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ជំងកឺូវីដ - ការពតិ និងប្រឌិតអំពផីលរ ៉ះពាល់  ផ្ផែកទី ២ 

Robin J Johnson 

នៅក្នុងការកក្តម្រវូន ើក្ននេះ ខ្ុុំក្ុំពងុនយិាយអុំពមី្រធានរទរយួចុំននួ កែ ទាក្ទ់ងនឹងស្ថានភាពរចចរុបនន ការចេុះច ូ 
ការរិទខទរ ់ ការរទិម្ពេះវហិារ ការម្ររ ូផ្ុុំគ្នានោយខសុចារ ់ ការសននោិាននោយរង្ហាញពកីារន្លើយតរររស់នគរម្ពេះ
ចុំននួរនួ ។ 

ជាដំរូង សូមអរគុណចពំពា៉ះមតិវិជជមាន  និងការពលើកទឹកចិតតទងំអស់ផ្ដលទទួលបានពៅផ្ផែកទ ី១! 

ពិភពនោក្ទាុំងរូ  បាននឹងក្ុំពុង ល្ងផុតម្គ្នែ៏ ុំបាក្រុំផុតរួយ ម្រសិននរើរិនករនជានព នវោែ៏ ុំបាក្
រុំផុតន េះនទ ចារ់តុំងពីការរញ្ចរ់សង្គ្ង្ហារនោក្ន ើក្ទីពីររក្ ។ ទិែឋភាពរួយកែ បាននក្ើតន ើង គឺការរុំករលងគុំនិត 
នយារ ់ និងយុទធស្ថង្គ្ស្នែើរបីនោេះម្ស្ថយជារួយ ជុំងឺកូ្វីែ ។ ម្កុ្រម្គួស្ថរបានករក្បាក់្គ្នា  រិត្ភកិ្្ជិតសនិទធម្តូវបាន
រុំករក្នចញពីគ្នា រិនអាចជួរគ្នានៅវិញនៅរក្ ពួក្ជុំនុុំមានជនមាលេះ និងការករក្បាក់្គ្នា ន ើយរិននិយាយអុំពីការ
សនម្រចចិត្  ពីននយាបាយែ៏ចម្រូងចម្មាសកែ ក្ុំពុងរន្ន េះនទ ។ មានទសសនៈខុសគ្នាជានម្ចើនចុំន េះ ជុំងឺកូ្វីែន ើ
ខលួនឯង ន ើការ ក្់មា៉ាស់ ការរឹតរនឹ្ងនផសងៗ ន ើយរ ារ់រក្មានការជកជក្កវក្កញក្  ែ៏ស្ថាហារ់នៅន ើវ៉ាក់្ស្ថុំង  
និងការនម្រើម្បាស់ររស់វ ។ 

ចុំណុចរញ្ហាកែ បានន ើក្ន ើងនៅក្នុងអតថរទននេះ ក៏្អាចរណ្តា ឱ្យមានភាពខុសគ្នាខលេះៗកែរ ។ ែូចកែ 
បានរញ្ហាក់្នៅក្នុងកផនក្ទីរួយ “អនក្ម្រក  ជារិនយ ់ម្សរនឹងអវីខលេះ ឬ ទាុំងអស់ននអវីកែ ម្តូវបានសរនសរនៅទីននេះ 
។ សុំណូរពរររស់ខុ្ុំ  គឺសរូទទួ យក្វនៅក្នុងវិញ្ហាណកែ បានសរនសរចុេះ  នែើរបីក្ស្ថងន ើង  ពម្ងឹង និងន ើក្ទឹក្
ចិត្” ។ 
ទិែឋភាពរួយនទៀតនៅសពវនងៃននេះ គឺការភាន់ម្ច ុំ ។ នោយស្ថរកតការយ ់ន ើញ និងព័ត៌មានកែ មានភាពម្ចរូក្
ម្ចរ ់គ្នាន េះ រនុសសជានម្ចើនយ ់ម្ច ុំ ។ ការកណ ុំខាងសុខភាព  និងរទរបញ្ញត្ិសុខភាពរន្ផ្លលស់រូ្រ  នៅក្នុង
ក្រណីខលេះនសទើរកតរា ់នងៃ  ន ើយភាពផទុយគ្នាម្តូវបានរង្ហាញ  ឱ្យន ើញក្នុងចុំនណ្តរអនក្ជុំ ញ  កែ នគនៅថា  ជារួយ
ក្ុំ ុសក្នុងការកណ ុំកែ បានន វ្ើន ើងជាញឹក្ញារ់ ។ 

និយាយពីកផនក្ទីរួយ ន ើយម្តូវគូសរញ្ហាក់្រដងនទៀត  គឺជាចុំណុចរញ្ហាននការភ័យខាលច  កែ នៅកតម្តួតម្តក្នុងជីវិត
ជានម្ចើន ។ ការភ័យខាលចននេះក្ុំពុងម្គរ់ម្គងជីវិតជានម្ចើន ម្រក  ជារិនករន ជាអវីកែ នទើរកតនក្ើតន ើងន េះនទ ។ វ
បានរង្ហាញឱ្យន ើញឥ ូវននេះ នោយស្ថរកតម្គឹេះរិននៅនឹងក្កនលង ។ ការភ័យខាលចក្ុំពុងកតជុំរុញសមាជិក្ម្គួស្ថរ នៅ
សមាា្ន ើម្គួស្ថរែ៏នផសងៗនទៀតឱ្យចាក្់វ៉ាក់្ស្ថុំង  ឬជាជនម្រើសរិនឱ្យចាក្់វ៉ាក់្ស្ថុំង ។ ការនម្ជើសនរីសរុគគ ម្តូវកតនគ្នរព  
វជាការភ័យខាលចកែ រុេះនរីការនគ្នរព ។ 

អសរតថភាពក្នុងការម្គរ់ម្គងជនមាលេះ  កែ រិននឹក្ស្ថានែ ់ទាុំងននេះនៅក្នុងម្គួស្ថរ  និងក្នុងចុំនណ្តររិត្ភ័កិ្្ គឺជាក្តា
ែ៏គួរឱ្យរំខានរួយកែ បាននក្ើតន ើងផងកែរ  នៅក្នុងក្រណីរួយចុំនួន ។ សមាា្ននវិរតិ្រចចុរបននបានរណ្តា ឱ្យ  មាន
ការោតម្តោងកែ ផុសន ើងនៅភាពទន់នខោយ  កែ ោក់្ខលួននៅនម្ការនផទក្នុងជីវិតរួយចុំនួន ។ ទុំ ក់្ទុំនងកែ 
ចារ់នផ្ើររអាក្់រអួ នៅនព កែ សមាា្នក្ើតន ើង  បានម្បារ់នយើងថា  មានអវីរួយកែ ៃ្ន់ ៃ្របានបាត់នៅរូ ោាន
ម្គឹេះន ើយ ។ គឺនយើងខាលុំង កែ នៅម្តង់ចុំណុចនខោយរុំផុតររស់នយើង ។ 
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នរើឯងអន់ងយក្នងុនងៃ ុំបាក្ ន េះន្ាេះថាឯងមានក្ុំឡុំងតចិនទ ។ សភុាសតិ ២៤:១០ 
ពួក្ជុំនុុំនៅភាគខាង ិចបានរស់នៅជារួយ នឹងអាររមណ៍រិនពិតននសុវតថិភាពអស់រយៈនព ជាយូរ ។ "Sermonettes 
for Christianettes" (នសើរ ូនកណត និង ម្គីស្ថានកណត) ែូចកែ នោក្ Kevin Conner (ខាវីន ខនណឺ) នឹង
និយាយជាញឹក្ញារ់ថា ។ នយើងពឹងកផែក្ន ើម្ពេះរនទូ   នែើរបីន វ្ើឱ្យខុ្ុំសរាយចិត្  ន វ្ើឱ្យខុ្ុំមានអាររមណ៍ ែ  ធា បាន
នូវការអកណែតនោយឥតគិតនងលនៅកាន់ភាពអស់ក្ បជានិចច  ជារួយនឹងឧរសគគតិចតួច  ឬគ្នាន ។ ខុ្ុំគិតថានយើង
ម្រក  ជាភាាក់្ែឹងខលួននៅនឹងការពិតងមី? 

ចូរឲ្យែងឹថា នៅជានន់ម្កាយរងែស ់នងឹមានម្គ្ន ុំបាក្ណ្តស ់២ ែបិតនៅម្គ្នន េះ រនសុសនឹងម្សឡញក់តខលនួឯង ទាុំង
ម្សឡញម់្បាក្ ់ អតួអាងគ រ មានឫក្ខពស ់ ម្រមាងនរើ ង្ហយ រនិស្ថាររ់ង្ហារឪ់ពកុ្មាាយ ររ ិគណុ មានចតិ្រនិ
ររសិទុធ ។ ្រី ូនង ទ ី២ ៣:១-២ 

ថ្ងៃភ្លពីភ្លើ - ថ្ងៃចុងពប្កាយ 

មានការរីក្ស្ថយភាយននគុំនិតភលីនភលើៗ និងការម្សនរើម្សនរចាស់ ម្តូវបានកចក្ចាយ សនពញស គរន៍តររ
យៈម្រព័នធផសពវផោយសងគរនផសងៗ និងនវទិកា ។ មានម្ទឹស្ី ុរ ិតជានម្ចើន  រួរជារួយនឹងការសននិោានែ៏ម្រឌិត ននការ
ផ្លលស់រូ្រក សន និងជីវស្ថង្គ្ស្កែ នក្ើតន ើង  តររយៈការចាក្់វ៉ាក់្ស្ថុំង ។ ការនបាក្រនញ្ហោតខលេះ បានរត់នៅជិតនឹងការ
ពិត (ែូចមានកចងក្នុងកផនក្ទី ១) ឯខលេះនទៀតម្គ្នន់កតជាម្ទឹស្ីកែ រិនអាចនៅរួច  និងនម្គ្នេះថាាក់្រុំផុត ។ 

អនក្ម្រក  ជា ៃ្ ់ថា  នតើខុ្ុំមានចរិតរឹងរូសរនិ្ចជារួយ នឹងការរនញ្ចញរតិទាុំងននេះកែរឬនទ  រ ុកន្ នរាគវិក្ ចរិតននេះ
ម្តូវកតនៅនចញថា វជាអវី ។ នព ជីវិតរនុសសរងនៅផ រ េះ  ់  ខុ្ុំរិនសុុំនទាសចុំន េះការនិយាយកររននេះនទ ។ 

