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ៃនកូរ ៉មុពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

កនុងេពលថមីៗេនះ ខញុំមនឱកសេដមបីេធដំេណ រជមួយនឹងែអលេឌរ ល់សទូម េដមបីេទទស ន

ទី កងចំនួន បំ េនតំបន់ភគក លសហរដដ៏ធំ។ េនកនុងទី កងនីមួយៗ ែដលេយងេទទស ន េយង

មនករ បជំុមួយជមួយនឹង ពួកអនកផ ពផ យ សនេពញេម៉ង ពមទំងមនករ បជំុជមួយនឹង

ពួកអនកដឹកនំកនុងេសក និងវដួសីអំពីកិចចករផ ពផ យ សនផងែដរ។ រ ងករ បជំុនីមួយៗៃនករ បជំុ

ទំងពីរេនះ សមគមសេ ងគ ះេសក នឹងេរ បចំ រសំរន់ខះៗស មប់ពួកេយង េដមបីផល់េពលឱយពួក

េយង ជួបជមួយនឹង បធនេសក។ េនេពលេយងេទដល់ មិល ៉គី និងវសីខូនសីន គ រវយ័េកមងពីរ

គ រ បនសំុេទកន់សមគមសេ ងគ ះ េដមបីទុកឱយពួកេគេរ បចំ  និងបំេរ  រេពល ង ច។ មីពីរ

របូេធករេនកនុងច ងក នបយ។ មយពីររបូ គប់ គងេលករេរ បចំតុ រ និងបំេរ  រ។ កូនេកមងបី

នក់ កន់ខងករេរ បចំតុ និងករបំេរ  រ េនេ កមករ គប់ គងរបស់មយ។ េនះគឺជឱកសមួយ

ស មប់មយ មនឱកសបេ ង នដល់កូនៗរបស់ពួកេគ។ គឺជេរ ងដ៏ពិេសស េដមបីេមលេឃញកុមរ

តូចៗ េឆយតបេទនឹងករលំអិតៗ ដូចែដលពួកេគ តវបនបេ ង នេ យមយរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមន

ភពលឥតេខច ះេនកនុងករអនុវតន៍កិចចកររបស់ពួកេគយ៉ងលំអិត។ 

 

មបទពិេ ធន៍េនះ បនប លឱយខញុំ ឆុះបញច ំងអំពីករបំពក់បំប៉ន ែដលខញុំមនមកពីមយរបស់ខញុំ។ 

ដូចជពយករនីីៃហ  និងដូចជអនក ល់គន ភគេ ចន  ខញុំបនេកតមកពីឪពុកមយល។ 

 

កមួយមន ក់របស់ខញុំ កនុងេពលថមីៗេនះ បនែចកចយជមួយនឹងខញុំនូវេស វេភកំណត់េហតុចំនួនបួនកបល

របស់មយខញុំ ែដលមនេពញេទេ យករកំណត់ចំ ំ  ែដលគត់បនេរ បចំ  េដមបីបេ ង នថន ក់របស់

គត់ កនុងសមគមសេ ងគ ះ។ ខញុំនឹក សៃមអំពីេស វេភកំណត់េហតុទំងេនះ--- េហយមនេស វេភេផ ង

េទ ត ែដលខញុំមិនទន់បនេមលេនេឡយ--- ែដលតំ ងឱយករេរ បចំ ប់រយេម៉ងេ យមយរបស់ខញុំ។ 

 

