
1 
 

ត ើអ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវគួរផឹកតព្គឿងស្សវងឹឬតេ? 

 

 ំនំត ើម 

មានព្រធានរេមួេដ  ដ ងដ នំអ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវរិភាកាគ្នន ត ើេត ល្ ះគ្នន តេៀ គឺ
ការផឹកស្ា។តរឿងតនះសំខាន់ត ើេអ្នកត ឿត ើព្រះទំងឡាេគួរាា  ់ព្រះគមពីរដ  ទក់េង
ជាមួេការផឹកស្ាត ើេេ ់អំ្រីរតរៀរណាដ  អ្នកត ឿគួរអ្នុវ តតាមដ រ។តគ្ន រំណង
តមតរៀនទំងតនះគឺត្លើេ រតាមសំណួរតនះថា «ត ើអ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវគួរដ ផឹកស្ា ៊ូចតគ
ដ រ ឬតេ? តរើផឹកបាន តេើងគួរផឹកដររណា? តរើមិនគួរផឹក ត  ុអ្វីមិនគួរផឹក?» 
 
តាមធម៌ព្រះរុេធាសន ត ើេតាមចារ់ាសនអី្ាល ម ការញុសំ្ាជាអំ្តរើបារ  ៊ូតចនះ
ត ើេាសនទំងរីរហាមឃា ់ កំុឲ្យញុសុំរា។ត ើអ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវតៅវញិ? ត ើរួក
ព្គិះាា នគួរផឹកសីុជាមួេតគបានដ រ ឬតេ? 
 
មនុសសតោកសឹងដ ទំងអ្ស់ឯកភារថា ការស្សវងឹស្ា គឺបារ។គ្នា នមនុសស អណា ដ  
នឹងព្រដកកថាស្សវងឹស្ា អតនះតេរីតព្រះតេើងទំងអ្ស់គ្នន  ឹងត ើេធាល រ់ឮ 
សុរាតទសត ើេផ អាព្កក់តផសងៗតេៀ រីតព្រះការស្សវងឹស្ា ៊ូចជាអំ្តរើ ឹងាការរតំោភ 
សហាេសាន់ការតព្គ្នះថាន ក់ អំ្តរើអាមា៉ាស់។ភាគតព្ចើន ឹងដែមតេៀ ថា ផឹកសីុតព្ចើនឬតកើ តរាគ
ស្ា រំផ្លល ញរ៊ូរកាេ ជារិតសសខួរកា ររស់តេើង។ 
 

តៅតរ ដ  តេើងអានព្រះគមពីរតេើងចារ់េ ់ថាព្រះអ្ងារង្គា រ់អ្នកត ឿត ើព្េង់ឲ្យត ៀសផុ 
រីការស្សវងឹស្ា 

«ក ុំឲ្យស្រវងឹស្ាដែលន ុំឲ្យពស្រើលចិត្តព ើយ ដត្ចូរឲ្យបានពរញជាស្រះវញិ្ញា ណវញិ»            

(តអ្តភស៊ូ ៥:១៨) 
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ព្រះគមពីរបានរតព្ងៀនតេើងយ៉ាងចាស់ថាការស្សវងឹស្ានំឲ្យមានការតព្គ្នះថាន ក់ និង
អំ្តរើអាមា៉ា ស់ជាតព្ចើន 

«ពត្ើអ្នកណាមានពរចកតរិីបាកចិត្តពត្ើអ្នកណាពកើត្ទ កខស្រួយ ពត្ើអ្នកណាមានពរចកតទីារ់ដទងគ្នន  ពត្ើ
អ្នកណាត្អូញដត្អរ ពត្ើអ្នកណាស្ត្ូវរបួរឥត្ពេត្  ពត្ើអ្នកណាមានដននកស្កេម ៣០ គជឺារួកអ្នកដែល
អ្ងគ យផឹកស្ាជាយូរ ឯរួកអ្នកដែលដរែងរកស្ាលាយពនះឯង ៣១ ក ុំឲ្យពមើលស្ាទុំព ុំងបាយជូរ 
កន ងកាលដែលមានរណ៌ស្កេមគឺកន ងកាលដែលស្រួចររ ះពៅកន ងដកវ ពេើយេូរច ះពៅពោយស្រួល
ពនះព ើយ ៣២ ែបតិ្ែល់ច ងបុំផ ត្នឹងចឹកែូចជាររ់វញិ ពេើយអ្ ចែូចជាររ់េន មានផង ៣៣ 
ដននកឯងនឹងព ើញស្រីែទទ ពេើយចិត្តឯងនឹងពពលពរចកតខូីចអាស្កកដ់ែរ ៣៤ ពអ្ើ ឯងនឹងបានែូច
ជាមន រសដែលពែកពៅកណាត លរម ស្ទ ឬែូចជាមន រសដែលពែកពៅពលើច ងែងពកាត ង ៣៥ ឯងនឹង
ថា ពគបានវាយអ្ញ ដត្អ្ញមិនបានឈពឺាះ ពគបានរុំរងអ្ញ ដត្អ្ញមនិែឹងពទ ពត្ើអ្ញនឹងភ្ញា ក់
ព ើងវញិែល់កាលណាេន៎ អ្ញនឹងពៅរកផឹកពទៀត្។» (សុភាសិ  ២៣:២៩-៣៥) 

 

ព្រះគមពីរតផសងៗតេៀ រង្គា ញថា អ្នកណាដ  មិនព្រម ះតចា អំ្តរើបារធងន់  ៊ូចជាការ
ស្សវងឹស្ាគឺជាអ្នកដ  មិនទន់ាា  ់ព្រះត ើេគ្នា នចិ តតគ្នររព្រះអ្ងាតេ។អ្នកណាដ  ព្ ូវ
បានសតគង្គា ះកនុងព្រះតេស ៊ូវអ្នកតនះមិនចង់រនតកនុងអំ្តរើបារតនះតេៀ តេ រីតព្រះបានោង
ាអ  ត ើេ 

«ពត្ើមិនែឹងថា រួកមន រសទ ចចរតិ្មិនដែលបានស្គងនគរស្រះទ កជាមរែកពទឬអី្ ក ុំឲ្យស្ច ុំព ើយ 
ែបតិ្រួកមន រសកុំផិត្ រួកថាែ យបងគុំរូបស្រះ រួករហាយរមន ់១០ រួកពោរ រួកមន រសពលាន រួក
ស្បមកឹ រួកត្មះពែៀល និងរួកបលនក់ុំដេង ពនះមិនដែលបានស្គងនគរស្រះទ កជាមរែកព ើយ ១១ ឯ
រួកអ្នករាល់គ្នន ខលះ រីពែើមក៏ជាមន រសយ៉ា ងែូពោន ះដែរ ដត្បានលាងាអ ត្ពេើយ កប៏ានដញកជា
បររិ ទធ ពេើយរាបជ់ារ ចរតិ្ផង ពោយនូវស្រះនមស្រះអ្មាច រ់ពយរ ូវ និងស្រះវញិ្ញា ណរបរ់ស្រះទន
ពយើងរាល់គ្នន ។» (១ក៊ូរនិែ៊ូស ៦:៩-១១) 
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អ្នកដ  តចះដ ថា «ខ្ុំត ឿ» រ៉ាុដនតតៅជារ់កនុងការស្សវងឹស្ារញ្ជា ក់ឲ្យតេើង ឹងថា ំតនឿររស់
គ្ន ់មិនរិ តេ 

