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ការពតិនងិទនំាកទ់នំងននការកហុក     ភាគទ១ី 
ចងក្កងដោយ ដោក រ  ៉ូបីន ដេ ចនសិន 

អារម្ហកថា 

ជាដំបូងសូមស្វា គមន៏នូវការសិក្សានៅភាគទី១ជាចំនុចចាប់ន ត្ីមក្សនុងចំនោមភាគទងំ៣ ។ អត្ថបទននេះ
មាននោលបំណង្ារភាា ប់ទំនាក់្សទំនងនៅទិដឋភាពពិត្ជាក់្សស្សតងស្ដលន ងីទងំអស់ោន កំ្សពុងប្បឈមនិង
ប្តូ្វន េះប្ស្វ ន  ខានមិនបានចំន េះមុខក្សនុងការរស់នៅនាបចចុបបននននេះ។  អនុស្វសន៏បាន ត្ល់នោ 
ក្សនុងការសរនសររបស់ខំុ្ននេះវាមិនប្បាក្សដថាវាបានន ល្ី ប្គប់ប្បធានបទនីមួ ៗនិងប្គប់ប្រុងនប្ជា ននាេះ
នទ។  

រូបខំុ្្ងស្ដរប្តូ្វបានទទួលស្វា ល់ជាអនក្សប្ស្វវប្ជាវស្ ន្ក្សឪសថ ទទួលបានបរញិ្ញា ប័ប្ត្ស្ ន្ក្សវទិាស្វស្រសត និងជា
អនក្សននោបា មាន ក់្សស្ដរ។ នទេះចំននេះវជិាា នប្ចីនោ៉ា ងោក្សតីក្សនុងសងាមននេះ ខំុ្ប្ោន់ស្ត្ជាសិសសរបស់ប្ពេះអ
មាច ស់ន សូវមាន ក់្សប៉ាុនោណ េះ ន  ីមក្សទល់បចចុបបននននេះខំុ្បានបនប្មីប្ទង់ោ៉ា ងជាប់លាប់រ នពល៥០ឆ្ន ំ
ក្សនលងមក្សន  ី។  

ក្សតីសងឍមឹរបស់ខំុ្ប្តូ្វបាននតត ត្នលីភាពប្តឹ្មប្តូ្វតាមវចិារណញ្ញា ណការ ល់ដឹងនប្ៅប្រេះននពត៌្មានន្សងៗ
ោន ដូចជាគំនិត្នោបល់ការ ល់ន ញីន្សងៗ និងភាពមិនជាក់្សលាក់្សមិន ច់នប្សចប្ត្ង់ចំនុចោមួ 
ស្ដលចំនុចទងំននេះគឺជាចំនុចប្បឈមស្ដលន ងីកំ្សពុងរួបប្បទេះសពានថៃ។ អត្ថបទននេះបាននកី្សត្នទបងីពីបទ
ពិនស្វធន៏នលីការរស្រក្សស្វក្សស្ញក្សពិភាក្សាជានប្ចីនឆ្ន កំ្សនលងមក្សជាមួ មិត្តភ័ក្សតិ ប្គួស្វរ ភាពជានដគូរក្សនុង
ព័នឋកិ្សចច ស្វថ ប័ន ក់្សពឋ័នថាន ក់្សជាតិ្និងអនតរជាតិ្ ក្សនុងការរការរួ ោបំ្ទនិងត្ប្មង់ទិសនោ ក្សរនកី្សត្នៅលទឋ
្នលននេះ។ ស្្នការណ៏ស្ដលន ងីចង់បានននាេះ គឺថានធាីោ៉ា ងោសប្មាញ់នចញនិងប្តួ្សប្តា នឆ្ព េះនៅ
នសចក្សតីពិត្ នដីមបសី្សាងរក្សនូវប្បសិទិឋភាព នដីរទទទឹមនិងស្វថ នភាពកំ្សពុងប្បឈមនពលនវលាលំបាក្សននេះនិងនដីរ
ន  ប្បុងប្ប ត័្ន ជាមួ និងភាពប្បាក្សដនិ ម សុទិដឋិនិ ម និង ក្សរំននឿជានោល អំណត់្អត់្ធន់
ជាមួ និងនប្បីប្បាស់នូវភាពនឈលៀសនវរបស់ប្ពេះនិងមានការវនិិ ចឆ័ លអប្តឹ្មប្តូ្វ។   

គមពីរ សុភាសិត្ ៩:៩ ចូរទូនាា នមនុសសប្បារ្ ននាេះនគនឹងមានប្បជ្ារតឹ្ស្ត្នប្ចីនន ងី ន  ីបនប្ងៀនដល់
មនុសសសុចរតិ្ ននាេះនគនឹងមានចំនណេះចនប្មីនន ងីស្ដរ។  



  

ស្សែងរកដសចក្តីពិត 

អាីមួ មាននៅនលីបបូរមាត់្មនុសសទូនៅគឺថា   ខំុ្ពិត្ជាចង់ស្សាងរក្សការពិត្  ន  ីននេះជាការពិត្វាមិនប្តឹ្ម
ស្ត្មានការវនិិចា័ លអនលីនោលប្គឹេះននប្ពេះគមពីរប៉ាុនោណ េះនទ ប៉ាុស្នតជាការពិត្ន ងីកំ្សពុងស្សាងរក្សនូវការប្បឹក្សា
នលីស្ ន្ក្សវរិាស្វស្រសតគឺការរុក្សរក្សវា៉ា ក់្សស្វងំ។អត្ថបទននេះនឹងរស្រក្សស្វក្សស្ញក្សនលីចំនុចទី២និងទី៣ ក្សនុងចំនុចខលេះ
ក្សនុងអត្ថបទននេះប្បស្ លជាអនក្សមិន ល់ប្សបជាមួ និងគំនិត្នលីក្សន ងី ។  ប៉ាុស្នតខំុ្នសនីសុំនោ អនក្សស្ដល
ោននោគ ល់និងទទួលស្វា ល់ថាខំុ្សរនសរន  មានប្ពេះវញិ្ាណជាអំនេះអំោងនដីមបកី្សស្វងស្វថ បនា 
បំភលឺនិងនលីក្សទឹក្សចិត្ត។  

ចំនុចចុងនប្កា  អាីស្ដលនៅពីនប្កា បុពាវាចាឬសំដីស្ដលខំុ្នលីក្សន ងីននេះគឺខំុ្បានចុេះចូលនៅចំន េះប្ទង់  
ជាដំបូង ន  ីខំុ្បានទុក្សចិត្តដល់ប្ទង់ោ៉ា ងនពញនលញស្ដលជាប្ពេះសនស្រ ា្ េះរបស់ន ងី នដីមបសី្សាងរក្សនរគ
ប្ពេះជាមុន បូក្សរមួទងំនសចក្សតីអធិស្វថ ន ស្សាងរក្សប្បភពននប្ពេះបនទូលរបស់ប្ទង់សុំប្ទង់បំនពញនូវប្ពេះវញិ្ញា ណ
បរសុិទឋនិងនរៀបចំចិត្តន  មាមួំនក្សនុងការប្បកាសពីដំណឹងលអរបស់ប្ទង់។   

េម្ងឺរាតតាតដ ីពិភពដោក 

ចាប់តាងំពីនដីមឆ្ន ២ំ០២០មក្សនមលេះរមៃឺតត  ស្វ កាចស្វហាវកូ្សវឌី១៩បានរាត្ត្ាត្នពញទីស្ដលអនក្សខលេះ
ស្វា ល់ថារមៃឺស្វរ កូ្សវឌី២ឬកូ្សវឌី១៩ ។ ជាការពិត្វាពិត្ជាមានសនទុេះ ល្ងរកី្សរាល លោ៉ា ងនលឿនស្ដលដំបូង
នគបានរក្សរក្សន ញីនមនរាគននេះនៅឆ្ន ២ំ០១៩ ក្សនុងប្បនទសចិន ន  ីនមរាគននេះនៅស្ត្បនតចមលងរាល ល
ោ៉ា ងនលឿនស្ដលពត៌្មានខលេះដឹងថាជាអកុ្សសលនមនរាគននេះគឺបានធាល  នចញពីមនទីរពិនស្វធន៏ស្ដលអនក្សវទិា
ស្វស្រសតប្ស្វវប្ជាវគឺមាននរឿងរា៉ា វដូចននេះស្មន (នទេះបីមិនមានភសតុតាងប្គប់ប្ោន់ស្ត្ការ ល់ន ញីភាគ
នប្ចីនគឺគិត្ដូចននេះ)។ 

