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សាយ័ណេួេដី។ ជាការលអណាេ់ដែលបា ជួប្បប្បងប្បអូ នៅនេោយប់្បន េះ។ េូមប្បងប្បអូ នប្បើក្គ្រេះ
គមពីរ ១នរគ្រុេ ៥ ន ើយនយើងអា រីខ៥នៅ។ នយើង ឹងអា រ ូរែល់ខ១១។ 
 

៥ ឯអនក្រាល់គ្នន ដែលនៅនក្េង ន េះគ្រូេច េះចូល ឹងរួក្ចាេ់ទ ំដែរ ន ើយគ្រូេឲ្យគ្គប់្បគ្នន
មា ចិរតេ ភារ ែល់គ្នន នៅេញិនៅមក្ រីនគ្រេះគ្ទង់ដរងរតំង ឹងម  េសអួរអាង ដរផ្តល់
គ្រេះគ ណែល់រួក្រាប្បសាេញិ ៦ ែូនចនេះ ចូរឲ្យអនក្រាល់គ្នន ប្ប ា ប្បខលួ  នៅនគ្កាមគ្រេះ េតែ៏រូដក្
រប្បេ់គ្រេះច េះ នែើមបឲី្យគ្ទង់បា ែំនក្ើងអនក្រាល់គ្នន ន ើង នៅនេោកំ្ណរ់ ៧ ន ើយចូរនផ្ារគ្គប់្ប
ទំងនេចក្តីទ ក្ខគ្រួយរប្បេ់អនក្រាល់គ្នន នៅនលើគ្ទង់ ែបរិគ្ទង់ដរងយក្គ្រេះទ័យទ ក្ោក់្ ឹង
អនក្រាល់គ្នន ។៨ ចូរឲ្យែឹងខលួ  ន ើយចំាយាមច េះ នគ្រេះអារក្សដែលជាខ្េ ំងេគ្រូេរប្បេ់អនក្រាល់
គ្នន  វាដរងនែើរគ្ក្ដេល ទំងគ្គ ឹមែូចជាេិងហ នែើមប ឹីងរក្អនក្ណាដែលវា ឹងគ្របាក់្នលប្ប
បា  ៩ ចូររេ ូ ឹងវា នោយមា ចិរតនជឿមំាមួ  ទំងែឹងថា រួក្ប្បងប្បអូ រប្បេ់អនក្រាល់គ្នន  ដែល
នៅក្ន ងនោកី្យ៍ន េះ នគកំ្រ ងដររងទ ក្ខលំបាក្ែូចគ្នន ដែរ ១០ រឯីគ្រេះែ៏មា គ្រេះគ ណេរាគ្គប់្ប 
ដែលគ្ទង់បា នៅនយើងរាល់គ្នន  មក្ក្ន ងេិរលីអន គ្ទង់ ែ៏នៅអេ់ក្លបជា ិចច នោយគ្រេះគ្គី
េានយេ ូេ ន េះេូមគ្ទង់នមតត នគ្បាេឲ្យអនក្រាល់គ្នន បា គ្គប់្បលក្ខណ៍ ទំងចំនរ ើ កំ្ឡំង 
ន ើយតំងអនក្រាល់គ្នន ឲ្យមំាមួ ន ើង ក្ន ងខណៈនគ្កាយដែលបា រងទ ក្ខប្ប តិច ១១ េូមឲ្យ
គ្ទង់បា េិរលីអ  ឹងគ្រេះនចសាត នៅអេ់ក្លបជា ិចច ជានរៀងរាប្បរនៅ អាដម៉ែ ។ 
 
េូមអធិសាា  ទំងអេ់គ្នន ។ 
គ្រេះេរបិ្បតដែលគង់សាា  េួគ៌ ទូលប្បងគំេូមអរគ្រេះគ ណគ្ទង់េំរាប់្បឯក្េិទធិដែលទូលប្បងគំមា ក្ន ង
ការនប្បើក្គ្រេះប្ប ាូលន ើយអធិប្បាយែល់រាស្ដេដរប្បេ់គ្រេះអងគនៅនេោយប់្បន េះ។ ទូលប្បងគំេូមអរគ្រេះ
គ ណគ្ទង់េំរាប់្បការន េះ ន ើយទូលប្បងគំទទួលសាគ ល់ ឱគ្រេះអងគនអើយ ថាទូលប្បងគំែឹងថា ទូលប្បងគំមិ 
គ្រឹមដរមិ េ័ក្តេមចំនរេះឯក្េិទធិន េះប្ប៉ែ នណាណ េះនទ ទូលប្បងគំដែមទំងគ្នេ  េមរាភារនធាើវាក្ន ងរនប្បៀប្ប
មួយដែលគ្នប់្បគ្រេះ ឫទ័យនទៀរផ្ង ន ើយក៏្មិ បា លអេំរាប់្បរាស្ដេតគ្ទង់ នប្បើគ្នេ  អំណាច ិង
េមរាភារដែលគ្ទង់គ្ប្បទ មក្តមរយៈគ្រេះេញិ្ញា ណរប្បេ់គ្ទង់។ ែូនចនេះន ើយ គ្រេះអមាច េ់នអើយ 
ទូលប្បងគំេូមឲ្យគ្រេះអងគបា ជួយទូលប្បងគំ អធិប្បាយគ្រេះប្ប ាូលនៅនេោយប់្បន េះផ្ង។ គ្រេះអមាច េ់



នអើយ េូមគ្ប្បទ ឲ្យទូលប្បងគំមា គំ ិរចាេ់ោេ់ រក្យេំែីង្វយយល់ ន ើយគ្រេះអមាច េ់នអើយ 
ទូលប្បងគំអធិសាា  េូមគ្រេះេញិ្ញា ណរប្បេ់គ្ទង់ទទួលរក្យេំែីរប្បេ់ទូលប្បងគំ នៅនរលដែលទូលប្បងគំ
ដចក្ចាយគ្រេះប្ប ាូលរប្បេ់គ្ទង់ ន ើយគ្រេះអមាច េ់នអើយ េូមោក់្គ្រេះប្ប ាូលរប្បេ់គ្ទង់ក្ន ងចិរតរប្បេ់
រាស្ដេដគ្ទង់នៅក្ន ងរនប្បៀប្បមួយដែលមា លទធផ្ល នៅក្ន ងរនប្បៀប្បមួយដែលសាអ ងចិរត នៅក្ន ងរនប្បៀប្ប
មួយដែលប្បង្វហ ញឲ្យន ើញចាេ់រីនទេដែលមា  គ្រេះអមាច េ់នអើយ ក្ន ងរនប្បៀប្បមួយដែលសាអ ង
ន ើងន ើយនលើក្ទឹក្ចិរត។ គ្រេះអមាច េ់នអើយ ទូលប្បងគំេូមអធិសាា  េំរាប់្បប្បងប្បអូ  គ្ប្បុេស្េីនៅនេោ
យប់្បន េះ។ ទូលប្បងគំេូមអធិសាា   ឱគ្រេះអមាច េ់នអើយ េូមឲ្យរួក្នគបា ទទួលបា គ្រេះរររីគ្រេះ
ប្ប ាូលរប្បេ់គ្ទង់។ គ្រេះអមាច េ់នអើយ គ្ទង់គ្ជាប្បរីអាីដែលរួក្នគគ្រូេការ ន ើយទូលប្បងគំេូមគ្ទង់
បំ្បនរញទូលប្បងគំនយើងខ្ ំ មិ ដម  ូេអាីដែលទូលប្បងគំគិរថាគ្រូេការន េះនទ ប្ប៉ែ ដ តបំ្បនរញ ូេអាីដែលគ្ទង់
គ្ជាប្បថាទូលប្បងគំនយើងខ្ ំគ្រូេការនៅនេោយប់្បន េះេញិ។ ទូលប្បងគំនយើងក៏្អធិសាា  េំរាប់្បអេ់អនក្
ដែលកំ្រ ងដរគ្រូេការនេចក្ដីេនគង្វគ េះនៅក្ន ងចំនណាមទូលប្បងគំនយើងខ្ ំនៅនេោោា ចន េះផ្ងដែរ 
គ្រេះអមាច េ់នអើយ។ េូមគ្រេះអងគបា ប្បង្វហ ញគ្រេះគ ណ ិងគ្រេះនចសាដ រប្បេ់គ្ទង់នោយ ំអនក្ណាមាន ក់្
តមេំនលងរប្បេ់ទូលប្បងគំ នែើមបីឲ្យបា មក្ឯនេចក្ដីជំន ឿែ៏រិរនៅក្ន ងគ្រេះរាជប្ប គ្តនយេ ូេរប្បេ់
គ្ទង់ផ្ង គ្រេះអងគនអើយ ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំែឹងថា គ្ប្បេិ នប្បើការន េះមិ នក្ើរន ើង គ្រេះប្ប ាូលគ្ទង់មិ 
ដែលគ្រ ប់្បជាអសារឥរការន ើយ។ ែូនចនេះទូលប្បងគំនយើងខ្ ំេូមែល់គ្ទង់ គ្រេះអមាច េ់នអើយ បា ោំ
គ្គ្នប់្បរូជន គ្រេះប្ប ាូលរប្បេ់គ្ទង់នៅក្ន ងចិរត ឬបា នស្សាចែល់គ្គ្នប់្បដែលបា ែ េះន ើយផ្ងដែរ។ 
ន ើយគ្រេះអមាច េ់នអើយ នៅនរលដែលេមេួ រូជន េះ ឹងប្បនងកើរផ្លដផ្ល។ ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំ
ស្េឡញ់គ្ទង់ គ្រេះអងគនអើយ។ ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំេូមអរគ្រេះគ ណគ្ទង់េំរាប់្បនេចក្ដីស្េឡញ់ែល់
ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំ ន ើយនយើងអធិសាា  េំរាប់្បការន េះនៅនេោយប់្បន េះ នៅក្ន ងគ្រេះ មគ្រេះនយេ ូេ 
អាដម៉ែ ។ 
 
ការគ្រួយបារមភ។ ការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរត។ ភារទ ក្ខគ្រួយ។ ការអេ់េងឃឹម។ ការមិ នរញចិរត។ ការភ័យ
ខ្ល ច។ រក្យទំងអេ់ន េះគ្រូេបា ន ើញ នោយរនប្បៀប្បណាមួយ រក្យទំងអេ់ន េះមា នៅក្ន ងគ្រេះ
ប្ប ាូលដែលនយើង ឹងន ើញនៅក្ន ងខ៧ ១នរគ្រុេ ៥:៧ ថា រនផ្ារគ្គប់្បទំងនេចក្តីទ ក្ខគ្រួយរប្បេ់អនក្
រាល់គ្នន នៅនលើគ្ទង់ ែបិរគ្ទង់ដរងយក្គ្រេះទ័យទ ក្ោក់្ ឹងអនក្រាល់គ្នន ។ នេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។ វាជា
ប្បញ្ញហ ែ៏ចមបងដម នទ? វាជាប្បញ្ញហ ែ៏ចមបងមួយនៅក្ន ងនោកិ្យន េះ។ នៅេបាដ រ ៍ខ្ ំបា អា នេប្ប
នេរិនេេមួយ ខ្ ំគិរថា ជាក្ដ លងដែលផ្ដល់គ្បឹ្បក្ា ជំ ួយខលេះេំរាប់្បអនក្ដែលកំ្រ ងនោេះស្សាយ
ជាមួយនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។ ន ើយនៅនលើនេប្បនេន េះ នគ ិយាយថា ៤៣ភាគរយន អានមរកិ្ខ្ងនជើង
នលប្បថាន ំេំរលួអារមេណ៍ជានរៀងរាល់នែា។ ចូរគិរអំរីការន េះ។ នេាើដររក់្ក្ណាដ លន ចំ ួ គ្ប្បជា
ជ ន គ្ប្បនទេអានមរកិ្  ិងកាណាោនលប្បថាន ំនែើមបីេគ្មួលអារមេណ៍ ជានរៀងរាល់នែា។  



នៅក្ន ងឆ្ន ំ២០០២ Taxol and Zoloft—ថាន ំទំងរីរម ខន េះជាថាន ំដែលគ្ប្បឆំ្ង ឹងអារមេណ៍ត រឹង
ដែលនរញ ិយមជាងនគយា៉ែងនោចណាេ់នៅក្ន ងឆ្ន ំ២០០២—ថាន ំទំងរីរម ខន េះជាប់្បនលខ៧ ិង
នលខ៨នៅក្ន ងឆ្ន ំន េះក្ន ងចំនណាមថាន ំរងំ្វប់្បអារមេណ៍ត រឹងដែល ំម ខនគទំង១០ម ខដែលនចញ
នោយនេជជប្បណឌិ រនៅេ រែាអានមរកិ្។ ែូនចនេះេូមគិររីថាន ំដែលនចញនោយនេជប្បញ្ញជ រទំងអេ់
ន េះ។ ជាប់្បនលខ៧ ិងនលខ៨ក្ន ងប្បញ្ជ ីថាន ំរងំ្វប់្បអារមេណ៍ត រឹងដែល ំម ខនគទំង១០។ ន ើយថាន ំ
ទំងរីរម ខន េះលក់្បា ល យេរ ប្បនៅឆ្ន ំន េះគឺជិរ៥រ ់ោ ែ ោល រ។ ែូនចនេះការែប់្បបារមភមិ 
គ្រឹមដរជាប្បញ្ញហ ែ៏ធំមួយន េះនទ ដរក៏្ជាម ខជំ ួញែ៏ធំមួយផ្ងដែរ។ ន ើយនយើងែឹងរីប្បទគមពីរដែល
ថា ន េះមិ ដម គ្គ្ន ់ដរជាប្បញ្ញហ េំរាប់្បម  េសបារ់ប្បង់ប្ប៉ែ នណាណ េះនទ។ រាស្ដេដរប្បេ់គ្រេះក៏្មា ការែប់្ប
គ្រួយដែលគ្រូេនោេះស្សាយដែរ ដម នទ? 
ទំ  ក្ែំនក្ើង ៩៤: ១៩ ដចងថា៖ 
“គ្គ្នដែលទូលប្បងគំមា គំ ិរសា ់េ ណ័ត ក្ន ងចិរតជានគ្ចើ  ន េះនេចក្តីកំ្សា តចិរតន គ្ទង់ក៏្ជាទីរកី្រាយ
ែល់គ្រលឹងទូលប្បងគំេញិ”។ គ្រេះអមាច េ់នអើយ នេចក្ដីកំ្សា តចិរតន គ្ទង់ជាទីរកី្រាយែល់គ្រលឹងទូល
ប្បងគំ ប្ប៉ែ ដ តចូរេមាគ ល់ថា គ្នរ់បា ទទួលសាគ ល់ថា មា គ្គ្នដែលគ្នរ់មា ចិរតែប់្បគ្រួយជានគ្ចើ ។ 
ទំ  ក្ែំនក្ើង ១៣៩: ២៣ ដចងយា៉ែងែូនចនេះថា៖ 
“ឱគ្រេះអងគនអើយ េូមរិ ិរយនមើលឲ្យបា សាគ ល់ចិរតទូលប្បងគំផ្ង េូមលបងលឲ្យបា គ្ជាប្បអេ់ទំង
គំ ិរន ទូលប្បងគំច េះ”។ 
ន ើយរក្យន នគ្រើរប្បក្ដគ្ប្បគំ ិរដែលមា រក្យមួយមា  ័យគ្រង់ៗថា គំ ិរមិ េាប់្ប ឬែប់្បគ្រួ
យ។ តមរិរនៅ គ្រេះគមពីរ the New American Standard ប្បក្ដគ្ប្បវាថា “សាគ ល់គំ ិរែប់្បគ្រួយ”។ 
េ ភាេិរ 12:25 ដចងថា: 
“ការទ ក្ខដែលគ្គប្បេងករ់ចិរត ន េះនធាើឲ្យរញួែយច េះ ដររក្យលអ១មា៉ែ រ់ ឹងនធាើឲ្យរកី្រាយន ើង”។ 
ែូនចនេះនយើងន ើញមដងនទៀរន ើយថា ខទំងអេ់ន េះទទួលសាគ ល់ថា រាស្ដេដរប្បេ់គ្រេះ អនក្នគ្ចៀងទំ  ក្
ែំនក្ើង អនក្េរនេរ ឬេ ភាេិរ ន ើយនយើងរាល់គ្នន ក្ដីេ ទធដរែឹងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យនៅក្ន ងចិរតរប្បេ់
នយើង។ នយើងែឹងវាជានេចក្ដីែប់្បគ្រួយអំរីអាីមយ៉ែង។ នយើងក៏្ែឹងរីគ្ប្បេរតិសាស្ដេដគ្ក្ុមជំ  ំដែលបាេ
ប្បនគ្មើែ៍អសាច រយខលេះន ែំណឹងលអ មា ការរេ ូជាមួយ ឹងការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរត ន ើយ ិងនេចក្ដីែប់្បគ្រួ
យ។  
នរើ រណាដែលេំខ្ ់ជាងនគនៅក្ន ងចិរតរប្បេ់ប្បងប្បអូ ? គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ គិររីអនក្ណាមាន ក់្ដែល
លបីលាញនៅក្ន ងការប្បនគ្មើរប្បេ់គ្នរ់ ន ើយជាគ្គូគ្ប្បកាេែំណឹងលអមាន ក់្ដែលគ្រូេរេ ូជាមួយ ឹង
ការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរត នរើអនក្ណា ឹងមក្ក្ន ងគំ ិររប្បេ់អនក្? នោក្ Charles Haddon Spurgeon ដម 
នទ? ន េះជាការរេ ូែ៏ធំបំ្បផ្ រជាមួយ ឹងការែប់្បគ្រួយ។ 
ប្ប៉ែ ដ តេំ ួរដែលខ្ ំចង់េួរនែើមបីឲ្យនយើងទំងអេ់គ្នន បា គិរនៅនេោយប់្បន េះគឺយា៉ែងន េះ។ នរើគ្រេះ
ជាមាច េ់មា ចនមលើយមួយេំរាប់្បនេចក្ដីែប់្បគ្រួយដែរឬនទ? នរើគ្រេះជាមាច េ់មា ចនមលើយចំនរេះចិរត



