
្រតូវបនេ ឲយេធ្វើជពួកបរសិុទធ 
ែអលេឌើរ េបនយ៉មីន េដ ហូយូស 
ៃនពួកចិតសិបនក់ 
 

េយើងមនពរ ស់ ែដលបននំមកចូលកនុងបងប្អូនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយេនះ ! 
 

បងប្អូន្របុស្រសីជទី្រស ញ់ ខញុំសូមអធិ ្ឋ នសំុឲយ្រពះវញិញ ណជួយដឹកនំ រលិខិតរបស់ខញុំ ។ អំឡុងេពលទស ន និងៃនសននិសីទេនកនុង
េស្តក វដួ និង ខ ខញុំែតងែតទទួល រមមណ៍អំណរដ៏អ ច រយ េពល្របជំុជមួយនឹងសមជិក សនច្រក ជអនកទំង យែដលសព្វៃថងេនះេ ថជពួក
បរសុិទធ ដូចជអនកេជឿកនុងកលដ៏ខពង់ខពស់បំផុត ែដល្រតូវបនេ ថ ជពួកបរសុិទធផងែដរ ។ វញិញ ណៃនសន្តិភព និងេសចក្ដី្រស ញ់ ែដលខញុំែតងែត
ទទួល េពលេនជមួយនឹងពួកេគ ជួយខញុំឲយដឹងខ្លួនថ ខញុំគឺជមនុស មន ក់ េនកនុងេស្តកៃន្រកុងសីុយូ៉ន ។ 
 
ថ្វីតបិតែតមនមនុស ជេ្រចើនេចញមកពី្រកុម្រគួ រ ែដលជសមជិកពីរ ឬេ្រចើនជំនន់ េនកនុង សនច្រកក្តី ក៏មនុស ជេ្រចើន គឺជអនកផ្ល ស់ែ្របចិត្ត
េជឿ ។ ចំេពះអនកផ្ល ស់ែ្របចិត្តេជឿទំងេនះ េយើងសូមនិយយ រជថមីនូវពកយ ្វ គមន៍របស់ វកបុ៉លែដលបននិយយេទកន់េអេភសូរថ ៖« ដូេចនះ 
អនក ល់គន  មិនែមនជអនកដៃទ ឬជអនក្រគន់ែតសំ ក់េនេទៀតេទ គឺជជតិែតមួយនឹងពួកបរសុិទធ ជពួកដំ ក់្រពះែដលបន ្អ ងេឡើងេលើេជើង
ជញជ ំងៃនពួក វក នឹងពួកេ  េហើយ្រពះេយសូ៊វ្រគីសទេនះឯង ្រទង់ជថម្រជុងយ៉ងឯក » ( េអេភសូរ 2:19–20) ។ 
 
កលពីបុ៉នម នឆន ំកន្លងេទ ខណៈេពលកំពុងបេ្រមើេនកនុងតួនទីខងកិចចករ ធរណៈ របស់ សនច្រក េន្របេទសមិុកសីុកូ ពួកេយើង្រតូវបនេគ
អេញជ ើញឲយចូលរមួេនកនុងកមមវធីិវទិយុមួយ ។ េគលបំណងៃនកមមវធីិេនះ គឺេដើមបីពិពណ៌ន និងពិភក អំពី សនេផ ងៗគន េនកនុងពិភពេ ក ។ ពួក
េយើងទំងពីរនក់្រតូវបនចត់ឲយេទេធ្វើជតំ ងឲយ សនច្រកកនុងករេឆ្លើយតបនឹងសំណួរ ែដល ចនឹងសួរេនកនុងកមមវធីិ្របេភទេនះ ។ បនទ ប់ពីបន
ចូលរមួជេ្រចើនដងកនុងកមមវធីិផ យ មរលកធតុ កស ពួកេគនិយយកនុងករសនទនកនុងវទិយុ េនះអនកដឹកនំកមមវធីិបននិយយថ ៖ « េយើងមនែអល
េឌើរពីររបូមកពី សនច្រកៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយេនជមួយេយើងន ង ចេនះ » គត់បនឈប់មួយែភ្លត រចួេហើយក៏សួរថ 
« េហតុអ្វីបនជ សនច្រកមនេឈម ះែវងដូេចនះ ? េហតុអ្វីក៏អនកមិនេ្របើេឈម ះឲយខ្លីជងេនះ ឬេ្របើេឈម ះែដលមនលកខណៈពណិជជកមមជងេនះ ? 
 
