
ការខកចិត្ត ភាពតត្លតោលគ្មា នទីពឹង ការអស់សងឃមឹ 

ថ្ងៃទី១៤ តខសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ពាកយទាំងបីតនេះបាន ពណ៌នាពីអារមាណ៍របសម់នុសសជាត្ចនីតៅកនុងតពលតនេះ ។ វាអាចបណ្តត លមកពីមូលតេតុ្តសសងៗគ្មន  តត្អវី
តែលែូចគ្មន  រមួជាមួយនឹងការោនត្ឹងទាំងអារមាណ៍នឹងគាំនតិ្តោយមានពិតោធន៍តៅក្មិត្ណ្តមួយ ។ 

ការខកចិត្ត 

ស្មាប់រូបខ្ុ ាំការតែលមិនបានតធវីែាំតណីរជួបនងឹបណ្តត ថ្ែគូតោយផ្ទា ល់ គឺជា្បភពថ្នការខកចិត្ត (ប ុតនតមិនតមនបាំតភេច្កុម្គួោរ
តនេះតទ) ។ តទេះបោីមរយៈ្បព័នធេសូម (ZOOM) ក៏តៅតត្អាចជាំនួយនូវការជបួមុខ តោយ្បា្ស័យទក់ទងផ្ទា ល់តនាេះតែរ ។ 

ភាពតត្លតោល 

តែីមតេតុ្ថ្នអារមាណ៍តត្លតោលតនេះ គឺការតមលីត ញីមនុសសជាត្ចីន កាំពុងតត្រងទុកខ ឈចឺាប់ នងិអត្ឃ់្លេ ន ទាំងតែលធនធាន
តែលតយងីមានកាំពុងតត្ត្បី្បាស់អស់តៅតេយី ។ ជាការពិត្ណ្តស់ត្្មូវការទាំងតនេះបានតកីត្ស្មាប់ពកួតគរាល់ថ្ងៃ ែូតចនេះ
តេយីខ្ុ ាំ្ត្ូវតសវងរកសេូវស្មាប់បាំតពញកងវេះខាត្ថ្នេរិញ្ញវត្ថុរបស់តយងី ។ 

ការអស់សងឃមឹ 

អរ្ពេះគុណែល់្ពេះ! ស្មាប់ខ្ុ ាំគឺមនិអសស់ងឃមឹតនាេះតទ តោយខ្ុ ាំបានអងគុយយ ងនឹងកទុ៏កចិត្តតោយែឹងថា ការតនេះតៅត្កាម
ការ្គប់្គងរបស់្ពេះ ។ ្ពេះអមាា ស់មនិតែលតបាេះបង់អសអ់នកតែល្សឡាញ់្ទង់តទ ។ ខ្ុ ាំមានជាំតនឿទុកចតិ្តថា តយងី្បាកែជា
ឆ ្្ េងសុត្ការទាំងតនេះ តេយីតៅតពលជាក់តសតង គឺតយងី្បតសីរ និងរងឹមាាំជាងតៅតទៀត្ ។ 

ពិភពតោកកាំពុងជបួទុកខលាំបាក 

មានមនុសសជាត្ចីនតែលកាំពុងតត្រស់តៅកនុងភាពអសស់ងឃមឹ តនេះគឺជាការពតិ្ជាក់តសតង ។ មិន្ត្ឹមតត្ចាំនួនមនុសសតែលបាន
ោេ ប់ តោយជាំងឺកូវតិ្តនាេះតទ ចាំនួនមនុសសោេ ប់តោយការតធវីអត្តឃ្លត្ក៏មានការតកីនត ងីគួឲ្យកត្់សមាគ ល់តត្តបរជាមនិសូវមាន
មនុសសយកមកពិភាកាតទ ។ មនុសសជាត្ចនីបានបាត្់បង់សាេះ ជាំនយួ្ត្ូវែួលរលាំ ការបាត្ប់ង់ការងារ កតសុីបនិត ទាំនាក់់ទាំនង្ត្ូវ
បានខាា ត្់ខាា យ និងការសិកាអប់រ ា្ំ ត្ូវបានរ ាំខាន ទាំងតនេះតេយី គឺបានផ្ទេ សប់តូរភាពមនិ្បាកែ នងិការមនិែឹងពីថ្ងៃអនាគត្ ។ 
“តត្ីអនកមិនអីតទឬ?” គឺជាពាកយតោេ កតែលលអស្មាប់ចាបត់សតីម តោេះតយងីចាប់តសតីមតចញតៅមុខទាំងអស់គ្មន  ។ ែូតចនេះសូម្បុង
្បយត័្ន តែមីបឲី្យ្បាកែថា ្គោួរនិងមនុសសជាទី្សឡាញ់របស់អនកមានសុវត្តិភាព ។ ្បសិនតបីពកួតគមានបញ្ហា  សូមរកសេូវ
ស្មាប់ពកួតគ កន៏ាាំយកកតសីងឃមឹតៅែល់ពួកតគសងតែរ ។ ទតងវីថ្នតសចកតី្សឡាញ់តងទាំ តមោត  តត្ងតត្សតល់រងវន់្ត្ ប់មកវញិ 
ជាការកោងការតគ្មរពខេួនឯង ។  

