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បុព្វកថា 

 ខុ្្ំសូម្ប ើកេឹកចិរតបលាកអនក ឱ្យអាៃបសៀវបៅរូចម្ួយបៃោះ ឡដ មៃ

ស្ចរ្ដ៏មៃអំណាច - បលាកអនកៃឹងមៃការ្ផ្លែ ស់រដូរ្ជាមិ្ៃខាៃ! 

 មៃបព ត្ពកឹមួ្យ បលាក រី្ឆារ ៃិងខុ្្ំ កំពងុឡរររិ្បភាគអាហារ្

ជាម្ួយគ្មន  គ្មរ់បាៃឡចកចាយម្កកាៃ់ខុ្្ំ ៃូវអវីឡដ ត្ពោះបាៃបរើករង្ហា ញបៅ

កាៃ់គ្មរ់ ពីអំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្ បហ្ើយរំ្បពចបនាោះឯង ខុ្្ំកប៏ាៃបម្ើ បឃើញពី

សកាដ ៃុភាពសត្មរ់ជាឥេធិព ដ៏អស្ចា រ្យបៅកនុងជី វិររ្រស់អនកដនេ។ 

 ខុ្្ំបាៃថរ វីបដអូស្ចរ្រ្រស់គ្មរ់ បដើម្បីរង្ហា ញបៅកាៃ់ជំរំុ្រុរ្សៗនៃត្ពោះ

 វិហារ្រ្រស់បយើង។ ពួករុរ្សៗោងំបនាោះបាៃត្បារ់ថា វាជាការ្ អ បហ្ើយ

ពួកបគចង់ឱ្យសមជិកោងំអស់បាៃឮឡដរ្។ ម្ៃុសសបាៃចារ់បផដើម្អៃុវរតវា

បៅត្គរ់សកម្មភាពនៃជីវិររ្រស់ពួកបគ បហ្ើយជា េធផ  បយើងបាៃឮេី

រនាទ  ់អស្ចា រ្យជាបត្ចើៃបាៃបកើរបែើង។ អនកជំៃួញមន ក់បាៃៃិយយថា 

ជំៃួញរ្រស់គ្មរ់បាៃរី្កចបត្ម្ើៃ ពី ‘គ្មម ៃអវីរៃតិចបស្ចោះ, បៅជា ចំបណញ’ 

កនុងរ្យៈបព ពីរ្សបាដ ហ្៍។ អនកបផសងឯបេៀរ ត្រូវបាៃជាសោះបសបើយពីជំងឺ 

បោយពួកបគបាៃចារ់បផដើម្ឱ្យពរ្រាយកាយរ្រស់ពួកបគ។  

 មៃឱ្កាសជាបត្ចើៃបផសងៗ បាៃចារ់បផដើម្បរើក បដើម្បីឱ្យបគបាៃឮស្ចរ្

បៃោះឡថម្បេៀរ។ ខុ្្ំត្រូវបាៃបគអបញ្ជើញឱ្យៃិយយបៅកនុងការ្ជួរជុំមួ្យនៃ

ត្ពឹរតិការ្ណ៍ ចិៃបណើបរា  General (ជាកឡៃែងឡដ ត្គូគង្ហវ  ចូ បរ្ៀៃ 

ៃិងហ្ូរអាហារ្ជាម្យួគ្មន ) បៅកនុងត្របេសបកៃយ  Kenya ៃិង ត្របេសអ ូ

ហ្ោង់ោ Uganda។ បលាករី្ឆារ បាៃប្វើដបំណើរ្ជាម្ួយខុ្្ំ បហ្ើយបាៃ

អ្ិរាយប ើត្រធាៃរេ ការ្ឱ្យពរ្។ ស្ចរ្បនាោះបាៃេំលាយចូ បៅកនុងភាព

េបេ ៃិងភាពឈឺចារ់ ឡដ បាៃករ់ម្កជាយូរ្បហ្ើយ។ ម្ៃុសសជាបត្ចើៃកនុង



8| អំណាចដអ៏ស្ចា រ្យនៃការ្ឱ្យពរ្ 
ចំបណាម្េសសៃិកជៃោងំបនាោះ ម្ិៃឡដ បាៃេេួ ការ្ឱ្យពរ្ ពីឳពុករ្រស់

ពួកបគបេ បហ្ើយបលាករី្ឆារ ក៏បាៃបដើរ្រួ កនុងការ្ឱ្យពរ្ដ ់ពួកបគ, មៃ

ម្ៃុសសជាបត្ចើៃបាៃយំ បហ្ើយបាៃេេួ រេពិបស្ច្ៃ៍្ូបសបើយអារ្ម្មណ៍ 

ៃិងវិញ្ញា ណ ជាមួ្យៃិងការ្ផ្លែ ស់រដូ រ្ភាែ ម្ៗកនុងជីវិររ្រស់ពួកបគ។ 

 ការ្ស្ចា  ់ពីរ្បរៀរឱ្យពរ្ បាៃជោះឥេធិព ដ ់ជីវិររ្រស់ខុ្្ំ រ្ហ្ូរបៅ

ដ ច់ំណចុម្ួយ ឡដ ខុ្្ំឥែូវបៃោះ ឡសវ ងរ្កឱ្កាសបដើម្បីឱ្យពរ្បៅកាៃ់អនក

ដនេបោយ ‘ពាកយសម្ដី ៃិងការ្ត្រត្ពឹរដិ’ ឡដរ្   - គឺតាម្រ្យៈអវីឡដ ខុ្្ំៃិយយ 

ៃិងប្វើ។ បលាកអនក ៃឹងរី្ករាយជាម្ួយកូៃបសៀវបៅរូចបៃោះ, បហ្ើយ

ត្រសិៃបរើបលាកអនកអៃុវរតវា បៅកនុងជីវិររ្រស់បលាកអនក បលាកអនកៃឹង

មៃផ ឡផែយ ងបពញររិ្រូណ៌ បហ្ើយហ្ូរ្បហ្ៀ សត្មរ់ៃគរ្នៃត្ពោះបេៀរ  

ផង។  

ចហូ្វ វកីឡាៃដ៍់ Geoff Wiklund 

ព័ៃធកិចា ចូហ្វ វីកឡាៃ់ដ ៍

អរីរត្រធាៃ, អនករ្កាបសចកដីសៃា Promise Keepers, 

អាកឡាៃ់ដ,៍ ញូហ្សីឡែៃ Auckland, New Zealand 
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 ត្ពោះ បាៃត្រោៃពរ្ដ ់បលាក  រី្ឆារ បោយការ្បរើកសឡម្ដងពីអំណាច