ឱ្រងរែនូនអើយ នរើបានទាន់ន ើញរនសុសណ្តន្វើខសុអវ ី ន េះអនក្រា គ់្នាកែ នែើរនោយម្ពេះវញិ្ហាណ ចរូែុំរង់អនក្ន េះ
នោយចតិស្ភុាព ម្ពរទាុំងម្រយត័ខលួនឯងផងកម្ក្ងម្តវូនសចក្ដ ីបងួកែរ ។ កាឡទ ី៦:១ 
ជីវិតររស់រនុសស ម្គួស្ថរ និងរិត្ភាពម្តូវបានក ក្ ួរ នោយការនបាក្ម្បាស ់។ ននេះរិនករនម្គ្នន់កតជាការយ ់ន ើញ
នផសងៗគ្នាន ើរញ្ហាជាក់្ោក់្រួយរ ុនណ្ត្ណេះនទ រ ុកន្ខុ្ុំនជឿថាពួក្នគគឺមាន  គុំនិតរនវីរវយកែ មាននែើរក្ុំនណើតពីរិស្ថច  
ន ើយជា ទធផ ន វ្ើឱ្យខូចែ ់នរណ្តមាាក់្ រួរទាុំងអនក្ទន់នខោយ នោត ៃង់ និងនិរនទាសកែ ម្តូវបានរញ្ចុេះរញ្ច ូ 
ឱ្យនជឿការកុ្ ក្ទាុំងននេះ ។ ម្ពេះគរពីរម្តូវបាននគនម្រើខុសផលូវនៅក្នុងវិ្ីនផសងៗែ៏គួរឱ្យសែរ់នខពើររុំផុត នោយយក្នចញពីរ
រិរទ ន ើយទុំន រនែើរបគី្នុំម្ទែ ់ការម្សនរើ ម្សនរ  ន ើយនិងអនក្ខលេះកងរទាុំងអេះអាងថា  វិវរណៈងមីររស់ម្ពេះ ។ 

កតម្ពេះវញិ្ហាណ ម្ទងម់ានរនទ ូយា៉ាងជាក្់ចាសថ់ា នៅម្គ្នជានន់ម្កាយរងែស ់អនក្ខលេះនងឹោក្ចាក្នចញពីនសចក្ដីជុំននឿ 
នោយស្ថារត់រវញិ្ហាណរនញ្ហោត នឹងនសចក្ដរីនម្ងៀនររសព់ួក្អារក្ស ។ ្រី នូង ទ១ី  ៤:១ 
ចុំណ្តុំ៖ រតិរួយចុំនួនខាងនម្ការម្តូវបានភលក់្រសជាតិនោយរទពិនស្ថ្ន៍ររស់នយើងនៅក្នុងរែឋ Victoria (វីក្្ូរា) រ ុកន្
ការនិយាយជារួយអនក្ែនទ  មានភាពម្សនែៀងគ្នាជានម្ចើននៅក្នុងយុតា្ិការនផសងនទៀត ។ 
ឥ ូវននេះ នយើងមានសក្រមភាពររស់រោាភិបា កែ បានរងក ឱ្យមានភាពផទុយគ្នា ។ មានរទរបញ្ញត្ិ និងការម្តួតពិនិតយ 
កែ នព ខលេះមានការនងឿង ៃ្ ់  អុំពីអតថម្រនយាជន៍ររស់វ ។ នៅក្នុងយុតា្ិការនផសងៗ កែ នយើងមាាក់្ៗ បានរស់នៅ
ក្នុងអុំ ុងនព ជុំងឺរាតតាតននេះ មាននរឿងជានម្ចើនកែ នយើងមានរញ្ហា ននការនសមើភាពជារួយរោាភិបា  ែ ។ ការទាក់្
ទាញអាររមណ៍ គឺនែើរបីនិយាយអុំពី  ការម្គរ់ម្គងយា៉ាងរឹងមា៉ាត់  ការខក្ចិត្  រិនសរន តុផ   ចរៃ ់  ការរិនជារ់
ោរ់  និងសូរបីកតការសនម្រចចិត្ែ៏ចករលក្កែ ម្តូវបានន វ្ើន ើងនោយរោាភិបា   និងអាជាា្រនផសងៗ ។ នទាេះជាយា៉ាង
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ណ្តក៏្នោយ វពិតជាមានតនរលតិចតួចណ្តស់  នរើមាន ក្នុងការរាយរញ្ជីរទរណែឹងទាុំងអស់  នោយស្ថរអនក្កែ រង
ផ រ េះ  ់  នោយពួក្នគែឹងយា៉ាងចាស់ អុំពីផ រ េះ  ់ររស់វ ។ ខុ្ុំរិនចង់រកនថរភាពតនតឹង និងម្ចរូក្ម្ចរ ់
នោយការ រែិត អុំពីអវីកែ នយើងរិនអាចផ្លលស់រូ្រ ឬម្គរ់ម្គងបានន េះនទ ។ ជុំនួសនៅវិញ  ខុ្ុំចង់នផ្លាតន ើអវីកែ នយើង
អាចម្គរ់ម្គងបាន  ខលួននយើងផ្លា ់  និងការន ល្ើយតរររស់នយើងផ្លា ់ ។ 

នតើការពតិសុំខានក់ែរឬនទ? 
នៅក្នុងកផនក្ទីរួយ  នយើងបាននិយាយអុំពីការពិត ននថាាុំរនោររុំបាត់ការភ័យខាលច ។ “ការភ័យខាលចកតងកត ជា

នែគូ ែជារួយនឹងការកុ្ ក្ ។ ការកុ្ ក្មានទម្រង់នផសងៗគ្នា ។ គឺការកុ្ ក្នោយរិនចាស់ោស់ ។ រ ារ់រក្មាន
នរឿងនផសងៗនទៀតកែ មានភាពម្សពិចម្សពិ   ព័ត៌មានរិនពិត  ឬការរង្ហាញរិនពិត  ឬការពិត ក់្ក្ណ្តា  ។ 

នយើងរស់នៅក្នុងពិភពនោក្សពវនងៃននេះ កែ ការពិតអាចទទួ យក្បាន ។ ម្រព័នធផសពវផោយព័ត៌មាន រិនករន
ម្គ្នន់កតជា 'ជាចរន្ែ៏សុំខាន់' ែូចកែ អនក្ខលេះនសនើន េះនទ រ ុកន្ម្គរ់ម្រព័នធផសពវផោយទាុំងអស់ បានោក់្ការរងវិ ផ្លា ់
ខលួនររស់ពួក្នគន ើវិ្ីកែ ពួក្នគរាយការណ៍ព័ត៌មាន  និងផសពវផោយព័ត៌មាន ។ ខុ្ុំម្សឡញ់ន ើយនជឿថា 'ម្រព័នធ
ផសពវផោយម្គីស្ថាន' នឹងម្តូវបានន ើក្ក ង  រ ុកន្វរិនកតងកតន ចន ើងនៅក្រណីន េះនទ ។ មានសភុាសតិចាស់រួយ
កែ នយាងនៅន ើ  ម្រព័នធផសពវផោយររស់ពិភពនោក្ ន ើយវក្ុំពុងរាយការណ៍ ។ “ ន តអុវីបានជាទុក្ឱ្យ ការពិតចូ 
នៅក្នុងផលូវនននរឿង ែ?” ន ើយនតើនយើងបានរង្ហាញឱ្យន ើញ នរឿងននេះរ ុ ានែង? រួយចុំនួនវអាចម្តូវបានក្ុំណត់គុណ
 ក្ខណៈ  ពួក្នគយក្រតិនយារ ់ និងសនរលងខលីៗពីការសមាាសន៍ ន ើយចាក់្វន ើងវិញនម្ៅររិរទ នែើរបីន វ្ើឱ្យនៅជា
នរឿងកែ រំជួ ចិត្ ឬជុំរុញការ ុំនអៀងររស់ពួក្នគ ។ នព កែ ព័ត៌មានននេះបានចាក់្ផោយ  ម្រក  ពួក្នគរាយ
ការណ៍  នោយមានការ ុំនអៀងតិចជាង នៅសពវនងៃននេះ ។ ពិភពនោក្បានកម្រជាករក្កខ្ក្គ្នាជាពីរម្កុ្រ ។ មានអនក្នៅ
ខាងន វ្ង និងអនក្នៅខាងស្ថាុំ ន ើយរិនសូវមាននៅកខសក្ណ្តា រ ុ ាននទ ។ 

ឧទា រណ៍យា៉ាងចាស់ោស់រួយ គឺការរាយការណ៍ក្នុងអុំ ុងនព ការនបាេះនោាតនៅ ស រែឋអានររិក្កា ពីោាុំរុន 
។ ម្រព័នធផសពវផោយកែ គ្នុំម្ទ នោក្ម្តុំ បានរាយការណ៍ពីការពិតររស់ពួក្នគ ក៏្ែូចជារូ ោាននោក្រ ៊ីែិនកែរ ពួក្
នគទាុំងពីរបានអេះអាងថា ទីតុំងររស់ពួក្នគពិតនរៀងៗខលួន នៅក្នុងក្រណីនីរួយៗ ។ នតើការពិតនៅឯណ្ត? ពីចមាាយ 
(នៅខាងនម្ការននេះ) ការស្ថានររស់អនក្ គឺ ែែូចររស់ខុ្ុំកែរ ។ 

នៅស រែឋអានររិក្ នរឿងងមីៗអុំពីអូង្គ្ស្ថា ីម្តូវបានរុំផទុេះនចញពីសមាមាម្ត  និងរុំនផលើស ។ ក្រណីរួយននេះម្តូវបានរាយ
ការណ៍នៅក្នុងសារព័ត៌មាន ABC (ស្ថជីវក្រមផសពវផោយសម្លេងតាលវិទ្យុអូង្គ្ស្ថា ី) ររស់នយើង៖ 

“វីនែអូរួយចុំនួនកែ ងតបានអុំ ុងនព ន វ្ើបាតុក្រម ម្តូវបានរុំភាន់តរអ ៊ីន្ឺណិត ។ ជាឧទា រណ៍ វីនែអូននរ ូ សី
កុ្របក្រមនែើរនោាេះនៅរក្ម្កុ្របាតុក្ររួយម្កុ្រម្តូវបានពិពណ៌ នៅន ើ Twitter ថាជា ‘អនក្ទិញនម្គឿងនទសនៅក្នុងហាង 
កែ ម្តូវបានវយម្រហារ [នៅ] ជាយម្កុ្ង Melbourne (ករ រ ន)’ ។ ន ើយ ក្យចចារអារា៉ារបានផទុេះន ើង ន ើម្កុ្រ
ន វសរ ុក្អានររិក្កែ មានអនក្អភិរក្សនិយរន ើន ើងថា អាជាា្ររោាភិបា ម្សនមា រួយបានផ្លាច់អ ៊ីន្ឺណិតនៅរែឋ 
Victoria (វិចតូរីយា៉ា)” ។ 

អនក្អតា្ិរាយជាក់្ោក់្នៅស រែឋអានររិក្  ម្តូវបាននគរាយការណ៍ថាក្ុំពុងសួរនៅន ើ Channel YouTube ររស់
ពួក្នគ " នៅនព ណ្តកែ នយើង្លន នម្រនទសអូង្គ្ស្ថា ី និងនោេះក ងរនុសសកែ ម្តូវបាននគជិេះជាន់ កែ ក្ុំពុង
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រងទុក្ខនៅនម្ការរររផ្លាច់ការ?" (ម្រភពរួយម្តូវបានពិនម្គ្នេះរិនទទួ ស្ថា ់) គឺយា៉ាងរ្យ័តណ្តស់ ន ើយក៏្គួរឱ្យ
អស់សុំនណើចណ្តស់កែរ ម្រសិននរើ រិនករនជាការរុំភាន់នៅការពិតែ៏ ៃ្ន់ ៃ្រកររននេះនទ ។ 