ដែលេលិេល់ដែរឬនទ? នរើគ្រេះជាមាច េ់មា ចនមលើយចំនរេះការខាល់ខ្ា យ ការភ័យខ្ល ច ការធ្លល ក់្ទឹក្
ចិរត  ិងការែប់្បគ្រួយដែរនទ? នរើនយើងគ្រូេដរនគ្ប្បើថាន ំនែើមបីនោេះស្សាយ ឬមា ែំនណាេះស្សាយខ្ង
ប្បទគមពីរណាមួយេំរាប់្បេញិ្ញា ណែប់្បគ្រួយន េះដែរឬនទ? 
ែំណឹងលអនៅនេោយប់្បន េះគឺថា គ្រេះជាមាច េ់រិរជាមា ចនមលើយ ន ើយចនមលើយន េះនយើងបា រក្
ន ើញនៅក្ន ងគ្រេះគមពីរ ១នរគ្រុេ ៥:៥-១១។ 
ចំ  ចេំខ្ ់រីរដែលខ្ ំចង់ដចក្ចាយជាមួយប្បងប្បអូ នៅយប់្បន េះ។ ទីមួយ នយើង ឹង ិយាយអំរីការ
េភិាគមួយន ការែប់្បគ្រួយ។ នយើងគ្គ្ន ់ដរចំណាយនរលែ៏ខលីនែើមបីទទួលសាគ ល់អាីមួយដែលមក្រី
ប្បទគមពីរ ន ើយប្ប ា ប់្បមក្ នយើង ឹងនមើលរីចនមលើយេំរាប់្បការែប់្បគ្រួយ ន ើយនធាើការក្រ់េមាគ ល់។ ខ្ ំ
មិ បា  ិយាយថា មា ចនមលើយជានគ្ចើ ន េះនទ។ ខ្ ំបា  ិយាយថាចនមលើយ រីនគ្រេះខ្ ំគិរថា ប្បង
ប្បអូ អាចេរ ប្បនេចក្ដីនោយខលួ ឯង។ ប្ប៉ែ ដ តនយើង ឹងរិ ិរយនមើលថា ចនមលើយេំរាប់្បនេចក្ដីែប់្បបារមភ 
 ឹងគ្រូេបា ប្បង្វហ ញឲ្យន ើញ។ វា ឹងគ្រូេបា ប្បង្វហ ញនៅក្ន ងរនប្បៀប្បនផ្សងៗជានគ្ចើ ។ ែូនចនេះវាជា
ចនមលើយដរមួយនទ ប្ប៉ែ ដ តការប្បង្វហ ញរប្បេ់វា  ិងការនគ្ប្បើគ្បាេ់វា គឺ ឹងមា ភារនផ្សងៗគ្នន ជានគ្ចើ ។ 
ន ើយនយើង ឹងនែើរនៅក្ន ងចនមលើយន េះ នយើងគ្រូេដរមា ប្បទរិនសាធ ៍ ឹងការនគ្ប្បើគ្បាេ់ក្ន ងរនប្បៀប្ប
ជានគ្ចើ ក្ន ងជីេរិរប្បេ់នយើង។ នយើងគ្រូេដរនគ្ប្បើចនមលើយន េះឲ្យបា លអនៅគ្គប់្បដផ្នក្ទំងអេ់។ 
ប្ប៉ែ ដ ត ែំបូ្បង ចូរនយើងគ្គ្ន ់ដរ ិយាយថា វាជាអាីេិ ។ ខ្ ំបា  ិយាយវារចួន ើយ។ ប្ប៉ែ ដ តខ្ ំគិរថា អាី
ដែលេំខ្ ់ន េះ គឺនយើងគ្រូេទទួលសាគ ល់អាីដែលនយើងកំ្រ ងដរ ិយាយ នៅនរលនយើងកំ្រ ង
 ិយាយរីនេចក្ដីែប់្បគ្រួយ រីនគ្រេះខ្ ំគិរថា អាីដែលនយើងនធាើជានគ្ចើ ែង គឺនយើងមិ បា នសាេ េះគ្រង់
រីអាីដែលនយើងកំ្រ ងដរនោេះស្សាយ។ នយើងកំ្រ ងដរនោេះស្សាយជាមួយនេចក្ដីែប់្បគ្រួយ នយើងមិ 
ចង់ទទួលសាគ ល់ថានយើងជាម  េសដប្បប្បន េះ។ នយើងោក់្ន េ្ េះឲ្យវា។ នយើងនៅវាជាអាីមយ៉ែងនផ្សង
នទៀរនៅេញិ។ អាីដែលគ្នរ់ ិយាយនៅខ៧ថា ចូរនផ្ារគ្គប់្បទំងនេចក្តីទ ក្ខគ្រួយរប្បេ់អនក្រាល់គ្នន នៅ
នលើគ្ទង់ នរើវាជាអាីដែលនយើងគ្រូេនផ្ារនៅនលើគ្ទង់? នរើអាីនៅជានេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ? រិរដម ន ើយ នរើ
មា អនក្ណាមាន ក់្នៅទីន េះធ្លល ប់្បខាល់ខ្ា យដែរឬនទ? ន េះឯងជានេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។ នេចក្ដីខាល់
ខ្ា យគឺជាទគ្មង់មួយន នេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។ អនក្េំ ឹងនមើលនៅអ គរ ន ើយអនក្គិររីអាីអាច ឹង
នក្ើរន ើង ឬអាីដែលមិ អាច ឹងនក្ើរន ើង ន ើយចិរតរប្បេ់នយើងក៏្មា ប្បញ្ញហ ចំនរេះវា គឺការមិ េកប់្ប
ចិរត។ ែូចជាអនក្ខលេះអាច ឹង ិយាយថា អនក្គ្គ្ន ់ដរមិ …។ ខ្ ំគ្គ្ន ់ដរមិ េប្បាយចិរត។ ខ្ ំគ្គ្ន ់ដរ
មិ នរញចិរត។ ន េះឯងជាទគ្មង់មួយន នេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ គឺការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរត។ នរើមា ប្បងប្បអូ ណា
មក្ទីន េះមា ការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរតដែរឬនទ? ខ្ ំអាច ឹងេួរប្បងប្បអូ ថា នរើមា នេចក្ដីែប់្បគ្រួយឬនទ? 
ន ើយប្បងប្បអូ អាច ឹង ិយាយថា “នទ ខ្ ំគ្នេ  នេចក្ដីែប់្បគ្រួយនទ។ ខ្ ំគ្គ្ន ់ដរធ្លល ក់្ទឹក្ចិរតប្ប៉ែ នណាណ េះ។ 
ចិរតរប្បេ់ខ្ ំគ្គ្ន ់ដរមិ េប្បាយប្ប៉ែ នណាណ េះ”។ ន េះន ើយជាទគ្មង់មួយន នេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយន េះ គឺ
ការមិ េប្បាយចិរត ការភ័យខ្ល ច។ នរើប្បងប្បអូ នៅទីន េះមា នេចក្ដីភ័យខ្ល ចដែរឬនទ? តមរិរ 
អំនបាេះរប្បេ់គ្នរ់ររ់ការ់ចូលនៅក្ន ងម  េសដែលមា នេចក្ដីែូចជានយើងបា  ិយាយរចួន ើយន េះ 



ដម នទ? ខ្ ំចង់ ិយាយថា ខ្ ំកំ្រ ងដរមា ការគ្រួយបារមភ។ ន ើយន េះជាអាី? វាជាទគ្មង់មួយន ការ
ភ័យខ្ល ច។ ខ្ ំធ្លល ក់្ទឹក្ចិរតអំរីអាីមយ៉ែង។ ជានគ្ចើ ែង ការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរតរប្បេ់នយើងមា ការទក់្ទង់ ឹង
អាីដែលនយើងមា ការភ័យខ្ល ច។ នរើការន េះ ឹងប្បញ្ច ប់្បនៅគ្រង់ណា? នរើវានធាើែំនណើ រនៅណា? នរើអាី
ជាផ្លូេប្បញ្ច ប់្ប ឬអាីនៅជាច ងប្បញ្ច ប់្បន ផ្លូេន េះ? នរើខ្ ំ ឹងជួប្បអាី គ្ប្បេិ នប្បើវានៅដរប្ប តនៅតមផ្លូេន េះ
នទៀរ?  នឹងន ើយជាទគ្មង់មួយន នេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។  
ន េះជាការរិរណ៌ មួយែ៏អសាច រយតមប្បទគមពីរអំរីនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។ ចូរនមើលគ្រេះគមពីរទំ  ក្ែំនក្ើង 
ជំរូក្ ៤២ ន ើយនមើលនៅខ៥។ 
 
៥ ឱគ្រលឹងអញនអើយ ន រ អាីបា ជាគ្រូេប្បនង្វអ  ច េះ 
ន ើយមា នេចក្តីរសាប់្បរេល់នៅក្ន ងខលួ  ែូនចនេះ 
ចូរេងឃឹមែល់គ្រេះច េះ ែបិរអញ ឹងបា េរនេើរ 
ែល់គ្ទង់នទៀរ 
នោយនគ្រេះគ្រេះភគក្តគ្ទង់ដែលដរងដរជួយ។ 
៦ ឱគ្រេះន ទូលប្បងគំនអើយ គ្រលឹងទូលប្បងគំគ្រូេប្បនង្វអ   
នៅក្ន ងខលួ   
ន រ ន េះបា ជាទូលប្បងគំ ឹក្ចំារីគ្ទង់ នៅក្ន ងស្េុក្ 
ដក្បរទន លយ័រោ ់ ភនំន  ើម៉ែូ   ិងភនំមីរសារ 
៧ ទីជំនៅនៅរក្ទីជំនៅផ្ងគ្នន  នោយេូរឈូឆរន រមូររលក្ 
អេ់ទំងរលក្  ឹងរកំាញ់ទឹក្ន គ្ទង់ 
បា  ូរមក្គ្គប្បទូលប្បងគំន ើយ 
៨ ប្ប៉ែ ដ តគ្រេះនយ ូវា៉ែ ឹងចារ់នេចក្តីេប្បប រេគ្ទង់មក្ 
នៅនេោនែា 
ន ើយនៅនេោយប់្ប ប្បទចំនរៀងន គ្ទង់ ឹង 
នៅជាមួយ ឹងទូលប្បងគំផ្ង 
គឺជានេចក្តីអធិសាា  ែល់គ្រេះន ជីេរិទូលប្បងគំ។ 
៩ ៙ ទូលប្បងគំ ឹងទូលែល់គ្រេះែ៏ជាែេោន ទូលប្បងគំថា 
ន រ អាីបា ជាគ្ទង់នភលចទូលប្បងគំ 
ន រ អាីបា ជាទូលប្បងគំគ្រូេនែើរទំងទ ក្ខគ្រួយ 
នោយនគ្រេះការេងករ់េងកិ រប្បេ់ខ្េ ំងេគ្រូេែូនចនេះ 
១០ រួក្ខ្េ ំងេគ្រូេ នគចំអក្ឲ្យទូលប្បងគំ នគ្ប្បៀប្បែូចជាោេ 
ចាក់្ក្ន ងឆអឹងទូលប្បងគំ 



នោយនគេួរជា ិចចថា នរើគ្រេះឯងនៅឯណា 
១១ ឱគ្រលឹងអញនអើយ ន រ អាីបា ជាឯងគ្រូេប្បនង្វអ  ច េះ 
ន ើយមា នេចក្តីរសាប់្បរេល់នៅក្ន ងខលួ  ែូនចនេះ 
ចូរេងឃឹមែល់គ្រេះច េះ 
ែបិរអញ ឹងបា េរនេើរែល់គ្ទង់នទៀរ 
ដែលគ្ទង់ជានេចក្តីជំ ួយ ន ើយជាគ្រេះន អញ។ 
 
ន េះជាទំ  ក្ែំនក្ើងមួយ តមរិរនៅ ន េះជាអាីដែលម  េសមាន ក់្នលើក្ទឹក្ចិរតែល់ខលួ ឯងនោយ
នេចក្ដីរិរ។ គ្នរ់មា ការរសាប់្បរេេ់នោយរួក្ខ្េ ំងេគ្រូេ។ គ្នរ់មា ចិរតរសាប់្បរេល់នោយ
នគ្រេះរួក្អនក្ដែល ិយាយចំអក្ែល់នេចក្ដីជំន ឿរប្បេ់គ្នរ់។ ន ើយជាលទធផ្លន ភារជាខ្េ ំង
េគ្រូេន េះ លទធផ្លន ការចំអក្ន េះ គឺនធាើឲ្យចិរតរប្បេ់គ្នរ់គ្រួយ។ ន រ អាីបា ជាគ្រលឹងខ្ ំគ្រូេ
ប្បនង្វអ  ច េះ? ែូនចនេះបា ជាមា អារមេណ៍ទ ក្ខនសាក្  ិងទ ក្ខគ្រួយន េះ។ ប្ប៉ែ ដ តគ្នរ់ក៏្បា រិរណ៌ វា
ថាជានេចក្ដីរសាប់្បរេល់។ ន រ អាីបា ជាមា នេចក្តីរសាប់្បរេល់នៅក្ន ងខលួ ែូនចនេះ? គ្នរ់ ិយាយ
អំរីការទ ក្ខគ្រួយ  ិងអំរីអារមេណ៍ដែលនគ្ប្បៀប្បែូចជាគ្រេះជាមាច េ់បា បំ្បនភលចគ្នរ់ន ើយអញ្ច ឹង។ នរើ
ការន េះជាអាី? ន េះគឺជានេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។ 
ឥ ូេេូមនមើលគ្រ ប់្បនៅកា ់១នរគ្រុេ ជំរូក្ ៥។ េំ ួរន េះគឺ៖ នរើមា ចនមលើយមួយតមប្បទគមពីរ
ដែរឬនទ? នរើមា ចនមលើយមួយនៅក្ន ងគ្រេះគ្គីេានយេ ូេេំរាប់្បចិរតទ ក្ខគ្រួយដែរឬនទ? ចនមលើយគឺមា  
ន ើយវាសាមញ្ាន ើយមា  ័យគ្រង់ៗស្េួលយល់ផ្ងដែរ។ 
ប្បងប្បអូ  ឹង ិយាយថា "ចនមលើយន េះជាអាីនៅ? នរើចនមលើយេំរាប់្បចិរតទ ក្ខគ្រួយន េះជាអាីនៅ"។ អញ្ច ឹង 
ចូរនយើងនមើលមដងនទៀរ នៅខ៥។ ឯអនក្រាល់គ្នន ដែលនៅនក្េង ន េះគ្រូេច េះចូល ឹងរួក្ចាេ់ទ ំដែរ 
ន ើយគ្រូេឲ្យគ្គប់្បគ្នន មា ចិរតេ ភារ ែល់គ្នន នៅេញិនៅមក្ រីនគ្រេះគ្ទង់ដរងរតំង ឹងម  េសអួរ
អាង ដរផ្ដល់គ្រេះគ ណែល់រួក្រាប្បសាេញិ ។ ែូនចនេះ ចូរឲ្យអនក្រាល់គ្នន ប្ប ា ប្បខលួ  នៅនគ្កាមគ្រេះ េត
ែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះច េះ នែើមបីឲ្យគ្ទង់បា ែំនក្ើងអនក្រាល់គ្នន ន ើង នៅនេោកំ្ណរ់ ។ ន ើយចូរនផ្ារគ្គប់្ប
ទំងនេចក្តីទ ក្ខគ្រួយរប្បេ់អនក្រាល់គ្នន នៅនលើគ្ទង់ ែបិរគ្ទង់ដរងយក្គ្រេះទ័យទ ក្ោក់្ ឹងអនក្រាល់
គ្នន ។ 
អាីដែលជាចនមលើយដែលប្បងប្បអូ ន ើញគឺចាប់្បរីខ៥ែល់ខ៧។ វានដដ រនៅនលើរក្យន េះ៖ ការប្ប ា ប្បខលួ
 ។  
“...ចូរនផ្ារគ្គប់្បទំងនេចក្តីទ ក្ខគ្រួយរប្បេ់អនក្រាល់គ្នន .” 
នរើប្បងប្បអូ យល់ថាន េះគឺជារក្យដែលេំដែងរីអាីដែលគ្នរ់បា ោេ់នរឿ នៅនែើមខ៦នទ? 
“ចូរឲ្យអនក្រាល់គ្នន ប្ប ា ប្បខលួ  នៅនគ្កាមគ្រេះ េតែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះច េះ”។ នរើខ្ ំប្ប ា ប្បខលួ  នៅនគ្កាមគ្រេះ
 េាែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះ នោយរនប្បៀប្បណា? ខ្ ំប្ប ា ប្បខលួ ខ្ ំនោយការនផ្ារគ្គប់្បទំងនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយនៅ



