក្ចំេ ចិតត សែីមបសីព្ជីេ
 ក្ជសព្មីេសលះស  ី។ ស ងីមិលអាចែង្ហគ ែ់ែជជ  មក្សលីអំណាចសចស្តត
ព្រះ ក្នុងជីវតិស ងី ែូចកា ែជជ ទញិកាសេវស ះស  ី។ អំណាចសចស្តត
ព្ទង់ែង្ហា ញសចញមក្ សោ ្ែុះែជច ងំែំណងព្រះទ័  ែេ់ព្រះអងគ ែូច
សលះ កា ន្េវង ក្អំណាចសចស្តត ព្រះអងគ ក្នុងជីវតិស ងី គឺជាកា ន្េវង ក្
ែំណងព្រះទ័ ែ៏ឥតសខ្ច ះ ែេព់្រះអងគ។ ស ងីទូលេូមព្រះអងគ ឲ្យជួ 
ស ងី តាម សែៀែែ៏មាលអំណាចសចស្តត  សែមីបេីសព្មចែំណងព្រះទ័ ព្ទង់ 
សរលណាស ងីជួែឧែេ័គគ។ មាលន្តតាម  ៈព្រះព្គីេាែ ុសណាណ ះ ន្ែល
ភារក្សមា  ែេ់ស ងីអាចកាែ  ជាឧែក្ ណ៍ េព្មាែ់ឲ្យព្រះព្ទង់
ែង្ហា ញអំណាចសចស្តត ែ៏អស្តច  យែំ្ុត ក្នុងជីវតិស ងី។ 

ព្រះគមពី បាលក្ត់ទុក្ អំរីសេតុកា ណ៍មួ ចំលួល លិយ អំរីមលុេស េ់រីស្តែ ែ់ 
ន្ែលមាលែូចជា កូ្លទងំរី  ក់្ ែេ់្េតីសមមា  (១រងាវតាក្សព្ត ១៧:១៧-
២៤ លិង លូកា ៧:១១-១៧) សក្ាងព្េីមាន ក់្(មា កុ្េ ៥:២១-៤៣) សោក្ឡ
ស្ត(  ហូាល ១១:១-៤៤) សក្ាងស ា្ ះសអីទីកុ្េ(កិ្ចចកា  ២០:៧-១២) មលុេសជា
សព្ចីល ន្ែលមាលជីវតិស ីងវញិ សរលន្ែលព្រះស េ វូេុគត(មា ថា  ២៧:៥១-៥៣) 
លិងជារិសេេ គឺព្រះស េ វូមាលព្រះជលាស ីងវញិ(២៨:១-១០)។ 

ព្រះព្ទងប់ាលព្បាែ់ស ីង អំរីែណំងព្រះទ័ ន្ែលព្ទងម់ាលេព្មាែ់ស ីង ក្នុ ងែទ
គមពី  ១ន្ងេា ូលិច ៤:៣ ៥:១៨ លិង ១សរព្តុេ ២:១៥ ជាសែីម។  
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ការដសែងរកអាំណាចដចស្គត រប្ស់ព្ពះ  

សែសី ងីចង់ន្េវង ក្ែំណងព្រះទ័ ព្រះ ក្នុងជីវតិស ងី ស ះជាែំែូង 
ស ងីចបំាច់ព្តូវ ល់ អំរមូីលសេតុ ន្ែលព្រះអងគបាលេលាថា លឹង
ព្ែទលស ងីលូវអំណាចសចស្តត  លងិព្តូវែឹងថា ព្រះអងគព្ែទលមក្ សែីមបអីវ។ី 
 គសឺែមីបថីាវ  េិ លីអែល់ព្រះ : ជាកា រិតណាេ់ ព្រះព្ទង់េរវព្រះទ័ 
លឹងឲ្យមលុេសមាន ក់្ៗ ន្ែលមាលជីវតិ លងិស្តន ព្រះេេតទងំអេ ់ែេ់ព្រះ
អងគ ថាវ  េិ លីអែលព់្រះអងគ។ អវីៗ ន្ែលព្រះអងគបាលែសងេីត គេុឺទធន្តព្តវូ
បាលែសងេីតសែីមបេិី លីអព្រះអងគ។ ន្្នក្ែនទសទៀត នលែំណងព្រះទ័ ព្រះ