រនុសសនៅពីនម្កាយការភូតកុ្ ក្ទាុំងននេះ កែ រុំនភល និងខុំសម្ររសម្រួ ការពិត ពួក្នគខុំនម្រើន វ្ើវនែើរបីរញ្ហាក់្ និងគ្នុំ
ម្ទរនរៀរវរៈររស់ខលួននគផ្លា ់ ។ រិនថាខាងន វ្ងោាយ ឬខាងស្ថាុំោាយន េះនទ សុទធកតម្រកាន់នូវរន គរវិជាាររស់ខលួន  
កែ ជាម្ពេះររស់ពួក្នគ  ន ើយម្រកាន់ខាារ់នៅក្នុងតនរលណ្តក៏្នោយ ។ 

វជានរឿងរួយកែ សុំខាន់ណ្តស់កែ ថា ក្នុង រជាអនក្នជឿ  នយើងរិនម្តូវរត់នែញតរការម្សនរើម្សនរររស់អនក្ែ៏នទ 
ឬការរងវិ ការម្សនរើ ម្សនរន ើស្ថានភាពនោយចុំន េះ ឬកា ៈនទសៈជាក់្ោក់្ណ្តរួយន ើយ ។ រិនថាវ  ជា
របាយការណ៍ម្រព័នធផសពវផោយកែ នយើងឮ ឬមានអវីអវិជជមានអុំពីរនុសសជាក់្ោក់្ន េះនទ ។ នយើងម្តូវពិនិតយនរើ ពី
ម្រភព ពិនិតយការពិត ន ើយនិងម្តូវម្បាក្ែឱ្យចាស់ថា  នយើងរិនផសពវផោយព័ត៌មានរិនពិត ឬព័ត៌មានរិនពិត ។ 

ចូរ នរើ ម្គរទ់ាុំងអស ់ន ើយកានខ់ាារត់រនសចក្ដកីែ ម្តរឹម្តវូ   កងសោ នូចិច ទ១ី ៥:២១ 
តរទសសនៈម្ពេះគរពីរ នសចកី្្ពិតគឺោច់ខាត ។ វក៏្រិនម្តូវការរកនថរកែរ  រិនម្តូវការ  'នវជជរណឌិតរងវិ '  នែើរបពីម្ងឹងវ 
ន ើយក៏្រិនគួររនថយន េះន ើយ នៅតរវិ្ីណ្តរួយនែើរបរីនងកើតវកែរ  កែ នគនៅថា 'ការកក្ រែខាងននយាបាយ' ។ 

នតីសិ្ថង្គ្ស ្នងិរទរញ្ហាររសរ់ោាភបិា  
     ម្គរ់ទីក្កនលងកែ នយើងធាលរ់រស់នៅ នោយរិនគិតពីយុតា្ិការ នយើងទាុំងអស់គ្នាម្តូវកតនោេះម្ស្ថយជារួយ 
នឹងការសនម្រចចិត្ និងរទរបញ្ញត្ិកែ ោក់្រក្ន ើនយើង នោយរោាភិបា ររស់នយើងក្នុងការរ ុនរ ងររស់ពួក្នគ នែើរបី
ម្គរ់ម្គងវិរតិ្កូ្វែីននេះ ។ សម្មារ់រនុសសជានម្ចើន ការទទួ យក្ែុំរូ ាន  ពីអនក្កែ រិនករន  ជារង្គ្នី្ជារ់នោាតពិត
ម្បាក្ែ រ ុកន្គឺជាអនក្កែ កតងតុំងររស់រោាភិបា  គឺជារញ្ហាម្រឈរ ។ 'អនក្ជុំ ញ' ទាុំងននេះបានម្បារ់នយើងពីអវី
កែ   នយើងអាចន វ្ើបាន ឬរិនអាចន វ្ើបាន ខណៈកែ  'អនក្ជុំ ញ' នផសងនទៀតជាញឹក្ញារ់មានគុំនិតខុសៗគ្នា សូរបី
កតទសសនៈផទុយក៏្នោយ ។ 

យា៉ាងណ្តក៏្នោយ រនុសសជានម្ចើននជឿថារោាភិបា ររស់ពួក្នគ (អាម្ស័យន ើក្កនលងកែ ពួក្នគរស់នៅ) បាន
រុំនពញការង្ហរ ែក្នុងម្គ្ន ុំបាក្  ។  អនក្នផសងនទៀតរិនអាចរង់ចាុំរ ូតែ ់  ការនបាេះនោាតរ ារ់ នែើរបីនបាេះនោាតររស់
ពួក្នគរដងនទៀត  នែើរបីអាចរនណែញរោាភិបា រចចុរបនន  ររស់ពួក្នគឱ្យចុេះនចញ ។ អនក្ខលេះកងរទាុំងម្បាថាាថា វអាចន វ្ើ
បានោរ់ៗនៅនទៀត នទាេះជាក្នុង ទធិម្រជា្ិរនតយយររស់នយើង  វរិនករនជាជនម្រើសក៏្នោយ ។ សម្មារ់ម្រជាជនអូ
ង្គ្ស្ថា ី នយើងនឹងមានឱ្កាសរង្ហាញទសសនៈររស់នយើង  តររយៈម្រអរ់សនលឹក្នោាតនៅក្នុងការនបាេះនោាតរែឋ  និងការ
នបាេះនោាតស ព័នធរ ារ់នៅោាុំ ២០២២ ។ 

នទាេះជាយា៉ាងណ្តក៏្នោយ នយើងម្តូវចាុំក្នុងចិត្ថា នទាេះរីជាជុំងឺរាតតាតជាអកុ្ស  អនក្ខលេះក៏្ន វ្ើននយាបាយនោយ  
នោយវរិនករនជារញ្ហាននយាបាយន េះនទ  នម្ េះវជាវិរតិ្សុខភាព ។ វអាចនៅរួច (រនុសសជានម្ចើននិយាយថាវគឺ
ជា) នរែឹក្ ុំជាក់្ោក់្រួយចុំនួនកែ នម្សក្ឃ្លលនអុំណ្តច និងការម្គរ់ម្គងន ើសមាសភាពររស់ពួក្នគ ពួក្នគក្ុំពុង
កតពាយារទាញយក្អតថម្រនយាជន៍ពីស្ថានការណ៍ន េះ ។ ការសនងកតនរើ   អនក្កែ កាន់រន គរវិជាាមា៉ាក្សនិយរ  
និងជុំននឿថានយើង  ន ើញថាពួក្នគពិតជាម្គរ់ម្គងវិធានការយា៉ាងខាលុំងកាល  និងការម្តួតពិនិតយជាងអនក្កែ រិនករនមា៉ាក្ស
និយរ ។ 
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ការពាយារម្រោុំង  នឹង  ការរនញ្ចញរតិតរម្រព័នធផសពវផោយសងគរជានម្ចើនជុុំវិញ  ជុំងឺកូ្វែី (ឧសភា ោាុំ២០២០) 
 យក្រែឋរង្គ្នី្នូកវ នស ង់ Jacinda Ardern (ចាសុនីោ អាឌឺន) ពិតជាបានផ្ ់នព នវោែ ់ Kiwis (គីវ)ី នែើរបី
ពិចារណ្ត ។  ងបាននិយាយថា "នយើងនឹងរន្កាលយជាម្រភពននការពិតកតរួយររស់អនក្" ។ 

នព ន េះមានអនក្ែឹក្ ុំ  កែ បានរង្ហាញអាក្របកិ្រិយាញនញើត កែ ន វ្ើឱ្យនយើងទាុំងអស់គ្នារនញ រនញ  និងផ្ ់ន តុ
ផ ឱ្យនយើងម្ពួយបាររភនោយឥតខុស រ ុកន្អវីកែ អាម្ក្ក់្ជាងននេះនៅនទៀតន េះ គឺការខូចខាតកែ បានន វ្ើន ើង
ចុំន េះរនុសសកែ មានកី្្សងឃឹរររស់ពួក្នគ  នៅរួយនងៃកែ ន ើក្ន ើង  នឹងម្តូវបាត់រង់នៅវិញពីររីនងៃនម្កាយរក្ ។ 

សូរបីកតនៅនព ខុ្ុំសរនសរ  យក្រែឋរង្គ្នី្ Victorian(វិចតូនរៀ) ក្ុំពុងកណ ុំនីតិកា  កសវងរក្ការពម្ងីក្អុំណ្តឱ្យបាន
ុ្ំទូ ុំទុំ ោយ  គឺវនម្គ្នេះថាាក់្ណ្តស់  និង ៃ្ន់ ៃ្រ - ន ើយជាការពិតកែ អាម្ក្ក់្ ។ នរែឹក្ ុំគណរក្សម្រោុំង 

Victorian (វិចតូនរៀ)  នោក្ Matthew Guy (មា៉ាថាយ  គី) បានពណ៌  យក្រែឋរង្គ្នី្ Daniel Andrews (ោនីកយ 
  អននម្ទ) ថា "រិនករនម្គ្នន់កតម្សវឹងន ើអុំណ្តចនទ" រ ុកន្ "រុំ នវ" រ ារ់ពីចារ់ស្ីពីជុំងឺរាតតាតកែ បាននសនើ
ន ើងងមី  ម្តូវបានោក់្ជូននៅសភារែឋ ។(ស្ថរព័ត៌មាន Sky News នងៃទី២៧ កខតុោ ោាុំ២០២១) ។ "នរធាវីជាន់ខពស់
នៅទីម្កុ្ងករ រ ន (Paul Hayes) បានស្ីរន ាសរោាភិបា  Andrews ចុំន េះការម្រញារ់ម្រញា ់ ល្ងកាត់ចារ់
ស្ីពីជុំងឺរាតតាតងមីររស់ខលួន  នោយគ្នានការពិនម្គ្នេះនយារ ់ម្តឹរម្តូវ  នោយនិយាយថា  វិក័្យរ័ម្តននេះនឹងផ្ ់ឱ្យ
 យក្រែឋរង្គ្នី្ និងរែឋរង្គ្នី្សុខាភិបា  "អុំណ្តចកែ រិនសរន តុផ នែើរបីន វ្ើ ែូចកែ ពួក្នគចង់បាន" ។ (អូង្គ្ស្ថា
 ី នងៃទី ២៨ កខតុោ ោាុំ ២០២១) ។ 

