
ត ើត ើងអាចរំពងឹអ្វីពីព្ពះជាម្ចាស់តៅតពលត ះ? 
(ត ងតសចក្ត ីទ៣ី ក្នងុចំតោម ត ងតសចក្ដចំី ួ ៧) 
តសចក្តពីិ ខាងវិញ្ញាណ ទ៣ី៖ ចូររំពឹងថាព្ពះព្ទង់ជ ួពព្ងងឹជំត ឿរបសអ់្នក្ ស្អាងចរិ លក្ខណៈរបសអ់្នក្  ងិ
ស្ដារតសចក្តីសងាឃមឹរបសអ់្នក្តោ តសចក្តពី្សឡាញ់ តាមរ ៈការរងទុក្ខ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 អ្ហា ហ៍! ត ើតេលណាត ើបខ្ញ ុំអ្ហចតចញេីផ្ទះត ះបា ? ត ើដល់តេលណា ត ើបជីវ ិត្ ឡបត់ៅរកសភាេធម្មតាវញិ? 
 បច្ចុបបន្នតន្េះ ជន្ជា ិអាតម្រកិាំងត្បមាណជា៩៥% ត្ ូវបា  ត្រូវឲ្យស្នា កត់ៅកាញងផ្ទះ។  ូទុំងសកលតោក 
រ ញសសរាបព់ា ោ់ នាក ់កុំេញងសថិ តៅកាញងការរា ុំងខទបរ់ ិឲ្យតចញតត្ៅ តារររបូភាេខញសៗគ្នា ។ សត្ាបរ់ ញសសខ្លេះ ការ
តនាះរ ិា បញ្ហា អ្វីត ។ សត្ាបរ់ ញសសភាគតត្ចើ  ត េះបេីួកតេស្វា េម្ន្ក៍រសត្មាកដល៏អ េីជីវ ិធរមតារបស់េកួតគក៏
តោយ កេ៏កួតគកុំេញងអ្ហររមណ៍ថា កា ត់ តា  ងឹត ើងៗ ខណៈតេលតែលវបិ តិតចះត ប ត តោយរ ិតរើលរ ិត ើញថា 
 ឹងត្ ូវបញ្ចបត់ៅតេលណាតៅត ើយ។ តត្កាយតែលបា រស់តៅអ្ស់រយៈតេលរាបស់បាា ហ៍ តោយរ ិបា តចញតៅណា 
២៤/៧ បា ប់ងក់ារងារ ភយ័ខ្លា ចថាត ើ ឹងា អ្វីតកើ ត ើងខ្លងរញខត ៀ  សាា ធកា ត់ គរត ើងែូចភាុំ។ សបាា ហ៍រញ  
ា ការ វាជាតត្ចើ  បា ចាបត់ផ្ាើរផ្ទញះត ើង។ ត្បជាជ បា ត្បរូលផ្ាញ ុំគ្នា តារផ្ាូវ។ រ ញសសតែលបា ឆ្ាងជុំងឺត ះ បា តកើ 
ត ើងែល់ ២.៥ោ  នាក ់(ត្ ូវបា បញ្ហា ក)់ តហើយា ការស្នា បរ់ហូ ែល់ ១៦០ ០០០នាក ់ត្គ្ន ត់ កាញងរយៈតេលេីរ
បីតខត ះប ញតណាណ ះ។ 
 កាញងតេលតវោតបបត ះ ត ើត្គសីទបរស័ិ ត្ ូវគ ិែូចតរាច ត្ ូវា អ្ហររមណ៍តបបណា តហើយត្ ូវតធវើអ្វីតែរ? 
