
ត ើត ើងអាចរំពងឹអ្វីពីព្ពះជាម្ចាស់តៅតពលត ះ? 
តសចក្តីព ិខាងវញិ្ញាណ ទី១ 

កម្រងសំណេរតែងណសចកតីណ េះ ណដោ ែណ ើរណ ៀ តែ អ្នកណ ឿ អាចទុកចែិតម្រេះជាម្ចា ស់ កនុងណរ តែ ម្ច  ញ្ហា ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ម្រេះណេស ៊ូវ ួ រកួសិសសរីរនាក ់តារផ្លុ វណៅឯណអ្រ ៊ូស -- C harters  C athedral, ម្ ណទសបារងំ 
 

 ណែើម្រេះជាម្ចា ស់គងណ់ៅទីេី?! ណេែុអ្វីបា ជាម្រេះអ្ងគរ ិណ្វើការ ួេ ណេើងឲ្យបា ណម្ចើ ជាងណ េះ? ណែើម្រេះម្ទងរ់ ិ
ណ្វើអ្វីណ េះឬ? ម្ សិ ណ ើណោកអ្នកករុំងសួរសំេួរែ៊ូចណ េះ វាគឺជាសញ្ហា  ង្ហា ញថា អ្នកម្ច ការេកចែិតទុកដាកយ់ ង
ម្ជា ណម្ៅ អ្ំរអី្វីតែ ករុំងណកើែណ ើង កនុងរភិរណោកណេើង នាណរ  ចាុ ប នណ េះ។ អ្នកណ ឿណ ើម្រេះ ណេើេណ ឿថាម្ទងអ់ាច
ជាណសចកតី ំ េួែ៏្ ំ។   ុត ត អ្នកម្ច ភារម្ច ៊ូកម្ច  ់ ឬរ ិអ្ស់ចិែត ឬកណ៏ចេះតែភេ័ខ្លល ច។ អ្នករ ិម្ច អាររមេ៍ែឹង ៊ូវ
ម្រេះវែតម្ច ន ម្រេះ ឬ ំ ួេរករីម្រេះអ្ងគ ឲ្យណសមើ ឹងអ្វីតែ អ្នកម្ែូវការ ឬររំងឹចងប់ា  ណេើេអ្នកកច៏ងប់ា ណ ើសរីណនាេះ
តែរណទៀែ។ 

សំណេរតែងណសចកតីខ្លីខ្លងណម្ការណ េះ គឺជាសំណេរទីរេួ កនុងចំណោរកម្រងតែងណសចកោីចំ ួ ម្បារំីរ តែ ម្ច 
ម្ ធា  ទសោីរី “ណែើណេើងអាចររំងឹអ្វរីីម្រេះណៅខ្េៈណរ ណ េះ?” ណ េះគឺជាការម្ រ៊ូ ផ្ោុ ំន ណសចកតីរែិខ្លងវញិ្ហា េ តែ 
ម្ច រ៊ូ ដាា  ម្គឹេះណ ើម្រេះគរពរី សម្ម្ច អ់្ស់អ្នកតែ  គ  ់ ណេើេម្សឡាញ់  ិង ណម្រើម្រេះ ម្ររទងំអ្ស់អ្នកតែ ែងឹរី
រណ ៀ តែ រកួណគអាចទុកចិែតម្រេះ ណៅកនុងណរ តែ ម្ច  ញ្ហា ។ 
តសចក្ដពីិ ខាងវិញ្ញាណ ទ១ី៖ ចរូចងចាំថា អ្នក្ម្ សម ថភាពតៅម្ ក្ព្ម ិ ក្នងុការ ល់ពពី្ពះហឫទ ័ 
 ិងពីផ្លវុរបស់ព្ពះជាម្ចាស់។ ដូតចនះ ទទួល ក្អ្ស់ទាំងការដដលព្ទងព់្បទ មក្ច ះ។ (ណអ្ េ ៥៥:១-៩;  ៊ូកា 
២៤:១៣-២២) 

