
សំឡេងមយួក្នុងចឡំោមនៃការភយ័ខ្លា ច 
ការភ័យខ្លា ច ការភ័ន្តច្ចឡ ំ អាកប្បកិរយិាមិន្សមហេតុផល និ្ងការភ័យសាន់្ហលា គឺជាការពិត ហេើយប្ចចុប្បន្នហន្េះ

មាន្ហច្រេះថ្នន ក់មួយ កំពុងតតរ ើករាលដាលពាសហពញពិភពហោក ។ ខំុ្កំពុងតតនិ្យាយអំពើការរ ើករាលដាល នឹ្ងច្ប្តិកមមរប្ស់
មនុ្សសជាហច្ចើន្ចំហពាេះវ ើរុសកូរ  ូណាតែលមាន្  ហ ម្ េះថ្ន កូវ ើែ-១៩ ។ ថ្មើៗហន្េះបាន្ច្ប្កាសពើជំងឺរាតតាតមួយ  ហដាយអងគការ
សុខភាពពិភពហោក (WHO) ។ 

ការរ ើករាលដាលកាន់្តតខ្លា ងំ តែលហយើងជួប្ច្ប្ទេះនាហពលប្ចចុប្បន្នហន្េះ ច្ប្តេលជាមិន្ែូហចនេះហទ ហមហរាគហន្េះធ្ងន់្ធ្ងណ
ែូចអវើតែលវាមាន្ ប្ ុតន្ត ការភ័យខ្លា ចឥឡូវហន្េះកំពុងហធ្វើឱ្យប្ េះពាល់ ែល់ជើវតិមនុ្សសរាប់្ោន្នាក់ហៅជំុវញិពិភពហោក និ្ង
ប្ងកឱ្យមាន្វបិ្តតេិរិញ្ញវតថុសកលផងតែរ វបិ្តតហិន្េះអាចកាន់្តតអាច្កក់ហឡើងៗ មុន្ហពលវាវលិច្តឡប់្មកលអច្ប្ហសើរហឡើងវញិ  
អនកខាេះកំពុងសតើប្ហនាោ សហលើច្ប្ព័ន្ធផសពវផាយ  តែលប្ហងកើតបាន្ឱ្យមាន្ការភ័យខ្លា ច  និ្ងពត៌មាន្មិន្សមហេតុផល ខណៈ
ហពលតែល ច្ប្ព័ន្ធផសពវផាយប្ង្ហា ញអំពើភាពច្តឹមច្តូវ រប្ស់ខាួន្ឯងហដាយនិ្យាយថ្ន ហន្េះច្រន់្តតរាយការណ៍ព័ត៌មាន្
ប្ ុហណាណ េះ ។ ហន្េះច្ប្តេលជាការពិត ប្ ុតន្ត វាមិន្មាន្ភាពសមច្ប្កប្ វាច្រន់្តតជាហចតនាកនុងការទាក់ទាញ ការចាប់្អារមមណ៍
ពើទសសនិ្កជន្ តែលមិន្អាចជួយអវើែល់លថ ន្ភាពហនាេះហទ ។ ហមែឹកនានំន្ច្ប្ហទសមួយចំនួ្ន្ ហៅហលើសកលហោក ក៏មិន្មាន្
យន្តការអវើជួយហនាេះហទ ហពាលតាមរយៈការមិន្ទទួលលគ ល់ខាួន្ឯង ខវេះវចិារណញ្ញញ ណ មហនាគតិអួតអាង និ្ងហសចកតើតថ្ាង
ការណ៍តែលមិន្ច្ប្ច្កតើ ។ 
ហយើងច្តូវការ ការពិត! 

ហមែឹកនាចំ្ប្កប្ហដាយការទទួលខុសច្តូវ  ហៅជំុវញិពិភពហោកកំពុងដាក់ហចញនូ្វតផន្ការយុទធលស្តសត  និ្ងគំនិ្តផតួច
ហផតើមនានាកនុងហរលបំ្ណង  កាត់ប្ន្ថយផលប្ េះពាល់  ែល់ច្ប្ជាពលរែឋរប្ស់ផងខាួន្ ។ ទាងំហន្េះពិតជានថ្ងពិហសសណាស់ ។ 
ហទាេះប្ើជាហយើងមិន្បាន្ហែើរហលើផាូវហន្េះពើមុន្ហទ ប្ ុតន្ត  វាមិន្តមន្ជាទើប្ញ្ច ប់្នន្ពិភពហោកហនាេះហទ ។ ហដាយរម ន្ការសងសយ័
ហៅកនុងរយៈហពលយា ងខាើហន្េះ នឹ្ងមាន្ភាពខុសតប្ាករន តាមវធិ្ើសំខ្លន់្ៗមួយចំនួ្ន្ ហេើយនថ្ងខ្លងមុខ ក៏ហមើលហៅហៅតតមិន្
អាចច្បាកែបាន្ ។ ហទាេះប្ើយា ងណាក៏ហដាយកំុភ័យខ្លា ចអើ! ហយើងនឹ្ងអាចឆ្ាងកាត់ប្ញ្ញា ហន្េះជាមួយរន  ។ 