នលើគ្ទង់។ ន េះឯងជារនប្បៀប្បដែលខ្ ំប្ប ា ប្បខលួ ។ ែូនចនេះចនមលើយេំរាប់្បចិរតទ ក្ខគ្រួយគឺ ការប្ប ា ប្បខលួ ។ 
ឬក៏្នយើងអាចទញគ្ចាេ់មក្េញិយា៉ែងែូនចនេះថា។ ន រ អាីបា ជានយើងមា ចិរតទ ក្ខគ្រួយ? អាីជា
ចនមលើយ? គឺអំ ួរ។ 

ខ្ ំេូមេួរប្បងប្បអូ ម  នរល ឹងនយើងប្ប តនៅនទៀរថា នរើប្បងប្បអូ មា ប្បញ្ញហ ជាមួយ ឹងនេចក្ដីទ ក្ខ
គ្រួយដែរនទ? នរើប្បងប្បអូ មា ប្បញ្ញហ ជាមួយ ឹងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យដែរឬនទ? នរើប្បងប្បអូ មា ប្បញ្ញហ
ជាមួយ ឹងការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរតដែរនទ? ខ្ ំេូមេួរថា នរើប្បងប្បអូ គិរថា ឫេគល់ន ប្បញ្ញហ រប្បេ់ប្បងប្បអូ  គឺ
ជាអំ ួរដែរឬនទ? នរើវាជាការទីមួយដែលមា នៅក្ន ងគំ ិររប្បេ់ប្បងប្បអូ ដែរឬនទ? គ្ប្បដ លជាមិ 
ដម នទ ដម នទ? រីនគ្រេះភាគនគ្ចើ  នរលម  េសមាន ក់្កំ្រ ងដរនោេះស្សាយជាមួយការធ្លល ក់្ទឹក្ចិរត 
ការគ្រួយចិរត ការអេ់េងឃឹមរប្បេ់នគ ជាធមេតនរើនគគិរអំរីខលួ នគនោយរនប្បៀប្បណា? រួក្នគគិរ
អំរីខលួ ឯងក្ន ងរនប្បៀប្បប្ប ា ប្បមួយ ដម នទ? ជាការរិរណាេ់ តមរនប្បៀប្បរិ ិរយតមោ រីប្ប រាន រ 
ន ដផ្នក្ចិរតេទិយ ម  េសមាន ក់្អាច ឹង ិយាយថា រួក្នគន េះមា ប្បញ្ញហ នោយមា សាេ ររីគិររីខលួ 
ឯងទប្បនរក្។ ែូនចនេះ អនក្រិ ិរយន េះ  ឹង ិយាយថា ប្បញ្ញហ ន េះមិ មក្រីការអំ ួរនទ ប្បញ្ញហ រប្បេ់
គ្នរ់គឺថា គ្នរ់មិ បា គិរឲ្យខពេ់រីខលួ គ្នរ់ប្ប៉ែ នណាណ េះ។ ប្ប៉ែ ដ តមា គ្គូនរទយចិរតេទិយែ៏អសាច រយមាន ក់្។ 
គ្នរ់គឺជាគ្គនូរទយចិរតេទិយដរមាន ក់្គរ់ដែលែឹងរីចិរតរប្បេ់ម  េសយា៉ែងចាេ់។ ដម នទ? គឺនយនរមា 
១៧:៩។ “ឯចិរតជានគ្គឿងប្បនញ្ញោ រនលើេជាងទំងអេ់ ន ើយក៏្អាគ្ក្ក់្ ួេលបរ់ផ្ង នរើអនក្ណា ឹង
អាចសាគ ល់បា ”។   
ន ើយនៅខប្ប ា ប់្ប បា គ្បាប់្បនយើងថា មា មាន ក់្ដែលអាចសាគ ល់បា  ន ើយអនក្ន េះជា រណា? គឺ
ជាគ្រេះជាមាច េ់។ មា ដរគ្រេះជាមាច េ់មួយប្ប៉ែ នណាណ េះ ដែលែឹងថាមា អាីនក្ើរន ើងនៅក្ន ងចិរតរប្បេ់
ប្បងប្បអូ នៅនេោយប់្បន េះបា  ន ើយគ្រេះែ៏មា គ្គប់្បអំណាចគ្រេះនចសាដ  បា ប្បនញ្ចញឲ្យមា 
នេៀេនៅន េះន ើង បា គ្បាប់្បនយើងថា ចនមលើយេំរាប់្បចិរតទ ក្ខគ្រួយ គឺជាការប្ប ា ប្បខលួ  ន ើយប្បងប្បអូ 
គ្រូេប្ប ា ប្បខលួ នោយនផ្ារគ្គប់្បទំងនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយនៅនលើគ្ទង់។ ការន េះអាច ឹងនធាើឲ្យនយើងភ្ាក់្
នផ្អើល ដែលមាន ក់្ដែលសាគ ល់រីចិរតរប្បេ់នយើង បា គ្បាប់្បនយើងថា ប្បញ្ញហ ន េញិ្ញា ណទ ក្ខគ្រួយគឺជាអំ ួ
រ។ នរើការន េះអាចនក្ើរន ើងនោយរនប្បៀប្បណាបា ? 
អញ្ច ឹងចូរគិរអំរីការន េះ។ គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ ជាកូ្ រប្បេ់គ្រេះ អាីដែលគ្រេះអមាច េ់បា មា ប្ប ាូល
គ្បាប់្បប្បងប្បអូ អំរីអាីក៏្នោយ នរើម ខង្វរន អាីទំងអេ់ន េះកំ្រ ងដរែំនណើ រការនៅក្ន ងជីេរិរប្បេ់ប្បង
ប្បអូ ឥ ូេន េះដែរឬនទ? នរើអាីនៅដែលគ្រេះអមាច េ់បា មា ប្ប ាូលគ្បាប់្បែល់ប្បងប្បអូ អំរីឥរយិាប្បទ 
 ិងគំ ិររប្បេ់គ្ទង់ចំនរេះប្បងប្បអូ ? នរើគ្រេះអមាច េ់ន េះស្េឡញ់ប្បងប្បអូ ដែរឬនទ? នរើគ្ទង់មា 
អំណាចគ្គប់្បគ្គងនលើទំងអេ់ដែរឬនទ? នរើមា អាីខលេះដែលកំ្រ ងដរនក្ើរន ើងនៅក្ន ងរិភរនោក្
ន េះ នៅនេោយប់្បន េះ ដែលគ្ទង់មិ បា គ្ជាប្បន េះ? ែូនចនេះ ខ្ ំគិរថា គ្ទង់រិរជាគ្ជាប្បយា៉ែងចាេ់
រីសាា  ភាររប្បេ់ប្បងប្បអូ ។ នរើប្បងប្បអូ គិរអញ្ច ឹងនទ? រិរដម ន ើយ។ នរើមា អាីមួយនៅក្ន ងរិភរ
នោក្នៅនេោយប់្បន េះ ដែលគ្រេះជាមាច េ់មិ អាចនធាើបា ? ខ្ ំចង់ ិយាយថា គ្ទង់កាដ ប់្បគ្រេះ េា



គ្ទង់ជាប់្ប។ គ្ទង់មិ អាចជួយែល់ប្បងប្បអូ បា ។ នរើមា អាីមួយយា៉ែងែូនចនេះឬ? នរើអាីនៅជាចនមលើយ 
ឱប្បងប្បអូ េាួ ភ្ានអើយ? នរើមា អាីដែលរិបាក្នរក្េំរាប់្បគ្រេះជាមាច េ់ឬ? ែូនចនេះ គ្រេះជាមាច េ់រប្បេ់
ប្បងប្បអូ មិ គ្រឹមដរគ្ជាប្បរីសាា  ភាររប្បេ់ប្បងប្បអូ យា៉ែងចាេ់ប្ប៉ែ នណាណ េះនទ គ្ទង់ដែមទំងកំ្រ ងនសាយ
រាជយនលើប្បលលងគរប្បេ់គ្ទង់នៅនេោយប់្បន េះផ្ងដែរ គឺគ្ទង់កំ្រ ងដរគ្គប់្បគ្គងគ្គប់្បការទំងអេ់។ អា
ដម៉ែ ?  
ប្បងប្បអូ  ិយាយថា “អញ្ច ឹង គ្រេះជាមាច េ់គ្ជាប្បគ្គប់្បការទំងអេ់ ន ើយគ្ទង់មា អំណាចនលើទំង
អេ់ ន ើយគ្គប់្បគ្គងនលើការទំងអេ់”។ អញ្ច ឹងេូមនយើងនែើរមួយជំោ នទៀរ។ មិ ចំាបាច់នទ 
ដែលគ្ទង់គ្រូេដរនធាើឲ្យប្បងប្បអូ មា េ េរាិភារន េះនទ គ្ប្បេិ នប្បើគ្ទង់មិ បា ស្េឡញ់ប្បងប្បអូ  
គ្ប្បេិ នប្បើគ្ទង់មិ យក្គ្រេះ ឫទ័យទ ក្ោក់្ែល់ប្បងប្បអូ ន េះ។ អញ្ច ឹង គ្ប្បេិ នប្បើគ្ទង់រិរជា
ស្េឡញ់ គ្ប្បេិ នប្បើគ្ទង់រិរជាយក្គ្រេះ ឫទ័យទ ក្ោក់្ែល់ប្បងប្បអូ  ន េះប្បងប្បអូ មា មាន ក់្ដែល
គ្ជាប្បគ្គប់្បការទំងអេ់ន ើយគ្គប់្បគ្គងទំងអេ់ ដរងដរទរនមើលរីការគ្រួយបារមភរប្បេ់ប្បងប្បអូ ។ 
ជាការរិរណាេ់ គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ នជឿប្បទគមពីររ ៉ែមូ ៨:២៨-៣០ នយើង ឹងសាគ ល់រីការន េះ។ គ្ទង់
ដរងដរនធាើការ កំ្រ ងដរនធាើឲ្យការគ្គប់្បការទំងអេ់នធាើការរមួគ្នន នែើមបីជានេចក្ដីលអេំរាប់្បអនក្ដែល
ស្េឡញ់គ្ទង់ ន ើយរួក្អនក្ដែលបា នៅមក្តមបំ្បណងគ្រេះ ឫទ័យគ្ទង់។ នរើរិរនទ? មា 
 ័យថា នៅនរលប្បងប្បអូ  នៅនរលខ្ ំ ខ្ល ច នៅនរលដែលនយើងរាល់គ្នន គ្រួយបារមភ នៅនរលដែល
នយើងគ្រូេបា នគនមើលង្វយ នរើនយើងកំ្រ ងដរ ិយាយអាីនៅកា ់គ្រេះជាមាច េ់? ទូលប្បងគំមិ នជឿគ្រេះ
អងគនទ។ ទូលប្បងគំមិ នជឿថាគ្ទង់គ្ជាប្ប ឬថាគ្ទង់គ្គប់្បគ្គងការទំងអេ់ ឬក៏្ថាគ្ទង់យក្គ្រេះ ឫទ័យ
ទ ក្ោក់្ ឹងខ្ ំនទ។ 
ជាការរិរណាេ់ នទេះជានយើងែឹងឬមិ ែឹងក៏្នោយ នរើប្បងប្បអូ ែឹងរីអាីដែលប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរ
 ិយាយនៅកា ់គ្រេះជាមាច េ់ដែរឬនទ? ទូលប្បងគំទ ក្ចិរតខលួ ឯងជាជាងទ ក្ចិរតែល់គ្ទង់។ ទូលប្បងគំ
ទ ក្ចិរតខលួ ឯងក្ន ងការដែរក្ាខលួ ឯងជាជាងទ ក្ចិរតែល់គ្ទង់ក្ន ងការដែរក្ាទូលប្បងគំ។ 
ឥ ូេខ្ ំចង់ ិយាយែល់ប្បងប្បអូ នៅក្ន ងរនប្បៀប្បន េះដែរ។ គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ ណាមាន ក់្នគ្កាក្ឈរន ើង
នៅទីន េះន ើយ ិយាយថា "អូរ ខ្ ំមា េមរាភារក្ន ងការដែរក្ាខលួ ឯងបា លអជាងគ្រេះជាមាច េ់"។ 
នរើន េះមិ ដម ជាអំ ួរនទឬអី? ែូនចនេះនៅនរលនយើងខាល់ខ្ា យ នៅនរលនយើងនរញនោយនេចក្ដី
ែប់្បគ្រួយ នរើន េះជានេចក្ដីអំ ួរឬនទ? វារិរជានេចក្ដីអំ ួរដម ។ ដម នទ? ន េះជាមូលន រ 
បា ជាគ្នរ់បា គ្បាប់្ប ឲ្យនយើងប្ប ា ប្បខលួ នោយការនផ្ារគ្គប់្បទំងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យរប្បេ់នយើងនៅ
គ្រេះជាមាច េ់។  
ទល់ដរនយើងនធាើអញ្ច ឹង ទល់ដរនយើងឈប់្បគិរថានយើងអាចនោេះស្សាយបា លអជាងគ្រេះជាមាច េ់ 
ទល់ដរនយើងឈប់្បគិរថា គ្ទង់រិរជាមិ គ្ជាប្បឬគ្ទង់មិ គ្គប់្បគ្គងការទំងអេ់ ឬគ្ទង់មិ ខាល់
ចំនរេះនយើងរាល់គ្នន  ទល់ដរគំ ិរ ិងចិរតរប្បេ់នយើងដល េ់ដគ្ប្បរីការន េះ ន ើយនបាេះប្បង់នចាល
នេចក្ដីអំ ួររប្បេ់នយើង។ តមរិរនៅនយើងប្បង្វខ ំងខលួ ឯងរីជំ ួយរប្បេ់គ្រេះជាមាច េ់។  