ៃដគូរបស់ខញុំ និងខញុំបនញញឹមចំេពះសំណួរដ៏អ ច រយេនះ រចួេហើយបនពនយល់ថ េឈម ះៃន សនច្រក មិន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ក់េ យមនុស េទ ។ 
េឈម ះេនះ ្រតូវបន្របទនឲយេ យ្រពះអងគសេ្រងគ ះ មរយៈពយករេីនកនុងៃថងចុងេ្រកយ ។ « តបិត សនច្រករបស់េយើងនឹង្រតូវបនេ ថដូេចន ះ 
េហើយេន្រគចុងេ្រកយបង្អស់ គឺជ សនច្រកៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយ » ( គ. និង ស. 115:4 ) ។ អនកដឹកនំកមមវធីិបនេឆ្លើយ
ភ្ល មេ យករេគរពថ «  ដូេចនះេយើងនឹងនិយយេឈម ះ សនច្រកដែដលៗេ យក្តីអំណរដ៏មហិម  » ។ ឥឡូវខញុំមិនចំថ គត់បននិយយដែដលៗ
នូវេឈម ះៃន សនច្រកបុ៉នម នដងេទ បុ៉ែន្តខញុំចំ រមមណ៍ដ៏ែផ្អមែល្ហម េពលេយើងបនពនយល់ មិន្រតឹមែតពនយល់អំពីេឈម ះរបស់ សនច្រកេនះេទ 
បុ៉ែន្តក៏បននិយយអំពីេឈម ះេនះ បនេធ្វើឲយមនភពខុសែប្លកដល់សមជិកៃន សនច្រក ែដលជ —ពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយផងែដរ ។ 
 
េយើង នេនកនុងគមពីរសញញ ថមីថ សមជិកៃន សនច្រក ្រតូវេ ថជពួក្រគី ទ នជមុនដំបូង េន ន់ទីយុ៉ក ( កិចចករ 11:26 ) បុ៉ែន្តពួកេគ្រតូវេ គន
េទវញិេទមកថ ជពួកបរសុិទធ ។ េតើពួកេគនឹងទទួល រមមណ៍យ៉ង  េនេពល ្ត ប់ឮ វកបុ៉ល េ ពួកេគថជ « …ជតិែតមួយ នឹងពួកបរសុិទធ ជ
ពួកដំ ក់្រពះវញិ » ( េអេភសូរ 2:19 ) េហើយក៏បនេ  មកេធ្វើជ ពួកបរសុិទធ » ( រ ៉មូ 1:6–7 បែនថមអក រេ្រទត ) ។ 
 
សមជិក សនច្រក្រតូវបនែញកេចញជបរសុិទធ្រសប មក្រមិត ែដលពួកេគរស់េន មដំណឹងល្អ េហើយេធ្វើ មដំបូនម នៃនពួកពយករបីន្តិចម្ដងៗ 
េ យមិនបនដឹងខ្លួនថបនែ្របក្ល យជបរសុិទធ ។ សមជិក សនច្រកែដលបនទ បខ្លួន ែដលេធ្វើករអធិ ្ឋ នជ្រគួ រ និង សិក ្រពះគមពីរជេរៀង ល់
ៃថង េធ្វើពង ្របវត្តិ េហើយែញកេពលេវ របស់ពួកេគ េដើមបីថ្វ យបងគំ េនកនុង្រពះវ ិ របរសុិទធញឹកញប់ េដើមបីក្ល យជពួកបរសុិទធ ។ ពួកេគជអនកទំង យ
ែដលមនករលះបង់េដើមបីបេងកើត្រកុម្រគួ រដ៏អស់កលប ។ ពួកេគជអនកែដលបនែញកេពលេវ ពីជីវតិដ៏រវល់របស់ពួកេគ េដើមបីជួយសេ្រងគ ះអនកទំង

យែដលឃ្ល តឆង យពី សនច្រក េហើយេលើកទឹកចិត្តពួកេគឲយ្រតឡប់មកវញិ េហើយអងគុយេនតុរបស់្រពះអមច ស់ ។  
 