ហតើហមហរាគមួយហន្េះហធ្វើឱ្យច្ពេះភ្ាក់ហផអើលតែរឬហទ? ហទ មិន្តមន្ទាល់តតហលេះ! អនកណាតែលមាន្ច្តហចៀក ឲ្យអនកហនាេះ
លា ប់្ហសចកាើ តែលច្ពេះវញិ្ញញ ណមាន្ប្ន្ោូលែល់ពួកជំនំុ្ទាងំប្ ុនាម ន្ចុេះ ។ ហែើមបើែកច្សង់ឃ្លា ចាស ់ “ ការអស់សងឃមឹរប្ស់
មនុ្សស  គឺជាឱ្កាសរប្ស់ច្ពេះ ” ។ ហយើង  ជាច្ប្ជាជន្រប្ស់ច្ពេះ ច្តូវតតជាតផនកមួយនន្ចហមាើយហន្េះ  មិន្តមន្ជាអនកតែលប្ហងកើត 
កភាពភ័យខ្លា ច និ្ងភាពច្ចបូ្កច្ចប្ល់ ។ រូប្កាយរប្ស់ច្ពេះច្គើសោ ច្តូវតតប្ហន្ាើងសំហឡងនន្វញិ្ញញ ណ និ្ងកើតសងឃមឹកនុងច្រែ៏
លំបាកហន្េះ ។ 

សុភាសិត ១២:២៥ ការទុកខតែលច្គប្សងកត់ចិតត ហនាេះហធ្វើឱ្យរញួថ្យចុេះ តតពាកយកអ១មា ត់នឹ្ងហធ្វើឱ្យរ ើករាយហឡើង ។ 

ចាបឡ់្តើមជាមយួ 

ឡុងហពល តែលជួប្ជំុរន ថ្នវ យប្ងគំច្ពេះហៅនថ្ងអាទិតយចុងហច្កាយ (តខសើហា ទើ៣ ឆ្ន  ំ២០២០) ។ 



“ អនក (ច្ពេះវហិារ) គឺជាសំហឡង ។ សំហឡងនន្ហេតុផល  និ្ងកតើសងឃមឹសច្មាប់្ពិភពហោក តែលរម ន្សងឃមឹ ។ សំហឡង
ហែើមបើច្ប្កាសពើភាពរុងហរឿង នន្ច្ពេះែ៏មាន្ច្ពេះជន្មរស់  មិន្ច្តូវហៅហសងៀមលង ត់ហទ សច្មាប់្សពវនថ្ងហន្េះ ប្ ុតន្ត ច្តូវតតនិ្យាយ
ហដាយកាា ហាន្  អំពើកតើសងឃមឹតតមួយគត់រប្ស់មនុ្សសជាតិ  គឺែំណឹងលអនន្ច្ពេះហយស ូវច្គើសោ” ។ 

ពាកយទំនាយហន្េះគឺជាការរឭំក ហៅកនុងច្រចោចលហន្េះែល់ពួកជំនំុ្ (អនកហជឿ) មាន្ទំនួ្លខុសច្តូវ កនុងការនិ្យាយហដាយ
ហសចកាើហមតាត  តែលមាន្សុភនិ្ចឆ័យ និ្ង ហសចកាើកាា ហាន្ ចូលហៅកនុងជើវតិរប្ស់អនក តែលពួកហគរស់ហៅកនុងចំហណាមហនាេះ ។ 
ហយើងច្តូវបាន្ហគហៅថ្ន ៖ 

• សំហឡងនន្កតើសងឃមឹ តុលាការ និ្ងច្បាជ្ា ។ មិន្តមន្ជាអវើតែលហធ្វើឱ្យហយើងជួប្ ហៅការភ័យខ្លា ចមិន្សម
ហេតុផល និ្ងអាកប្បកិរយិាអវចិារណ៍ ។ 

• សំហឡងតែលហលើកតហមកើងច្ពេះហយស ូវច្គើសោ ហេើយច្ប្កាសែំណឹងលអអំពើន្គរច្ពេះជាមួយ នឹ្ង ការអហញ្ជ ើញ
ឱ្យមកទទួលយកហៅច្ពេះគុណ ការអត់ហទាស និ្ងកតើសងឃមឹសច្មាប់្ពិភពហោកនាហពលប្ចចុប្បន្នហន្េះ និ្ង
ភាពអស់កលបជានិ្ចចកនុងច្ពេះនាមច្ពេះហយស ូវ ។ 

• សំហឡងមួយតែលឮហៅចំហពាេះមុខប្លា័ងកនន្ច្ពេះរប្ស់ហយើង  ហដាយអំពាវនាវែល់ច្ពេះនាមរប្ស់ច្ទង់ ហដាយ
ដាក់ញតតិហៅលថ ន្សួគ៌ កនុងនាមអនកតែលបាត់ប្ង់ អស់សងឃមឹ រម ន្ទើពឹង ហេើយនិ្ងការភ័យខ្លា ចឈរហៅ
កនុងគមាា តនន្ចហនាា េះ តែលទូលអងវរហៅកនុងច្ពេះនាមច្ពេះហយស ូវ ។ 

ដូច្នេះ ច ើអ្វីដដលជាការច្លើយ បរបស់ចយើងក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រេះចយស ូវព្រសីទ? 

១. ការអ្ធិស្ឋ្នព្ ូវដ ជាអាទិភារ 

មិន្តមន្ច្រន់្តតជាការអធិ្លឋ ន្ណាមួយហទ ប្ ុតន្តហតត តហលើការអធិ្លឋ ន្ ហដាយហចតនាតសវងរក ការអន្តរាគមន៍្ពើច្ពេះ
រប្ស់ហយើងហៅកនុងជើវតិតោ ល់ខាួន្រប្ស់ហយើង សច្មាប់្អនកតែលហៅជំុវញិហយើង និ្ងសេគមន៍្ធំ្ទូោយ និ្ងច្ប្ជាជាតិនានា ។ 
សូមចងចាថំ្ន  ការអធិ្លឋ ន្តែលជាក់ោក់    នឹ្ងនាមំកនូ្វចហមាើយតែលជាក់ោក់! 