ម្ សិ ណ ើណេើងរិ ិែយណរើ យ ងេកចិែតទុកដាក ់ រីណសចកតីររំឹងតែ ណេើងម្ច ចំណ េះម្រេះ រួកណេើងភាគណម្ចើ 
 ឹងរកណ ើញថា ណេើងររំឹងចងឲ់្យម្រេះណ្វើអ្វី តែ ម្ស តារគំ ិែ  ងិ េំងចែិតរ ស់ណេើង។ ម្ តេ ជាការររំឹង



ត  ណនាេះ ម្ែូវបា ផ្ោួចណផ្ោើរណដាេ រណសចកត ី តែ ណេើងបា អា ណៅកនុងម្រេះគរពរី ឬការតែ បា  ោ  ឮ់ម្គអូ្្ិ ាេ 
តែណ ើសណងេែឲ្យែិែែ ់ណៅ គថឺា រួកណេើងភាគណម្ចើ ម្បាថាន  ណេើេសងឃរឹ  ិងររំងឹចងឲ់្យម្រេះ ណ្វើអ្វីតែ ណេើងចងឲ់្យម្ទង់
ណ្វើ។ ណេើេ ណែើម្ច អ្វីណកើែណ ើង ណៅណរ តែ ម្រេះរ ិណ្វើសណម្រចឲ្យណេើង តារការតែ ណេើងបា សងឃរឹ ឬររំឹងរីម្ទង?់ 
ណេើងង្ហេ ឹងឈចឺា  ់ភា ម់្ច ំ អ្ស់សងឃរឹ ឬតែរទងំខ្ឹងសរារផ្ង។ ែ៊ូណចនេះ សំេួរសួរថា ណែើគួរតែ ណនាោ សម្រេះ ឬ
កជ៏ាការររំឹងខុ្សរ ស់ណេើង?  

អ្នក ិរ ធម្រេះគរពរីម្បា ណ់េើងរោងណេើេរោងណទៀែថា ណេើងរ ិគួរម្ច ការភាា កណ់ផ្អើ  ណៅណរ តែ ម្រេះរ ិ ំណរញ
តារណសចកតរីរំងឹរ ស់ណេើងណនាេះណ ើេ។ ណេែុផ្ គ ឺរញ្ា។ អ្នក  ិង ខ្ាុ ំ រ ិអាច គ  ់ ឬេ ់ម្រេះរ គំ ែិរ ស់
ម្រេះ ណេើេម្រេះអ្ងគតែងតែករុំងណ្វើការ តាររណ ៀ តែ ណេើងរ ិអាចណរើ ណ ើញ  ិងអាចម្ែឹរតែែឹងណដាេសណងេែណរើ 
ណេែុការេ៍ ណម្កាេតែ វាបា ណកើែណ ើងណេើេ  ុណោណ េះ។  
 
អ្វដីដលត ើងព្ វូ ល់ 

តាររេៈណោរណអ្ េ យ ណវេ៍ (ម្រេះជាអ្ម្ចា ស់) រ យ ់ែ ់រួកថា ផ្ល៊ូវរ ស់ម្រេះរ ិតរ ជាផ្ល៊ូវរ ស់ណេើងណទ។ 
ណោកបា តែលងថា៖ 

រីណម្ េះម្រេះណេេ៊ូវា ម្ទងម់្ច ម្រេះ  ោ៊ូ ថា  
គំ ិែអ្ញ រ ិតរ ែ៊ូចជាគំ ែិរ ស់ឯងរ ់គ្នន ណទ  
ឯផ្ល៊ូវរ ស់ឯងរ ់គ្នន ករ៏ ិតរ ជាផ្ល៊ូវរ ស់អ្ញតែរ។ 

ែបែិតែ នផ្ោណរ ខ្ពស់ជាងតផ្ ែីយ ងោ  
ណនាេះអ្ស់ទងំផ្ល៊ូវរ ស់អ្ញ ខ្ពស់ជាងផ្ល៊ូវរ ស់ឯង  

ណេើេគំ ិែរ ស់អ្ញ កខ៏្ពស់ជាងគំ ិែរ ស់ឯងរ ់គ្នន យ ងណនាេះតែរ។ 
(ណអ្ េ ៥៥:៨-៩) 