នៃការ្ឱ្យពរ្ បព ឡដ វាត្រូវបាៃរបញ្ាញបៅប ើអនកដនេ។ ខុ្្ំបជឿថា បៃោះគឺ

ជាការ្បរើកសឡម្ដងម្កពីត្ពោះសត្មរ់បព បវលាបយើងបៃោះ។  

 បៅបព ឡដ បលាក រី្ឆារ រ្ស់បៅតាម្ស្ចរ្ឡដ គ្មរ់របត្ងៀៃ វានាមំ្ក

ៃូវរថាភាពមួ្យ គឺថាម្ៃុសស មៃេំនាក់េំៃងជាម្យួវាភាែ ម្ៗ។  

 បៃោះបាៃរណាដ  ឱ្យបយើង អបញ្ជ ើញបលាក  រី្ឆារ បដើម្បីអ្ិរាយបៅ

ត្គរ់ត្ពឹរតិការ្ណ៍អនករ្កាបសចកដីសៃា(Promise Keepers) រុរ្សៗរ្រស់

បយើង។ ការ្ជោះឥេធិព មៃអំណាចខាែ ងំខាែ  បហ្ើយជីវិរជាបត្ចើៃមៃការ្

ផ្លែ ស់រដូរ្។ 

 ‘ការ្ឱ្យពរ្’ គឺជាត្រធាៃរេឡដ ឈាៃបៅដ ់ បហ្ើយត្កបស្ចរដងួចិរត

រ្រស់រុរ្សៗបៅឯត្ពឹរតិការ្ណ៍ អនករ្កាបសចកដីសៃា the Promise 

Keepers event បនាោះ។ មៃការ្ប្ែើយររវិជជមៃយ ងបត្ចើៃសៃធឹកសនាធ រ់ 

បៅកាៃ់ការ្របត្ងៀៃបៃោះ-ការ្ឱ្យពរ្, ការ្ត្រសិេធិពរ្ បហ្ើយៃិងអំណាចនៃ

‘ការ្ៃិយយ អ’ ។ មៃរុរ្សៗជាបត្ចើៃ ឡដ ម្ិៃធាែ រ់បាៃេេ ួពរ្ ឬឱ្យពរ្

បៅដ ់អនកដនេបែើយ។ រនាទ រ់ពីបាៃឮស្ចរ្រ្រស់បលាក  រី្ឆារ ៃិងបាៃអាៃ

បសៀវបៅបៃោះបហ្ើយ ពួកបគបាៃេេ ួអំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្ បហ្ើយត្រោរ់ខ្ែួៃ

បដើម្បីឱ្យពរ្ដ ់អនកដនេ បៅកនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះវរ្រិតា ត្ពោះរាជរុត្តា ៃិងត្ពោះ

 វិញ្ញា ណររិ្សុេធ។  

 ខុ្្ំសូម្សរ្បសើរ្បលាក  រី្ឆារ ៃិងកូៃបសៀវបៅបៃោះ អំណាចដ៏អស្ចា រ្យនៃ

ការ្ឱ្យពរ្ គឺជារ្បរៀរ១ដ៏មៃអំណាច កនុងការ្របញ្ាញត្ពោះពរ្នៃត្ពោះ យ ង

បពញប ញ  បៅកនុងត្គួស្ចរ្រ្រស់បយើង    សហ្គម្ៃ៍រ្រស់បយើង បហ្ើយៃិង
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ជារិស្ចសៃ៍រ្រស់បយើង។ 

រ  ុ ស្ចរត់្ពរីសា  ីPaul Subritzky 

អរីរនាយកជារិ, អនករ្កាបសចកដីសៃា 

អាក់ឡែៃដ,៍ ត្របេសញូហ្សីឡែៃ 

 

 

 

  

 



 

 

សេចកដីស ដ្ើម 

 ត្គរ់គ្មន ចូ ចិរតស្ចដ រ់ព័រ៌មៃណា ឡដ គួរ្ឱ្យចារ់អារ្ម្មណ៍-បហ្ើយវា

កាៃ់ឡរត្របសើបៅបេៀរ បរើបលាកអនកត្បារ់ព័រ៌មៃបនាោះ បៅកាៃ់អនកដនេឱ្យ

បាៃឮផង!  

 បៅបព ឡដ ខុ្្ំបាៃរ្កបឃើញបៅគុណរនម្ែនៃការ្ឱ្យពរ្ ខុ្្ំខ្ែួៃឯង គឺ

ហាក់រដីូចជារុរ្សមន ក់បៅកនុងត្ពោះគម្ពីរ្ ឡដ បាៃរ្កបឃើញកំណរ់បៅកនុង

ចំការ្។ ខុ្្ំបាៃឡចកចាយគំៃិរ ៃិងរេពិបស្ច្ៃ៍រ្រស់ខុ្្ំបោយបស្ចម្ៃសស

ជាមួ្យបលាកត្គូគង្ហវ   ចូហ្វ វីកឡាៃដ៍ បហ្ើយគ្មរ់បាៃសំុឱ្យខុ្្ំ ៃិយយបៅ

កាៃ់រុរ្សៗនៃត្ពោះវិហារ្រ្រស់គ្មរ់ បៅឯការ្បបាោះជំរំុ្ម្ួយ កនុងឡខ្កុម្ភៈ ឆាន ំ

២០១៥។ ពួកបគមៃការ្បសង ើចសរ្បសើរ្ជាខាែ ងំ បហ្ើយពួកបគចង់ឱ្យត្កុម្ជំៃំុ

ោងំម្ូ បាៃឮពីបសចកដីបនាោះឡដរ្។  

 ខ្ណៈឡដ ខុ្្ំបាៃៃិយយបៅកាៃ់ត្កុម្ជំៃំុ បព បនាោះជួៃជាបលាកត្គូ

គង្ហវ   ត្បាយអិៃ ហ្វហ្វិៃស៍ Brian France នៃព័ៃធកិចាត្គីសទ ររិ្ស័េខារិ្ស្ចម  

Charisma Christian Ministries, បហ្ើយៃិង រ  ុ ស្ចរ់ត្ពីរសា ី Paul 

Subritsky នៃត្ពោះវិហារ្អនករ្កាបសចកដីសៃា ញូហ្សីឡែៃ Promise 

Keepers NZ, បាៃច ូរួ្ម្បៅនថងបនាោះឡដរ្។ ដូបចាន ោះបហ្ើយ ខុ្្ំកប៏ាៃមៃ    

ឱ្កាសកនុងការ្ឡចកចាយស្ចរ្បនាោះបៅឯត្ពោះវិហារ្ ខារិ្ស្ចម  ញូហ្សីឡែៃ 

Charisma in New Zealand ៃិង បៅកនុងហ្វីរជី Fitji  បហ្ើយកដ៏ូចជាបៅ

កាៃ់រុរ្សៗបៅត្ពោះវិហារ្អនករ្កាបសចកដីសៃាឡដរ្។ មៃម្ៃុសសជាបត្ចើៃ 

បាៃកាៃ់យ ងខាជ រ់ខ្ជួៃៃូវបសចកដីបនាោះ បហ្ើយបាៃអៃុវរតភាែ ម្ៗ ៃិងមៃ  

 េធ  អរំផុរ។   អនកខ្ែោះ   បាៃៃិយយថា   ពួកបគម្ិៃឡដ បាៃឮបសចកដី
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របត្ងៀៃ ពីេិដឋភាពនៃៃគរ្ត្ពោះឡររយ ងដូបចាន ោះ ពីម្ុៃម្កបេ។ 

 ព័ៃធកិចានៃការ្ឱ្យពរ្ ហាក់រីដូចជារី្កចបត្ម្ើៃខាែ ងំ។ (បរើត្ពោះត្េង់ម្ិៃ

បាៃមៃរៃទូ បេឬអីថា, ‘ជំៃូៃរ្រស់ម្ៃុសស រ្ឡម្ងបរើកផែូវឱ្យដ ខ់្ែួៃ’? 