- ្ពេះតយស ូវមានបនាូលថា៖ 

មា ថាយ ៧:១២ ែូតចនេះ អសទ់ាំងការអវី តែលអនករាល់គ្មន ចង់ឲ្យមនុសសតោក្ប្ពឹត្តនងឹខេួន តនាេះ្ត្ូវឲ្យអនក្ប្ពឹត្តនងឹតគែូតចាន េះ
តែរ ែបតិ្តនេះឯងជា្កឹត្យវនិ័យ តេយីជាតសចកតីទាំនាយរបសព់ួកតហារា ។ 



- បាំតបករងវង់ថ្នការខកចិត្ត ភាពតត្លតោល ការអស់សងឃមឹ 

មានវធិីខេេះ តែីមបកីាត្់បនថយអារមាណ៍អវជិជមានរបស់តយងី ។ ឧបមាថា៖ ខ្ុ ាំគតិ្ថា ខ្ុ ាំនឹងឈប់ោត បនូ់វពត្ម៌ានអាំពីតសចកតីរាយ
ការណ៍ពជីាំងឺកូវតិ្ ១៩ នងិការពិភាកាអាំពីតធវីបចាុបបននភាពចុងត្កាយតែលអនកកក៏ាំពុងតៅចាំកណ្តត លរបស់វា ។ វាគឺជាតពលតវោ 
តែលតយងី្ត្ូវ្បតងីយចាំតពាេះ្ទឹសតីយ ងសនធឹកសនាធ ប់្ពមទាំងការ្បឆ្ាំងមិនទទួលវា កោាំង នងិការពាក់មា ស់ ។ 

- និយយពាកយពិត្នាាំមកនូវកតសីងឃមឹ 

បងបអូនរមួជាំតនឿ សិសសរបស់្ពេះតយស ូវ្គីសា ្ត្ូវតត្ជាសតមេងថ្នត្សចកតសីងឃមឹមានតេតុ្សល និង្បាជ្ាតៅ្គប់តពលតវោជា
ពិតសសតៅថ្ងៃតនេះ ។ ្ពេះគមពីរបរសុិទធបាន្បាប់តយងីយ ងចាស់អាំពីអវីតែល្ត្ូវតធវគីឺ “ការអធិបាយ្ពេះបនាូល្ពេះ” ។ 

ធីម ូតង ទ២ី ៤:២ ចូរឲ្យអនកសាយ្ពេះបនាូលចុេះ តេយីទទូចជាំរុញសង តទេះ្ត្ូវតពល ឬខុសកតី ចូររ ាំឭកតគឲ្យែឹងខេួន ្ពមទាំង
បតនាា ស តេយីកាំឡាចតិ្តតគ តោយចិត្តអត្់ធាត្ ់និងតសចកតីត្បៀន្បតៅ្គប់យ ង ។ 

គ្មា នទីបនាា លណ់្តត្ៅពីអាំពី្ពេះតយស ូវ្គីសា ជាទីបនាា ល់ថ្នជីវតិ្ផ្ទេ ស់ត្បតែលស្មាបម់នុសសទាំងអស ់។  

កិចាការ ៤:១២ តេយីគ្មា នតសចកតសីតគងាគ េះ តោយោរអនកណ្តតទៀត្តោេះ ែបតិ្តៅត្កាមតម  គ្មា ននាមត ា្ េះណ្តតទៀត្បាន
្បទនមកមនុសសតោក ឲ្យតយងីរាល់គ្មន បានសតគងាគ េះតនាេះត យី។ 