ជាចំនុចចាប់ន ត្ីម ន ងីប្តូ្វទទួលស្វា ល់ថាន ងីពិត្ជានៅក្សនុងស្វថ នភាពវបិត្តិវកឹ្សវរននរមៃឺដ៌កាចស្វហាវននេះ
ស្មន។ អាីៗក៌្សន  ន ងីនរឿថាវាមានប្បភពកំ្សននីត្របស់វា ននេះន  ីស្ដលវាបងកនោ មាននមនរាគននេះ  
នទេះជាោ៉ា ងោក៌្សន  វាគឺជាការពិត្  មានមនុសសរាប់លានអនក្សនៅក្សនុងពិភពនលាក្សននេះបានស្វល ប់ន  
រមៃឺកាចស្វហាវមួ ននេះ ន  ីមនុសសជានប្ចីនលានអនក្សនទៀត្បនតពាបាលរ េះនពល ូលន  ីពិត្ជា
សំោងស្មនស្ទនស្ដលមានរេះសេះនសប ីពីរមៃឺមួ ននេះ។ មនុសសជាទីប្សឡាញ់មាន ក់្សក្សនុងប្គួស្វរនីមួ ៗ
ស្ដលបានបាត់្បង់រីវតិ្ន  ស្វររមៃឺដ៌កាចស្វហាវននេះគឺពិត្ជាមានវបិត្ត ល្ូវចិត្តធៃន់ធៃរស្មនស្ទន។ នវរា



បណឌិ ត្ គលានុ ឋ បបកា ជានប្ចីនស្ដលនប្បីប្បាស់រំនាញរបស់ពួក្សនគប្តូ្វបានទទួលនូវការនកាត្សរនសរី ស្វរ
ទរស្ដលពួក្សនគបានលេះបង់កំ្សលាងំកា ចិត្តនលីពីការរពឹំងទុក្សដ៌ធំនធញ នដីមបបី្ប ុទឋត្តាងំស្ថរក្សាអនក្សរមៃឺ 
មិនថាន  ីការរួ ក្សនុងលក្សខខណឌ បនាទ ន់ រួ អនក្សនមីលអនក្សរមៃឺោ៉ា ង ក្សចិត្តទុក្ស ក់្ស នសទីរបាត់្បង់រីវតិ្
ក្សតី។ 

នទេះជាស្វថ នភាពធូរនសប ីបនតិច ពួក្សន ងីនូវស្ត្បនតនសចក្សតីអធិស្វថ ននដីមបនីោ រីវតិ្មនុសសនានពលខាង
មុខបានចាក្សរចួ្ុត្ពីរមៃមួឺ ននេះ ។ 

ក្តសីងឍមឹ្នាដព អនាគត 

អនុញ្ញា ត្នោ ខំុ្និោ មតងនទៀត្ថារមៃឺកាចស្វងកូ្សរ ៉ាូោននេះនឹងប្តូ្វបញ្ា ប់នានថៃោមួ  វានឹងប្ត្ ប់
នៅភាពនដីមរបស់វាវញិ គឺប្បាក្សដោស់គឺប្ត្ ប់នៅដូចនពលនដីមទងំប្សុង ។ ន  ីអាីស្ដលជាស្វថ នភាព
ប្បឈមសប្មាប់ន ងីទងំអស់ោន គឺថា នតី្ន ងីនិងត្ទល់ប្បឈមស្វថ នភាពនឹងរមៃឺន្សងៗនានពលខាង
មុខន  រនបៀបោ ថានតី្ន ងីោចប្បនមីលនមីលនូវរមៃឺន្សងៗន  ីនឹងប្តូ្វន េះប្ស្វ ការប្បឈមបចុ
បបននភាពរមៃឺន្សងៗន  វធីិោ។ 

មនុសសជានប្ចីនក្សនុងពិភពនលាក្សន ងីននេះបានអធិស្វថ នបនណត ញនូវបោត ស្វរ វញិ្ញា ណស្ដលបងកនោ មាន
រមៃឺននេះ នោ រលា ស្វបសូនយ។  

ប្ត្ង់ចំនុចននេះ អាីស្ដលសំខាន់ជាងនគននាេះគឺថាន ងីមិនប្តូ្វ្ក្សស្ភនក្សរបស់ន ងីនចញពីនសចក្សតីពិត្របស់
ប្ពេះអងាមាច ស់ន សូវន  ី  ប្ពេះអងាគឺជាអនក្សសរនសរពីដំនណីររីវតិ្របស់ន ងីមាន ក់្សៗ ប្ទង់គឺជាអនក្សសរនសរ
បញ្ច ប់នៅនោលរំននឿ(គមពីរន នប្បី១២:២)ទងំរពឹំងនមីលដល់ប្ពេះន សូវដជ៍ានមន ត្ីមន ី ជានមសនប្មច
នសចក្សតីរនំនឿរបស់ន ីង ស្ដលប្ទងប់ានរងប្ទនំៅនលីនឈីឆ្ក ង ទងំនមីល្ ចំន េះនសចក្សតីោមា៉ា ស់ខាា ស
ននាេះ ឲ្យស្ត្បាននសចក្សតីអំណរស្ដលនៅចំន េះប្ទង ់រចួប្ទងក៏់្សគងខ់ាងស្វត បំលល័ងកននប្ពេះ។  ន  ីក្សនុងគមពីរកិ្សចច
ការ ១:៨ គឺស្សតងនចញពីការនធាីបនាទ ល់របស់ប្ទង់ កំុ្សឲ្យន ងីននឿ ោ ប្ទឹងនឹងស្វថ នភាពពត៌្មានតឹ្ង
ស្ត្ងន្សងៗស្ដលកំ្សពុងនឡាមព័ទឋន ងីននាេះន  ី គឺមិនប្តូ្វនោ ស្វថ នភាពលំបាក្សទងំអស់ននាេះបនទុច
ប អ្ ក់្សហាមឃាត់្ន ងីពីរំននឿស្ដលន ងីនតត ត្នៅចំនុចសំខាន់ៗនលីរំននឿប្ពេះអមាច ស់ននន ងីន  ី។ ក្សនុង
ខណេះនពលដូចននេះ គឺន ងីជាអនក្សបនលឺសនមលងស្ដលប ា្ ញពីក្សតីសងឍមឹដល់មនុសសទូនៅក្សនុងទីងងឹត្នពល
មានវបិតិ្តដូចននេះ ន ងីនធាីជាពនលឺប្រួត្ប្ជាបដល់មនុសសរំុវញិស្ដលប ា្ ញពីក្សតីប្សឡាញ់និង ក្សឪកាសននេះ
ថាា  សិរលីអដល់ប្ពេះជាមាច ស់ប្ពេះវបិតាននន ងីវញិ ។ 



គមពីរ មា៉ា ថា  ៥:១៦ ដូនចនេះ ចូរឲ្យពនលឺរបស់អនក្សរាល់ោន  បានភលឺនៅមុខមនុសសនលាក្សោ៉ា ងននាេះស្ដរ នដីមបឲី្យ
នគន ញីការលអស្ដលអនក្សរាល់ោន ប្បប្ពឹត្តរចួសសរនសីរដំនកី្សងដល់ប្ពេះវបិតាននអនក្សរាល់ោន ស្ដលគង់នៅស្វថ ន
សួគ៌។  

ការស្ែរកាចិត ីនិងផ្នតគ់ំនិត 

មានការរុក្សរក្សន ញីជានប្ចីនពីវត្ថុតាងនិងរណណភាពរបស់រមៃឺកូ្សវឌី១៩ រ ូត្្លិត្បានជាវា៉ា ក់្សស្វងំ ពត៌្មាន
ខលេះពិត្ជាមានស្វរសំខាន់ ន  ីពត៌្មានមួ ចំនួននទៀត្ពំុមានស្វរប្បនោរន៏ននាេះនទ។ ពត៌្មានភាគ
នប្ចីនតាមអនក្សវទិាស្វស្រសតជានប្ចីននធាីការប្ស្វវប្ជាវននាេះ គឺថាមានគំនិត្នោបល់គំន ញីន្សងៗោន  ការរុក្សរ
ក្សន ញីមួ ចំនួនក៏្សមានភាព ទ្ុ ោន នៅនិងន តុ្្លន្សងៗនទៀត្របស់អនក្សរំនាញវទិាស្វស្រសតន្សងៗ 
អនក្សវទិាប្ស្វសតសុខភាពស្វរធារណ:មួ ចំនួនន្សងនទៀត្្ងស្ដរ។ គំនិត្នោបល់ ល់ន ញីន្សងនទៀត្
ននាេះគឺថា  ល់ពីប្បឌិត្វញិ្ញា ណន្សងៗ ន តុ្ចស្មលក្សៗ និងមានរំននឿខុស ា្ង  ល់ខុសនលីអាីមួ ន្សង
នទៀត្ ស្ដលបងកន តុ្នោ មានរមៃឺដ៏កាចស្វហាវននេះមានន ងី។ ចមៃល់ន្សងៗនៅស្ត្បនតមានន  ភ័ន
ប្ច  ំ មានទំនាស់ ន្ត់្គំនិត្ស្ដលមានការចូលរមួន្សងៗោន ន  ីពត៌្មានទងំននាេះមិនប្គប់ប្ោន់តាម
លក្សខខណឌ ខុសៗោន ្ងស្ដរ។  