ម្កដ ់ចងុឆាន ំ២០១៥ ខុ្្ំបាៃប្វើដំបណើរ្បៅកាៃ់ ត្របេសបកៃយ  Kenya 

ៃិងត្របេសអ ូកាៃ់ោ Uganda ជាម្ួយបលាកត្គូគង្ហវ  ចូហ្វ។ គ្មរ់បាៃ

របត្ម្ើដ ់ត្គូគង្ហវ  រារ់រ្យនាក់ ឡដ បាៃច ូរួ្ម្កនុងការ្ជួរជុំមួ្យបឈាម ោះ 

ចិៃបណើបរា  Generals. បៃោះគឺជាត្ពឹរតិការ្ណ៍ត្រចាឆំាន ំម្ួយ ជាកឡៃែងឡដ 

ត្ររិភូ Delegates ឡសវ ងរ្កការ្រំផុសគំៃិរ ៃិងជំៃួយ, បហ្ើយចូហ្វ បាៃ

មៃអារ្ម្មណ៍ថា ការ្របត្ងៀៃប ើត្រធាៃរេរ្រស់ខុ្្ំ ការ្ឱ្យពរ្ បនាោះអាច

ជួយដ ់ពួកបគបាៃបត្ចើៃ។ បនាោះក៏ដូបចាន ោះឡម្ៃ។ ម្ិៃត្រឹម្ឡរត្គូគង្ហវ  បេ ក៏

មៃត្គូអ្ិរាយម្កពីអាបម្រិ្ក អូហ្វស្ចដ  ី ៃិងអាហ្វហ្វិកខាងរបូង បាៃមៃ

អារ្ម្មណ៍ថា វាជាស្ចរ្ឡដ មៃអណំាច បហ្ើយវាបាៃជំរុ្ញឱ្យខុ្្ំត្រឹងឡត្រង

រឡៃថម្ បដើម្បីនាបំៅកាៃ់អនកស្ចដ រ់ជាបត្ចើៃនាក់បេៀរ។ 

 ខុ្្ំម្ិៃចង់របងោើរ ៃិងរ្កាវិរស្ចយអីបេ បហ្ើយក៏ម្ិៃចង់សរ្បសរ្បែើងៃូវ

បសៀវបៅសីុជំបៅអីឡដរ្ ពីបត្ពាោះមៃបសៀវបៅឡដ  អៗជាបត្ចើៃបហ្ើយ។ 

ស្ចរ្នៃការ្ឱ្យពរ្ គឺជាស្ចរ្ស្ចម្ញ្ា្ ម្មតា-ង្ហយត្សួ អៃុវរត-បហ្ើយខុ្្ំម្ិៃ

ចង់ឱ្យភាពស្ចម្ញ្ារ្រស់វា បាៃបារ់រង់បៅកនុងភាពសមុ គស្ចម ញបនាោះបេ-

ដូបចនោះបហ្ើយបេើរមៃបសៀវបៅដ៏រូចម្យួបៃោះ។  

 ខុ្្ំបាៃប្វើការ្ដកត្សងខ់្ែោះៗពីបសៀវបៅ អំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្The Power  

of Blessingបោយបឃើរី្ បឃើកវូដ Kerry Kirkwood, ការ្រងអុរ្ត្ពោះគុណៈ 

ការ្កាែ យខ្ែួៃជាម្ៃុសសមៃពរ្ The Grace Outpouring: Becoming a 
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People of Blessing បោយរ៉្យ ហ្ោដវៃី  ៃិង  បដវ រ៉្បរ ៊ើថស៍ Roy 

Godwin and Dave Roberts ពរ្រ្រស់ឳពុក The Father’s Blessing 

បោយ ឡហ្វហ្វង ឡហ្ម្ ុៃដ៍ FranK Hammond  បហ្ើយៃិង ការ្អស្ចា រ្យ ៃិង

អំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្ The Miracle and power of blessing បោយម្ ូរិ្ស 

បរើឃវ ិសថ៍ Maurice Berquist។ ត្រកដណាស់ ខុ្្ំបាៃដកត្សង់ ឬបរ្ៀៃពី

ម្ៃុសស ៃិងបសៀវបៅបផសងៗបេៀរឡដរ្ រ ុឡៃតរារ់ឆាន ំបហ្ើយ វាបាៃត្ចរ ច់ូ 

គ្មន ។  

 ការ្រ្កបឃើញអំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្ ៃឹងបរើកផែូវនៃការ្រ្ស់បៅថមីម្ួយ

ោងំត្សុងសត្មរ់អស់អនកណា ឡដ ប្វើវា។ ឥែូវបៃោះ ខុ្្ំឱ្យពរ្ម្ៃុសសបសទ ើរ្

ឡររា ់នថង-គឺដ ់អនកបជឿ ៃិងអនកម្ិៃបជឿ-កនុងហាងកាបហ្វ បភាជៃីយោឋ ៃ        

សណាឋ គ្ម រៃទរ់េេួ បភៀ្វ បហ្ើយសូម្បីឡរបៅតាម្ដងផែូវឡដរ្។ ខុ្្ំបាៃឱ្យពរ្

ដ ក់ុមរ្កតំ្ពា រុគា ិកកុមរ្កតំ្ពា អនករបត្ម្ើតាម្យៃតបហាោះ ផ្លោ អ័រ្គីបដ 

សរវ ការូរ ុយ ជំៃួញ  ក័ខខ្័ណឌ វិជជស្ចហ្វសដ ។ មៃរុរ្ស-ហ្វសដ ីជាបត្ចើៃបាៃ

យំបៅនាបដើម្ត្េូងខុ្្ំ បព ខុ្្ំបាៃត្រកាសពរ្រ្រស់ឳពុកបៅប ើពួកបគ។ 

 បៅបព ឡដ ៃិយយជាម្ួយអនកម្ិៃបជឿ ខុ្្ំបាៃរ្កបឃើញថា ‘សូម្ឱ្យខុ្្ំ

ឱ្យពរ្ដ ់អនក / ជំៃួញរ្រស់អនក / អាពាហ្៍ពិពាហ្៍រ្រស់អនក។ ’ មៃការ្

គំរាម្កំឡហ្ងរិចជាងត្របយគ ‘បរើអាចឱ្យខុ្្ំអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យអនកបាៃបេ?’ វិញ។ 

តាម្ពិរបៅ ការ្ចូ បៅបោយភាពស្ចម្ញ្ាបៃោះ បាៃរង្ហា ញពីការ្យកចិរត

េុកោក់បោយកដតី្សឡាញ់ បហ្ើយក៏បាៃនាសំមជិកត្កុម្ត្គួស្ចរ្រ្រស់ខុ្្ំមន ក ់

ម្កស្ចា  ់ពីបសចកដតី្សឡាញ់ ៃិងអំណាចនៃការ្សបហ្វង្ហា ោះរ្រស់  ត្ពោះបយស ូវ 

រនាទ រ់ពីការ្មិ្ៃចុោះសត្មុ្ងគ្មន ជាយូរ្ឆាន ំ។
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 ជាញឹកញារ់ ខុ្្ំម្ិៃបាៃប្វើេីរនាទ  ់ព ីេធផ បេ ឡរខុ្្បំាៃបឃើញត្គរ់