រញ្ហាម្រឈរររស់នយើង គឺនែើរបីរក្ោទសសនៈវិស័យនននគរម្ពេះ  ក្នុងការន ល្ើយតរ និងអាក្របកិ្រិយាររស់នយើងកែ សរ
ម្សរ  និងម្សរតរការន វ្ើជា  សសិសររស់ម្ពេះនយស ូវម្គីសទ ។ នយើងរិនករនជារនុសសជុំ ន់ទីរួយ កែ ម្រឈររុខ
នឹងការ ុំបាក្កររននេះនទ ន ើយម្រសិននរើម្ពេះនយស ូវនៅរកងែរងែង់  នយើងនឹងរិនករនជារនុសសចុងនម្កាយន ើយ ។ 
ែូចនៅនឹងរញ្ហាម្រឈរ និងជនមាលេះទាុំងអស់នៅក្នុងជីវិត  នយើងម្តូវការរូ ោានម្ពេះគរពីរ កែ មានតុ យភាព  និងភាព
ម្តឹរម្តូវ  នែើរបីរង្ហាញអុំពីអុំណេះអុំណ្តង និងសក្រមភាពររស់នយើង ។ នៅក្នុងកផនក្ទីរួយ នយើងបានពិភាក្ោគ្នា  អុំពី
រូ ោានម្គឹេះសម្មារ់ជីវិតកែ បានស្ថងសង់ “នៅន ើងមោ — ម្បាជាាកែ រក្ពីស្ថានន ើ”  ។ 

ការចេុះច ូនៅរែឋអុំណ្តច 
ការនោាេះនៅរុខ សូរឱ្យនយើងពិចារណ្តនូវអវី កែ អនក្សរនសរពីរ ក្់ នៅក្នុងម្ពេះគរពីរសញ្ហាងមីបាននិយាយ ទាក់្ទងនឹង
ការស្ថារ់រង្ហារ់  និងការចុេះចូ ចុំន េះអាជាា្រកែ ម្គរ់ម្គង ។ 

ស្ថវ័ក្រ ុ បានសរនសរនៅកាន់ពួក្រ ូរោស់នតឿនពួក្នគឲ្យ «ចុេះចូ នឹងរាជការ» (រ ូរ ១៣:១) ។ រ ារ់រក្ គ្នត់បាន
និយាយយា៉ាង រែិតរកនថរនទៀតថា  អាជាា្រម្តូវបានោក់្ជុំនួស  នោយម្ពេះសម្មារជ់ាម្រនយាជន៍ររស់នយើង និងរនរៀរ
កែ នយើងគួរកតស្ថារ់តរ នែើរបីឱ្យមានរនសិការ (រ ូរ ១៣:២-៨) ។ ខុ្ុំបានឮនគនិយាយនទៀតថា  ម្រសិននរើរោាភិបា
 រិនរនម្រើផ ម្រនយាជន៍ររស់នយើង ន េះន វ្ើឱ្យពួក្នគបាត់រង់សិទធិពីការកតងតុំងររស់ម្ពេះ ែូនចនេះន ើយ នយើងរិន
ចាុំបាច់នគ្នរពតរពួក្នគនទ? នរើែូនចនេះករន  អ ៊ីចឹងរ ុ យ ់ខុសនោយនិយាយអវីកែ គ្នត់បានន វ្ើ  ែូចជានៅសរ័យ
កា ររស់គ្នត់ អាជាា្រនៅោាយពីការផ្ ់នៅអភិបា កិ្ចច ែ ។ 
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ស្ថវ័ក្នពម្តុសក៏្សរនសរកែរ  និងនិយាយអុំពី ការចុេះចូ នឹងអុំណ្តចម្គរ់ម្គង ។ វជាការសុំខាន់ក្នុងការក្ត់សមាា ់
នៅររិរទគរពីរកែ នពម្តុសបាននិយាយនៅកាន់នរឿងននេះ ។ គ្នត់បាននិយាយអុំពីរាង្គ្ស្ែ៏ជានក្រដិ៍អាក្រ កែ ម្ពេះអងគបាន
នម្ជើសនរីសជាពិនសស (១នពម្តសុ ២:៩) អនក្កែ ម្តូវបាននៅ ឱ្យរស់នៅក្នុងជីវិតកែ ខុសពីអនក្ែនទ ផទុយពីនោកិ្យ
ននេះ ជាជីវិតកែ មានកិ្តិ្យស  និងការថាាយនសរ ីែែ ់ម្ពេះ ។ នោយគិតក្នុងចិត្ន េះ នយើងនឹងពិចារណ្តនោយម្រុង
ម្រយ័តននូវែុំរូ ានពិនសសររស់នពម្តុស ។ 

ចូរឲ្យចេុះច ូ នឹងម្គរទ់ាុំងចារ់ ននរនសុសនោក្នោយយ ែ់ ម់្ពេះអមាាស ់នទាេះនរើនឹងនសដច ទកុ្ជា្ុំរណ្តាច់ ១៤ ឬ
នឹងនៅហាាយ ទកុ្ែូចជាអនក្កែ នសដចចាតក់ចងផង កែ នោក្ទាុំងន េះសុំរារ់ន្វើនទាសែ ព់កួ្អនក្ កែ ម្រម្ពឹត្
អាម្ក្ក្ ់ន ើយនងឹសរនសើរែ ព់កួ្អនក្ កែ ម្រម្ពឹត ្ែវញិ ១៥ ែបតិម្ពេះម្ទងស់ពវម្ពេះ ឫទយ័ ឲ្យរុំបាត ់ក្យសុំែចីុំក្តួ
ររសរ់នសុសនលល ៃងន់ចញ នោយស្ថរក្រិយិា ែ ។ ១នពម្តសុ ២:១៣-១៥ 

សម្មារ់អនក្កែ នែើរតរម្ពេះនយស ូវ  អនក្កែ ម្រកាន់ខាារ់  និងរស់នៅនម្ការការែឹក្ ុំររស់ម្ពេះនយស ូវម្គីសទ មាន
ក្កនលងកែ ផដ ់នៅនសរីភាព កែ នយើងអាចរស់នៅបាន ។ វជានសរីភាពកែ ចារ់នផ្ើរនៅក្នុងចិត្ររស់នយើង  ក្កនលង
រួយកែ ជានគរម្ពេះ   
គឺជាអុំណ្តចែ៏មានឥទធិព រុំផុត  កែ ជានសរីភាពកែ គ្នាននរណ្តមាាក់្អាចែក្ ូតបានន ើយ ។ 

គឺម្តូវចេុះច ូទកុ្ែចូជារនសុសមាននសរភីាព កតរនិករននោយនម្រើនសរនី េះ នែើរបនីឹងរុំរតិរុំបាុំងនសចក្ដអីាម្ក្ក្ន់ ើយ 
ម្តវូចេុះច ូែចូជាអនក្រុំនររីរសម់្ពេះវញិ ។ ១នពម្តសុ ២:១៦ 

នៅសរ័យកែ នោក្ស្ថវក័្រ ុ  និងស្ថវក័្នពម្តុសបានសរនសរ  អាជាា្រកែ សថិតនៅនម្ការ ការម្គរ់ម្គងររស់រោាភិ
បា រ ូមាុុំង  គឺពុក្រ ួយ  និងអយុតិ្្រ៌ ន ើយអ្ិរាជនីរ ូ (Nero) ម្តូវបាននគស្ថា ់នោយស្ថរ  ភាពនឃ្លរនៅ  និង
អុំនពើការសងកត់ សងកិនររស់គ្នត់ ។ ស្ថវក័្នពម្តុស និងស្ថវក័្រ ុ  កែ បានម្បារ់នយើងឲ្យនគ្នរពតរអាជាា្រ ម្តូវបាន
នគសមាលរ់ែូចគ្នា ។ ជាទូនៅ សម្មារ់ពួក្នយើងកែ រស់នៅនោក្ខាង ិច ការម្រឈររុខនឹងការជិេះជាន់កររននេះ រិន
ករនជាអវីកែ ពួក្នយើងភាគនម្ចើនម្តូវនោេះម្ស្ថយន េះនទ ។ ន េះរិនករនមានន័យថា នយើងម្តូវបានន ើក្ក ងពីការ
នរើ ន ើញ និងជួរម្រទេះភាពអយុតិ្្រ៌ ឧរបតិ្ន តុនន ការនរីសនអើងជាតិស្ថសន៍ ការនរីសនអើងផលូវនភទ ការនរីសនអើង និង
រញ្ហាសងគរែ៏អាម្ក្ក់្នផសងៗនទៀតន េះនទ ។ នយើងរិនម្តូវម្រឈររុខនឹងអវីកែ ម្សនែៀងនឹង ឬនសមើភាព បី ាញ
ររស់ Nero ន េះនទ  នទាេះជាយា៉ាងននេះកី្្ មានម្រជាជាតិរួយកែ រនុសសរងទុក្ខនវទ   យា៉ាងខាលុំងនៅនម្ការរររ
នឃ្លរនៅ  និងការជិេះជាន់  នឹងជានម្ចើននទៀត  ែូនចនេះអនក្នែើរតរម្ពេះនយស ូវម្គីសទ កែ ម្រឈររុខ  នឹងការនរៀតនរៀន  
ការ ុុំឃ្លុំងក្នុងគុក្  និងការស្ថលរ់យា៉ាង ៃ្ន់ ៃ្រ ។ 
កា ណ្តរនសុសសចុរិតមានជយ័ជុំនេះ ន េះរណ្តាជនមាននសចក្ដអីុំណរជាខាលុំងនម្ក្ក ង កតនរើកា ណ្តរនសុស
អាម្ក្ក្ប់ានតុំងន ើង ន េះជនទាុំងឡយ ុំគ្នាពនួខលនួវញិ ។ សភុាសតិ ២៨:១២ 

ន តផុ កែ កាលយនៅជាក្ុំ ងឹ 
នយើងម្រក  ជារិនចូ ចិត្ ន ើយកងរទាុំងអាចរិនយ ់ម្សរយា៉ាងខាលុំង ជារួយនឹងអវីកែ នរែឹក្ ុំ

ននយាបាយនផសងៗ ក្ុំពុងន វ្ើន េះនទ ឬទាុំងអស់ទាក់្ទងនឹងជុំងឺរាតតាតកូ្វីែ  និងវិធានការកូ្វីែររស់ពួក្នគ  ន េះគឺជា
សិទធិររស់នយើង ។ នយើងរិនរីក្រាយនឹងការនម្រើវិធានការែ៏ ៃ្ន់ ៃ្រន េះនទ  ជាពិនសសនៅក្នុងរែឋ Victoria (វិចតូរីយា៉ា) ។ 
ទីម្កុ្ង Melbourne (ករ រ ន) បានកាលយជាទីម្កុ្ងកែ ស ូម្ទាុំ  នឹងការរិទខទរ់រយៈនព យូររុំផុត  ននទីម្កុ្ងណ្តរួយ
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ក្នុងពិភពនោក្ សរុរ ២៦២ នងៃ (ន ើយការរឹតរនឹ្ងរិនសរន តុផ នៅកតមាន) ។ ការអនុវត្ការរិទខទរ់កែ ន វ្ើឱ្យ
ខូចខាត និងន វ្ើឱ្យអនដរាយ ចារ់ និងការរឹតរនឹ្ងម្តូវបានអនុវត្ កែ រនុសសជានម្ចើន  នឹងម្រឈរនឹងការម្រឈរខាលុំង
 ួស  ពីអុំណ្តចររស់រោាភិបា  ។ រិននិយាយអុំពីការករងកចក្ជារុគគ  និងស គរន៍ នព រចចុរបនន  តររយៈ
ការចាក្់វ៉ាក់្ស្ថុំងជាក្ុំ ិត ។ យា៉ាងណ្តក៏្នោយ នយើងម្តូវកតកសវងរក្វិ្ីស្ថង្គ្ស្នែើរបីន ល្ើយតរក្នុងការទរ់  ខណៈនព 
កែ រក្ោជុំ រននភាពសុចរិត  និងរក្ោភាពនស្ថាេះម្តង់ររស់នយើងនៅនឹងក្កនលង ។ 