 សថិ តត្ការកាលៈត សៈខញសគ្នា  ត ា ការលុំបាកែូចគ្នា  (ែូចជា ត្ ូវតគវាយ ត្ ូវលិចសុំតៅ ត្ ូវជាបគ់ញក) 
តោកស្នវក័ប ញលតត្បើពាកយែល៏បកីាញងត្បស្នស រ៍បស់តោកថា “ឥ ូវត ះ តៅា តសចកតជីុំត ឿ តសចកតីសងឃរឹ  ិងតសចកតី
ត្សឡាញ់ ទុំង៣រញខត ះ ត តសចកតីតែលវតិសសជាងតគ គជឺាតសចកតីត្សឡាញ់” (១កូរ ិថូស ១៣:១៣)។ ែូតចាះ ត ើសេវ
ថ្ថៃត ះ តសចកតជីុំត ឿា លកខណៈែូចតរាច? ត ើតយើងអ្ហចរកបា តសចកតីសងឃរឹេណីា? ត ើឯណាតៅតសចកតីត្សឡាញ់? 
 តៅតេលតែលខ្ញ ុំសរាងឹតរើលជញុំវញិ ខ្ញ ុំា ការែឹងគញណចុំតពាះអ្ាកតែលអ្ ញវ តវធិា ការផ្ទទ ល់ កាញងចុំតណារេួក
តយើងទុំងអ្ស់គ្នា ។ វរិភាេ  ិងការលះបងេ់ីសុំណាកត់វជាបណឌិ   ត្ករុការងារតវជាស្នស្រសត អ្ាកត្ស្នវត្ជាវ  ងិរស្រ តី
ស្នធារណៈតផ្សងត ៀ  តែលអ្ាកខាះ ស ូត្បថញយជីវ ិផ្ទទ ល់ខាួ  តែើរបជីួយ ែល់ជីវ ិអ្ាកែថ្  គឺេ ិជាការបនាទ បខាួ   ិងជា



ការប ះពាល់ចិ តជា បីុំផ្ញ ។ តលើសេីតនាះតៅត ៀ  ការទកទ់ញចុំណាបអ់្ហររមណ៍ ត្បកបតោយភាេថ្ចាត្បឌិ  េី
សុំណាកត់្កុរសិលបករ-ការ ី  ស្រ តីករ  ងិត្កុរកវ ី ឹកចិ តកាួលអ្ហណិ   ងិ ឹកចិ តសញបបរសធរ ៌ទុំងអ្ាកា   ងិអ្ាកត្ក 
តហើយភាេចិ តលអ  ិងការឈឆឺ្កា លេីសុំណាកប់ញគគលឯកជ ជាតត្ចើ  េិ ជាករា តចិ ត តថរទុំងតលើក កឹច ិតែល់
ខ្ញ ុំណាស់។  
 បនាទ បរ់ក ា រ ញសសតែលគិ តបបវជិាា  ជាអ្ាកតែលត្ចា តចាលការជាប ់ញុំឃុំងកាញងចិ តគុំ ិ របស់ខាួ ឯង
ត ើយ តទះតៅជារបូកាយរបស់េួកតគ ត្ ូវជាប ់ញុំតៅកាញងផ្ទះសិ កត៏ោយ។ ត្កុររ ញសសសញ ិែឋិ ិយរ តែលជួយ កុំឡា
 ឹកចិ តទុំងត ះ គឺជាអ្ាកតែលតរើលត ើញឱកាសតៅត្គប ់ីកត ាង ត្េរទុំងទញយកត្បតោជ ត៍ចញេីឱកាសទុំង
តនាះ ែូចជា ការា តេលតវោកា ត់ តត្ចើ ជារយួត្គួស្នរ ា ការែកឃា សត្ាបភ់ាេថ្ចាត្បឌ ិ  ិង ស្រ តី ា ភាេ
តសៃៀរស្នៃ   ់ ិងការសត្ាក ា តេលអ្ហ   ងិឆ្ាញះបញ្ហច ុំងតត្ចើ  ា  ុំនាក ់ុំ ងជារយួរ ិតភកាិ ។ល។ េកួតគកុំេញងតរៀ 