ត្គ្មៃ់បហ្ើយ ដងឹថាការ្ឱ្យពរ្ អាចផ្លែ ស់រតូរ្ជីវិរបាៃពិរឡម្ៃ។ បហ្ើយវា

បាៃផ្លែ ស់រដូរ្ជីវិររ្រស់ខុ្្ំឡដរ្។ 

 វាគឺជា្ម្មជារិរ្រស់ត្ពោះកនុងការ្ត្រោៃពរ្ បហ្ើយកនុងនាម្ជាស្ចន ត្ពោះ 

ហ្សថ ឡដ ត្េងប់ាៃរបងោើរ ឱ្យដូចជារូ្រអងាត្េង់ វាក៏មៃបៅកនុងឡខ្ស

បលាហ្ិរខាងឯវិញ្ញា ណ Spiritual DNA រ្រស់បយើងឡដរ្។ ត្ពោះវិញ្ញា ណ

ររិ្សុេធ កំពុងឡររ្ង់ចាមំ្ៃុសសរ្រស់ត្ពោះ ឈាៃបជើងបចញបោយជំបៃឿ បហ្ើយ

បៅកនុងអំណាចឡដ ត្ពោះបយស ូវបាៃយកឈន ោះ សត្មរ់ពួកបគ បដើម្បីប្វើការ្

ផ្លែ ស់រដូរ្ជីវិរ។  

 ខុ្្ំបជឿជាក់ បលាកអនកៃឹងបឃើញថាកូៃបសៀវបៅបៃោះ មៃត្របយជៃ៍ជួយ

ដ ់បលាកអនក។ ត្ពោះបយស ូវ ម្ិៃបាៃេកុឱ្យបយើងរ្ស់បៅ បោយគ្មម ៃអំណាច

បនាោះបេ ។ ការ្ៃិយយឱ្យពរ្បៅកនុងត្គរ់ស្ចថ ៃភាពោងំអស់ គឺជាត្ពោះគុណ

ខាងវិញ្ញា ណ ឡដ បយើងម្ិៃស្ចកសម្ៃឹងេេ ួ វាមៃសកាដ ៃុភាពកនុងការ្

ផ្លែ ស់រដូរ្ពិភពបលាករ្រស់បលាកអនកបាៃ។ 

សូម្រី្ករាយ 

 រ្ឆីារ ត្ពៃុថុៃ Rachard Brunton



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

ការយលដ់ឹង 

 ត្រពៃធរ្រស់ខុ្្ំ គឺជាជៃជារិៃូកាប ដូៃី New Caledonian ដូបចនោះ

បហ្ើយបាៃជាខុ្្ំត្រូវការ្បរ្ៀៃៃិយយភាស្ចបារំាង ៃិងចំណាយបព ខ្ែោះៗបៅ

េីកឡៃែងកំបណើររ្រស់នាងណូម Noumea។ បរើបោោះរីជាៃូកាប ដូនា គឺ

ជាត្របេស ឡដ កាៃ់ស្ចសនាការូ ិកជាចំរងក៏បោយ រ្យៈបព ម្ិៃយូរ្

រ ុនាម ៃម្ុៃបនាោះបេ ខុ្្ំបាៃករ់សមា  ់បឃើញថា មៃម្ៃុសសបៅឡរមៃេំនាក់

េំៃងជាម្ួយ ‘ឡផនក ងងឹរ’ ‘dark side’ ខ្ណៈបព ឡដ ពួកបគកំពងុឡរ 

អៃុវរតតាម្ស្ចសនារ្រស់ខ្ែួៃ។ វាម្ិៃឡម្ៃជាបរ្ឿងចំឡែកអីបនាោះបេ ឡដ 

ម្ៃុសសនាគំ្មន បៅប ងត្គូបខាម ច អនកត្បាជ្ ឬត្គូពាបា  បោយមិ្ៃបាៃដឹង

ខ្ែួៃថា ពួកបគកំពុងឡរពិបត្គ្មោះបយរ ់ជាម្ួយត្គូអារ្មរ់បនាោះ។ 

 ខុ្្ំចាបំាៃថា ត្រពៃធរ្រស់ខុ្្ំ បាៃនាខុ្ំ្ំបៅសួរ្សុខ្េុកខបកមងត្សីមន កម់ៃ

អាយុខ្ទង់២០ឆាន ំ បកមងត្សីបនាោះត្រូវបាៃបគនាបំៅកាៃ់ ‘ត្គូពាបា ’មន ក់ រ ុឡៃត

ម្ិៃយូរ្រ ុនាម ៃបត្កាយម្ក ក៏ត្រូវបៅកនុងផទោះម្ួយឡដ េុកសត្មរ់ម្ៃុសស

វបងវងស្ចម រ្រី ឬម្ៃុសសបាក់េកឹចិរត។ តាម្ខុ្្ំយ ់ នាងគឺជាត្គីសទ ររិ្ស័េ 

មន ក់ បហ្ើយខុ្្ំបាៃរញ្ញជ ដ ់វិញ្ញា ណអាត្កក់ ឡដ បាៃច ូកនុងនាងឱ្យបចញ 

បោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវត្គីសទ ។ បព បនាោះ ក៏មៃសងឃការូ ិកមន ក ់

បាៃអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យនាងឡដរ្ បហ្ើយរ្វាងបយើង បកមងត្សីបៃោះបាៃរួ្ចពីចំណង  ុោះ

ម្ិៃយូរ្រ ុនាម ៃក៏បាៃបចញពីកឡៃែងបនាោះបៅ។ 

 អនកខ្ែោះបេៀរ បាៃអោះអាងពីស្ចសនាការូ ិករ្រស់ខ្ែួៃ ឡរពួកបគបៅឡរ

បរើករង្ហា ញពីរូ្រចំលាក់ ៃិងវរថុរុរាណ នៃត្ពោះដនេបៅវិញ។ 
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  មៃរុរ្សមន ក់ឡដ ខុ្្បំាៃជួរ គ្មរ់មៃរញ្ញា ត្កពោះជាយូរ្ម្កបហ្ើយ។ 

នថងម្ួយខុ្្បំាៃៃិយយបៅកាៃ់គ្មរ់ ខុ្្ំបជឿជាក់ថា ត្រសិៃបរើគ្មរ់បចា រូ្រ  

ចំលាក់ត្ពោះពុេធម្ួយ្ំ បហ្ើយធារ់បៅពីម្ុខ្ផទោះរ្រស់គ្មរ់-រូ្របនាោះត្រូវបាៃដុរ

រំភែឺបពញម្ួយយរ់ៗ-បនាោះរញ្ញា ត្កពោះរ្រស់គ្មរ់ៃឹងជា។ ជាងបនាោះបៅបេៀរ

បនាោះ វរថុរុរាណោងំរ ុនាម ៃឡដ គ្មរ់បាៃត្រម្ូ ម្ក ត្រូវយកបចញឱ្យអស់-

គ្មរ់បាៃរដិបស្- គ្មរ់បាៃៃិយយថា បរើប្វើដូចបម្ដចឱ្យរ្រស់ឡដ គ្មម ៃ

ជីវិរោងំបៃោះប្វើឱ្យខុ្្ំឈឺបាៃ? រ ុនាម ៃឡខ្បត្កាយម្ក ខុ្្ំបាៃបឃើញគ្មរ់ម្ដង

បេៀរ បហ្ើយសួរ្ពីត្កពោះរ្រស់គ្មរ់ យ ងដូចបម្ដចបហ្ើយ គ្មរ់បាៃប្ែើយររ

បោយអឹម្បអៀម្ ‘ខុ្្ំបាៃប្វើតាម្ដំរូនាម ៃរ្រស់បលាក បោយយកត្ពោះពុេធរូ្រ

បនាោះបចញ។ បម្ើ ឥែូវបៃោះ ត្កពោះរ្រស់ខុ្្ំត្សួ វិញបហ្ើយ’ ។ 

 កនុងឱ្កាសម្ួយបេៀរ ខុ្្ំត្រូវបាៃអបញ្ជើញបៅកាៃ់ផទោះរ្រស់ហ្វសដ ីមន ក់ឡដ 

មៃជំងឺម្ហារី្ក។ មុ្ៃបព ឡដ ខុ្្បំាៃចារ់បផដើម្អ្ិស្ចឋ ៃឱ្យនាង ខុ្្ំបាៃ

បសន ើឱ្យពួកបគយកត្ពោះពុេធរូ្រពីកឡៃែងសត្មករ្រស់ពួកបគបចញ បហ្ើយរដី

រ្រស់គ្មរ់ក៏បាៃយកបចញភាែ ម្។ បៅបព ឡដ ខុ្្បំាៃផ្លដ ច់រណាដ ស្ចបចញពី

នាង បហ្ើយបាៃរបណដ ញវិញ្ញា ណអាត្កាក់ ឱ្យបចញបោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះ

បយស ូវ បព បនាោះនាងបាៃត្បារ់ថា មៃភាពត្រជាក់ដចូជាេឹកកក រ្រ់កនុង

រាងកាយរ្រស់នាងពីបារបជើងបែើងបៅប ើ បហ្ើយបចញពីកា ។  ដូបចនោះ

បហ្ើយ កនុងការ្ត្រឆំាងៃឹងបរ្ឿងរ៉ាវោងំបៃោះ ខុ្្ំក៏បាៃសបត្ម្ចចិរតរបត្ងៀៃប ើ

ត្រធាៃរេ ‘រណាដ ស្ច’ បៅកាៃ់ត្កុម្អ្ិស្ចឋ ៃមួ្យ ឡដ ត្រពៃធរ្រស់ខុ្្ំ ៃិង
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ខុ្្ំបាៃចារ់បផដើម្បៅផទោះរ្រស់បយើងឯណូម។ ការ្របត្ងៀៃគឺឡផអកប ើអវយវៈ

