
ត ើត ើងអាចរំពងឹអ្វីពីព្ពះជាម្ចាស់តៅតពលត ះ? 
(ត ងតសចក្ត ីទី៤ ក្នងុចំតោមតមតរៀ ទំង ៧) 
តសចក្តពីិ ខាងវិញ្ញាណ ទី៤៖ ចូររំពងឹថា ឹងបា រមួចំតណក្ជាមួ ព្ពះព្រីសទ ក្នងុការរងទកុ្ខរបសព់្ទង់។ ចរូរពំឹងថា ងឹ
បា រួមចំតណក្តៅក្នងុសិរីលអរបស់ព្ទង់តែរ។ 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 នៅទកីន្លែងជាន្រើល នៅជ ុំវញិពិភពនោក មាល្រីស្ទបរស័ិ្ទកុំព ងរងទ កខ នោយន្រោះនស្រកតីជុំនលឿរបស់្ពួកនរ។ 
ការរងទ កខនកើតមាលកន ងរនបៀបខ ស្ៗគ្នន ជាន្រើល ខែោះ្ាលខែោះធ្ងលធ់្ងរ ចាបព់ីនរឿងតូរតារ រហូតដល់នរឿងធ្ុំដ ុំ។ វាជាទមាែ ប់
នៅនហើយ ន្ដលថា្រីស្ទបរស័ិ្ទន្តងន្តទទួលរងលូវការ្តវូនរបដិនស្ធ្ លិងការនរ ើស្ន ើងនៅកន ងស្ងគមខែោះ។ ជលួកាល 
ពួកនរកជ៏ាជលរងន្គ្នោះ កន ងការវាយ្បហារធ្ងលធ់្ងរ ដូរជា ការនចាទ្បកាលខ់ ស្ ការស្អបន់ខពើម ការ្បឆុំងជុំទាស់្ ការបុំររ
បុំរលខាងរាងកាយ នហើយនពលខែោះន្ែមទាុំង្តូវបាលនរស្មាែ បន់ទៀតផង។ គ្នា ល នកណារងរ់ងទ កខដល់ថាន កហ់នងឹន ោះនទ 
ប  ន្លត មាលនពលខែោះ ការមាលរុំន្ែកនៅកន ងការរងទ កខជាមយួ្ពោះ្រីស្ទ ្តូវបាលចាតទ់ កថាជាឯកសិ្ទធ ិ ស្្មាប់្ រសី្ទ
បរស័ិ្ទ កន ង្របជ់ុំ លទ់ាុំង ស់្។ នហើយការរងទ កខកាែ យជាកដីរ ុំពឹងទ កម លនៅនហើយ។ 
 ដុំែឹងលអរឺថា ការមាលរុំន្ែកកន ងការរងទ កខនល្ពោះ្រសី្ទ កជ៏ាមាគ្ន៌ា នៅកាលសិ់្រលីអ ស្្មាបន់យើងនៅនែងខាង
ម ខផងន្ដរ។ 
តសចក្តពីិ ខាងវិញ្ញាណ ទី៤៖ រូររ ុំពងឹថាលឹងបាលរមួរុំន្ែកជាមយួ្ពោះ្រីស្ទ កន ងការរងទ កខរបស់្្ទង ់ នហើយ រូររ ុំពឹងថា
លឹងបាលរមួរុំន្ែកនៅកន ងសិ្រលីអរបស់្្ទងន់្ដរ។ (រ  មូ ៨:១៤-១៨; ភលីីព ២:៥-៨; លូកា ២២:៤២-៤៤; នហន្ពើរ ៥:៧; 
១២:១-២) 
ពួក្ក្ូ របសព់្ពះ ម្ ចំតណក្តៅក្នងុការរងទកុ្ខ ជាមួ ព្ពះព្រីសទ 
 នៅកន ង្ពោះរមពរី ្ពោះ្ទងម់លិន្ដលបញ្ជា ឲ្យនយើង្តវូន្តរងទ កខ ឬឲ្យមាលរុំន្ែកកន ងការរងទ កខជាមយួ្ពោះ្រីស្ទ
នទ។ កប៏  ន្លត ាវក័ប  លមាល្បាស្ល ៍ុំពីការរងទ កខ ថាជាបទពិនាធ្លន៍្ដល្តូវរ ុំពឹងទ កជាម ល ស្្មាប ់ស់្ នកន្ដល
ជា នកនាា ោះ្តង ់នដើរតាម្ពោះនយស្ ូវ។ ឧទាហរែ៍ នៅកន ងស្ុំប ្តនផញើជូលពួកជុំល ុំរ  មូ នោកប  លន្ែែងថា៖ 