ឱ្រនសុសនអើយ ម្ពេះបានរង្ហាញឲ្យឯងស្ថា ន់សចក្ដកីែ  ែ នតើម្ពេះនយ វូ៉ាសពវម្ពេះ ឫទយ័ឲ្យឯងម្រម្ពតឹែ្ូចនរដច នរើ
រិនករនឲ្យម្រម្ពឹតន្ោយសចុរតិ ឲ្យម្សឡញន់សចក្ដសីរបុរស ន ើយឲ្យនែើរជារយួនងឹម្ពេះននខលនួ នោយសភុាពរារទារ
រ ុនណ្តណ្េះ ។ រកីា ៦:៨ 

នម្ៅពីការសនម្រចចិត្ែ៏គួរ ឱ្យសងស័យរួយចុំនួនជុុំវិញ ជុំងឺកូ្វីែ នៅរែឋ Victoria ែូចជានៅក្នុងរែឋនផសងៗនទៀត  នយើងមាន
ន តុផ ម្សរចារ់ជានម្ចើនកែ   ន វ្ើឱ្យមានការខក្ចិត្  និងសូរបីកតក្ុំ ឹង ។ វង្ហយនឹងខឹង ន ើយចង់រនញ្ចញ
ក្ុំ ឹងន េះ ។ ក៏្រ ុកន្ នយើងម្តូវកតរស់នៅ  និងន ល្ើយតរក្នុង រជារាង្គ្សដររស់ម្ពេះ  នោយម្បាជាា  និងការម្គរ់ម្គងខលួនឯង 
។ 

ក្ុុំឲ្យនៅាចតិ ្ នោយនម្ េះរនសុសកែ ម្រម្ពឹតអ្ុំនពើអាម្ក្ក្ន់ ើយ ក្ក៏្ុុំឲ្យម្ចកណននឹងរនសុសនកាងកាចកែរ ។ សភុាសតិ 
២៤:១៩ 
នៅនព កែ អាររមណ៍ ររស់នយើងនក្ើនន ើងនៅក្នុងខលួននយើង ន េះវកតមាាក់្ឯងរិនអាចជាគនលឹេះសម្មារ់ ការន ល្ើយតរ
ររស់នយើងបាននទ ។ ម្គរ់រន្ាបាយទាុំងអស់នយើងអាចខឹង   រ ុកន្កុ្ុំែ ់ចុំណុចកែ   រងកែ ់នម្គ្នេះថាាក់្ែ ់ខលួនឯង  
ឬអនក្ែនទន េះន ើយ ។ 
ចូរខឹងចេុះ កតក្ុុំឲ្យន្វើបារន ើយ ក្ុុំឲ្យនសចក្ដីក្ុំ ងឹររសអ់នក្នៅែរារែ ន់ងៃ ចិន ើយ ២៧ ក្ក៏្ុុំឲ្យអារក្សមានឱ្កាស
ឲ្យនស្ថេះ ។ នអនភសរូ ៤:២៦-២៧ 

ម្ពេះវហិារ(ពកួ្ជុំនុុំ)ម្តវូបានរទិការជរួជុុំ 
ការរិទម្ពេះវិហារពិត បានរងកឱ្យមានការខក្ចិត្ និងការម្សង្ហក្ចិត្ ក្នុងចុំនណ្តរស គរន៍ម្គីសទររិស័ទ និងជា
ម្ពឹតិ្ការណ៍រួយកែ ខុ្ុំរិនសរាយចិត្ជាពិនសស  ។ នយើងម្តូវកតទទួ ស្ថា ់  នទាេះរី ជារោាភបិា រិនបាននម្ជើស
នរីសពួក្ជុំនុុំក៏្នោយ រ ុកន្បាននម្រើការក្ុំណត់ន េះឱ្យទូ ុំទូោយ  រួរទាុំង  'ម្កុ្រស្ថស ' នៅក្នុងការរិទកែរ ។ 

ការអនុនោរតររទរបញ្ញតិ្ នែើរបីរក្ោម្ពេះវិហារនៅកតរិទ ឬែុំនណើរការន ើងវិញ នោយចុំនួនមានក្ម្រិត គឺជាចុំណុច
ននជនមាលេះ ។ ឯជនអនីតិភាពពួក្នគ បានពាយារនគចពីរទរបញ្ញត្ិ និងរិនម្តូវបានចារ់ខលួន ។ ន ើយអនក្ខលេះក៏្បាននគច
ខលួនរួច  ខណៈអនក្ខលេះនទៀតម្តូវបានពិន័យ ។ 

ជាញឹក្ញារ់ម្តូវបានវយតនរល នែើរបីរង្ហាញអុំពីភាពម្តឹរម្តូវននការរន្ែុំនណើរការ 'ម្ពេះវិហារ' នៅនព ននេះ គឺនែើរបីនម្រើ
ការររលឹក្ោស់នតឿនររស់អនក្និពនធន នម្ពើរ រិនករននែើរបីនបាេះរង់នចា ការជួរជុុំគ្នាននអនក្នជឿន ើយ (ន នម្ពើរ ១០:
២៥) ។ តរអវកីែ នយើងពាយារ ការោស់នតឿនននេះរិនទាក់្ទង នឹងកា ៈនទសៈរចចុរបននររស់នយើងនទ ។ អនក្សរ
នសរននម្ពេះន នម្ពើរ គឺសុំនៅនៅន ើការអនុវត្រួយ កែ ក្ុំពុងអភិវឌឍកែ អនក្នជឿម្តូវបានកញក្ខលួនពួក្នគ ន ើយរិន
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ចូ រួរក្នុងជីវិតននពួក្ជុំនុុំ នោយន វ្សម្រក សនរឿងទាុំងន េះ កែ ករងកចក្អនក្នជឿ ពីចុំនួនម្រជាជនកែ នៅស  ់
កែ ជាម្គីស្ថាននោយក ក្ ។ ន  គឺនសចក្ដីម្សឡញ់នោយគ្នាន ក្ខខណឌ  និងអុំនពើ ែ  ។ 

នៅនព ន េះ  ការតស ូម្រោុំងនឹងការម្ររូ ផុ្ុំ អាចជាការភ័យខាលចរួយ ។ ការភ័យខាលចននរោាភិបា ររស់ទីម្កុ្ងរ ូរ 
និងការនរៀតនរៀនររស់ពួក្ម្គីស្ថាន  គឺជាការពិតកែ អនក្នជឿម្តូវម្រឈររុខ ។ ស្ថានភាពររស់នយើងមានភាពខុសករលក្
គ្នាខលេះៗ នោយ ស្ថរការរឹតរនឹ្ង ជុំងឺកូ្វីែររស់នយើង នទាេះរីជានយើងយ ់ម្ពរ ឬអត់យ ់ម្ពរក៏្នោយ ជុុំវិញការកណ ុំ
អុំពីសុខភាព រិនករនជាការនរៀតនរៀន  ឬការរ ុនរ ងនែើរបីឱ្យម្ពេះវិហារនៅនសៃៀរស្ថាត់ ។ 

តរពិតនយើងរិនម្តូវបាននគហារឃ្លត់ រិនឱ្យនិយាយន េះនទ ។ នទាេះរីជាវម្តូវបានន វ្ើ ឱ្យពិបាក្ជាងននេះរនិ្ច ។ 
នយើងខុ្ុំសូរកងលងអុំណរគុណចុំន េះ ម្គរ់រន្ាបាយនផសងៗ កែ នយើងខុ្ុំមានក្នុងការផ្ ់នសវផោយ និងផសពវផោយ
ព័ត៌មានែ ់គ្នានៅវិញនៅរក្ ។ រញ្ហាែ៏ ុ្ំរុំផុតជារួយ នឹងការរិទម្ពេះវិហារ  គឺការខវេះការម្រក្រគ្នា កែ ម្រក្រនោយ
អតថន័យ នោយផ្លា ់ និងការម្រក្រនោយទ ់រុខ ។  ក្យថា 'ម្រព័នធផសពវផោយសងគរ' គឺជាន្ាេះខុសនម្ េះវរិនករន
ជា 'សងគរ' នទ ។ Zoom ឬ Skype ឬ Web X ជានែើរ  គឺ ែសម្មារ់ការទុំ ក់្ទុំនងព័ត៌មានណ្តស់  រ ុកន្រិនមានអវី
ជុំនួសរាងកាយនទ  នោយផ្លា ់ អន្រក្រមររស់រនុសស  និងការរ េះ កែ ចាុំបាច់សម្មារ់ទុំ ក់្ទុំនងណ្តរួយ ។ 

សុំខាន់ណ្តស់កែ ម្តូវនរៀន និងែឹងថាសររភូរិណ្តកែ នយើងគួរម្រយុទធ ។ នយើងរិនអាចម្តូវបាត់រង់សិទធិផ្លា ់ខលួន 
ររស់នយើងនទ នយើងនភលចម្រយុទធនែើរបីអនក្កែ   រិនអាចនិយាយនោយខលួនឯងបាន ។ អយុតិ្្រ៌រិនបាត់នៅណ្តនទ 
ក្នុងអុំ ុងនព កូ្វីែ ។ អនុញ្ហាតឱ្យនយើងែឹក្ ុំ  ថារព ររស់នយើងក្នុងការន វ្ើ ឱ្យមានភាពខុសករលក្គ្នា   នៅក្នុងជីវិត
ររស់នរណ្តមាាក់្ ។ 