មយរបស់ខញុំ គឺជ គបេ ង នដ៏អ ច រយមន ក់ ែដលឧស ហ៍ពយយម និងហមត់ចត់េនកនុងករេរ បចំរបស់

គត់។ ខញុំបនចងចំយ៉ងចបស់ អំពីៃថងទំង យ ពីមុនេមេរ នរបស់គត់។ េនេលតុ រនឹងមនេពញ 

េទេ យឯក រេយង និងកំណត់ចំ ំ ែដលគត់ តវេរ បចំេមេរ នរបស់គត់។ មនឯក រែដលបន

េរ បចំជេ ចន ែដលខញុំគិតថមនែតមួយចំែណកតូចបុ៉េ ះ ែដល តវបនេ ប បស់េនកនុងថន ក់េរ ន  

បុ៉ែនខញុំក៏ដឹង បកដផងែដរថ គម នករេរ បចំ មួយរបស់គត់ឥត បេយជន៍េនះេឡយ។ េតខញុំ ចដឹង

បកដអំពីេរ ងេនះបនេ យរេប ប ? េនេពលខញុំេមលកនុងេស វេភកំណត់េហតុរបស់គត់ ដូចជ

ខញុំកំពុងែត ប់គត់ បេ ង នមកខញុំមងេទ តដូេចន ះែដរ។ ជថមីមងេទ ត មន បធនបទេ ចន ស់េន



កនុងេស វេភកំណត់េហតុគត់ ែដល តវែចកចយេនកនុងថន ក់េរ នមួយេនះ បុ៉ែនអីែដលគត់មិនបនេ ប

បស់េនកនុងថន ក់េរ ន េនះគត់េ ប េដមបីបេ ង នដល់កូនៗរបស់គត់វញិ។  

 

ខញុំេជ ថ មិនអីេទ កនុងករនិយយថ ខណៈែដលមយរបស់ខញុំ គឺជ គបេ ង នដ៏មន បសិទធភពយ៉ង

អ ច រយ េនកនុងចំេ មបងបូនសមគសេ ងគ ះ ករបេ ង នដ៏លបំផុតរបស់គត់ បនេកតមនេឡង

ជមួយកូនៗរបស់គត់ េនកនុងេគហ ន។ បកដ ស់ េនះគឺេ ពះែតេពលេវ ដ៏េ ចន ែដលគត់

ចំ យ េដមបីបេ ង នដល់កូនេចរបស់គត់ េបេ ប បេធ បេទនឹងករបេ ង នដល់បងបូន សីសមគម

សេ ងគ ះ បុ៉ែនខញុំចូលចិតគិតផងែដរថ  គត់បនេរ បចំយ៉ងហមត់ចត់ ដំបូងេគ គត់ តវេធជគំរដូល់កូនៗ

របស់គត់ េនកនុងករបំេរ  សនច កេ យឧស ហ៍ពយយម  េហយទីពីរ េ យ រែតគត់បន គ ល់

នូវអីែដលគត់បនេរ ន មកពីករេរ បចំេមេរ នរបស់គត់ ែដល ច តវបនេ ប បស់ដែដលៗស មប់

េគលបំណងកន់ែតខពស់--- ជករបេ ង នដល់កូន បស សីរបស់គត់។ 

 

សូមអនុញញ តឱយខញុំនិយយមួយែភត  េហយែចកចយេមេរ នខះៗ ែដលខញុំបនេរ នមកពីមយរបស់ខញុំ អំពី

ករបេ ង នដំណឹងលេនកនុងេគហ ន។ មយរបស់ខញុំយល់អំពីតៃមៃនករបេ ង នដល់កូនៗរបស់គត់ 

អំពីបទ ន គុណសមបតិ និងេគលលទធិទំង យ ខណៈែដលពួកេគេនេកមង។ េទះបីជគត់មន

អំណរគុណចំេពះអនកដៃទ ែដលបនបេ ង នដល់កូនៗរបស់គត់េនេ កផទះ ទំងេន េរ ន ឬ

េន ពះវ ិ រកី ក៏គត់ គ ល់ថ ឪពុកមយ តវបនផល់សិទធិឱយអប់រដំល់កូនៗ េហយទីបំផុត ឪពុកមយ 

តវែត បកដថ កូនៗរបស់គត់ តវបនបេ ង ននូវអីែដល ពះវរបិ សួគ៌របស់គត់ ឱយពួកេគេរ ន។ 

បងបូនរបស់ខញុំ និងខញុំ តវបនទទួលចំេ ទសួរ េ យយកចិតទុក ក់ ស់ មកពីមយរបស់ពួកេយង 

បនទ ប់ពីពួកេយង តវបនបេ ង នេនឆង យពីផទះ េដមបី បកដថ េមេរ ន តឹម តវបនចូលេទដល់ តេច ក

របស់ពួកេយង េហយេរ បចំគំនិតរបស់ពួកេយង។ 

 