នៃការ្ង្ហរ្ Body of Work រ្រស់បលាកដឹ រិុ្ក ត្ភិៃស៍ Derek Prince     

( ដឹ រិុ្ក ត្ភិៃស៍ គឺជាត្គូរបត្ងៀៃត្ពោះគម្ពីរ្ដ៏     បី ាញមន ក់ បៅសរវរសេី

២០)។ ខ្ណៈបព ឡដ ខុ្្កំំពុងឡរបរ្ៀរចំការ្អ្ិរាយរ្រស់ខុ្្ំជាភាស្ច

បារំាង ខុ្្ំបាៃបរ្ៀៃពាកយរ្រស់ពួកបគសត្មរ់រណាដ ស្ចគឺ ម បែរិកហ្សិៃ 

Malédiction បហ្ើយពាកយរ្រស់បគសត្មរ់ ការ្ឱ្យពរ្គឺ រិៃបណរិកហ្សិៃ 

bénédiction។ អរថៃ័យឬស សត្មរ់ពាកយោងំបៃោះគឺ ‘ការ្ៃិយយអាត្កក់’់ 

ៃិង ‘ការ្ៃិយយ អ’។  

 កា ពីមុ្ៃ ខុ្្ំបាៃប្វើការ្បត្រៀរប្ៀរគ្មន រ្វាង រណាដ ស្ច ៃិងពរ្, 

រណាដ ស្ច ហាក់រីដចូជាងងឹរ ្ងៃ់ ៃិងបត្គ្មោះថាន ក់ បហ្ើយពរ្ ហាក់រីដចូជា

ត្ស្ច  ៃិងសែូ រ។ ខុ្្ំធាែ រ់បាៃឮការ្របត្ងៀៃពីរណាដ ស្ច រ ុឡៃតម្ិៃឡដ ធាែ រ់

ឮពីការ្ឱ្យពរ្បេ-ឡដ វាអាចជយួបៅដ ់ការ្យ ់បឃើញរ្រស់ខុ្្ំ។ ខុ្្ំក៏ម្ិៃ

ឡដ ឮៃរ្ណាមន ក់ ឱ្យពរ្បៅកាៃ់មន ក់បេៀរបោយបចរនា ៃិងឥេធិព ពិរ 

ឡដរ្។ តាម្ពិរបៅ វិស្ច ភាពនៃការ្ឱ្យពរ្រ្រស់ត្គីសទ ររិ្ស័េ អាចបាៃ

ត្រឹម្ឡរ ‘ត្រោៃពរ្អនក’‘bless you’ បព មៃៃរ្ណាមន ក់កណាដ ស់ ឬក៏

សរ្បសរ្ ‘blessings’ បៅខាងចុងសំរុត្រ ឬក៏អុីឡម្ រ ុបណាណ ោះ- វាហាក់

រីដូចជាេមែ រ់ ជាជាងបចរនាបៅវិញ។  

 បត្កាយម្ក បោយខុ្្បំាៃគិរបៅប ើពាកយោងំបៃោះ‘ម បែរកិហ្សិៃ’ 

បហ្ើយៃិង ‘រិៃបណរិកហ្សិៃ’ បនាោះខុ្្ំបាៃយ ់ថា ត្រសិៃបរើ ‘ការ្ៃិយយ

អាត្កក’់ មៃអំណាច, អ  ៊ើចឹង ‘ការ្ៃិយយ អ’គួរ្ឡរយ ងបហាចណាស់ក៏
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មៃអំណាចដូចគ្មន ឡដរ្,បហ្ើយជាម្យួត្ពោះអមា ស់ ត្រឡហ្ ជារិ្រឡរមៃ

អំណាចខាែ ងំជាងបៅបេៀរ។ 

 ការ្បរើកសឡម្ដងបៃោះ ជាមួ្យការ្យ ់ដងឹបផសងៗ ឡដ បយើងៃឹងៃិយយ

បព បត្កាយបេៀរ, បាៃប្វើឱ្យខុ្្ំចារ់បផដើម្បម្បរ្ៀៃបៃោះ កនុងការ្ឡដ រ្កបឃើញ

ៃូវអំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្។ 



 

 

អំណាចនៃការៃិយាយ 

របេស់យើង 

 

 បោយម្ិៃចង់ៃិយយតាម្អវីឡដ បសៀវបៅ អៗជាបត្ចើៃ បាៃៃិយយរួ្ច

បហ្ើយបនាោះ ខុ្្ំចង់សបងខរជាខ្ែីៃូវអវីឡដ ខុ្្ំបជឿ ថាវាសំខាៃ់ណាស់បៅត្រង់

កឡៃែងបៃោះ។  

 បយើងដឹងបហ្ើយថាៈ 

 បោោះោងំបសចកតីស្ចែ រ់ បហ្ើយៃឹងជីវរិកប៏ៅកនុងអំណាចនៃអណាត រឡដរ្ 

អនកណាឡដ ចូ ចិរតបត្រើវា បនាោះៃឹងសីុផ នៃវាបនាោះឯង។ (សុភាសិរ 

18:21) 

 ពាកយសម្ដីមៃអំណាចខាែ ងំខាែ ណាស់-បោោះោងំវិជជមៃ ៃិងស្ចថ រនា 

ឬអវិជជមៃ ៃិងរំផ្លែ ញ។ ត្គរ់បព ឡដ បយើងៃិយយជាពាកយសម្ដី(បហ្ើយ

សូម្បីឡរបត្រើសំបៃៀងជាក់លាក់ណាម្ួយ បដើម្បីរឡៃថម្អរថៃ័យពីប ើពាកយបនាោះ

ក៏បោយ)គឺបយើងៃិយយជាជីវិរ ឬបសចកដីស្ចែ រ់បៅកាៃ់អនកឡដ ស្ចដ រ់បយើង 

ៃិងម្កកាៃ់ខ្ែួៃឯងផង ។  

 ជាងបៃោះបៅបេៀរ បយើងដឹងថាៈ 

 មរ់ឡរងៃិយយ តាម្បសចកតរីរិ្រូរ្ឡដ បៅកនុងចិរត, ម្ៃុសស អ ឡរង

របញ្ាញបសចកត ីអ អំពីកំណរ់ដ ៏អឡដ បាៃករ់េុកកនុងចិរត ឯម្ៃុសស

អាត្កក ់វញិ បគករ៏បញ្ាញបសចកតអីាត្កក់ អំពីកំណរ់អាត្កករ់្រស់បគឡដរ្ ។ 

(ម ថាយ 12:34-35) 

 ដូបចនោះបហ្ើយ បចញពដីួងចិរតឡដ រិ្ោះគៃ់ អណាដ រៃិយយពាកយរិ្ោះគៃ់, 
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បចញពីដងួចិរតឡដ សុចរិ្រខ្ែួៃឯង អណាដ រៃិយយបចញជាពាកយបថាោ  

