
ពយបលអនកឈឺ  
ែអលេឌរ  លិន េអច អូក 

ៃនកូរ ៉មុពួក វកដប់ពីរនក់  

 

 េនកនុង គេនះពិភពេ កទំងមូលកន់ែតជួបនឹងភពច ចល េហយមនុស ែដលមនជំេន

កន់ែតេ ចន កំពុងែត ងកេទរក ពះអមច ស់ ស មប់ពរជ័យៃនករលួងេ ម និងករពយបល។ ខញុំមន

បំណង បថន និយយ េទកន់ អនក ប់ទំង យ អំពីករពយបលអនកឈឺេ យអនកកន់បពជិតភព--- 

មរយៈវទិយ សែផនកេពទយ ករអធិ នេ យេសចកីជំេន  និង មរយៈពរជ័យៃនបពជិតភព។  

 

ពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយេជ  និងអនុវតចំេណះវជិជ ែផនកវទិយ ស និងបេចចកេវជជ ដ៏ បេសរបំផុតែដល

មន។ េយង បរេិភគ រែដលមនជីវជតិ ត់ បណ និងករអនុវតន៍េផ ងេទ តេដមបីរក សុខភព 

និងចូលរមួហឹក ត់ ជំនួយែផនកសុខភពពីអនកជំនញេទ តផង ដូចជពី គេពទយ និងពី គេពទយវះកត់ 

េដមបី រសុខភពេឡងវញិ។  

 

ករេ ប បស់វទិយ សែផនកេពទយ គឺមិនែមន បឆំងជមួយនឹងករអធិ នេ យកីជំេន  និងករទុកចិត

េទេលពរជ័យបពជិតភពរបស់េយងេនះេទ។ េនេពលមនុស មន ក់េសនសំុករ បសិទធពរបពជិតភព េនះ

េ ក ពិក ំ យ៉ង់ បនសួរថ៖ «េតអនកមនេ បឱសថអីេហយឬេន?» ចំេពះអស់អនកែដលនិយយថ

េទ ពីេ ពះ “េយងមនបំណងចង់ឱយ ែអលេឌរ ក់ៃដេលកបលេយង េហយេយងមនជំេន ថេយង ច

ជ“ េនះ បធន យ៉ង់ បនេឆយថ៖ 

 

«េនះ មិនដូេចនះេទចំេពះេសចកីជំេន ំរបស់ខញុំ។ បសិនេបេយងឈឺ េហយសំុឱយ ពះអមច ស់ បទនពរ

ដល់េយង េនះ េយង តវែតេធនូវអីែដលចំបច់ចំេពះេយងែដល តវេធ េយងេទេលករយល់ដឹងរបស់

ខញុំចំេពះដំណឹងលៃនេសចកីសេ ងគ ះ ខញុំក៏សំុឱយ ពះអមច ស់េធឱយ សវ ឡី និងេពតរបស់ខញុំដុះែដរ េប

គម នករភជួរ ស់  និងករ ក់ គប់ពូជេនកនុង ដីេទ េនះ នឹងមិន ចេទរចួេទ មករយល់ដឹងរបស់ខញុំ

អនុវតដូចគន ចំេពះថន ំែកេ គ េហយ [បនទ ប់មក] តវទូល សូម ពះវរបិ ែដលគង់េន ថ នសួគ៌...បួងសួង

េសនសំុឱយពយបលរបូកយរបស់ខញុំ»។ 1 

 

ជករពិត ស់េយងមិនរង់ចំរហូតដល់វធីិ សេផ ងៗេ បករែលងេកតពីមុនេពលេយងអធិ នេ

យេសចកីជំេន ឬពរជ័យៃនបពជិតភពសំ ប់ករពយបលេនះេទ។ េនកនុង គបនទ ន់ ករអធិ ន និង

ករ បសិទធពរ តវេធេឡងមុនេគ។ ជញឹកញប់េយងែសងរក ល់ គប់មេធយបយ។ សបជមួយគន េនះ

ពះគមពីរបនបេ ង នេយងថេយងគួរែត «ចូរអធិ នជនិចច» (គ. និង ស. 90:24) េហយ គប់ករណ៍ទំង

េនះ តវបន ប ពឹតេឡងកនុង បជញ  និងរេប បេរ បរយ (សូមេមល មូ៉ យ 4:27)។  



 

