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ឹ ការបាក់ទក
ឹ ចត្
ិ ត
ខ្ុំញបានឮលោកប៊ីល៊ី

ក្រាហាមនិយាយជាលលើកទ៊ីមួយ

ាលគាត់លៅកនញងទ៊ីក្រកុងឡញងដ៍លៅឆ្នុំ១៩៥៤។ល ឿងមួយដដល
លោកបាននិយាយលៅកនញងលេលអធិបាយដដលបានលធវើឲ្យខ្ុំញ
ចុំមិនលលេចគាត់បាននិយាយថា“ក្រេះជាម្ចាស់មិនដដលលក្របើក្ររ៊ី
ស្ទានដដលបាក់ទឹកចិតណា
ដ
ម្ចនក់លឡើយ”។ ខ្ញុំបានរិតេ៊ីពាកយ
បស់លោកមតងលទៀត និង បានសននិដ្ឋានថាវាេិតជាមិនយញតិត
ធម៌លទ។ា បាក់ទឹកចិតតរឺេិតជាបញ្ហ
ា មួយដដលខ្ុំញបានកុំេញង
ក្របឈមមញខលដ្ឋយផ្ទាល់ខួនលៅកន
េ
ញងលេលល

ះល

ើយខ្ុំញរិតថា

វា មិនជាា លអអ៊ីណាស់ណាលទ សក្រម្ចប់គាត់ដដលនិយាយ
ពាកយអញ្ាឹងល

ះ។

1

គាត់បានលលើកឧទាហរណ៍ពីលោកលេឌានដែលបានអង្គុយ

លៅពីលរោយធុង្សំរាប់លកៀបដលែទំពំង្បាយជូ រ កំពុង្លបាក
ដបនស្សូវនិង្កំពុង្ោក់ខ្ួនពី
ែ
ជនជាតិម៉ាឌានលោយោរបាក់
ទឹកចិតត។

លទវតារបស់រពះអមាស់បានបង្ហាញខ្ែួនលោយ

លោកលេឌានល

ើញ

លហើយលពលពកយដែលនឹកស្មានមិន

ែល់ថា៖“វ ិរជនែ៏អង្់ោចលអើយរពះអមាស់េង្់លៅជាមួយអនក
លហើយ!”(លៅហ្វាយ៦:១២)។
វ ិញ

លេឌានរបាកែជាបានលមើលជុំ

លមើលថាលតើលទវតាបានកំពុង្និយាយជាមួយនរណា

ពីលរពះគាត់បានកំពុង្ោក់ខ្ួន
ែ
ចំលពះជនជាតិម៉ាឌាន ។

លោយមនោរភ័យខ្លែច

រពះអមាស់ រតូវលធាើោរផ្លែស់បូរត

ទសសនៈរបស់លោកលេឌានជាមុនសិនមុននឹង្រពះអង្គលរបើរប
ូ
លោក។ លសចកតីពិតលនះក៏ សរមប់លយើង្ទាំង្អស់គានដែរ។
របសិនលបើលយើង្
លសចកតីជំលនឿលទល

មិនោចលមើលមកខ្ែួនលយើង្លោយដភនកនន

ះលយើង្ពិតជាមិនោចរតូវបានលរជើសតាំង្

ឲ្យបលរមើព័នធកិចារបស់រពះជាមាស់ល
ខ្ុសមួយពីខ្ួនរបស់
ែ
លយើង្

ើយ។ ទសសនៈអវ ិជជមន

នឹង្មិនលធាើឲ្យលយើង្ោចសលរមច

បាននូវអាី ដែលរពះរទង្់សពារពះហឫទ័យ ចង្់បានពីលយើង្
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ល

ះលទ ទាល់ដតលយើង្មនទសសនៈលមើលល

កនុង្ពនែឺមួយវ ិញលទើបោចបាន ។

ើញដបបវ ិជជមន

ខ្្ំុចង្់របាប់លោកអនកអំពី

ចលមែើយ ដែលមនមូលោានមកពីបទរពះេមពីរចំលពះោរបាក់
ទឹកចិតត

និង្ វ ិធីលោះស្ស្មយជាមួយនឹង្របលភទននោរវាយ

របហ្វរខ្លង្ឯវ ិញ្ញាណ ដបបលនះ។

គប្រឿងសឹកដែលគ ង
ើ ប្ត្ូវការ

លៅកនញងក័ណ្ឌរមព៊ី លអលលសូជុំេូកទ៊ី៦ម្ចនបញ្ជ៊ីល ៀបរាប់េ៊ីលក្ររឿង
សឹកចុំនួន៦: ដខែក្រកវាត់ននលសចកត៊ីេិត
សញច ិត

ដសែកលជើងននដុំណ្ឹងលអអុំេ៊ីលសចកត៊ីសញខស្ទនត

ដខលនន លសចកត៊ីជុំលនឿ
ដ្ឋវននក្រេះវ ិញ្ហាណ្។
ម្ចនល្មះលអ
បញដនត

អាវលក្រាះននលសចកត៊ី

មួកដដកននលសចកត៊ីសលរ្គះ

និង

លក្ររឿងសឹកទុំងលនះមិនដមនក្រគាន់ដត

ឬជាា បកស្រស្ទយខាងលទវវ ិទាបញលណាណះលទ

វារឺជាលសចកត៊ីេិតដដលម្ចនា អនញវតតន៍ជាក់ដសតង

ដដលលយើងម្ចនក់ៗ ក្រតូវា ចប់យកមកបុំពាក់ខួនឲ្យបានក្ររប់
េ
ៗគាន។ ខ្ុំញក្រគាន់ដតចង់យកលក្ររឿងសឹកចុំនួន ២ េ៊ីកញងចុំ
ន
លណាម
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លក្ររឿងសឹកទុំង ៦