នហើយ ស់្ នកណាន្ដល្ពោះវញិ្ជា ែនល្ពោះ្ទង ់ុំ  នកទាុំងន ោះនហើយជាពួកកូលរបស់្្ពោះ។ . . . នបើសិ្លណាជាកូល្ពោះ
នហើយ ន ោះនយើងកប៏ាល្រងមរដកន្ដរ រឺជា នក្រងមរដកនល្ពោះជាមយួលងឹ្ពោះ្រីស្ទផង ឲ្យន្តនយើងទទួលរងទ កខជាមយួ

លឹង្ទងរ់ ោះ នដើមបឲី្យបាលដុំនកើងន ើងជាមយួលងឹ្ទងន់្ដរ។ 
(រ  មូ ៨:១៤-១៧) 

នហើយ នៅកន ងស្ុំប ្តនផញើជូលពកួជុំល ុំភលីីព នោកប  លបង្ហា ញតួ ងគ្ពោះនយស្ ូវ ថាជារុំរនូ្ដលនយើង្តូវ្តាប់
តាម។ នោកន្ែែងថា៖ 

្តូវន្តមាលរុំលិតរតិដូរជា្ពោះ្រីស្ទនយស្ ូវវញិ ន្ដលនទាោះនបើ្ ទងម់ាលរបូ ងគជា្ពោះកន៏ោយ រងន់្តមលិបាលរាប់
នស្រកតីនស្ាើលឹង្ពោះន ោះ ទ កជានស្រកតីន្ដលរួរកាលខ់ាា បន់ ើយ រឺ្ទងប់ាលលោះបង់្ ពោះ ងគ្ ទង ់មកយករបូភាពជាបាវបុំនរ ើ
វញិ ្ពមទាុំង្បសូ្តមកមាលរបូជាមល ស្សផង។ នហើយន្ដលន ើញ្ទងម់ាលភាពជាមល ស្សដូនចាន ោះ ន ោះកប៏ ទ ប្ពោះ ងគ

្ទង ់ទាុំងរ ោះរូលាត បប់ង្ហគ ប ់រហូតដល់ទមីរែៈ រឺ្ទងទ់ទួលស្ រតជាបន់ ើឆា ងផង។ 
(ភលីីព ២:៥-៨) 