េយងដឹងថករអធិ នេ យេសចកីជំេន  េ យករបនឺសេមងែតម៉យងេនកនុងផទះរបស់េយង ឬេន

កែនងថយបងគំននកី គឺមនផលកនុងករពយបលអនកឈឺ។ ពះគមពីរជេ ចនបនសំេ េទេលអំ ច

ៃនេសចកីជំេន េនកនុងករពយបលបុគគលមន ក់ៗ។ វកយ៉កុបបនបេ ង នេយងថេយងគួរ «អធិ ន

ឱយគន េទវញិេទមកេដមបីឱយ បនជចុះ» បែនថមពីេលេនះេទ ត «តបិតេសចកីទូលអងរដ៏អស់ពីចិតរបស់

មនុស សុចរតិ េនះពូែក ស់» (យ៉កុប 5:16 )។ េនេពល សីមន ក់បនប៉ះ ពះេយសូ៊វ េហយបនជ 

េនះ ទង់បន បប់នងថ៖ «េសចកីជំេន របស់នង បនជួយនងេហយ» (ម៉ថយ 9:22 សូមេមលផង

ែដរ ម៉កុស 10:46--52 លូក 18:35--43 )។ សេដ ងគន េនះ ែដរ ពះគមពីរមរមនបនបេ ង នេយងថ

ពះអមច ស់ «េធករេ យ ពះេច  សប មេសចកីជំេន ៃនកូនេច មនុស ...»។ (មរ ៉ៃូណ 10:7 )។  

 