« រឯីកិចចការខាងាចឈ់ាម ពនះស្បាកែចារ់ពេើយ គជឺាពរចកតី កុំផិត្ រហាយរមន ់ពាម កពស្គ្នក 
អារអាភ្ញរ ២០ ថាែ យបងគុំរូបស្រះ មនតអាគម រអបគ់្នន  ពឈាល ះស្បដកក ឈាន នីរ កុំេឹង ទារ់ដទងគ្នន  
បាកដ់បក បកសរួក ២១ ស្ចដណន កាបរ់ុំឡាប់ ស្បមកឹ រ ីផឹកស្ជុល និងការអ្ែពីទៀត្ ដែលស្រពែៀងនឹង
ពរចកតទីា ុំងពនះផង ពេើយខា ុំស្បាបអ់្នករាល់គ្នន ទ កជាម ន ែូចជាបានស្បាបរួ់ចមកពេើយថា អ្រ់អ្នក
ដែលស្បស្រឹត្តែូពចនះ ពនះមិនបានស្គងនគរស្រះ ទ កជាមរែកព ើយ» (កាឡាេី ៥:១៩-២១) 

 

 ៊ូតចនះតេើងត ើញថា តរឿងស្សវងឹស្ាជាតរឿងសំខាន់មួេតៅចំតរះព្រះរីតព្រះអ្នកស្សវងឹស្ា
មិនអាចរស់តៅត ើមបតីគ្នររព្រះអ្ងាបានតេ។ ការដកដព្រមួេរង្គា ញរី ំតនឿរិ ព្បាក ររស់
តេើង គឺតេើងត ងស្សវងឹស្ាត ើេចង់ត ើរកនុង ីវ ិែាី។តរើសិនជាមានអ្នកត ឿនរណាមាន ក់កនុង
ព្កុម ំនំុដ  មិនព្រមដកដព្រតេព្រះគមពីរនំឲ្យតេើងរតណេ ញអ្នកតនះឲ្យតចញរីព្កុម ំនំុរ ៊ូ 
  ់គ្ន ់ឈរ់ព្រព្រឹ តអំ្តរើបារ ៏ធងន់តនះ 

«ខា ុំបានព្ែើរុំប ស្ត្ពផាើមកស្បាបអ់្នករាល់គ្នន ថា ក ុំឲ្យនប់ស្បររែនឹងមន រសកុំផិត្ព ើយ ១០ ដត្ពកយពនះ
មិនរុំពៅចុំពពះមន រសកុំផិត្របរ់ផងពលាកយ៍ីពនះ ឬមន រសពលាន មន រសបលនក់ុំដេង ឬមន រស
ថាែ យបងគុំរូបស្រះពនះពទ ែបតិ្ពបើែូពោន ះ ពនះស្ត្ូវដត្ពចញឲ្យផ ត្រីពលាកីយ៍ពនះពៅ ១១ គខឺា ុំបាន
ររពររមកអ្នករាល់គ្នន  ពោយន័យយ៉ា ងពនះថា ពបើមានអ្នកណាពៅកន ងរួកជុំន ុំ ជាមន រសកុំផិត្ ឬ
ពលាន ឬថាែ យបងគុំរូបស្រះ ឬពជរស្បមាថ ជាអ្នកស្បមកឹ ឬបលនក់ុំដេង ពនះមិនស្ត្ូវឲ្យនប់ស្បររែនឹងពគ
ព ើយ កម៏ិនស្ត្ូវទា ុំងបរពិភ្ញគជាមួយនឹងពគផង ១២ ែបតិ្ពត្ើស្ត្ូវការអ្ែឲី្យខា ុំជុំន ុំជុំរះែល់មន រសខាង
ពស្ៅ ពត្ើអ្នករាល់គ្នន មិនជុំន ុំជុំរះមន រសកន ងរួកជុំន ុំពទឬអី្ ១៣ ឯចុំដណករួកអ្នកខាងពស្ៅ ពនះស្រះ
នឹងជុំន ុំជុំរះពគ ពេើយស្ត្ូវឲ្យអ្នករាល់គ្នន បពណត ញមន រសអាស្កកព់នះ រីរួកអ្នករាល់គ្នន ពចញ។» 

(១ក៊ូរនិែ៊ូស ៥:៩-១៣) 
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ឥឡ៊ូវតនះតេើងព្ ូវសិការព្រះគមពីរដ  ទក់េងនិងការផឹកស្ាតោេមិនស្សវងឹតៅវញិ។ត ើ
មានរេគមពីណាខលះដ  ដណនំតេើងឲ្យាា  ់ព្រះ ឬេ័េររស់ព្េង់? មុនដ  តោកអ្នក
សិការរនតស៊ូមដសវងរកព្រជ្ារីព្រះអ្ងាកនុងការអ្ធិាធ នសិនរនា រ់មកតរៀនរនតតេៀ ។ 
 

1. ការេ ់ព្ចឡំ 
អ្នកខលះមានការេ ់ព្ចឡំត ើេសំអាងថាព្រះគមពីរមិនហាមឃា ់អ្នកត ឿត ើព្រះរីការ
ញុសុំរាតនះតេ ៊ូតចនះតេើងញុសុំរាបាន។ 

 តគថាតេើងញុសុំរាបានរីតព្រះព្រះតេស ៊ូវបានរត៊ូរេឹកតៅជាស្ាេំរំងបាេ ៊ូរ
។ព្រះតេស ៊ូវតធវើេីសំគ្ន ់មុន ំរ៊ូង តៅភ៊ូមិកាណា (េ៉ា៊ូហាន ២:១-១១)។ ស៊ូម
អានគមពីរតនះសិន។ តៅតរ តនះព្រះអ្ងាទំងសិសសររស់ព្េង់ច៊ូ រមួ រ់
ត ៀងអារ ៍រិរ ៍ររស់តគ។េីសំគ្ន ់ដ  ព្េង់តធវើគឺរត៊ូរេឹកកនុងរងតៅ
ជាស្ាេំរំងបាេ ៊ូរតៅវញិ។ត  ុ ៊ូតចនះត ើេតេើងត ើញថាស្ាេំរំង
បាេ ៊ូតនះមិនអាចអាព្កក់បានតេរីតព្រះព្រះតេស ៊ូវបានរតងកើ ស្ាតនះរី
េឹកធមាតាត ើេព្េង់មិនដ  តធវើបារតាះ (២ក៊ូរនិែ៊ូស ៥:២១; ត តព្រើរ 
៤:១៤-១៥)។អ្នកខលះតរើសួរតគថាត ើតេើងជាអ្នកត ឿត ើព្រះគួរផឹកសុរាជាមួេ
តគបាន ឬតេអ្នកតនះដ ងដ ថាបានរីតព្រះព្រះតេស ៊ូវបានរត៊ូរេឹកតៅជា
ស្ាេំរំងបាេ ៊ូរ។ត ើអ្នកព្គិាា នគួរតព្រើេីសំគ្ន ់តនះជាភសតុតាងថា អ្នក
ត ឿគួរញុសំ្ាដ រ ឬតេ? តេ 
 

 តគថា តេើងញុសុំរាបានរីតព្រះព្រះតេស ៊ូវបានព្រកាសយ៉ាងចាស់ថា មា៊ូរ
អាហារទំងអ្ស់ត ា្ ះថាាអ  ។ព្េង់មានរនា៊ូ តនះត ើមបនំីឲ្យតេើងេ ់
ថាគ្នា នអាហារឬតព្គឿងផឹកណាដ  តធវើឲ្យតេើងមិនាអ  តឡើេបារមករីកនុង
ចិ តររស់មនុសសតេ។មួេតេៀ ព្រះអ្ងាមានព្រះ ឬេ័េឲ្យអ្នក ត ឿ តៅ សម័េ 
សញ្ជា ចាស់កាន់ព្កិ យវន័ិេអំ្រីអាហារដ រ មានស វាអ   ៊ូរបាន ត ើេស វ
មិនាអ   ៊ូរមិនបាន ។ ។ 
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សម័េឥឡ៊ូវតនះព្រះអ្ងាគ្នា នព្កិ យវន័ិេអំ្រីស វាអ  ត ើេមិនាអ  តេៀ តេ 
ឧទ រណ៍៖ ឥឡ៊ូវតនះតេើងញុាំច់ព្ ូកបានរ៉ាុដនតសម័េមុនមិនដមនតេ។ 