ដូចជា ក្សយបុរាណបានន លថា នធាីមិនដឹងក៏្សបានស្ដរដឹងនាសំ្ត្នតត ចិត្ត   ខំុ្ក៏្សមិនដឹងថាោ៉ា ងនម៉ាចស្ដរននេះគឺ
ជាឃាល ស្ដរលមនុសសបុពាបុរសនិោ ន  តទ ល់នៅចំន េះរាស្រសតប្ពេះជាមាច ស់តាមរ េះពួក្សោត់្ក៏្សថាបាន។ 

ក្ពះគម្ពីរ ហ ៉ូដស ៤:៦  រាស្រសតអញ នគប្តូ្វបំតល ញនៅ ន  ខាេះខាត្ដំរេិះ ដូនចនេះន  នប្ េះឯងមិនទទួល
ដំរេិះ បានជាអញក៏្សនឹងនបាេះបង់ឯង មិនឲ្យនធាីជាសងឈដល់អញនទៀត្ស្ដរ ន  ីន  ន តុ្ស្ដលងបាននភលច
ចាប់របស់ប្ពេះននឯង ននាេះអញនឹងនភលចកូ្សននៅរបស់ឯងដូចោន ។ 

ចំនុចននេះថានតី្ នរោស្ដលន ងីមានរំននឿនលី នតី្អាីស្ដលន ងីនរឿនលីន  ពិត្ប្បាក្សដនពលស្ដលន ងី
កំ្សពុងប្បឈមនិងនរឿងអាីមួ  ។ ប្តូ្វដឹងថាទិដឋភាព ន្ត់្គំនិត្របស់ន ងីសំខាន់រនបៀបោស្ដលន ងីប្តូ្វ
ប្បកាន់ខាា ប់ខាួន កំុ្សឲ្យមានការភ័នប្ច ភំាពមនទិលសងស ័គំនិត្ខុស្ាងចូលមក្សក្សនុងគំនិត្របស់ន ងី 
ន  ីន ងីអនុញ្ញា ត្ឲ្យវាមានឥទឋិពលមក្សនលីន ងីនឹងបំតល ញទំនាក់្សទំនងរបស់ន ងីក្សនុងប្គួស្វរឬមិត្តភិក្សត
ន ងីននាេះន  ី។  

 



គមពីរ សុភាសិត្ ៤:២៣  ចូររក្សាចិត្តន  អស់ពីពាោម ដបតិ្អស់ទងំ្លននរីវតិ្សុទឋស្ត្នចញពីចិត្តមក្ស 

សពានថៃននេះខំុ្បានលឺនរឿងនស្វក្សនៅ និងស្វថ នភាពទំនាស់ជានប្ចីន ដូចជាការឈចឺាប់  ក្សយប្បមាថតិ្េះនឌៀ
លជានប្ចីនពីបុគាលមិនទន់ជាប្គីសទបរសិ័ទឋនៅន  ី ន  ីក្សនុងននាេះក៏្សមានអនក្សនរឿខលេះស្ដរបាននបាេះ ក្សយ
មិនគួរគមប ី ។ ពួក្សនគមានគំនិត្ស្ខចងោន ទ្ុ ពីោន  និងស្បងស្ចក្សការការ ល់ន ញីន្សងៗោន  ។ ប្គួស្វរខលេះ
មានគំនិត្កំ្សណត់្ថា រមៃឺកូ្សវឌី១៩ គឺប្តូ្វកំ្សនត់្ន  ការចាក់្សថាន បំ ក្ រជាវា៉ា ក់្សស្វងំ មនុសសមាន ក្សនុងចំនោម
មិត្តភិក្សត័ន្សងនទៀត្មិនចង ក់្សព័នឋនិងការរស្រក្សស្វក្សស្ញក្ស ន  បានកំ្សណត់្ការគិត្វាគឺជាទំនា ស្ដល
មាននរឿងរា៉ាងទងំននេះនកី្សត្ន ងី។ ពិភាក្សាប្ត្ង់ចំនុចននេះប្ពេះគមពីរក៏្សបាននលីក្សន ងីថា នចារវាមក្សន  មាន
ស្្នការបំតល ញលួច និងបំតល ញ (គមពីរ  ៉ាូហាន ១០:១០)  ន ងីមិនប្តូ្វបនោត   ច់ខាត្ឲ្យោរក្សសនប្បី
ប្បាស់ ន្ត់្គំនិត្របស់ន ងីនៅក្សនុង ល្ូវរបស់ពួក្សវាននាេះនទ ន  ីក៏្សមិនប្តូ្វឲ្យគំនិត្វាោមួ ដុេះឬចូលក្សនុង
ន្ត់្គំនិត្របស់ន ងីស្ដរ។ ការស្ថរក្សាការ រទំនាក់្សទំនងរវាងន ងីនឹងប្ពេះជាមាច ស់ ប្កុ្សមប្គួស្វរ មិត្តភិក្សត
របស់ន ងីពីគំនិត្អវរិាមានទងំននាេះមានស្វរ:សំខាន់ខាល ងំោស់ក្សនុងនោលរំននឿរបស់ន ងី។  

គមពីរ សុភាសិត្ ១០:១២  នសចក្សតីសំអប់ ននាេះបោត លឲ្យនកី្សត្មានន តុ្ទស់ស្ទងោន  ស្ត្នសចក្សតីប្សឡាញ់ 
ស្ត្ងប្គបបាងំទងំអស់ ទងំអំនពីកំ្ស ុស។  

គមពីរ ១នពប្តុ្ស ៤:៨  ស្ត្មុនដំបូងបងអស់ ប្តូ្វឲ្យអនក្សរាល់ោន មាននសចក្សតីប្សឡាញ់ោន  ឲ្យអស់ពីចិត្តដបតិ្នស
ចក្សតីប្សឡាញ់នឹងប្គបបាងំអំនពីបាបជាអននក្សអននត។  

 

សក្ាម្ក់ារទនួាា នក ៉ូនៗ 

ជាសនងខប  អនុញ្ញា ត្តឲ្យខំុ្ប្បាប់ពីចំនុចននេះ (ប្គួស្វរមួ មានកូ្សនចំនួន៥នាក់្សស្ដលមាននៅសរុប១៥នាក់្ស)
ដូចននេះការនិោ សតនីៅពួក្សនគស្ដលមានោ ុន្សងៗពីោន ពិត្ជាប្តូ្វនិោ ន  ភាពប្តឹ្មប្តូ្វ នពលខលេះ
វាក៏្សមានភាពលំបាក្សក្សនុងការនិោ ្ងស្ដរ។ ការ ក្សចិត្តទុក្ស ក់្សនិងស្ថរក្សាស្ដលលអគឺន ងីនធាីោ៉ា ងោ
មិនប្តូ្វឲ្យមានភាពភ័ ខាល ចក្សនុងទំនាក់្សទំនងក្សនុងការនិោ សតីឬ ក់្សព័នឋនិងការប្បាប្ស័ ទក់្សទងោ
មួ ននាេះនទ មិនថាន  ី ការបាក់្សទឹក្សចិត្ត ការមិនសបា ចិត្ត កំ្ស ងឹ ចំនុចទងំននេះមិនគួរឲ្យរេះ្លប៉ាេះ
 ល់ដល់ពួក្សនគននាេះនទ។ សុខភាព ល្ូវចិត្តមានស្វរសំខាន់ន  ីភាពប្ពនងី ក្សននតី ស្ ន្ក្សរូបកា ពីមិត្ត
ភិក្សត័និងប្គួស្វរក៏្សោចបងកនោ មានរមៃឺនស្រសតស និងវបិត្ត្ងស្ដរ។ វាជាក្សតាពាកិ្សចចស្ដលន ងីជាឪពុក្សមាត  
ប្តូ្វរក្សាការ រ មានការន ល្ី ត្បប្បតិ្ក្សមាសមប្សបចំន េះកូ្សនៗនានពលោមួ ប្តឹ្មប្តូ្វស្ដលមិនមាន



្លប៉ាេះ ល់អវរិាមានដល់ពួក្សនគ។ ជាការពិត្កូ្សនៗ ពួក្សនគសនងកត្នមីក្សនូវោក្សបបកិ្សរោិការន ល្ី ត្បរបស់
ន ងីនៅចំន េះពួក្សនគ។  ក្សនុងគមពីរ ៧:៩ បានស្ចងថា   កំុ្សឲ្យមានចិត្តរ ័សខឹងន  ី ដបតិ្នសចក្សតីកំ្ស ងឹ
រស្មងនៅក្សនុងប្ទូងរបស់មនុសសលៃីនលៃីនទ។ ការប្គប់ប្គងខលួនកំ្ស ងឹខលួនឯងគឺជាប្គឹេះដ៏មាកំ្សនុងការរស់នៅរាល់
នថៃនិងចំន េះន ងីទងំអស់ោន ។  