ចូរជយួសនង្គ្ង្ហាេះពកួ្អនក្ កែ នគែកឹ្ ុំនៅឲ្យម្តូវស្ថលរ ់ន ើយរាុំងរាពកួ្អនក្កែ ក្ុំពុងកតនៅឯទសីុំឡរ់ចេុះ  ១២ នរើឯង
ថា នរើ  នយើងរនិបានែឹងនទ ឯម្ពេះកែ ម្ទងង់លឹងនរើ ចតិ ្នតើម្ទង់រនិពចិារណ្តន ើញ ន ើយកែ ម្ទង់កងរក្ោម្ព ងឹ
ឯង នតើរនិម្ជារនទឬ នតើម្ទង់នងឹរនិសងែ ់រនសុសទាុំងឡយតរការកែ នគម្រម្ពតឹន្ទឬអ ី។ សភុាសតិ ២៤:១១-
១២ 
ម្ពេះររសន់យើងរនិជារគ់្នុំងនទ ។ ជុំននឿអ្ិ្រមជាតិរិនម្តូវបានរារាុំងនទ ។ នយើងម្គ្នន់កតម្តូវនរៀនន វ្ើការ  ជារួយម្ពេះ
វិញ្ហាណររិសុទធ តររយៈម្រព័នធផសពវផោយ  កែ នយើងម្រក  ជារិនធាលរ់ស្ថា ់ ។ ម្ពេះវិញ្ហាណររសិុទធរិនម្តូវបាន
ោក់្ក្ម្រិតនទ ន ើយនយើងនៅកតន ើញរនុសសបានជាសេះនសបើយ  និងទទួ ឥទធិព ពីម្ពេះក្នុងអុំ ុងនព ទាុំងននេះ  ជុុំ
វិញអន្រក្រមម្រព័នធផសពវផោយ ។  

ម្ពេះវិហារអាចម្តូវបានរារាុំងរង្ហាក់្   រ ុកន្ នគរររស់ម្ពេះរិនម្តូវបានរិទខទរ់  ឬចាក់្នស្ថរ  ឬរិទទាារន ើយ ។ 

នងៃននេះជានងៃសនង្គ្ង្ហាេះន ើយ ។ ២ក្រូិនងសូ ៦:២  
នគ្ន រុំណងររសម់្ពេះរិនបានផ្លលសរ់្រូនទ ។ នសចក្ដីរង្ហារ់រញ្ហាឱ្យរនងកើតសិសស  រនម្ងៀនការទូ ានររស់ម្ពេះទាុំងរូ   
ន ើញថាជីវិតបានផ្លលស់រូ្រតររយៈម្ពេះនចស្ថា  និងម្ពេះ រររស់ម្ពេះនយស ូវ  នៅរិនមានការផ្លលស់រូ្រន ើយ ។ ន ើយ
នទាេះរីជាម្រធានរទរួយ សម្មារ់រួយនងៃនទៀត  វមានតនរលនិយាយថា ម្ពេះររស់នយើងរិនបាននបាេះរង់នចា នយើង ឬ
ពិភពនោក្ននេះនទ ។ កូ្វីែរិនករនជាទីរញ្ចរ់ននពិភពនោក្នទ  ន ើយក៏្រិនករនជា  ការរញ្ឈរ់នគ្ន រុំណងររស់ម្ពេះ  
កែ ក្ុំពុងនក្ើតមានកែរ ។ 
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ឯែុំរ ូានផងម្ពេះនយ វូ៉ាវញិ ន េះនៅជារជ់ានចិច ន ើយែុំរេិះក្នងុម្ពេះ ឫទយ័ម្ទងក់្៏នៅជាែរារែ អ់សទ់ាុំងែុំណត
នៅ ។ ទុំនុក្ែុំនក្ើង ៣៣:១១ 

ការម្រោុំងតវ៉ា - ការម្ររ ូផ្ុុំនោយខសុចារ ់
ការរស់នៅក្នុង ទធិម្រជា្ិរនតយយ  ម្រជាព រែឋមានសិទធិម្ររូ ផុ្ុំ  ក្នុងការតវ៉ានោយម្សរចារ់ និងនោយសនិ្វិ្ី ឬ
ជាពិ្ីរុណយសរូ ភាព ។  ខុ្ុំបានចូ រួរ  និងនែើរែកងែនោយសនិ្វិ្ី ជារួយរនុសសរារ់ ន់ ក់្នផសងនទៀត នែើរបី
រំន ច និងតវ៉ាម្រោុំង នឹងទនងវើែ៏នម្ពនផសននការពនលូតកូ្ន ។  ខុ្ុំក៏្បានចូ រួរក្នុងការម្បារពធពិ្ីរុណយម្គីសទររិស័ទ  រ្ង
នទៀតជារួយនឹងរនុសសរារ់ ន់ ក់្  នែើរែកងែយា៉ាងរីក្រាយតរទីម្កុ្ង ុ្ំៗ  នោយរនលឺសុំន ង  និងអរអរស្ថទរជុំននឿ
ររស់នយើងន ើម្ពេះនយស ូវម្គីសទ ។ 

នតើអនក្នជឿគួរចូ រួរក្នុងការម្ររូ ផុ្ុំនោយរិននគ្នរពចារ់ឬនទ? សម្មារ់ខុ្ុំ វគឺពិតជាសុំន ង 'នទ' ។ ខុ្ុំែឹងថាអនក្ខលេះ
ម្រក  ជារិនយ ់ម្សរ រ ុកន្ខុ្ុំមានការពិបាក្ក្នុង ការនម្រៀរន្ៀរអុំនពើ ឹងោជារួយ នឹងឋានៈររស់ម្ពេះរាជាណ្តចម្ក្ 
។ «នសចក្ដីសុចរិតររស់ម្ពេះ នឹងរិនជារ់នឹងក្ុំ ឹងររស់រនុសសន ើយ» ។ (Brian Simmonds TPT(កម្រន សុីររ ុ
ន)) 

ែបតិនសចក្ដកី្ុំ ងឹររសរ់នសុស រិនកែ សុំនរចតរនសចក្ដសីចុរតិររសម់្ពេះនទ ។ យា៉ាក្រុ ១:២០ 
ទាក់្ទងនឹងការរិននគ្នរពតររែឋរបនវណី (ការតវ៉ាខុសចារ់) អនក្ខលេះនិយាយថា ពួក្នគនម្ជើសនរីសស្ថារ់រង្ហារ់ម្ពេះ ជា
ជាងរនុសស  ។ ជុំ រែ៏នងលងនូ! ម្បាក្ែណ្តស់ថា ននេះជាអវីកែ នយើងទាុំងអស់គ្នាមានចុំណូ ចិត្? នោយពាយារ
រង្ហាញអុំពីភាពម្តឹរម្តូវននអាក្របកិ្រិយាខុសចារ់  ពួក្នគបានន ើក្ន ើង  អុំពីក្រណីនក្មងម្រុសជនជាតិន នម្ពើររី ក់្ 
និងោនីកយ   (ោនីកយ   ជុំពូក្ ៣ និង ៦) ។ រ ុកន្នយើងម្តូវយ ់ពីររិរទគរពីរ ។  រញ្ហាម្រឈរសម្មារពួ់ក្នគ  គឺ
នៅជុុំវិញពួក្នគ  ការរញ្ហាឲ្យថាាយរងគុំរូរមាស  និងរម្មាររិនឲ្យអ្ិស្ថាន ។ ម្តូវបាននគនម្រើផងកែរ គឺក្រណីររស់ស្ថវ័
ក្ (កិ្ចចការ ៤) រ ុកន្រ្ងនទៀតនយើងម្តូវម្រកាន់ខាារ់នូវររិរទគរពីរ ។ សូរពិចារណ្តអុំពីនសចក្ដីកងលងការណ៍សុំខាន់ររស ់
ស្ថវក័្នពម្តុស និងស្ថវក័្យ ូហាន  កែ ទាក់្ទងនឹងជនម្រើសររស់ពួក្នគ  នែើរបីរន្និយាយអុំពីម្ពេះនយស ូវ ។ 

រួចនោក្នៅរក្វញិ ហារផ្លាចរ់ិនឲ្យនយិាយ ឬរនម្ងៀន នោយនវូម្ពេះ រម្ពេះនយស វូនទៀតន ើយ ១៩ កតនពម្តសុ នងឹ
យ ហូាន ន្លើយតរថា នរើគួរគរបនីៅចុំន េះម្ពេះ ឲ្យនយើងខ្ុុំស្ថារត់រនោក្រា គ់្នា ជាជាងស្ថារត់រម្ពេះ ន េះសរូ
ពចិារណ្តចេុះ ២០ ែបតិនយើងខ្ុុំនឹងក ងនយិាយពកីារកែ នយើងខ្ុុំបានន ើញ ន ើយឮ ពុុំបាននទ ។ ក្ចិចការ ៤:១៨-២០ 
ក្នុងស្ថានភាពទាុំងពីរខាងន ើននេះ អនក្ ក់្ព័នធរិនមាននទាសននរទ ឹងោនទ រ ុកន្ពួក្នគម្រកាន់ខាារ់នូវជុំននឿររស់ពួក្
នគយា៉ាងកាលហាន នៅនព កែ មានការគុំរារក្ុំក ង  នោយការោក្់ទណឌក្រមចុំន េះ ការរិនសម្ររសម្រួ  ឬរញ្ឈរ់
សក្រមភាពស្ថស ម្សរចារ់ ។ 

ការតវ៉ាកែ មាន ក្ខណៈគន លើន  ិងោ និងរុំផលិចរុំផ្លលញន វ្ើតិចតួច ក្នុងការផ្លលស់រូ្រចិត្អនក្ននយាបាយ ឬទទួ បាន
ការគ្នុំម្ទពីម្រជាជនទូនៅ ។ ជាងមីរ្ងនទៀត ក្យ 'ករក្កខ្ក្' ចូ រក្ក្នុងគុំនិត ។ 

រនសុសរួន ៉ារករងអុចអា  ឲ្យនក្ើតមាននសចក្ដទីាសក់ទងគ្នា ន ើយរនសុសមានចិតន្ម្កា្ ន េះរ ំងចារជ់ានម្ចើន ។ 
សភុាសតិ ២៩:២២ 
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ការពិចារណ្តសុំខាន់រួយ  ម្រសិននរើអនក្ចង់ែក្អវីរួយនចញ ផ្លលស់រោាភិបា នចញ ។ ។ អនក្ម្តូវមានជនម្រើស ែជាង 
នែើរបីរក្ជុំនួសវ ។ នព ខលេះ នយើងអាចមានការអាណិតអាសូរ ចុំន េះន តុផ ែុំរូងននការតវ៉ា រ ុកន្នៅនព កែ វ
នក្ើនន ើងែ ់ភាពអ ្ិរនតយយ  រុពវន តុម្តូវបានបាត់រង់ ។ ភាពអ ្ិរនតយយរងក ឱ្យមានភាពអ ្ិរនតយយ
កាន់កតនម្ចើនន ើង ន ើយជា្រមតម្តូវបានជួរជារួយ  ការម្រោុំងែ៏ខាលុំងកាល  និងការម្រោុំងនោយអាជាា្រ ។ 