លនះលដើមែ៊ីផ្តល់ជាលសចក៊ីតបលក្រងៀនដបប

អនញវតតន៍ លៅតាមចុំណ្ញចជាក់ោក់ដដលបានដកស្រសង់យក
េ៊ីវ ិធ៊ីតទល់យកឈនះលលើា វាយក្របហា

មកេ៊ីបទក្រេះរមព៊ី

យាងខាេុំងេ៊ីា បុំបាក់ទឹកចិតតខាងឯវ ិញ្ហាណ្។
១២ ដ្បតយ
ិ

ើ ងរាល់ គ្នាមិនមមន ត

ុ ទ្ធនឹងសាច់ឈាមយទ្ គឺ និង

ពួ កគ្គប់គ្គង ពួ កមានអំណាច និងពួ កមាាស់ននយសចកតីងងឹតយៅ
យោកី

៍ យនេះវញ
ិ

យ ើ

យៅសាានដ្៏ខ្ស
ព ់មដ្រ ១៣ យ

ទាស់នឹងអំណាចអាគ្កក់ខាងវញ្ញ
ិ ាណ
តុ យ

េះបានជាគ្តូវឲ្យ

កគ្គប់យគ្គឿង

សឹករបស់គ្ពេះ យដ្ើមបឲ្យអា
ករាល់ គ្នាអាចនឹងទ្ប់ទ្ល់ កុ ងនងៃ
អាគ្កក់
ា
ី
បាន រួ ចកាលណាបានតត ំងសពវគ្គប់យ ើ

យ

េះឲ្យបានយៅមត

ឈរមា ំមួនដ្មដ្ល ១៤ ដ្ូ យចាេះ ចូ រឲ្យឈរមា ំមួនចុ េះ យោ
យសចកតីពិតយៅចយងកេះ យ ើ
យដ្ើមគ្ទ្ូង

គ្កវាត់

ពាក់យសចកតីសុ ចរតទ្ុ
ិ កជាគ្បោប់បា ំង

ំ ឹ ងលអនន
១៥ ទា ំងពាក់យសចកតីគ្បុងយគ្បៀបរបស់ដ្ណ

យសចកតីសុ ខ្សានត

ទ្ុ កជាមសបកយ ើ ង

យំ នឿទ្ុ កជាមខ្លផង

១៦ មងមទា ំង

មដ្លអាករាល់ គ្នានឹងអាចរ ំលត់

គ្ពួញយ េះរបស់យមកំណាច

យោ

សារមខ្លយ

េះបាន

កយសចកតី
អស់ទា ំង

១៧ ចូ រ

កយសចកតីសយគ្រេះទ្ុ កជាមួ កសឹក និងោវរបស់គ្ពេះវញ្ញ
ិ ា ណមដ្រ

គឺជាគ្ពេះបនទូល ។

(យអយេសូ ៦:១២-១៧)
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ដផ្អកលលើា សិកា បស់ខុំញជា
្ លក្រចើន និង ដផ្អកលលើា បក
ដក្របក្រេះរមព៊ី

សម័យទុំលនើបជាលក្រចើន

ខ្ុំញលជឿជាក់ថាខទ៊ី១២

ផ្ងដដ ល

ះ។

រួ ដតក្រតូវអានឲ្យក្រតឹមក្រតូវដូចលនះវ ិញ:

“ដែិតលយើងមិនដមនតយញទធទល់នឹងមនញសែខាងស្ទច់្មលទ
” លនះ្យយល់ជាង

ល

ើយមាងលទៀតអាចនិយាយថា

លយើងមិនដមនកុំេញងតយញទធនឹងមនញសែលោកលទ ។
ដមនតយញទទ
ធ ល់នឹងម្ចតយលកមកល
នឹងអនកដឹក
ឬលោក

លយើងមិន

ើយក៏ មិនដមនតយញទធជាមូយ

ុំផ្ទតច់ា ដូចជាលោកស្ទតឡ៊ីន

(

Stalin

)

ញ៊ីដតេ ដដ ( Hiler) ។

ដែិតលយើង មិនដមនតយញទធទល់នឹងមនញសែខាងស្ទច់្មលទ
រឺតយញទធទល់នឹងលមដឹក

ុំននអាណាចក្រក

ដដលម្ចនសិទិអ
ធ ុំ

ណាចតយញទធក្របឆ្ុំងនឹងអនកក្រតួតក្រតា បស់លោក៊ីយ៍េ៊ីកញ ងលេ
ន

ងងឹត តយញទក្រធ បឆ្ុំងនឹងកងកម្ចេុំងខាងវ ិញ្ហាណ្ដ៏អាក្រកក់លៅ
ស្ទានលលើ។
ចូរគប្រគើ ប្រឿងសឹកររស់ប្រះជាម្ចាស់

សប
ញ លសចកត៊ីមកលយើងម្ចនជលម្ចេះមួយយាងខាេុំងពាក់េ័នជា
ធ
មួយនឹងបញរគលខាងវ ិញ្ហាណ្

ដដល

ជាអនកដដលម្ចនអុំណាចយាងខាេុំង
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លយើងលមើលមិនល

ើញ

ជាអនកក្ររប់ក្ររងដ៏ខពស់

និងជាអនកដដល

ទស់ក្របឆ្ុំងនឹងលយើងទុំងស្រសុង

ចុំលពាះអវ៊ីី្ៗក្ររប់យាងដដលតុំណាងលអាយក្រេះជាម្ចាស់ ល

និង
ើយ

និងចុំលពាះក្របជារាស្រសត បស់ក្រេះជាម្ចាស់ដដ ។
ទ៊ីបញ្ហ
ជ ា បស់េួកវារឺសិត
ា លៅស្ទានលលើ ល
ជុំ

ើយេួកវាម្ចន

ញឯកលទសយាងបញិនក្របសប់ ក្ររប់ដបបយាងកនញងា ដ្ឋក់

សម្ចពធលលើវ ិញ្ហាណ្ក្របឆ្ុំង

នឹងលយើងលៅតាមវ ិធ៊ីណាមួយ

ដដលេួកវាអាចផ្តួលលយើងបាន។

តាមា សននិដ្ឋានដ៏សម

ល

លោកស្ទវ ័កបូលម្ចនក្រប

តញផ្លមួយេ៊ីលសចក៊ីតេិតលនះ

ស្ទសន៍លៅកនញងខទ៊ី ១៣ ថា “ ចូ បងបអូនលក្របើលក្ររឿងសស្រស្ទតវញធ
ទុំងបញ ម ន បស់ក្រេះជាម្ចាស់លៅ។លបើមិនដូលចនះលទអនកនឹងជួប
ក្របទះនឹងលក្រគាះថានក់ជាមិនខាន។
ជាក់ដសតងមួយ