ពួកេគជែអលេឌើរ និងសិុេសទើរ និងគូ ្វ មីភរយិចស់ទំុ ែដលេឆ្លើយតបចំេពះករេ ឲយបេ្រមើជអនកផ ព្វផ យ សនរបស់្រពះអមច ស់ ។ បងប្អូន្របុស
្រសីរបស់ខញុំ ែមនេហើយពួកេគក្ល យជពួកបរសុិទធកនុងក្រមិតមួយែដលពួកេគរកេឃើញ រមមណ៍កក់េក្ដ  និងអ ច រយ ែដល្រតូវបនេ ថ សបបុរសធម៌ ឬ
េសចក្ដី្រស ញ់ដ៏សុទធ ធរបស់្រពះ្រគីសទ ( សូមេមើល មរ ៉ៃូណ 7:42–48) ។ 
 
ពួកបរសុិទធ ឬសមជិក សនច្រកក៏បន គ ល់្រពះអងគសេ្រងគ ះរបស់េយើង មរយៈ កររងទុកខ និងករ កលបងផងែដរ ។សូមកំុឲយេយើងេភ្លចថ សូមបី
ែត្រទង់ក៏្រតូវរងទុកខលំបកនូវេរឿង្រគប់យ៉ងែដរ ។ «  េហើយ្រទង់នឹងយក ក់េលើរបូអងគ្រទង់នូវេសចក្ដី ្ល ប់ េដើមបី្រទង់ ច្រ យចំណងទំង យៃន
េសចក្ដី ្ល ប់ែដលចង ្រស្ត្រទង់ េហើយ្រទង់នឹង ក់េលើរបូអងគ្រទង់នូវជំងឺឈឺចប់របស់ពួកេគ េដើមបីឲយ្រពះហឫទ័យ្រទង់ បនេពរេពញេទេ យេសចក្ដី
េម ្ត ករុ  ្រសប ម ច់ឈម េដើមបី្រទង់ ចដឹង្រសប ម ច់ឈមថ េតើ្រតូវជួយ ្រស្ត្រទង់ែបប  មជំងឺរបស់េគ» ( លម៉ 7:12 ) ។ 
 
កលពីបុ៉នម នឆន ំមុន ខញុំបនេធ្វើជ ក ីចំេពះកររងទុកខរបស់្របជជនជេ្រចើន ែដលមនទំងពួកបរសុិទធេយើងជេ្រចើនផងែដរ ។ េយើងអធិ ្ឋ នជបន្ត
បនទ ប់ស្រមប់ពួកេគ ទូលអង្វរសំុករេធ្វើអន្ត គមន៍របស់្រពះអមច ស់ សំុឲយេសចក្តីជំេនឿរបស់ពួកេគ្រតូវបនព្រងឹង េហើយពួកេគ ចេឆព ះេទមុខេ យករ
អត់ធមត់ ។ ចំេពះអនកទំងេនះ េយើងសូមផ្តល់ពកយលួងេ មចិត្តរបស់យ៉កុប មកពី្រពះគមពីរមរមន រជថមី ៖ 
 
« ឱេបើដូេចន ះ បងប្អូនជទី្រស ញ់របស់ខញុំេអើយ ចូរមករក្រពះអមច ស់ គឺជ្រពះដ៏បរសុិទធចុះ ។ សូមនឹកចំថ ផ្លូវទំង យរបស់្រទង់សុទធែតសុចរតិ ។ 
េមើលចុះ ផ្លូវស្រមប់មនុស  គឺចេង្អ ត បុ៉ែន្តសនធឹង្រតង់េនចំេពះមុខេគ េហើយអនកឆម ំទ្វ រ គឺជ្រពះដ៏បរសុិទធៃន សន៍អីុ្រ ែអល េហើយ្រទង់មិនជួលបវ
បេ្រមើេនទីេនះេឡើយ េហើយគម នផ្លូវឯ េផ ងេទៀតេទ េ្រកពី មទ្វ រេនះ តបិតគម ននរ ចបន្លំបនេឡើយ េ្រពះ្រពះអមច ស់ដ៏ជ្រពះគឺជ្រពះនម
្រទង់ ។ « េហើយអនក ែដលេគះ ្រទង់នឹងេបើកឲយ » ( នីៃហ្វទី 2 9:41–42 ) ។ 
 