កតម្ពេះនយស វូមានរនទ ូនៅថា ចរូស ក្ោវអនក្នៅក្នងុនម្ស្ថរវញិនៅ ែបតិអសអ់នក្កែ យក្ោវ ន េះម្តវូស្ថលរ់នោយ
ោវកែរ ។ មា៉ាថាយ ២៦:៥២ 
អាវុ្ររស់នយើងរិនករននក្ើតរក្ពី្រមជាតិ និងខាងនោកិ្យនទ រ ុកន្ម្តូវបានសមាា ់នោយផ កផល នននសចកី្្សុចរិត 
និងសនិ្ភាព ។ នទាេះរីជាវជានចត ររស់រុគគ មាាក់្ៗ ក្នុងការតវ៉ានោយសនិ្វិ្ី ន ើយអនក្មានអាររមណ៍ថា មានការ
នស្ថក្ស្ថាយម្សរចារ់ម្រោុំង  នឹងជុំ រររស់រោាភិបា ក៏្នោយ អុំនពើ ិងោរិនករនជាចនរលើយន េះនទ ។ នយើងម្តូវ
បាននៅឲ្យរស់នៅ កែ ផទុយពី នោកិ្យននេះ  កែ ម្សរនៅតរ  និងរង្ហាញពី ក្ខណៈននម្ពេះម្គីសទែ ់អនក្ែនទនទៀត 
។ 

ចូរនចៀសនចញពនីសចក្ដអីាម្ក្ក្ម់្គរយ់ា៉ាង ។ ១កងសោ នូចីច ៥:២២ 

នយើងម្តវូកតន្វើអវរីយួ — នៅការន្លើយតរររសន់គរទាុំងរនួ 
ខុ្ុំរិនកណ ុំថា ឱ្យនយើងរិនន វ្ើអវីន េះនទ ។ ផទុយនៅវញិ នយើងគួរកតនម្កាក្ឈរម្រោុំងនឹងអុំនពើអាម្ក្ក់្  រ ុកន្វជា

ផលូវកែ នយើងម្រកាន់ជុំ រកែ សុំខាន់ ។ ែូនចនេះ នតើនយើងន ល្ើយតរយា៉ាងណ្តចុំន េះភាពអយុតិ្្រ៌  ឬ  'ការជិេះជាន់' 
(ែូចកែ រិត្មាាក់្បាននៅវងមីៗ ននេះថា) ឬចារ់រោាភិបា កែ គ្នរសងកត់ និង្លន ន? នតើវជាការម្រយុទធ  ឬ
ការនហាេះន ើរ? ជាការម្រនសើរណ្តស់  វរិនចាុំបាច់ផងកែរ ។ 

ទីរយួ ការន ល្ើយតរររស់នយើងគឺម្តូវកតថាាយរងគុំម្ពេះ និងការអ្ិស្ថាន គឺែូចកែ មាននៅក្នុងអវីៗទាុំងអស់ននេះ ។ ការ
អ្ិស្ថានសម្មារ់អនក្នជឿរិនម្គ្នន់កតជាជនម្រើសរួយន េះនទ វគឺជាការចាុំបាច់ទាុំងម្សុង នៅន ើការពិនិតយនរើ ររិរទ
ននខគរពីរខាងនម្ការននេះ  វចាស់ណ្តសថ់ា  ស្ថវ័ក្រ ុ   រិនបាននសនើសុុំឲ្យអ្ិស្ថាននទ ។ វគឺជាការរញ្ហា ។ 

ែូនចនេះ ខ្ុុំទ ូាននសចក្ដនីនេះជារនុែុំរូងថា ចរូន   ក្យអរម្ពេះគណុ  ក្យទ ូសរូ  ក្យអ្សិ្ថាន នឹង ក្យទ ូអងវរ
ឲ្យរនសុសទាុំងអស ់២ គឲឺ្យនសដច ន ើយឲ្យពកួ្ រុនឺទាុំងរ  ុានផង នែើរបឲី្យនយើងរា គ់្នាបាននៅជាសខុស្ថន ្ន ើយ
ម្សគតម់្សគុំ នោយនកាតខាលច ន ើយនោយនងឹ្ឹងម្គរជ់ុំពកូ្ ។ ១្រី ូនង ២:១-២ 
ការអ្ិស្ថានរិនករនកតងកតផ្លលស់រដូរ  នៅកា ៈនទសៈររស់នយើងន េះនទ  រ ុកនដ វពិតម្បាែក្ជារ េះ  ់ែ ់ជីវិតររស់
នយើង ន ើយវពិតជាផ្លលសរូ្់រចិត្ររស់នយើង ។ វអាចជួយផដ ់ឱ្យនៅឥទធិព នៅ  ន ើរនរៀរកែ នយើងម្តូវន ល្ើយតរ និង
សក្រមភាព ។ ន ើយការអ្ិស្ថានរិនអាចនបាេះរង់នចា បានន េះនទ ។ វរិនករនម្រក  ជាខុ្ុំនឹងបាននទ ម្រក  ជា
ខុ្ុំនឹងរិនបាន ។ វគឺជាការចាុំបាច់ណ្តស់ កែ នយើងម្តូវកតអ្ិស្ថាន ។ 

នៅនងៃកែ ទ ូរងគុំបានអុំ វ វ ន េះម្ទងប់ានន្លើយតររក្ទ ូរងគុំ ម្ទងប់ានក្ុំឡចតិទ្ ូរងគុំ នោយចុំនរនីក្ុំឡុំង
ននម្ព ងឹទ ូរងគុំ ។ ទុំនកុ្ែុំនក្ើង ១៣៨:៣ 
ជីវិតកែ បានថាាយនៅម្ពេះទាុំងអស់  តររយៈការអ្ិស្ថាន  កែ បានអនុញ្ហាតឱ្យម្ពេះវិញ្ហាណររិសុទធ ចូ រក្ក្នុង
គុំនិតនយើង និងការម្បាថាាចង់បានខាងក្នុងររស់នយើង ។ ន ើយម្គរ់ទាុំងអវីៗ ទាុំងអស់នៅជុុំវិញខុ្ុំរិនផ្លលស់រដូរ រ ុកនដម្ពេះ
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វិញ្ហាណររិសុទធមានសក្រមភាពផ្លលស់រដូរនៅក្នុងខុ្ុំ  កែ បានផដ ់នៅ ទធភាព និងផដ ់អុំណ្តចឱ្យខុ្ុំ នែើរបីនោេះម្ស្ថយ 
និងរស់នៅនោយនសចក្ដីនងលងនូរ កែ រញ្ហាម្រឈរនៅចុំន េះរុខខុ្ុំ ។ 
ក្ុុំឲ្យខវ ខ់ាាយអវនី ើយ ចរូទ ូែ ម់្ពេះ ឲ្យម្ជារពនីសចក្ដសីុំណរូររសអ់នក្រា គ់្នាក្នងុម្គរក់ារទាុំងអស ់ នោយនសចក្ដី
អ្សិ្ថាន  
នឹង ក្យទ ូអងវរ ទាុំងន   ក្យអរម្ពេះគណុផង ៧ យា៉ាងន េះនសចក្ដសីខុស្ថន្ររសម់្ពេះ កែ  សួន ើសពអីស់
ទាុំងគុំនតិ នឹងជយួការ រចិត ្ន ើយនងឹគុំនតិររសអ់នក្រា គ់្នាក្នងុម្ពេះម្គសីទនយស វូ ។ ភ ីពី ៤:៦-៧ 
ទីពរី នយើងម្តូវកតែឹក្ពីអវីកែ ម្ពេះគរពីរបានកចងរក្ ។ ភាព ៃង់នលលរិនករនជាអុំនណ្តយ ឬផ កផលននវិញ្ហាណនទ ។ ការ
ថាាយរងគុំន ើយអានម្ពេះគរពីរ  និងសិក្ោម្ពេះរនទូ ម្ពេះ គឺជារូ ោានម្គឹេះននភាពជាសិសស ១០១ ។ 

ម្គរទ់ាុំងរទគរពរី គជឺាម្ពេះម្ទងប់ានរនញ្ចញម្ពេះវញិ្ហាណរណ្តា ឲ្យកតងនទ ក្ម៏ានម្រនយាជនស៍ុំរារក់ាររនម្ងៀន ការ
រំឭក្ឲ្យែឹងខលួន ការម្រនៅែុំរង ់នងឹការរង្ហាតខ់ាងឯនសចក្ដសីចុរិត ។ ២្រី នូង ៣:១៦ 
ជួនកា នយើង ឮការម្រកាសែ៏អាម្ក្ក់្ នោយនរណ្តមាាក់្កែ ពាយាររង្ហាញ អុំពីភាពម្តឹរម្តូវននជនម្រើស ឬជុំ រែ៏
គួរឱ្យសងស័យរួយជារួយ “ម្ពេះអងគមានរនទូ ថា” ។ ពិតជាពិបាក្ម្រកក្ក្នឹងនរឿងន េះ រ ុកនដនៅនព កែ រិនមានការ
សងស័យ ក្នុងការកាតម្ស្ថយខុសននរទគរពីរ  ន ើយរ ារ់រក្វសរនឹងទទួ បាននៅការម្រឈរ ។ ម្ពេះអងគនឹងរិន
កែ ម្រោុំង នឹងម្ពេះរនទូ ររស់ម្ទង់ន ើយ ។ ែូចកែ នៅក្នុងម្ពេះទុំនុក្ែុំនក្ើងបានសរនសរចុេះ ៖ 
ែបតិម្ទងប់ានែុំនក្ើងម្ពេះរនទ ូម្ទង ់ឲ្យ្ុំន ើម្ពេះ រម្ទង់នៅនទៀត ។ ទុំនុក្ែុំនក្ើង ១៣៨:២ 
ម្ពេះរនទ ូននម្ទងជ់ាចនងកៀងែ ន់ជើងទ ូរងគុំ ន ើយជាពនលរឺុំភលផឺលវូររសទ់ ូរងគុំផង ។ ទុំនុក្ែុំនក្ើង ១១៩:១០៥ 
ទីរ ី នយើងអាចនរៀនពីអនក្ែនទ កែ រស់នៅនម្ការរររតឹងរុឹង រុំភិតរុំភ័យ និង្លន ន ។ នតើអវីនៅជាការន ល្ើយតរ
ចុំន េះការ ុំបាក្កែ ពួក្នគម្រឈររុខននេះ? នោយទទួ បានឯក្សិទធិក្នុងការន វ្ើការជារួយ និងក្នុងចុំនណ្តរអនក្
នជឿកែ ម្តូវបាននម្រៀតនរៀនអស់រយៈនព ជាង ២ ទសសវតសរ៍រក្ននេះ ខុ្ុំបានន ើញនោយរទពិនស្ថ្ន៍ផ្លា ់ ររស់ពួក្
នគ នូវការន ល្ើយតរ ជារួយម្ពេះចុំន េះការរស់នៅនម្ការ ការម្គរ់ម្គងននរររផ្លាច់ការ ។ រួរជារួយ នឹងពីរកែ បាន
នរៀររារ់ខាងន ើ កែ ជារូ ោានម្គឹេះសម្មារ់ពួក្នគនិយាយនោយសនងខរ គឺនៅកតម្រកាន់ខាារ់ និងនស្ថាេះម្តង់ក្នុងការ
ម្តស់នៅររស់ម្ពេះ ែបិតម្តូវកសវងរក្នគរររស់ម្ពេះជារុនសិន នោយការផសពវផោយែុំណឹង ែអុំពីនសចក្ដីសនង្គ្ង្ហាេះ  និង
យក្ចិត្ទុក្ោក់្ជួយកងរក្ោជនម្កី្ម្ក្ ។ 