ែូតចនេះសូមឲ្យខ្ុ ាំនិយយតបបតនេះវញិថា សូមបញ្ឈប់សសពវសាយនូវ្ទឹសតីនានាតៅ ត្ពាេះវាមនិបានជួយអវីតនាេះតទ ។ សូមឲ្យសួរអនក
បនតិច តត្អីនកកាំពុងតត្ចងអុលបងាា ញអនកែថ្ទតៅតពាេះ្ពេះ? តត្ី្ពេះតយស ូវបានត្ាំតកីងត ងីឬតទ? តត្ី្ពេះនាម្ពេះបានតលីកសរតសីរ
តែរឬតទ? សូមបងបអូនសួរខេួនឯងថា តត្អីវីតែលខ្ុ ាំកាំពុងតត្បងាា ញការផ្ទេ ស់ត្ប តែីមបតីធវឲី្យចត្មីនត ងី ឬជាំរុញតលីកទកឹចិត្ត? ឬ
ក៏អនកតៅតត្ឲ្យភាពភ័យខាេ ច ភាពអសស់ងឃមឹ និងការតែលែឹងមកខុស ទាំងតនាេះមករមួរតឹ្អនក? 

ពួកតយងីគួតត្រស់តៅឲ្យបានខពស់ជាង្ទសឹតី្សតមី្សថ្ម ទាំងតនេះ ។ តត្ីអនកមិនបានកត្ស់ាំគ្មល់តទ តែលការទាំងអសគ់ឺតកីត្ត ងីពី
ការត្គ្មងទុក ឬក៏្ត្ូវបានសសពវសាយ តោយមនុសសតៅកនុងជាំនន់តនេះ ឬការគ្មា្ំ ទតសសងៗ តោយមានការតរៀបចាំណុត្ចាស់ោស់? 

ខ្ុ ាំសូម្បតមីតមីលតោយតោា េះ្ត្ង់ថា ្គសីាបរសិទ័មួយចាំនួនបានបងាា ញពីភាពរនធត្់បណ្តត លមកពកីារខវេះការពិចារណ្ត និងតសច
កតីតមោត  វាជាតរឿងតែលខ្ុ ាំភ្ាក់តសអីល ។ វា្បតេលជាតកីត្មកជាយូ តត្សពវថ្ងៃតនេះ វាហាក់បែូីចជាជាក់តសតង ។ 

តោកនាែកមាងាីៗតនេះ ការសាុេះតរាងច្កតៅទី្កងុតបរ  ូត្ គឺឧទេរណ៍មួយថ្នការខវេះនូវតសចកតីតមោត តោយ្គីសាបរសិ័ទមយួចាំនួន
តូ្ច តែលខិត្ខាំបងកជាំតោេះរវាងពួកយូោ (ជូេវសី) និងពកួអារា ប ។ យ ងតនេះបណ្តត លមកពីការខវេះការគិត្ពិចារណ នងិ្បាជ្ា 
ជាកតី្ពួយបារមភ ត្ពាេះវាអាចនាាំឲ្យមានការរ ាំខាន តៅតលកីារតបាកបតញ្ហោ ត្បទិបាាំងខាងឯវញិ្ហញ ណសងតែរ ។ 

នឹងមានតពលតវោមកែល់តែលពួកតគនឹងមនិោត បោ់ម្ពេះបនាូលថ្នតសចកតីពតិ្ ជាថាន ាំពាបាល ពីត្ពាេះពួកតគបាន្ត្ ប់ជា
អាំនួត្ នងិអាោា និយម ។ 

ធីម ូតង ទ២ី ៤:៣-៤ ែបតិ្នងឹមាន្គ្មមក តែលតគមិន្ទា្ំ ទនឹងតសចកតីបត្ងៀនែ៏្ត្មឹ្ត្វូតទ គឺតគនងឹមាន្ត្តចៀករមាស់ តេយី
និងតៅ្គកូាន់តត្ត្ចីនត ងី មកបត្ងៀនឲ្យ្ត្ូវចិត្ត តគនឹងងាក្ត្តចៀកតចញពីតសចកតីពតិ្ តបរតៅោមតរឿងត្ពងវញិ ។ 



តៅតលីសកលតោកតយងីតនេះ គឺតត្ងតត្មិនខាជ ប់ខជួននឹងតសចកតី ត្បៀបែូចនងិមនុសសតែលតរៀបនឹងែួល គថឺាងាយនឹងកុេក
តេយីតចកចាយតៅកាន់អនកែថ្ទែូចគ្មន  ។ កនុងនាមតយងីជាពួកសសិសរបស់្ពេះតយស ូវ្គសីា តយងីរស់ តៅកនុងអាណ្តច្កថ្ន្ពេះ
មិនតៅកនុងការទាំងតនាេះត យី ។ តយងី្ត្ូវតត្កានខ់ាជ ប់នងឹតសចកតីពតិ្ តេយីតសចកតពីិត្តនាេះ នងិត្បាសតយងីឲ្យបានរចួ ។ (យ ូ
ហាន ៨្ៈ៣១-៣២) 

តត្ីអនកជាតសនកមួយថ្នបញ្ហា  ឬជាតសនកថ្នចតមេីយ? 