្ពោះ្ទងម់លិបាលត្មូវឲ្យន្ស្ែងរកការ ចឺាបន់ទ ប  ន្លត ្ពោះ ងគបាល្តាស់្នៅនយើង ឲ្យនដើរតាម្ពោះនយស្ ូវ។ នបើ
នយើងមាលនស្រកតនីាា ោះ្តងរ់ុំនរោះ្ទង ់ ន ោះការរងទ កខលឹងរូលមកដល់នយើងនោយខែួលឯង។ នហត  ែី? ន្រោះនៅនពល
នយើងលិយាយថា យល់្ពម រុំនរោះ្ពោះ ន ោះលឹងមាលតនមែ្តូវន្តបងន់ែែ។ នៅនពលន្ដលនយើងលិយាយថា នទ រុំនរោះ
នស្រកតីលបងួ ន ោះនយើងអារជា្តូវរស់្នៅ នោយមលិបាលបុំនពញតាមបុំែង្បាថាន ផ្ទទ ល់ខែួល ឬកម៏ាលអារមាែ៍ថា នយើង
កុំព ងន្តបាតប់ង ់ែីមយួ ន្ដលនយើងរងន់ធ្ែើ ឬរងព់និាធ្។ នៅនពលន្ដលនយើងន្ជើស្នរ ើស្យកភាពបរសិ្ ទធ លិង
នស្រកដីនកាតខាែ រដល់្ពោះ នយើងអារជា្តូវបាលទ កនចាល នោយគ្នា លទីពងឹ ឬការកមាលតរិតត (ន្កែងកាែ យ) ន្ដលនស្រកតី
លបងួអារលឹងផដល់ឲ្យនយើង។ នៅនពលនបដជាញ ថាែ យជីវតិរបស់្នយើង នដើមបបីន្មើ្ ពោះ្រីស្ទ លងិដុំែឹងលអ ន ោះនយើងនហើយ
លិង្រាួររបស់្នយើង ន្តងន្ត្តូវន្តនធ្ែើការលោះបងថ់ាែ យ្ទង។់ នៅនពលន្ដលនយើង្បកាលជ់ុំនលឿរងឹមាុំរុំនរោះ្ពោះ្រីស្ទ កន ង
រុំនណាមមល ស្សន្ដលមលិនជឿ ន ោះនយើង្តូវន្ត្ទាុ្ំ ទលឹង ុំនពើអា្កករ់បស់្ពួកនររុំនរោះនយើង លិងការបដិនស្ធ្ ការនរ ើស្
ន ើង នហើយមាល ែីៗន្ដលអា្កក់ៗ នលើស្ពីន ោះនៅនទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្ពោះនយស្ ូវលីន ើឆា ង្ទង ់(វមិាល C hartres  C athedral, ្បនទស្បារាុំង) 



 ្ពោះនយស្ ូវបាល្ជាប ពីតនមែនលការនបដជាញ នធ្ែើតាមបុំែង្ពោះហឫទយ័ របស់្្ពោះរាស់្ណាស់្។ ដូនរនោះ ្ទងប់ាល
បញ្ជា កយ់ា ងរាស់្ ថានតើការនធ្ែើជាសិ្ស្សរបស់្្ទង ់មាលលយ័ដូរនមដរ៖ 
ររួ្ទងម់ាល្ពោះបលទូលនៅមល ស្សទាុំង ស់្ថា នបើ នកណារងម់កតាមខញ ុំ ្តូវឲ្យ នកន ោះលោះកាតរ់ិតតខែួលឯង ទាុំងផទ កន ើ
ឆា ងខែួលរាល់ន្តនែង នហើយមកតាមខញ ុំរ ោះ។ ដបតិ នកណាន្ដលរងឲ់្យររួជីវតិ ន ោះលឹងបាតជ់ីវតិនៅ ន្ត នកណាន្ដលបាត់

ជីវតិ នោយន្រោះខញ ុំ ន ោះលឹងបាលជីវតិវញិ។ 
(លូកា ៩:២៣-២៤) 

 នយើងមលិអារនដើរតាម្ពោះនយស្ ូវ នៅតាមផែូវនៅឯទី្កុងនយរាូ ិម ដូរជាពួកសិ្ស្សដុំបូងៗរបស់្្ទងប់ាល
នៅតាម្ទងន់ទ នហើយកន ងរុំនណាមពួកនយើង កគ៏្នា ល នកមាន កអ់ារាែ បន់ៅនលើន ើឆា ងជាមយួ្ទងន់្ដរ។ ្ពោះនយស្ ូវបាល
ទាមទារការន ោះពនីយើងនទ។ ្ទងប់ាល្តាស់្នៅនយើង ឲ្យនដើរតាម្ទងន់ៅផែូវ ន្ដល ុំនៅរកជីវតិ។ ្ទងប់ាលបន្ងៀល
នយើង ឲ្យលោះបងក់ារ្បកាលខ់ាា បលូ់វការរងប់ន្មើន្តខែួលឯង នហើយការរស់្នៅកន ងជីវតិតាមផែូវរបស់្ខែួលឯង ន្តផទ យនៅវញិ 
នយើង្តូវោក់្ ទងស់្ុំខាល ់កន ងជីវតិរបស់្នយើង ្ពមទាុំងថាែ យរិតតរុំលតិរបស់្នយើង នដើមបបីន្មើ្ ទង ់លិងដុំែឹងលអ នោយ
ទទួលាគ ល់ថា ការរងទ កខលងឹរូលមក ប ទ បព់ី្ពោះបាល្តាស់្នៅនយើងមកតាម្ទង។់ នៅកន ង “ការបាត”់ ជីវតិរបស់្
នយើងនលោះ ន ោះនយើងលឹងបាលជវីតិវញិ។ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