គមពីរ សុភាសិត្ ១៤:២៦ មនុសសស្ដលនកាត្ខាល ចដល់ប្ពេះន  ូវា៉ា ននាេះមានទីពឹងមាមួំន ន  ីកូ្សននៅរបស
នគនឹងបានជាទីពំនាក់្សស្ដរ។   

ខំុ្ោចសនិន ឋ នបានថាសពានថៃននេះ ការសិក្សាតាមប្បព័នឋអីធ័រននត្ពី ទ្េះពិត្ជាចំណុចប្បឈមធំមួ 
សប្មាប់កូ្សនៗន  ស្វរស្វលានរៀនបានបិទន  ស្វររមៃឺ ល្ងកូ្សវឌី១៩ ។ ន ងីសងឃមឹថានថៃោមួ 
ន ងីទងំអស់ោន នចញ្ុត្ពីស្វថ នភាពមួ ននេះ ។ កំុ្សឲ្យមានោរមាណ៏ថាជាប់ោងំនៅចំនុចននេះអី ន ងីប្តូ្វ
នរឿជាក់្ស ន  ីនមីលនៅអនាគត្ថាពួក្សនគោចនឹងបនាំងបត់្ស្បនខលួនបាន។  ជាមួ និងការរួ ស្ណនា ំ
ប្បឹក្សា ោបំ្ទឲ្យពួក្សនគនរៀនបានន  មានប្បសិទឋិភាពនូវអាីស្ដលពួក្សនគប្តូ្វនរៀនសូប្ត្។ វាជាការទទួលខុស
ប្តូ្វដ៏ធំបំ្ុត្របស់ឪពុក្សមាត  ក្សនុងការរួ អប់រកូំ្សនៗពួក្សនគ មិនថាន  ីការនប្រីសនរសីការនរៀនសូប្ត្ជា
ប្បព័នឋឯក្សរន សិក្សានៅ ទ្េះ។ ឪពុក្សមាត  ប្តូ្វនិោថានិងធានាថាកូ្សនៗប្តូ្វបានអប់របំ្តឹ្មប្តូ្វ មិនស្មនរដឋជា
អនក្សអប់រកូំ្សនៗពួក្សនគននាេះនទ វាគឺជាក្សតាពាកិ្សចចចូលរមួរបស់ឪពុក្សមាត  ។ 

ការតាម្ោនពិនិតយដម្ី តាម្រយ:ពតា៌ន  

ថាីនបីន ងីរួបប្បទេះនូវរមៃឺ ល្ង១ននេះក៏្សន   ន ងីទងំអស់ោន ប្បឈមនិងការទទួល ល់ដឹងរវាងពត៏្មាន
ស្ដលទទួលបានខុសៗពីោន រមួទងំមានចននាល េះខាេះខាត្ន្សងៗោន ។ ពីស្វថ ប័នវរិាស្វស្រសត នសចក្សតីស្ណនារំបស់
រ ឋ ភិបាល និង នសចក្សតីប្បកាសន្សងៗ្ងស្ដរ។ ន  ីក៏្សមានប្ទឹសតីន្សងៗរំុវញិប្ពឹត្តិការណ៏ននេះក្សនុងការ
ន ល្ី ត្បសមប្សបតាមអំណេះអំោក្សនុងប្ពេះគមពីរ។  នៅក្សនុងស្ ន្ក្សទី១ននអត្ថបទននេះន ងីនតត ត្នៅនលីមូល
 ឋ នប្គឹេះននប្ពេះគមពីរន  ីនិងការបក្សប្ស្វ ន ល្ី ត្បនូវចំនុចោស្ដលខំុ្ដឹងចាស់ប្បាក្សដចំនណេះដឹង
ចាស់លាស់ទំនាក់្សទំនងននខប្ពេះគមពីរស្ដលអនុញ្ញា ត្តឲ្យខំុ្មានន តុ្្លសិទិឋអំោចពីប្ទង់ក្សនុងការបក្សប្ស្វ
 ។នទេះជាោ៉ា ងោក៏្សន  ខំុ្មានភាពរកី្សរា នឹងទទួល ក្សពីការ ត្ល់ពត៏្មានប្ត្ ប់មក្សវញិពីអនក្សោ
ន។  

 

 



ដ ីែាោ  ក្ាជ្ញា សពែក្គប ់

 ខណ:ស្ដលន ងីប្បឈមនិងមានទំនាស់ក្សនុងវបិិត្តមួ ននេះក្សនុងរីវតិ្ននេះន ងីប្តូ្វមានសមត្លភាពន  ី
មានមូល ឋ នប្គឹេះននប្ពេះបនទូលស្ដលជាការន ល្ី ត្បនៅនលីទំនាស់ស្ដលន ងីកំ្សពុងប្បឈម។ ប្ពេះគមពីរពំុ
បានប្បាប់ចាស់ពីន ន្ េះរមៃឺកូ្សវឌី១៩ (ន  ីនិងរមៃឺន្សងៗនទៀត្) ។នទេះជាោ៉ា ងោក៏្សន   ល្ូវនន
នោលរំននឿរបស់ន ងីគឺប្តូ្វលនតត ត្នលីប្ពេះអមាច ស់ន សូវប្គីសទជារំ រថា របស់ន ងីរបួទងំប្ពេះបនទូល
ប្ទង់។  

• ស្វងសង់រំននឿនលីនសចក្សតីពិត្មិន្ក្សនរ ៉ា 
• ប្ក្សវា៉ា ត់្ជាប់នៅប្បាជ្ារបស់ប្ពេះជាមាច ស់ 
• នដីរតាមនូវគុណត្នមល នោលការណ៏និងប្គឹេះនន ន្ត់្គំនិត្ោោចប្ក្សរបស់ប្ពេះ រមួមាន នសចក្សតី
សុចរតិ្ សនតិភាព ន  ីមានអំណរក្សនុងវត្តមានប្ពេះវញិ្ញា ណបរសុិទឍ ( គមពីរ រ ៉ាូម១៤:១៧) 

គមពីរ ោ៉ា កុ្សប ៣:១៧-១៨ ស្ត្ប្បាជ្ាស្ដលមក្សពីស្វថ ននលី ននាេះមុនដំបូងនៅថាបរសុិទឋរចួមក្សមាននមប្តី្ចិត្ត 
នសក្សតីសំ ូត្ ចិត្តទន់ ក៏្សនពញន  ក្សតីនមតាត ក្សរុោនឹង្លលអ ឥត្នរសីមុខន  ីឥត្ពុត្មាោ្ង។ ១៨ រ ី
ឯ្លនននសចក្សតីសុចរតិ្ននាេះបាននប្ េះចុេះន  នសចក្សតីនមប្តី្ សប្មាប់ពួក្សអនក្សស្ដលរក្សនសចក្សតីនមប្តី្ននាេះឯង 

 

សដម្េងស្ែ នំាឲ្យភន័ក្ចឡ ំ

មានគំនិត្នោបល់ជានប្ចីន   ោរមាណ៏តទ ល់ខលួន ភាពមិនចាស់លាស់ ភាពមិនពិត្ជាមួ និងប្ទឹសតីជានប្ចីន
មិនពិត្ការ ុប តិ្។ មនុសសជានប្ចីនបានប ា្ ញពីគំនិត្រនវរីវា  ទងំអនក្សខលេះបានទងំប្បកាសថាប្ពេះជា
មាច ស់ជាប្បភពឲ្យពួក្សនគ ល់នរឿងទងំននាេះ ( ការទួសទសន  មនទិលសងស ័ និងប្ោចុងនប្កា ននស្្ន
ដី) ។ កិ្សចចការទអំស់ននេះមានបានរួ ជាប្បនោរន៏វាកាន់ស្ត្បស្នថមនោ មានការភ័នប្ច សំ្ដលនានំៅរក្ស
ភាពខូចខាត្កាន់ស្ត្ធៃន់ធៃរ ជាពិនសសប្សនមីលប្សនម៉ាខាេះគតិ្បណឌិ ត្ នធាីឲ្យនខា  និងមិនមានការលូត្
លាស់រំននឿដល់អនក្សនរឿស្ដល្ នឹងរងនប្ោេះនរឿតាមោា នន តុ្្ល។ នពលខលេះភាពសៃប់ស្វៃ ត់្ជាការ
ន ល្ី ត្បោ៉ា ងលអក្សនុងស្វថ នភាពដូចននេះ។ ការខចេះនូវការប្បឹក្សាវភិាគ បានបនសល់នូវការនៅ ច់ន  ស្ ក្ស
មិនចាស់ការន  ីទញ នូវពត៌្មានប្ទឹសតីខុស ា្ងស្ដលមិនសមន តុ្្ល។  ន  ស្ ក្សន ងីអរប្ពេះ
គុណប្ពេះសប្មាប់ប្បាជ្ានិងសមភាពវភិាគនូវគំនិត្ន្សងៗប្គប់ប្រុងនប្ជា ស្ដលប្ទង់បានប ា្ ញពីគំន ញី
ទងំអស់ននាេះដល់អនក្សដឹក្សនាបំ្គីសទបរសិ័ទឋបាន ល់ន  ីស្ថមទងំមានទំនុក្សចិត្តប្គប់ប្ោន់លាមក្សនុងការ