សូត្  ូវអ្វីតែលថមីៗ តហើយតសវងរកត ើញ ូវរតបៀបែា៏ អ្ ថ យ័ តែើរបបីងាា ញកាីត្សឡាញ់ត្េះត្គីសទ តៅកា រ់ ញសស
តទះតៅជិ ឬឆ្កៃ យ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចាា កត់ែលេណ៌នា ការរង ញកខរបស់តោកយ ូប តៅជាបត់ោរជាងខ្លងតជើង ថ្ វាិ  C hartres  C athedral, ត្បត សបារ ាំង 
 តទះបីោ ងណាកត៏ោយ ា តហ ញផ្លតត្ចើ ោ ង រ ញសសត្គបគ់្នា រ ិតរ សញ ធត ជាអ្ាកអ្ ញវ តវធិា ការណ៍
ផ្ទទ ល់ ឬជាអ្ាកា គុំ ិ វជិាា ទុំងអ្ស់គ្នា ត ។ សត្ាបអ់្ស់អ្ាកតែលរងការប ះ  គចិធៃ ធ់ៃរេីតរតរាគកូរ  ណូា ការតៅ ញុំ
ខាួ ឯងកាញងផ្ទះ ឬការបិ រញខរបរអ្ហជីវករម េកួតគា តេញតោយការឈចឺាបជ់ា រៃ  ់ ា ការភយ័ខ្លា ច  ិងការខ្ល 
បង។់ អ្ាកខាះា អ្ហររមណ៍ែូចតោកយ ូប តែលកូ ៗទុំងប ញនាម  របស់គ្ន  ់ ត្ស្នបត់ បា ស្នា បភ់ាា រៗទុំងអ្ស់គ្នា  
រឯីសញខភាេរបស់គ្ន វ់ញិកត៏្ស្នបត់ ត្ ូវបា បុំផ្ទា ញទុំងត្សុង។ អ្វីតែលគ្ន អ់្ហចតធវើបា  គឺបា ត្ រឹត អ្ងគញយតៅែី ទុំង
 ួញយុំ ឬអ្ុំពាវនាវតៅត្េះជាាច ស់ តោយេាោររករតធាបាយតោះត្ស្នយ ជារយួ ងឹតស្នកនាែករម ែ ៏ឹកស្នម  រ ិ
ែល់។ ា រ ញសសកា ត់ តត្ចើ ត ើង តៅ ូទុំងសកលតោក កុំេញងត ា  ញកខតត្កៀរត្កុំ តោយស្នរការស្នា បថ់្ រ ញសស
ជា ីត្សឡាញ់របស់េួកតគ ឬការបិ ជីវ ិរស់  ងិជីវភាេត្បចាុំថ្ថៃរបស់េកួតគ។ េួកតគតៅត រក ឹករ ិយល់  ូវតគ្នល



បុំណង  ងិតហ ញផ្ល ថ្ ការឈចឺាបរ់បស់េួកតគត ើយ។ េួកតគរ ិែឹងថាត ើអ្វីតែលប ះ ងគិចេកួតគ ឬករ៏ ិែងឹថាត្ ូវ
តៅឯណាវញិតែរ។ 
  ត្បសិ តបើអ្ាកកុំេញងា អ្ហររមណ៍តបបត ះ សូរត្ជាបថា ជ ួកាល តេលសថិ កាញងការឈចឺាប ់ តយើងរ ិតងើបរញខ
ត ើង តហើយតចៀសរ ិផ្ញ េ ីញកខត្េួយ  ិងភាេអ្ស់សងឃរឹតនាះត ។ ជ ួកាល តយើងរ ិអ្ហចសងឃរឹអ្វីតស្នះ តទះជា