ប្បងប្បអូ  ិយាយថា “នរើបា គំ ិរន េះរីណាមក្?” 
ចូរនមើលនៅខ៥។ 
ឲ្យគ្គប់្បគ្នន មា ចិរតេ ភារ ែល់គ្នន នៅេញិនៅមក្ រីនគ្រេះគ្ទង់ដរងរតំង ឹងម  េសអួរអាង ដរផ្ត
ល់គ្រេះគ ណែល់រួក្រាប្បសាេញិ ៦ ែូនចនេះ ចូរឲ្យអនក្រាល់គ្នន ប្ប ា ប្បខលួ  នៅនគ្កាមគ្រេះ េតែ៏រូដក្
រប្បេ់គ្រេះច េះ នែើមបឲី្យគ្ទង់បា ែំនក្ើងអនក្រាល់គ្នន ន ើង នៅនេោកំ្ណរ់ ៧ ន ើយចូរនផ្ារគ្គប់្បទំង
នេចក្តីទ ក្ខគ្រួយរប្បេ់អនក្រាល់គ្នន នៅនលើគ្ទង់ ែបិរគ្ទង់ដរងយក្គ្រេះទ័យទ ក្ោក់្ ឹងអនក្រាល់គ្នន ។ 
ែូនចនេះចនមលើយចំនរេះនេចក្ដីខាល់ខ្ា យគឺសាមញ្ាណាេ់គឺ ការប្ប ា ប្បខលួ ។ ប្បញ្ញហ ដែលមា នររនរញ
នៅក្ន ងចិរតរប្បេ់នយើងគឺ នេចក្ដីអំ ួរ។ នរើការប្ប ា ប្បខលួ ន េះមា លក្ខណៈែូចនមដច? ខ្ ំបា គ្បាប់្ប
ែល់ប្បងប្បអូ ន ើយ។ ចនមលើយគឺដរមួយនទ ដរការនគ្ប្បើគ្បាេ់ជាគ្ប្បនយាជ ៍គឺមា នគ្ចើ ។ នរើការនែើរនៅ
ក្ន ងនេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ មា លក្ខណៈយា៉ែងែូចនមដច? ន េះគឺជាការលអេំរាប់្បនយើងនធាើ រីនគ្រេះជួ កាល
អាីដែលនយើងនធាើនយើងសាេ  ថា នយើងរិរជាកំ្រ ងនែើរនៅក្ន ងនេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ  ប្ប៉ែ ដ តប្ប ា ប់្បរីនយើងគ្ក្
នមើលរីការនគ្ប្បើគ្បាេ់ជាគ្ប្បនយាជ ៍ន នេចក្ដីន េះ គ្ប្បដ លជាគ្រេះជាមាច េ់ ឹងនប្បើក្ប្បង្វហ ញែល់
នយើងថា មា ដផ្នក្  នៅក្ន ងជីេរិរប្បេ់នយើង ដែលនយើងដរកំ្រ ងនែើរនៅក្ន ងនេចក្ដីអំ ួរ ន ើយ
ការន េះអាច ឹងរក្ន ើញរីមូលន រ ដែលចិរតរប្បេ់នយើងមា នររនរញនោយប្បញ្ញហ  រីនគ្រេះមា 
ដផ្នក្ខលេះនយើងមិ ទ ់បា ប្ប ា ប្បខលួ នៅចំនរេះគ្រេះអមាច េ់នៅន ើយ។ 
ែូនចនេះនរើការប្ប ា ប្បន េះមា លក្ខណៈយា៉ែងែូចនមដច? ម  ែំបូ្បងគឺ ក្ដ លងណាដែលមា ការប្ប ា ប្បខលួ 
ក្ដ លងន េះមា ការច េះចូលចំនរេះអំណាច។ នៅនែើមខ៦ “ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នន បន្ទា បខ្លួន...”។ 
វា ំនយើងនៅខ៥មដងនទៀរ ដម នទ? អាីមួយដែលបា ដចងនៅខម  រភាជ ប់្បនៅ ឹងការរិភាក្ាន េះ
បា ផ្ដល់មក្នយើង ូេរនប្បៀប្បនោេះស្សាយចំនរេះនេចក្ដីខាល់ខ្ា យ។ នៅក្ន ងជំរូក្៥ ខ១ ែល់ខ៤ 
កំ្រ ងដរផ្ដល់ឲ្យនយើង ូេការដណ ំែ៏ចាេ់ោេ់មួយចំនរេះរួក្ចាេ់ទ ំ ជារនប្បៀប្បដែលរួក្គ្នរ់
មា ទំ ួលខ េគ្រូេនៅក្ន ងរួក្ជំ  ំ។ ប្ប ា ប់្បមក្នៅខ៥ ជាគ្រេះប្ប ាូល ិយាយមក្កា ់រួក្ជំ  ំ ន ើយ
 ិងរួក្អនក្ដែលនៅក្ន ងរួក្ជំ  ំថា “ឯអនក្រាល់គ្នន ដែលនៅនក្េង ន េះគ្រូេច េះចូល ឹងរួក្ចាេ់ទ ំដែរ”
។  
ន រ អាីបា ជាគ្រេះប្ប ាូលន េះ ិយាយមក្កា ់រួក្នក្េង? រិរដម ន ើយ ជាទូនៅ រួក្ចាេ់ទ ំកំ្រ ង
ដរកាល យជាម  េសចាេ់ជាងម  េសជានគ្ចើ នៅក្ន ងរួក្ជំ  ំ ប្ប៉ែ ដ ដនយើងក៏្ែឹងដែរថារួក្នក្េងៗមា 
ការរេ ូជាមួយ ឹងអំណាច។ វាមិ រិរទូនៅន េះនទ ប្ប៉ែ ដ តវារក្យទូនៅមួយដែលរិរដែលថា នក្េ
ងៗនៅក្ន ងក្រណីជានគ្ចើ  មិ គ្ទំ ឹងម  េសចាេ់ទ ំនទ ន ើយែូនចនេះនក្េងៗ ជារិនេេ គ្រូេបា 
នលើក្ទឹក្ចិរតនែើមបីឲ្យបា ច េះចូលចំនរេះម  េសចាេ់ទ ំ។ ន ើយន េះឯងជាការប្បង្វហ ញឲ្យន ើញរី
ការប្ប ា ប្បខលួ  គឺជាការច េះចូលចំនរេះម  េសចាេ់ទ ំ នែើមបីឲ្យែឹងថាអំណាចរប្បេ់ម  េស នៅខ៦ គឺ
ជា គ្រេះ េតែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះ។  



គ្រេះគមពីររ ៉ែមូ ជំរូក្១៣ គ្បាប់្បនយើងថា គ្គប់្បអំណាច គ្រេះជាមាច េ់បា តំងន ើង។ ែូនចនេះក្ដ លងណា
ដែលមា ការប្ប ា ប្បខលួ  ក្ដ លងន េះមា ការទទួលសាគ ល់មួយថា ន េះជាក្ដ លងដែលគ្រេះជាមាច េ់
បា តំងអំណាចម  េសន ើង ក្ដ លងណាមា គ្រេះ េដន គ្រេះ ន ើយចិរតប្ប ា ប្ប ឹង ិយាយថា  
“ខ្ ំន ើញរីនេចក្ដីគ្រូេការក្ន ងការច េះចូលចំនរេះអំណាច ន ើយខ្ ំចង់ច េះចូលចំនរេះអំណាច”។ ប្ប៉ែ ដ ត
ចិរតអំ ួរេញិ ិយាយថា  “ខ្ ំមិ គ្រូេការរែាអំណាច ន ើយខ្ ំក៏្មិ ច េះចូលចំនរេះអំណាចដែរ”។ អនក្
 ឹងេួរថា “នរើការន េះអាចនោេះស្សាយចំនរេះនេចក្ដីខាល់ខ្ា យបា នោយរនប្បៀប្បណា?” 
ដម ន ើយ េូមឈប់្បេិ  ន ើយគិរអំរីនរឿងន េះ។ ជាញឹក្ញាប់្ប នរើអាីនធាើឲ្យម  េសមា ប្បញ្ញហ នៅ
ក្ន ងនោកិ្យន េះ? ន េះគឺរក់្រ័ ធ ឹងទំ ក់្ទំ ងរប្បេ់រួក្នគ គឺអំរីម  េសមាន ក់្ដែលមា អំណាច
នលើរួក្នគ។ នក្េងៗមា ប្បញ្ញហ នោយឪរ ក្មាដ យរប្បេ់រួក្នគ គ្ប្បរ ធមា ប្បញ្ញហ នោយសារប្បដីរប្បេ់រួក្
នគ ប្ប គគលិក្នធាើការមា ប្បញ្ញហ នោយសារនៅោា យរប្បេ់រួក្នគ ជានែើម។ ន ើយខ្ ំេូមេួរេំ ួរមួយ
ែល់ប្បងប្បអូ នៅយប់្បន េះថា នរើប្បងប្បអូ នជឿថា គ្រេះែ៏គ្គប់្បគ្គងនលើេទំងអេ់ដែលនគគ្រូេទ ក្ចិរត
ន ើយនជឿ ន ើយគ្ទង់មា ប្ប ាូលមក្នយើងរាល់គ្នន  បា តំងរច េមព័ ធរែាអំណាច ន ើយគ្ទង់នធាើ
ការតមរយៈរច េមព័ ធរែាអំណាចទំងន េះដែរឬនទ? 
ន េះ ជាការរិរណាេ់ េូមបីដរអនក្មា រែាអំណាចអយ រតិធម៌ក៏្នោយ ក៏្អនក្នៅដរជាម  េសដែល
ច េះចូលឲ្យអេ់រីលទធភារដែលនយើងអាចនធាើនៅបា ផ្ងដែរ។ ដម នទ?  
ែូចជានយើងមិ គ្រូេឈប់្បសាដ ប់្បប្បង្វគ ប់្បអំណាចែ៏នលើេទំងអេ់នៅក្ន ងជីេរិរប្បេ់នយើង គឺជាគ្រេះជា
មាច េ់យា៉ែងែូនចនេះដែរ។ នយើងគ្រូេច េះចូលចំនរេះអំណាចន េះ រីនគ្រេះគ្រេះជាមាច េ់បា តំងវាន ើងម
ក្។ ន ើយនោយរនប្បៀប្បណាមួយ គ្ទង់កំ្រ ងដរនធាើការតមរយៈអំណាចន េះ។  
នៅយប់្បន េះ នរើមា ម  េសប្ប៉ែ  េ   ក់្ចង់ឲ្យបារ់នេចក្ដីខាល់ខ្ា យ គ្ប្បេិ នប្បើរួក្នគនជឿថា គ្រេះជា
មាច េ់កំ្រ ងនធាើការនៅក្ន ងជីេរិរប្បេ់រួក្នគ តមរយៈម  េសមាន ក់្ដែលមា អំណាច ិងឋា ៈនលើរួក្
នគន េះ? នរើនេចក្ដីខាល់ខ្ា យរប្បេ់នយើងប្ប៉ែ  េ   ឹងបារ់នៅ គ្ប្បេិ នប្បើនយើងទ ក្ចិរតែល់គ្រេះជា
មាច េ់ជាមួយ ឹងទំ ក់្ទំ ងន េះ ន ើយ ិយាយថា “គ្រេះអមាច េ់នអើយ គ្ទង់បា តំងអំណាចន េះ
ន ើង េំរាប់្បន រ ផ្លមួយ ន ើយនទេះបី្បជាមា នរលខលេះវាមិ ដម ជាទីនរញចិរតែល់ទូលប្បងគំក៏្
នោយ ឬគ្ប្បដ លជាវាមា ការលំបាក្េំរាប់្បខ្ ំ នរើគ្រេះអងគគ្ជាប្បនទ? គ្រេះអងគកំ្រ ងដរនធាើការនៅក្ន ង
អំណាចន េះ ន ើយគ្រេះ ឫទ័យគ្ទង់កំ្រ ងដរគ្រូេបា េំនរចនៅក្ន ងជីេរិរប្បេ់ទូលប្បងគំ ន ើយគ្ទង់
បា គ្តេ់នៅទូលប្បងគំឲ្យប្បង្វហ ញរីនេចក្ដីជំន ឿែល់គ្ទង់ នោយរនប្បៀប្បដែលទូលប្បងគំមា ទំ ក់្
ទំ ងជាមួយម  េសន េះដែលគ្នរ់មា អំណាចនលើទូលប្បងគំ”។ 
 
ការប្ប ា ប្បខលួ នៅក្ន ងរួក្ជំ  ំមួយ ប្បង្វហ ញឲ្យន ើញរីការច េះចូលចំនរេះរួក្ចាេ់ទ ំ។ ប្ប៉ែ ដ តគ្រូេចងចំា
ថា ន េះមិ ដម ជាក្ដ លងដែលនេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ ឈប់្បន ើយ។ នេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ មិ គ្រឹមដរប្បង្វហ ញ
នោយការច េះចូលចំនរេះរែាអំណាចប្ប៉ែ នណាណ េះនទ ដរនេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ គ្រូេប្បង្វហ ញនោយទេស ៈគ្រឹម
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គ្រូេអំរីរែាអំណាច ឬក៏្នយើងអាច ិយាយថាជាការនគ្ប្បើគ្បាេ់គ្រឹមគ្រូេន រែាអំណាចផ្ងដែរ។ នរើប្បង
ប្បអូ គិរថា ម  េសនៅក្ន ងរែាអំណាចធ្លល ប់្បមា នេចក្ដីខាល់ខ្ា យដែរឬនទ? មា ដរម  េសនៅនគ្កាម
រែាអំណាចប្ប៉ែ នណាណ េះដែលមា នេចក្ដីខាល់ខ្ា យ ឬក៏្ម  េសនៅក្ន ងរែាអំណាចមា នេចក្ដីខាល់ខ្ា យ
ផ្ងដែរ? 
េូមឲ្យខ្ ំបា េួរែល់ប្បងប្បអូ តមរនប្បៀប្បន េះេញិថា នរើអាចនៅរចួឬនទ ដែលមា ម  េសនការខ្ល ច
ែល់គ្រេះនធាើការនៅក្ន ងជួររែាអំណាច ដែលគ្ទង់បា គ្តេ់នៅនែើមបីឲ្យែឹក្ ំម  េសមួយគ្ក្ុមដែល
មិ នការខ្ល ចែល់គ្រេះ ន េះ? ច េះអំរីនោក្ម៉ែូនេ? នៅនរលគ្នរ់នៅរេ់ គ្រេះគមពីរដចងថា គ្នរ់ជា
ម  េសដែលប្ប ា ប្បខលួ បំ្បផ្ រនៅនលើដផ្ ែីន េះ។ នរើន េះមិ ដម ជាការគ្ប្បកាេែ៏អសាច រយរីគ្រេះជា
មាច េ់នទឬអី? គ្នេ  អនក្ណាមាន ក់្ប្ប ា ប្បខលួ ជាងនោក្ម៉ែូនេនទ។  
 
ឥ ូេន េះ នរើគ្នរ់ធ្លល ប់្បគ្រូេបា នចាទគ្ប្បកា ់រីការមិ បា ប្ប ា ប្បខលួ ដែរឬនទ? ច េះចំដណក្ការមិ ច េះ
េំរ ងជាមួយ ឹងរួក្ប្បេះនបារន េះយា៉ែងណាដែរ? នរើអនក្ណាឲ្យអនក្នធាើជានមគ្គប់្បគ្គងនលើនយើងរាល់
គ្នន ? អនក្គិររីខលួ ឯងនគ្ចើ នរក្។ អនក្ែំនក្ើងខលួ ឯងក្ន ងចំនណាមប្បណាដ ជ ។ ម  េសដែលប្ប ា ប្ប
ខលួ បំ្បផ្ រនៅនលើដផ្ ែីន េះគ្រូេបា នគនចាទថា មា អំ ួរនៅេញិ។ េូមសាដ ប់្ប! ន េះគឺជានេចក្ដី
លបួងេំរាប់្បអេ់អនក្ដែលមា អំណាច គឺជាការរនំោភបំ្បរ នោយនគ្ប្បើអំណាចខលួ ក្ន ងផ្លូេខ េ។ 
អនក្កំ្រ ងដររយយាមែឹក្ ំម  េសមួយគ្ក្ុមដែលរងឹចនចេ ជាម  េសដែលគ្ប្បកា ់ខលូ  ជាម  េស
ដែលមិ នចេះនែើរតម។ ែូនចនេះនេចក្ដីលបួងន េះគឺជាការដែលមិ នគ្ប្បើអំណាចតមរនប្បៀប្បមួយដែល
នការខ្ល ចែល់គ្រេះ ន ើយទ ក្ចិរតគ្រេះអមាច េ់ថាគ្ទង់ ឹងនធាើអាីមួយដែលមា ដរគ្ទង់ប្ប៉ែ នណាណ េះដែល
អាចនធាើបា  ន ើយទ ក្ឲ្យគ្ទង់េនគ្មចលទធផ្ល េូមបីដររួក្នគមិ បា នធាើតមក៏្នោយ។ ចូរអនក្នធាើ
អាីដែលគ្រេះជាមាច េ់គ្តេ់នៅអនក្ឲ្យនធាើ។ ន េះឯងគឺជាការដែលនយើងគ្រូេនធាើ។ ប្ប៉ែ ដ តនេចក្ដីលបួងគឺ
ថា ទ ក្ឲ្យខ្ ំអ  េរតអំណាចរប្បេ់ខ្ ំនៅក្ន ងរនប្បៀប្បមួយដែលខ្ ំនជឿថាគ្រូេ។ នទ! ខ្ ំនធាើវាក្ន ងរនប្បៀប្បមួយ
ដែលមិ គ្រឹមគ្រូេន ើយ។ គ្ប្បេិ អនក្ឆាល់ថាខ្ ំបា រនប្បៀប្បន េះមក្រីណា េូមនមើលនៅខប្ប ា ប់្បមក្
នទៀរ។ ប្ប ា ប់្បរី ិយាយថា រួក្នក្េងៗគ្រូេច េះចូលចំនរេះរួក្ចាេ់ទ ំ សាេក្ ប្ប៉ែ លក៏្បា  ិយាយថា 
“គ្រូេឲ្យគ្គប់្បគ្នន មា ចិរតេ ភារ ែល់គ្នន នៅេញិនៅមក្ រីនគ្រេះគ្ទង់ដរងរតំង ឹងម  េសអួរអាង 
ដរផ្តល់គ្រេះគ ណែល់រួក្រាប្បសាេញិ”។  
ែូនចនេះ គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរទេ់ ឹងរែាអំណាចន េះ នៅយប់្បន េះប្បងប្បអូ គ្រូេដររក់្េំនលៀក្
បំ្បរក់្ន នេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ  នទេះជាប្បងប្បអូ មា ទំ ួលខ េគ្រូេក្ន ងការែឹក្ ំក៏្នោយ ក៏្ប្បងប្បអូ មា 
ទំ ួលខ េគ្រូេក្ន ងការែឹក្ ំនោយមា ចិរតប្ប ា ប្ប។ ប្បងប្បអូ មិ អាចរនំោភបំ្បរ នោយនគ្ប្បើ
អំណាចបា នទ។ តមរិរនៅ េូមនមើលនៅប្បញ្ជ ីមួយនៅខ២ខ្ងនលើ។ “ចូរឃ្វា ល ាូងនចៀមរប្បេ់
គ្រេះ ដែលនៅជាមួយ ឹងអនក្រាល់គ្នន ច េះ ទំងគ្គប់្បគ្គងនោយេេ័គ្គរីចិរត មិ ដម នោយប្បងខំនទ ក៏្មិ 
ដម នោយចង់បា កំ្នរដែរ គឺនោយគ្នប់្បចិរតេញិ មិ ដម ដប្បប្បែូចជាមា អំណាចនលើរប្បេ់គ្ទរយនទ 