និោ  ន  ីស្ដលគំនិត្ប្បាជ្ាទងំននាេះបានលាត្ប្ត្ ងពនយល់ជាគំនិត្ដល់ភាពមនទិលសងស ័ៗនិង
ការ ល់ខុសមួ ចំនួនរមួទងំបានន ល្ី ត្បនៅនិងគំនិត្អនក្សទិទន្ងស្ដរ។  

ប្បសិននបីមាននថៃននាេះ នថៃស្ដលមាននពលវនិិចឆ័ លអវាពិត្ជានថៃលអ។ ជាការពិត្ការ្របស់ន ងីន រនពញ
នៅន   ស្វរនអ ចិប្តូ្និច សំបុប្ត្ស្វរន្សងៗ 

មានអនក្សនសនហាជាតិ្ស្ដលមាន ន្ត់្គំនិត្ជាប្គីសទបរសិ័ទឋជាមួ និងការកាន់អំោចរបស់ពួក្សនគ។ ការកាន់
ជាតិ្និ មរកឺារកាប់អំោចវាមិនមានអាីខុសននាេះនទ។ វាជានមាទនភាពន  ីគួរឲ្យសរនសីរស្ដលមាន
ប្បជាជាតិ្មួ ដូចននេះ។ ក្សនុងនាមជាអនក្សនរឿន ងីប្តូ្វស្វា ល់ពីសញ្ា ិត្ពិត្របស់ន ងី ដឹងពីអត្តសញ្ាណ
ស្ដលទក់្សទងនៅនិងនគរប្ពេះ។ 

គមពីរ ភីលីព ៣:២០ ន ងីរាល់ោន  ជាស្វសន៏ស្វថ នសួគ៌វញិ ក៏្សនៅចាបំ្ពេះអមាច ស់ន ស ូវប្គីសទ ជាប្ពេះអងា
សនស្រ ា្ េះ ប្ទង់ោងមក្សពីស្វថ នននាេះឯង។ 

ខំុ្ប្សឡាញ់ប្បនទសជាតិ្របស់ខំុ្ ខំុ្មានអំណរស្ដលបាននកី្សត្មក្សជារនជាតិ្ោនមរកិ្ស ប៉ាុស្នតខំុ្មិនស្ដលអនុញ្ា
ត្តឲ្យប្បនទសរបស់ខំុ្នៅជាប្បនទស ក្សស្វសនាជាទំនិញននាេះន  ី។ ខំុ្ជាក្សមាសិទិឋនននគរប្ពេះ ប្បនទសោ
នមរកិ្សគឺជាប្បនទសស្ដលមានស្្នទីដូចប្បនទសដ៏នទនទៀត្ស្ដរ។ នគរប្ពេះគឺជាោោចប្ក្សដ៏អស់ក្សលបស្ដល
ដឹក្សនានំស្វ រារយប្ពេះជាមាច ស់។ ប្ទង់គង់នៅនិងប្គប់ប្គង ។ នៅនពលស្ដលការកាន់អំោចនក្សលៀវកាល នៅជា
ស្ ន្ក្សនននោលរំននឿ នសចក្សតីសំអប់បាននកី្សត្មានន ងីន  ីមនុសស្ងទងំពួងនិងទទួលការឈចឺាប់។  

(R Loren Sanford--Sadly Loren បាននៅនៅជាមួ ប្ពេះជាមាច ស់ស្ខក្សញ្ញា ឆ្ន ២ំ០២១)។ 

ន ងីនរៀននដីមបដឹីងនូវភាពខុសប្តូ្វតាមរ េះការនប្ក្សបរញ្ា ក់្សប្ពេះបនទូលរបស់ប្ពេះ។ ប្ពេះបនទូលគឹបានប ា្ ញ
ពីភាពជាក់្សលាក់្សពិប្បាក្សដ។ ទីមួ គឺការនបីក្សសំស្ដងឲ្យន ញីន  ប្ពេះវញិ្ញា ណ និង ត្ល់នូវអំនោ ទន
ននការដឹងខុសប្តូ្វនិងនចេះអធិបា  (១កូ្សរថូិស១២:១០) ន  ីនៅក្សនុង (គមពីរន នប្បីរ៥:១៤) ស្អោហា
រងឹននាេះសប្មាប់ស្ត្មនុសសធំ ស្ដលបានប ា្ ត់្ឥស្រនទី  ន  ធាល ប់ខលួនន  ី នដីមបឲី្យបានដឹងខុសប្តូ្វ។ននេះ
ជាប្បធានបទស្ដលនតត ត្នៅការពីភាក្សាខាងមុខនទៀត្។  

គំនិតដោប ខ់សុៗគ្នន  

មនសុសមាន និងប្បកាន់ខាា ប់នូវ ន្ត់្គំនិត្នរៀងៗខលួន ន ងីស្សាងរក្សនូវភាពប្បាក្សដប្បជាជាក់្សចាស់ មានសមត្
លយភាព  ភសតុតាងជាការពិត្ស្ដលោចរក្សនៅបាន។ ក្សនុងនាមជាអនក្សនរឿរំ ររបស់ន ងីគឺប្តូ្វស្ អ្ក្សនលីមូល



 ឋ នប្គឹេះប្បាជ្ាក្សនុងនោលប្ពេះគមពីរន  ីមាន ន្ត់្គំនិត្នលីោោចប្ក្សរបស់ប្ពេះ។ ន ងីមិនប្តូ្វខាល ចននាេះនទ 
ន ងីប្តូ្វរងឹមាបំ ា្ ញការនោរពក្សនុងកិ្សចចពិភាក្សា វានឹងនាមំក្សភាពប្សស់ប្ស្វ ។ 

គមពីរ សុភាសិត្ ២៧:១៧ ស្ដក្សរស្មងសំនលៀងស្ដក្ស ចំស្នក្សមនុសសក៏្សនធាីឲ្យមិត្តសំឡាញ់ខលួមមុត្ប្សួចោ៉ា ង
ននាេះស្ដរ។  

នៅក្សនុងការស្សាងរក្សចនមលី ន ងីប្តូ្វមាន្នទេះក្សនុងការស្វត ប់ នរៀន តល ស់បតូរនោបល់(ប្បសិននបីចាបំាច់)
ន  ីនទេះបីនពលខលេះន ងីមិនបាន ល់ប្ពមនលីគំនិត្អាីមួ ក៏្សន  ស្ត្ន ងីស្វា គមន៏ន  សនិតភាព
ទទួល ក្ស។ ការពិភាក្សាជាមួ ោន និងោន ទមទរការនោរពោន នៅវញិនៅមក្សនដីមបជីាការនបីក្ស ល្ូវនៅរក្ស
ទំនាក់្សទំនងស្ដលជាចាបំាច់ការនបីក្សចំ រក្សនុងការស្វត ប់វាមានស្វរេះសំខាន់ស្ដលដឹក្សនានំ ងីនៅដល់ការ
និោ នៅនសចក្សតីពិត្ននក្សតីប្សឡាញ់ ដូចបានស្ចងក្សនុងគមពីរ (នអនភសូរ៣:១៥) ជាធមាតាការមិនន ល្ី ត្ប
នៅនិងនរោមាន ក់្សស្ដលមានមតិ្នោបល់ន្សងោន ឬនធាីការរេិះគន់ពួក្សនគក្សនុងការពិភាក្សាននាេះវាមិនសមរមយ
ន  ី។  

គមពីរ ទីតុ្ស ៣:២ មិនប្តូ្វនិោ ោប្ក្សក់្សពីអនក្សោឬន ល្ េះប្បស្ក្សក្សន  ី ប្តូ្វមានចិត្តសលូត្បូត្ទងំសំស្ដង
នសចក្សតីសុភាពប្គប់ោ៉ា ង ដល់មនុសសទងំអស់្ង។ 

ការក្សដម្ីក្សនម្  ( ម្ដនាកតិ) 