លនះជាលសចកត៊ីសននិដ្ឋាន

ដដលម្ចនភាេសមល

តញផ្លខាេុំងណាស់។

ខ្ញុំមិនផ្តល់អនញស្ទសន៍ឲ្យ អនកដដលចូល ម
ួ កនញងសរ្គមខាង

ក្រេលឹងវ ិញ្ហាណ្ ឬកនញងា កស្ទង ក្រេះរាជយ បស់ក្រេះជាម្ចាស់
លដ្ឋយគាមនបុំពាក់នូវលក្ររឿងសស្រស្ទតវញធ
មញនសិនល

ះលទ។ ល

បស់ក្រេះជាម្ចាស់ជា

តញអ៊ី?
វ េ៊ីលក្រពាះលៅលេលលោកអនកវាយ

ក្របហា អា កែ សូមលជឿខ្ុំញថាអា កែនឹងវាយបក មក ប
ូ អនកវ ិញ
ល

ើយវាមិនវាយក្របហា លោកអនកលដ្ឋយស្រសបតាមចាប់លទ។

ល

តញល

ះ បានជាក្រតូវឲ្យយកក្ររប់លក្ររឿងសឹក បស់ក្រេះ

លដើមែ៊ីលអាយអនករាល់គានអាច

នឹងទប់ទល់កញ ងនងៃ
ន
អាក្រកក់បាន
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ច
ួ ាលណាបានតតាុំងសេវក្ររប់ល

ើយ ល

ះឲ្យបានលៅដត

ឈ ម្ចុំមួនដដដល។(លអលលសូ៦:១៣)
សូមកត់ចុំណាុំថា

លោកបូលសនមត់ថាជានងៃអាក្រកក់

ដដលនឹងក្រតូវមកដល់។ ខ្ុំញមិនលជឿថា
ក្រគា ងទញកខលវទ
ក្ររប់ ប
ូ

យាងខាេុំងល

នឹងឆ្េងាត់

លដ្ឋយផ្ទាល់ខួន។
េ
មនញសែេ៊ី

ះលទ។ វាម្ចនន័យថាក្ររ៊ីស្ទាន

នងៃអាក្រកក់ បស់លរម្ចនក់ៗជាេិលសស
លៅលេលក្រេះលយសូម្ចនក្រេះបនាូលអុំេ៊ី

ក់ដដលបានសង់ផ្ាះ

លលើផ្ទាុំងងម

នងៃលនះសុំលៅលៅលលើ

មនញសែម្ចនក់បានសង់លៅ

និងម្ចនក់លទៀតបានសង់លៅ

(ម្ចថាយ៧:២៤-២៧)

លលើដ៊ីខាច់

ក្រេះអងគមិនបានម្ចនក្រេះបនាូលថា

“ក្របសិនលបើម្ចនខយល់

និង

លលេៀងបងអញ ចញះមក”។

ក្រេះអងគម្ចនក្រេះបនាូលថា “ លៅលេលខយល់ និង លលេៀងបងអញ ចញះ

មក” ។ ផ្ាះ ន៊ីមួយៗក្រតូវបានទទួលា ស្ទកលែងដូចៗគាន។
លៅលេលដដលក្រេះលយសូបានក្របាប់ក្របស្ទនអុំេ៊ីអនកលក្រពាះក្រគាប់
េូជ

ក្រេះអងគម្ចនក្រេះបនាូលថា “លៅលេលម្ចនទញកខលុំបាក

និងា លបៀតលបៀនលកើតលឡើង”

(ម្ចថាយ១៣:២១)។

ក្រេះអងគមិនបានម្ចនក្រេះបនាូលថា “ ក្របសិនលបើ ”ក្រេះអងគបាន
លលើកយកក្របស្ទន

ឹង
ន មកលដើមែ៊ីបញ្ហ
ជ ក់ថា ា លបៀតលបៀននឹង

លកើតលឡើងមកដមន។
ក្រកក់លៅលេលល

ក្ររ៊ីស្ទានក្ររប់ ប
ូ នឹងក្រតូវឆ្េងាត់នងៃអា

ះ េួកលរក្រតូវដតក្របឈមមញខជាមួយនឹងទញកខ
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លុំបាក និងា លបៀតលបៀន។ លោកបូលបានម្ចនក្របស្ទសន៍
លៅកនញង រមព៊ី កិចា
ា
១៤:២២ ថា “ លយើងក្រតូវឆ្េងាត់ទញកខលវទ

ជាលក្រចើន

ជាម្ចាស់”។

លដើមែ៊ីលអាយបានចូលកនញងក្រេះរាជយ បស់ក្រេះ

រឺគាមនផ្េូវណាលផ្ែងលទៀតលឡើយ។

ដូលចនះជាបឋមលយើងក្រតូវទទួលយកពាកយថា

លៅលេល

លដ្ឋយក្រតូវកុំណ្ត់ចុំណាុំយាង ឹងម្ចុំលៅកនញងរុំនិត បស់លយើង។
ចូ ចងចុំថា វាមិនម្ចនអវ៊ីខញសឆ្គងលទលៅលេលដដលលយើងក្រតូវ
ឆ្េងាត់ នងៃ អាក្រកក់ និង សាិតលៅកនញងសម្ចពធមួយយាងខាេុំង
ល

ះ

ល

ើយវាក៏មិនដមនម្ចនន័យថា

ឆ្ៃយេ៊ីបុំណ្ងក្រេះ

លយើងសាិតលៅ

ឫទ័យ បស់ក្រេះជាម្ចាស់ដដ ។

កនញងចុំលណាមលក្ររឿងសឹកទុំង៦កនញងបញ្ជ៊ីដដលលោកបូលម្ចន
ខ្ុំញក្រគាន់ដតចង់លលើកយកលក្ររឿងសឹកចុំនួនដត ២