លឹងែងាូ សចញរីែណំងែ៏អស្តច  យ លិងែ េុិទធសលះ។ “ែបតិគឺព្ទង់សេ ី 
ន្ែលែសងេីតព្គែ់ទងំអេ់ ទងំ ែេ់សៅស្តថ លេួគ៌ លិងសៅន្្លែី ទងំ
 ែេ់ន្ែលសមីលស ញី សេ ីន្ែលសមីលមិលស ញី្ង សទះសែជីារាជយ ឬ
អំណាចជាព្រះអមាច េ់ ឬអំណាចព្គែ់ព្គង ឬអំណាចណាក៏្សោ  ស ះ
េុទធន្តសក្ីតមក្សោ ស្ត ព្ទង់ សេ ីេំរាែ់ព្ទង់ទងំអេ់្ ង”(កូ្ល ុេ 
១:១៦)។ អវីៗ ទងំអេ់ ន្ែលព្រះបាលែសងេីត សោ រាែ់ែញ្ចូ លទងំស ងី
្ង គពឺ្តវូបាល ច មក្ សែីមបថីាវ  េិ លីអែលព់្រះអងគ។ 
 កា ផ្លែ េ់ន្ព្ែផ្លា ល់េែួល លងិភារែ េុិទធ ែេ់ស ងី : មាលព្គីេាែ េ័ិទ
េែះសជឿថា េែួលលឹងមិលផ្លែ េ់ន្ព្ែ។ ស ឿងសលះេថិតក្នុងចំសណាមស ឿងន្ែល
សស្តក្សៅែំ្ុត។ លក្ាណៈធ្មាជាតិនលអំសរបីាែ ែេ់ស ងី មាលអំណាច
ណាេ់ សេ ីសែីមប ីក្ជ័ ជមនះសលីវា ក្នុងជីវតិស ងី ស ងីព្តូវន្តរងឹ
ន្្អក្សលីអំណាចសចស្តត ព្រះ លិងអំណាចនលកា មាលព្រះជលា េស់ ងីវញិ
 ែេ់ព្រះព្គីេា។ ែ ុន្លត សោ ស្ត ព្រះព្ទង់េរវព្រះទ័ ឲ្យស ងីផ្លែ េ់ន្ព្ែ 
ស ះព្រះអងគលឹងព្ែទលអំណាច សែសី ងីទូលេូម (  ូម ៨១៨៣០ លិង ១
កូ្ លិងូេ ១៥:៣៥-៥០ លងិ ២កូ្ លិងូេ ៣:៧-១៨)។ 
 ស ងីមិលអាចលអឥតសខ្ច ះបាលសទ សេ ីព្រះអងគក៏្មលិបាលព្តាេស់ៅ
ស ងី ឲ្យកាែ  ជាមលុេសលអឥតសខ្ច ះន្ែ  ន្តឲ្យស ងីែ េុិទធ។ ន្តកា ន្ែល
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ព្រះអងគេរវព្រះទ័ ឲ្យស ងីែ េុិទធ គចឺំណុចែ៏េំខ្ល់ក្នុងព្រះគមពី ែ ីែ។ 
ព្រះអងគេរវព្រះទ័ ឲ្យស ងីមាលអំណាចសចស្តត ព្រះអងគ ក្នុងជីវតិស ងី 
សែីមបឲី្យស ងីមាលជ័ ជមនះសលីអំសរបីាែ(សមលី ១កូ្ លិងូេ ១០:១-១៣)។ សតី
សលះមិលេថិតក្នុងចសំណាមលទធ្លែ៏អស្តច  យ នលអំណាចសចស្តត ព្រះ ក្នុងជីវតិ
ស ងីឬសទ? (សមលី   ូម ៦)។ សតីស ងីមិលភាា ក់្ស្អលីសទឬ សរលន្ែល
មលុេសមាន ក់្បាលផ្លែ េ់ន្ព្ែភាែ មៗ សៅជាមលុេសែ េុិទធ រមីលុេស ន្ែលជា
ជល ងសព្គ្មះនលអំសរីបាែ លិងមាលជីវតិន្ែលអំសរបីាែបាលែំផ្លែ ញ? សតអីនក្
ចង់ផ្លែ េ់ន្ព្ែែូចរួក្សគន្ែ ឬសទ?  