ថមីៗេនះករ វ ជវទូទំង បេទសបនបងញថជនជតិ េមរកិកំងជិត 8 នក់កនុងចំេ ម 10 នក់ 

«េជ ថ អពភូតេហតុេនែតេកតមននសពៃថងេនះ ដូចេនជំនន់បុ ណែដរ» ករ វ ជវបនបងញថ 

ពួកេគបន «ទទួលបទពិេ ធន៍ ឬបនេធជ ក ីចំេពះករពយបលដ៏េទវភព» 2 ពួកបរសុិទធៃថងចុង

េ កយជេ ចនមន បទពិេ ធន៍ ចំេពះ ពះេច ៃនេសចកីជំេន កនុងករពយបលអនកឈឺ។ េយងក៏បន

ឮឧទហរណ៍េ ចន កនុងចំេ ម បជជន ៃនេសចកីជំេន េនកនុង ពះវ ិ រេផ ងេទ ត។ អនកកែសត 

តិច សមន ក់បនពិពណ៌នអំពីអពភូតេហតុដូេចនះ។ ខណៈេពលេកមង សី យុ បំឆន ំ ប់ែតភមៗ មន

បញកនុងករដកដេងម និង គនេក េនះឪពុកមយរបស់នង បញប់ បញល់នំនងេទមនទីរេពទយ។ 

ទំ ដំល់នងេទដល់ ត មងេនម និងេបះដូងរបស់នងផកដំេណ រករ ជមងឺ គនរបស់នងេឡងកំេ ដល់ 

41.7 អង េស េហយខួនរបស់នងេឡង កហម ពមជមួយនឹងពណ៌ យជំ។ េវជជបណិតបននិយយ

ថ េសរ ី ងគរបស់នងងប់េ យ រជតិពុលេ យគម នមូលេហតុ។ េនេពលដំណឹងេនះេលចឮដល់

គ រ និងមិតភកិ េ យេសចកីភ័យខចដល់ ពះ មនុស ចប់េផមអធិ នឱយនង េហយករអធិ ន

ពិេសស បន បរពេឡងេន បជំុ បេតសង់ េនកនុងទី កង ៉កូ រដតិច ស។ អ ច រយ ស់ 

រេំពចេនះនងបន វលិ តឡប់មកពីករជិត ប់ េហយបន តឡប់មកពីមនទីរេពទយវញិ ជងមួយសបហ៍

បនិចបុ៉េ ះ។ ជី របស់នងបនសរេសរថ៖ «ជីវតិរបស់នងបនបងញថ ពះពិតជេឆយតបចំេពះ

ករអធិ ន េហយអពភូតេហតុពិត ជេកតមន»។ 3 

 

ពិត ស់ដូចជអីែដល ពះគមពីរមរមនបនបេ ង នថ ពះ«នឹងសែមងរបូអងគ ទង់ ដល់អនក ែដលេជ

ដល់ ទង់ េ យ ពះេច ៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ ែមនេហយ គឺ គប់ទំង សន៍ គប់ពូជមនុស  គប់

ភ  និង គប់ទំង បជជន េ យសែមងអពភូតេហតុទំង យ...េនកនុងចំេ មកូនេចមនុស  សប

មេសចកីជំេន របស់ពួកេគ» (នីៃហទី 2  26:13 )។  

 

សំ ប់អនក ប់ែដលេនទីេនះ--- ទំងមនុស េពញវយ័ និងយុវជនែដលកន់អំ ចបពជិតភពមិនយូរ



បុ៉នម ន អនកនឹងទទួលអំ ចេនះ--- ខញុំនឹងេផតករនិយយរបស់ខញុំ េទេលពរជ័យៃនករពយបល រមួទំង

ពះេច  ៃនបពជិតភព។ េយងមនអំ ចបពជិតភពេនះ េហយេយងគួរែតេរ បចំខួនេ ប បស់ឱយ

បនសមរមយ។ ថមីៗេនះេ គះធមមជតិ និងបញហិរញញវតថុបនេកនេឡង ែដលបងញដល់េយងថេយងនឹង

តវករអំ ចេនះ កន់ែតេ ចនេឡងេនេពល អនគត ជងកលពីអតីកិ ។  

 

ពះគមពីរជេ ចនបនបេ ង នថ អនកបំេរ របស់ ពះអមច ស់ «នឹង ក់ៃដេលមនុស ជំងឺឱយបនជផង» 

(ម៉កុស  16:18 សូមេមលផងែដរ ម៉ថយ 9:18 ម៉កុស 5:23, 6:5, 7:32--35, 16:18 លូក 4:40 កិចចករ

ពួក វក 9:12, 17, 28:8 គ. និង ស.  42:44, 48, 66:9 )។ អពភូតេហតុេកតមនេនេពលអំ ច

បពជិតភព តវបនេ ប បស់េដមបី បទនពរដល់អនកឈឺ។ ខញុំធប់មនអពភូតេហតុទំងេនះ។ កលេនជ

េកមង បស និងក៏ដូចជបុរសមន ក់ខញុំបនេឃញ អពភូតេហតុៃនករពយបល គឺដូចគន នឹងអីែដលបនកត់

េនកនុង ពះគមពីរ និងដូចអនក ល់គន ជេ ចនផងែដរ។  

 

មន បំចំណុចេដមបីេ ប បស់សិទធិអំ ចបពជិតភពេដមបី បសិទធពរដល់អនកឈឺ៖  (1) ករចក់េ បង  

(2) ពិធីផ ភជ ប់នូវករចក់េ បង (3) េសចកីជំេន  (4) ពកយអធិ ន និង (5) ម ពះហឫទ័យរបស់

ពះអមច ស់។  

 