បោសបគ, ពីដួងចិរតឡដ រ្ម្ិ គុណ អណាដ របចញជាការ្រ្អ ូរ្ោ ំ ។ ។ 

ត្សបដៀងគ្មន បៃោះឡដរ្ ដងួចិរតរណាា  របងោើរផ ឡផែតាម្បនាោះឯង។ បលាកីយ៍

បៃោះ គឺមៃបពាបពញបៅបោយពាកយអវិជជមៃ។ រណាដ ញស្ចរ្ព័រ៌មៃ 

ផសពវផាយវាពីមួ្យនថងបៅម្ួយនថង។ ្ម្មជារិជាម្ៃុសស, បយើងប្វើដចូជាម្ិៃ

ចង់ៃិយយ អបៅកាៃ់ម្ៃុសស ឬក៏ស្ចថ ៃភាពបនាោះបេ។ វាហាក់រដីូចជាម្ិៃ

បចញពីមរ់បយើងតាម្្ម្មជារិបស្ចោះ។ ជាញឹកញារ់ បយើងរ្ង់ចារំ្ហ្ូរ

ោ ់ឡរម្ៃុសសបនាោះស្ចែ រ់សិៃ បេើរៃិយយបសចកដី អពីពួកបគ។ យ ងណាក៏

បោយ ‘កំណរ់ដ ៏អ’ បចញពីដងួចរិតឡដ ត្សឡាញ់ ៃឹងៃិយយបោយ

អណាដ រឡដ មៃបសចកដីបម្តាត ករុ្ណា, ពីដួងចិរតឡដ សងរ់ បោយអណាដ រ

ឡដ ផសោះផា ។ ។ 

 ត្រង់ត្របយគថា  ‘បហ្ើយអនកណាឡដ ច ូចិរតបត្រើវា, បនាោះៃឹងសីុផ 

នៃវាបនាោះឯង’ ប្វើឱ្យបយើងៃឹកបឃើញត្របយគម្ួយ គឺបយើងៃឹងត្ចូរអវី ឡដ 

បយើងបត្ពាោះ-បោោះ អ ឬអាត្កកក់ដី។ បយើងអាចៃិយយបាៃម្ា ងបេៀរថា 

បយើងៃងឹេេ ួបាៃអវី ឡដ បយើងៃិយយ។ បរើបលាកអនកគិរយ ងណាឡដរ្? 

 បៃោះគឺជាការ្ពិរសត្មរ់ម្ៃុសសោងំអស់ ម្ិៃថាពួកបគមៃជំបៃឿប ើ 

ត្គីសទស្ចសនា ឬអរ់បនាោះបេ។   ត្គីសទ ររិ្ស័េ បហ្ើយៃិងម្ិៃឡម្ៃត្គីសទ  

ររិ្ស័េ អាចៃិយយពាកយនៃជីវិរដូចគ្មន -ឧោហ្រ្ណ៍ ោងំពីរ្អាចៃិយយ 

 អ’ ‘កូៃត្រុស បនាោះគឺជាខ្ទម្ដ៏អស្ចា រ្យ ឡដ កូៃបាៃប្វើ, កូៃអាចកាែ យជា

ជាងសំណង់ ឬស្ចថ ររយករ្ ដ៏ អឥរបខាា ោះមន ក់បៅនថងណាម្ួយម្ិៃខាៃ។ ប្វើ

បាៃ អបហ្ើយកូៃ’។ 
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 យ ងណាកដី ត្គីសទ ររិ្ស័េមន ក់ឡដ បាៃបកើរជាថមី មៃដួងចិរតថមី។ ត្ពោះ

គម្ពីរ្បាៃមៃរៃទូ ថា បយើងជា  ‘ម្ៃុសសថមី’ (កូរិ្ថូសេី២ ៥:១៧)។ ដូបចនោះ

បហ្ើយ កនុងនាម្ជាត្គីសទ ររិ្ស័េ បយើងគួរ្ឡរៃិយយ អ ឱ្យបាៃបត្ចើៃ បហ្ើយ 

អាត្កក់ ឱ្យបាៃរិច។ បយើងអាចបធាែ យៃិយយពាកយអវិជជមៃបោយង្ហយ 

ត្រសិៃបរើបយើងមិ្ៃត្រុងត្រយ័រនកនុងការ្ការ្ពារ្ដួងចិរត ៃិងពាកយសម្ដីរ្រស់

បយើងបេបនាោះ។ បៅបព ឡដ បយើងចារ់បផដើម្គិរ បោយយកចិរតេុកោក់ 

បយើងៃងឹភ្ាក់បផអើ ថា បរើត្គីសទ ររិ្ស័េ-សូម្បីមិ្ៃោងំដឹងខ្ែួៃ-បជរ្ខ្ែួៃឯង 

ៃិងអនកដនេញកឹញារ់រ ុណាណ បនាោះ។ ៃឹងៃិយយបត្ចើៃបេៀរអំពីបរ្ឿងបៃោះ។  



 

 

ការផ្លា េ់ព្ីការៃយិាយលទៅសាកាការយពរព្រញ  ៈ 

ការត្រាេ់សៅរបេ់សយើង 

  

 កនុងនាម្ជាត្គីសទ ររិ្ស័េ ឡដ មៃជីវិរនៃត្ពោះអមា ស់បយស ូវ ហ្ូរ្កនុង

បយើង បយើងអាចបៅឱ្យហ្ួស ពីត្រឹម្ឡរការ្ៃិយយ អបាៃ - គឺបយើងអាច

ៃិយយ បហ្ើយឱ្យពរ្ដ ់ម្ៃុសស ឬស្ចថ ៃភាពបផសងៗ -បហ្ើយជាការ្ពិរ 

បយើងត្រូវបាៃត្តាស់បៅឱ្យប្វើការ្បនាោះឯង។ ត្រឡហ្ ជាការ្ឱ្យពរ្ គឺជា

ការ្ត្តាស់បៅដ៏អស្ចា រ្យម្ួយរ្រស់បយើង។ សូម្អាៃខាងបត្កាម្បៃោះ: 

 ចូរ្ឱ្យមៃចិរតេៃស់បនាត ស បហ្ើយសុភាព ឥរប្វើការ្អាត្កកស់ន ងៃឹងការ្

អាត្កក់ ឬពាកយត្រមថសន ងៃឹងពាកយត្រមថបែើយ គឺត្រូវឲ្យពរ្ វញិ បោយ

ដងឹថា ត្េងប់ាៃបៅអនករា ់គ្មន  ម្កឯបសចកតបីនាោះឯង បដើម្បបីាៃត្ពោះពរ្ជា

ម្រ្ដក(បពត្រសុេី១  ៣ :៨-៩) 

 បយើងត្រូវបាៃត្តាស់បៅបដើម្បីឱ្យពរ្ ៃិងេេ ួត្ពោះពរ្។ 

 បរ្ឿងដំរូងឡដ ត្ពោះបាៃមៃរៃទូ បៅកាៃ់អ័ោម្ ៃិងបអវ៉ាគឺជាត្ពោះពរ្ 

ម្ួយៈ 

 ត្េងប់ាៃត្រោៃពរ្ដ ប់គ បហ្ើយមៃត្ពោះរៃទូ ថា ‘ចូរ្របងោើរកូៃឲ្យ  

ចំបរី្ៃជាបត្ចើៃបែើង ឲ្យមៃបពញពាសប ើឡផៃដចីុោះ ត្រូវរហ្វង្ហោ រឡផៃដ ី ...’

(បលាកុ ១ :២៨) 

 ត្ពោះ បាៃត្រោៃពរ្ពួកបគបដើម្បីឱ្យពួកបគរបងោើរកូៃឱ្យបត្ចើៃ។ ត្ពោះពរ្ គឺ

ជារុគា ិក កខណៈរ្រស់ត្ពោះ-វាគឺជាអវីឡដ ត្េងប់្វើ!-ដូចជាត្ពោះ-ៃិងម្កពី

ត្ពោះឡដរ្-បយើងក៏មៃសិេធិអំណាច ៃិងអំណាចបដើម្បីឱ្យពរ្ដ ់អនកដនេ។



25| អំណាចដ៏អស្ចា រ្យនៃការ្ឱ្យពរ្ 

 

 ត្ពោះបយស ូវបាៃត្រោៃពរ្។ បរ្ឿងចុងបត្កាយឡដ ត្េង់បាៃប្វើ សូម្បីឡរ

បព ឡដ ត្េង់បហ្ៀរៃឹងយងបែើងបៅស្ចថ ៃសួគ៌វិញ គឺត្េង់បាៃត្រោៃពរ្

ដ ់ពកួសិសសត្េង់ៈ 

  បនាោះត្េងន់ាបំគបចញបៅត្រឹម្បរថាៃី រួ្ចត្េងប់ ើកត្ពោះហ្សត បែើង

ត្រោៃពរ្ឲ្យ កំពុងឡដ ត្េងត់្រោៃពរ្ បនាោះត្ពោះវរ្រិតាបាៃឡញកត្េងប់ចញ

ពីបគ ប ើកបែើងបៅស្ចថ ៃសួគ៌បៅ ( ូកា  ២៤:៥០-៥១) 

 ត្ពោះបយស ូវជាគំរូ្រ្រស់បយើង។ ត្េងប់ាៃមៃរៃទូ ថា បយើងគួរ្ឡរប្វើ

ដូចត្េង់ ៃូវអវីឡដ ត្េងប់ាៃប្វើឡដរ្បៅកនុងត្ពោះនាម្ត្េង់។ ត្ពោះ បាៃរ្ចនា

បយើងម្កបដើម្បីឱ្យពរ្។  



 

 

សតើអវ ីសាកាការយពរព្របបបត្ររីេទបរ េ័ទ? 