 អណំាច សែមីបសីធ្វែី ា ល់: ព្រះស េ ូវមាលែលាូលថា ស ងីលឹងទទួលអំ
ណាច។ សរលន្ែលេាុ ំអាលែទគមព ី ក្ិចចកា  ១:៨ េាុ ំមាលអា មាណ៍ថា 
េគមព ីសលះហាក្ែូ់ចជាព្បាែេ់ាុថំា “អនក្រាល់គ្មន លឹងមាលអា មាណ៍ថា មាល
អំណាច សរលន្ែលព្រះវជិា ណែ េុិទធយងចុះមក្េណឋិ តសលីអនក្រាល់គ្មន  
សេ ីកា សលះលឹងសធ្វីឲ្យអនក្មាលភារង្ហ ព្េួល លិងមាលភារ លូល សៅ
ក្នុងកា សធ្វជីាេា ែ ា ល់”។ ែូចសលះ សរលន្ែលេាុ ំមិលមាលអា មាណ៍ថា មាល
អំណាច ស ះេាុ ំក៏្បាលគិតថា េាុ ំមាលសេតុ្ល ន្ែលមិលចបំាច់ព្តូវសៅសធ្វី
ែ ា ល់។ េាុ ំក៏្បាល ង់ចសំរលន្ែលេាុ ំមាលអា មាណ៍ថាែឹងចាេ់ ែ ុន្លត ព្រះ
ព្ទង់មិលបាលេលាថា េាុ ំលឹងមាលអា មាណ៍ថាែឹងចាេ់ស ះស  ី។  ន្ត
ជាញឹក្ញាែ ់ ក្នុងសរលន្ែលេាុមំិលមាលអា មាណ៍ថា ែឹងចាេ(់សេ ីជា
ញឹក្ញាែ់ សោ កា ភាា ក់្ស្អីលយ ងខ្ែ ងំ) ព្រះអងគបាលសព្ែេីាុ ំ ឲ្យ លំ ណា
មាន ក់្ ឲ្យស្តគ ល់ព្រះអងគ។ 
អំណាចសចស្តត ព្រះអងគ គរឺិតជាក្ំរុងន្តសធ្វកីា ។  
 ជសំលឿន្ែលចសព្មលីស ងី: ជំសលឿន្ែលស ងីមាលចំសពាះព្រះ មាលភារ ងឹ

ភារែ េុិទធ គឺមាលល័ ថា ន្ញក្សចញ េព្មាែ់សគ្មលែំណងរិសេេ ឬមាលល័ 
ថា គ្មា លក្ំេុេ ឬមិលមាលស្តន មព្ែឡក់្។  
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មា ំ សរលន្ែលស ងីមិលភាល់ព្ច  ំ ចំសពាះក្ិចច
កា ន្ែលព្រះអងគសធ្វី ក្នុងជីវតិស ងី។ ជាងសលះ
សៅសទៀត ស ងីចបំាច់ព្តូវស ញីកា ន្ែលព្រះ
អងគបាលសធ្វយី ងអស្តច  យ សែមីបឲី្យស ងីទទួល
ស្តគ ល់កា ែ៏អស្តច  យស ះ សរលន្ែលព្រះអងគ
ក្ំរុងសធ្វកីា ។ ព្រះព្ទង់េរវព្រះទ័ ឲ្យជំសលឿ
ស ងី ចសព្មលីស ងីក្នងុព្រះអងគ យ ង្ែ់ េ័េ។ 
ព្រះអងគបាលសព្តៀមេែួលជាសព្េច សែីមបែីង្ហា ញ
អំណាចសចស្តត ព្រះអងគ សែីមបឲី្យស ងីមាលជំសលឿ
ចាេ់ មក្សលីច កិ្លក្ាណៈ លិងក្មាែ ងំ ែេ់
ព្រះអងគ(សអសភេូ  ៤:៧-១៦ លងិ ភលីីរ ១:៣-៨ 