គឺនែើមបីឲ្យបា នធាើជាគំរែូល់ ាូងនចៀមេញិប្ប៉ែ នណាណ េះ”។   មា នេចក្ដីខាល់ខ្ា យជានគ្ចើ នចញរីជីេរិ
ន ម  េសដែលមា អំណាច នៅនរលដែលរួក្នគ ិយាយថា “គ្រេះអមាច េ់នអើយ គ្ទង់បា តំងទូល
ប្បងគំន ើងឲ្យែឹក្ ំម  េសទំងន េះ ន ើយនទេះជារួក្នគមិ នធាើតមទូលប្បងគំក៏្នោយ ទូក្ប្បងគំនៅដរ
ទទួលខ េគ្រូេក្ន ងការេរនេើរែំនក្ើងគ្ទង់នៅក្ន ងអាីដែលទូលប្បងគំែឹក្ ំរួក្នគ។ ន ើយគ្រេះអមាច េ់
នអើយ គ្ប្បេិ នប្បើទូលប្បងគំបា នធាើអេ់រីេមរាភារន ើយ ន េះគឺជាអាីគ្គប់្បយា៉ែងដែលទូលប្បងគំអាចនធាើ
ន ើយ”។ ែូនចនេះការច េះចូលចូលចំនរេះអនក្មា អំណាចគ្គប់្បគ្គង គឺជាការប្បង្វហ ញន ការប្ប ា ប្បខលួ ។ 
ទេស ៈគ្រឹមគ្រូេ ិងការនគ្ប្បើគ្បាេ់គ្រឹមគ្រូេចំនរេះអំណាច គឺជាការប្បង្វហ ញន ការប្ប ា ប្បខលួ ។ មា 
រនប្បៀប្បទីបី្ប ដែលនយើងអាចនមើលន ើញការន េះេំដែងនចញមក្នៅក្ន ងខទំងន េះ គឺជាការទទួល
យក្ ូេបំ្បណងគ្រេះ ឫទ័យរប្បេ់គ្រេះ។ នរើការប្ប ា ប្បមា លក្ខណៈយា៉ែងែូចនមដច? គឺជាការទទួល
យក្ ូេការដែរក្ារប្បេ់គ្រេះជាមាច េ់។ ចូរនមើលនៅខ៦។ ដចងថា “ចូរឲ្យអនក្រាល់គ្នន ប្ប ា ប្បខលួ  នៅ
នគ្កាមគ្រេះ េតែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះច េះ នែើមបឲី្យគ្ទង់បា ែំនក្ើងអនក្រាល់គ្នន ន ើង នៅនេោកំ្ណរ់”។ 
គ្រេះ េដែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះ បា ប្បង្វហ ញនៅក្ន ងទំ ក់្ទំ ងទំងន េះ នយើងបា  ិយាយរចួន ើយ ប្ប៉ែ ដ ត
គ្រេះ េដែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះនធាើការនលើេរីទំ ក់្ទំ ងទំងន េះនទៀរ។ ខ្ ំគិរថា អាីដែលសាេក្ ប្ប៉ែ ល
មា នៅក្ន ងគំ ិរគ្នរ់ជារិនេេន េះ គឺការរងទ ក្ខដែលម  េសទំងអេ់ន េះមា នៅក្ន ងនោកិ្យ 
រីនគ្រេះគ្នរ់បា  ិយាយប្ប តនៅនទៀរនៅក្ន ងខ៩ថា  “ចូររេ ូ ឹងវា នោយមា ចិរតនជឿមំាមួ  ទំង
ែឹងថា រួក្ប្បងប្បអូ រប្បេ់អនក្រាល់គ្នន  ដែលនៅក្ន ងនោកី្យ៍ន េះ នគកំ្រ ងដររងទ ក្ខលំបាក្ែូចគ្នន ដែរ”
។   រឯីគ្រេះែ៏មា គ្រេះគ ណេរាគ្គប់្ប ដែលគ្ទង់បា នៅនយើងរាល់គ្នន  មក្ក្ន ងេិរលីអន គ្ទង់ ែ៏នៅ
អេ់ក្លបជា ិចច នោយគ្រេះគ្គីេានយេ ូេ ន េះេូមគ្ទង់នមតត នគ្បាេឲ្យអនក្រាល់គ្នន បា គ្គប់្បលក្ខណ៍ 
ទំងចំនរ ើ កំ្ឡំង ន ើយតំងអនក្រាល់គ្នន ឲ្យមំាមួ ន ើង ក្ន ងខណៈនគ្កាយដែលបា រងទ ក្ខប្ប តិច”។   
 
នរើរួក្នគកំ្រ ងនធាើអាី? រួក្នគកំ្រ ងរងទ ក្ខ។ ន ើយជាលទធផ្លក្ន ងការរងទ ក្ខរប្បេ់រួក្នគ នរើរួក្នគ
គ្រូេបា លបួងឲ្យនធាើអាី? ឲ្យមា នរញនៅនោយនេចក្ដីខាល់ខ្ា យែូចជាអនក្េរនេរគ្រេះគមពីរទំ  ក្ែំ
នក្ើងជំរូក្៤២ កំ្រ ងដរគ្ប្បឈមម ខ ឹងខ្េ ំងេគ្រូេ ន ើយជាលទធផ្ល ចិរតរប្បេ់គ្នរ់គ្រូេបា ប្បនង្វអ  
ច េះ។ សាេក្ ប្ប៉ែ ល ិយាយថា “ចូរឲ្យអនក្រាល់គ្នន ប្ប ា ប្បខលួ  នៅនគ្កាមគ្រេះ េតែ៏រូដក្រប្បេ់គ្រេះច េះ”។ 
គ្រេះ េដគ្គប់្បគ្គងន គ្រេះ។ នរើប្បងប្បអូ នជឿថា គ្រេះជាមាច េ់មា អំណាចគ្គប់្បគ្គងទំងអេ់ដែរឬនទ? 
នរើប្បងប្បអូ នជឿថា សាា  ភារប្បចច ប្បប នរប្បេ់ប្បងប្បអូ ប្បង្វហ ញរីការដែរក្ារប្បេ់គ្រេះដែរឬនទ? មា  ័យ
ថា គ្រេះជាមាច េ់បា ោក់្នយើងនៅក្ន ងគ្រង់ក្ដ លងដែលនយើងកំ្រ ងដរនៅន េះ។ នរើប្បងប្បអូ  ឹងប្ប ា ប្ប
ខលួ នៅទីន េះ ឬក៏្ប្បងប្បអូ ខំរយយាមដែរក្ាខលួ ឯង គឺជាការដែលប្បងប្បអូ គ្ប្បយ ទធគ្គប់្បទិេទីនែើមបី
ររ់នគចនចញរីសាា  ភារប្បចច ប្បប នរប្បេ់ប្បងប្បអូ ? នរើការប្ប ា ប្បខលួ មា លក្ខណៈែូចនមដច? គ្រេះ
អមាច េ់នអើយ ទូលប្បងគំទ ក្ចិរតគ្ទង់ថា ក្ដ លងដែលទូលប្បងគំកំ្រ ងេាិរនៅនរលឥ ូេន េះ មិ ដម 



នក្ើរន ើងនោយនចែ យនទ។ អាីដែលទូលប្បងគំកំ្រ ងដរនោេះស្សាយនៅក្ន ងជីេរិន េះ យប់្បន េះ មិ ដម 
នក្ើរន ើងនោយនចែ យនទ។ ទូលប្បងគំ ឹងទ ក្ចិរតគ្ទង់នៅទីន េះគ្រេះអងគនអើយ។ 
មា ន េះមិ មា  ័យថា ប្បងប្បអូ មិ អាចខំរយយាមនែើមបីនធាើឲ្យសាា  ភារបា គ្ប្បនេើរន ើងបា 
ន ើយ គ្ប្បេិ គ្រេះអមាច េ់មិ អ  ញ្ញា រិ? រិរដម ន ើយ ប្បងប្បអូ អាច។ ប្ប៉ែ ដ តប្បញ្ញហ រិរគឺមិ ដម ជា
សាា  ភាររប្បេ់ប្បងប្បអូ ន ើយ។ ប្បញ្ញហ រិរន េះគឺថា នរើប្បងប្បអូ ទ ក្ចិរតគ្រេះអមាច េ់ដែរឬនទ? គ្ប្បេិ 
នប្បើប្បងប្បអូ មិ អាចដល េ់ប្បដូរសាា  ភាររប្បេ់ប្បងប្បអូ បា  នរើប្បងប្បអូ  ឹងអេ់េងឃឹមឬយា៉ែងណា? ឬក៏្
ប្បងប្បអូ  ឹងមា នេចក្ដីអំណរ? ប្បញ្ញហ រិរមិ ដម ជាការដល េ់ប្បដូរន សាា  ភារន េះនទ។ ប្បញ្ញហ រិរគឺ
ជាការដល េ់ប្បដូររប្បេ់ប្បងប្បអូ េញិ។ ការទទួលយក្ ូេបំ្បណងគ្រេះ រទ័យរប្បេ់គ្រេះ ការទទួលយក្ ូេ
ការដែររក្ារប្បេ់គ្រេះ ដែលជាការប្ប ា ប្បខលួ េញិ។ 
នោក្ យ៉ែូដេប្ប បា ឈរនៅចំនរេះប្បងៗដែលបា លក់្គ្នរ់ឲ្យនធាើជាទេក្រ ន ើយនៅច ងប្បញ្ច ប់្ប
គ្នរ់បា ជាប់្បគ គ ន ើយឥ ូេគ្នរ់នៅទីន េះ គឺជាអនក្ធំទីរីរនៅក្ន ងគ្ប្បនទេនអេ ីរ ន ើយប្បងៗ
រប្បេ់គ្នរ់ឈរនៅចំនរេះគ្នរ់ មា ការភ័យខ្ល ចយា៉ែងខ្ល ំងចំនរេះលបិចក្លរប្បេ់រួក្នគ រីនគ្រេះ
គ្នរ់មា អំណាចអាច ឹងនធាើទ ក្ខនទេែល់រួក្នគបា  ប្ប៉ែ ដ តនោក្ យ៉ែូដេប្ប មិ មា នេចក្ដីជូរលាីង
អាីនសាេះ ដម នទ? ន រ អាីបា ជាម  េសន េះមិ មា កំ្ ឹងជាមួយ ឹងរួក្អនក្ដែលគ្នរ់ចង់ន ើញ
រួក្នគទទួលទណឌ ក្មេេំរាប់្បអាីដែលរួក្នគបា គ្ប្បគ្រឹរតិ? នរើប្បងប្បអូ ឮរីគំ ិររប្បេ់នោក្ យ៉ែូដេប្ប
នទ? អនក្នធាើការន េះេំរាប់្បបំ្បណងអាគ្ក្ក់្ ប្ប៉ែ ដ ដមា បំ្បណងឲ្យការន េះបា ជានេចក្ដីលអេញិ។ អាីដែល
ជាការប្បង្វហ ញទី៤ន ការប្ប ា ប្បខលួ  េូមនមើលនៅខ៧។ ប្បងប្បអូ ប្ប ា ប្បខលួ នោយនផ្ារនេចក្ដី
ខាល់ខ្ា យែល់គ្រេះជាមាច េ់។ ចូរោក់្នេចក្ដីខាល់ខ្ា យរប្បេ់អនក្នលើគ្ទង់។ រក្យជាក់្ោក់្ន េះគ្រូេ
បា ប្បក្ដគ្ប្បថា ការនផ្ារ ដែលគ្រូេបា នគ្ប្បើនៅក្ន ងគ្រេះគមពីរលូការ ១៩:៣៥ផ្ងដែរ ន ើយបា 
 ិយាយរីការន េះ។ “រចួនគែឹក្វានៅ ថាា យគ្រេះនយេ ូេ ក៏្គ្កាលអាេនគនលើខនង ន ើយថាា យគ្ទង់គង់”
។ ែូនចនេះរួក្នគបា នបាេះអាេរប្បេ់រួក្នគ នៅនលើខនងោ រក្យន េះនៅទីន េះ ែូចជានបាេះគ្ក្ណារ់
មួយដា ំងនៅនលើអាីមយ៉ែង។ ន េះគឺជាការនផ្ារមួយ។ វានគ្ប្បៀប្បែូចជាែក្យក្នេចក្ដីខ្ា ល់ខ្ា យរប្បេ់
ប្បងប្បអូ នចាលនៅនេោយប់្បន េះដែរ ន ើយប្បងប្បអូ ោក់្នេចក្ដីខាល់ខ្ា យន េះមួយែ ំ ន ើយនបាេះនៅ
នលើគ្រេះអមាច េ់។ ន ើយចូរេមាគ ល់ថា ន េះគឺជាការនផ្ារទំងស្េុង ដម នទ? ការគ្គ្ន ់ដរនបាេះនេចក្ដី
ខាល់ខ្ា យខលេះនលើគ្ទង់។ នរើប្បទគមពីរបា ដចងយា៉ែងែូនចនេះដែរឬនទ? គឺជានេចក្ដីខាល់ខ្ា យទំងឡយ
ណាដែលប្បងប្បអូ គិរថាគ្ទង់អាចនោេះស្សាយបា ។ នទ! នរើប្បទគមពីរបា ដចងយា៉ែងែូចនមដចេញិ? 
នបាេះនចាលអាី? ទំងអេ់ ន ើយនៅក្ន ងប្បទគមពីរជាភាសាគ្កិ្ក្មា រក្យមួយដែលមា  ័យថា ទំង
អេ់។ នេចក្ដីែប់្បបារមភទំងអេ់ នេចក្ដីខាល់ខ្ា យទំងអេ់ នេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយទំងអេ់ គ្គប់្បទំង
នេចក្ដីដែលប្បងប្បអូ ភ័យខ្ល ចនៅនេោយប់្បន េះ គ្គប់្បទំងនេចក្ដីដែលនធាើឲ្យចិរតរប្បេ់ប្បងប្បអូ បា 
ប្បនង្វអ  ច េះ។ ប្បងប្បអូ គ្រូេចងោក់្វាមួយែ ំ ន ើយគ្រូេដរមា ការនផ្ារទំងស្េុងមួយ។ ន េះគឺជាការ
ប្ប ា ប្បខលួ ។ ខ្ ំ ឹងនបាេះប្បញ្ញហ នេចក្ដីទំងអេ់ន េះនៅគ្រេះអមាច េ់ មា  ័យថា ខ្ ំ ឹងថាា យគ្គប់្ប