 

 បៅសម្័យសញ្ញា ចាស់ ពាកយ ‘ ការ្ឱ្យពរ្’ គឺជាពាកយបហ្បត្ពើ បារ៉ាក 

Barak។ ពាកយបៃោះមៃៃ័យថា ការ្ៃិយយរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ’។  

 បៅសម្័យសញ្ញា ថមី ពាកយ ‘ ការ្ឱ្យពរ្’ គឺជាពាកយត្កិក យូែូជា 

eulogia, ឡដ បយើងេេួ បាៃពាកយ   យូែឹជី ‘ eulogy ’ ។ ដូបចនោះ កនុង

ការ្អៃុវរតៃ៍ វាមៃៃ័យថា ‘ ៃិយយ អ’ ឬ ‘ ៃិយយពរីំណងត្ពោះហ្ឫេ័យ 

ៃិង ការ្សពវត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ’ បៅប ើម្ៃុសសណាមន ក់។  

 បនាោះបហ្ើយគឺជាៃិយម្ៃ័យនៃពាកយការ្ឱ្យពរ្ ឡដ ខុ្្ំៃឹងបត្រើបៅកនុង

បសៀវបៅបៃោះ។ ការ្ឱ្យពរ្ គឺជាការ្ៃិយយពីរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យ ៃិងការ្

សពវត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ បៅប ើម្ៃុសសណាមន ក់ ឬស្ចថ ៃភាពណាម្ួយ។ 

 ត្ពោះ, កនុងឡផនកភាគបត្ចើៃ, បោយត្បាជ្ាញាណរ្រស់ត្េង់ ត្េងប់ាៃ

សបត្ម្ចកំណរ់ការ្ង្ហរ្រ្រស់ត្េង់បៅប ើឡផៃដី ៃូវអវីឡដ ត្េង់សពវត្ពោះ

ហ្ឫេយ័ៃឹងសបត្ម្ច តាម្រ្យៈរាហ្វសដ រ្រស់ត្េង់។ បៃោះបហ្ើយគឺជារ្បរៀរ

ឡដ ត្េង់ នាអំាណាចត្ករ្រស់ត្េង់ម្កកាៃ់ឡផៃដី។ ដចូបៃោះបហ្ើយ ត្េង់

សពវត្ពោះហ្ឫេ័យឱ្យបយើងឱ្យពរ្ជំៃួសត្េង់។ ដូបចនោះ កនុងនាម្ជាត្គីសទ ររិ្ស័េ 

ខុ្្ំអាចៃិយយពរីំណងត្ពោះហ្ឫេយ័ ឬ ការ្សពវត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ បៅ

ប ើម្ៃុសសណាមន ក់ ឬស្ចថ ៃភាពណាម្ួយ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ។ 

ត្រសិៃបរើខុ្្ំប្វើការ្បនាោះបោយជំបៃឿ ៃិងបសចកដីត្សឡាញ់ បនាោះខុ្្ំមៃអំណាច

នៃស្ចថ ៃសួគ៌បៅពីបត្កាយអវីឡដ ខុ្្ំៃិយយ បហ្ើយខុ្្ំអាចរំ្ពឹងថា ត្ពោះត្េង់ៃឹង

ប្វើច នាផ្លែ ស់រដូរ្បរ្ឿងរ៉ាវពីកឡៃែងរចារុបៃន បៅកាៃ់កឡៃែងមួ្យឡដ ត្េង់
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សពវត្ពោះហ្ឫេ័យ។ បៅបព ឡដ ខុ្្ឱំ្យពរ្ៃរ្ណាមន ក់ បចញពីរំណងចិរត 

បោយកដីត្សឡាញ់ ៃិងជំបៃឿ បនាោះខុ្្អំៃុញ្ញា រឱ្យត្ពោះត្េង់សបត្ម្ចឡផៃការ្

រ្រស់ត្េង់សត្មរ់រុគា មន ក់បនាោះ។  

 ម្ា ងវិញបេៀរ ត្រឡហ្ មៃៃរ្ណាមន ក់ ៃិយយរំណងចិរតរ្រស់

ស្ចតាងំ បៅប ើៃរ្ណាមន ក់បេៀរ ឬបៅប ើខ្ែួៃឯង បោយមៃបគ្ម រំណង 

ឬ បោយនចដៃយ បនាោះបាៃអៃុញ្ញា រឱ្យអំណាចរ្រស់ស្ចតាងំ ដំបណើរ្ការ្

ឡផៃការ្រ្រស់ពួកវាសត្មរ់ម្ៃុសសបនាោះ-គឺ បដើម្បី ួច សមែ រ់ ៃិងរំផ្លែ ញ

ឡររ ុបណាណ ោះ។ រ ុឡៃត សូម្សរ្បសើរ្ដំបកើងដ ត់្ពោះជាមា ស់, 

 ត្ពោះអងាឡដ គង់បៅកនុងអនករា ់គ្មន  បនាោះត្េង់្ ំជាងអាបនាោះ ឡដ បៅ

កនុងបលាកីយផ៍ង(យ ហូាៃេី១  ៤:៤)។ 

 វាគឺជាត្ពោះរាជហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ កនុងការ្ត្រោៃពរ្-ជា្ម្មជារិនៃ   

ត្េង។់ រំណងត្ពោះហ្ឫេយ័រ្រស់ត្ពោះកនុងការ្ត្រោៃពរ្ គឹជាការ្ត្រោៃ

មួ្យឡដ គួរ្ឱ្យភ្ាក់បផអើ ខាែ ងំណាស់។ គ្មម ៃអវីឡដ អាចរញ្ឈរត់្េង់បាៃ      

បែើយ។ ត្េង់បាៃសបត្ម្ចត្ពោះហ្ឫេយ័ បដើម្បីត្រោៃពរ្ដ ់ម្ៃុសសបលាក។ 

រំណងត្ពោះហ្ឫេ័យត្េង់គឺ ត្ពោះបយស វូ ៃឹងមៃរងរអូៃត្រុសត្សីជាបត្ចើៃ។ 

បនាោះគឺ បយើងោងំអស់គ្មន បៃោះបហ្ើយ! រ ុឡៃត ខ្ណៈឡដ វាជាត្ពោះហ្ឫេយ័នៃ

ត្ពោះ កនុងការ្ត្រោៃពរ្ម្ៃុសសបលាក បនាោះត្េង់រ្តរឡរមៃត្ពោះហ្ឫេយ័ចង់ឱ្យ

រាហ្វសដ រ្រស់ត្េង់ឱ្យពរ្គ្មន បៅវិញបៅម្កជាងបៅបេៀរ។  

 បៅបព ឡដ បយើងឱ្យពរ្កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ

យងម្ក  ពីបត្ពាោះអីបយើងកំពុងឡរ្ែុោះរញ្ញា ងំៃូវអវីឡដ ត្ពោះវរ្រិតាកំពុងឡរប្វើ 

- គឺបយើងកំពុងឡរៃិយយពាកយ ឡដ ត្ពោះវរ្រិតាមៃត្ពោះហ្ឫេយ័ចង់ឱ្យ
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ពាកយបនាោះត្រូវបាៃៃិយយបចញម្ក។ ខុ្្ំបៅឡរមៃការ្អស្ចា រ្យពីភាពពិរ