កូ្ល េុ ២:៦-៧)។  
 ក្មាែ ងំក្នុងសរលលំបាក្ : មាលសរលេែះ អវីៗ
ហាក្់ែូចជាព្ែ្ងំលឹងស ងី។ រាល់កា ព្ែឹងន្ព្ែង ែេស់ ងី សែមីបសីោះ
ព្ស្ត ែជា ទងំស ះ ក៏្បាលែរាជ័  ស ងីមិលមាលែំសណាះព្ស្ត  ធ្ល
ធ្លលស ងីក៏្មិលមាល សេ ីទវ  ក៏្បាលែិទមួ សេ ីមួ សទៀត។ ទីែំ្ុត 
ស ងីក៏្បាលែឹងថា ធ្លធ្លល ែេ់ស ងីន្ែលជាមលុេសមិលអាចជួ ស ងី
បាល សេ ីស ងីព្តូវកា ជំលួ រីព្រះ សែមីបឲី្យស ងីអាចែលតសៅមុេសទៀត។  
ស ងីព្តូវកា ក្មាែ ងំមក្រពី្រះ សែមីបទីែស់ ងី សរលន្ែលស ងីសេាី ន្តមិល
អាចឈ្ បាល(ទំលុក្ែសំក្ងី ៣:៥ ៤១:៣ ៥៥:២២។ 

 ភារសស្តា ះព្តង់ ែល់ទែីញ្ច ែ់ : ក្នុងជីវតិស ងី មាលសរលន្ែលស ងីមិល

ព្រះអងគបាលសព្តៀមេែួ លជា
សព្េច សែីមបីែង្ហា ញ
អណំាចសចស្តត ព្រះអងគ 
សែីមបីឲ្យស ីងមាលជសំលឿ
ចាេ់ មក្សលីច កិ្    
លក្ាណៈ លិងក្មាែ ងំ 
 ែេ់ព្រះអងគ។ 

ជីវតិ ែេ់សេតចោវែី គឺមាលសរញសៅសោ ទីែ ា ល់ នលកា ន្ែលព្រះព្ទងព់្ែទល
អណំាចសចស្តត ព្ទង ់ ក្នុ ងសរលែរិ៏បាក្ ែូចជាសរលន្ែលព្តូវ្តួលកូ្លីយ ត ន្ែល
មាលក្មាែ ងំខ្ែ ងំជាងព្ទង ់ លិងសៅសរលន្ែលព្ទង ់ត់សគចរីកា តាមេមាែ ែ់ ែេ់
សេតចេូល លិងសព្កា មក្  ត់សគចរីអាែ់ស្ត មំ ន្ែលជាែុព្តាព្ទង។់ 
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ែឹងចាេថ់ា ស ងីអាចែលតែំសណី ជាមួ ព្រះព្គីេាឬអត។់  ស ងីមាល
អា មាណ៍ថាេត់សលឿ  បាក់្ទឹក្ចតិតខ្ែ ងំ ឬមិលមាលេងឃមឹថា លឹងអាច
មាលកា ផ្លែ េ់ែតូ រិតព្បាក្ែ ន្ែលស ងីមិលអាចរាយមសទៀត។ ក្នុងសរល
ស ះ ស ងីចបំាច់ព្តវូែឹងថា កា មាលចិតតសស្តា ះព្តង់ែលទ់ីែញ្ច ែ់ គជឺា
ែំណងព្រះទ័ ព្រះ េព្មាែ់ស ងីមាន ក់្ៗ សេ ីព្រះអងគក៏្បាលេលាថា 
លឹងព្ែទលអំណាច ឲ្យស ងីែញ្ច ែ់កា  តព់្ែណាងំ(ភីលីរ ១:៦ ១ន្ងេា
 ូលិច ៥:២៣ លងិ យ កុ្ែ ១:៤)។ 
ការរំពឹងចង់បាន! 