តយើងខិ ខុំតធវើខាួ ជារ ញសស តែលា គុំ  ិវជិាា ោ ងណាកត៏ោយ។ តហើយ អ្ញ្ច ឹងករ៏ ិអ្ីតែរ។ ការា ជុំត ឿតលើត្េះ 
រ ិតរ ត ងត ស្នវ ោប ់  ិងា តសថរភាេខ្លងផ្ាូវអ្ហររមណ៍ជា ិចចតនាះត ។ ការា ជុំត ឿែល់ត្េះ រ ិតរ សត្ាបត់ 
អ្ាកអ្ ញវ តវធិា ការណ៍  ិងអ្ាកា គុំ  ិវជិាា ត ។ តសចកតីជុំត ឿររួបញ្ចូ លទុំងការ ញកចិ តថា ត្េះត្ ងត់ៅត បតី្ អ្ាក 
តទះបីតៅតេលតែលអ្ាកា អ្ហររមណ៍រ ិសូវខ្លា ុំង ឬធ ធា ចាុំបាចត់ែើរបតីតាងជាបត់ារត្ ងក់ាី។ 
 ប ញត ត តយើងតៅា សងឃរឹ។ 
 
តសចក្តពីិ ខាងវិញ្ញាណ ទី៣៖ ចូររ ុំេឹងថា ត្េះរបស់អ្ាក ត្ ងត់្បកបតោយតសចកតីត្សឡាញ់ ត្ ង ់ឹងេត្ងឹងជុំត ឿរបស់អ្ាក 
ស្នអ ងចរ ិលកខណៈរបស់អ្ាក  ិងស្នា រតសចកតីសងឃរឹរបស់អ្ាក តាររយៈការឈចឺាបរ់បស់អ្ាក។ (រ  រូ ៥:៣-៥; ៨:២៨-
២៩; ២កូរនិ្ថូស ១:៨-៩; បរតិ វ ៣:២២-២៤) 
 តៅកាញងកណឌ ត្េះគរារី រ  រូ តោកប ញលរ ិបា ផ្ាល់ការេ យល់ ឬការការពាររបស់ត្េះ សាីេីការឈចឺាបរ់បស់
រ ញសសត  កប៏ ញត ត តោកតផ្ទា  សុំខ្ល ត់លើរតបៀបតែលត្េះែត៏េញតោយកាីត្សឡាញ់ តធវើការតាររយៈការឈចឺាបរ់បស់
រ ញសស សត្ាបជ់ាតសចកតីលអែល់េួកតគ។ តោកបា តថាងថា៖ 
រ ិត ប ញតណាណ ះតស្ន  តយើងតៅត អ្ ួកាញងកាលតែលា  ញកខលុំបាកតែរ តោយែឹងថា តសចកតី ញកខលុំបាកបតងាើ ឲ្យា 
តសចកតីត្ទុំត្  តសចកតីត្ទុំត្ បតងាើ ឲ្យា តសចកតសី្នញ ុំថាឹក តសចកតីស្នញ ុំថាឹកបតងាើ ឲ្យា តសចកតីសងឃរឹ។ ឯតសចកតីសងឃរឹ
ករ៏ ិតែលនាុំឲ្យតយើងា តសចកតីខ្លម សត ើយ េីតត្ពាះតសចកតីត្សឡាញ់របស់ត្េះ បា ផ្ាយរកសេវកាញងចិ តតយើងរាល់

គ្នា  តោយស្នរត្េះវញិ្ហា ណបរសិញ ធ តែលត្េះបា ត្បទ រកតយើងតហើយ។ 
រ  រូ ៥:៣-៥ 

 តោកប ញលបា ែឹងោ ងចាស់ថា តៅតេលេួកតយើងណាាា កឈ់ចឺាប ់ ត ើងងា តធាើឲ្យខ្លួន្ត ើង េត្ងីកដដន្
កាំណ  ់ាំងខាងផ្លូវក  ន្ងិផ្លូវអារម្មណ៍របស់ត ើង។ ត ើងអាច្ន្ឹងតោងចាបជ់ាំន្ ួម្កេីត្េេះ ប ុដន្ែ តៅតេលដដល