តនេះមិនតមនជាសាំណួរតបាកបតញ្ហោ ត្តទ តេយីចតមេយីគឺងាយយល។់ យ កុបបងាា ញតយងីពីភាពសាុយគ្មន រវាងអាំតពីលអ និងអាំតពី
អា្កក់ ភាពជា្ពេះ និងជាអារកស។ វា្ត្ូវការការពិពណ៌នាបតនថមពីខ្ុ ាំ ត្ៅពនីិយយថា ចូរតយងីកានោ់ម្ពេះបនាូល តេយីតធវីោម
ការទូនាា នរបស់្ពេះគមពីរបរសិទ័។ 

្បសិនតបអីនកចាត្់ទុកខេួនអនកជាអនកមាន្បាជ្ា តេយីជាអនកតែលយល់ពីមាគ៌្មរបស់្ពេះ ចូរសសពវសាយវាតោយជីវតិ្ែ៏្ សស់ោអ ត្ 
និងមានតសេផ្ទក  តែលែឹកនាាំតោយតសចកតសុីភាពថ្ន្បាជ្ា។ កុាំអួត្ឬអួត្ពអីវីតែលអនកបានតធវី តេយីអនកបងាា ញថាអនកពតិ្ជាមាន្បា
ជ្ា។  

១៤ប ើមានបេចក្ដចី្ចណែនដ៏ជូរល្វីង និងបេចក្ដីគនុំកំ្នុងចតិ្ត ប ោះកុ្ឲំ្យអួត្ខ្លួន ឬកុ្ហក្ទទឹង នឹងបេចក្ដី
ពិត្ប ើយ ១៥ច្ាជ្ញា យ៉ា ងប ោះមិនណមនមក្ពីស្ថា នបល្ើបទ គឺជ្ញរ េ់ផងបោក្ីយ បនោះ បហើយក្៏ខាងស្ថចឈ់ាម 
និងខាងអារក្សវញិបទបត្ើ ១៦ដបតិ្ក្ណនលងណាណដល្មានបេចក្ដី ច្ចណែន និងបេចក្ដគីនុំំ ប ោះក្ម៏ានវកឹ្វរ និង
បេចក្ដអីាច្ក្ក្់ច្គ ់យ៉ា ងណដរ ១៧ណត្ច្ាជ្ញា  ណដល្មក្ពីស្ថា នបល្ើ ប ោះមុនដ ូំងបៅថា រេុិទធ រួចមក្មានបមច្ត្ីចតិ្ត 
បេចក្ដីេ ូំត្ ចិត្ត ទន់ ក្ប៏ពញបោយបេចក្ដបីមត្តត ក្រុណា និងផល្ល្អ ឥត្បរ ើេមុខ្ បហើយឥត្ពុត្មាយផង ១៨រ ី
ឯផល្ននបេចក្ដេុីចរតិ្ ប ោះានបច្រោះចុោះបោយបេចក្ដីបមច្ត្ី េរំា ់ពួក្អនក្ណដល្ណេវង រក្បេចក្ដីបមច្ត្ីប ោះឯ
ង។ 
យ កុប ៣:១៣-១៨ 

ជាចុងបញ្ា ប់ 

តត្ីអនកកាំពុងត្ស ូជាមយួនឹងភាពោនត្ងឹ អារមាណ៍អសស់ងឃមឹគ្មា នទពីឹង និងអស់សងឃមឹតមនតទ? ចូរឈរតៅតលមូីលោា នថ្នតស
ចកតីពិត្ គឺជា្ពេះបនាូលរបស់្ពេះ តេយីការអធោិា ន! 