 
 ណោកណអ្ េករុំងតែលងថា ណេើងម្ែូវឈ រ់ាយរចងេ់ ់ភារសមុគ ម ញ ឬភាា កណ់ផ្អើ ចំណ េះការតែ ម្រេះ
ណ្វើ (ឬរ ិណ្វើ)។ ផ្ោុេណៅវញិ ណេើងគួរតែផ្ាងច់ិែតណ ើអ្វីតែ ណេើងអាចេ ់  ិងម្ច ម្ ណយ  ែ៍ ់ណេើង។ ណៅកនុង រ ិទ
ណ េះដោ  ់ ណោកណអ្ េករុំង រយិេអ្ំរីម្រេះេឫទេ័រ ស់ម្រេះ កនុងការ ំណរញ ៊ូវណសចកតីម្ែូវការជារ៊ូ ដាា  ខ្លង
វញិ្ហា េរ ស់រួកណគ។ ណទេះ ីអ្ុីម្ តអ្ ទំ ងជារ ិអាចចា ប់ា ការតែ ម្រេះរ យ ់ណេែុផ្  អ្ំរីរណ ៀ តែ ម្ទង់
ណ្វើការណៅកនុងរភិរណោកណ េះកណ៏ដាេ រួកណគណៅតែអាចទទ ួបា ផ្ ម្ ណយ   ៍រីណសចកតីម្សឡាញ់ ណសចកតីណរតាត   ងិ
ម្រេះគុេរ ស់ម្រេះ ម្ សិ ណ ើរួកណគណោងចា  ់៊ូវអ្វី តែ ម្រេះម្ទងក់រុំងតែម្ ទ រក។ រួកណគអាចតម្ ចិែតណចញរីអ្ំណរើ
បា រ ស់រួកណគ ណេើេអ្ ុញ្ហា ែឲ្យម្រេះ ំណរញែម្រូវការែសីុ៏ម្ជា ណម្ៅ  ងិការចងប់ា ខ្លងវញិ្ហា េរ ស់រួកណគ។ 
ណោកបា តែលងថា៖ 

េឺេ អ្ស់អ្នកតែ ណម្សកណអ្ើេ ច៊ូររកឯទីទកឹចុេះ 
 ឯអ្នកតែ គ្នម  ម្បាកណ់អ្ើេ ច៊ូររកទិញ ណេើេ រណិភាគណៅ!  

ណអ្ើ ច៊ូររកទិញម្ ទំ ងំបាេ ៊ូរ  ិងទឹកណដាេះណគ្ន 
ឥែ ង ុ់េ ឥែនែលណទ។  



ណេែុអ្វីបា ជាចាេម្បាកឲ់្យ បា តែរ ស់តែ រ ិតរ ជាអាោរ  
ណេើេ ងក់ឡំាងំ ឲ្យបា តែរ ស់តែ រ ិសេ ច់ិែតែ៊ូណចនេះ?  

ច៊ូរ ត  ត់ារអ្ញឲ្យអ្ស់រីចែិតចុេះ ណនាេះឯង ងឹបា  រណិភាគយ ងឆ្ងា ញ់  
ណែើរបឲី្យម្រ ឹងឯងបា សេ ស់េ ់ ណដាេរា៊ូ យ ងនែលវណិសស។ 

ច៊ូរឱ ម្ែណចៀក ណេើេរកឯអ្ញ  
ច៊ូរ ត  ចុ់េះ ណនាេះម្រ ឹងឯង ងឹបា រស់ណៅ។ 

(ណអ្ េ ៥៥:១-៣) 
 