មកនិយាយ

បញលណាណះរឺ: អាវលក្រាះ និងដខល។ លក្ររឿងសឹកចុំនួន ៤ លទៀត
ក៏សុំខាន់ដដ បញដនត សក្រម្ចប់លគាលបុំណ្ងននសុំបញក្រតលនះខ្ុំញចង់
លផ្ទតតលៅលលើដតលក្ររឿងសឹកចុំនួន

២

ដតបញលណាណះ។

ខ្ុំញចង់ដសវង កមលធាបាយកនញងា អនញវតតជាក់ដសតង យាងសុំ
ខាន់មួយលចញេ៊ីបទេិលស្ទធន៍ផ្ទាល់ខួន
េ បស់ខុំញអ
្ ុំេ៊ី លបៀបលក្របើ
ក្របាស់អាវលក្រាះ និង ដខល។
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អាវគប្កាះ( គែម
ើ ប្ទូង )
សូមចប់លផ្តើមលដ្ឋយា កត់ចុំណាុំេ៊ីចុំណាប់អា មមណ្៍មួយ
លៅលលើបទរមព៊ី ដដលម្ចនភាេស្រសបគានលចញេ៊ីរមព៊ី លអលលសូជុំ
េូកទ៊ី៦ និងរមព៊ី ១ដងសាឡន៊ី
ូ ចជុំេូកទ៊ី ៥:៨ មតយ
ពួ កនននងៃ យ

ងគ្តូ
វដ្ង
ឹ ខ្លួន ទា ំងគ្បោប់កា
ើ

យោ

និងយសចកតគ្សឡាញ់
ទ្ុកជាគ្បោប់បា ំងយដ្ម
ើ គ្ទ្ូង យ
ី

ើងមដ្លជា

យសចកតី យំ នឿ
ើ

យសចកតី

ទ្ុកជាមួ កសឹក។(ខ្ទ្ី៨)

សងឃមរបស់
ផងយសចកតសយគ្
រ េះ
ី
ឹ

លអលលសូ៦:១៤ ដចងថា អាវលក្រាះននលសចកត៊ីសញច ិត បញដនត
១ដងសាឡូន៊ីចជុំេូកទ៊ី៥:៨ក្របាប់លយើងាន់ដតជាក់ោក់ដងម
លទៀតេ៊ីអ៊ីលវ ៅដដលជាលសចកត៊ីសញច ិត។ វាមិនដមនជាលសចកត៊ី
សញច ិតមកេ៊ីា ខិតខុំក្របឹងដក្របង បស់ខួនឯង
េ
ឬក៏មកេ៊ីា
ក្របក្រេឹតតអុំលេើលដអ ដ

បញដនតរឺជាលសចកត៊ីសញច ិតននជុំលនឿ

ដដលលធវើា ក្របក្រេឹតលត ដ្ឋយចិតស្រត សឡាញ់វ ិញ។ និយាយអញ្ាឹង
នផ្ាល ឿងននជុំលនឿលនះរឺជា លក្ររឿងសឹកសុំខាន់លៅកនញងចុំលណាម
លក្ររឿងសឹកទុំងអស់ល

ើយក៏ជាស ៊ីរាងគមួយដ៏សុំខាន់ បស់ ប
ូ

ាយដដលសក្រម្ចប់ា ពា ដដ ។

លតើស ៊ីរាងគណាមួយនន ប
ូ

ាយដដលលដើមក្រទូងលធវើា ា ពា ?រឺលបះដូង។ ា ា ពា
លបះដូងរឺជាលគាលបុំណ្ង បស់អាវលក្រាះ ( លដើមក្រទូង)
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ននលសចកត៊ីសញច ិត
ចិតស្រត សឡាញ់។

តាម យៈជុំលនឿដដលក្របក្រេឹតតលដ្ឋយ
សូមចងចុំថាជុំលនឿដដលម្ចនដចងកនញងបទ

រមព៊ី រឺដតងដតម្ចនលៅកនញងចិតត មិនដមនម្ចនលៅកនញងខួ កាល
លទ។តួយាងដូចជា

ម
ូ ១០:១០ ដចងថា “ដែិតលបើចិតតលយើងលជឿ

លយើងនឹងបានសញច ិត”។ ជុំលនឿេិតក្របាកដមិនដមនក្រគាន់ដតជា
រុំនិតបញ្ហាឬលទវវ ិទា ល

ើយក៏មិនដមនជាលគាល លទធិអ៊ីដវ ដ ។

វារឺជា ជុំលនឿមកេ៊ីកញងចិ
ន
តតដដលលធវើា ម
ួ ជាមួយនឹងលសចកត៊ី
ស្រសឡាញ់។ ភាជប់ជាមួយគានលនះ សូមលមើលរមព៊ី ាឡាទ៊ី៥:៦
ពីយគ្ពាេះកាុងគ្ពេះគ្គីសទយ

មិនជាគ្បយោ ន៍អី យទ្
វ
គ្បគ្ពឹតតយោ

លនះរឺជា

សូ មដ្លកាត់មសបកឬមិនកាត់ យ

មានគ្បយោ ន៍មតយសចកតី យំ នឿ

េះ

មដ្ល

យសចកតីគ្សឡាញ់ បុ យណាណេះ។

លសចកត៊ីដងេងមួយដ៏ស្ទមញ្ា ដដលមិនេិបាកយល់។

លយើងក្រតូវ ុំលឹកខេួនលយើងជាប់ជានិចាថា ល ឿងមួយដដលេិតជា
សុំខាន់ចុំលពាះជ៊ីវ ិតក្ររ៊ីស្ទានទុំងមូលល
ក្រេឹតតលដ្ឋយចិតស្រត សឡាញ់។
ដដលម្ចនល