្ពោះនយស្ ូវកុំព ង ធិ្ាា ល នៅកន ងសួ្លរារនរតនស្មា លី (វមិាល C hartres  C athedral, ្បនទស្បារាុំង) 
 នៅកន ងសួ្លរារនរតនស្មា លី ្ពោះនយស្ ូវបាល ធ្ាិា លថា៖ 
ឱ្ពោះវរបិតាន ើយ នបើសិ្លជា្ទងស់្ពែ្ពោះហឫទយ័ ន ោះសូ្មយកន្ពងនលោះនរញពទូីលបងគុំនៅ ប  ន្លត ក ុំតាមរតិតទូលបងគុំ
ន ើយ សូ្មតាមន្ត្ពោះហឫទយ័្ទងវ់ញិ។ ន ោះមាលនទវតានលរមកឯ្ទង ់ុំពីាា លសួ្រ៌ា មករុំនរ ើលកុំឡុំងថាែ យ។ នហើយ

នោយ្ទងន់កើតទ កខជាខាែ ុំង បាលជា្ទង ់ធ្ិាា លទទូររតឹន្តខាែ ុំងន ើង . . .។ 
(លូកា ២២:៤២-៤៣) 

 



  នកលិពលធរមពរី នហន្ពើរ បក្ាយនរឿងនលោះយា ងដូនរនោះ៖ 
នហើយកាល្ទងរ់ងន់ៅកន ងារឈ់ាមនៅន ើយ ន ោះ្ទងប់ាលនរលរកយ ធ្ិាា ល លងិរកយទូល ងែរ  

នោយស្ុំន ងជាខាែ ុំង ទាុំងទកឹន្ភនក ដល់្ពោះន្ដលអារលឹងន្បាស្ឲ្យ្ទងរ់រួពីាែ ប ់ 
នហើយនោយន្រោះ្ទងន់កាតខាែ រ បាលជា្ពោះ្ពមទទួល្ទង។់ 

(នហន្ពើរ ៥:៧) 
 នតើនលោះមាលលយ័ដូរនមដរ?  នោយន្រោះន្តនយើងដឹងថា ្ពោះនយស្ ូវបាលយាងពីសួ្លរារនរតនស្មា ល ី នៅឯន ើ
ឆា ង កន ងរវាងន្តប   ា លនមា ងនទៀតប  នណាណ ោះ នតើ្ពោះជាមាា ស់្អារាដ បឮ់នស្រកដ ីធ្ាិា លរបស់្្ពោះនយស្ ូវ យា ងដូរនមដរ
នៅ? ្ពោះ ងគមលិបាលជួយ ដល់្ទង ់ ឲ្យររួផ តពីការស្ រតនទ នហើយសូ្មបនី្តការរងទ កខ ចឺាប ់ នៅនលើន ើឆា ង ក៏្ ទង់
នររមលិផ តផង ម លការរស់្ពសី្ រតន ើងវញិរបស់្្ទង។់ ្ពោះនយស្ ូវ ជា នកន្ដលមាលនពញនោយនស្រកតីជុំនលឿ លិងនាា ោះ
្តងប់ុំផ ត  កន ងរុំនណាមបណាដ មល ស្សទាុំងប   ា ល ន្ដលធ្លែ បរ់ស់្នៅនលើន្ផលដនីលោះ នហើយកជ៏ា្ពោះរាជប ្តានល្ពោះន្ត១្ពោះ
 ងគយា ងណាកន៏ោយ ក៏្ ទងប់ាលនលើកន្លងពីការរងទ កខ លិងការាែ បន់្ដរ នទាោះបី្ទងប់ាលនផទរនស្រកតីស្ុំែូមរបស់្្ទង ់
សូ្មការន្បាស្ឲ្យររួ កន ងនស្រកតី ធ្ាិា លកន៏ោយ។ នហត  ែីបាលជា្ទងក់ម៏លិររួខែួលផង? 