 អនក្បាលរិសស្តធ្ល៍លឹងអំណាចសចស្តត ព្រះ តាម សែៀែជាសព្ចលី ក្នុងជីវតិ
អនក្ សទះអនក្សជឿព្រះអងគ ឬអត់ក៏្សោ ។ ន្តសោ ស្ត ព្រះអងគ្ គត់្គង់
ស ងី សោ មិលបាលស្ាីស្តជាអក្ស  ឬេសមែង តាមេំែុព្ត ឬទូ េ័រា ស ះ
ជាញឹក្ញាែ់ ស ងីមិលែឹងថា ជំលួ ស ះមក្រពី្រះអងគសទ។  
 ទីមួ  សែអីនក្ជាអនក្សែី តាមព្រះព្គីេា ស ះព្រះព្ទង់ែង្ហា ញអំណាច
សចស្តត ព្ទង់ សៅក្នុងសេចក្តេីស្ង្ហគ ះ ែេ់អនក្។ ក្នុងែទគមព ី ១កូ្ លិងូេ 
១:១៨-១៩ ស្តវក័្ែ ុលបាលេ សេ ថា “ែបតិែំណឹងរីសឈ្ី្ េ ង ស ះជា
សេចក្តចីំក្ួត ែល់អេអ់នក្ន្ែលក្ំរុងន្តវ ិេ ន្តជាព្រះសចស្តត នលព្រះ 
ែល់ស ងីរាល់គ្មន ន្ែលក្ំរុងន្តបាលេស្ង្ហគ ះវញិ សព្ពាះមាលសេចក្តនី្ចងទុក្
មក្ថា «អញលឹងែំផ្លែ ញព្បាជាា  ែេ់រួក្អនក្ព្បាជា សេ ីលិងសលីក្ចំសណះ
 ែេ់រួក្អនក្ ន្ែលសចះ សចលសចញ»”។ គ្មា លល ណាមាន ក់្បាលេស្ង្ហគ ះ 
សោ ស្ត កា ស្តគ ល់ព្រះស ះសទ។ ស ងីបាលេស្ង្ហគ ះសោ ស្ត ជំសលឿ 
សោ ព្ទង់ែញ្ឈែ់កា  ុក្ ក្ែ៏ងងតឹងងល់ ែេ់ស ងី លិងន្ងមទងំែញ្ឈែ់
សេចក្តេីមអែ់ន្ែលស ងីមាលចសំពាះព្រះអងគ សេ ី សំ ងីចូលមក្ ក្ព្រះអងគ។  
 ព្រះព្ទង់សធ្វីកា  តាម សែៀែែ៏អស្តច  យ សោ ស្ែី តែកា អធ្ិស្តឋ ល ្គត់
្គង់ស ងី ព្ែទលអវីន្ែលស ងីព្តូវកា ែំ្ុត ព្ែទលទិេសៅ កា សព្បាេឲ្យ
ជា លិងក្តីេងឃមឹ សរលន្ែលស ងីអេ់េងឃមឹ។  
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 ស ងីអ េែា ចំសពាះអវនី្ែលស ងីទទួល ន្តស ងីព្តវូន្តមាលកា 
ព្ែុងព្ែ ត័ន គមឺលិព្តវូសភែចថា ស ងីបាលទទួលក្តអីំណ ស ះមក្រណីា។ 
ព្គីេាែ េ័ិទន្ែលមាលកា ព្ែុងព្ែ ត័ន កាែ  ជាព្គីេាែ េ័ិទន្ែលែឹងគុណ
ព្រះ សេ ីព្គីេាែ េ័ិទន្ែលែឹងគុណព្រះ ក៏្កាែ  ជាព្គីេាែ េ័ិទន្ែល
កាល់ន្តមាលកា ព្ែងុព្ែ ត័ន សព្ពាះរួក្សគបាលែឹងថា ព្រះព្ទង់បាលសធ្វកីា 
ក្នុងជីវតិរួក្សគ សោ ភារេនិទធស្តន លយ ងណា។  សរលន្ែលមលុេសមាន ក់្
ែឹងថា ព្រះក្រុំងសធ្វកីា  ក្នងុជវីតិរួក្សគ សោ ភារេនិទធស្តន លយ ងណា ស ះ
កា អ ព្រះគុណព្រះអងគ គជឺាកា ស្ែ ីតែន្ែលេម មយែំ្ុត ែេ់គ្មត់។  
 ចូ ទទួលស្តគ ល់ភារក្សមា  ែេ់អនក្! ភារក្សមា  ែេ់អនក្ គឺជា