 សថិែកនុងណរ អ្ស់សងឃរឹ ណេើងម្ តេ ម្ច ការម្គ សេោ  ណ់ដាេភារភេ័ខ្លល ច  ិងការម្បាថាន ចងប់ា 
 ំ ួេខ្លល ងំណរក ណទើ ណ្វើឲ្យណេើងខ្កខ្ល រ ិទទួ បា អ្វតីែ ម្ច ម្  ស់ម្ម្ច ណ់េើង។ ែរ ោណេើងម្ កា ច់ែិត
រាយរចងប់ា អ្វីតែ ណេើងរ ិអាចបា  (ែ៊ូចជា ចណរលើេណៅកា សំ់េួរតែ រ ិអាចណ្លើេបា  ការធានាសុវែថភិារ 
ការធានាបា  ៊ូវសុខ្ភារ អ ការករា តចិែតណចញរីម្ ភរខុ្ស ឬអ្វីណផ្សងណទៀែតែ សំខ្ល ច់ំណ េះណេើង   ុត តវាេួសរកីារ
តែ ណេើងអាចណោងចា ែ់ ់) ណនាេះណេើង ឹងសថិែកនុងភារែ ម់្ រ  ់  ិងភាររ ិសេ ច់ិែតរេ៊ូែ។ ផ្ោុេណៅវញិ 
ម្ សិ ណ ើណេើងទុករេួត ក ៊ូវអ្វតីែ ណេើងរ ិអាចេ ់ ណេើេផ្ាងច់ិែតណ ើការណោងចា េ់ក ៊ូវអ្វីតែ ម្ច កនុងរងវង់
នែរ ស់ណេើង ណនាេះណេើង ឹងទទួ បា  ៊ូវ ទរិណ ្  ៍ ន ណសចកតីសុខ្  តែអ៏្ ា រយខ្លងកនុងចែិត។ ណេើង ឹងម្ច ការ
ណរៀ ចំខ្លួ កា ត់ែម្ ណសើរ ណែើរបមី្ ឈររុខ្ ឹង ញ្ហា  ណេើេណេើង ឹងចា ណ់ផ្ោើរណរើ ណ ើញកា ត់ែម្ ណសើរ រីរណ ៀ តែ 
ម្រេះកំរុងណ្វើការណៅកនុងណេើង  ិងតាររេៈណេើង សម្ម្ច ជ់ាការ អ។  
 
សូមឲាយព្ពះត ស វូតបើក្ដននក្របសអ់្នក្ 
 ណៅកនុងម្រេះគរពរីសញ្ហា ែមី ណេើងណ ើញណរឿងអ្ំរីការតែ ម្រេះណេស ៊ូវ ួ  ឹងសិសសរីរនាក ់ណៅតារផ្ល៊ូវណៅឯណអ្រ ៊ូស។ 
ណរឿងចុងណម្កាេតែ រួកណគបា ែឹងគ ឺ ម្រេះណេស ៊ូវម្ែូវណគរយរួជា ណ់ ើណឈើឆ្ងេ ង ម្ទងប់ា សុគែ ណេើេម្ែូវណគ ញ្ាុ េះណៅកនុង
ផ្ន៊ូរ។ កោីសងឃរឹែណ៏ម្ចើ  តែ រួកណគម្ច សម្ម្ច  ់ីវែិរស់ណៅ  ិងអ្នាគែរ ស់រួកណគ ម្  ត់ែម្ែូវបា រោេបាែអ់្ស់
រ ីង កនុងរវាងម្ែរឹតែរីរ ីនែា  ុណោណ េះ។ ( ោ  ណ់ៅម្សណែៀង ឹងណរឿងឥ ៊ូវណ េះតែរណទ?) ណទេះ ីយ ងោកណ៏ដាេ អ្វីតែ 
រួកណគរ ិែឹង ណេើេរ ិអាចណរើ ណ ើញ គឺថា ម្រេះណៅតែករុំងណ្វើការយ ងសករម ណៅកនុងតផ្ ការ ណែើរបនីារំក ៊ូវណសចកតី
សណគង្ហគ េះ  ិងណសចកតីសងឃរឹ ណៅកា រ់ិភរណោកទងំរ៊ូ  តាររេៈការសុគែ  ងិការរស់ណ ើងវញិរ ស់ម្រេះណេស ៊ូវ។ 
តាររិែរកួណគបា  ិច ង ់ កនុងណសចកតីណកើែទុកខរ ិសុខ្ចែិតរ ស់រួកណគខ្លល ងំណរក ណទើ រួកណគរ ិអាចទងំទទួ  គ  ់
ម្រេះណេស ៊ូវ ណៅណរ តែ ម្ទងប់ា ណ ចរកឲ្យរកួណគណ ើញ ណៅតារផ្ល៊ូវណៅឯណអ្រ ៊ូស។ ណោក ៊ូកា ញ្ហា កថ់ា ណៅណរ 
ម្រេះណេស ៊ូវសួររួកណគ ថាណែើរួកណគករុំងតែរិភាកាគ្នន អ្ំរអី្វី “រួកណគកណ៏ៅណសាៀរ ណេើេម្ច ទឹករខុ្ម្រួេ” ( ៊ូកា 
២៤:១៧)។ 
 សថិែកនុងម្គ្នតែ ម្ច វ ិែត ិ  ិងភាររ ិម្បាកែម្ ជាត  ណ េះ ច៊ូរម្ េែ័ន“ការជា គ់្នងំ”ណៅណ ើវែិីន  ីវែិ 
ណដាេម្ច តែទឹករុខ្ម្កញ៊ូ វ ណម្ េះ ឹក ម  ថាម្គ យ់ ងម្ែូវបាែ ់ងទ់ងំណនាេះណ ើេ។ ណៅណរ តែ ែំណេើ រ ីវែិ ោក់
ែ៊ូចជារ ិសរណេែុផ្ សម្ម្ច អ់្នក ណេើេអ្នករ ិអាច កឹ ម  ែ ់ ថាណែើណេែុអ្វីបា ជាម្រេះម្ទងអ់ាចជាតផ្នករេួ ន 