នេចក្ដីទំងន េះែល់គ្ទង់។ ខ្ ំ ឹងទ ក្នេចក្ដីទំងន េះក្ន ងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យរប្បេ់គ្ទង់ នោយែឹងថា
ន េះជាការដែលគ្ទង់ឲ្យខ្ ំនធាើ។ ន េះឯងជានេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ ។  
ច េះការន េះជានេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ នោយរនប្បៀប្បណានៅ? នរើការនបាេះនេចក្ដីខាល់ខ្ា យរប្បេ់ប្បងប្បអូ 
នលើគ្រេះអមាច េ់ ជារនប្បៀប្បដែលប្បងប្បអូ ប្ប ា ប្បខលួ នោយរនប្បៀប្បណានៅ? រីនគ្រេះ គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ 
មិ នធាើការន េះនៅនេោយប់្បន េះនទ គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ មិ គ្ប្បមូលអេ់ទំងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យទំងន េះ
ន ើយនបាេះនលើគ្ទង់នទ ន េះចូរគិររីអាីដែលប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរ ិយាយច េះ។ តមរិរនៅ ប្បងប្បអូ កំ្រ ង
ដរគ្គប់្បគ្គងនេចក្ដីទំងអេ់ន េះនោយខលួ ឯងន ើយ។ មិ បាច់ថាា យនេចក្ដីទំងអេ់ន េះែល់គ្រេះ
ជាមាច េ់នទ រីនគ្រេះប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរគ្គប់្បគ្គងនេចក្ដីទំងអេ់ន េះន ើយ។ 
នរើប្បងប្បអូ ភ្ាក់្ែឹងខលួ ន ើង ឱប្បងប្បអូ ជាទីស្េឡញ់នអើយ នរើនេចក្ដីខិរខំរប្បេ់នយើងបា នធាើអាីខលេះ
េំរាប់្បនយើង? ចូរភ្ាក់្រីការយល់េប្បដិន ើង។ នយើងយល់េប្បដិ។ នយើងស្េនមថា នយើងមា េធិ្ល ការ
ក្ន ងការគ្គប់្បគ្គងជីេរិរប្បេ់នយើង ន ើយគ្រេះជាមាច េ់អ  ញ្ញា រិឲ្យនេចក្ដីនផ្សងៗមក្ក្ន ងជីេរិនយើង 
នែើមបីោេ់នយើង ន ើយជួយនយើងឲ្យបា ភ្ាក់្ែឹងខលួ ថា នយើងមិ អាចគ្គប់្បគ្គងអាីបា ទំងអេ់។ 
នរើអាីខលេះដែលប្បងប្បអូ គិរថា ប្បងប្បអូ គ្គប់្បគ្គងបា ?  
ប្បងប្បអូ  ិយយថា “នអើ ខ្ ំគ្គប់្បគ្គងការជានគ្ចើ ។ ខ្ ំបា ោក់្នមា៉ែងនរាទិ៍នៅគ្រឹក្ម ិញ ន ើយខ្ ំបា 
ភ្ាក់្ន ើងរចួនៅនធាើការ ន ើយខ្ ំបា នធាើន េះ ខ្ ំបា នធាើន េះ។ ន េះន ើយជាអាីដែលខ្ ំេនគ្មចបា 
ន ើយ ិងអាីៗនផ្សងជានគ្ចើ នទៀរដែរ”។  
ន ើយចូរសាដ ប់្ប!  
គ្ប្បេិ នប្បើគ្រេះជាមាច េ់មិ បា នគ្បាេគ្ប្បទ ឲ្យមា ជីេរិ ខយល់ែនងហើម  ិងចង្វា ក់្នប្បេះែូងែល់ប្បង
ប្បអូ នទ ប្បងប្បអូ មិ អាច ឹងេនគ្មចបា កិ្ចចការទំងអេ់ន េះបា ន ើយ។ គ្ប្បេិ នប្បើគ្ទង់មិ បា 
គ្ប្បទ េមរាភារឲ្យនចេះគិរ ន េះប្បងប្បអូ មិ អាចនធាើអាីបា ទំងអេ់ ន ើយគ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ គិរថា 
ប្បងប្បអូ មិ បា រឹងនលើគ្រេះនសាេះ ន េះចូរចងចំារីនេដចន បូ្បនក្នសារ ដែលគ្នរ់បា នចញនៅនគ្ៅ 
ន ើយបា អប្បអរ ូេអាីដែលគ្នរ់េនគ្មចបា នៅក្ន ង គររប្បេ់គ្នរ់ ន ើយនៅក្ន ងរនំរចន េះ គ្រេះជា
មាច េ់បា នធាើឲ្យម  េសន េះបា គ្រ ប់្បជារេ់នៅែូចជាេរាធ្លរ េញិ។ ន ើយគ្នរ់បា នងើប្បន ើង 
ន ើយេំអារខលួ បា ដរែរាប្បណាគ្រេះជាមាច េ់បា គ្ប្បទ ឲ្យមា គំ ិរែឹងខ េគ្រូេប្ប៉ែ នណាណ េះ។ ប្បង
ប្បអូ មិ បា គ្គប់្បគ្គងអាីទំងអេ់។ ែូនចនេះចូរសាដ ប់្បច េះ។ នៅនរលប្បងប្បអូ នបាេះនេចក្ដីទំងន េះនលើគ្រេះ
អមាច េ់ នរើប្បងប្បអូ មិ កំ្រ ងដរគ្ប្បគល់ការទំងអេ់ន េះែល់គ្ទង់នទឬអី? មិ េមន រ ផ្លនទ នប្បើ
មិ គ្ប្បគល់ថាា យគ្ទង់ន េះ។ ប្បងប្បអូ គ្គ្ន ់ដរទទួលសាគ ល់ ូេអាីដែលគ្ទង់មា នៅក្ន ងការគ្គប់្បគ្គង
រប្បេ់គ្ទង់នៅបា ន ើយ។ គ្រេះនយេ ូេបា មា ប្ប ាូលគ្បាប់្បនយើងអំរីនេចក្ដីខាល់ខ្ា យន ើយ ដម 
នទ? គ្ទង់បា មា ប្ប ាូលអំរីនេចក្ដីខាល់ខ្ា យនផ្សងៗ។ នរើអាីដែលប្បងប្បអូ អាចដល េ់ប្បដូរបា ? នរើប្បង
ប្បអូ អាចដល េ់ប្បដូរអាីមួយបា ដែរឬនទ? នរើប្បងប្បអូ អាចប្បដ ាមកំ្រេ់រប្បេ់ប្បងប្បអូ បា ដែរឬនទ? នរើ



ប្បងប្បអូ អាចដល េ់ប្បដូរេក់្មួយេរនេនៅនលើក្ាលរប្បេ់ប្បងប្បអូ បា ដែរឬនទ? ប្បងប្បអូ មិ អាចដល េ់
ប្បដូរអាីបា ទំងអេ់។ ែូនចនេះប្បងប្បអូ គ្គ្ន ់ដរទទួលសាគ ល់ ូេអាីដែលគ្ទង់គ្គប់្បគ្គងនៅ បា ន ើយ។ 
គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ មិ ថាា យនេចក្ដីទំងន េះែល់គ្ទង់នទ គ្ប្បេិ នប្បើមិ នបាេះនេចក្ដីទំងន េះនលើគ្ទង់
នទ ន េះប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរ ិយាយថា “គ្រេះជាមាច េ់គ្នេ  អាីរក់្រ័ ធ ឹងការន េះនទ។ គ្ទង់ក៏្មិ មា 
នគ្នលបំ្បណងនៅក្ន ងការន េះដែរ។ គ្រេះជាមាច េ់ដដ ច់អងគគ្ទង់រីអាីដែលកំ្រ ងដរនក្ើរន ើងនៅនលើដផ្ 
ែីន េះ ែូនចនេះបា ជាមា នេចក្ដីខ្ងគ្រលឹងេញិ្ញា ណន ើយ ិងមា នេចក្ដីខ្ងនោកិ្យន េះ ន ើយ
គ្រេះជាមាច េ់នធាើការចំនរេះនេចក្ដីខ្ងគ្រលឹងេញិ្ញា ណ ប្ប៉ែ ដ តន េះជាអាីមួយដែលខ្ ំគួរនធាើ រីនគ្រេះការ
ន េះបា ធ្លល ក់្មក្ក្ន ងក្ដ លងនោកិ្យន េះ។ គ្រេះមិ មា នគ្នលបំ្បណង ចំនរេះអាីដែលខ្ ំកំ្រ ងដរឆលង
ការ់ឥ ូេន េះនទ”។ 
ខ្ ំមា ែំណឹងេំរាប់្បនយើងទំងអេ់គ្នន នៅនេោយប់្បន េះអំរីអំណាចន ប្បទគមពីរ។ អាីគ្គប់្បយា៉ែងដែល
ប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរឆលងការ់ឥ ូេន េះ េ ទធដរមា នគ្នលបំ្បណងខ្ងគ្រលឹងេញិ្ញា ណមួយ។ វាជានេចក្ដី
ខ្ងគ្រលឹងេញិ្ញា ណទំងអេ់។ គ្រេះជាមាច េ់មា អំណាចគ្គប់្បគ្គងនលើេទំងអេ់។ គ្ទង់គ្គប់្បគ្គង
ទំងអេ់។ វាេ ទធដរមា នគ្នលបំ្បណងមួយទំងអេ់។ 
គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ មិ នបាេះនេចក្ដីទំងន េះនលើគ្ទង់នទ ន េះប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរ ិយាយថា “គ្ទង់គ្ជាប្បអាី
ខលេះ? គ្ទង់អាច ឹងនធាើចំនរេះនេចក្ដីខាល់ខ្ា យទំងន េះបា  ប្ប៉ែ ដ តគ្ទង់គ្គ្ន ់ដរមិ យក្ចិរតទ ក្ខោក់្
ចំនរេះសាា  ភាររប្បេ់ទូលប្បងគំប្ប៉ែ នណាណ េះ។ គ្ទង់បា ទ ក្ឲ្យទូលប្បងគំនធាើការន េះ គ្រេះជាមាច េ់នអើយ 
រីនគ្រេះគ្ទង់មិ ខាល់ខ្ា យចំនរេះសាា  ភារដែលទូលប្បងគំកំ្រ ងដរឆលងការ់ប្ប៉ែ នណាណ េះ”។ នរើជាការគួរ
ឲ្យចាប់្បអារមេណ៍ឬនទដែលគ្ទង់បា មា ប្ប ាូលមក្នយើងជារិនេេនៅច ងប្បញ្ច ប់្បន ខ៧ដែលថា ចូរ
នផ្ារគ្គប់្បទំងនេចក្តីទ ក្ខគ្រួយរប្បេ់អនក្រាល់គ្នន នៅនលើគ្ទង់ ែបិរគ្ទង់ដរងយក្គ្រេះទ័យទ ក្ោក់្ ឹង
អនក្រាល់គ្នន ។ នយើងអាចថាា យនេចក្ដីន េះែល់ រីនគ្រេះគ្ទង់យក្គ្រេះ ឫទ័យទ ក្ោក់្។ ប្បងប្បអូ អាច
ទ ក្ចិរតគ្ទង់ថាគ្ទង់ ឹងនោេះស្សាយនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយន េះ រីនគ្រេះគ្ទង់រិរជាយក្គ្រេះ ឫទ័យទ ក្
ោក់្ចំនរេះប្បងប្បអូ ដម ។ គ្ទង់មិ គ្គ្ន ់ដរគ្ជាប្បអំរីវានទ ន ើយគ្ទង់មា អំណាចនែើមបីនធាើអាីមយ៉ែង
ចំនរេះវានទៀរផ្ង។ គ្ទង់កំ្រ ងដរនធាើការនៅក្ន ងវាន ើយ នែើមបីបំ្បដល េ់បំ្បដគ្ប្បរាស្ដេដរប្បេ់គ្ទង់ឲ្យបា 
ែូចរបូ្បអងគន គ្រេះរាជប្ប គ្ត។ គ្ទង់រិរជាស្េឡញ់ែល់ប្បងប្បអូ ន ើយយក្គ្រេះ ឫទ័យទ ក្ោក់្
ចំនរេះប្បងប្បអូ រិរគ្បាក្ែដម ។ ប្បងប្បអូ អាចទ ក្ចិរតែល់គ្ទង់ថាគ្ទង់ ឹងនោេះស្សាយនេចក្ដីទ ក្ខ
គ្រួយន េះេំរាប់្បប្បងប្បអូ បា ។ 
ែូនចនេះ នរើនេចក្ដីប្ប ា ប្បខលួ មា លក្ខណៈយា៉ែងែូចនមដច? ប្បងប្បអូ គ្រូេច េះចូល ឹងអនក្ដែលមា 
អំណាចនលើប្បងប្បអូ ។ នរើប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរគ្ប្បឆំ្ង ឹងអនក្ដែលមា អំណាចនលើប្បងប្បអូ នៅគ្រង់ណា
មួយរប្បេ់ជីេរិឬ? នរើន េះជាអាីដែលនធាើឲ្យចិរតប្បងប្បអូ ប្បនង្វអ  ច េះឬ? មា  ័យថា ប្បងប្បអូ មា ទេស
 ៈគ្រឹមគ្រូេអំរីអំណាចគ្គប់្បគ្គង។ នរើប្បងប្បអូ កំ្រ ងគ្ប្បឆំ្ង ឹងអនក្ដែលនៅនគ្កាមអំណាចរប្បេ់ប្បង
ប្បអូ ឬ? នរើន េះនធាើឲ្យចិរតរប្បេ់ប្បងប្បអូ ប្បនង្វអ  ច េះឬ? វាគឺជាការទទួលយក្ ូេការទំ  ក្បំ្បរ ងរប្បេ់



គ្រេះ។ នរើប្បងប្បអូ គិរថាជីេរិរប្បេ់ប្បងប្បអូ ទ ក្ែូចជានរឿងនចែ យ ឬក៏្ប្បងប្បអូ ែឹងថាមា នគ្នលបំ្បណង
មួយេំរាប់្បអាីដែលប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរគ្ប្បឈមម ខនៅនេោយប់្បន េះ? ន ើយនរើប្បងប្បអូ បា គ្ប្បមូលគ្គប់្ប
ទំងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យ គ្គប់្បទំងនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ ន ើយចងវាមួយែ ំ រចួនបាេះនលើនៅល រប្បេ់គ្ទង់ 
ន ើយ ិយាយថា "គ្រេះជាមាច េ់នអើយ វាជារប្បេ់គ្ទង់ន ើយ"។  
 
ខ្ ំចង់មា ការគ្ប្បុងគ្ប្បយ័រនណាេ់។ នយើងមិ កំ្រ ងដរ ិយាយអំរីការមិ នចេះទទួលខ េគ្រូេន េះនទ 
ដម នទ? នយើងែឹងន ើយថាគ្រេះអមាច េ់នធាើការតមរយៈមនធយបាយ។ នយើងកំ្រ ងដរ ិយាយអំរីអនក្
ដែលនយើងកំ្រ ងទ ក្ចិរត។ នយើងមិ កំ្រ ង ិយាយអំរីការភារអេក្មេឬការមិ នធាើអីន េះនទ។ នយើង
កំ្រ ងដរ ិយាយអំរីអនក្ដែលនយើងទ ក្ចិរតថា ឹងដែរក្ានយើង។ 
 
មា ការប្បង្វហ ញទី៥ន ការប្ប ា ប្បខលួ នៅក្ន ងខទំងន េះ។ េូមនមើលនៅខ៨ ិង៩។ គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ 
ប្ប ា ប្បខលួ  ប្បងប្បអូ  ឹងចំាយាមខ្ងគ្រលឹងេញិ្ញា ណ។ មា  ័យថា ប្បងប្បអូ  ឹងែឹងរីអាីមយ៉ែង។ ន ើយ
នយើងន ើញថាការន េះតមរយៈប្បទគមពីរ។ នៅនរលដែលប្បងប្បអូ េាិរនៅក្ន ងសាា  ភារត រឹង 
នៅនរលដែលប្បងប្បអូ េាិរនៅក្ន ងសាា  ភារមួយដែលប្បងប្បអូ បា ទទួលនេចក្ដីលបួងឲ្យមា ការ
ភ័យខ្ល ច ឲ្យមា ការខាល់ខ្ា យ ឲ្យមា នរញនោយនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ នៅនរលន េះ សាតំងគិរថា 
ប្បងប្បអូ កំ្រ ងេាិរនៅក្ន ងសាា  ភារង្វយនគ្គ្នេះថាន ក់្។ វាឆក់្ឱកាេនលើម  េសដែលមា នរញនោយ
នេចក្ដីភ័យខ្ល ច  ិងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យ  ិងនេចក្ដីទ ក្ខគ្រួយ។ នរើខ៨គ្គ្ន ់ដរគ្រូេបា ចាក់្នចាលនៅ
ទីន េះ ឬក៏្វានធាើអាីមយ៉ែងជាមួយគ្ប្បធ្ល ប្បទទំងមូល? ខ៨។  
ចូរឲ្យែឹងខលួ  ន ើយចំាយាមច េះ នគ្រេះអារក្សដែលជាខ្េ ំងេគ្រូេរប្បេ់អនក្រាល់គ្នន  វាដរងនែើរគ្ក្ដេល 
ទំងគ្គ ឹមែូចជាេិងហ នែើមបី ឹងរក្អនក្ណាដែលវា ឹងគ្របាក់្នលប្បបា  ។ ចូររេ ូ ឹងវា នោយ
មា ចិរតនជឿមំាមួ  ទំងែឹងថា រួក្ប្បងប្បអូ រប្បេ់អនក្រាល់គ្នន  ដែលនៅក្ន ងនោកី្យ៍ន េះ នគកំ្រ ងដរ
រងទ ក្ខលំបាក្ែូចគ្នន ដែរ។ 
 