ភើលើព ៤:៦ កំុឲ្យខវល់ខ្លវ យអវើហឡើយ ចូរទូលែល់ច្ពេះ ឱ្យច្ជាប្ពើហសចកាើសំណូមរប្ស់អនករាល់រន កនុងច្គប់្ការទាងំអស់ ហដាយ
ហសចកាើអធិ្លឋ ន្ នឹ្ងពាកយទូលអងវរ ទាងំហពាលពាកយអរច្ពេះគុណផង ៧យា ងហនាេះហសចកាើសុខលន្តរប្ស់ច្ពេះ តែលេសួ
ហលើសពើអស់ទាងំគំនិ្ត នឹ្ងជួយការពារចិតត ហេើយនឹ្ងគំនិ្តរប្ស់អនករាល់រន កនុងច្ពេះច្គើសោហយស ូវ ។ 

• អធិ្លឋ ន្ឱ្យការរ ើករាលដាលនន្ហមហរាគហន្េះបាន្ប្ញ្ច ប់្ នឹ្ងអធិ្លឋ ន្សច្មាប់្ការហច្បាសពាបាល និ្ងការជា
សេះហសបើយែល់អនកតែលបាន្ឆ្ាងហមហរាគហន្េះ ។ 

• អធិ្លឋ ន្ច្ប្ឆ្ងំនឹ្ងហច្រងតផន្ការណ៍រប្ស់សច្តូវ ការកុេកនន្វញិ្ញញ ណអាច្កក់ និ្ងព័ត៌មាន្មិន្ពិត តែល
ោយឡជំាមួយ នឹ្ងការពិត តែលប្ហងកើតការភ័យខ្លា ចប្តន្ថមហទៀត ។ 

• អធិ្លឋ ន្សច្មាប់្ភាពចាស់ោស់  តែលមាន្ច្ប្សិទធិភាព  តែលមាន្ច្បាជ្ា  និ្ងការសហច្មចចិតតទាន់្ហពល
ហវោ  តែលអាចហធ្វើហឡើងហដាយអនកែឹកនា ំ។ 

• អធិ្លឋ ន្ឱ្យមាន្រប្កគំហេើញថ្មើ កនុងការរុករកហៅែំហណាេះច្លយហវជជលស្តសតហែើមបើប្ញ្ឈប់្ និ្ងសមាា ប់្ហមហរាគ 
និ្ងផតល់ការការពារច្ប្ឆ្ងំ នឹ្ងការរ ើករាលដាលប្តន្ថមហទៀត ឥឡូវហន្េះ នឹ្ងនាហពលអនាគតហៅមុខ ។ 



១ធ្ើម ូហថ្ ២:១  ែូហចនេះ ខំុ្ទូនាម ន្ហសចកាើហន្េះជាមុន្ែំបូ្ងថ្ន ចូរហពាលពាកយអរច្ពេះគុណ ពាកយទូលសូម ពាកយអធិ្លឋ ន្ នឹ្ងពាកយ
ទូលអងវរឲ្យមនុ្សសទាងំអស់ ។ 

២. ក្ុុំអ្នុញ្ញ្ ឱយ្ការភ័យខ្ល្្ព្រប់ព្រងចលើអ្នក្ 

ការសហច្មចចិតតច្ប្កប្ហដាយភាពនវឆ្ា ត នឹ្ងការផាល់ព័ត៌មាន្ចាស់ោស់ នឹ្ងការតណនាតំែលច្តឹមច្តូវ នឹ្ងការ
កំណត់ហៅជហច្មើសរប្ស់ហយើង ។ ការភ័យខ្លា ចខវេះហៅវចិារណញ្ញញ ណ  តែលបាន្ច្កហលប្មនុ្សសជាហច្ចើន្  ហៅហលើពិភព
ហោកហន្េះ ពើហច្ពាេះការភ័យខ្លា ច មិន្តមន្ជាហធ្វើជាមាច ស់ ហលើជើវតិរប្ស់អនកហជឿហឡើយ ។ ហន្េះគឺជាហពលហវោតែលច្តូវខិតចូល
ហៅជិត  ហេើយចូលហៅកាន់្តតហច្ៅជាមួយច្ពេះអមាច ស់ ។ 

មាន្មនុ្សសជាហច្ចើន្ពួកហគខជេះខ្លជ យ ឬតត ច់ទំនាក់ទំន្ងជាមួយច្ពេះអមាច ស់ ពើហច្ពាេះវបិ្តតិហន្េះនឹ្ងកាា យហៅជាការហៅ
ឱ្យភ្ាក់ហឡើង  ពើហច្ពាេះហសចកាើសងឃមឹនឹ្ងប្ណាត លឱ្យ ពួកហគច្តឡប់្ចូលហៅឯច្ពេះេសតនន្ច្ពេះវរបិ្តា តែលជាមាន ក់តែល
ច្សឡាញ់ពួកហគ ។ ច្ទង់ជាទើពឹងច្ជករប្ស់ហយើង  ជាកតើសងឃមឹរប្ស់ហយើង  នឹ្ងជាជំនួ្យរប្ស់ហយើង  ហៅហពលតែលមាន្តច្មូវ
ការ ។ 