ក្ន្លែងន្ែលអំណាចសចស្តត ព្រះ លឹងែង្ហា ញសចញមក្យ ងចាេែ់ំ្ុត ក្នុង
ជីវតិអនក្។ ចូ ចថំា ព្រះព្ទង់បាលេលាព្ែទលអំណាចសចស្តត  ចូ ទូលេូម
ព្រះអងគ ឲ្យែង្ហា ញអំណាចសចស្តត ព្ទង់ ក្នុងសេចក្តីក្សមា  ែេ់អនក្ 
សេ ីែ ា ែ់មក្ ចូ  ង់ច ំ ព្រះអងគែង្ហា ញអំណាចសចស្តត ព្ទង់។ ចូ អលុវតត
ែូចសលះ ឲ្យបាលញឹក្ញាែ់ ឲ្យកាែ  ជាទមាែ ែ់។ ចូ ស ៀលេព្មាក្ក្នុងអណំាច
សចស្តត ព្រះអងគ។ សេ ីសរលន្ែលអនក្ចែ់ស្តីមសមីលស ញី លិងរសិស្តធ្ល៍
លឹងអំណាចសចស្តត ព្រះអងគសេ ី ស ះចូ ថាវ  េិ លីអែល់ព្រះ។ 
 សលះមិលន្មលជាគលំិតន្ែលសទែី ក្ស ញីងាីស ះសទ ន្តជា្ែូវនលជីវតិងាី 
េព្មាែ់ស ងីរាល់គ្មន ។  
 េាុ ំេងឃមឹថា អនក្លឹងបាល េ់សៅតាមែំណងព្រះទ័ ព្រះ គឺជីវតិន្ែល
រឹងន្្អក្សលីព្រះអងគ។ 
 កា ទទួលស្តគ ល់សេចក្តីក្សមា  ែេ់េែួលឯង គមឺាលល័ ែូចសលះឯង។ 
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ក្រុមស ៀវសៅការររុររស ើញ 
កា ង្ហ សែេក្ក្មា ែេស់ ីងេាុ  ំ គឺសែីមបីឲ្យមលុេសព្គែ ់ែូ

មាលឱកាេទទលួ លិងមាលកា  លែឹ់ងអំរីព្បាជាា នលព្រះគមពី  ន្ែល
សធ្វីឲ្យជីវតិផ្លែ េន់្ព្ែ ។ 
 ព្ក្ុមសេៀវសៅកា  ុក្ ក្ស ញី ែក្ព្ស្ត អំរសីេចក្តរីិតនលព្រះស េ ូវ
ព្គីេា ែល់សោក្ិ  សោ សព្ែីធ្លធ្លលន្ែលមាលតុលយភារ ន្ែលគួ ឲ្យ
ចែ់អា មាណ៍ លងិអាច ក្បាល ន្ែលែង្ហា ញថា ព្រះគមព ីមាលស្ត ៈេំខ្ល់
ែំ្ុត ចំសពាះព្គែ់ន្្នក្ទងំអេ់នលជវីតិ។  កូ្លសេៀវសៅ  សៅក្នុងព្ក្មុសេៀវ
សៅកា  កុ្ ក្ស ញី គឺអាច ក្បាល សោ ឥតគតិនងែ សេ ីអាចព្តវូបាលសព្ែី
េព្មាែ់កា េិក្ាផ្លា ល់េែួល ក្នុងព្ក្មុតូច ឬក្នុងកា ង្ហ ស្ងចែ់។ 
 ស ងីេាុ ំេូមអ គុណ េព្មាែ់កា គ្មពំ្ទធ្លធ្លល ែេព់្ក្ុមសេៀវសៅកា 
 ុក្ ក្ស ញី លិងអងគកា លមំា ណាព្ែចនំងៃ។ មាលព្គេីាែ េ័ិទជាសព្ចលីបាល
 មួចំន្ណក្ក្នុងកា ោក់្ែង្ហវ  ឧែតថមភ សទះតចិតួច ឬសព្ចលីក្តី ែល់អងគកា 
លំមា ណាព្ែចនំងៃ សែមីបឲី្យស្ងចែ់អនក្ែនទ សោ ព្បាជាា នលព្រះគមព ី
ន្ែលសធ្វឲី្យជវីតិផ្លែ េ់ន្ព្ែ។  ស ងីេាុមំិលបាលទទួលព្បាក់្ជំលួ រពី្ក្ុម  ឬ
លិកា ណាម ួស  ី។ 
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