នរើប្បងប្បអូ ន ើញនទ? ន េះគឺរក់្រ័ ធ ឹងអនក្ដែលកំ្រ ងដរឈឺចាប់្ប អនក្ដែលកំ្រ ងដររងទ ក្ខ អនក្ដែល
គ្រូេបា លបួងឲ្យមា នរញនៅនោយនេចក្ដីខាល់ខ្ា យ។ គ្នរ់បា  ិយាយថា ចូរឲ្យែឹងខលួ  ន ើយ
ចំាយាមច េះ ។ រីនគ្រេះប្បងប្បអូ ប្បអូ អាចរឹងនលើគ្រេះប្ប ាូលន េះ។ មា ការវាយគ្ប្បោរមួយដែលកំ្រ ង
ដរមក្។ មា ការអនញ្ជ ើញមួយដែលប្បងប្បអូ ដរងដរទទួលបា រីខ្េ ំងេគ្រូេ ន ើយការអនញ្ជ ើញន េះគឺ
ដរងដរយា៉ែងន េះ គឺ ក្ ំនជឿគ្រេះអី។ ក្ ំទ ក្ចិរតគ្ទង់អី។ គ្រូេនោេះស្សាយប្បញ្ញហ នោយនែរប្បេ់អនក្នៅ។ 
ចូររយយាមប្ប ធូការភ័យខ្ល ចនចញ។ ចូររយយាមប្ប ាូេំរធទំងន េះតមរនប្បៀប្បរប្បេ់អនក្នៅ គឺក្ន ង
រនប្បៀប្បមួយដែលផ្ា យរីគ្រេះប្ប ាូលរប្បេ់គ្រេះជាមាច េ់។ 
 



នោយន រ ន េះ នរើប្បងប្បអូ រតំង ឹងអារក្សសាតំងនៅក្ន ងសាា  ភារន េះនោយរនប្បៀប្បណា? គ្រេះ
ប្ប ាូលគ្ទង់គ្បាប់្បនយើងរីរនប្បៀប្បរតំង ឹងអារក្សនៅនរលឥ ូេន េះច េះ នៅខ៩ដម នទ? ចូរមា ចិរត
នជឿមំា។ ប្បងប្បអូ រតំង ឹងអារក្សនៅក្ន ងសាា  ភារទំងន េះនោយការនជឿែល់គ្រេះជាមាច េ់ នោយ
ការនជឿែល់គ្រេះប្ប ាូលរប្បេ់គ្ទង់ នោយការទ ក្ចិរតគ្ទង់។ 
 
នរើនេចក្ដីជំន ឿជាអាី? គឺជាការទ ក្ចិរត។ ប្បងប្បអូ គ្រូេទ ក្ចិរតែល់គ្ទង់។ ប្បងប្បអូ គ្រូេទ ក្ចិរត ូេអាីដែល
គ្ទង់មា ប្ប ាូល។ ខ្េ ំងេគ្រូេន េះមក្ជាមួយនៅក្ន ងសាា  ភារែ៏ត រឹងទំងន េះ ន ើយ ិយាយថា 
“ខ្ ំផ្ដល់ផ្លូេមួយឲ្យអនក្ ដែលអនក្មិ បាច់រង់ចំា។ វាមិ រក់្រ័ ធ ឹងការច េះចូលនទ។ វាមិ រក់្រ័ ធ ឹង
ការរឹងែល់គ្រេះជាមាច េ់នទ។ អនក្គ្រូេដរនោេះស្សាយសាា  ភារន េះនោយរនប្បៀប្បដា ល់ខលួ រប្បេ់អនក្។ 
ចូរបំ្បនភលចរនប្បៀប្បតមគ្រេះគមពីរនៅ”។  
 
ន ើយប្បងប្បអូ គ្រូេរតំង ឹងអារក្សនោយការឈរនោយមំាមួ នៅក្ន ងការទ ក្ចិរតចំនរេះគ្រេះជាមាច េ់ 
ដែលការន េះរក់្រ័ ធ ឹងចំ  ចទី៦ន ការប្ប ា ប្បខលួ ។ ចូរប្បងប្បអូ ប្ប ា ប្បខលួ នៅក្ន ងសាា  ភារទំង
អេ់ន េះនោយការក្រ់េមាគ ល់ ិងការអ  េរត ូេនេចក្ដីរិរដែលប្បងប្បអូ រក់្រ័ ធខ្ងគ្រលឹងេញិ្ញា ណ 
រក់្រ័ ធខ្ងគ្រលឹងេញិ្ញា ណ។ ការន េះគឺចាប់្បនផ្ដើមនៅក្ន ងចិរតគំ ិររប្បេ់អនក្ ប្ប៉ែ ដ តន េះជាការរិរផ្ង
ដែរនៅក្ន ងជីេរិរប្បេ់អនក្។  
េូមសាដ ប់្ប! នៅនរលដែលប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរឆលងការ់នេចក្ដីលំបាក្ នៅនរលដែលប្បងប្បអូ កំ្រ ងឆលង
ការ់អាីមយ៉ែងដែលលបួងប្បងប្បអូ ឲ្យមា ការភ័យខ្ល ច ន ើយ ិងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យ ប្បងប្បអូ គ្រូេដរឈប់្ប
ន ើយនធាើការក្រ់េមាគ ល់អាីមយ៉ែង។ មិ ដម ដរប្បងប្បអូ ដរន េះឯងន េះនទ។ ន ើយខ្ ំមិ ដម កំ្រ ងដរ
 ិយាយអំរីគ្រេះេរតមា រប្បេ់គ្រេះន េះនទ។ ខ្ ំចង់ ិយាយយា៉ែងែូនចនេះេញិថា ប្បងប្បអូ ជាអេយេៈន របូ្ប
កាយគ្រេះគ្គីេា។ ប្បងប្បអូ ជាេមាជិក្ន គ្គួសាររប្បេ់គ្រេះជាមាច េ់។ សាតំងបា ប្បង្វហ ញនេចក្ដី
លបួងមួយដែលនក្ើរញឹក្ញាប់្ប ិងគ្ប្បក្ប្បនោយនេចក្ដីអំ ួរ គឺជាការដែលប្បងប្បអូ គិរថា មា ដរ
ប្បងប្បអូ ដរឯងប្ប៉ែ នណាណ េះ ន ើយ ថាប្បងប្បអូ ខ េរីនគ។ អាច ិយាយបា ថា គ្នេ  អនក្មាន ក់្អាចយល់រី
ប្បងប្បអូ បា នទ រីនគ្រេះរួក្នគមិ ដម ជាប្បងប្បអូ ។ អូ ង្វយស្េួលណាេ់ដែលអនក្អធិប្បាយន េះ
 ិយាយអំរីការទ ក្ចិរតែល់គ្រេះអមាច េ់ អំរីការប្ប ា ប្បខលួ   ិងអំរីការនផ្សងៗនទៀរ ន ើយខ្ ំក៏្បា ឮ
ការទំងអេ់ន េះដែរ។ ប្ប៉ែ ដ ត នរើអនក្ែឹងនទ?  អនក្គ្គ្ន ់ដរមិ ែឹងថា ខ្ ំកំ្រ ងដរគ្ប្បឈមម ខ ឹងអាីនទ
នៅនរលន េះប្ប៉ែ នណាណ េះ។ អនក្គ្គ្ន ់ដរមិ ែឹងរីអាីខលេះដែលខ្ ំកំ្រ ងដរឆលងការ់នៅនរលន េះប្ប៉ែ នណាណ េះ។ 
អនក្គ្គ្ន ់ដរមិ ែឹងថា ខ្ ំមា អារមេណ៍យា៉ែងណាប្ប៉ែ នណាណ េះ។  
 
ប្ប៉ែ ដ ត យា៉ែងណាម ិញ មិ គ្រឹមដរប្ប គគលដែលនៅក្ន ងសាា  ភារន េះគ្រូេទទួលនេចក្ដីលបួងប្ប៉ែ នណាណ េះ
នទ ប្ប៉ែ ដ តអនក្ដែលជ ំេញិនគក៏្អាចគ្រូេទទួលនេចក្ដីលបួងនៅក្ន ងរនប្បៀប្បែូចគ្នន ន េះផ្ងដែរ។ រិរដម 



ន ើយ ប្បងប្បអូ គ្គ្ន ់ដរមិ យល់រីប្ប គគលន េះប្ប៉ែ នណាណ េះ រីនគ្រេះប្បងប្បអូ គ្គ្ន ់ដរមិ ែឹងថា រួក្នគកំ្រ ង
ដរឆលងប្បញ្ញហ អាីខលេះន េះនទ។ 
 
គួរឲ្យចាប់្បអារមេណ៍នទ? េូមសាដ ប់្ប។ គួរឲ្យចាប់្បអារមេណ៍នទ? នៅគ្រង់ក្ណាដ លន ដផ្នក្ន េះ នយើងគ្រូេ
បា គ្បាប់្បឲ្យគ្ប្បយ័រន ឹងេក្មេភាររប្បេ់អារក្សសាតំង ន ើយរេ ូេ ឹងវានៅក្ន ងនេចក្ដីជំន ឿមំា
មួ រប្បេ់នយើង ន ើយនយើងក៏្គ្រូេបា គ្បាប់្បអំរីការន េះផ្ងដែរ។ នៅខ៩។ 
 
“...ទំងែឹងថា រួក្ប្បងប្បអូ រប្បេ់អនក្រាល់គ្នន  ដែលនៅក្ន ងនោកី្យ៍ន េះ នគកំ្រ ងដររងទ ក្ខលំបាក្ែូច
គ្នន ដែរ”។  
មិ ដម ដរប្បងប្បអូ ដរឯងន េះនទ។ ប្បងប្បអូ មិ ខ េរីនគន េះនទ។ ប្បងប្បអូ មិ ដម ជាប្ប គគលម  នគ
ដែលមា ប្បទរិនសាធ ៍ដប្បប្បន េះនទ។ ប្បងប្បអូ មិ ដម ជាប្ប គគលម  នគ ដែលគ្រូេបា គ្តេ់នៅឲ្យ
បា នសាេ េះគ្រង់ចំនរេះគ្រេះជាមាច េ់ន េះនទ។ ប្បងប្បអូ មិ ដម ជាប្ប គគលម  នគ ដែលគ្រេះបា គ្តេ់
នៅឲ្យេាិរនៅក្ន ងសាា  ភារែូចេរានែាន េះន េះនទ។ ប្បងប្បអូ មិ ខ េរីអនក្ែនទន េះនទ។ ន េះគឺ
ជាគំ ិរដែលមា អំ ួរេញិ ដែលប្បងប្បអូ គិរថា មា ដរប្បងប្បអូ ប្ប៉ែ នណាណ េះដែលទទួលនេចក្ដីលបួង
ដប្បប្បន េះ។ មា ដរប្បងប្បអូ ប្ប៉ែ នណាណ េះដែលទទួលការឈចឺាប់្បដប្បប្បន េះ។ មា ដរប្បងប្បអូ ប្ប៉ែ នណាណ េះដែល
បា ឆលងការ់ការដប្បប្បន េះ  ខណៈនរលប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរឆលងការ់នៅនរលប្បចច ប្បប នន េះ។ មា ដរប្បង
ប្បអូ ប្ប៉ែ នណាណ េះ។ ន េះគឺជាគំ ិរដែលមា អំ ួរណាេ់។ 
 
នរើមិ គួរឲ្យចាប់្បអារមេណ៍នទឬអី ដែលខ៨បា នគ្ប្បៀប្បនធៀប្បអារក្សសាតំង ឹងេរាេិងហដែលកំ្រ ង
ដរគ្គ ឹមន េះ? នរើប្បងប្បអូ ណាធ្លល ប់្បនមើលេរាេឹងហនែញចាប់្បររំនទ? នរើេរាេឹងហទំងន េះនធាើអាី? 
នរើេរាេឹងហទំងន េះរយយាមនធាើអាី? រួក្វាចាប់្បេរាដែលនខាយ េរាដែលឈឺ ន ើយេរាដែល
នក្េងដែលេនងាងនចញរី ាូង។ មា  ័យថាេរាេឹងហចាប់្បេរាដែលោច់នចញរី ាូង។ េរាេឹងហ
ដញក្េរាដែលជាររំនចញរី ាូងន ើយនែញយក្ដរមដង។  
ន ើយអនក្នជឿេញិ ប្បងប្បអូ កំ្រ ងដរេាិរនៅក្ន ងសាា  ភារនគ្គ្នេះថាន ក់្ នៅនរលដែលប្បងប្បអូ កំ្រ ង
ទទួលការឈឺចាប់្ប ទ ក្ខគ្រួយ ខ្ា យខាល់ក្ន ងចិរត ន ើយចាប់្បនផ្ដើមនៅោច់ដរឯងរីប្បងប្បអូ ខលួ  នៅក្ន ង
គំ ិរ ឬនៅក្ន ងជីេរិ។ ប្បងប្បអូ ចាប់្បនផ្ដើមដដ ច់ខលួ ។ ប្បងប្បអូ ចាប់្បនផ្ដើមនៅដរឯង។ ន េះឯងជាសាា  
ភារនគ្គ្នេះថាន ក់្។ ន េះវាផ្ា យនៅ ឹងការប្ប ា ប្បខលួ ។ 
 នយើងទំងអេ់គ្នន េ ទធដរឆលងការ់ការទំងអេ់ន េះ។ នយើងទំងអេ់គ្នន េ ទធដរគ្ប្បឈមម ខ ឹង
ឧប្បេគគទំងអេ់ន េះ។ ឧប្បេគគអាច ឹងមិ ែូចគ្នន  ប្ប៉ែ ដ តនយើងទំងអេ់គ្នន  ឹងគ្ប្បឈមម ខ ឹងការ
ទំងអេ់ន េះែូចគ្នន ។ 