ករចក់េ បង  

 ជញឹកញប់ ពះគមពីរសញញ ចស់បននិយយពីពិធីចក់េ បងជមួយនឹងេ បង ែដលជែផនកមួយ

ៃនពរជ័យែដលបន បគល់ឱយេ យអំ ចបពជិតភព (ឧទហរណ៍ និកខមនំ  28:41 ំយូែអលទី 1 

10:1, 16:13 ំយូែអលទី 2  5:3 )។ ករចក់េ បង ំង គឺ តវបន បកសថ ស មប់ែញកេចញជ

បរសុិទធ (សូមេមល េលវវីន័ិយ 8:10--12 ) េហយ បែហលជ ចេមលេឃញនិមិតរបូ ៃនពរជ័យែដលបន

ចក់េ ចពី ពះវរបិ សួគ៌ ែដលជផលៃនសកមមភពដ៏ពិសិដេនះផងែដរ។  

 

េនកនុង ពះគមពីរសញញ ថមី េយងបន នថ វករបស់ ពះេយសូ៊វ « បេ បងឱយមនុស ជំងឺជេ ចនបន

ជែដរ» (ម៉កុស 6:13 )។ េនកនុងគមពីរ យ៉កុប បេ ង នអំពីតួរនទីៃនករ បេ បងេនកនុងករផ ភជ ប់ជ 

មួយធតុេផ ងៗ កនុងករពយបលអនកឈឺ េ យអំ ចបពជិតភព៖ 

 

«េតពួកអនក ល់គន ឈឺឬេទ? តវឱយអនកេនះេ ពួកចស់ទំុកនុងពួកជំនំុ មកអធិ នឱយចុះ ពមទំង

បេ បងឱយ េ យនូវ ពះនម ពះអមច ស់ផង េនះពកយអធិ នៃនេសចកីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះដល់

មនុស េហវេនះ េហយ ពះអមច ស់ ទង់នឹងេ បសឱយ គត់បនជ» (យ៉កុប 5:14--15 )។  

 

ពិធីផ ភជ ប់នូវករចក់េ បង  



 េនេពលនរ មន ក់បនែតង ំងេ យអំ ចបពជិតភពមិុលគីស ែដក េនះករចក់េ បង

ំង តវបនផ ភជ ប់េ យសិទធិអំ ចដូចគន ។ េដមបីផ ភជ ប់អីមួយមនន័យថជករអះ ង ជករចង

ភជ ប់សំ ប់េគលបំណងនេពល អនគត។ េនេពលែអលេឌរ បេ បងឱយអនកឈឺ និងផ ភជ ប់នូវករ

ចក់េ បង េនះបនេបកទរ ថ នសួគ៌ េដមបី ពះអមច ស់ចក់ ពះពរ ម ពះហឫទ័យរបស់ ទង់សំ ប់

មនុស ឈឺចប់េនះ។ បធន ពិក ំ យ៉ង់  បនបេ ង នថ៖  

 

«េពលខញុំ ក់ៃដេលអនកឈឺ ខញុំរពឹំងចង់បនអំ ចៃនករពយបល និង នុភពរបស់ ពះ បគល់ឱយខញុំ 

េដមបីផល់េទ អនកជមងឺ និងបេណញជំងឺេចញ។ េនេពលេយងបនេរ បចំ េពលេយងបនកន់េ គ ង

ប ប់បរសុិទធចំេពះ ពះភ កក័ ពះអមច ស់ េនះអំ ចនឹងហូរចុះមកពី ពះដ៏មហិម ចផល់ឱយ មរយៈ

េ ងឧេបសថ ដល់អនក បសិទធពរ ចូរេទកនុង បពនធ័ ងកយអនកជមងឺ េហយេធឱយអនកឈឺេនះជសះេសបយ

េឡងវញិ...»។ 4 

 