ត ើងម្និ្  ួលបាន្ករតត្បាសឲ្យជា ឬករឈចឺាបរ់បស់ត ើងតៅដ អូសបន្លល   ត ើងត្បដែលអស់សងឃមឹ្ សលន្ត់ស្វល រ 
ឬកច៏្ងត់បាេះបងត់ចាលជាំតន្ឿច្ាំត េះត្េេះ។ ប ុដន្ែ តន្េះត្ាន្ដ់ ជាច្ាំណុច្ធ្លល កចុ់្េះ បបាំផុ្  ដដលេួកត ើងភាេតត្ច្ើន្ ត្ ូវបាន្
ត្េេះតធាើឲ្យភាា កត់ផ្អើល។ ត ើងអាច្ន្ឹងដត្បជាមាន្អារម្មណ៍ថាមាន្សន្ដិភាេតោ ម្និ្រ ាំេងឹ ុកវញិ។ ត ើងកត៏្បដែលជា
ត្ស្វបដ់ មាន្អារម្មណ៍ដឹងតសច្កែីត្សឡាញ់របស់ត្ ង ់ តាម្រ ៈកដីសបបរុសេីអស់អនកដដលតៅជុាំវញិខ្លួន្ត ើង។ ត ើង
អាច្ន្ឹងរកបាន្នូ្វករជាំរញុ កឹច្ិ ែ ន្ិងកមាល ាំងថមបីដន្ែម្ត ៀ  តដើម្បដីល់ បីញ្ចប ់អនកអាច្លេះបងត់ចាលនូ្វអាំតេើបាប ដដល
ធ្លល បប់ាន្ត្ ួ ត្តាតលើជីវ ិរបស់អនក។ អនកអាច្ន្ងឹតម្ើលត ើញភាេត្សស់បាំត្េងតោ ម្និ្បាន្រ ាំេងឹ ុក ដដលមាន្តៅកនុង
អាីម្ ួ ឬន្រណាមាន ក ់ខ្ណៈតេលដដលអនកបាន្បា ប់ងក់ដសីងឃមឹ្ ថាម្និ្ដឹងជាអាច្មាន្អារម្មណ៍ដបបតន្លេះម្ដងវញិឬត ។ 
 តាម្រ ៈករប េះ ល់របស់ត្េេះ ដេ៏ួរឲ្យភាា កត់ផ្អើលដបបតន្េះ ជាំតន្ឿរបស់ត ើងច្ាំត េះត្េេះអងគ បតញ្ឆ េះស្វរជាថមីតឡើង
វញិ។ សម្ ែភាេរបស់ត ើងកនុងករអ ធ់ម ត់្ ាំត្ តោ តស្វម េះត្ ង ់ ត េះសែិ កនុងតេលរង ុកខ កក៏ន្ដ់ តកើន្តឡើងជាន្ិច្ច។ 
ករដដលត ើងបាន្ជបួេិតស្វធនូ្វតសច្កដីលអម្កេីត្េេះ ជួ  បន្ស ុធ តែើ ច្តត្ម្ើន្ច្រ ិលកខណៈរបស់ត ើង ឲ្យកន្ដ់ មាន្



ត្កម្សីលធម្ខ៌្ពស់។ ជីវ ិរស់តៅខាងវញិ្ញា ណរបស់ត ើង ត្ ូវបាន្ដកជាថមីតឡើងជាដរប។ ត ើងត្ជាបច្ាស់េីតសច្កែីត្ស
ឡាញ់របស់ត្េេះ សត្មាបត់ ើង តាម្រតបៀបម្ ួថមី។ ត ើងតម្ើលត ើញតសច្កែីត្សឡាញ់នន្ត្េេះត្េីសទ ត្ វូបាន្បងាា ញតច្ញ
តាម្រ ៈជីវ ិរបស់ត ើង តែើ ត ើងមាន្អារម្មណ៍រស់តៅ តោ មាន្តាលបាំណង មាន្អ ែន្ ័ ន្ិងមាន្អាំណរ។ 