     នៅក្សនុងបរោិកាសនននសចក្សតីភ័ ខាល ច ភាពសងស ័និងភាពប្សពិចប្សពិល ប្ទឹសតីននការប្សនមីប្សនម៉ា។ 
នសចក្សតីប្បកាសននសក្សលនិ ម ប្គប់ប្គង ចំនួនប្បជារន មានរ ឋ ភិបាលស្ត្មួ  ការប្បឆ្ងំនិងការដឹក្សនាំ
ប្ពេះប្គីសទ សត្ាតិ្រចាឆ ននិងពលបរវិារ រកី្សរាល លោ៉ា ងនលឿនក្សនុងស គមន៏ប្គីសទបរសិ័ទឋ។ថាីៗននេះ បានមតិ្
មួ ចំនួននលីក្សន ងី ទងំននាេះគឺជាការប្សនមីប្សនម ោា នន តុ្្ល ការ ល់ខុស គំនិត្បំស្បក្សបំបាក់្ស និង
បនងកីត្ឲ្យមាននសចក្សតីភ័ ខាល ចជាពិនសសសប្មាប់អនក្សនរឿរំននឿថាីៗ។ អនុស្វសន៏របស់ខំុ្ទក់្សទងចំនុចននេះ
គឺថាបដិនសធន៏នូវការប្បឌិត្ន  ីនតត ត្នលីអាីស្ដលស្ក្សស្ប្បន  ីក្សស្វងស្ក្សលំអ នរៀនបំនពញខលួនស្អងបស្នថម
ជាមួ ប្ពេះបនទូលរបស់ប្ពេះនិងប្ពេះវញិ្ញា ណបរសុិទឋ។  

គមពីរ ភីលីព ៤:៨ មួ នទៀត្បងបអូននអី  នសចក្សតីោស្ដលពិត្ នសចក្សតីោស្ដលគួររាប់ោន នសចក្សតីោ
ស្ដលសុចរតិ្ នសចក្សតីោស្ដលបរសុិទឋ នសចក្សតីោស្ដលគួរប្សឡាញ់ នសចក្សតីោស្ដលមានន ា្ េះលអ នបី
មានសគុណោ ឬជានសចក្សតីសរនសីរោ ននាេះចូរពិចារោពីនសចក្សតីទងំននាេះចុេះ។ 



ជាការពិត្នសចក្សតី្នបាក្សនដីរទទឺមោន ជាមួ នសចក្សតីពិត្ ននេះន  ីជាមូលន តុ្ការនបាក្សប្បាស់នធាីនោ 
មានភាពមនទិលសងស ័ន  ីជាន តុ្្លនធាីឲ្យមនសុសមួ ចំនួន ប្ទឹងនិងរំពប់ដួល។ មនុសសោស្ដល
នទីបទទួលនរឿថាីៗឬមានចំនណេះដឹងខាងប្ពេះគមពីរមិនទន់នពញវ ័ខាងរំននឿនឹង្ រងនប្ោេះន  ការ្
នបាក្សននេះ។ នទេះបីោ៉ា ងោក៏្សន  ន ងីនឹងន ញីភ្ាក់្សន្ី្លនូវភាពន្សងោន សប្មាប់អនក្សស្ដលមានរំននឿ
ចាស់ទំុ ន  ីថាអនក្សោរងឹមាបំានប្បនសីរស្ដលោច ល់ស្វច់ការន  ីោចសួរសំនួរបក្សនៅវញិនលី
ប្ទឹសតីខុស ា្ងមួ ចំនួនននាេះ។ ន ងីទងំអស់ោន ប្សឡាញ់នៅោថ៌កំ្សបាងំ វាប្តូ្វបានទទួលស្វា ល់ន  ីដឹង
ថាជាស្ ន្ក្សមួ ននការ្សពា្ា ដំណឹងលអ ន  ីវាក៏្សជាទំននារមួ ស្ដលនដញឲ្យមានការ ល់ចាស់ថា
រំននឿោមួ ខុស ា្ងនិងរំននឿោមួ ប្តឹ្មប្តូ្វ។ ការខាេះនៅនោលការណ៏សមភាពននការបនប្ងៀនប្ពេះ
គមពីរក៏្សជាមូលន តុ្មួ ស្ដរក្សនុងចំនោមននាេះ។ 

គមពីរ ធីម៉ាូនថទី១  ៤:១ ស្ត្ប្ពេះវញិ្ញា ណ ប្ទង់មានបនទូលោ៉ា ងជាក់្សចាស់ថា នៅប្ោជាន់នប្កា បងអស់ អនក្សខលេះ
នឹងលាចាក្សនចញពីនសចក្សតីរំននឿ ន  ស្វត ប់តាមវញិ្ញា ណបនញ្ញឆ ត្នឹងនសចក្សតីបនប្ងៀនរបស់ពួក្សោរក្សស។  

ម្ិនក្តូវភយ័ខ្លេ ច 

ន ងីប្តូ្វឈរន  រងឹមានំ  ីប្បកាសពីនោលរំ រ(នសចក្សតីភ័ ខាល ចនឹងមិនមានរ័ រំនេះនលីន ងីនទ)
នៅនដីមដំបូងននរមៃឺរាត្ត្ាត្ ខំុ្និងមនុសសន្សងនទៀត្ទទួលការគំរាមគំស្ ងពីនសចក្សតីភ័ ខាល ចដូចជាមាន
ទំ ធំំជាង នមនរាគស្ដលកំ្សពុង ល្ងននាេះ។ ជាអកុ្សសលការគិត្ដូចននេះពិត្ជាប្តឹ្មប្តូ្វ អាីស្ដលកំ្សពុងដឹក្សមុខ
មនុសសន ងីននាេះគឺនានំ ងីនៅនសចក្សតីភ័ ខាល ច ន ងីមានោរមាណ៏ថាមិនោចនធាសប្បស្ សបាន ន ងី
ប្តូ្វមានសុភវនិិចឆ ័ ន  ីន ងីមិនោចឲ្យនសចក្សតីភ័ ខាល ចបញ្ញា មក្សនលីការរសន់ៅរបស់ន ងីបានស្ដរ។  

ខំុ្នៅស្ត្មានរំ រន  ីនរឿចាស់ នលី ក្សយថា កំុ្សភ័ ខាល ចឲ្យនស្វេះ ស្ដលក្សនុងប្ពេះគមពីរមាន ក្សយននេះនលច
ន ងី៣៦៥ដង។ 

ន ងីបានឈនេះនលីភាពភ័ ខាល ច រស់នៅន  ពឹងស្ អ្ក្សនិងមានរំននឿចាស់នលីប្ពេះជាមាច ស់ននន ងី ។ 

ទំនុក្សដំនកី្សង ៣៧:៣  ចូរទុក្សចិត្តនឹងប្ពេះន  ូវា៉ា  ន  ីប្បប្ពឹត្តការលអចុេះ ោ៉ា ងននាេះអនក្សនឹងបាននៅក្សនុង
ប្សុក្សន  ីចំស្អត្ខលួនន  នសចក្សតីពិត្ ។  

នសចក្សតីភ័ ខាល ចស្ត្ងស្ត្ជានដគូរនិងការកុ្ស ក្ស ការកុ្ស ក្សមាននប្ចីនទប្មង់ ។ វាមានការកុ្ស ក្សន  ប្ត្ង់ៗ 
ន  ីការកុ្ស ក្សន្សងនទៀត្ មានលក្សខណេះប្បហាក់្សប្បស្ ល ពត៌្មានមិនប្គប់ប្ោន់ មិនបានប ា្ ញប្គប់



ទងំអស់ ឬ ក់្សក្សោត លការពិត្ប៉ាុនោណ េះ។ មនុសសមួ ចំនួសនសនីសុំឲ្យមានទិននន័ ក្សត់្ប្តាជាក់្សលាក់្ស
នដីមបី្  ប្សួលចាត់្ស្ចងនប្បីប្បាស់។  ្ងស្ដរក៏្សមាននសចក្សតីភ័ ខាល ចថាី ខំុ្បានន ញី ក្សយកាត់្ ក្សនុងទូរទ
សសន៏ ខំុ្ោា ននោបល់ន  ីចំន េះ ក្សយននេះ FOMO ខំុ្បានសួរប្បពនឋខំុ្ថាវាមានន័ ដូចនមតច ប្បពនឋខំុ្បាន
សប្មា ដូចននេះ( Fear of Missing Out)។ ខំុ្គិត្ថា ក្សយននេះវាមិនគួរមាន(អត្ថិភាព) ។ 