្ទងម់លិស្ុំនរទ កន ើយ ន្រោះ្ពោះជាមាា ស់្ឥតមាលបុំែង្ពោះហឫទយ័ នដើមបលីឹងនលើកន្លង្ទង ់ឲ្យររួពីនស្រកតី
អា្កកន់ ោះន ើយ។ ្ពោះ ងគន្ជើស្នរ ើស្ោកឲ់្យ្ពោះរាជប ្តា្ទង់្ តូវស្ រត ្បនយាជលន៍ដើមបលីឹងជួយ ស្នរង្ហគ ោះដល់មល ស្ស
នោកទាុំងប   ា ល។ ន ោះរឺស្ុំខាលជ់ាង ការស្ុំនរទ ក្ពោះនយស្ ូវ ឲ្យររួផ តពីការរងទ កខ។ 

នោយការាដ បប់ង្ហគ ប់្ ពោះវរបតិា ្ពោះនយស្ ូវបាលទទួលាា ល់ការពិតនលោះ។ ្ទងប់ាលរ ោះរូលរុំនរោះបុំែង្ពោះ
ហឫទយ័នល្ពោះ។ ដូនរនោះនហើយ “បាលជា្ពោះ្ទង់្ ពមទទលួាដ ប់្ ទង”់។ នៅកន ងនពលនវោនលការរងទ កខរបស់្្ទង ់ ន ោះ
្ទងប់ាលទទួលពី្ពោះជាមាា ស់្ លូវ ែីន្ដល្ពោះ ងគ្តូវការនដើមបបីុំនពញការ្តាស់្នៅរបស់្្ទង។់ ការ ធ្ាិា លទាុំង ចឺាប់
របស់្្ពោះនយស្ ូវ មលិន្មលឥត្បនយាជលន៍ទ។ នទាោះបីជាការ ធ្ិាា លរបស់្្ទង ់នដើមបឲី្យររួផ តពីការរងទ កខ មលិទទួលបាល
រនមែើយពី្ពោះកន៏ោយ ក៏្ ទងប់ាលទទួលកមាែ ុំងមក្ពោះ ងគ នដើមប ី្ ប មម ខលឹងការរងទ កខន ោះ។ 

 
ត ើង ងឹម្ ចំតណក្ក្នុងសិរលីអជាមួ ព្ទង ់

នៅនពលជីវតិបាលកលែងផ តនៅ នហើយ ស់្ទាុំងការរងទ កខរបស់្នយើងលងឹ្តូវបញ្ាប ់ នយើងលឹងទទួលមរតកដ៏
នររនពញមក្ពោះជាមាា ស់្ លូវនស្រកតីស្នរង្ហគ ោះជាមយួ្ពោះ្រសី្ទ។  ស់្ទាុំងការន្ដលនយើងដឹងរឺថា នយើងជាកូល្ពោះ នហើយ
មាល្ពោះវញិ្ជា ្ទងដ់កឹ ុំ។ ន ោះនឹងបានជានេលនេលាដន៏ោរនេញនោយសិរលីអរបស់នយើង។ 

ដូន្នោះន ើយបានជានលាកប ៉ុល មានប្បសាសនន៍ោយមានទំន៉ុក្តិ្តថា៖ 
ខញ ុំរាប ់ស់្ទាុំងនស្រកតីទ កខលុំបាកនៅជាលន់លោះ ថាជានស្រកតមីលិរួរន្បៀបផទឹមលឹងសិ្រលីអ ន្ដលលឹងនបើកស្ុំន្ដងមកឲ្យនយើង