«ស្ទងម់ានស្រះបនទូលថា ពត្ើអ្នករាល់គ្នន ពៅដត្មិនយល់ដែរឬអី្ ពត្ើអ្នករាល់គ្នន នឹកមិន
ព ើញពទឬអី្ថា របរ់អ្ែីរីខាងពស្ៅដែលចូលកន ងមន រស ពនះរ ុំអាចនឹងព្ែើឲ្យ
ពាម កពស្គ្នកបានពទ ១៩ ែបតិ្របរ់ពនះមិនបានចូលពៅកន ងចិត្ត គចូឺលពៅដត្កន ង
ពពះប៉ា ពណាណ ះ រួចពចញពៅកន ងបងគន់ ែូពចនះ អ្រ់ទា ុំងអាហារពឈាម ះថា ជារបរ់ាអ ត្
វញិ ២០ ស្ទងក់៏មានស្រះបនទូលថា គជឺាពរចកតដីែលពចញរីមន រសមកពទពត្ើ ដែលព្ែើ
ឲ្យពាម កពស្គ្នកពនះ ២១ ែបតិ្ពៅរីខាងកន ង រីកន ងចិត្តរបរ់មន រស មានពចញអ្រ់
ទា ុំងគុំនិត្អាស្កកយ់៉ា ងពនះ គពឺរចកតកីុំផតិ្ រហាយរមន់ កាបរ់ុំឡាបព់គ ២២ លួច
បលន់ ពលាន ខិលខូច ឧបាយកល អារអាភ្ញរ ដននកអាស្កក់ ពជរស្បមាថ ព្មើងទ្ម និង
ពរចកតចីុំកួត្ ២៣ គពឺរចកតីអាស្កកទ់ា ុំងពនះពេើយ ដែលពចញរីខាងកន ងមក ពេើយ
ព្ែើឲ្យមន រសពាម កពស្គ្នកវញិ។» (មា៉ា កុស ៧:១៨-២៣) ព្រះគមពីរ កិចចការ ១០:៩-១៦ 

ទក់េងនិងតរឿងតនះដ រ។ 

ខទំងតនះរតព្ងៀនថាគ្នា នអ្វីៗតៅខាងតព្ៅដ  តធវើឲ្យក៊ូនររស់ព្រះតាា គតព្គ្នក
តេ ៊ូចស្ាជាត ើម។េឹកស្ាវាមិនអាព្កក់ខលួនវាតេ វាកាល េតៅជាអាព្កក់តៅ
តរ ដ  វា ំរញុមនុសសឲ្យស្សវងឹ។ឧទ រណ៍៖ សំត ៀករំរក់សិចសីុាច់ 
ព្កណា ់វាមិនអាព្កក់ខលួនវាតេរ៉ាុដនតតៅតរ ដ  ស្សីណាហា នតសលៀករក់វា
រតរៀរមិនរិ បំាងខលួនតោេអំ្នួ ត ើេមិនតចះខាា ស់តគតៅតរ តនះតេើង
តៅសំត ៀករំរក់តនះត ា្ ះថាអាព្កក់។ត ើព្រះតេស ៊ូវមានរនា៊ូ ទំងតនះ
ត ើមបីតរើកចំ រឲ្យក៊ូនព្រះផឹកសីុជាមួេតគឬតេ? តេ មិនដមន ៊ូតចនះតេ! 
 

 តគថា តេើងញុសុំរាបានរីតព្រះសវករ៉ាុ បានព្បារ់តោកធីម៉ា៊ូតែ  ៏ជាព្គូត ើេ
ជាអ្នកផាេ ំណឹង អថាឲ្យគ្ន ់ផឹកស្ាេំរំងបាេ ៊ូរខលះ ជាេឹកថាន ំ 
រាបា  ំងឺតរះររស់គ្ន ់ (១ធីម៉ា៊ូតែ ៥:២-៣)។  ៊ូតចនះសវករ៉ាុ មិនបាន
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រារ់ការផឹកតភស ាៈដ  មានជា ិស្ាជាអំ្តរើបារជាោច់ខា តនះតេ។ ត ើ
រកយររស់សវករ៉ាុ តៅតរ តនះគួរនំឲ្យតេើងាា នថាតេើងផឹកស្ាតោេ
តសរបីានដ រ ឬតេ? តេ មិនដមន ៊ូតចនះតេ!តេើងនឹងត ើកខគមពីរតនះមកនិយេ
មេងតេៀ កនុងតមតរៀនខាងតព្កាម។ 
 

 តគថា តេើងញុសុំរាបានរីតព្រះព្រះគមពីរ ១ធីម៉ា៊ូតែ ៣:១-១៣ ត ើេ េី ុស 
១:៥-១១ មិនហាមឲ្យព្គផឹូកស្ាតេ។ខទំងតនះមានដចងេុក
អំ្រីគុណសមប តិចំាបាច់សព្មារ់អ្នកដ  តេើងតំាងតឡើងជាអ្នក ឹកនំកនុងព្កុម
 ំនំុ។កនុងរញ្ា ីតនះមានរកយហាមឃា ់ដ កំុឲ្យអ្នកចាស់េំុតនះចំណ៊ូ  ស្ា 
រ៉ាុដនតឲ្យមានចិ តនឹងធឹង  ឹងខាន   និងធងន់ធងរតៅវញិ ជាអ្នកឥ កដនលងចារ់តទស
បាន។ 

 
 ត ើរកយទំងតនះតរើកចំ រឲ្យតេើងផឹកសីុ ៊ូចតគដ រឬតេ? ត ើអ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវ
គួរញុសំ្ាតរៀរស្ាេឹកតតាន  ស្ាស ឬវសីាីជាមួេតគឬតេ?តរើតេើងញុតំោេព្រុងព្រេ័ ន 
ត ើេមិនស្សវងឹខុសតេ? ត ើមបមីានចតមលើេ ៏ព្គរ់ត ើេព្ ឹមព្ ូវតាមព្រះគមពីរវាជាការសរ:
សំខាន់មួេដ  តោកអ្នកេ ់អំ្រីការខុសគ្នន រវាងស្ាេំរំងបាេ ៊ូរកនុងព្រះគមពីរត ើេ
សុរាដ  មាន ក់កនុងេីផាតៅតរ រចចុរបននតនះ។ 
 

2. ការេ ់ ឹង 
មានការេ ់ ឹង ៏សំខាន់ត ើមបេី ់ចាស់ត ើេតោះស្ាេរញ្ជា ការផឹកសុរាកនុងព្រះ
គមពីរបានតេើងព្ វូេ ់រីការ
ខុសគ្នន រវាងស្ាដ  មាន ក់តៅស្សុកដខាររា ់ថ្ែងតនះនិងស្ាេំរំងបាេ ៊ូរកនុង
ព្រះគមពីរ។ 

 ស្ាេំរំងបាេ ៊ូរកនុងព្រះគមពីរមានជា ិស្ាមានជា ិអាកុ ដមន។អ្នកដ  
ផឹកស្ាេំរំងបាេ ៊ូរតនះអាចស្សវងឹដ ររ៉ាុដនតវាមិនដមន ៊ូចស្ាដ  តគរិ 
ស្ាកនុងតរាងចព្ក ឬតាមផាះ តៅតរ ឥឡ៊ូវតនះតេ។ តៅសម័េមុនតនះរួក
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តគព្កមានព្រភរេឹកត ើេេឹកមិនស៊ូវាអ  តោេតព្រះតមតរាគ ៊ូតចនះតគតព្រើជា ិ
ស្ាត ើមបសំីអា េឹកតនះត ើេេុកតព្រើបានេ៊ូរ។ តោកទំងតនះគ្នា នតភស ាៈ 
តផសងៗតេៀ   ៊ូចជាេឹកព្កូចេឹក ៊ូងេឹកតោះតគ្នព្ ជាក់េឹកដផលតឈើ។ ។ ដ   
សំរ៊ូរតៅសម័េឥឡ៊ូវតនះតេ។ 
 