ការេំទាសដ់សចក្តីពិត ការកហុកុនំាដៅឈ្នះភាពភយ័ខ្លេ ច 

អស់អនក្សស្ដលមានឧបសគាជាមួ នសចក្សតីភ័ ខាល ចជាទូនៅមិនបានដឹងពីនសចក្សតីពិត្ឬអនុវត្តខុស។ នៅ
នពលស្វវក័្សប៉ាុលបនប្ងៀនពីសស្រ ា្ មខាងវញិ្ញា ណ នលាក្សបានប្បាប់ពីការប្ក្សវា៉ា ត់្ជាប់នៅនប្គឿងសឹក្សរបស់ប្ពេះ
ដូចនៅក្សនុងប្ពេះគមពីរ នលាក្សបាននលីក្សន ងីន ងីជាទហានរបស់ប្ពេះ ( នអនភសូរ ៦:១១)ក្សនុងឃាល ទី១ គឺប្ពេះ
បនទូលបានប ា្ ញថា ដូនចនេះ( នអនភសូរ ៦:១៤) ចូរឲ្យឈរមាមួំនចុេះ ន  ប្ក្សវា៉ា ត់្នសចក្សតីពិត្ ន  ី ក់្ស
នសចក្សតីសុចរតិ្ទុក្សជាប្ប ប់បាងំនដីមប្ទូង។ នៅក្សនុងទីលានននសស្រ ា្ មខាងប្ពលឹងវញិ្ញា ណ ការនរៀបចំ
សប្មាប់សស្រ ា្ ម និងរចួរស់ពីការចាំង ននាេះជានោលបំណង។ ខំុ្សូមបក្សប្ស្វ លំអិត្បនតិច គឺថាន ងីមិន
ោចនគចនវសពីនសចក្សតីភ័ ខាល ច ស្ត្ជាការពិត្ន ងីោចនរៀនឈរត្តាងំនិងវា ។ការត្តាងំន  នសចក្សតី
កាល ហានមិនស្មនបាត់្វត្ថមានននការភ័ ខាល ចននាេះនទ ប៉ាុស្នតភាពនធាសប្បស្ សក្សនុងការភ័ ខាល ចោចនធាីឲ្យ
មានប្ស ុត្ចុេះ។ 

ក្តវូរ កឹែងឹថាសនទសសនណ៏ាខេះានការក្រឆងំនងិក្ពះក្ីសទឬកអ៏ត ់

ខំុ្ជានិចចកាលមានការប្ស្ក្សចិត្តខលេះស្ដរ ចំន េះការនិោ ពីអនក្សបេះនបារនិងប្ពេះប្គីសទ ន  ីជាចុងបញ្ា ប់
នៅនពលនវលាននប្ពឹត្តិការណ៏ោមួ មានស្ត្បនងកីត្នូវនសចក្សតីភ័ ខាល ច និងមានោរមាណ៏មិនសុខប្សួល
ដល់អនក្សនរឿប្ពេះប្គីសទ។ នទេះជាោ៉ា ងោក៏្សន  មាននចត្នាឬោា ននចត្នា នទេះោបំ្ទមិនោបំ្ទការ
បនប្ងៀនទក់្សទងការបេះនបារនិងប្ពេះប្គីសទ ។ ជាញឹក្សញាប់មនុសសមាន ន ល្ី ត្បនៅការខាល់ខាា  ។ ចូរឲ្យន ងី
ឈររងឹមានំ  ីទមទរ ក្សក្សតីសងឃមឹ មិនស្មននសចក្សតីភ័ ខាល ចននាេះនទ។  

( រ ៉ាូម ១៥:១៣) ឥ ូវននេះ សូមប្ពេះនននសចក្សតីសងឃមឹប្បទនឲ្យអនក្សរាល់ោន បានប្គប់អស់ទងំនសចក្សតីអំណរ 
នឹងនសចក្សតីសុខស្វនតដ៏ន រនពញ ន  ស្វរនសចក្សតីរំននឿ ប្បនោរន៏ឲ្យបាននសចក្សតសីងឃមឹជាបរបូិរ ន  
ប្ពេះនចស្វត ននប្ពេះវញិ្ញា ណបរសុិទឋ។ 

ននេះមិនស្មនជានពលនវលាស្ដលស្ដលបរោិ លអិត្លអន់ ពីនពលចុងនប្កា ននាេះនទ ប៉ាុស្នតក៏្សមិនប្តូ្វប្ពនងី 
ក្សននតី ទងំប្សុងស្ដរ  សូមពិចារោនៅនលីការសនងខបនៅនលីការស្វក្សលបងការប្បឆ្ងំបេះនបារនិងប្ពេះប្គី



សទបានសរនសរចំនួន៤ដងក្សនុងប្ពេះគមពីរសញ្ញា ណថាី ន  នលាក្សស្វវក័្សប៉ាុល មានចំនួន៣ដងក្សនុងសំបុប្ត្
របស់ោត់្ នៅចំនុចទី២។ ក្សនុង ១ ៉ាូហាន៤:៣បាននិោ ្ងស្ដរពីវញិ្ញា ណស្ដលទស់ទទឹងនឹងប្ពេះប្គីសទ
នៅក្សនុងនលាកិ្ស ន៏នេះ ស្ត្វញិ្ញា ណោស្ដលមិនប្ពមថា ប្ពេះន ស ូវប្គីសទបានមក្សក្សនុងស្វច់្មនទ ននាេះមិន
ស្មននកី្សត្នចញពីប្ពេះន  ី គឺជាវញិ្ញា ណរបស់ោទទឹងនឹងប្ពេះប្គីសទវញិ ស្ដលអនក្សរាល់ោន បានលឺនិោ ថា
ប្តូ្វមក្ស ស្ត្ឥ ូវននេះក៏្សនៅក្សនុងនលាកិ្ស ន៏  ី។ វាោន នការសងស ័អាីនទន  ី្ ប្សួលនិងកំ្សនត់្នូវ
វញិ្ញា ណខុសទទឹងនិងប្ពេះប្គីសទក្សនុងនពលបចចុបបននននេះ។ វាមិនប្ោន់ស្ត្ជារនាងំនៅវបិត្តិនានពលននេះនទ 
នទេះជាោ៉ា ងោក៏្សន   ប្គប់ការភ័ ខាល ចទងំឡា ប្តូ្វបានពិចារោថាវាោចដួលចុេះបានន  ស្វរ
ដំណឹងលអក្សនុងគមពីរ ៉ាូហាន។ 

គមពីរ  ៉ាូហាន១  ៤:៤ ពួក្សកូ្សនតូ្ចៗនអី  អនក្សរាល់ោន មក្សពីប្ពេះស្ដលគង់ក្សនុងអនក្សរាល់ោន  ននាេះប្ទង់ធំជាងោ
ននាេះ ស្ដលនៅក្សនុងនលាកិ្ស ៏្ ង។ 

នាប្ោននាេះមានការវវិាទន ល្ េះទស់ស្ទងោន ជាមួ សត្ាតិ្រចិាឆ នននាេះ   ការននាេះនឹងសស្មតងមក្សជាសញ្ញា
ន  ីមានអនក្សនរឿខលេះស្បរនៅនរឿនលីសត្ាននាេះ្ងស្ដរ  (វវិរណ: ១៣:១៨) ននេះន  ីជាប្បាជ្ា អនក្សស្ដល
មាននោបល់ ឲ្យអនក្សននាេះរាប់នលខននសត្ាននាេះចុេះ ដបតិ្នលខននាេះជានលខរបស់មនុសសគឺ ៦៦៦។ នប្ចីនឆ្ន ំ
ក្សនលងនៅខំុ្ក៏្សធាល ប់លឺពីនដីមនរឿងននសត្ាននាេះមិនតិ្ចជាង៣នៅ៤ដងន  ី។ 

មិនមានអាីប្តាអាកី្សត់្ជាសញ្ញា នទៀត្នទ(វវិរណ: ៧:៣ & ១៤:១)គឺមានស្ត្ប្តារបស់ប្ពេះជាមាច ស់ប៉ាុនោណ េះ               
ខំុ្ប្ក្ស ក្សនៅន ញីកូ្សននចៀម ឈរនៅនលីភនំសុី ៉ាូនន  ីមានមនុសស ១ស្សន៤មឺន៤ ន់នាក់្សស្ដលមាន
ប្ពេះនាមប្ទង់នឹងប្ពេះនាមប្ពេះវបិតាប្ទង់ក្សត់្នលីថាៃ ស នគបានឈរជាមួ ស្ដរ។ ( វវិរណ: ៣:២) អញនឹង
ក្សត់្ប្ពេះនាមប្ពេះរបស់អញ នឹងន ា្ េះប្កុ្សងន រូស្វ មិថាី ស្ដលចុេះពីស្វថ នសួគ៌មក្សអំពីប្ពេះននអញ ន  ី
នឹងក្សត់្ន ា្ េះថាីរបស់អញស្ដរ។ ( Jon K Newton-A Pentecostal Commentary on Revelation)  