សុភាសិត ១៨:១០ ច្ពេះនាមច្ពេះហយេូវា ជាប្ មមាមំួន្ មនុ្សសសុចរតិរត់ចូលហៅពឹងច្ជក ហេើយមាន្ហសចកាើសុខ ។ 

១ហពច្តសុ ៥:៧ ហេើយចូរហផោរច្គប់្ទាងំហសចកាើទុកខច្ពយួរប្ស់អនករាល់រន ហៅហលើច្ទង់ ែបតិច្ទង់តតងយកច្ពេះទ័យទុកដាក់នឹ្ង
អនករាល់រន  ។  

ច្ពេះហយស ូវច្ទង់ច្ជាប្ថ្ន ច្ទង់នឹ្ងច្តូវហគឆ្ក ងកនុងហពលឆ្ប់្ៗហន្េះ ហេើយថ្នពួកសិសសរប្ស់ច្ទង់ក៏ នឹ្ងច្តូវច្ប្ឈមមុខនឹ្ង
ហពលហវោែ៏តក់សាុតមួយតែរ ច្ទង់បាន្ច្បាប់្ពួកហគថ្នកំុឱ្យភ័យខ្លា ច តតច្តូវដាក់ការទុកចិតតរប្ស់ពួកហគហៅហលើច្ទង់ ។ ហយើង
អាចហធ្វើទាងំអស់ែូចរន តែរ ជាមួយនឹ្ងការធានាថ្ន ច្ទង់កំពុងតថ្រកាហយើងទាងំអស់រន  ។ 

យ ូហាន្ ១៤:១ កំុឲ្យចិតតអនករាល់រន ថ្ប់្បារមភហឡើយ អនករាល់រន ហជឿែល់ច្ពេះហេើយ ចូរហជឿែល់ខំុ្តែរ ។ 

ហទាេះជាយា ងណាក៏ហដាយ ខំុ្មិន្ចង់ហមើលង្ហយ ឬហថ្នក លហទាសែល់អនកតែលភ័យខ្លា ចហនាេះហឡើយ  ពើហច្ពាេះសច្មាប់្ពួកហគ 
ការគំរាកំតេងហន្េះគឺពិតច្បាកែណាស់ ។ កំុបារមភតែលហធ្វើឱ្យមាន្កងវល់  តែលកាា យហៅជា ការភ័យខ្លា ចមិន្សមហេតុផល 
។ ខំុ្ែឹងថ្នការភ័យខ្លា ចមិន្សមហេតុផល គឺជាអវើ? ។ កនុងនាមខំុ្ជាហកមងជំទង់មាន ក់ តែលមិន្ទាន់្លគ ល់ច្ពេះអមាច ស់  ខំុ្តតង
តតច្ប្ឈមមុខ នឹ្ងលថ ន្ភាពតែលប្ងកហៅ ការភ័យខ្លា ចហៅកនុងខំុ្ហធ្វើឱ្យហខាយ តែលជាការប្ េះទងគិចផាូវចិតតយា ងខ្លា ងំ តែល
ហធ្វើឱ្យខំុ្ឈចឺាប់្ខ្លា ងំណាស់ ។ 

ទំនុ្កែំហកើង ៩១:៦ ឬហសចកាើហវទនាតែលតតងមាន្ហៅកនុងទើងងឹត ឬហសចកាើេនិ្វនិាសតែលបំ្តា ញហៅហពលនថ្ងច្តង់ផង ។ 

ទំនុ្កែំហកើង ៥៥:២២ ចូរហផោរប្ន្ោុករប្ស់អនកហៅហលើច្ពេះហយេូវា  ហនាេះច្ទង់នឹ្ងជួយទប់្ទល់អនក ច្ទង់មិន្ច្ពមឲ្យមនុ្សស
សុចរតិច្តវូរហងគើហឡើយ ។  

៣. ចដើរចៅក្នុងព្ាជាញ្ 



ហច្ប្ើច្បាស់ច្បាជ្ារប្ស់ច្ពេះ ។ កំុភ័យសាន្់ហលា ! ការអនុ្វតតអនាម័យឱ្យបាន្ច្តឹមច្តូវ នឹ្ងធ្មមតាគួរតតច្តូវបាន្អនុ្វតត
តាមធ្មមតា ចំហពាេះអនកតែលបាន្ឆ្ាង  ឬក៏មិន្ទាន់្ឆ្ាងជំងឺតត លយ ឬជំងឺច្គុន្តត លយ ឬជំងឺឆ្ាងហផសងៗហទៀត ។ ច្តូវោងនែ
ឱ្យបាន្េមត់ចត់ និ្ងហទៀងទាត់ ខោប់្មាត់រប្ស់ហយើងឱ្យបាន្ច្តឹមច្តូវ ហៅហពលតែលហយើងកអក ឬកណាត ស់ និ្ងច្តូវតតហៅឱ្យឆ្ង យ
ពើហគហែើមបើកំុ ឱ្យហយើងចមាងហមហរាគហៅអនកែនទហផសងហទៀត  គួរតតជាការហឆ្ាើយតប្ហៅប្ទដាឋ ន្រប្ស់ហយើង ចំហពាេះជំងឺណាមួយ។ 

ែូហចនេះ សូមអនុ្វតតតាមហរលការណ៍  អនាម័យលអជាមូលដាឋ ន្នន្ការោងនែឱ្យបាន្ហទៀងទាត់បំ្ផុត េូប្ឱ្យបាន្ច្តឹមច្តូវ
ហេើយកំុហធ្វើការង្ហរឱ្យេួសកមាា ងំ    ែូហចនេះច្ប្ព័ន្ធការពាររប្ស់អនកមិន្ចុេះហខាយហទ ។ សូមចងចាថំ្ន  ភាពតាន្តឹង និ្ងការថ្ប់្
បារមភអាចហធ្វើឱ្យច្ប្ព័ន្ធភាពលុរំប្ស់ហយើងចុេះហខាយ ។ 