េទះជេយងដឹងថករណីដូេចនះជេ ចនថ មនុស ជេ ចន ែដល តវបន បសិទធពរ េ យសិទធិអំ ច

បពជិតភព តវបនជសះេសបយកី ក៏េយងក មនឹងេលកយកេរ ងេនះមក បជំុជ ធរណៈ ស់ 

ពីេ ពះវវិរណៈសម័យ ទំេនបបន ស់េត នេយងថមិន តវ៖ «អួត [ខួនរបស់េយង] ពីករណ៍ទំងេនះ 

េនចំេពះ ពិភពេ ក តបិតករណ៍ ទំងេនះ តវបន បទនដល់អនក សំ ប់ផល បេយជន៍ដល់អនក និង

សំ ប់េសចកីសេ ងគ ះ» (គ. និង ស. 84:73 )។  

 

េសចកីជំេន   

 េសចកីជំេន មន រៈសំខន់ ស់ចំេពះករពយបល េ យអំ ចៃន ថ នសួគ៌។ ពះគមពីរ

មរមនបនបេ ង នេយងថ  «េ ពះេបសិនជគម នេសចកីជំេន  េនកនុងចំេ មកូនេចមនុស េទ េនះ

ពះ ទង់ពំុ ចសែមងអពភូតេហតុ េនកនុងចំេ មពួកេគបនេឡយ» (េអេធរ 12:12 សូមេមលផងែដរ គ. 

និង ស. 35:9 នីៃហទី 1 7:12 )។ េនកនុងសុនទរកថ គួរឱយចប់ រមមណ៍មួយសីអំពីករពយបលអនកឈឺ 

បធនេសពនេសុរ ដបុលយូ ឃឹមបឹល បនមន ប សន៍ថ៖  

 

«ជញឹកញប់ករ តវករេសចកីជំេន គឺមិន ចកំណត់បនេឡយ។ ជញឹកញប់អនកឈឺ និង កម គ រ

ក់បីដូចជ ពឹងែផកទំង សងេទេលអំ ចៃនបពជិតភព និងអំេ យទនៃនករពយបល ែដល

ពួកេគសងឈឹមថ បងបូន បស ែដលេធករពយបលទំងេនះ ចមន ែដលជករទទួលខុស តវដ៏ធំ

ស័យេលអនក បសិទធិពរេនះ...។ ធតុដ៏សំខន់ បំផុតគឺេសចកីជំេន របស់បុគគលមន ក់ៗ េនេពលមនុស

មន ក់មន ម រតី និងដឹងខុស តវ។ «េសចកីជំេន របស់នង បនជួយសេ ងគ ះនងេហយ» (ម៉ថយ  9:22 ) 

ែដលបននិយយេឡងវញិជញឹកញប់េ យេ កេច យ ដូចជពកយបនទរេនកនុងបទចំេរ ង»។ 5 

 



បធន ឃឹមបឹល ធប់បនផល់េយបល់ថ៖ «ជេរ យៗករពយបល បែហលជចងុលបងញអំពី ករខះ

េសចកីជំេន  ឬអនកឈឺមន ក់ពយយមឆងកត់ករទទួលខុស តវកនុងករអភិវឌ ន៍េសចកីជំេន របស់ពួក

ែអលេឌរជជងខួនឯង»។ គត់បននិយយពីសិុេសទរេ ម ះ តង់មន ក់ែដលបនទទួលពរជ័យបពជិតភព។ 

េពលគត់ តវបនេគសួរេនៃថងបនទ ប់ បសិនេបគត់មនបំណងចង់បនករ បសិទធពរមងេទ ត នងបន

េឆយថ៖ «េទ ខញុំបន បេ បង និងបន បសិទធពរ រចួេហយ។ ពិធីករទំង យបនេធរចួេហយ។ ឥឡូវ

េនះ ស័យេលខញុំកនុងករទមទរយកពរជ័យរបស់ខញុំ មរយៈេសចកីជំេន របស់ខញុំ»។ 6 

 