តសច្កែីសងឃមឹ្ត្ស្វបដ់ ផុ្សតច្ញម្កេីខាងកនុងខ្លួន្ត ើងស្វរជាថមីម្ដងត ៀ កនុងតេលតន្េះ ម្និ្ដម្ន្តោ តត្ េះដ ត ើង
  ួលបាន្ករតត្បាសឲ្យជាជាំងឺ ឬត្ ូវបាន្តត្បាសឲ្យរចួ្ផុ្ េីបញ្ញា ត  ប ុដន្ដេឺត េះដ ត្េេះវញិ្ញា ណបរសុិ ធ បាន្តបើកដននក
របស់ត ើង ឲ្យត ើញត្េេះវ ែមាន្នន្ត្េេះ ដដលត្បកបតោ តសច្កែីត្សឡាញ់ ន្ិងករ កត្បេះែឫ  ័ ុកោកខ់្ពស់ ខ្ណៈ
ដដលត ើងកាំេុងសែិ កលៈត សៈដបបតន្េះ។ តៅច្ាំតេលដដលត ើងតរៀបន្ឹងតបាេះបងត់ចាល ឬកប៏ាន្តបាេះបងត់ចាលរចួ្តៅ
តែើ កដី ត្េេះត្ ងប់ាន្ម្កប េះ ល់ត ើង។ 
 កលណាដដលត្េេះវញិ្ញា ណបរសុិ ធតធាើករតៅកនុងជីវ ិរបស់អនក តៅតេលដដលកាំេុងសែិ កនុងករឈចឺាប ់ តន្លេះ
ត ើងន្ឹងដងឹច្ាស់ថា ត្េេះត្ ងម់្និ្ដដលតបាេះបងត់ ើងតចាលតឡើង។ ត ើងតៅដ មាន្ ីដន្លងដដលត្ ូវតៅ ន្ិងមាន្អនក
ដដលជា ីេឹង តៅតេលដដលសែិ តៅតេលតវលាដដលងងឹ សូន្យឈងឹ។ ត ើងអាច្ ាំដ ក ដត្សកថងូរ តែើ លន្ ់ួរអាំតេើ
បាបរបស់ត ើង តោ ច្ិ ែតខ្ទច្ខាទ ាំ ឬកត៏្ាន្ដ់ បន្លាំលាក ុ់កតោ ករតកើ  ុកខ ដូច្ជាអុីត្ស្វដអលបាន្ជួបត្ប េះ បន្លទ បេ់ី
ករដដលត្េេះវហិារដាំបូងតៅ ីត្កុងត រសូ្វឡិម្ ត្ ូវបាន្បាំផ្លចិ្បាំផ្លល ញតចាល (ឆ្ន ាំ ៥៨៦ ម្ុន្េស) តាម្ផ្លូវដដលត្ ូវតេដឹក
ន្លាំតៅតធាើជាតឈលើ សឹក តៅឯត្សុកបាប ឡូីន្។ កប៏ ុដន្ែ ត េះយ ងតន្លេះកដី ត ើងន្ឹងោន្ដល់ដាំណាកក់លម្ ួ ដដល
ត ើងកអ៏ាច្ន្យិ ដូច្តលាកតហារត តរមាដដរថា៖ 
កញុំត ា តសចកតសីបបញរសរបស់ត្េះតយហូវា  តនាះតយើងបា សូ យបា អ់្ស់រលីងតៅតហើយ ឯតសចកតីតរតាត ករញណារបស់
ត្ ង ់តនាះរ ិតចះផ្ញ ត ើយ តសចកតីទុំងតនាះ តចះត ថមីត ើងរាល់ត ត្េឹកជា ចិច តសចកតីតស្នម ះត្ ងរ់បស់ត្ ងធ់ុំណាស់។ 

ត្េលឹងខ្ញ ុំបា តពាលថា “ត្េះតយហូវា ជាចុំតណកថ្ ខ្ញ ុំ តហ ញតនាះខ្ញ ុំ ឹងសងឃរឹែល់ត្ ង”់។ 
បរតិ វ ៣:២២-២៤ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