ហចៀសវាងការទាក់ទងជាមួយអនក តែលអនកែឹងថ្នមាន្ហមហរាគកូរ  ូណា ។ ច្ប្សិន្ហប្ើ អនកទាក់ទងជាមួយមនុ្សសតែលមាន្ហម
ហរាគជាប្ន្តប្នាោ ប់្ហនាេះ គឺខាួន្ឯងហៅដាច់ហដាយតឡកហេើយរង់ចាហំមើលថ្ន ហតើអនកបាន្ឆ្ាងហមហរាគហេើយ ឬហៅ ។ ហធ្វើតាម
ែំបូ្នាម ន្ប្ចចុប្បន្ននន្និ្នាន ការ  ហេើយនិ្ងសុំការពាបាលមកពើច្ពេះ ។ 

សុភាសិត ១៣:១៤ ឱ្វាទរប្ស់អនកច្បាជ្ជារន្ធទឹកនន្ជើវតិ សំរាប់្ឲ្យបាន្រចួពើអនាោ ក់នន្ហសចកាើលា ប់្ ។ 

រម ន្ការសងសយ័ថ្ននឹ្ងប្ន្តភាពហផាសតា ស អាកប្បកិរយិាមិន្សមហេតុផល ការថ្ប់្បារមភ និ្ងការភ័យសាន់្ហលា ហៅកនុងសេ
គមន៍្ ។ សច្មាប់្ហយើងតែលជាហជឿ ហយើងមិន្ច្តូវអនុ្ញ្ញញ តឱ្យភាពភ័យខ្លា ចមកប្ញ្ញជ ហយើងហទ ប្ ុតន្ត តាមរយៈជំហន្ឿ និ្ងច្បាជ្ា 
ខំុ្ហជឿថ្នហយើងអាចរកាភាពហលម េះច្តង់រប្ស់ហយើងបាន្  ហដាយប្ន្តហធ្វើអវើតែលហយើងែឹងថ្ន  ជាហរឿងច្តឹមច្តូវ  តែលច្តូវហធ្វើ ។ 

យា កុប្ ៣:១៧-១៨ តតច្បាជ្ាតែលមកពើលថ ន្ហលើហនាេះមុន្ែំបូ្ងហៅថ្នប្រសុិទធ រចួមកមាន្ហមច្តើចិតត ហសចកាើសំឡូត ចិតតទន់្ 
ក៏ហពញហដាយហសចកាើហមតាា ករុណា នឹ្ងផលលអ ឥតហរ ើសមុខ ហេើយឥតពុតមាយាផង ១៨រ ើឯផលនន្ហសចកាើសុចរតិ ហនាេះបាន្
ហច្ពាេះចុេះហដាយហសចកាើហមច្តើ សំរាប់្ពកួអនកតែលរកហសចកាើហមច្តើហនាេះឯង ។ 

៤. និយាយចោយកាល្ហាននិងអាណិ អាសូរ 

ែូចតែលបាន្ហរៀប្រាប់្ខ្លងហលើ  អនកហជឿច្តូវតតហច្តៀមខាួន្ហែើមបើនិ្យាយហចញ  ហែើមបើកាា យជាសំហឡង ។ ហយើងអាចនាំ
មកនូ្វសំហឡងសមហេតុផល នឹ្ងកតើសងឃមឹហៅកនុងហពលហវោែ៏ហមម ងងឹត និ្ងរលំបាកហន្េះ ។ ហសចកាើជំហន្ឿ ហសចកតើសងឃមឹ 
ហសចកតើច្សឡាញ់ គឺជាច្ពេះប្ន្ោូលែ៏អស់កលបទាងំប្ើហន្េះ និ្ងសកមមភាពតែលពួកហគជំរុញ ច្តូវតតមាន្ទំនាក់ទំន្ងរន  ហៅកនុង
រាល់ការអធិ្ប្ាយ តែលបាន្អធិ្ប្ាយ និ្ងហៅច្គប់្ការសន្ោនាតែលសិសសមាន ក់រប្ស់ច្ពេះហយស ូវច្គើសោ  ជាមួយអនកហជឿហផសងៗ
ហទៀត ឬអនកមិន្ហជឿគឺែូចរន តែរ ។ 

ហសចកតើសងឃមឹពិតច្បាកែតតមួយគត់ តែលហយើងទាងំអស់រន ហធ្វើសច្មាប់្ែំណឹងលអអំពើច្ពេះន្គររប្ស់ច្ពេះ ។ ហសចកតើច្ប្កាស
រប្ស់ច្ពេះហយស ូវច្គើសោ  ជាច្ពេះអងគសហស្តង្ហគ េះរប្ស់ហយើង  គឺជាច្ពេះអមាច ស់ គឺជាអនកពាបាល ហេើយនិ្ងជាហសតច នឹ្ងយាងមក
កនុងហពលឆ្ប់្ៗហន្េះ ហធ្វើជាហសាច ។ ពួកប្រសុិទធ និ្ងអនកហជឿហលើច្ពេះហយស ូវ ហយើងគឺជាសហំឡង តែលជាសំហឡងតតមួយគត់តែល
អាចនាមំកនូ្វកតើសងឃមឹែ៏ពិត  និ្ងការពាបាលពិតច្បាកែហៅកាន់្ពិភពងងឹត និ្ងការអស់សងឃមឹ សច្មាប់្ពិភពហោកហន្េះ ។ 