ការតែ កំរុងណកើែណ ើងែ៊ូណចនេះ ច៊ូរចងចារំីភារម្ច តែ កេំែ ់ ន សរែថភាររ ស់ កនុងការេ ់ែឹងែ ់ផ្ល៊ូវរ ស់ម្រេះ។ 
ម្រេះម្ទងអ់ាចកំរុងតែណ្វើអ្វរីេួ តែ អ្នក ឹក ម  រ ិែ ់ កុថំាណ ើេែ ់ណៅអាចេ ់ែ ់ណទៀែណនាេះ។ 
 ខ្ាុ ំរ ិតរ កំរុង យិេថា ម្រេះម្ទងជ់ាអ្នក ោោ  ឲ្យណកើែ ំងឺក៊ូវឌី១៩ ឬកថ៏ា ម្គ យ់ ង ងឹម្ែ  ណ់ៅជាគ្នម  
 ញ្ហា សម្ម្ច រ់ ុសសម្គ គ់្នន ណទ។ វារ ិតរ អ្ញ្ា ឹងណទ។   ុត ត ណរឿងណ េះរឭំកខ្ាុ ំរីអ្វីតែ ណោកណអ្ េបា ម្បា ណ់េើង។ ផ្ល៊ូវ
រ ស់ម្រេះ រ ិែ៊ូចជាផ្ល៊ូវរ ស់ណេើងណទ។ ម្រេះតែងតែណ្វើឲ្យណេើងភាា កណ់ផ្អើ ។ រោងណេើេរោងណទៀែ ណៅកនុងម្រេះគរពរី ណេើងអា 
ណ ើញថា ម្រេះអ្ងគតែងតែណៅណ្វើការជា ិចា ណទេះសថិែកនុង ថ  ភារតែ ោកែ់៊ូចជាអ្ស់សងឃរឹ ណែើរបនីារំក ៊ូវការ អ 
ណចញរីការអាម្កក ់ការខ្លែ ់ង ់រេ តរេ  ិងការឈចឺា ។់ ណរឿងរ វរ ស់រកួសិសសរីរនាកត់ែ កំរុងកំសែ ់ណៅតារផ្ល៊ូវ
ណៅណអ្រ ៊ូស តែ រ ិអាចណ ើញថា អ្នកតែ កំរុងឈរណៅចំណ េះរុខ្រកួណគ គឺជាម្រេះម្គសីោតែ រស់ណ ើងវញិ រឭំកណេើង
ថា ណេើងទងំអ្ស់គ្នន សុទធតែម្ែូវការម្រេះណេស ៊ូវ ឲ្យណ ើកតភនករ ស់ណេើង។ អ្វីតែ ណេើងម្ែូវណ្វើ គឺណេើងម្ែូវសរលងឹរកណរើ 
ម្រេះម្គីសោ ណទេះសថិែណៅកនុងណរ ម្ច វ ិែតិ ណៅទីកត លង  ិងតាររណ ៀ  តែ ណេើងរ ិររំងឹថាម្ទងណ់ៅទីណនាេះ។  
 