 ស្ាេំរំងបាេ ៊ូរដ  តគបានផ ិ កា រីរុរាណតនះតគោេស្ាតនះជា
មួេេឹកតព្ចើន។ តៅតរ ដ  រួកតគបានញុសំ្ាេំរំងបាេ ៊ូរតនះ គ្នា នអ្នក 
ណាអាចរ ័សស្សវងឹបានតេមួេតេៀ ត ើមបសី្សវងឹអ្នកតនះព្ ូវផឹកស្ាតនះ 
តព្ចើនដកវ។  ៊ូតចនះត ើេបានជាព្រះគមពីរសុភាសិ ២៣ ដចងេុកថាអ្នកស្សវងឹជា
អ្នកផឹកស្ាជាេ៊ូរ 

«ពត្ើអ្នកណាមានពរចកតរិីបាកចិត្តពត្ើអ្នកណាពកើត្ទ កខស្រួយ ពត្ើអ្នកណាមានពរចកតី
ទារ់ដទងគ្នន  ពត្ើអ្នកណាត្អូញដត្អរ ពត្ើអ្នកណាស្ត្ូវរបួរឥត្ពេត្  ពត្ើអ្នកណាមានដននក
ស្កេម ៣០ គជឺារួកអ្នកដែលអ្ងគ យផឹកស្ាជាយូរ ឯរួកអ្នកដែលដរែងរកស្ា
លាយពនះឯង» 
ត  ុតនះត ើេបានជាតោកធីម៉ា៊ូតែអាចផឹកស្ា ិចជាថាន ំ ត ើេមិនខាល ច
ស្សវងឹបាន។រ៉ាុដនតតមើ តោកធីម៉ា៊ូតែមិនចង់ផឹកស្ាតេទ ់ដ សវករ៉ាុ រង្គា រ់
គ្ន ់ឲ្យផឹកវាត ើមបីរាបា ។ 

 «ក ុំឲ្យផឹកទឹកដត្ប៉ា ពណាណ ះ ស្តូ្វឲ្យផឹកស្ាទុំព ុំងបាយជូរបនតិចផង ពោយពស្ពះ
ស្ករះអ្នក និងពរាគដែលអ្នកមានជាញយៗ។» (១ធីម៉ា៊ូតែ ៥:២៣) 

 
 ស៊ូមអានអំ្រីរកយរនយ ់ អមួេអំ្រីរតរៀររួកតគតធវើស្ាតៅសម័េរុរាណ 

«ពៅរម័យប រាណ មនិទានម់ានបពចចកពទរបិត្ស្ា ពែើមបចីុំពរ ើនជាត្ិអាល់ក ល ែូច 
មានររែទថៃពនះពៅព ើយពទ។ ប៉ា ដនតរួកពគបានព្ែើស្ាពោយបញ្ញា ន់ដផលទុំព ុំង 
បាយជូរកន ងអាង ពេើយស្បមូលទឹកដផលពឈើទ កកន ងពង ឬថង់ដរបកយ៉ា ងយូរ 
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ឲ្យព ើងជូរខលួនឯងតាម្មមជាត្ិ ពទើបវាមានជាត្ឆិ្ងៃ ញ់ និងជាត្ិអាល់ក លខលះផង។ 
ពគស្ចតូ្ដផលទុំព ុំងបាយជូរកន ងមួយឆ្ងន ុំបានដត្មួយែងពទ ែូពចនះ រួកពគស្ត្ូវការវ ិ្ ីមួយ 
ពែើមបទី កទឹកដផលទុំព ុំងបាយជូរឲ្យបានយូរ យ៉ា ងពហាចណារ់ រេូត្ែល់ចុំរូត្ឆ្ងន ុំ 
បនទ ប់។ ពបើមនិបានព្ែើស្ាទុំព ុំងបាយជូរពទ ពនះស្ត្ូវបាត្់បង់អ្ត្ថស្បពយជន៍ ទនផល 
អ្រ់ រីពស្ពះវាបានខូច ពោយកាល យពៅជាទឹកពខមះវញិ ដែលមន រសផឹកមិនពកើត្។ 
មួយវញិពទៀត្ ព្ែើទឹកដផលពឈើដែលគ្នម នជាត្អិាល់ក លកម៏ិនពកើត្ពែើរ រីពស្ពះវា ោប ់
ពផដើមព ើងជូរតា ុំងរីខណៈពរលបញ្ញា ន់ ពេើយពៅស្គ្នពនះ មនិទាន ់មានបពចចកពទរ 
រស្មាប់បង្ខ ុំងែុំពណើ រព ើងជូរពៅព ើយពទ។ ប៉ា ដនតពបើព្ែើស្ាទុំព ុំងបាយជូរ ពនះវា 
មិនបានខូចពទ រីពស្ពះជាត្ិអាល់ក លអាចការពរារជាត្ិកន ងវារាបឆ់្ងន ុំ ពេើយ 
មន រសផកឹវារាបឆ់្ងន ុំក៏បានដែរ។ ែូពចនះរួកពគបានព្ែើស្ាទុំព ុំងបាយជូរ តាម្មមជាត្ិ 
ពោយបុំណងរកាទ កពភ្ញគផលករិកមមែប៏របូិរណ៍កន ងស្រ កឲ្យបានយូរ ពោយគ្នម ន 
បពចចកពទរទុំពនើបរស្មាបប់ង្ខ ុំងែុំពណើ រព ើងជូរ ឬក៏បពចចកពទរបទិស្ារស្មាប ់
ចុំពរ ើនជាត្ិអាល់ក លផងដែរ។»  
 

 ស៊ូមអានអំ្រីរកយរនយ ់ អមួេអំ្រីរតរៀររួកតគតធវើស្ាតៅសម័េរចចុរបនន 

«ពៅរម័យបចច បបននពនះ ជាទូពៅមន រសដលងោត្ទ់ កថា ការស្រវងឹជាអ្ុំពរើ 
អ្បាយម ខពទៀត្ពេើយ ពទាះបជីាមន រសខលះពៅដត្រាប់ថាវាជាការមិនលអកព៏ោយ។ 
រាប់រយឆ្ងន ុំច ងពស្កាយពនះមក ពគបានអ្និវឌ្ឍមព្ោបាយ និងបពចចកពទរពស្ចើន 
ណារ់រស្មាប់ចុំពរ ើនជាត្អិាល់ក លកន ងស្ា ពែើមបពី្ែើឲ្យមន រសកាន់ដត្មានអារមមណ៍ 
រ ុំពនើបរកីរាយនឹងស្ា រួមទា ុំងឲ្យបានឆ្ងប់ស្រវងឹជាង្មមតាផង ែូចខាងពស្កាមពនះ 
ជាពែើម៖ 
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 ពគបានទចនពែើមទុំព ុំងបាយជូរពោយពរ ើររូជ ឲ្យបពងកើត្ដផលមានជាត្ិរករពលើរ 
ជាង្មមតា ពែើមបបីពងកើនជាត្អិាល់ក លកន ងស្ា រីពស្ពះពៅពរលដែលពគយកដផល 
ទុំព ុំងបាយជូរពៅព្ែើស្ា ជាត្ិរករកន ងវាកាល យពៅជាជាត្អិាល់ក លពៅវញិ។ 
ជួនកាល ពគបដនថមរករកន ងពស្គឿងផស ុំដត្មដង។ 
 ពគបិត្ស្ាពោយពស្បើស្បារមា៉ា រ ីនមានបពចចកពទរខាងគីមីវទិោ ដែលបដនថម 
កុំពៅ និងរុំព្ ស្បពយជន៍ឲ្យបានបពងកើន ជាត្ិអាល់ក លកន ងស្ាឲ្យបានពស្ចើនជាង 
ស្ា្មមជាត្ិ ពេើយឲ្យបានព្ែើវាឆ្ងប់រេ័រជាង្មមតាដែរ។ 
 កន ងស្ាស្បពនទខលះ ពគផទ កទឹកអាល់ក លពឈាម ះ “ethanol” បដនថមដត្មដង។ 
 ពគនិយមបពងកើនជាត្ិហាគ រ៍កន ងស្ាពោយវ ិ្ ទីុំពនើប រីពស្ពះជាត្ហិាគ រ៍ កន ង 
ស្ាព្ែើឲ្យជាត្អិាល់ក លស្ជាបចូលពៅកន ងចរនតឈាមពលឿនជាង្មមតា លទធផលគឺព្ែើ 
ឲ្យមន រសបានឆ្ងប់រ លស្ាជាង។ 
 ពគព្ែើស្ាកន ងពរាងចស្ក ដែលផលិត្ស្ាយ៉ា ងឆ្ងប់រេ័រ និងពស្ចើនទស្កដលង 
ពែើមបពី្ែើឲ្យស្ាមានត្ទមលទាបកន ងទីផារ ស្បពយជនឲ៍្យមន រសទូពៅមានលទធភ្ញរទិញ 
តាមចិត្តរបរ់ពគចងប់ាន។ ព្ែើែូពចនះ ស្កមុេ  ន និងអ្នកលក់ស្ាបានចុំពណញពស្ចើន 
ណារ់! 
ែូពចនះ ពយើងស្ត្ូវដត្រននិោា នថា ស្ាដែលពគផលិត្ពោយពស្បើបពចចកពទរទុំពនើបររែ 
ទថៃពនះ មនិែូចស្ាដែលពគបានព្ែើតាម្មមជាត្ិពៅរម័យប រាណពនះទាល់ដត្ 
ពាះ!» 
 