រាល់គ្នន ន ើញន ោះនទ។ 
(រ  មូ ៨:១៨) 

 នយើងមលិស្កដិស្មទទួលសិ្រលីអនលោះនទ នហើយនយើងកម៏លិអារនលើសិ្រលីអនោយខែួលបាលន្ដរ។ ប  ន្លត សិ្រលីអនលរ
មកពីសិ្រលីអ្ ពោះ ន្ដលស្ន្មដងឲ្យន ើញនៅកន ងនយើង។ រឺនោយ្ពោះរ ែ ន្ដល្ពោះវរបិតាបាលរាបន់យើងជាកូលរបស់្
្ពោះ ងគ។ ្ទងប់ាល្បទាលឲ្យនយើងមាលលទធភាព កន ងការោកន់ស្រកតីជុំនលឿនលើ្ពោះនយស្ ូវ្រីស្ទ។ ្ទងប់ាលនធ្ែើឲ្យនយើង
អារលីន ើឆា ខែួលរាល់នែង។ ្ពោះវញិ្ជា ែ្ទងប់ាលបន្ងៀលនយើង ្បទាល ុំណារដល់នយើង នហើយដឹក ុំនយើង។ នហើយ



នោយារ្ពោះរ ែ្ទង ់្ពោះ ងគនធ្ែើឲ្យនយើងអារលយិាយថា បាទ/ចាស្ នៅកាល់្ ពោះ លិងអារលិយាយថា បាទ/ចាស្ នៅ
កាល់្ ពោះនយស្ ូវ នហើយលិងអារលិយាយថា បាទ/ចាស្ នៅកាលក់ារមាលរុំន្ែកកន ងការរងទ កខ ជាមយួ្ពោះ្រីស្ទោរាប
មកដល់នពលនលោះ។ នោយារការង្ហរនល្ពោះដន៏ពញនោយនស្រកតី្ស្ឡញ់នៅកន ងជីវតិនយើង ្ពោះដជ៏ា្ពោះវរបិតា ្ពោះរាជ
ប ្តា លិង្ពោះវញិ្ជា ែបរសិ្ ទធ ្ទង់្ តូវបាលនលើកតនមាើងកន ងសិ្រលីអ នហើយនយើងកល៏ងឹទទលួបាលសិ្រលីអជាមយួ្ទងន់្ដរ។ 
ន្កាយមកនទៀត នោកប  លមាល្បាស្លថ៍ា៖ 
ដបតិ នកណាន្ដល្ទងប់ាលាគ ល់ជាម ល ន ោះ្ទងក់ត៏្មូវទ កជាម ល ឲ្យបាល្ត បដូ់រជារបូ ងគនល្ពោះរាជប ្តា្ទង ់
នដើមបឲី្យ្ពោះរាជប ្តាបាលនធ្ែើជាបងរបងនរកន ងពួកបងបអូលជាន្រើល។ ឯពួក នកន្ដល្ទងប់ាលត្មូវទ កជាម ល ន ោះ្ទងក់៏

នៅ នហើយពកួ នកន្ដល្ទងប់ាលនៅ ន ោះ្ទងក់រ៏ាបទ់ កជាស្ ររតិ នហើយពកួ នកន្ដល្ទងប់ាលរាបជ់ាស្ ររតិ  
ន ោះ្ទងក់ប៏ាលដុំនកើងន ើងន្ដរ។ 