ពួកហៅហាវ យ ១:៣ ហនាេះពកួយូដាក៏និ្យាយហៅពកួស  ើមាម ន្ជាប្ងប្អូន្ថ្ន សូមហឡើងហៅឯច្សកុជាចំតណកខំុ្ ជាមយួនឹ្ងខំុ្ចុេះ 
ហែើមបើចាងំនឹ្ងលសន្ក៍ាណាន្ ហនាេះហយើងនឹ្ងហៅឯច្សកុ ជាចំតណករប្ស់ប្ងប្អូន្ ជាមួយនឹ្ងប្ងប្អូន្តែរ ែូហចនេះពកួស  ើមាម ន្
ក៏ច្ពមហៅជាមយួ ។ 

ហតើអវើហៅជាហលកនាែកមម ច្ប្សិន្ហប្ើហយើង គឺជាពួកជំនំុ្នន្ច្ពេះតែលហៅហសងៀមហៅហពលហន្េះ ហៅហពលតែលពិភពហោកកំពុង
មាន្ភាពច្ចបូ្កច្ចប្ល់ពិតច្បាកែ ។ កនុងហពលហវោែ៏លអ នឹ្ងកនុងហពលហវោែ៏អាច្កក់ ហយើងហៅតតជាអនកតថ្រកាហសចកតើពិត
តែលច្តូវតតច្ប្កាស ។ 

កូល ុស ៤:៥-៦ ចូរច្ប្ច្ពឹតតនឹ្ងពួកអនកហច្ៅហដាយច្បាជ្ា ទាងំនលយកឱ្កាសឲ្យទាន់្ហពលផង ៦ចូរឲ្យពាកយសំែើរប្ស់អនករាល់
រន  បាន្ច្ប្កប្ហដាយច្ពេះគុណជានិ្ចច ទាងំប្ង់អំបិ្លផង ហែើមបើឲ្យែឹងជាតប្ប្យា ងណា តែលគរួហឆ្ាើយែល់មនុ្សសនិ្មយួ ៗ  ។ 

៥. ព្រេះរបស់ចយើងជាជព្មក្របស់ចយើង 

ច្ទង់គឺជាកតន្ាងទើពឹងពំនាក់រប្ស់ហយើង ហេើយហៅច្គប់្ហពលហវោ និ្ងរាល់ហពលមាន្វបិ្តតចិ្ពេះអមាច ស់ច្ទង់ជាជំនួ្យ
រប្ស់ហយើង ។ ច្ទង់គឺជាមាន ក់តែលហយើងង្ហកហៅច្ទង់ ។ 

ទំនុ្កែំហកើង ៩១:២ ឯទូលប្ងគំ នឹ្ងហពាលពើច្ពេះហយេូវា ថ្ន ច្ទង់ជាទើពឹងពំនាក់ ជាប្នាោ យនន្ទូលប្ងគំ គឺជាច្ពេះនន្ទូលប្ងគំ
ហេើយ ទូលប្ងគំទុកចិតតនឹ្ងច្ទង់ ។ 

មិន្ថ្នហយើងមាន្សុខភាពលអ ឬឈហឺនាេះហទ ច្ពេះអមាច ស់ជាអនកច្ទច្ទង់ និ្ងជាអនកហច្បាសឱ្យជា ។ ច្ពេះគមពើរបាន្ច្ប្កាសយា ង
មធ្យត័ និ្ងការសន្ាចាស់ោស ់ សច្មាប់្ហយើងហៅកនុងច្ពេះច្គើសោ ។ 

២កូរនិ្ថូ្ស ១:២០ ែបតិហទាេះហប្ើមាន្ហសចកាើសន្ារប្ស់ច្ពេះយា ងណាក៏ហដាយ ក៏ហៅសុទធតតជា «បាទ » កនុងច្ទង់ ហេើយ «អា
តម ន្ » កនុងច្ទង់តែរ សំរាប់្នឹ្ងចំហរ ើន្សិរ ើលអែល់ច្ពេះ ហដាយលរហយើងរាល់រន  ។ 

ហដាយលរតតហយើងបាន្ហជឿជាក់  ដាក់ការទុកចិតតហលើច្ទង់ នឹ្ងជំេររប្ស់ហយើង គឺ “ ជំហន្ឿតែលមិន្ភ័យខ្លា ច ” ។ ច្តូវបាន្ហគ
និ្យាយអំពើអនកខាេះ ថ្ន  ពួកហគមាន្គំនិ្តែូចលថ ន្សួគ៌  តែលពួកហគរម ន្ច្ប្ហយាជន៍្ហលើតផន្ែើហទ ។ ច្ប្តេលហនាេះ ជាការពិត
ហៅកនុងករណើ ខាេះ ។ ហទាេះយា ងណាក៏ហដាយ សូមអនុ្ញ្ញញ តឱ្យខំុ្និ្យាយការហន្េះ ៖ ច្ប្សិន្ហប្ើហយើង មិន្មាន្គំនិ្តហៅលថ ន្
សួគ៌ហទ ហនាេះហយើងនឹ្ងរម ន្ច្ប្ហយាជន៍្ហលើតផន្ែើហទ  ។  ហយើងច្តូវតតជារងឹមា ំ និ្ងកាា ហាន្  ហៅហពលជួប្ហៅប្ញ្ញា  ។ ហយើងមិន្
ច្តូវខ្លម ស់ហអៀន្ចំហពាេះហសចកតើសងឃមឹតែលមាន្ទំនុ្កចិតតរប្ស់ហយើង ហេើយនិ្ងហជឿជាក់ទុកចិតត ហលើច្ពេះតែលជាទើពឹងពំនាក់ 
ជាកតើសងឃមឹរប្ស់ហយើង ។ 