  ៊ូតចនះសុរាដ  មាន ក់តៅេីផារា ់ថ្ែងតនះខុសគ្នន រីស្ាេំរំងបាេ ៊ូរតៅសម័េ
រុរាណឆ្ងង េណាស់! សរវថ្ែងអ្នកផ ិ ស្ាអ្នកសុរា ីវនិនិងរួកម ារណិ  ឹងត ើេថា 
តរើផ ិ សុរាដ  នំតគស្សវងឹ ក់ោច់ណាស់! រួកតគ ឹងត ើេថាតៅតរ ណាអ្ ិែិ ន
ររស់តគមានរិធីអារ ៍រិរ ៍ថ្ែងរុណយការ រ់ត ៀងឬការព្រករគ្នន តគនឹងព្ ូវការតព្គឿង
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ស្សវងឹតនះឯង។ មានមនុសស ិចណាស់ដ  អាចផឹកសីុ ៊ូចតោកិេត ើេមិនស្សវងឹត  ុ
តនះត ើេបានជាតរឿងស្សវងឹស្ាជារញ្ជា ធំតៅ ំុវញិរិភរតោក។ 

តៅតរ ដ  អ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវអានព្រះគមពីរត ើេអានរកយស្ាកំុឲ្យាា នថា 
ស្ាតៅតរ តនះស្សត ៀងគ្នន និងសុរាតៅតរ រចចុរបននតេ។ ព្រះតេស ៊ូវមិនបានរត៊ូរេឹកកនុង
រងតៅភ៊ូមិកាណានតៅជាស្ា ៊ូចជាស្ាតរៀរឬវសីាីដ  មានត ើ ុតៅតរ តោកិេសីុ
ត ៀងរា ់ថ្ែងតនះតេ។តោករ៉ាុ មិនបានរងខំឲ្យតោកធីម៉ា៊ូតែឲ្យផឹកស្ាសឬស្ាតរៀរ ៊ូចមាន
 ក់តៅេីផាតៅស្សុកដខារតេ។  

ត ើមានព្រះគមពីរណាតេៀ ដ   ួេនំតេើងឲ្យាា  ់ព្រះ ឬេ័េ ថ្នព្េង់ចំតរះការ 
ផឹកសុរាតនះតេ? មាន! 

 
3. ព្បាជ្ា                  

អ្នកត ឿដ  មានព្បាជ្ាតចះដវកដញកតាមព្រះគមពីរជាអ្នក មរីតព្គឿងស្សវងឹ តទះរីជា
តចះផឹកតោេមិនស្សវងឹក៏តោេ។  

 ព្គីសាររស័ិេភាគតព្ចើនរតព្ងៀនថាអ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវទំងឡាេគួរ មតព្គឿងស្សវងឹ 
តទះរីជាតចះផឹកតោេមិនស្សវងឹក៏តោេ។អ្នកតនះអ្ងវរអ្នកត ឿកំុឲ្យផឹកសុរាជាមួេមិ តភកតិ
តៅតរ ដ   រ់គ្នន សីុត ៀងត ើេកំុោក់សុរាតៅតរ ការក៊ូនឬមានរិធីតឡើងផាះតឡើេ។ 
រ៉ាុដនតមានព្គីសាររស័ិេមួេចំនួនតេៀ ព្រដកកថាអ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវមានតសរភីារត ើមបផឹីក
ស្ា ៊ូតចនះតគថាផឹកចុះ។ មានអ្នកខលះនំគ្នន ផឹកសីុរនា រ់រីតរ ថាវ េរងាំតេៀ ។ ត ើតេើងគួរតធវើ 
តាមអ្នកណា? ត ើតេើងគួរ មតព្គឿងស្សវងឹឬផឹកតោេតសរភីារកំុដ ស្សវងឹ?  
 មានត  ុការតព្ចើនដ  គួរនំព្គីសាររស័ិេសំតរចចិ ត មតព្គឿងស្សវងឹ។ 

1. ព្គីសាររស័ិេគួរសំតរចចិ ត មតព្គឿងស្សវងឹរីតព្រះគ្ន ់តកា ខាល ចព្រះ។ 
 ព្រះសអរ់ការស្សវងឹស្ាត ើេព្រមានក៊ូនររស់ព្េង់ឲ្យការររខលួន

តោេការ ា ់ច ់ កំុឲ្យស្សវងឹស្ា ៊ូចតគ ៊ូច ីវ ិចាស់ររស់តេើងមុនត ឿ 
(១តរព្ ុស ៤:១-៥; សុភាសិ  ២៣:១៩-២១)។ ការោស់ត ឿនឱ្យព្រេ័ ន 
រីតព្រះព្រះនឹងវនិិចឆេអ្ស់អ្នកណាដ  ស្សឡាញ់ការស្សវងឹស្ា 
(តអ្ាេ ៥:១១, ២០-២២)។កនុងព្រះគមពីរការស្សវងឹស្ាជាភសតុតាងថា 
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អ្នកតនះតៅជារ់កនុងការរះតបារព្រឆំ្ងងនិងព្រះ។ព្គីសាររស័ិេជាអ្នក
ដ  មាន ីវ ិែាីកនុងព្រះអ្ងាជាអ្នកដ  បានផ្លត ច់បារតាមរេៈព្រះ 
តេស ៊ូវ។ តសចកតីរិ ទំងតនះគួរនំអ្នកត ឿត ើព្េង់ព្គរ់គ្នន ឲ្យព្រេ័ ន 
ព្រដេងត ើេតៅឆ្ងង េមិនតចះ ិ និងការស្សវងឹស្ា។ 

 ព្រះជាមាច ស់បានរង្គា រ់តេើងឲ្យតចៀសរីមនុសសណាត ើេកា ៈតេសៈ 

ណា ៏នំតេើង ំររ់ ួ កនុងអំ្តរើបារ។សវកតរព្ ុសព្បារ់តេើងថា « ចូរ
ឲ្យអ្នករាល់គ្នន ពចៀររីពរចកតីប៉ាងស្បាថាន ខាងាច់ឈាម ដែលត្យ ទធ
នឹងស្រលឹងវញិ្ញា ណពចញ ទាុំងស្បស្រឹត្តពោយពទៀងស្ត្ង់ ពៅកន ងរួក
ារន៍ែទទ» (១តរព្ សុ ២:១១-១២)។តៅកដនលងណាដ  តគនំគ្នន