ះរឺជា ជុំលនឿដដលក្រប

លយើងអាចទទួលបានចលមេើយ

តញផ្ល្េសនវជាលក្រចើន េ៊ីសុំនួ លទវវ ិទាក្ររប់

ក្របលលទទុំងអស់លនះ

ល

ើយក្រគាន់ដតលយើងខកខានមិនបាន
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ទទួលលសចកត៊ីេិត

ជាសនូលមួយដ៏

ចិតតដដលម្ចនជុំលនឿ

លធវើា ក្របក្រេឹតតលដ្ឋយលសចកត៊ីស្រសឡាញ់

ល

ើយលបើគាមនលសចកត៊ីេិតដបបលនះលទ

សុំខាន់ល

ះ

រឺជា

លោកអនកដូចជា មិន

បានទទួលអវ៊ីទុំងអស់។
អាវលក្រាះ

(លដើមក្រទូង)

ដដលា ពា លបះដូង

(ចិត)ត

រឺជាជុំលនឿដដលក្របក្រេឹតតលដ្ឋយចិតតស្រសឡាញ់។
លៅលេលលរវះយកលដើមក្រទូងលចញ ល
ល

ើយ្យនឹងខូចជាងលរបុំផ្ញតល

ះស ៊ីរាងគដដលសុំខាន់

ះរឺលបះដូងដដលក្រតូវបាន

លលចលចញមក។ ទក់ទងនឹងធមមជាតិននលសចកដ៊ីជុំលនឿលយើង
ក្រតូវដឹងថា វាដតងដតទក់ទងលៅនឹងអវ៊ីៗដដលលមើលមិនល
មិនដដលលមើលល
៥:៧

ដ្បតយ
ិ

ើញ

ើញលស្ទះ។ ដូចជាលៅកនញងរមព៊ី ២កូ ិនងូស

ើងខ្្ុយំ ដ្រើ យោ

យំ នឿ

មនមមនយោ
ិ

យមលយ
ើ

ើញ

យទ្”។ លដើ ម្ចនន័យថា “ ស់លៅ ”។

ជ៊ីវ ិតទុំងមូល បស់លយើងជាក្ររ៊ីស្ទានមិនម្ចនមូលដ្ឋានលៅលលើ
អវ៊ីដដលលយើងលមើលល

ើញល

ះលទ បញដនត

ម្ចនមូលដ្ឋានលលើអ៊ីវ

ដដលលយើងលជឿវ ិញ ។ លដ្ឋយម្ចនជុំលនឿ មិនដមនលដ្ឋយលមើល
ល

ើញលទ ល

ើយលបើលយើងក្រតឡប់ា ទុំងេ៊ី លនះបរញ្ហ
ា សគាន

វ ិញ ក្របសិន លបើលយើងលដើ លដ្ឋយអវ៊ីដដលលយើងលមើលល

ើញ ល

លយើងនឹងមិនលដើ លដ្ឋយអវ៊ីដដលលយើងលជឿលទ។
បញ្ហ
ា ទុំងមូលលនះរឺជាកុំ

ញសដុំបូងបុំផ្ញតដដលមនញសែជាតិ
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ះ

បានលធវើ។

លៅលេលសតវេស់លៅកនញងសួនលអដដន

បានសួ េ៊ី ក្រេះបនាូល បស់ក្រេះជាម្ចាស់
ស្ទនតលលងជាមួយនឹងសុំនួ ល

ះ។

ល

ើយលអវាបានកុំ

ងក៏បានទទួលបរាជ័យ

លោកញបែតតិ ៣:៦ ក្របាប់លយើងេ៊ីអ៊ីដវ ដលជាសម្ចពធបាន

ុំឲ្យ

លអវាលឆ្េើយតប:“ស្រសត៊ីលមើលលៅលដើមលឈើ ល

ើញថាម្ចន សជាតិ

ឆ្ៃញ់េិស្ទ” ។ ម្ចនពាកយរនេឹះមួយរឺល

ើញ ។ លអវាបានចក

លចញេ៊ីអាណាចក្រកននជុំលនឿ លលើពាកយដដលលមើលមិនល
លៅទញកចិតលត លើា លមើលល
មួយ ុំលេចភាេមល

ងវ ិញ

ើញ បស់

ះ

ើញ
។

ងក៏បានចញ់ា លែួង។

លគាលា ណ្៍

ដូចគានលនះក៏អនញវតតចុំលពាះលយើងដដ ។

លៅលេលលយើងលដើ លដ្ឋយអវ៊ីដដលលយើងលមើលល

ើញ

ល

ះ

លយើងមិនសមនឹងលធវើា ក្របកួតជាមួយអា កែលទ។លយើងក្រតូវដត
លដើ លដ្ឋយម្ចនជុំលនឿ

មិនដមនលដ្ឋយ

លមើលល

អាវលក្រាះដដលា ពា ចិតត បស់លយើងរឺជា
ជាម្ចាស់ដដលលមើលមិនល
ល

ើញលឡើយ។
ជុំលនឿលលើក្រេះ

ើញ និងលលើក្រេះ បនាូល បស់ក្រទង់

ើយជុំលនឿលនះលធវើា ក្របក្រេឹតតលដ្ឋយចិតតស្រសឡាញ់។

លេលលយើងលបាះបង់ជុំលនឿដបបលនះលចល
លសចកដ៊ីស្រសឡាញ់ដ៏េិតក្របាកដលទៀតល

ើយ។

លយើងដលងម្ចន
មនញសែខេះ

និយាយថា “ លសចកត៊ីស្រសឡាញ់រឺសុំខាន់ជាងលសចកដ៊ីជុំលនឿ”។
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លនះអាចម្ចនដតវ ិធ៊ីដតមួយរត់