េនេពលខញុំរត់មកផទះពី េរ នវញិ ខញុំធប់គិតអំពីៃថងខះថ ខញុំបនេរ នចប់េហយេនៃថងេនះ បុ៉ែន

ករគិតេនះ តវបនបំផញេចលភម េនេពលខញុំបនេឃញមយរបស់ខញុំ ឈរេនមត់ទររង់ចំខញុំ។ េន

េពលពួកេយងេនតូច ពួកេយងមន ក់ៗមនតុមួយេនបនទប់ច ងក នបយ ជកែនងែដលពួកេយងបនេរ ន

មកពីគត់  ខណៈេពលែដល គត់េធកិចចករផទះ និងេរ បចំ រេពលយប់។ គត់គឺជ គបេ ង នមកពី

ធមមជតិ េហយជំរញុពួកេយងេ ចនជង គបេ ង នរបស់េយង េន េរ ន និង ពះវ ិ រេទេទ ត។ 

 

ទំហំៃនករបេ ង នរបស់មយខញុំ រមួមនទំងេមេរ នខងេ កិយ និងេមេរ នខងវញិញ ណ។ គត់ តវ

បកដថ គម ននរ មន ក់កនុងចំេ មពួកេយង មិនបនេធករងរ េនះេឡយ ែដលជេរ យៗ 

គត់ ក់ករងរបែនថមដល់ពួកេយង។ គត់ក៏អនុវតេមេរ នសមគមសេ ងគ ះរបស់គត់ជមួយនឹងពួក

េយងផងែដរ។ បកដ ស់ថ េយងបនទទួល េរ ងដ៏ែវងអនយេនកនុងេស វេភកំណត់េហតុរបស់



គត់ ែដលមិនែមនជេរ ងសេងខបៗ េដមបីឱយ តវនឹងេពលេវ ៃនថន ក់េរ នមួយេនះេទ។ 

 

ជចំែណកៃនករេរ នសូ តេនផទះរបស់េយង ក៏មនជប់ទក់ទងនឹងករទេនទញបទគមពីរ ម ៃន

េសចកីជំេន  និងពកយសំដីរបស់ពួកពយករ ីអនកេមលឆុត និងអនកទទួលវវិរណៈផងែដរ។ មយរបស់ខញុំ គឺ

ជមនុស មន ក់ ែដលេជ ថ គំនិតនឹងចប់េផមទន់េខ យ េបសិនជ មិន តវបនអនុវតជ បចំេនះ។ 

គត់បនបេ ង នពួកេយង េនេពលពួកេយង ងចន កូរបឺរ េហយជួយអីេផ ងៗេទ ត។ គត់មិនេជ េទ

េលករទុកឱយគំនិតខជិល ចអូស ចូលមកកនុងគំនិតកូនៗរបស់គត់េទ េទះជពួកេគមនជប់ទក់ទងនឹង

កិចចករខង ងកយកី។ 

 

ខញុំមិនែមនកំពុងែតេ ប បស់មយរបស់ខញុំ េធជគំរដ៏ូសំខន់មួយ ស មប់ឪពុកមយេនកនុងេ កិយសព

ៃថងេនះេទ។ េពលេវ សពៃថងេនះមនភពខុសគន ឆង យ ស់ បុ៉ែនខណៈែដលេពលេវ ចមនករ

ផស់បូរ េនះករបេ ង នរបស់ឪពុកមយ តវែតមនតៃមកន់ែតខំងេឡង។ មនសកមមភពជេ ចន

ែដលភជ ប់គុណតៃម ពីជំនន់មួយេទជំនន់មួយេទ ត បុ៉ែន បែហលជសកមមភពដ៏សំខន់បំផុតទំងេនះ 

គឺជករបេ ង នរបស់ឪពុកមយដល់កូនៗ េនកនុងេគហ នរបស់ពួកេគ។ េនះគឺជករពិតដ៏ពិេសស េន

េពលេយងពិចរ អំពីករបេ ង នអំពីគុណតៃម សីលធម៌ និងបទ ន កមសីលធម៌ និងេសចកីជំេន ។ 

 