ពកយអធិ ន  

 ែផនកមួយេទ តចំេពះពរជ័យបពជិតភពគឺពកយអធិ ន ែដលបននិយយេ យែអលេឌរ បនទ ប់

ពីគត់បនផ ភជ ប់នូវករចក់េ បង ំងរចួេហយ។ ពកយេពចន៍ទំងេនះ ចមន រៈសំខន់ខំង ស់ 

បុ៉ែនអតថន័យរបស់ មិនសំខន់េទ េហយ ក៏មិនបនកត់ ទុកេនកនុង សនច កែដរ។ ពរជ័យ

បពជិតភពខះ--- ដូចជ ពររបស់េ កអយយេក --- ពកយេពចន៍ែដលនិយយគឺជខឹម រដ៏សំខន់

សំ ប់ករ បសិទធពរ។ បុ៉ែនេនកនុងពរជ័យ ៃនករពយបល--- មនែផនកៃនពរជ័យជេ ចនេទ ត--- ករ ប

េ បង ករផ ភជ ប់ េសចកីជំេន  និង ម ពះហឬទ័យរបស់ ពះអមច ស់--- ែដលជធតុដ៏សំខន់។  

 

សំខន់ ស់ ែអលេឌរេធករេនះនឹង តវទទួលករបំផុសពី ពះវញិញ ណៃន ពះអមច ស់ គត់នឹងដឹង 

េហយ តវ បកស ពី ពះហឬទ័យេនកនុងពកយអធិ ន។ ពិក ំ យ៉ង់ បនបេ ង នអនកដឹកនំ

បពជិតភពថ៖ « គឺជឯកសិទធ និងក ពកិចចរបស់អនកកនុងកររស់េន ដូេចនះអនកនឹងដឹងេពល

ពះបនទូលរបស់ ពះអមច ស់ តវនិយយ េទកន់អនក េហយេនេពល គំនិតរបស់ ពះអមច ស់ តវេបក

សែមងដល់អនក»។ 7 េនេពលេរ ងេនះេកតេឡង េនះពរជ័យែដលបនែថងនឹង តវបនបំេពញចំៗ 

និងអ ច រយបំផុត។ េនកនុងឱកសពិេសសខះ ខញុំបនទទួលបទពិេ ធន៍ ែដលពិតជមន ករបំផុសគំនិត 

ចំេពះពរជ័យៃនករ បសិទធពរ េហយបនដឹងថ អីែដលខញុំនិយយគឺជ ពះហឬទ័យរបស់ ពះអមច ស់។ 

េទះជយ៉ង កី ដូចជអនកេធករេនកនុងករ បសិទធិពរដល់អនកឈឺទូេទែដរ ជញឹកញប់ខញុំមនភព 

សមុ គ ម ញជមួយ ពះបនទូលមិនចបស់ ស់នូវអីែដលខញុំគួរនិយយ។ ែអលេឌរ គប់របូមនបទពិេ ធន៍ 

េកនេឡង និងថយចុះ េនកនុងកំរតិរបស់គត់ អំពីករដឹងចំេពះករបំផុសគំនិត ពី ពះវញិញ ណ ម

មេធយបយេផ ងៗ។ ែអលេឌរ គប់របូែដលផល់ករ បសិទធពរមួយ គឺសថិតេនេ កមឥទធិពល បំណង

បថន របស់អនកែដលមនករឈឺចប់។ ភពមិនលឥតេខច ះនិមួយៗទំងេនះ និងភពមិនលឥតេខច ះខង

ជីវតិរែមង ប់ដៃទេទ ត ចមនឥទធិពលចំេពះ ពកយេពចន៍ ែដលេយងនិយយេចញមក។  

 