មិនសំខន់ថ ថ នភព េនះេទ ករ កលបង ឬឧបសគគ ចេកើតមនេនជំុវញិេយើង ករយល់អំពីេគលលទធិរបស់្រពះ្រគីសទ និង ដង្វ យធួនរបស់

្រទង់ នឹងក្ល យជធនធនៃនកម្ល ំង និងេសចក្ដីសុខ ន្តរបស់េយើង ។ បងប្អូន្របុស្រសីេអើយ ភពសុខ ន្តេនខងកនុងខ្លួន េកើតមកពី្រពះវញិញ ណ េហើយ
្រពះអមច ស់ផ្ដល់ដល់ពួកបរសុិទធេ ម ះ្រតង់របស់្រទង់ ។ ្រទង់បនចិញច ឹមេយើង េ យមនបនទូលថ ៖ « ខញុំទុកេសចក្ដីសុខេននឹងអនក ល់គន  …កំុឲយចិត្តអនក
ល់គន  ថប់បរមភ ឬភ័យេឡើយ  » (យូ៉ ន 14:27) ។ 

 
ខញុំបនេធ្វើជ ក ីចំេពះសមជិកេ ម ះ្រតង់ៃន សនច្រក ជពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយអស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន ំមកេហើយអំពី េសចក្ដីជំេនឿេទេលើែផន
កររបស់្រពះវរបិ សួគ៌ និង ដង្វ យធួនរបស់្រពះអងគសេ្រងគ ះរបស់េយើង ្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ បនយកឈនះេលើភពទុកខ្រពួយ និង កររងទុកខ េ យភព
ក្ល ន និងេមះមុតយ៉ងខ្ល ំង ជលទធផលបនរក  និងបន្តេដើរេនេលើផ្លូវតូច និងចេង្អ ត ៃនករែញកេចញជបរសុិទធ ។ ខញុំគម នពកយ មកនិយយឲយ
សមលមម េដើមបីបង្ហ ញនូវករអរគុណ និងករសរេសើរចំេពះពួកបរសុិទធេ ម ះ្រតង់ទំងេនះ ែដលខញុំមនឯកសិទធិចូលរមួេនះេទ ! 
 
េទះជករយល់ដឹងរបស់េយើងអំពីដំណឹងល្អ មិនមនេ្រជ្រជះ ដូចជទីបនទ ល់របស់េយើងអំពីេសចក្ដីពិតក្ដី េបើសិនជេយើង ក់ទំនុកចិត្តរបស់េយើងេទ
េលើ្រពះអមច ស់ េនះេយើងនឹង្រតូវបន្រទ្រទង់េន្រគប់ករលំបក ករ កលបង និងកររងទុកខរបស់េយើង ( សូមេមើល លម៉ 36:3 ) ។ ករសនយមកពី
្រពះអមច ស់ េទកន់ពួកបរសុិទធរបស់្រទង់េនះ មិនមនន័យថ េយើងនឹង្រតូវបនេលើកែលងមិនឲយមនកររងទុកខ ឬ ករ កលបងេនះេទ បុ៉ែន្តេយើងនឹង
្រតូវបន្រទ្រទង់ឲយឆ្លងកត់  េហើយេយើងនឹងដឹងថ គឺជ្រពះអមច ស់ែដល្រទ្រទង់េយើង ។ 
 
បងប្អូន្របុស្រសីជទី្រស ញ់របស់ខញុំ េយើងមនពរ ស់ ែដលបននំមកចូលកនុងបងប្អូនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយេនះ ! េយើងមនពរ ស់ ែដល
េយើងមនទីបនទ ល់អំពី្រពះអងគសេ្រងគ ះ ដូចជពួកពយករជំីនន់មុន និងជំនន់ថមី ! 
 
ខញុំសូមែថ្លងទីបនទ ល់ថ ្រពះអមច ស់របស់េយើង ជ្រពះដ៏បរសុិទធៃន សន៍អីុ្រ ែអលថ ្រទង់មន្រពះជនមរស់ េហើយថ ្រទង់ដឹកនំ សនច្រករបស់
្រទង់ ជ សនច្រកៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយ មរយៈពយករជីទី្រស ញ់េយើង ថូម៉ស េអស ម៉នសុន  ។ កនុង្រពះនមៃន្រពះ
អមច ស់របស់េយើង ្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ែម៉ន ។ 
 