រឺស្រសឡាញ់ លដ្ឋយជុំលនឿ។

ចប់តាុំងេ៊ីជុំលនឿលធវើា តាម យៈលសចកដ៊ីស្រសឡាញ់មកវាគាមន
អវ៊ីឆ្ៃល់ល

ះលទ

លៅ លេលដដលលយើងដ្ឋក់អាវលក្រាះលនះចញះ

លយើងក្របាកដជាម្ចនចិតឆ្
ត ប់ខឹង ខកចិតត អនាះអដនាងល
ម្ចនភាេមួល

ើយ

ដ្ឋក់ប៊ីក្រត បេនធ បស់លយើងជាមិនខាន។

ជុំលនឿ បស់លយើងរឺជាអវ៊ីដតមួយរត់ដដលអាចផ្លិតនូវលសចកត៊ី
ស្រសឡាញ់លចញបាន។ ល

តញដូលចនះល

ើយ បានជាលៅដតម្ចន

បញ សចស់ដដលម្ចនច ិកាចអាក្រកក់និងចដមេក បញដនត អវ៊ីលៅ
ជាឫសរល់ននបញ្ហ
ា ល

ះ? អាវលក្រាះក្រតូវបានដ្ឋក់ចញះ។

ដខល
លបើអាវលក្រាះា ពា លបះដូង

ដូលចនះដខលា ពា ប
ូ ាយ

ទុំងមូល បស់មនញសែ ។ លៅកនញងសម័យ ម្ច
ូ ញ ុំងក្របសិនលបើអនក
បានលចះេ៊ី លបៀបាន់ដខលល

ះ

គាមនដផ្នកណាមួយនន ប
ូ

ាយ បស់អនកអាចបះក្រតូវក្រេួញលលេើងដ៏លដដររញកបានលឡើយ។
ដូលចនះ

ជុំលនឿក៏លធវើជាដខលា ពា មនញសែទុំងមូលដូចគាន

ដដ ។

លេលខេះលយើងយល់ខញសេ៊ីលសចកដ៊ីជុំលនឿរិតថាវាជាអវ៊ី

ដដលលយើងដឹងខេួនឯងថា ក្រតូវលធវើក្ររប់លេលលវោ។

“ ខ្ុំញក្រតូវដតប្ាញ សមតាភាេខាងក្រេលឹងវ ិញ្ហាណ្ បស់ខុំញ្
ល

ើយលជឿ”។បញដនតលសចកដ៊ីជុំលនឿ េញុំបានទមទ សកមមភាេជា
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លក្រចើនល

ះលទលក្រពាះវាជាឥ ិយាបទននា លជឿទញកចិតតលលើក្រេះ

ជាម្ចាស់វ ិញ។
ក្របេនធលក្រាយ បស់ខុំញល
្ ៊ីឌាបានលលើកឧទ
េ៊ីលកមងក្របុសតូចម្ចនក់

ណ្៍មួយ

ដដលឪេញក បស់វាប៊ីលៅកនញងនដ បស់

គាត់។ លកមងក្របុសតូចបានខុំក្របឹងាន់កអាវឪេញក បស់វាយាង
ដណ្ន លដើមែ៊ីកញុំលអាយវាធ្លេក់ចញះ បញដនត មិនយូ បញ ម នវាក៏ងងញយ
លរង ល

ើយលដកលក់លៅ ។ នដ បស់វាបានសក្រម្ចក

បញដនត

នដ បស់ឪេញកវាលៅដតាន់ប៊ីវាយាងជាប់។តាមេិតលកមងក្របុស
តូច

ឹង
ន េញុំចុំបាច់ខុំក្របឹងាន់កអាវឪេញក បស់វាល

លនះដូចជាលយើងជាមួយនឹងក្រេះជាម្ចាស់ដដ

ះលទ។

លយើងអាចាន់

ជាប់ បញដនត លទះប៊ីលេលដដលលយើងដលងាន់ក៏លដ្ឋយក៏ក្រេះ
ជាម្ចាស់លៅដតាន់ប៊ីលយើងយាងជាប់ ដដ ។
តាមា េិតលយើងអាចសក្រម្ចកបាន ។ លសចកដ៊ីជុំលនឿរឺមិន
ដមនជាា ខិតខុំក្របឹងដក្របង លដ្ឋយាន់ក្រេះជាម្ចាស់ជាប់ឥត
ដលងខាេចដក្រកងក្រទង់លចញលៅឆ្ៃយបាត់ល

ះលទ ផ្ាញយលៅវ ិញ

វាជាឥ ិយាបទមួយដដលក្រគាន់ដតដឹងថាក្រទង់ម្ចនវតតម្ចនរង់
លៅទ៊ីលនះ

ល

ើយលយើងសាិតកនញងក្រេះ

សាដ៏លៅអស់

កលែជានិចា បស់ក្រទង់។ស្រសបលៅនឹងឥ ិយាបទលនះក៏ម្ចនជា
ា អះអាងមួយេ៊ីលសចកត៊ីជុំលនឿដដល លោកអនកម្ចនដដ ។
លោកអនកក្របដ

លជាធ្លេប់បានឮេ៊ីពាកយប៊ីម្ចត់ដដលជា
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លសចកត៊ីបលក្រងៀនដ៏ ស្ទមញ្ាមួយ

ពាកយទុំងប៊ីម្ចត់ល

លសចកត៊ីេិត ជុំលនឿ និងអា មមណ្៍

ះរឺ:

តាមលុំដ្ឋប់លុំលដ្ឋយ។

លសចកត៊ីេិតរឺ សាិតលៅកនញងក្រេះរមព៊ី ជុំលនឿបញ្ហ
ជ ក់េ៊ីលសចកត៊ីេិត
ទុំងល

ះ

ល

ើយអា មមណ្៍ បស់លោកអនកដង កា

អា មមណ្៍ បស់ខួនឯង។ប
េ
ញដនតក្របសិនលបើលយើងចប់លផ្តើមជាមួយ
នឹងអា មមណ្៍

បស់លយើងល

ះ លយើងក៏នឹងមិនម្ចនលសា ភាេ

លៅតាមអា មមណ្៍ដដ ។ លសចកត៊ីេិត មិនដដលផ្ទេស់ បតូ បញដនត
អា មមណ្៍រឺដក្របក្របួលេ៊ីលេលមួយលៅលេលមួយជានិចា។
លយើងមិនអាចដ្ឋក់មូលដ្ឋានក្ររឹះ ននជុំលនឿ បស់លយើង លៅលលើ
អា មមណ្៍ បស់លយើងបានលទ។