នាងា រា  ិងយ ូោ  តកើ  ញកខឈឺចាប ់តៅតេលតែលត្េះសេរបស់ត្េះតយស ូវ ត្ ូវបា ោកច់ញះេីតលើ តឈើឆ្កា ង 



តមតរៀ សព្ម្ប់ការអ្ វុ តខាងវញិ្ញាណ 
 ត ើអ្ាកកុំេញងឆ្ាងកា ប់ េិតស្នធ ថ៍្ ការបា ប់ងែ់ហួ៏លត្បាណ ភាេអ្ស់សងឃរឹ ឬការភយ័ខ្លា ច តៅតេល
ឥ ូវត ះតរ ត ? ឬក ៏ ត្បសិ រ ិតរ អ្ាកត  តនាះកត៏្បាកែជាា អ្ាកណាាា ក ់ តែលអ្ាកកុំេញងរស់តៅជារយួ ឬអ្ាក
ណាតែលអ្ាកខវល់ខ្លវ យេីគ្ន  ់ តែលកុំេញងឆ្ាងកា ប់ េិតស្នធ ត៍ ះតែរ។ ត្បសិ តបើែូតចាា ះតរ  ត ះរ ិតរ ជា កីត ាង
ងាយត្សួលតៅត ។ ប ញត ត តៅា សងឃរឹ។ ា ការេិ ធុំជាងអ្វីតែលអ្ាកកុំេញងយល់ែងឹ តហើយឆ្ាងកា  ់តៅខណៈតេល
ត ះ។ ត្េះត្ ងត់្បតហលជារ ិសេវត្េះហឫ យ័តោះអ្ាកឲ្យរចួ េីអ្ស់ទុំងបញ្ហា   ងិការឈចឺាបរ់បស់អ្ាកត  ប ញត ត តនាះ
រ ិតរ ា  យ័ថា ត្េះអ្ងគគ្នម  អ្វីជាបព់ាកេ់ ័ធតនាះត ើយ។ ផ្ទញយតៅវញិ គឺសថិ តៅកាញងភាេអ្ស់កាា ុំង  ិងភាេអ្ស់
សងឃរឹហាឹងតហើយ តែលត្េះអ្ងគអ្ហចបតងាើ ឲ្យា  ការលអតៅកាញងជីវ ិរបស់អ្ាក តែលតៅកាញងកាលៈត សៈខញសេីត ះ អ្ាក
រ ិអ្ហចតកើ តចញជាល ធផ្លតបបត ះបា ត ។  
 តៅកាញងបរបិ តែលកុំេញង ោិយអ្ុំេីការរង ញកខលុំបាករបស់រ ញសស  ិងការ អូញត អរទុំងែុំងូរបស់រ ញសស តហើយ
ជួ កាល តយើងរ ិែឹងសូរបតី ត្ ូវអ្ធសិ្នឋ  ោ ងតរ ចផ្ង តោកស្នវក័ប ញល ផ្ាល់រក ូវពាកយ ត្បកបតោយការយល់ែងឹ 
 ិងតសចកាីសងឃរឹថា៖ 
ត តយើងែឹងថា ត្គបក់ារទុំងអ្ស់ផ្ស ុំគ្នា  សុំរាបត់សចកតីលអែល់េួកអ្ាកតែលត្សឡាញ់ត្េះ គែឺល់េួកអ្ាកតែលត្ ងត់ៅរក 
តារត្េះែុំរះិត្ ង។់ ែប ិអ្ាកណាតែលត្ ងប់ា ស្នគ ល់ជារញ  តនាះត្ ងក់ ៏ត្រូវ ញកជារញ  ឲ្យបា ត្  បែូ់ចជារបូអ្ងគថ្ 

ត្េះរាជបញត្តាត្ ង ់តែើរបឲី្យត្េះរាជបញត្តាបា តធវើជាបងចបងតគកាញងេួកបងបអូ ជាតត្ចើ ។ 
រ  រូ ៨:២៨-២៩ 

 តហើយចញះ ត្េះអ្ងគតែលត្ ងល់អែូតចាះ ត ើត្ ងក់ុំេញងា អ្វីតៅកាញងរាជគុំ  ិរបស់ត្ ង ់? 