តមតរៀ សព្ម្ប់ការអ្  វ តខាងវញិ្ញាណ 
 តារសម្រួ ចុេះ ច៊ូរអ្្ិ ា  សម្ម្ច ម់្គ ទ់ងំណសចកតីម្ែវូការ  ិងកោីបាររភណៅកនុងចិែតរ ស់អ្នក ណម្ េះណេើងករ៏ ិ
ែឹងតែរថា ណរ ោតែ ម្រេះអាចណម្ ើសណរ ើសម្បាស់ណសចកតអី្្ិ ា  ែណ៏ ម េះម្ែងរ់ ស់ណេើង ណែើរបនីារំក ៊ូវការណម្បាសឲ្យ
ជា ការណម្បាសឲ្យរចួ ការផ្គែផ់្គង ់ ឬ  ំួេតែ រែិជាម្ែូវការ ំផុ្ែ។   ុត ត ម្ សិ ណ ើអ្នកអ្្ ិា  រ ស់អ្នក រ ិទទួ 
បា ចណរលើេ តារអ្វីតែ ររំឹងចងប់ា ណទ ស៊ូរកុំបាកទ់កឹចែិតឲ្យណ េះ។ ស៊ូរកុំឈ ណ់ោងចា ត់ារម្រេះ។ ទ៊ូ ស៊ូរម្រេះ
ណេស ៊ូវម្គីសោ ឲ្យណ ើកតភនករ ស់អ្នក ឲ្យណ ើញអ្វីតែ អ្នករ ិអាចណ ើញណដាេខ្លួ ឯង ណេើេទ៊ូ ស៊ូរម្រេះវញិ្ហា េ រសុិទធ 
ឲ្យរម្ងឹង ំណ ឿរ ស់អ្នក ណេើេណម្ ើអ្នកសម្ម្ច ក់ារ អ កនុងខ្េៈណរ ន វ ិែតិ ចាុ ប នណ េះ។ ណេើេ ណទេះ ីម្ច អ្វីណកើែ
ណ ើងកណ៏ដាេ កុំណភលចតសវងរកអ្វីតែ អ្នកែឹងថា ម្រេះបា ម្ ទ ឲ្យអ្នក។ ច៊ូរតម្ ចែិតរីអ្ំណរើបា រ ស់អ្នក  េះណចា 
ណសចកោី ំ កច់ិែតទងំឡាេោ តែ រ ិអាចណ្វើឲ្យអ្នកសេ ច់ិែត ឬណ្វើឲ្យអ្នកត កអាររមេ៍ណចញរី េំងម្រេះេឫទេ័
សម្ម្ច  ់ីវែិរ ស់អ្នក។ ច៊ូរតសវងរកម្រេះគុេ ណសចកតីណរតាត ករោុន ម្រេះ  ិងអាោរខ្លងវញិ្ហា េ តែ ម្បាករ់ ិអាច
ទិញបា ។ ម្រេះជាម្ចា ស់ែណ៏រញណដាេណសចកតីម្សឡាញ់  ងិណសចកតីណរតាត ករោុ ម្ទងម់្ច ម្រេះ  ោ៊ូ ថា “ច៊ូរឱ  ម្ែណចៀក 
ណេើេរកឯអ្ញ ច៊ូរ ត  ចុ់េះ ណនាេះម្រ ឹងឯង ឹងបា រស់ណៅ” (ណអ្ េ ៥៥:៣)។ 
 
ចំោំ៖ សំណេរតែងណសចកត ី ណៅកនុងកម្រងអ្ែថ ទណ េះ គជឺាការរ យ ់ ត ថរ ន ការផ្ោ ់អ្ ុ គសតសម្ម្ច ក់ារអ្ ុវែត 
តែ បា ផ្ោ ់ ៊ូ ណៅកនុង  ំរ៊ូក ទី៨ “ការទុកចិែតម្រេះ” កនុងណសៀវណៅតែ ម្ច ចេំងណ ើងថា The  S pirit-Led Leader: 
Nine  Leadership Practices  and S oul Principles  (Herndon, VA: Alban Institute, 2005), ទំររ័ 184-190។ 