ជកុសលល ពកយេពចន៍ែដលនិយយកនុងករ បសិទធពរពយបល មិនសំខន់ចំេពះឥទធិពលៃនករជសះ

េសបយេទ។ បសិេបមនេសចកីជំេន គប់ គន់ េហយេប ជ ពះហឬទ័យរបស់ ពះអមច ស់ េនះអនកឈឺ

ចប់េនះ នឹងបនជ សះេសបយ ឬបនទទួលពរ េទះបីជករេធកិចចករេនះនិយយពកយទំងេនះឬ



អត់កី។  ផទុយេទវញិ េបអនកេធកិចចករមនទំេនរេទ មបំណង បថន ផទ ល់ខួន ឬគម នបទពិេ ធន៍ 

េហយផល់ជេយបល់ ឬពកយ បសិទធពរេនះ េលសពីអីែដល ពះអមច ស់េ ជសេរ ស បទនឱយ សប ម

េសចកីជំេន  ៃនបុគគលមន ក់ៗេនះ េនះពកយេពចន៍ទំងេនះ នឹងមិនបំេពញេទ។ ដូេចនះេហយ គម នែអល

េឌរ មន ក់គួរ ទ ក់េសទរ កនុងករចូលរមួកនុងពិធី បសិទធពរពយបលេនះេទ ពីេ ពះេ យករភ័យខចថ

គត់មិនដឹងថនឹង តវនិយយអី។ ពកយែដល តវនិយយេនកនុង ពិធី បសិទធពរពយបល ចេធឱយ

េសចកីជំេន អស់អនកែដលឮពកយទំងេនះបន ងេឡង និងមន មពល បុ៉ែនឥទធពលៃនពរជ័យ គឺ

ស័យេលេសចកីជំេន  និង ពះហឬទ័យរបស់ ពះអមច ស់ គឺមិន ស័យេទេលពកយេពចន៍ ែដលបន

និយយេ យ ែអលេឌរែដលេធកិចចករេនះេទ។  

 

ពះហឫទ័យរបស់ ពះអមច ស់  

 ទំងយុវជន និងបុរសចំ ស់ទំង យ សូមេធករកត់ចំ ំជពិេសសចំេពះអីែដលខញុំនឹង

និយយេនេពលេនះ។ ខណៈេពលេយងអនុវត ម ពះេច ែដលគម នករសង ័យៃនបពជិតភពៃន ពះ 

េហយេនេពលេយងឱយតៃមចំេពះេសចកីសនយ ែដល ទង់នឹងឮ េហយនឹងេឆយតបចំេពះករអធិ ន

េ យេសចកីជំេន  សូមេយង តវចងចំជនិចចថ េសចកីជំេន  និងអំ ចៃនករពយបល ៃនបពជិតភព

មិនេចញជលទធផលផទុយពី ពះហឬទ័យរបស់ ទង់ អំពីបពជិតភពេនះេឡយ។ េគលករណ៍េនះបន

បេ ង នេនកនុងវវិរណៈ េ យបនចងុលបងញថ ែអលេឌរៃន សនច ក គួរែត ក់ៃដេនេល កបល

មនុស ឈឺ។ ពះអមច ស់សនយថ « អនក ែដលមនេសចកីជំេន េជ ដល់េយង េដមបីឱយបនជសះ

េសបយ េហយែដលពំុបនកំណត់ឱយ ប់  េនះនឹង តវបនជេសបយេហយ» (គ. និង ស. 42:48 

ជករបញច ក់ បែនថម)។ សេដ ងគន េនះែដរ េនកនុងវវិរណៈសម័យទំេនប ពះអមច ស់បន បកសថេន

េពលមនុស មន ក់ «សូម ម ពះហឬទ័យរបស់ ពះ... តវបនសំេរច មសំណូមពររបស់េគ» (គ. និង ស. 

46:30 សូមេមលផងែដរ េហេលមិន 10:5 យូ៉ នទី1 5:14 )។  

 

េចញពី ពះគមពីរទំងអស់េនះេយងបនេរ នថ សូមបីែតអនកបំេរ របស់ ពះអមច ស់ ក៏ តវអនុវតអំ ចដ៏

េទវភពរបស់ ទង់េនកនុង ថ នភព ែដល តវករេសចកីជំេន គប់ គន់ េដមបីបនករជសះេសបយ 

ពរជ័យៃនបពជិតភព មិន ច បទនឱយមនុស មន ក់នឹងបនជសះេសបយ បសិនេប ករពយបល 

ពំុែមនជ ពះហឫទ័យរបស់ ពះអមច ស់េនះ។  

 