ករបេ ង នេនកនុងផទះ គឺកំពុងែតមន រៈសំខន់ខំងេឡងេនកនុងពិភពេ កសពៃថងេនះ ជកែនងែដល

ឥទធិពលៃនស តវ តវបនផ ពផ យយ៉ងខំង េហយ កំពុងែត យ ប រ  បុ៉នប៉ងេដមបីសីុេ ចះ និង

បំផញ គឹះៃនសងគមរបស់េយង គឺជ កម គ រ។ ឪពុកមយ តវែតសេ មចចិតដ៏មុតមំថ ករបេ ង ន

េនកនុងេគហ ន គឺជករទទួលខុស តវដ៏ពិសិដ និងសំខន់បំផុត។ ខណៈែដល ថ នប័នដៃទេទ ត ដូច

ជ សនច ក និង េរ ន ចជួយឪពុកមយ េដមបី «ចូរបងត់កូនេកមង ឱយ ប ពឹត មផូវែដល 

[គត់ ឬ] គួរ ប ពឹត» (សុភសិត 22:6) េនទីបំផុត ករទទួលខុស តវេនះ ធក់មកេលឪពុកមយ។ សប

េទ មែផនករៃនសុភមងគលដ៏មហិម ឪពុកមយ តវបន បគល់សិទធិឱយេមលែថ និងអភិវឌ ដល់កូនេច

របស់ ពះវរបិ សួគ៌។ កម គ ររបស់េយង មនចំែណកមួយដ៏សំខន់េនកនុងកិចចករ និងសិរលីរបស់

ទង់--- «េដមបីនំឱយមនអមតភព និងជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចចដល់មនុស » (មូ៉េស 1:39)។ េនកនុងែផន

ករដ៏អស់កលបជនិចចរបស់ ពះ ជធមម  ឪពុកមយ តវបនប មងទុកឱយេដរតួនទីដ៏សំខន់ េនកនុង

ជីវតិរស់េនរបស់កូនេចពួកេគ។ ជេជគ សនល មនមនុស ដៃទេទ តែដលជប់ពក់ព័នធេនកនុងជីវតិ

រស់េនរបស់ពួកេគ ែដល ចជួយ េនេពលែដលឪពុកមយមិន ចេធបន។ ែតេទះជយ៉ង

ក៏េ យ ឪពុកមយ តវបនបញជ េ យ ពះអមច ស់ឱយ ចិញច ឹមកូនេចរបស់ខួនេនកនុងពនឺ និងេសចកីពិត។ 

 

ឪពុកមយ តវែតនំពនឺ និងេសចកីពិតចូលេទកនុងេគហ នរបស់ពួកេគ េ យករអធិ នជ គ រ 

ករសិក ពះគមពីរ តីជួបជំុ កម គ រ ករ នេស វេភឱយខំងៗ ករេ ច ង និងេពលបរេិភគ រ



ជ គ រ។ ពួកេគ គ ល់ឥទធិពលសុចរតិ មនសិករ ភពខជ ប់ខជួន  និងករចិញច ឹមបីបច់ជ បចំ េនកនុង

ចំេ មកមំងដ៏មនអំ ចបំផុត និងកមំងគំ ទស មប់េសចកីលេនកនុងពិភពេ ក។ សុខភពរបស់

សងគម សុភមងគលរបស់ បជជនកនុងសងគម កូនេចរបស់ពួកេគ និងេសចកីសុខ នរបស់ពួកេគទំងអស់ 

រកបនេនកនុងឬសគល់ដូចគន  េនកនុងករបេ ង នកូនេចេនកនុងេគហ ន។ 

 

ែអលេឌរ យូ៉ែសប ហិលឌីង សមុីធ បនបេ ង នថ៖ « គឺជកតពកិចចរបស់ឪពុកមយ េដមបីបេ ង នដល់

កូនេចរបស់ពួកេគនូវេគលករណ៍ ៃនករសេ ងគ ះទំងេនះ ៃនដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ េដមបី