មូលដ្ឋានក្ររឹះននជុំលនឿ បស់

លោកអនកសាិតលៅលលើលសចកត៊ីេិតកនញងក្រេះបនាូល បស់ក្រេះជា
ម្ចាស់ ដដលមិនផ្ទេស់បូត ។ លសចកត៊ីេិត លៅដតជាលសចកត៊ីេិត
ដដដល

េ៊ីមួយលម្ចងលៅមួយលម្ចង

េ៊ីមួយនងៃលៅមួយនងៃ

េ៊ីមួយឆ្នុំលៅមួយឆ្នុំ។ពាកយថាលជឿរឺតក្រមូវឲ្យម្ចនា សលក្រមច
ចិតតេ៊ីខាងកនញងចិតតមក ។

លោកសម៊ីតវ ៊ី

ល
គ សវត បានម្ចន

ក្របស្ទសន៍ថា “ខ្ុំញមិនដដលផ្ទេស់បូត លៅតាមអា មមណ្៍ បស់ខុំញ្
ល

ះលទ

ខ្ុំញក្រគាន់ដតបានផ្ទេស់បូត លៅតាមអវ៊ីដដលខ្ុំញលជឿ

បញលណាណះ”។
ភាេអចិនរនតយ៍ដតមួយរត់មិនផ្ទេស់បូត ជាក្របលេននលសចកត៊ី
េិត

ដដលម្ចនសញេលភាេល
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ះ

រឺ

ក្រេះរមព៊ី ។

លសចកត៊ីជុំលនឿបាននិយាយថា:
ល

ើយខ្ុំញលជឿលលើក្រេះរមព៊ី ។

“ក្រេះរមព៊ី រឺជាលសចកត៊ីេិត
ក្រេះជាម្ចាស់រង់លៅទ៊ីលនះ។

ក្រទង់នឹងមិនអនញញ្ហាតឱ្យខ្ុំញលចញលៅលទ។អា មមណ្៍ បស់ខុំញអា
្ ច
ដង កា ខេួនឯងបាន ” ។ ក្របសិនលបើលោកអនកម្ចនឥ ិយាបទ
ដបបលនះ

អា មមណ្៍ បស់លោកអនកនឹង

ុំអនកឲ្យលដើ តាម

លសចកត៊ីេិត។បញដនតក្របសិនលបើអនកចប់លផ្តើមជាមួយនឹងអា មមណ្៍
បស់អនក

ល

ះអនកនឹងមិន ទទួលបាននូវលសចកត៊ីេិតលទ។

វាជាអាទិភាេដ្ឋច់ខាតមួយដដលអនកក្រតូវដតចប់លផ្តើមជាមួយ
នឹង លសចកត៊ីេិតលៅកនញងក្រេះបនាូល បស់ក្រេះជាម្ចាស់។

ការស្គាល់គសចកតរ
ី ត្
ិ
លដើមែ៊ីលធវើដូចល

ះបាន

លោកអនកក្រតូវស្ទគល់លសចកត៊ីេិត។

លោកអនកក្រតូវដតដឹងេ៊ីលសចកត៊ីេិតដដលបទរមព៊ី និយាយ។
ឧទ

ណ្៍

លសចកត៊ីេិតេ៊ីាលក្របាសលោះ បស់លយើង។

ពាកយថាលក្របាសលោះម្ចនន័យថា“ទិញ

យកមកវ ិញ”

បទរមព៊ី និយាយថាលយើងក្រតូវបានលក់លៅលក្រាមអុំណាចបាប
លៅកនញងទ៊ីផ្ា ទសក បស់អា កែស្ទតាុំង បញដនត ក្រេះលយសូ
បានលក្របាសលោះលយើង ឬទិញលយើងយកមកវ ិញ
ផ្ា ទសក បស់អា កែស្ទតាុំង
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លដ្ឋយក្រេះលោ

លចញេ៊ីទ៊ី
ិតដ៏នងេ

វ ិលសស បស់ក្រទង់ ។

លតើបទរមព៊ី ណាមួយដដលនិយាយេ៊ី

លសចកត៊ីេិតលនះ? ទុំនញកដុំលកើងជុំេូក ១០៧ : ២

“រួ ឲ្យេួកអនកដដល
បានថាដូលចនះដដ

ក្រេះលយ

និយាយថា

ូវាបានលក្របាសលោះ

រឺអស់អនកដដលក្រទង់បានលោះឲ្យ ច
ួ េ៊ី

កណា
ត ប់នដននេួកខាមុំងសក្រតូវល

ះ”។

ក្រេះអម្ចាស់បាន ុំលដ្ឋះលយើង ដូលចនះលយើងមិនសាិតលៅកនញង
កណា
ត ប់នដ បស់សក្រតូវលទៀតលទ បញដនត សាិតលៅកនញងក្រេះ
បស់ក្រេះអងគវ ិញ។

សា

ប ា ប់មកសូមេិនិតយលមើល

កូឡស១:១២-១៤
គ្ពមទា ំងអរគ្ពេះគុណ ដ្ល់ គ្ពេះវរបិតមដ្ល
ូ
់
គ្ទ្ងបានយគ្បាស
ឲ្យយ

កាុង
តិ៍
ើ ងបានគួ រ នឹងទ្ទ្ួ លចំមណកយករអាករ

់
ពួ កបរសុ
ិ ទ្យធ ៅទ្ីេលឺផង ១៣ គ្ទ្ងបានយគ្បាសឲ្យយ
ននយសចកតីងងឹត យ ើ
សៃួនភ្ងៃននគ្ទ្ង ់
គ្ពេះរា បុ គ្តយ
គ្ទ្ង ់ ។