(រ  មូ ៨:២៩-៣០) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
តមតរៀ សព្ម្ប់ការអ្ វុ តខាងវញិ្ញាណ 
 នៅបងអួរកូោបខាងលិរ នលវមិាល Chartres Cathedral នយើងស្មែងឹន ើងនលើន ើញរបូ្ពោះ្រីស្ទរង ់ នលើ
បលែ័ងាជុំល ុំជ្មោះ នៅាា លសួ្រ៌ា។ នតើ នកន ើញ ែី? នតើ្ពោះកាយ្ទងក់ន ងសិ្រលីអ នមើលនៅមាលស្ភាពដូរនមដរ? ្បសិ្ល
នយើងនមើលនោយយករតិតទ កោក ់ នយើងលងឹន ើញ្ពោះហស្ត្ ទងន់្ដលមាលាន មម តន្ដកនគ្នល លិងរុំនហៀង្ទងម់ាល
ាន មរបសួ្ធ្ែ ោះធ្លែ យ មាលទាុំង្ពោះនោហិតហូរនរញពីរបសួ្្ទងទ់ាុំង ស់្។ នរឿងខែោះ នយើងអារយល់បាលទាុំង្សុ្ងនទ 
្ពោះនោហិតន្ដល្ពោះ្រីស្ទបាលបងាូរនរញមក នដើមប ី្ របបាុំង ស់្ទាុំង ុំនពើបាប របស់្មល ស្សនោកទាុំងឡយណា 
ន្ដលោកន់ស្រកតជីុំនលឿដល់្តង។់ នយើងស្កដិស្មលងឹ្តូវជាបម់ាលនទាស្ ប  ន្លត ្ពោះ ងគបាល តប់ាបឲ្យនយើង។ នយើងរ ុំពងឹ
ថា លឹង្តូវរងទែឌ កមា ប  ន្លត នៅ្កមនលនយើងន្បរជាលងឹាែ រមលន៍យើង កន ង មជា្ពោះ ងគស្នរង្ហគ ោះ ន្ដលបាលលោះបង់
្ពោះ ងគកាយ ្ពមទាុំង្ពោះជលា្ទង ់ជុំលួស្នយើងទាុំង ស់្គ្នន ។ 



 សូ្មស្មែងឹនមើលមដងនទៀត នៅឯបងអួរកញ្ាក់្ រាីត ល់ កន ងរបូភាពខាងនលើ។ បាត្ពោះហស្តរបស់្្ពោះនយស្ ូវ នបើក
រុំហ បង្ហា ញថា ្ទងរ់ងន់ៅាា លសួ្រ៌ា រងច់ាុំទទួលាែ រមល ៍នក។ ាន មរបសួ្្ទងធ់្ល ដល់ នកថា ្ទងប់ាលបងន់ែែនល
 ុំនពើបាបរបស់្ នក ស់្នហើយ។  នករឺជាកូលស្ងួលភាង ជាទី្ស្ឡញ់របស់្្ពោះវរបិតា។  នក្តូវបាលបុំផ្ទែ ស់្បុំន្្ប ឲ្យបាល
ដូរជារបូ ងគនល្ពោះរាជប ្តា្ទង ់ ្ពោះ ម្ពោះនយស្ ូវ្រីស្ទ។  នកពិតជាកូលនល្ពោះ ជា នកន្ដលមាល្ពោះវញិ្ជា ែបរសិ្ ទធ
្ទងក់ុំព ងនធ្ែើការខាងកន ងរតិត នក នហើយកប៏លតដឹក ុំ ត្មងផ់ែូវ កមាលតរិតត លិងរន្មើលកមាែ ុំងដល់ នក  ស់្នពញមយួ
ជីវតិ។ ប ទ បម់ក នែងមយួ នៅនពលន្ដល នកបាលនៅដល់ាា លសួ្រ៌ា  នកលឹងទទួលរុំន្ែកកន ងសិ្រលីអ ជាមយួ្ពោះ្រីស្ទ
ន្ដរ។  
 មល ស្សនយើង គ្នា ល នកណាមាន ក ់ រងរ់ងទ កខនោយន្រោះន្តជុំនលឿរបស់្ខែួលនទ។ ប  ន្លត ្បសិ្លនបើការនដើរតាម្ពោះ
នយស្ ូវនោយនាា ោះ្តង ់ មាលលយ័ថាជាការមាលរុំន្ែកកន ងការរងទ កខ ជាមយួ្ពោះ្រីស្ទ នតើ នកលងឹន្ជើស្នរ ើស្យា ងនម រ
នៅវញិ? ្ពោះនយស្ ូវរឺជាផែូវ ជានស្រកតីពិត នហើយជាជីវតិ។ ្ទងជ់ា្ពោះ មាា ស់្ លងិជា្ពោះ ងគស្នរង្ហគ ោះរបស់្នយើង។  នក
លិពលធ្ពោះរមពរីនហន្ពើរ បាលផដល់ដុំបូ ា លន្ដល្តូវលឹងការរងទ កខនលោះថា៖ 