កនុងនមជកូនរបស់ ពះ ករដឹងអំពីេសចកី ស ញ់ដ៏អ ច រយ និងចំេណះដឹងដ៏ខពស់បំផុតរបស់ ទង់ ៃនអី

ែដល បេសរបំផុតស មប់សុខមលភពដ៏អស់កលបជនិចចរបស់េយង េនះេយងនឹងមនទំនុកចិតេល

ទង់។ េគលករណ៍ទីមួយៃនដំណឹងលគឺេសចកីជំេន េល ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ េហយេសចកីជំេន

មនន័យថទុកចិត។ ខញុំមន រមមណ៍ ទុកចិតចំេពះអីែដលជីដូនមួយរបស់ខញុំបនែថងេនកនុងពិធីបុណយ

សព របស់េកមង សីជំទង់មន ក់ ែដលបន ប់េ យ រ ជមងឺធងន់ធងរ។ គត់និយយពកយទំងេនះែដលេធ



ឱយខញុំដំបូងមនចិតរេំភប េហយបនទ ប់មក បន ងខញុំេឡង៖ «ខញុំដឹងថ ជ ពះទ័យរបស់ ពះអមច ស់ែដល

នង ប់។ នងបនទទួលករពយបល មេវជជ សយ៉ងល។ នងបនទទួលពរជ័យបពជិតភព។ 

េឈម ះរបស់នងបនសរេសរេនេល ក សអធិ ន កនុង ពះវ ិ របរសុិទធ។ នងគឺជ បធនបទមួយ 

ែដលមនុស ប់រយនក់បនអធិ នសំុឱយមនសុខភពលេឡងវញិ។ េហយដឹងថកនុង គ រនងមន

េសចកីជំេន គប់ គន់ថ នងនឹងបនជសះេសបយេឡងវញិ េលកែលងែតេនះជ បំណង បថន របស់

ពះអមច ស់ថ តវនំ នង តឡប់េទផទះវញិកនុងេពលេនះ»។ ខញុំមន រមមណ៍ទុកចិតដូេចនះដូចគន  ចំេពះ

ពកយសំដីរបស់ឪពុកមន ក់េទ ត អំពីកូន សីជំេរ សមន ក់េផ ងេទ តែដលបន ប់ េនេពលថមីៗេនះេ យ

ជមងឺម រកីកនុងយុវវយ័របស់នង។ គត់ បកសថ៖ «េសចកីជំេន  របស់ គ រេយង គឺេនកនុង

ពះេយសូ៊វ គីសទ គឺមិនពឹងែផកេទេល លទធផលអីេផ ងេទ»។ ករបេ ង នេនះគឺពិត ស់ ចំេពះខញុំ។ 

េយងេធអី គប់យ៉ងែដលេយង ច េដមបីពយបលមនុស  ជទី ស ញ់របស់េយង េហយបនទ ប់មក

េយង ទុកចិតេល ពះអមច ស់ចំេពះលទធផលចុងេ កយ។  

 

ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់អំពីអំ ចបពជិតភពរបស់ ពះ អំពីអំ ចៃនករអធិ នេ យកីជំេន  និងអំពី

េសចកីពិតៃនេគលករណ៍ទំងេនះ។ េលសពីេនះ ខញុំែថងទីបនទ ល់ អំពី ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ ែដល

េយងបំេរ  ែដលកររស់េឡងវញិរបស់ ទង់ បនផល់ដល់េយងនូវករធនអំពីអមតភព េហយដងយធួន

របស់ ទង់ បនផល់ឱកសដល់េយង ស មប់ជីវតិដ៏អស់កលបជនិចច ជអំេ យទនដ៏លបំផុតេលស

អស់ទំងអំេ យទនៃន ពះ។ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។  
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