ផ្លលស់យ

១៤ យ

ើ ងរួ ចពីអំណាច

ើ ងមកកាុងនគររបស់គ្ពេះរា បុ គ្ត

ើ ងរាល់ គ្នាមានយសចកតីយគ្បាសយោេះកាុង

េះ គឺជាយសចកតីផ្លតច់បាប យោ

សារគ្ពេះយោ ិ ត

ជាា េិត ក្រេះជាម្ចាស់បាន ុំលដ្ឋះលយើងលចញេ៊ីអុំណាចនន
លសចកត៊ីងងឹត-នរ បស់អា កែស្ទតាុំងល
កនញងក្រេះរាជយ បស់ក្រេះក្ររិសត ។
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ើយចមេងលយើងចូល

ដូលចនះលយើងទទួលបានា

លក្របាសលោះ

ល

ើយបាប បស់លយើងក្រតូវបានអត់លទស។

លយើងមិនសាិតលៅកនញងដដនដ៊ី បស់អា កែស្ទតាុំងល

ើយក៏មិន

សាិតលៅលក្រាមសិទិអ
ធ ុំណាច បស់វាដដ ។អនកមិនលជឿអនកដដល
បដិលសធក្រេះក្ររិសត ដដលបះលបា និងមិនស្ទតប់ប្គប់ក្រេះអងគ
រឺសិត
ា លៅលក្រាមសិទិអ
ធ ុំណាចស្រសបចាប់ បស់អា កែស្ទតាុំង
បញដនតលយើងមិនសាិតលក្រាមសិទិធអុំណាច បស់វាលទ។
លសចកត៊ីេិតរឺថា លៅលេលដដលលយើងបានដក្របចិតតល

ើយ

បានចញះចូលចុំលពាះក្រេះលយសូក្ររិសន
ត ិងបានទទួលក្រទង់លធវើជា
ក្រេះអម្ចាស់

លយើងក្រតូវបានក្រេះអងគចមេងទុំង

ក្រេលឹង

វ ិញ្ហាណ្និង ប
ូ ាយលចញេ៊ីនរ បស់អា កែស្ទតាុំងចូលមក
កនញងក្រេះរាជយ បស់ក្រេះក្ររិសវត ិញ។ ទុំងលនះរឺជាលសចកត៊ីេិត។
លយើងលជឿលលើលសចកត៊ីេិតមកេ៊ីអាណាចក្រកននក្រេះបនាូល បស់
ក្រេះអងគដដលលមើលមិនល

ើញេ៊ីលក្រពាះ លយើងមិនលដើ លដ្ឋយលក្របើ

អា មមណ្៍ បស់លយើងលទៀតលទ។

ដខលននជុំលនឿលនះក្ររបបាុំង

ា ពា ជ៊ីវ ិត បស់លយើងលៅក្ររប់កដនេងទុំងអស់។
គាមនក្រេួញលលេើងណាមួយ អាចលរចផ្ញតេ៊ីដខលលនះមកបះនឹង
លយើងបានលឡើយ។លយើងល
លយើងនូវដខលា ពា

ើញថាក្រេះជាម្ចាស់បានក្របទនឲ្យ

ដដលម្ចនក្របសិទិភា
ធ េលៅលេលដដល
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សក្រតូវេាយាមបុំបាក់ទឹកចិតតលយើង។លៅលេលដដលលយើងចង
ចុំបាន

លដ្ឋយល ៀបចុំខួន
េ បស់

លដ្ឋយពាក់លក្ររឿងសឹកទុំងេ៊ី លនះ ( ល
បួនលផ្ែងលទៀត ល
ក្របហា
ល

លយើងជាល ៀងរាល់នងៃ
ើយ ម
ួ ទុំងលក្ររឿងសឹក

ះ ) លដើមែ៊ីា ា ពា ក្របឆ្ុំងនឹងា វាយ

ដដលនឹងមកដល់ជាមិនខាន

ល

ះលយើងនឹង

ើញថាក្រេះជាម្ចាស់ក្រទង់លស្ទមះក្រតង់ នឹងេក្រងឹងលសចកដ៊ីជុំលនឿ

និងលសចកដ៊ីសងឃឹម បស់លយើងលដ្ឋយក្របទនឱ្យលយើងអាចឈ
ទទួលជ័យជមនះបាន ម
ួ ជាមួយក្រេះវ ិញ្ហាណ្ បស់ក្រទង់។
ដកី្េរ់សចញរ្ទេសនាវដត្
“្ាទំព ំរបាយជូរ្ថ្ម្” ណែមិថ្ុនា ឆ្ន ំ១៩៧៩
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អរគការ្មួយេ្ាប់មយ
ួ កីមពជា
ុ

ពត៌មានបន្នែម សូមទំនាក់ទំនងមកការយាល័
យយយង
ិ
ើ ខ្ញំ

តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះយលខ 38-38 A ផ្លូវ 336 សង្កាត់បឹងសាឡាង
ខណ្ឌទួលយោក រាជធានើភ្យនំ ពញ ទូរសពទ: 023 67 555 86

យេហទំព័រ: www.one2oneworld.org

អរគការ្មួយេ្ាប់មួយកីមពជា
ុ
បានទទួលសទ
ិ ធិ

កនញងា ដក្របសក្រមួលលៅជាភាស្ទដខម លៅកនញងា ិយាល័យេ័នក
ធ ិចា
លដល កក្រេ៊ីន)Derek Prince) ក្របចុំលៅក្របលទសកមពញជា តាម យៈ
េ័នធកិចាលដល កក្រេ៊ីនក្របចុំលៅតុំបន់អាសញ៊ី-បាសញ៊ីលិច ទុំ

អាស័យដ្ឋាន ផ្េូវ

ក់ទុំនង

ដញន 38 ក្របអប់សុំបញក្រត 2029ក្រេ,ះះវ ិហា ក្រេះ

ក្ររិសត 8140, ក្របលទសណ្ូដវសឺឡង់
ទូរសពទ : ០០៦៤ ៣ ៣៦៦ ៤៤៤៣

ទូរសារ : ០០៦៤ ៣ ៣ ៣៦៦ ១៥៦០

អញន្ើ ម៉ែល admin@dpm.co.nz

យេហទំពរ័ www.dpm.co.nz
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