ពួកេគនឹង គ ល់ថេហតុអីបនជពួកេគ តវទទួលបុណយ ជមុជទឹក េហយេដមបីពួកេគទទួលបននូវ

បំណង បថន េ ម ះសម គ័ េនកនុងករបនរក ពះបញញតិរបស់ ពះ បនទ ប់ពីពួកេគ តវបនទទួលបុណយ

ជមុជទឹក និងេដមបីពួកេគ ច តឡប់មកកនុងវតមនរបស់ ទង់វញិ។ េតអនក ជបងបូន បស សីដ៏លរបស់

ខញុំ ចង់ឱយ កម គ ររបស់អនក កូនេចរបស់អនក តវបនផ ភជ ប់េទនឹងឪពុក និងមយរបស់អនក ែដល

គត់បន ចកេ កេទមុនអនកឬេទ? . . . េបសិនជចង់ េនះអនក តវែតចប់េផមបេ ង ន ចប់ ំងពី

កូនេនេយលអ ងឹងេទ។ អនក តវបេ ង ន មរយៈករេធជគំរ ូក៏ដូចជ មរយៈសិកខ បទផងែដរ» 

(Conference Report ែខ តុ  ឆន ំ 1948 ទំព័រ 153)។ 

 

គំររូបស់មយខញុំ កនុងនមជ គបេ ង នកនុងផទះ អេញជ ញឱយមននូវគំនិតេផ ងៗ និងកន់ែតទូលំទូ យអំពី

ករបេ ង ន។ ពួកអនកដឹកនំ សនច ក ចំ យេពលដ៏េ ចនេលសលប់គិតអំពីរេប ប េដមបីែកលំអ

ករបេ ង នេនកនុង សនច ក។ េតេហតុអីបនជេយងខំចំ យេពល និងករខិតខំអស់ទំងេនះ? 

េនះេ យ រែតេយងេជ េទេលអំ ចដ៏មហិមៃនករបេ ង ន េដមបីបេងកនេសចកីជំេន របស់បុគគល

មន ក់ៗ និងព ងឹងដល់ កម គ រ។  គឺជជំេន របស់ខញុំថ េរ ងដ៏មន បសិទធភពបំផុតមួយ ែដលេយង

ចេធ េដមបីែកលំអរករបេ ង នេនកនុង សនច ក គឺ តវែកលំអករបេ ង នេនកនុងេគហ នរបស់

េយង។ ករបេ ង នរបស់េយងេនកនុងផទះ េរ បចំេយងឱយបេ ង នកន់ែតមន បសិទធភពេនកនុង

សនច ក េហយករបេ ង នេនកនុង សនច ក ជួយេយងឱយបេ ង នកន់ែតមន បសិទធភពេនកនុង

ផទះ។ េនទូទំង សនច ក មនតុជេ ចនេនកនុងបនទប់បយ ែដលមនេពញេទេ យឯក រេយង 

និងេស វេភកំណត់េហតុ ែដលមនេពញេទេ យគំនិតេយបល់ស មប់បេ ង នេមេរ ន។ គម នអីែដល

ថ ជករេរ បចំ ជលហួសេពក េដមបីបេ ង នដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទេនះេទ ពីេ ពះករបំភឺ

ៃនដំណឹងល ច តវបនបេ ង នេនកនុងផទះជនិចច មិនថជ តវបនេ ប បស់េនកនុងថន ក់េរ ន ឬក៏

អត់េនះេទ។ 

  