ញុសុំរា កា តនះមានឱ្កាសត ើមបរំីតរញតសចកតីរ៉ាងព្បាថាន ខាងាច់
្មតព្ចើនមានស្សវងឹស្ាជាត ើមមានអំ្តរើអាមា៉ា ស់ការតស្សើរ
ស្ា អំ្តរើ ឹងារនិយេដររមិនគរបីការត ល្ ះគ្នន ។ ។ សវករ៉ាុ  

តោកោស់ត ឿនតេើងថាតេើង «ស្ត្ូវស្បោប់ខលួន ពោយស្រះអ្មាច រ់ 
ពយរ ូវស្គីរទវញិ ពេើយក ុំឲ្យផគត់្ផគង់ ពែើមបនឹីងបុំពរញពរចកតីប៉ាងស្បាថាន  
ខាងឯាច់ឈាមព ើយ។» (រ ៉ា៊ូម ១៣:១៣-១៤)។ ៊ូតចនះអ្នកត ឿត ើព្រះ

ព្ ូវតកា ខាល ចត ើេតគ្នររព្រះអ្ងាតោេមានចិ តរការខលួនកំុឲ្យតធវើអ្វី
ដ  តធវើឲ្យខ៊ូចព្រះនមព្េង់។តេើងគួរខាល ចអំ្តរើបារ ត ើេផ បារ
ត ើេការររខលួនដព្កងតោតេើងព្ ូវេេួ ការោក់តទសរីព្រះអ្ងាមក
។ ត ើតេើងអាចការររខលួនកំុឲ្យផា ់ផាង់តសចកតីរ៉ាងព្បាថាន ាច់្ម
ររស់តេើងអំ្រីការស្សវងឹស្ាយ៉ាងតមចបាន? តោេ មតព្គឿងស្សវងឹ
តោេការមិនច៊ូ រមួជាមួេតគកនុងការផឹកសីុតនះត ើេជាផល៊ូវតចៀសផុ 
រីអំ្តរើបារត ើមបីតគ្នររព្រះកនុងភារររសុិេធ។ 
 

2. ព្គីសាររស័ិេគួរសំតរចចិ ត មតព្គឿងស្សវងឹរីតព្រះគ្ន ់ស្សឡាញ់អ្នកត ឿឯតេៀ  



12 
 

 តេើងមិនគួរផឹកសុរារីតព្រះតេើងស្សឡាញ់រងរអ៊ូនព្រសុស្សីកនុងព្រះ
ព្គីសា។ព្រដ  ជាមានអ្នកត ឿខលះដ  មានការព្គរ់ព្គងត ើចិ េខលួនឯង
 ាមដ  អាចផឹកស្ាត ើេមិនដ  ស្សវងឹ។អ្នកផឹកសុរាមិនដ  
ស្សវងឹរិ ជា ិចណាស! តរើផឹកតោេមិនស្សវងឹបានត ើមានន័េថាគួរ 
ញុសំ្ាឬតេ? តេ! មិនគួរញុតំឡើេ! ត  ុអ្វី? រីតព្រះអ្នកត ឿត ើព្រះ
តេស ៊ូវភាគតព្ចើនមុនដ  ត ឿត ើព្េង់ជាអ្នកផឹកសុរា ជាអ្នកចំណ៊ូ  
ស្ាជាអ្នកព្រមឹកតញៀនតព្គឿងស្សវងឹ ឬអ្នកត ើរត ងសីុផឹក  ៊ូតចនះសុរា 
ជាតសចកតី បួងមួេ ៏ធំសព្មារ់រួកគ្ន ់។ តេើងជាអ្នកត ឿព្រះចាស់ 
ត ើេរងឹមាំព្ វូតធវើជាគំរ៊ូត ើេរង្គា ញ  ់អ្នកត ឿែាី ឬតខាេថាអ្នកត ឿ 
ត ើព្រះតេស ៊ូវ មិនព្ ូវការតព្គឿងស្សវងឹ ត ើមបសីរាេ ៊ូចតោកិេ 

តេៀ តឡើេ។ តេើងព្ ូវរង្គា ញតគរតរៀរដ  ព្គីសាររស័ិេ «មិនផគត់្ផគង់ 
ពែើមបនឹីងបុំពរញពរចកតីប៉ាងស្បាថាន  ខាងឯាច់ឈាម» (រ ៉ា៊ូម ១៣:១៣-

១៤)។ តេើងមិនចង់នំអ្នកតខាេហា នផឹកស្ា ត ើេ ំររ់ ួ តោេ
គ្ន ់ត ើញគំរ៊ូមិន អររស់តេើងតនះតេ។ ួនកា អ្នកត ឿត ើព្េង់ព្ ូវ
តចះ ះរង់អ្វីមួេដ  តេើងរារ់ជាសិេធិររស់តេើងត ើមប ួីេអ្នក ថ្េ។ 
តនះត ើេជាតសចកតីស្សឡាញ់ររស់ព្រះ។ 
 
ត  ុការដ  នំឲ្យព្គីសាររស័ិេកំុឲ្យររតិភាគមា៊ូរដសនគឺជាត  ុការ
 ដ  ដ  នំតេើងកំុឲ្យផឹកតព្គឿងស្សវងឹ (១ក៊ូរនិែ៊ូស  ំរ៊ូក ៨ និង 
១០)។ ត ើតេើងជារ៊ូ តព្ ើសតរ ើសររស់ព្េង់គួរនំឲ្យក៊ូនររស់ព្រះ
តផសងតេៀ ហា នផឹកសុរា ត ើេចាញ់តសចកតី បួងយ៉ាងតមចតកើ ? 
តេើងព្ វូរង្គា ញរីតសចកតីស្សឡាញ់ររស់តេើងតៅកាន់តគត ើេ ម
តព្គឿងស្សវងឹត ើមបី ត ើកេឹកចិ តតគឲ្យតាា ះព្ ង់និងព្េង់ តទះរីជាតេើង

តចះផឹកតោេមិនស្សវងឹក៏តោេ។ តោករ៉ាុ ោស់ត ឿនថា «ពេត្ 
ែូពចនះ ពបើរិនជាចុំណីអាហារអ្ែី ន ុំឲ្យបងបអូនខា ុំជុំរប់ែួល ពនះខា ុំមិន
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ស្រមទទួលទានចុំណីអាហារពនះជាែរាបត្ពៅ ដស្កងបងបអូនខា ុំជុំរប់
ែួល។» ត ើេ «ែូពចនះ ពទាះពបើរ ី ឬផឹក ឬព្ែើការអ្ែីក៏ពោយ ពនះចូរព្ែើ
ទា ុំងអ្រ់រុំរាប់ចុំពរ ើនរិរលីអែល់ស្រះច ះ» (១ក៊ូរនិែ៊ូស ៨:១៣ និង 

១០:៣១)។ 
 
មួេតេៀ តេើងខ្ុំចង់សួរតោកអ្នករនតិចតមើ ថាត ើតោកអ្នកជាអ្នកត ឿ 
ត ើព្រះតេស ៊ូវ អាចស៊ូមព្រះររមុនចុះតៅសីុផឹកជាមួេតគបានឬតេ? 
ត ើអ្នកគួរនំគ្នន ញុសុំរាតៅតរ ដ  ព្កុម ំនំុព្រ ំុគ្នន  ត ើមបអី្ធិាា ន 
ឬតរៀនព្រះគមពីរដ រឬតេ? ត ើតោកអ្នកជាេីស្សឡាញ់ររស់តេើងខ្ុំ កនុង 
ព្រះព្គីសាអី្!  តោកអ្នកត ើញតេ? ការញុតំព្គឿងស្សវងឹនិងការថាវ េរងាំ 
ព្រះមិនសីុគ្នន តឡើេ។ តរើតេើងស្សឡាញ់រងរអ៊ូនកនុងព្រះព្គីសាតរើតេើង 
ចង់ ួេគ្ន ់ឲ្យមានតសរភីាររីការស្សវងឹស្ាតេើងនិង មរីតព្គឿង 
ស្សវងឹ មិនផឹកត ើេមានអំ្ណួ ថា តចះផឹកដ មិនស្សវងឹតនះតឡើេ។ 
 