ដូនរនោះ ន្ដលមាលស្ារប ទ ល់១ហែូងធ្ុំនម ែោះ នៅពទ័ធជ ុំវញិនយើង ន ោះ្តូវឲ្យនយើងនចាល ស់្ទាុំងបលទ ក លិង ុំនពើបាប  
ន្ដលរ ុំនយើងជ ុំវញិជាង្ហយនម ែោះន ោះនរញ នហើយ្តូវរតក់ន ងទី្បណាុំង ន្ដលនៅម ខនយើង នោយ ុំែត ់ 

ទាុំងរ ុំពឹងនមើលដល់្ពោះនយស្ ូវដជ៏ានមនផតើម នហើយជានមស្ុំនររនស្រកតីជុំនលឿរបស់្នយើង ន្ដល្ទងប់ាលរង្ទាុំនៅន ើឆា ង 
ទាុំងនមើលង្ហយរុំនរោះនស្រកតអីាមា ស់្ខាា ស្ន ោះ ឲ្យន្តបាលនស្រកតី ុំែរន្ដលនៅរុំនរោះ្ទង ់ 

ររួ្ទងក់រ៏ងខ់ាងាត ុំបលែ័ងានល្ពោះ។ 
(នហន្ពើរ ១២:១-២) 

 
 សូមប្េោះអងគប្បទានប្េោះគ៉ុណ និងកមាល ងំដល់អនក តាមដដលអនកប្ត្ូេការនៅថ្ងៃននោះ នដើមបបី្បឈមម៉ុខនឹងការភយ័
ខ្លល ្ និងការរងទ៉ុកខលំបាករបស់អនក នងិនដើមបបីនតដំនណើ រថ្ននស្កតីជំននឿ ប្េមទាងំនស្កតនីសាម ោះប្ត្ងរ់បស់អនក ន ើយនដើមប ី
បំនេញបណំងប្េោះ ឫទយ័ថ្នប្េោះ នៅកន៉ុងជីេតិ្របស់អនក។ 
 
ក្មងស្ុំនែរន្តងនស្រកតី “នតើនយើងអាររ ុំពងឹ ែីពី្ពោះនៅនពលឥ ូវនលោះ?” ្តូវបាលរង្កងន ើង នដើមបជីាការន្ែើយតប
នៅកាលវ់បិតតជិាាកលឆន ុំ២០២០ នលជុំងឺកូវដី១៩។ ស្ុំនែរនលោះនផ្ទដ តនលើរនបៀបន្ដល នកនជឿអារទ ករតិត្ពោះខាែ ុំងជាង
ម ល កន ងនពលន្ដលជួប្បទោះលឹងបញ្ជា ។ ស្ុំនែរន្តងនស្រកតីនលោះមាលពលយល់បន្លាម ស្ដីពី ល ាស្លស៍្្មាបជូ់លជាការ
 ល វតត ន្ដលបាលផដល់ជូល នៅកន ងជុំពូកទី្បាុំបី “ការទ ករិតត្ពោះ” កន ងនស្ៀវនៅន្ដលមាលរុំែងនជើងថា THE  S PIR IT-
LED LEADER : NINE  LEADERS HIP  PRAC TIC ES  AND S OUL PRINC IPLES  (HERNDON, VA: 
ALBAN INS TITUTE , ឆន ុំ2005), ទុំពរ័ 184-190. 
 