សពានថៃននេះមាន ក់្សមានបទពិនស្វធន៏ការវវិត្តននភាពប្បឌិត្ន ងីនៅនប្គឿងនអ ចិប្តូ្និច(ការបំ ក់្សឈបីទំ ំ
តូ្ចៗជានដីម) សប្មាប់នប្បីប្បាស់កំ្សណត់្អត្តសញ្ញា ណតទ ល់ខលួនរកឺារនប្បីប្បាស់ពត៌្មានន្សងៗ។ ខំុ្មិនោច
បដិនសធន៏នទវាមិនោចនកី្សត្នៅរចួនទនលីរបស់នប្បីប្បាស់ទំននីបទងំននេះ  ស្ត្ខំុ្នរឿចាស់ថារបស់ទងំអស់
ននេះមិនស្មនជារសញ្ញា របស់ោសត្ាកំ្សោចននាេះនទ។ (នអនភសូរ១:១៣) ឯអនក្សរាល់ោន ក៏្សបានលឺប្ពេះបនទូល
នននសចក្សតីពិត្ គឺជាដំណឹងលអពីនសចក្សតីសនស្រ ា្ េះរបស់អនក្សរាល់ោន ន  ស្វរប្ទង់ស្ដរ ន  ីកាលោអនក្ស
រាល់ោន បាននរឿន  ី ប្ទង់ក៏្សនៅចំោនំ  ប្ពេះវញិ្ញា ណបរសុិទឋស្ដលបានសនា។ ន ងីបាន ត្ល់នូវរីវតិ្
អស់ក្សលបដូចស្ដលប្ពេះន ស ូវមានបនទូល ោា ននរោមាន ក់្ស្ក់្ស ក្សរីវតិ្ននេះពីនាក់្សបានន  ី។  



(ខំុ្ឲ្យរីវតិ្អស់ក្សលបជានិចចដល់វា វាមិនប្តូ្វវនិាសនៅអស់ក្សលបនរៀងនៅ ក៏្សោា នអនក្សោ្ក់្ស ក្សវាពីនដខំុ្
បាននទ)។ ( ៉ាូហាន ១០:២៨) 

ដសចក្តីសនិនោា ន ភាគ១ 

១ អនក្សោស្ដលនៅជាប់ក្សនុងទីកំ្សបាងំននប្ពេះដ៏ខពស់បំ្ុត្ ននាេះនឹងបានប្រក្សនៅនប្កាមមលប់ននប្ពេះដ៏មានប្គប់
ប្ពេះនចស្វត ។  ២ ស្អទូលបងាំនឹងន លពីប្ពេះន  ូវា៉ាថាប្ទង់ជាទីពឹងពំនាក់្ស ជាបនាទ  ននទូលបងាំគឺជាប្ពេះនន
ទូលបងាំន  ី ទូលបងាំទុក្សចិត្តនឹងប្ទង់។ ៣ ពិត្ប្បាក្សដជាប្ទង់នឹងរួ ឲ្យឯងរចួពីលប់របស់នា ប្ ន
ន  ីពីនសចក្សតីនវទនាស្ដលនាឲំ្យអនតរា ។ (ទំនុក្សដំនកី្សង ៩១ ១-៣) 

ចំនុចន ត្ីមននរមៃឺរាត្ត្ាត្ ក្សនុងគមពីរទំនុក្សដំនកី្សង ៩១ បាននកី្សត្ន ងីប្គប់ទីក្សស្នលង ននាេះគឺជានសចក្សតីសនា
សប្មាប់មនុសសប្គបោន ក្សនុងការន េះស្លងឲ្យរួ្ ុត្ពីអនាទ ក់្ស។ គំនិត្ននេះបានពនយល់ដល់ខំុ្នៅទំនុក្សដំនកី្សង 
៩១ននេះ ប្បស្ លជាន ងីមិនបានន ញីនូវទិដឋភាពទូនៅ ការតល ស់បតូរ គឺថាន ងីលឺពីកូ្សវឌីប្គប់ទីក្សស្នលង នតី្
ការសនទនាបានដល់ចំនុចោ។ ជាមានស្វរសំខាន់ស្ដលមាន ក់្សៗបានរលឹក្សដឹងពីដំណឹងននេះ នរឿងននេះនធាីនោ
 ន ងីនឹក្សន ញីជានិចច? ខំុ្មិនគិត្ដូចននេះទងំអស់ននាេះនទ។ នតី្អនក្សបានបញ្ឈប់ការរស់នៅរបស់អនក្សនៅ
ក្សនុងពនលឺស្ដលោា នទីបញ្ា ប់ ន  ីស្បរនប្កា នតត ត្នលីបញ្ញា ប្បឈមកំ្សពុងនកី្សត្ន ងី? 

ប្បសិននបីអនក្សោននូវប្បវត្តិស្វស្រសត អនក្សនឹង ល់ថាប្គីសទបរសិ័ទឋស្ដលបាននធាីកិ្សចចការក្សនលងនៅបានបនសល់
ទុក្សជានប្ចីនរំនួ ដល់ការគិត្ដល់អនក្សរំនាន់នប្កា ។ ប្ោក្សនលងមក្សប្គីសទបរសិ័ទឋប្តូ្វបាននគហាមឃាត់្
បញ្ឈប់ក្សនុងកិ្សចចការក្សនុងពិភពនលាក្សននេះ មិនទទួលបានលទឋ្លក៏្សន  ។ ( C.S Lewis) 

នទេះជាោ៉ា ងោប្ពេះបនទូលរបស់ប្ពេះមិនតល សស្ប្បន  ី ប្ពេះជាមាច ស់ប្ទង់ក៏្សមិនតល ស់ស្ប្ប ចូរឲ្យន ងីនៅ
ជាប់និងប្ទង់ខណ:ស្ដលមានសនមលងរខំានន្សងៗន  ីន ងីមិនបាត់្បង់រំននឿទំនុក្សចិត្តនលីប្ពេះនននសចក្សតី
ពិត្របស់ន ងីន  ី គឺជាប្ពេះស្ដលមានអំោចប្គប់ប្គងទងំអស់ នស្វ រារយ ន  ីរារប្ទង់មិនស្ប្ប
ប្បួលបនតចិោន  ី។ 

ដយីងជ្ញក្ពះជ្ញាា ស ់ដយីងម្ិនស្ក្រក្រួ ដ ះដឡីយ ( ា ឡាី ៣:៦) 

ប្ពេះជាមាច ស់មាននចត្នាោមួ  នបាេះបង់ ន ទ្រឬសនងអំោចសិទិឋននពីភពនលាក្សននេះនៅឲ្យនរោមាន ក់្ស
ប្គប់ប្គងននាេះន  ី។  ប្ពេះជាមាច ស់មានអំោចដ៌ម មិានិងសិរលីអរបស់ប្ទង់ ប្ទង់មានអំោចប្គប់ប្គង 
ោោចប្ក្សរបស់ប្ទង់មិនស្ប្បប្បួលនស្វេះន  ី ។  



(នអស្វ ៤០:២៣) ប្ទង់ទំលាក់្ស្រពួក្សអនក្សប្គប់ប្គងឲ្យសូនយនៅ ក៏្សនធាីឲ្យពួក្សនៅប្ក្សមនៅស្្នដីនៅជាឥត្
ប្បនោរន៏ស្ដរ។ 

ចូរឲ្យន ងីនៅជាប់នឹងរំននឿន  ីសមលឹងនៅប្ពេះន  សូវជានមន ត្ីមននរំននឿ (ន នប្ពីរ ១២:១) ន  ីស្សាង
រក្សនរគប្ពេះ (មា៉ា ថា ៦:៣៣)ន ងីបានចាប់ន ត្ីមដំនណីររបស់ន ងីន  ទុក្សចិត្តប្ពេះនិងនសចក្សតីសនា
របស់ប្ទង់។ ចូរឲ្យន ងីកាន់ខាា ប់ជាមួ និងប្ទង់ ន ងីនឹងបញ្ា ប់ជាមួ ប្ទង់ន  ភាពកាល ហានខាល ងំកាល
ន ងីថាា  ខលួនរបស់ន ងីនៅចំន េះប្ពេះន  ពឹងស្ អ្ក្សនលីប្ទង់ នដីមបបី្ទង់ ត្ល់កំ្សលាងំ ប ា្ ញ ល្ូវ បនប្ងៀន
និងដឹក្សនានំ ងីនរៀងរាល់នថៃ។  

១កូ្សរនិថូស ១៥:១០ គឺន  ស្វរប្ពេះគុណស្ដលខំុ្បានមក្សដល់សពានថៃ 

គឺប្ទង់ស្ដលបាននៅជាមួ ន  ីនានំ ងីមក្សដល់ទីននេះ ប្ពេះគុណរបស់ប្ទង់នានំ ងីក្សនុងនាមប្ពេះន ស ូវ។ 

នអស្វ  ៣០:២០ ន  ីនបីនទេះជាប្ពេះអមាច ស់ ប្ទង់ឲ្យអនក្សរាល់ោន សុីនសចក្សតីទំនាស់ទុក្សជាោហារ ន  ី
្ឹក្សនសចក្សតីរបឹជាន់ទុក្សជាទឹក្សក៏្សន   គង់ស្ត្ពួក្សប្គូរបស់ស្អងមិនប្តូ្វលាក់្សពីស្អងនទៀត្ គឺស្ភនក្សឯងនឹងន ញី
ពួក្សប្គូននាេះវញិ។  

 

 

 

 

 