3. ព្គីសាររស័ិេគួរសំតរចចិ ត មតព្គឿងស្សវងឹរីតព្រះគ្ន ់ស្សឡាញ់អ្នកមិនទន់ត ឿ
។ 

 តៅតរ ដ  នរណាមាន ក់តេើរេេួ ត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវ មិនេ៊ូររ៉ាុនា ន 
រងរអ៊ូនអ្នកភ៊ូមិនិងមិ តសំឡាញ់ ឹងរីតព្រះអី្? រីតព្រះតៅតរ ដ  
តេើងត ឿត ើព្រះអ្ងា ីវ ិររស់តេើងចារ់តផេើមដកដព្រ។ តេើងឈរ់ថាវ េ 
រងាំរ៊ូរព្រះ ត ងដសនសំដណន ត ងអុ្ ធ៊ូរ។ ។ ត ើេអ្នកត ឿែាីតនះ 
ចារ់តផតើមច៊ូ រមួថាវ េរងាំព្រះជាមួេអ្នកត ឿ ៊ូចគ្នន តៅវញិ។  ៊ូតចនះតៅ
តរ ដ  តគត ើញការផ្លល ស់ដព្រតនះរួកគ្ន ់រិនិ យតមើ អ្នកត ឿ
តនះត ើមបីតមើ ត ើញថា  ំតនឿតនះរិ ឬមិនរិ ។អ្នកមិនទន់ត ឿខលះ
តគចង់ ឹងថាត ើ ំតនឿតៅត ើព្រះតេស ៊ូវ ផេ ់ ីវ ិែាីឲ្យអ្នកត ឿដមន ឬមិន 
ដមនតេ? តរើអ្នកត ឿែាីតនះគ្នា នការដកដព្ររីអំ្តរើបារតេ តនះតគសននិោា ន 
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ថា  ំតនឿត ឿត ើព្រះតេស ៊ូវមិនខុសគ្នន រីាសនររស់តគតឡើេ រីតព្រះ 
ការព្រព្រឹ តររស់តគតៅ ដ  ៗមានដ េំោរ់ែាីរ៉ាុតណាណ ះ។ 
 

 ព្រះតេស ៊ូវមានរនា៊ូ ថានគរររស់ព្េង់ គឺខុសគ្នន រីតោកិេតនះឆ្ងង េ 
ណាស់! នគរររស់ព្រះគឺររសុិេធត ើេព្រជារាស្តសតររស់ព្េង់ព្ ូវររសុិេធ 

«ចូរឲ្យឯងរាល់គ្នន បានបររិ ទធ ែបតិ្អ្ញជាបររិ ទធ» (១តរព្ ុស ១:១៦)

។ តៅតរ ដ  តេើងចុះច៊ូ ចំតរះព្រះ ត ើេចារ់តផតើមរស់តៅកនុងព្រះ 
គុណររស់ព្េង់តៅតរ តនះបានជារងរអ៊ូន និងមិ តសំឡាញ់តមើ  
ត ើញអំ្ណាចររស់ ំណឹង អ។សវកតរព្ ុសតោករតព្ងៀនតេើងថា 

«ឱរួករៃួនភ្ញៃ ពអ្ើយ ខា ុំទូនម នអ្នករាល់គ្នន ថា ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នន ពចៀររី
ពរចកតីប៉ាងស្បាថាន ខាងាច់ឈាម ដែលត្យ ទធនឹងស្រលឹងវញិ្ញា ណ
ពចញ» តេើងតចៀសរីតសចកតីរ៉ាងព្បាថាន ខាងាច់្មបាន រីតព្រះព្រះ 

វញិ្ជា ណររសុិេធ ួេតេើង។ មនុសសតព្ៅរីព្រះគុណររស់ព្េង់មិនអាច 
តចៀសរីវាបានតេរីតព្រះរួកគ្ន ់តៅដ ជាអ្នករំតរ ើបារ ដ  ។ តោក 

តរព្ ុសមាន ំរ៊ូនា នតេៀ ថា «ទាុំងស្បស្រឹត្តពោយពទៀងស្ត្ង់ ពៅកន ងរួក
ារន៍ែទទ»(១តរព្ សុ ២:១១-១២)។ េីរនា  ់ររស់តេើងគ្នា ន ថ្មល 

តៅចំតរះអ្នកមិនត ឿតេទ ់ដ តេើងរស់តៅកនុង ីវ ិែាីត ើេរង្គា ញរី
 ីវ ិែាីតនះតាមរេ:ភារររសុិេធររស់តេើងកនុងព្រះព្គីសា។ តរើសិនជា
តេើងស្សឡាញ់គ្ន ់ដមនតេើងនិងមានចិ តមួេថាចង់រស់តៅតាម
តសចកតីរិ ត ើេនំតគឲ្យតធវើ ៊ូចគ្នន រ៉ាុដនតតរើ ីវ ិររស់តេើងព្រឡាក់កនុង 
បារ ៊ូចតគតនះតេើងនំតគត ឿមិនបានតេ។ ការផ្លេ ច់រីតព្គឿងស្សវងឹជា 
ការរញ្ជា ក់យ៉ាងចាស់ថា ំណឹង អររស់ព្រះព្គីសាមានអំ្ណាចដមន។ 
ាសនព្បារ់តគកំុឲ្យផឹករ៉ាុដនតាសនគ្នា ន េធភារនំតគផ្លេ ច់រីការ 
ស្សវងឹសុរាបានតេ។ 
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 ត ើតរើសិនជារួកព្គីាា នច៊ូ រមួផឹកសីុជាមួេមិ តភកតិតនះសំដ ងឲ្យមិ ត

ភកតិជាអ្នកមិនត ឿព្រះឲ្យាា  ់រីភារររសុិេធររស់ព្រះបានដ រឬតេ? 
តរើតេើងផឹកសីុជាមួេតគដ  កំរង់ដ ផឹកស្សវងឹតៅតរ ថ្ែង រ់ត ៀង 
ត ើតេើងរង្គា ញរី ីវ ិែាីររស់តេើងកនុងព្រះតេស ៊ូវតៅកាន់អ្នកដ   
អ្ងាុេតៅ ុជាមួេតេើងយ៉ាងតមចតកើ ? អ្នកកាន់ាសនអី្ាល ម និង 
រុេធាសនត ឿតាមាសនររស់តគព្គរ់ៗគ្នន  ថាផឹកតព្គឿងស្សវងឹបារ 
 ៊ូតចនះតៅតរ ដ  គ្ន ់ហា នផឹកខុសអំ្រីាសនររស់ខលួនគ្ន ់ ឹង 
ត ើេថាខលួនព្រព្រឹ តបារត ើេ។ ចុះតរើអ្នកត ឿព្រះតេស ៊ូវផឹកស្ាជា 
មួេតគតនះត ើអ្នកត ឿព្រះតេស ៊ូវរង្គា ញតគថាាសនព្រះព្គីសា អជា
ជាងដ រឬតេ? តោេត  ុទំងអ្ស់តនះច៊ូរឲ្យតេើងទំងអ្ស់គ្នន ផ្លេ ច់ 
រីការផឹកតព្គឿងស្សវងឹចុះ! 