ក្ុុំឲ្យម្តរត់រសរយ័ននេះន ើយ ចរូឲ្យអនក្រា គ់្នាបានផ្លលសក់ម្រវញិ នោយគុំនតិបានកក្ជាងមនី ើង នែើរបនីងឹអាច នរើ 
ឲ្យបានស្ថា រ់ុំណងម្ពេះ ឫទយ័ននម្ពេះ កែ  ែ ម្ស ួទទ ួ ន ើយម្គរ ់ក្ខណផ៍ង ។ រ រូ ១២:២ 
សម្មារ់អនក្កែ នជឿ គឺមានអវីរួយកែ បានជុំរុញទឹក្ចិត្នយើង ។ នតើវិញ្ហាណអវីកែ ម្តួតម្តន ើការន ល្ើយតរររស់
នយើង? នតើគឺជាម្ពេះវិញ្ហាណររិសុទធ ឬខលួនឯង ឬជានសចក្ដី ែននអុំណ្តចអាម្ក្ក់្កែ ម្គរ់ម្គ្នងនោកិ្យននេះ? នយើង
ទាុំងអស់គ្នាជារនុសស រ ុកនដរនុសសជាតិររស់នយើង គឺជាអវីកែ នយើងម្បាក្ែចុំន េះម្ពេះម្គីសទ និងនគរររស់ម្ទង់ ។ ស្ថវ័
ក្រ ុ  បាននិយាយអុំពី “ ជារ់ោាងជារួយនឹងម្ពេះម្គីសទ” (កាឡទ ី២:២០) ន ើយែូចកែ បានអាននៅក្នុង ម្ពេះគរពីរ 
The Passion Translation ។  

ន ើយកែ ខ្ុុំរសក់្នងុស្ថច់្ រឥ វូននេះ ន េះគរឺសន់ោយនសចក្ដជីុំននឿ នជឿែ ម់្ពេះរាជរមុ្តននម្ពេះ កែ ម្ទង់
ម្សឡញខ់្ុុំ ក្ប៏ានម្រគ ម់្ពេះអងគម្ទងជ់ុំនសួខ្ុុំន ើយ ។ 
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ទីរនួ នយើងគួរកតចូ រួរយា៉ាងសក្រមនៅ  ក្នុងស គរន៍ររស់នយើងឱ្យបានខាារ់ខជួន ។ ការផោយែុំណឺង ែគឺ ម្តូវកតជា
អាទិភាពទីរួយកែ នយើងម្តូវន វ្ើ ។ នៅក្នុងនព នវោកែ មានការចោច  និងភាពរិនម្បាក្ែម្រជាននេះ នៅការ
ម្ចូតកាត់នៅនព កែ ផ ទុុំ ។ រនុសសម្តូវការម្ពេះអមាាស់ ន ើយនយើងគឺជាពួក្ជុំនុុំននម្ពេះ ន ើយគឺជាអនក្ ុំស្ថរនន
នសចក្ដីសងឃឹរ នៅែ ់ពិភពនោក្ទាុំងរូ ននេះ ។ នយើងរិនអាចគិតកតពីម្រនយាជន៍ផ្លា ់ខលួន   ន ើយនភលចថាពិភព
នោក្ននេះក្ុំពុងកតម្តូវការម្ពេះម្គីសទ ។ 

ែុំណឹង ែននេះ កែ សុំកែងពនីគរ នឹងម្តូវម្រកាសម្បារទ់ួនៅម្គរក់្នងុនោក្យី ទុក្ជាទរី ា ែ់ អ់សទ់ាុំងស្ថសន ៍
ន េះនទើរនឹងបានែ ច់ងុរុំផុត ។ មា៉ាថាយ ២៤:១៤ 
ន ើយជុំងឺកូ្វីែក្ុំពុងកតរុំភិតរុំភ័យពិភពនោក្ននេះ     ន ើយក៏្ក្ុំពុងកតរលន់នសចក្ដីសងឃឹរររស់រនុសស    នឹងបានរុំផ្លល
ញ់នសចក្ដី 
សុរិនែ៏ ែផងកែរ ។ វរិនករនបាននិយាយអុំពី ការម្ត រ់នៅម្ពេះវិហារវិញ នោយស្ថរញ្ញន េះនទ រ ុកនដវគឺក្ុំពុងកត
និយាយអុំពីពួក្ជុំនុុំ  កែ នម្កាក្ន ើងម្រកាសអុំពីម្ពេះម្គីសទនោយកាលហាន និងនគរររស់ម្ទង់ នែើរបីនោេះក ងនឈលើយ
សឹក្ ឱ្យមាននសរភីាពនៅក្នុងម្ពេះ រម្ពេះនយស ូវ ។ 

ន ើយម្តូវឲ្យការកម្រចតិ្ នងឹនសចក្ដីនម្បាសឲ្យរួច បានម្រកាសម្បារែ់ អ់សទ់ាុំងស្ថសន៍ នោយនវូម្ពេះ រម្ទងច់ារ់
តុំងពីម្ក្ុងនយរសូ្ថ រិនៅ ។  កូា ២៤:៤៧ 

នទាេះជាយា៉ាងណ្តក្ន៏ោយ   នៅមានជានម្ចើននទៀតកែ នយើងអាចន្វើបាន 
ែុំណឹង ែគឺជាន តុផ ែ៏ជាក់្ោក់្រួយកែ  ពួក្ម្គីស្ថានគួរមានសក្រមភាពក្នុងការឈរម្រោុំង នឹងភាពអយុតិ្្រ៌ 
។ សក្រមភាពររស់ម្គីសទររិស័ទ  រិនករនជាការនែើរែកងែរ   និងការតវ៉ានៅតរែងផលូវន េះនទ  រ ុកន្ជាការោក្់នូវរនរៀរ
រស់នៅែ៏ជាក់្កស្ង  និងជាជនម្រើសកែ រង្ហាញពីនគរររស់ម្ពេះ  និងរង្ហាញរនុសសឱ្យបានន ើញថា ពីរនរៀររស់នៅ
កែ ម្រនសើរជាងរុន ។ 

នតើរិនករនជាការតរអតយ់ា៉ាងននេះវញិ កែ អញនពញចតិ្នទឬអ ីគឺឲ្យនោេះម្ចវក្់កែ ឯងោក្ន់គនោយអុំនពើអាម្ក្ក្ ់ឲ្យ
ម្ស្ថយចុំណងកែ ឯងបានចងនគ ន ើយឲ្យអនក្កែ ឯងបានសងកតស់ងកិនបានរចួនចញទនទ ម្ពរទាុំងរុំបាក្់ម្គរទ់ាុំង
នឹរផង ។ នអស្ថយ ៥៨:៦ 
មាននសរីភាពជានម្ចើនកែ នយើងមានសពវនងៃននេះ (កែ បាត់រង់យា៉ាងោរ់រ ័ស) នយើងមាននោយស្ថរភាពកាលហាន 
ការ េះរង់ និងសក្រមភាពររស់ អនក្ក្ុំកណទម្រង់ក្នលងរក្ កែ សម័ម្គឈរ  និយាយ និងន វ្ើតរសក្រមភាពកែ នគ្នរព
ម្ពេះ នែើរបី ុំរក្នូវការផ្លលស់រូ្រ ។ ននេះរិនករនសម្មារ់ ការ ួងនោរផ្លា ខ់លួនររស់ពួក្នគនទ រ ុកន្នែើរបីកក្ រែជីវិត
សម្មារ់ អនក្កែ រិនសូវមានសុំណ្តង ។ តរពិតនៅ សម្មារ់អនក្កក្ទម្រង់ទាុំងន េះ ជីវិតររស់ពួក្នគជានរឿយៗ កែ 
ន វ្ើឱ្យរិនសូវទទួ បាននៅភាសុក្ភាព រ ុកន្ ពួក្នគបានរន្ការអុំ វ វ  ឱ្យ ុំរក្នូវការផ្លលស់រូ្រ  និងយុតិ្្រ៌នៅ
ក្កនលងកែ ម្តូវការ ។ 

អនក្កែ នជឿ  នទាេះជានៅក្នុងកែនននជីវិត កែ អនក្រក្ន ើញនោយខលួនឯង គឺនៅទីន េះកែ អនក្រនម្រើររស់ម្ពេះ  នៅទី
ន េះអនក្អាចជាភាាក់្ង្ហរននការផ្លលស់រូ្រ និងការផ្លលស់រូ្រទាុំងម្សុង ។ ការចូ រួរក្នុងននយាបាយ និងការរួរចុំកណក្ គឺ
ពិតជាតួ ទីម្សរចារ់សម្មារ់ម្គីសទររិស័ទ  កែ មានអាររមណ៍ថា ម្តូវបាននៅចូ នៅក្នុងសនងវៀនននេះ ។  នយើងមាា
ក់្ៗម្តូវកតឈរ  និងសក្រមក្នុងការអនុវត្  និងការសនម្រចបាននូវ ជុំននឿររស់នយើងនៅក្នុងស គរន៍ ។ ការន វ្ើែូនចនេះ អនក្
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អាចនឹងជួរម្រទេះការម្រោុំង អនក្កងរទាុំងអាចម្តូវបាននគនរៀតនរៀន កែ ជានរឿងចករលក្រុំផុតសម្មារ់ ម្គីសទររិស័ទនៅ
នោក្ខាង ិច រ ុកន្វជាការពិតសម្មារ់អនក្កែ ហា៊ាននម្កាក្ឈរន ើង  នែើរបីយុត្ិ្រ៌  ន ើយក៏្ម្រកាសម្ពេះរនទូ   
កែ រិនសម្រុេះសម្រួ  ននែុំណឹង ែររស់នគរម្ពេះ ។ 

អនក្រា គ់្នាមានពរ ក្នុងកា កែ នគនជរ នរៀតនរៀន ន ើយនយិាយរងខសុម្គរទ់ាុំងនសចក្ដអីាម្ក្ក្ ់ពអីនក្រា គ់្នា នោយ
នម្ េះខ្ុុំ ។ មា៉ាថាយ ៥:១១ 
ភាព ុំបាក្  ឧរសគគ  និងនព នវោកែ  ុំបាក្  រិនករនជាន តុផ នែើរបីរញ្ឈរ់ ការរស់នៅសម្មារ់ម្ពេះម្គីសទ និង
ន វ្ើជាទីរ ា ់ររស់ម្ទង់ន ើយ ។ 

ចូរឲ្យម្គរគ់្នា បង ការ កែ ន្វើនរៀង ៗ ខលួន ន េះនងឹមាននសចក្ដអីុំនតួចុំន េះកតខលួនឯង រនិករនចុំន េះអនក្ណ្តនទៀតនទ 
៥ ែបិតម្គរគ់្នាម្តូវទទ ួរនទុក្ជាររសផ់ងខលនួ ។ កាឡទ ី៦:៤-៥ 

 

 

 

 