កុាំ្ត្ូវឲ្យអនក្ត្ូវបានទញកនុងទិសតៅតសសងគ្មន  ឬ្ពួយបារមភអាំពីតរឿងណ្តមួយត យី។ ចូរតឆអត្កនុងការអធោិា នតពញមួ
យៗ តោយសតល់នូវសាំណូមតែលតពារតពញតោយតសចកតជីាំតនឿរបស់អនកចាំតពាេះ្ពេះតោយការែឹងគុណែ៏តលីសលប។់  

៦កុ្ឲំ្យខ្វល់្ខាវ យអវីប ើយ ចូរទូល្ដល់្ច្ពោះ ឲ្យច្ជ្ញ ពីបេចក្ដីេែូំមរ េ់អនក្រាល់្គ្នន  ក្នុងច្គ ក់ារទងំ
អេ់ បោយបេចក្ដីអធសិ្ថា ន និងរក្យទូល្អងវរ ទងំបរល្រក្យអរច្ពោះគុែផង ៧យ៉ា ងប ោះបេចក្ដីេុខ្ស្ថនត
រ េ់ច្ពោះ ណដល្ហួេបល្ើេអេ់ទងំគនិំត្ នឹងជួយការររចិត្ត បហើយនិងគនិំត្រ េ់អនក្រាល់្គ្នន ក្នុងច្ពោះច្គីេទ
បយេ ូវ។ ភីលីព ៤:៦-៧  
 



ខកចិត្ត? 

រតបៀបតែល្ទងទូ់នាា ន និងតកត្្មូវទូលបងគាំ តធវីឱ្យទូលបងគាំសរតសីរ្ទង់កាន់តត្ខាេ ាំង ដ្បតិ្ការខសបឹ្បាប់របស់្ទង់តៅតពលយបស់ត
ល់ឱ្យទូលបងគាំនូវ្បាជ្ា បងាា ញទូលបងគាំពីអវីតែល្ត្ូវតធវបីនាា ប់តទៀត្។  

«ទូលបងគាំនឹងសរតសីរែល់្ពេះតយេូវា  តែល្ទងជ់ួយគាំនិត្ទូលបងគាំ តអី ចិត្តក៏បងាគ បែ់លទូ់លបងគាំតៅតវោយប់តែរ» ទាំនុកត្តមកងី 
១៦:៧ 

គ្មា នទីពឹង? 

មិនថាទូលបងគាំតៅទីណ្តតទ តទេះតៅឆ្ៃ យពីសាេះក៏តោយ ទូលបងគាំនងឹត្សករកឪពុកឲ្យជយួ។ តពលតែលជីវតិ្របស់ទូលបងគាំមាន
ភាពទន់តខាយ និងតពារតពញតោយទុកខលាំបាក ចូរនាាំខ្ុ ាំតៅរកសិររីុងតរឿងរបស់្ទង់ ជាកតនេងតែលទូលបងគាំមានសុវត្ថិភាព និងទជី
្មក។  

«កាលណ្តចតិ្តទូលបងគាំ្ត្ូវបគងគប តនាេះទូលបងគាំនឹងអាំពាវនាវែល់្ទង់ពីចុងតសនែសីង សូមនាាំទូលបងគាំតៅឯងាោតែលខពស់ជាង
ទូលបងគាំ» ទាំនុកត្តមកីង ៦១:២ 

អស់សងឃមឹ? 

ឥ ូវតនេះ សូម្ពេះអមាា ស់ តែលជា្បភពថ្នគាំនិត្ និងជា្បភពថ្នកតសីងឃមឹ សូមបាំតពញអនកឱ្យតពារតពញតោយភាពអាំណរ និងតស
ចកតីសុខោនតែ៏លអឥត្តខាា េះ ែូចតែលអនកទុកចិត្តតលី្ទង។់ តេយីសូមឲ្យ្ពេះតចោា ថ្ន្ពេះវញិ្ហញ ណបរសុិទធបនតេ ុ៊ុំព័ទធជីវតិ្របស់អនក
ជាមួយនឹងភាពបរបូិរណ៍របស់្ ទង់រេូត្ែល់អនកបតញ្ាញនូវកតីសងឃមឹ! រ  មូ ១៥:១៣  

រែូវមកែល់តេយី រែូវកាលក៏កនេងសុត្តៅតែរ។ ចាាំបាច់្ត្វូតលីកទឹកចិត្ត។ មានតសចកតីសតគងាគ េះ តសរភីាព និងកតសីងឃមឹតៅកនុង
្ពេះ្គីសា តេយីតៅកនុង្ទង់ តយងីរកត ញីកតនេងោក់ខេួនរបស់តយងី។ 

«ែបតិ្តៅថ្ងៃអា្កក់ ្ទងន់ឹងតងរកាខ្ុ ាំ តោយកាំបាាំងតៅកនុង្ពេះពនាេ ្ទង់ កន៏ឹងបាំពួនខ្ុ ាំតៅទីសាំងាត្ក់នុង្ត្ោល្ទង់ តេយីតលីក
ខ្ុ ាំត ងីោក់តលីងាោ» ទាំនុកត្តមកីង ២៧:៥ 