សុភាសិត ២៤:១០ ហប្ើឯងអន់្ថ្យកនុងនថ្ងលំបាក ហនាេះហ ម្ េះថ្នឯងមាន្កំឡាងំតិចហទ ។ 

៦- ចធវើជារលរដឋដដលមានទុំនួលខុសព្ វូ 

កាលពើហពលថ្មើៗហន្េះ ខំុ្បាន្ច្តលប់្មកផោេះវញិពើែំហណើ រហៅកាន់្អាសុើអាហគនយ ៍ខណៈតែលខំុ្កំពុងហធ្វើែំហណើ រហៅកាន់្ 

ច្ប្ហទសមួយតែលហមហរាគកំពុងរ ើករាលដាល ហេើយការច្ប្កាសរប្ស់នាយករែឋមស្តន្តើនន្ច្ប្ហទសហនាេះ គឺមិន្ពិត នឹ្ងហច្រេះថ្នន ក់ 
។ ខំុ្មិន្មាន្ការច្ពួយបារមភខ្លា ងំ អំពើការឆ្ាងវ ើរុសហន្េះហទ ពើហច្ពាេះខំុ្បាន្ជួប្ច្ប្ទេះ នឹ្ងជំងឺមួយចំនួ្ន្ធ្ងន់្ធ្ងរខាេះ កនុងរយៈហពល 



២៥ ឆ្ន ចុំងហច្កាយនន្ការហធ្វើែំហណើ រហៅអាសុើ ប្ ុតន្តមិន្បាន្នាមំកផោេះវញិហទ ។ ហទាេះយា ងណាក៏ហដាយ ខំុ្បាន្ហច្ជើសហរ ើសមក
ផោេះវញិមុន្ហពល  ខំុ្ក៏ពិចារណាទាក់ទងហៅហពលខំុ្ច្តលប់្មកវញិ   នឹ្ងប្ញ្ញា តែលអាចហកើតមាន្ហៅកនុងច្ប្ហទសតប្ប្ហន្េះ ។ 

ឥឡូវហន្េះរដាឋ ភិបាលហៅកនុងពិភពហោក ជាហច្ចើន្កំពុងដាក់ហចញវធិាន្ការ ច្ប្កប្ហដាយច្បាជ្ា និ្ងយា ងមឺុងមា ត់ណាស់ 
ហែើមបើពាយាមកាត់ប្ន្ថយហៅ ការរ ើករាលដាលនន្ហមហរាគ ។ ហយើងក៏ច្តូវ ច្តូវតតហមើលឱ្យហ ើញថ្ន កំពុងហធ្វើអវើតែលច្តឹមច្តូវ
ហដាយមិន្ចុេះចាញ់ហៅភាពភ័យខ្លា ច ។ ហយើងអរគុណច្ពេះចំហពាេះហមែឹកនា ំតែលមាន្ការទទួលខុសច្តូវខពស់ ថ្ន ហតើពួកហគជា
មនុ្សសតែលមាន្ជំហន្ឿ ឬអត់ ។ យា ងណាក៏ហដាយ ជំហន្ឿរប្ស់ហយើង មិន្សថិតហៅហលើមនុ្សសហទ គឺហជឿហលើច្ពេះតែលមាន្ច្ពេះ
ជន្មរស់ និ្ងហសចកាើពិត និ្ងច្ពេះរាជបុ្ច្តារប្ស់ច្ទង់ គឺច្ពេះហយស ូវច្គើសោ ។ 

ច្ពេះនន្ហយើងទាងំអស់រន  ច្ទង់ហលយរាជយ ច្ទង់មិន្ហបាេះប្ង់ហចាលការប្ហងកើតរប្ស់ច្ទង់ហឡើយ ហេើយនិ្ងច្ទង់រម ន្បំ្ណង
ហបាេះប្ង់ហចាលអនកតែលអំពាវនាវែល់ច្ទង់  កនុងនាមច្ពេះហយស ូវហឡើយ ។ 

ទំនុ្កែំហកើង ៩១:៩ ពើហច្ពាេះឯងបាន្ថ្ន ច្ពេះហយេូវា ជាទើពឹងច្ជកនន្ឯង គឺបាន្យកច្ពេះែ៏ខពស់បំ្ផុតជាទើលហំៅរប្ស់ឯង ។ 

ជា្ុងបញ្ចប់ - ការព្បមូលផល ចៅតាមមា ់ទ្វ្ររបស់ចយើងមាន្ក្់ៗច ើយ 

តផន្ែើទាងំមូលកំពុងរហង្ហគ េះរហងគើ ជាអវើតែលមិន្បាន្ហ ើញ ឬជួប្ច្ប្ទេះចាប់្តាងំពើសស្តង្ហគ មធំ្ៗ ហៅសតវតសចុងហច្កាយ 
។ ហៅកនុងហពល នន្ភាពមិន្ចាស់ោស់ ហន្េះមាន្ហរឿងមួយតែលពិតច្បាកែ ។ ហយើងទាងំអស់រន  តែលជាពលរែឋនន្ន្គរច្ពេះ 
តែលមិន្អាចរហង្ហគ េះរហងគើបាន្ហឡើយ ។ 