 
ការរិចារណាតៅេីរញ្ច រ់ 

ត ើត  ុអ្វីបានជារញ្ជា តនះរិបាកតោះស្ាេតព្ចើនតមាល ៉ា ះ? អ្នកត ឿមានព្រះគមពីរ ៊ូចគ្នន  
រ៉ាុដនតអ្នកខលះតៅដ ព្រកាន់សិេិធផឹកសុរាត ើត  ុអ្វីតព្គឿងស្សវងឹសំខាន់តមាល ៉ា ះតៅចំតរះ
ខលួនគ្ន ់? តេើងខ្ុំគិ ថា យ៉ាងតហាចណាស់មានត  ុ៤ដ  នំអ្នកខលះមិនព្រមផ្លេ ច់ 
ការផឹកស្ា : 
 

1) អ្នកខលះស្សឡាញ់ការស្សវងឹស្ាត ើេគ្នា នចិ តផ្លេ ច់វាគ្នា នត  ុការណា
មួេដ  អាចនំចិ តរួកតគចង់តចៀសរីការស្សវងឹបានតេ។ អ្នកណា
ដ  មានចិ តដររតនះ មិនទន់ដកដព្រចិ តត ឿព្រះតេស ៊ូវតេ។ ខលះក៏ 
តញៀនវាគ្នា នចិ តផ្លេ ច់បារតនះតេ។ 

2) អ្នកខលះធាល រ់រឹងតៅត ើតព្គឿងស្សវងឹេ៊ូរមកត ើេត ើមបសីងរ់ចិ ត ធ៊ូរ 
អារមាណ៍ ឬតភលចរីរញ្ជា កនុង ីវ ិ។ គ្ន ់ព្រដ  ត ឿត ើព្រះត ើេ រ៉ាុដនត 
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គ្ន ់មិនទន់តចះេុកចិ តត ើព្េង់តេ គ្ន ់រឹងតៅត ើសុរាវញិ ត ើេតព្រើវា 
ត ើមបីរនថេតស្តសតស។ អ្នកតនះញនតព្គឿងស្សវងឹដ ររ៉ាុដនតខាងផល៊ូវចិ តវញិ។ 

3) មានព្គីសាររស័ិេមួេ ំនួនដ  មានអំ្ណួ ត ើេអួ្ ថាគ្ន ់ជាអ្នកត ឿ 
ដ  មានកមាល ងំត ើ ញុសុំរាបាន រីតព្រះគ្ន ់ផឹកតោេមិនស្សវងឹបាន 
គ្ន ់ព្គរ់ព្គងត ើចិ េខលួនឯងបាន  ៊ូតចនះគ្ន ់សននិោា នថាគ្ន ់ផឹកបាន 
គ្ន ់មិនខុសតេ។ អ្នកដ  មានចិ តតនះភាគតព្ចើន មិនដ  ាេ រ់តេើង 
តេ តទះរីជាតេើងតរើកព្រះគមពីរតព្ចើនត ើមបីនំគ្ន ់េ ់  ់អ្នក ថ្េ 
ក៏តោេ។ 

4) មានរួកព្គីាា នតេៀ មួេចំដនក ៏ធំជារិតសសរុរសដ  ខាល ចការតរៀ 
តរៀន។ អ្នកត ឿតនះគ្ន ់ ឹងថាតរើឈរ់ផឹកសីុជាមួេតគតគរិ ជានឹង
មានការតរៀ តរៀនរីតព្រះកនុងតោកិេរុរសសឹងដ នំគ្នន ផឹកព្គរ់តរ 
ដ  មានការព្រ ំថ្ែងរុណយ ឬ រ់ត ៀង។ គ្ន ់មិនចង់ឲ្យតគតមើ ង្គេ 
មិនចង់បា ់មិ ត ត ើេ ួនកា ខាល ចតមតេៀ   ៊ូតចនះគ្ន ់សុខចិ តតៅ 
តសងៀម ត ើេខំផឹក ិចតមើ តៅ ៊ូចធមាតាត ើមបកំុីឲ្យតគនិយេកំុឲ្យ 
ខាា សតគ។ អ្នកដ  តធវើ ៊ូតចាន ះខាល ចមនុសសជាជាងខាល ចព្រះ េធផ  
េីរនា  ់អ្នកតនះដ ងដ តខាេ។ 

 
ព្រះគមពីរកណឌ  ១តរព្ សុ មានការោស់ត ឿនតព្ចើនសព្មារ់អ្នកដ  ខាល ចការតរៀ តរៀន
។សវកតរព្ សុរនយ ់អំ្រីរតរៀរដ  ព្រះតេស ៊ូវបានេេួ ការអាមាសខាា សត ើេ
ការរងេុកខយ៉ាងធងន់ធងរតោេការរនា រខលួនតៅត ើតឈើឆ្ងក ង។ តោេតសចកតីស្សឡាញ់ 
ព្រះជាមាច ស់បានេេួ តទសររស់តេើងរា ់គ្នន តៅត ើរ៊ូរកាេព្េង់ដ  ជារ់តឈើ 
ឆ្ងក ងតនះ (១តរព្ ុស ២:២១-២៥)។ តេើងព្ វូត ើរតាមគំរ៊ូ អរំផុ  តនះត ើេតគ្នររ
ព្េង់ កនុងការ ឹងគុណត ើេមានចិ តហា នេេួ ការតរៀ តរៀនថាវ េ  ់ព្រះអ្ងា 
(១តរព្ ុស ៣:៨-១៧)។ តរើសិនជាតេើងតធវើតាម
គំរ៊ូររស់ព្រះអ្ងាត ើេខំរស់តៅកនុងភារររសុិេធ ៊ូចព្េង់អ្នកមិនត ឿខលះរិ ជានឹងតមើ 
ង្គេតេើង រីតព្រះគ្ន ់មិនទន់េ ់ថាតេើងមិនព្ ូវការអំ្តរើបារ ត ើមបសីរាេ ៊ូច
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តគតេៀ តេត  ុតនះត ើេតគព្រមាែ  ់តេើង (១តរព្ សុ ៤:១-៦)។ អ្នកត ឿត ើព្រះ
មិនគួរ្ង ់អំ្រីការតរៀ តរៀនតនះតេ ត ើេព្ ូវ េេួ ការតរៀ តរៀនតនះជាចំដណក
ររស់តេើងកនុងការរងេុកខររស់ព្រះតេស ៊ូវវញិ។ តៅតរ ដ  ព្រះអ្ងាយងមកជា
ត ើកេីរីរតេើងនឹងេេួ រង្គវ ន់ររស់តេើងតៅតរ  តនះ ត ើេតេើងនឹងសរាេរកី
រាេដ  តេើងបានតាា ះព្ ង់និងព្រះអ្ងា (១តរព្ ុស ៤:១២-១៩)។ 

 

អ្នកត ឿត ើព្រះតេស ៊ូចទំងអ្ស់គ្នន គួរសំតរចចិ ត មតព្គឿងស្សវងឹមានត  ុធំ៣គឺ : 
1. គ្ន ់េ ់អំ្រីការេ ់ព្ចឡំ កនុងអ្តាថ ធិរាេររស់អ្នកត ឿខលះ 
2. គ្ន ់មានការេ ់ ឹង អំ្រីការខុសគ្នន រវាងស្ាេំរំងបាេ ៊ូរកនុងព្រះគមពីរនិងតព្គឿង 

ស្សវងឹតៅសម័េតនះ 
3. គ្ន ់មានព្បាជ្ា គ្ន ់តចះការររ ំតនឿររស់ខលួន េ ់  ់អ្នក ថ្េតេៀ  ទំងអ្នកត ឿ 

ទំងអ្នកមិនត ឿផង គ្ន ់រស់តៅកនុងតសចកតីស្សឡាញ់ថ្នព្រះ 
  

 «ែូពចនះ ពទាះពបើរ ី ឬផឹក ឬព្ែើការអ្ែក៏ីពោយ ពនះចូរព្ែើទា ុំងអ្រ់រុំរាប់ចុំពរ ើនរិរលីអ
ែល់ស្រះច ះ»  (១កូរនិថូរ ១០:៣១) 

 