ឯក រដ៏បំផុតគំនិត « កម គ រ៖ ករ បកសដល់ពិភពេ ក» បនែថងថ៖ «បី បពនធមនភរៈកិចច

ដ៏ឧ រកិ េដមបី ស ញ់ែថរក គន េទវញិេទមក ពមទំង ស ញ់ ែថរក កូនេចរបស់ខួនឯងផង។ 

‘កូនេចជមរតកមកពី ពះេយហូ ៉» (ទំនុកដំេកង 127:3)។ ឪពុកមយ មនកតពកិចចពិសិដ កនុងករែថ



រក អប់រកូំនេចរបស់ខួន េ យេសចកី ស ញ់ និងេ យេសចកីសុចរតិ េដមបីចិញច ឹមកូនេចខងផូវ

ច់ឈម និងផូវវញិញ ណ មេសចកី តវកររបស់ពួកេគ េដមបីបេ ង នកូនេចឱយេចះ ស ញ់គន  

េហយបំេរ គន េទវញិេទមក េចះេគរព ម ពះបញញតិទំង យៃន ពះ េហយេធជពលរដេគរពចបប់

េនទីកែនង ក៏េ យែដលេគរស់េន...។ មគេ មងកររបស់ ពះ ឪពុកបនចត់ឱយេធជ បធន

ដឹកនំ គ ររបស់ខួន េ យេសចកី ស ញ់ និងេសចកីសុចរតិ េហយមនភរៈកិចចកនុងករផល់នូវ

េសចកី តវករកនុងជីវតិ ពមទំងករពរ គ រខួនផង។ មយមនភរៈកិចចទីមួយ េដមបីែថទំបីបច់

កូនេចរបស់ខួន។ េនកនុងភរៈកិចចពិសិដទំងេនះ ឪពុកមយមនភរៈកិចចឱយេចះជួយគន េទវញិេទមក 

ជគូេសមគម »។ 

 

សបេទ ម « កម គ រ៖ ករ បកសដល់ពិភពេ ក» េគលករណ៍ទំង យ ែដលខញុំបនបេ ង ន

អំពីករបេ ង នេនកនុងផទះ អនុវតចំេពះឪពុក និងមយ បុ៉ែនសំខន់ចំេពះតួនទីរបស់មយជពិេសស។ 

ជេរ យៗ ឪពុកចំ យេពលេ ចនបំផុត េនកែនងករងររបស់ពួកេគេនេ កផទះ។ េនះជមូលេហតុ

មួយកនុងចំេ មមូលេហតុជេ ចន ែដលករទទួលខុស តវកនុងករបេ ង នដល់កូនៗេនកនុងផទះ ធក់មក

េលមយ។ ខណៈែដល ថ នភពខុសៗគន  និង ថ នភពពិេសស ពំុែតងែតេកតមន េនះខញុំេជ ថ ម

គេ មងរបស់ ពះថ តួនទីៃនភពជមយ គូសបញជ ក់អំពីករចិញច ឹមបីបច់ និងករបេ ង នដល់មនុស

ជំនន់េ កយ។ េយងេមលេឃញមនឧបសគគយ៉ងេ ចនេនសពៃថងេនះ មកពីឥទធិពលៃនកររខំន និង

ករបំផញ បុ៉នប៉ងមកនំកូនេចរបស់ ពះេដរខុសផូវ។ េយងេមលេឃញមនុស វយ័េកមងជេ ចន ែដល

មិនសូវចក់ឬសយ៉ងមំខងវញិញ ណ េដមបីបនឈរេនកនុងេសចកីជំេន  េនេពលពយុះេភ ងៃនករឥត

ជំេន  និងអស់សងឃឹមេបកបក់មកេលពួកេគ។ មនកូនេចរបស់ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយងជេ ចន តវ

បនបំណង បថន ខងេ កិយយកឈនះេលពួកេគ។ ករ យ ប រៃនអំេពទុចចរតិមកេលកូនេចរបស់

េយង គឺកន់ែតមនភពបិុន បសប់ និងខំងកជងមុន។ ករបេ ង នអំពីដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ 

េនកនុងេគហ ន បែនថមនូវករករពរដល់កូនេចរបស់េយងពីឥទធិពលទំង យរបស់េ កិយ។ 

 

សូមឱយ ពះ បទនពរដល់អនក ែដលជមយ និងឪពុកេនកនុងសីុយូ៉នដ៏អ ច រយ។ ទង់បនផល់សិទធិឱយអនក

េមលែថ ដល់កូនេចដ៏អស់កលបជនិចចរបស់ ទង់។ កនុងនមជឪពុកមយ េយងចប់ៃដគន  ពមជមួយនឹង

ករចូលរមួជមួយ ពះ េនកនុងករនំមកនូវកិចចករ និងសិរលីរបស់ ទង់ កនុងចំេ មកូនេចរបស់ ទង់។ 

គឺជកតពកិចចដ៏ពិសិដរបស់េយង េដមបីខិតខំេ យអស់ពីសមតថភពរបស់េយង។ ខញុំេធសកខីភពអំពីករ

េនះ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 