គ្រេះគមពីរកូ្រ ិែូេ ដខសទី១ ជំរូក្១០ ខ១៣ ដចងអំរីការន េះថា ែបិរគ្នេ  នេចក្តីលបួងណានក្ើរែល់
អនក្រាល់គ្នន  នគ្ៅរីនេចក្តីលបួង ដែលគ្រូេខ្ងម  េសនោក្នទ រឯីគ្រេះគ្ទង់ក៏្នសាេ េះគ្រង់ដែរ គ្ទង់មិ 
ឲ្យនក្ើរមា នេចក្តីលបួង ួេកំ្ឡំងអនក្រាល់គ្នន ន ើយ គឺនៅនេោណាដែលគ្រូេលបួង ន េះគ្ទង់ក៏្
នរៀប្បផ្លូ េឲ្យនចៀេរចួ នែើមបីឲ្យអនក្រាល់គ្នន អាច ឹងគ្ទំបា ។  
នរើខន េះគ្បាប់្បប្បងប្បអូ អនក្នជឿថា យា៉ែងែូចនមដច? នៅនរលដែលនយើងធ្លល ក់្ជាររំរនៅក្ន ងនេចក្ដី
លបួង ន េះវាមិ ដម នោយនគ្រេះវាខ្ល ំងនរក្េំរាប់្បនយើងន េះនទ។ គ្រេះជាមាច េ់មិ អ  ញ្ញា រិឲ្យ
នយើងធ្លល ក់្ក្ន ងនេចក្ដីលបួងនោយអាីមួយដែលខ្ល ំងនរក្េំរាប់្បនយើងរាល់គ្នន ន ើយ។ 
ដរនោយនគ្រេះដរនយើងមិ រឹងនលើគ្ទង់េញិ។ នយើងមិ ប្ប ា ប្បខលួ ។ នយើងនែើរនៅក្ន ងនេចក្ដីអំ ួរ។ 
ន េះជាមូលន រ ដែលនយើងែួល។ 
គ្រេះគមពីរេ ភាេិរ 18:1 ដចងយា៉ែងែូនចនេះថា  អនក្ណាដែលដញក្ខលួ នចញរីអនក្ែនទ ន េះជាអនក្រក្
បំ្បនរញដរខលួ  ឯងនទ ន ើយក៏្មា ចិរតគ្នន  ់កាន ញ់ទេ់ ឹងអេ់ទំងនេចក្តីដែលមា ទំ ង។ 
កំ្រ ងដរឆលងការ់ការលំបាក្ឬ? ប្បងប្បអូ អាច ឹង ិយាយថា "ខ្ ំគ្គ្ន ់ដរមា អារមេណ៍ថាមិ ចង់នៅ
គ្រេះេោិរ។ ខ្ ំគ្គ្ន ់ដរមិ ចង់នៅដក្បររាស្ដេដរប្បេ់គ្រេះ។ ខ្ ំគ្គ្ន ់ដរចង់នធាើការន េះនោយខលួ ឯង”។ 
ន ើយខ្ ំចង់ ិយាយនៅកា ់ប្បងប្បអូ នោយ ូេអំណាចន គ្រេះគមពីរេ ភាេិរ 18:1 ថា ន េះគឺជា
េក្មេភារនឆ្រលាង់ន ើយ។ ប្បងប្បអូ មិ នៅដរឯងនទ។ ន ើយប្បងប្បអូ គ្រូេការរាស្ដេដរប្បេ់គ្រេះ
អមាច េ់ ដែលការន េះ ំទីកា ់ចំ  ចទី៧គឺការប្ប ា ប្បខលួ ។ ប្បងប្បអូ ន ើញនៅក្ន ងខ១០ 
“រឯីគ្រេះែ៏មា គ្រេះគ ណេរាគ្គប់្ប ដែលគ្ទង់បា នៅនយើងរាល់គ្នន  មក្ក្ន ងេិរលីអន គ្ទង់ ែ៏នៅអេ់
ក្លបជា ិចច នោយគ្រេះគ្គីេានយេ ូេ ន េះេូមគ្ទង់នមតត នគ្បាេឲ្យអនក្រាល់គ្នន បា គ្គប់្បលក្ខណ៍ 
ទំងចំនរ ើ កំ្ឡំង ន ើយតំងអនក្រាល់គ្នន ឲ្យមំាមួ ន ើង ក្ន ងខណៈនគ្កាយដែលបា រងទ ក្ខប្ប តិច”។ 
ប្បងប្បអូ បា ប្ប ា ប្បខលួ នៅនរលប្បងប្បអូ ទ ក្ចិរតនៅក្ន ងដផ្ ការែ៏លអ ទ ់េនណាដ េរប្បេ់គ្រេះ។ ជា
នេចក្ដីទ ់េនណាដ េ។ គ្ទង់គឺជាគ្រេះដែលមា គ្គប់្បទំងគ្រេះគ ណ។ ខ្ ំមិ េក្ដិេមឲ្យគ្ទង់បា ដែ
រក្ាខ្ ំផ្ង។ នរើខ្ ំជាអនក្ណាដែលេមឲ្យគ្រេះជាមាច េ់ នមើលការខ េគ្រូេចំនរេះគ្គប់្បដផ្នក្ន ជីេរិ
រប្បេ់ខ្ ំគ្គប់្បនរលនេោន េះ? នរើខ្ ំជាអនក្ណាដែលេម ឹងទទួលបា ការន េះ? ប្ប៉ែ ដ តន េះជាអាីដែល
គ្ទង់នធាើគ្បាក្ែដម ។ គ្ទង់ទ ់េនណាដ េ ន ើយគ្ទង់លអ បា ជាខ្ ំអាចមា ការគ្បាក្ែចិរតន េះ ថា
ការរងទ ក្ខអាីក៏្នោយដែលខ្ ំឆលងការ់ វាគ្គ្ន ់ដរប្បនណាដ េះអាេ ននទ។ នទេះគ្ប្បេិ នប្បើវាមា រយៈនរល
មួយជីេរិក៏្នោយខ១០បា ដចងថា ក្ន ងខណៈនគ្កាយដែលបា រងទ ក្ខប្ប តិច។ គ្ប្បេិ នប្បើវាមា រយៈ
នរលមួយជីេរិក៏្នោយ ក៏្នៅដរប្ប ដិច។ ន ើយគ្រេះជាមាច េ់បា មា ប្ប ាូលគ្បាប់្បនយើងន ើយេ យ
 ឹងនយើងថា នៅច ងប្បញ្ច ប់្បន ការឈឺចាប់្បរប្បេ់អនក្នជឿ ន េះមា អាីដែលកំ្រ ងដររង់ចំានយើង? គឺជា
េិរលីអែ៏អេ់ក្លបនៅក្ន ងគ្រេះគ្គីេាដែលគ្ទង់ ឹងនគ្បាេឲ្យនយើងបា គ្គប់្បលក្ខណ៍ ប្បញ្ញជ ក់្ឲ្យនយើង
ែឹងចាេ់ ទំងចំនរ ើ កំ្ឡំង ន ើយតំងនយើងឲ្យមំាមួ ន ើង។ ប្បងអា នៅក្ណឌ គមពីរយ៉ែូប្ប ន ើយ
ប្បងប្បអូ  ឹងែឹងថា អាីខលេះកំ្រ ងដរនក្ើរន ើងនៅក្ន ងជីេរិរប្បេ់គ្នរ់ ប្ប៉ែ ដ តក្ ំឲ្យប្បងប្បអូ ឈប់្បគិរ  ិង



រលឹំក្ខលួ ឯងឲ្យនសាេះថា គ្នរ់មិ មា គ្រេះគមពីរយ៉ែូប្បនទនៅនរលន េះ។ យ៉ែូប្បបា រេ់នៅក្ន ងក្ណឌ
គមពីរយ៉ែូប្ប។ ែូនចនេះក្ន ងខណៈនរលយ៉ែូប្បកំ្រ ងឆលងការ់ការន េះ នរើគ្នរ់ែឹងអាីខលេះ? នរើគ្នរ់ែឹងរីការ
េ ា ន េះនៅឯសាា  េួគ៌ដែរឬនទ? នរើគ្នរ់ែឹងថា គ្រេះនយ ូវា៉ែបា មា ប្ប ាូលនៅសាតំងថា “ចូរ
នមើលយ៉ែូប្បជាបាេបំ្បនរ ើរប្បេ់អញ ន”? នរើែឹងរីការន េះនទ?  
ែូនចនេះគ្នរ់បា នែើរឆលងការ់រាល់ការទ ក្ខលំបាក្ទំងន េះ។ ចូរមា នេចក្ដីអសាច រយនៅក្ន ងចិរត ន ើយ
 ិងអាីដែលជាគ្រេះជាមាច េ់បា ប្បនងកើរនៅក្ន ងជីេរិប្ប រេន េះ ក្ន ងការដែលគ្នរ់អាច ិយាយ នគ្កាយ
នរលដែលគ្នរ់បារ់ប្បង់អាីគ្គប់្បយា៉ែងថា  
 “គ្រេះនយ ូវា៉ែគ្ទង់បា គ្ប្បទ មក្ ន ើយគ្ទង់ក៏្បា ែក្យក្នៅេញិ េូមឲ្យគ្រេះ មគ្រេះនយ ូវា៉ែ
បា គ្រេះររច េះ”។ 
ទូលប្បងគំទ ក្ចិរតគ្ទង់ 
“នទេះនប្បើគ្ទង់េំឡប់្បខ្ ំក៏្នោយ គង់ដរខ្ ំ ឹងទ ក្ចិរតែល់គ្ទង់ដែរ ប្ប៉ែ ដ តខ្ ំ ឹងនចេះដរជដជក្ រីនេចក្តី
េ ចររិន ផ្លូ េខ្ ំនៅចំនរេះគ្ទង់” 
ន ើយនៅនរលអា ែល់ច ងប្បញ្ច ប់្បន គ្រេះគមពីរយ៉ែូប្ប នរើគ្រេះជាមាច េ់នគ្បាេែល់គ្នរ់ដែរឬនទ? នរើ
គ្ទង់បា គ្ប្បទ រង្វា  ់ែល់គ្នរ់ដែរឬនទ? នរើគ្ទង់បា ប្បញ្ញជ ក់្ែល់គ្នរ់ដែរនទ? នរើគ្រេះបា តំងគ្នរ់
ឲ្យបា មំាមួ ដែរឬនទ? នរើការទំងអេ់ន េះេំរាប់្បដរនោក្យ៉ែូប្ប ឬក៏្េំរាប់្បនយើងរាល់គ្នន ដែរ?  
 
ចំ  ចច ងនគ្កាយនៅខ១១។ 
“េូមឲ្យគ្ទង់បា េិរលីអ  ឹងគ្រេះនចសាត នៅអេ់ក្លបជា ិចច ជានរៀងរាប្បរនៅ អាដម៉ែ ” 
អំណាចគ្រេះនចសាដ ជារប្បេ់ផ្ងគ្រេះជាមាច េ់ជានរៀងរ ូរ។ ន េះមា  ័យថា ប្បងប្បអូ ប្ប ា ប្បខលួ នៅ
នរលដែលប្បងប្បអូ ទទួលសាគ ល់ ន ើយប្បងប្បអូ រកី្រាយនៅក្ន ងអំណាចគ្គប់្បគ្គងរប្បេ់គ្ទង់។ គ្រេះអងគ
នអើយ គ្ទង់មា អំណាចគ្រេះនចសាដ ។ ជាេិទធិរប្បេ់គ្ទង់ដែលគ្ទង់នធាើអាីៗចំនរេះទូលប្បងគំតមបំ្បណង
គ្រេះ ឫទ័យគ្ទង់ ោក់្ទូលប្បងគំនៅក្ដ លងដែលគ្ទង់េរាគ្រេះ ឫទ័យ គ្ទង់ប្បនណដើ រទូលប្បងគំឆលងការ់
សាា  ភារ  ដែលគ្ទង់េរាគ្រេះ ឫទ័យឲ្យទូលប្បងគំនែើរ គ្ទង់ប្បង្វហ ញកិ្ចចការរប្បេ់គ្ទង់នៅក្ន ង
ជីេរិរប្បេ់ទូលប្បងគំនៅតមរនប្បៀប្បដែលគ្ទង់នគ្ជើេនរ ើេ មិ ថាន េះជាសាា  ភារេប្បាយរកី្រាយ 
ឬក៏្ទ ក្ខនសាក្នទ មិ ថានៅក្ន ងការដែលគ្ទង់គ្ប្បទ ែល់ទូលប្បងគំឬែក្រីទូលប្បងគំនទ។ ជាេិទធិរប្បេ់
គ្ទង់ដែលគ្ទង់នធាើអាីៗចំនរេះទូលប្បងគំតមបំ្បណងគ្រេះ ឫទ័យគ្ទង់ រីនគ្រេះគ្ទង់មា គ្គប់្បទំង
អំណាចអេ់ក្លបជា ិចច។ អាដម៉ែ ។ 
ន ើយក្ ំឲ្យនភលចឲ្យនសាេះ។ ន េះជាទំរង់មួយន ការេរនេើរែល់គ្ទង់។ នរើអំណាចគ្គប់្បគ្គងរប្បេ់គ្រេះ
ដផ្អមែល់ប្បងប្បអូ រាល់គ្នន នទ? នរើប្បងប្បអូ រកី្រាយនទ ដែលប្បងប្បអូ ែឹងថា ប្បងប្បអូ មិ ដម ជាអនក្
គ្គប់្បគ្គងការទំងអេ់ គឺជាគ្ទង់គ្គប់្បគ្គងគ្គប់្បការទំងអេ់ យា៉ែងន េះនែើមបីឲ្យប្បងប្បអូ បា ប្ប ា ប្ប
ខលួ នោយគ្ប្បមូលនេចក្ដីគ្គប់្បយា៉ែងដែលទក់្ទង ឹងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យ ែូចជា គ្គប់្បទំងការគ្រួយ



បារមភ គ្គប់្បទំងការភ័យខ្ល ច គ្គប់្បទំងការបាក់្ទឹក្ចិរត គ្គប់្បទំងការគ្រួយចិរត គ្គប់្បទំងការអេ់
េងឃឹម គ្គប់្បទំងការមិ នរញចិរត គ្គប់្បទំងការមិ េប្បាយរកីារាយ ន ើយោក់្វាមួយក្ញ្ច ប់្បន ើយ
នបាេះវានៅនលើគ្ទង់នៅនេោយប់្បន េះបា ដែរឬនទ? នោយែឹងថា គ្ទង់ ឹងដែរក្ាប្បងប្បអូ ។ 
ជាច ងប្បញ្ច ប់្បនៅនរលយប់្បន េះ ខ្ ំេូម ិយាយនៅកា ់ប្បងប្បអូ ថា ប្បងប្បអូ មិ អាចនធាើវាបា នទ 
គ្ប្បេិ នប្បើប្បងប្បអូ មិ បា ទទួលនេចក្ដីេនគង្វគ េះនៅន ើយន េះ។ ប្បងប្បអូ មិ អាចទ ក្ចិរតអនក្ដែល
ប្បងប្បអូ មិ សាគ ល់បា ន ើយ។ នរើយប់្បន េះ ប្បងប្បអូ មា េមរាភារក្ន ងការនបាេះនចាលគ្គប់្បទំង
នេចក្ដីខាល់ខ្ា យនចាលបា នទ? នរើប្បងប្បអូ ែឹងថា គ្ទង់រិរគ្រង់ដែរឬនទ នែើមបីឲ្យនយើងអាចទ ក្ចិរត
គ្ទង់បា ? គ្ប្បដ លមា ភេដ តងែ៏ធំមួយគឺ ការដែលប្បងប្បអូ មិ សាគ ល់គ្រេះអមាច េ់ ន េះគឺប្បងប្បអូ 
មិ សាគ ល់នេចក្ដីេ ខសា ដនទ ន ើយក៏្មិ ដែលមា នេចក្ដីេ ខសា ដដែរ។ ដម នទ? ែូនចនេះេូម
ប្បងប្បអូ មក្ឯគ្រេះដែលរិរគ្រង់ នែើមបីឲ្យប្បងប្បអូ អាចទ ក្ចិរតគ្ទង់បា  មិ គ្រឹមដរក្ន ងការទទួលការ
អរ់នទេអំនរើបាប្បរប្បេ់ប្បងប្បអូ ប្ប៉ែ នណាណ េះនទ ប្ប៉ែ ដ តេំរាប់្បគ្គប់្បទំងជីេរិនៅប្បចចប្បប នន េះ  ិងជីេរិអេ់
ក្លបនៅម ខផ្ងដែរ? គ្ទង់ជាគ្រេះរិរគ្រង់គួរទ ក្ចិរតបា ។ 
ចូរឲ្យរាស្ដេដរប្បេ់គ្រេះ ិយាយថា “ចូរនយើងអធិសាា  ”។ គ្រេះេរបិ្បតដែលគង់នៅសាា  េួគ៌ ទូលប្បងគំ
នយើងខ្ ំមា នេចក្ដីអំណរនៅក្ន ងនេចក្ដីស្េឡញ់រប្បេ់គ្ទង់េំរាប់្បទូលប្បងគំនយើងខ្ ំរាល់គ្នន ។ ទូល
ប្បងគំនយើងខ្ ំមា នេចក្ដីអសាច រយនោយនេចក្ដីស្េឡញ់រប្បេ់គ្ទង់។ ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំមិ េក្តិេម ឹង
នេក្ដីស្េឡញ់ន េះនទ។ ប្ប៉ែ ដ តទូលប្បងគំនយើងខ្ ំេូមអរគ្រេះគ ណគ្ទង់េំរាប់្បនេចក្ដីស្េឡញ់ន េះ។ 
ន ើយទូលប្បងគំអធិសាា  េំរាប់្បខលួ ទូលប្បងគំ ន ើយ ិងប្បងប្បអូ រប្បេ់ទូលប្បងគំនៅនរលន េះ នៅក្ន ង
នមា៉ែងន េះ នៅក្ន ងប្ប ាប់្បន េះ ថា េូមឲ្យទូលប្បងគំនយើងខ្ ំយក្អាីៗដែលនធាើឲ្យចិរតរប្បេ់ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំ
មា ប្បញ្ញហ   ិងប្បនង្វអ  ច េះ ន ើយឲ្យទូលប្បងគំនយើងខ្ ំទទួលសាគ ល់ថា អនក្ដែលកា ់នេចក្ដីទំងន េះ
នៅក្ន ងនែ នែើមបីឲ្យនយើងអាចនបាេះគ្គប់្បទំងនេចក្ដីខាល់ខ្ា យនលើគ្ទង់ ន ើយទ ក្នេចក្ដីទំងន េះ
នចាលនៅទីន េះ គ្រេះអមាច េ់នអើយ ន ើយទ ក្ចិរតគ្ទង់ចំនរេះនេចក្ដីទំងអេ់ន េះ។ េូមគ្រេះ
េញិ្ញា ណនគ្ប្បើការន េះនៅក្ន ងទូលប្បងគំនយើងខ្ ំមាន ក់្ៗ នៅតមរនប្បៀប្បមួយដែលគ្រឹមគ្រូេ។ េូមរក្ាទូល
ប្បងគំនយើងខ្ ំផ្ងគ្រេះអងគនអើយ ឲ្យទូលប្បងគំនយើងខ្ ំរចួរីការនគ្ប្បើគ្បាេ់ជាគ្ប្បនយាជ ៍ដែលមិ គ្រឹមគ្រូេ។ 
េូមថាា យេិរលីអែល់គ្រេះ មគ្ទង់ក្ន ងជីេរិរប្បេ់ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំរាល់គ្នន ។ ទូលប្បងគំនយើងខ្ ំទូលេូម
នោយ ូេគ្រេះ មគ្រេះនយេ ូេ។ អាដម៉ែ ។ 