 “ការលអ”រ ិចាុំបាចទ់ល់ត  តត្បាសឲ្យអ្ាកជាជុំងឺ ភាេចត្រងុចតត្រើ  ឬអ្វីៗតផ្សងត ៀ  តែលអ្ាកកុំេញង ូលសូរ 
កាញងតេលថ្ ភាេអ្ស់សងឃរឹរបស់អ្ាកត ើយ។ ការលអបុំផ្ញ  តែលត្េះត្ ងប់តងាើ តាររយៈការឈចឺាបរ់បស់អ្ាក តធវើឲ្យអ្ាក
កា ត់ ែូចត្េះតយស ូវត្គីសទត ើងតថរត ៀ  តែលត្ ងជ់ាត្េះរាជបញត្តាថ្ ត្េះេិ  គឺឲ្យអ្ាកកា ត់ ា តេញតោយតសចកតី
ជុំត ឿ សងឃរឹ  ិងតសចកតីត្សឡាញ់។ 
 បុំណងត្បាថាា ធុំបុំផ្ញ របស់អ្ាក ត្បតហលា ត ចង ់ ួលបា ភាេធូរត្ស្នល តចញេកីារឈចឺាបរ់បស់ ឬចង់
  ួលបា ការអ្ស្នច រយតបបណារយួ តៅកាញងជីវ ិរបស់អ្ាក។ ជីវ ិខ្ញ ុំត ងត ជបួ ឹងការអ្ស្នច រយ។ ប ញត ត េួកតយើងគ្នម  អ្ាក
ណាាា កែ់ឹងថា ត្េះត្ ង ់ឹងតធវើអ្វី ឬ ឹងរ ិតធវើអ្វីតនាះត ។ ត ើអ្ាកសញខចិ តរស់តៅ ជារយួ ឹងអ្វីតែលរ ិចាស់ោស់ 
ប ញត ត ឹងរ ិតែលតបាះបងត់ចាល  ូវកាីរ ុំេឹងថាត្ ង ់ឹងតធវើការ តាររយៈការឈចឺាបរ់បស់អ្ាក ឲ្យបា ត្  បត់ៅជាការលអ 
តោងតារអ្វតីែលជាអ្ហ ិភាេ  ិងការឲ្យ ថ្រារបស់ត្ ងវ់ញិ? ត ះគឺជាតសចកតជីុំត ឿរបស់តយើង។ ត ះគឺជាតសចកតីសងឃរឹ
របស់តយើង។  
កត្រងសុំតណរត ងតសចកតី “ត ើតយើងអ្ហចរ ុំេងឹអ្វីេីត្េះតៅតេលឥ ូវត ះ?” ត្ ូវបា ចងត្កងត ើង តែើរបជីាការតឆ្ាើយ ប
តៅកា វ់បិ តជិាស្នកលឆ្កា ុំ២០២០ ថ្ ជុំងឺកូវែី១៩។ សុំតណរត ះតផ្ទា  តលើរតបៀបតែលអ្ាកតជឿអ្ហច ញកច ិតត្េះខ្លា ុំងជាង
រញ  កាញងតេលតែលជួបត្ប ះ ឹងបញ្ហា ។ សុំតណរត ងតសចកតីត ះា េ យល់បត ថរ សាីេីអ្ ញស្នស ស៍ត្ាបជូ់ ជាការ
អ្ ញវ ត តែលបា ផ្ាល់ជូ  តៅកាញងជុំេូក ីត្បាុំបី “ការ ញកចិ តត្េះ” កាញងតសៀវតៅតែលា ចុំណងតជើងថា THE  S PIR IT-
LED LEADER : NINE  LEADERS HIP  PRAC TIC ES  AND S OUL PRINC IPLES  (HERNDON, VA: 
ALBAN INS TITUTE , ឆ្កា ុំ២០០៥),  ុំេរ័ ១៨៤-១៩០។  