ហេហច្ពើរ ១២:២៨ ែូហចនេះ តែលទទលួន្គរ១ែ៏កហច្កើករញ្ជួ យពំុបាន្ ហនាេះច្តវូឲ្យហយើងែឹងគុណ តែលហដាយលរហសចកាើហនាេះ 
ហយើងនឹ្ងបំ្ហរ ើច្ពេះតប្ប្ឲ្យច្ទង់សពវច្ពេះេឫទ័យ ទាងំមាន្ចិតតហររពច្ប្តិប្តតិ ហេើយហកាតខ្លា ចែល់ច្ទង់ ។ 

ជំហន្ឿ និ្ងការទទួលខុសច្តូវ ច្ពេះរប្ស់ហយើងចំហពាេះប្ញ្ញា វបិ្តតិហន្េះ ហេើយជាការពិតហៅវបិ្តតិន្ើមួយៗ គួរតតជាសញ្ញញ មួយ
សច្មាប់្អនកមិន្ហជឿថ្ន មាន្វធិ្ើច្ប្ហសើរជាង កនុងការរស់ហៅ ហេើយហសចកតើសងឃមឹហនាេះមិន្លា ប់្ហទ ។ ហយើងច្តូវតតជាសំហឡងនន្
ហេតុផល និ្ងកតើសងឃមឹ ។ ពិភពហោកហន្េះច្តូវការហយើងទាងំអស់រន  ។ 

១ហពច្តសុ ៣:១៥ ហែើមបើ តច្កងខំុ្ច្កមក ហនាេះឲ្យអនកបាន្ែឹងពើរហប្ៀប្យា ងណា តែលគរួច្ប្ច្ពឹតតកនុងែំណាក់នន្ច្ពេះ គឺកនុងពកួ
ជំនំុ្នន្ច្ពេះែ៏មាន្ច្ពេះជន្មរស់ តែលជាសសរ ហេើយជាហជើងថ្កល់រប្ស់ហសចកាើពិត ។ 

ការព្បមូលផលចៅចរលទុុំ! 

ការច្ប្មូលផលហៅច្ពលឹងរាប់្ោន្ពាន់្  តែលមនុ្សសជាហច្ចើន្បាន្និ្យាយ  ហេើយកំពុងអធិ្លឋ ន្សុំ  ហនាេះកំពុងច្តូវ 

បាន្ហរៀប្ចំ ។ ហៅឆ្ន  ំ២០១៣ បុ្រសនន្ហសចកាើអធិ្លឋ ន្មួយោន្នាក់  ច្តូវបាន្ប្ហងកើតហឡើងហដាយគិតពើ ការច្ប្មូលផលហន្េះ 
។ ហៅកនុងពិភពមួយតែលពេុមនុ្សសបាត់ប្ង់ និ្ងបាត់ប្ង់កតើសងឃមឹ តតហៅមាន្ជាច្រប់្ពូជតែលសល់នន្ភាពអស់កលបជា
និ្ចច ។ វាបាន្រឭំកមនុ្សសច្គប់្រន  សូមបើតតចិតតតែលរងឹ ហេើយពិបាកបំ្ផុតយា ងណាក៏ហដាយ ក៏មាន្អវើតែលលអជាង ច្ប្ហសើរ
ជាង តែលអាចហ្ងចាប់្បាន្តែរ ។ ការលអកាន់្តតច្ប្ហសើរបាន្មកែល់ហេើយ ។ វាគឺសថិតហៅកនុងន្គរច្ពេះ៖ កតន្ាងតែល
ហពញហដាយច្ពេះគុណ  ហសចកាើច្សឡាញ់ និ្ងសន្តិភាពប្របូិ្រណ៍  ហដាយជាកតន្ាងនន្កតើសងឃមឹពិត  និ្ងជើវតិ ។ 



មា ថ្នយ ៩:៣៦-៣៨ ៣៦កាលច្ទង់ហ ើញេវូងមនុ្សសហេើយ ហនាេះមាន្ច្ពេះេឫទ័យកាួលអាណិតែល់ហគ ែបតិហគហលវើយ 
ហេើយខ្លច ត់ខ្លច យ ែូចេវូងហចៀម តែលឥតអនកគង្ហវ ល ៣៧បាន្ជាច្ទង់មាន្ប្ន្ោូលហៅពកួសិសសថ្ន ចំរូតធំ្ណាស់ តតមាន្អនក
ច្ចូតតិចហទ ៣៨ែូហចនេះ ចូលសូមអងវរែល់ច្ពេះអមាច ស់នន្ចំរូត ឲ្យច្ទង់ចាត់អនកច្ចូតមកកនុងចំរូតច្ទង់ ។ 

ែូចតែលខំុ្បាន្និ្យាយពើមុន្មកហេើយ សូមកំុឱ្យហយើងខកខ្លន្ឱ្កាសរប្ស់ហយើង  ហែើមបើកាា យជាសហំឡង ៖ ហែើមបើប្ង្ហា ញហស
ចកតើច្សឡាញ់ ការអាណិតអាសូរ និ្ងការខវល់ខ្លវ យ ហេើយនិ្ងការនាលំរនន្ែំណឹងលអតាមរយៈច្ពេះប្ន្ោូល និ្ងសកមមភាព
រប្ស់ហយើងហៅកាន់្អនកតែលហៅជំុវញិហយើងទាងំអស់រន  ហៅកនុងច្ពេះនាមច្ពេះហយស ូវ ។ អាតម ន្! 