រ្រស់វា។ បៅបព ឡដ ខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់ៃរ្ណាមន ក់ ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធក៏ចូ 

រួ្ម្ឡដរ្-ត្េង់រ ោះពា ម់ន ក់បនាោះ, បសចកដីត្សឡាញ់ត្រូវបាៃរបញ្ាញ បហ្ើយ

បរ្ឿងរ៉ាវមៃការ្ផ្លែ ស់រដូរ្។ ជាញឹកញារ់ ពួកបគឱ្រខុ្្ំ បត្កាយបព ខុ្្ំឱ្យពរ្ 

ឬ ពួកបគយំ បហ្ើយៃិយយថា ‘ បលាកត្គូមិ្ៃដឹងបេថា វាមៃអំណាច 

បហ្ើយត្រូវបព បវលាយ ងណាបនាោះ’  ឬក‘៏ បលាកត្គូមិ្ៃដឹងបេថាខុ្្ំត្រូវការ្ 

វារ ុណាណ បនាោះ’។ 

 រ ុឡៃតមៃបរ្ឿងខ្ែោះសំខាៃ់ឡដ ត្រូវករ់ចណំំាៈ បយើងឱ្យពរ្ បចញពីកឡៃែង

ឡដ ជិរសន ិេធជាម្ួយត្ពោះជាមា ស់ ពីត្ពោះវរតមៃរ្រស់ត្េង់។ ភាពជិរសន ិេធនៃ

 វិញ្ញា ណរ្រស់បយើងជាមួ្យត្ពោះ មៃស្ចរ្ៈសំខាៃ់ណាស់។ ពាកយរ្រស់បយើង 

គឺជាត្ពោះរៃទូ រ្រស់ត្េង់ បហ្ើយវាត្រូវបាៃចាក់បត្រងតាងំបោយអំណាច

រ្រស់ត្េង់ បដើម្បីរំបពញរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្េង់ សត្មរ់រុគា បនាោះ 

ឬស្ចថ ៃភាពបនាោះ។ រ ុឡៃតបតាោះបយើងេុកវាមួ្យឡែកសិៃ... 



 

 

េិទធិអណំាចនៃញ ញ្ញា ណរបេ់សយើង 

 បៅសម្័យសញ្ញា ចាស់ ពួកសងឃត្រូវអ្ិស្ចឋ ៃជំៃួយឱ្យត្រជាជៃ បហ្ើយ 

ត្រូវឱ្យត្រកាសពរ្ដ ់ពួកបគ។  

 ត្រូវឱ្យឯងឱ្យពរ្ដ ់ពួកកូៃបៅអុីត្ស្ចឡអ ដូបចនោះ ។ គឺៃិយយបៅពួក

បគថាៈ 

 

  សូម្ឲ្យត្ពោះបយហ្វ៉ូាត្រោៃពរ្ បហ្ើយរ្កាឯង, សូម្ឲ្យត្ពោះបយហ្វ៉ូាប្វើ

ឲ្យត្ពោះភហ្វកតត្េងភ់ែឺម្កដ ឯ់ង ត្ពម្ោងំផត ត់្ពោះគុណដ ឯ់ងផង , សូម្ឲ្យ

ត្ពោះបយហ្ូវ៉ាបងើរត្ពោះបៃត្រត្េងម់្កចំបពាោះឯង បហ្ើយត្រោៃឲ្យឯងបាៃ  

បសចកតសុីខ្ ។ 

 គឺយ ងដូបចាន ោះឡដ ពួកបគត្រូវោក់បឈាម ោះអញប ើពួកកូៃបៅអុីត្ស្ចឡអ  

បហ្ើយអញៃឹងឲ្យពរ្ដ ប់គ។ (ជៃគណនា  ៦ :២៣-២៧) 

 បៅសម្័យសញ្ញា ថមី បយើងជាត្គីសទ ររិ្ស័េ ត្រូវបាៃបៅថាៈ 

 ជាពូជបត្ជើសបរី្ស, ជាពួកសងឃហ្ែួង, ជាស្ចសៃ៍ររិ្សុេធ, ជារាហ្វសតដ៏ជា

បករ្ តិ៍អាករ្នៃត្ពោះ បដើម្បីឲ្យអនករា ់គ្មន បាៃសំឡដងបចញ ឲ្យបឃើញអស់ោងំ

 កខណៈរ្រស់ត្ពោះ ឡដ ត្េងប់ាៃបៅអនករា គ់្មន បចញពីបសចកតីងងរឹ ម្ក

កនុងពៃែឺដ៏អស្ចា រ្យរ្រស់ត្េង់ (បពត្រសុេី១  ២ :៩) 

 

 បហ្ើយត្ពោះបយស ូវ 

 ...បាៃតាងំបយើងរា ់គ្មន បែើងជាៃគរ្ បហ្ើយជាពួកសងឃថាវ យត្ពោះដ៏

ជាត្ពោះវរ្រិតា... (វវីរ្ណៈ  ១ :៦) មៃបព ម្ួយ ខុ្្ំបាៃកំពងុឡរអងាយុប ើ
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 បអុើៃ ថូរូ្ Ouen Toro, ជាកឡៃែងឡដ បយើងអាចបម្ើ បៅកាៃប់េសភាព

បផសងៗម្យួបៅកនុងណូម, កំពុងឡសវ ងរ្កស្ចរ្ឡដ ៃងឹត្រូវឡចកចាយបៅ

កាៃ់ត្កុម្អ្ិស្ចឋ ៃ។ ខុ្្ំបាៃមៃអារ្ម្មណ៍ថា ត្ពោះត្េង់មៃត្ពោះរៃទូ ដូបចនោះ   

‘ ឯងមិ្ៃដឹងថា ឯងជាៃរ្ណាបនាោះបេ’។ បព រ ុនាម ៃឡខ្បត្កាយម្កបេៀរ            

‘ ត្រសិៃបរើឯង ត្គ្មៃ់ឡរស្ចា  ់ពីសិេធិអំណាចឡដ ឯងមៃកនុងត្ពោះត្គីសទ

បយស ូវ បនាោះឯងៃឹងអាចផ្លែ ស់រដូរ្បលាកីយ៍បៃោះបាៃបហ្ើយ’។ ស្ចរ្ោងំពីរ្

ខាងប ើបៃោះ គឺសត្មរ់ឡរត្កុម្ម្ៃុសសខ្ែោះៗឡររ ុបណាណ ោះ រ ុឡៃតបត្កាយម្ក បេើរ

ខុ្្ំបាៃដឹងថា វាក៏សត្មរ់ខុ្្ំឡដរ្។  

 ខុ្្ំគិរថា ជាេូបៅបៅកនុងរ្ងវង់ត្គីសទ ររិ្ស័េ បគដឹងថា ការ្ៃិយយផ្លទ  ់

បៅកាៃ់ជំងឺ ឬ ័កខខ្័ណឌ ណាម្ួយ (ភនំម្ួយ-ម កុស  ១១ :២៣ ) បហ្ើយ

រញ្ញជ ឱ្យជា មៃត្រសិេធភាពជាងសំុឱ្យត្ពោះប្វើបៅបេៀរ  (ម ថាយ  ១០ :៨, 

ម កុស  ១៦ :១៧-១៨)។ បៃោះគឺជារេពិបស្ច្ៃ៍រ្រស់ខុ្្ំ បហ្ើយក៏ជារេ

ពិបស្ច្ៃ៍រ្រស់ម្ៃុសសជាបត្ចើៃឡដ  បីៗ មៃបគបគ្មរ្ព ឡដ សកម្ម្ 

បហ្ើយបជាគជយ័កនុងព័ៃធកចិាបត្បាសឱ្យជា ៃិងរំ្បោោះឱ្យរួ្ចឡដរ្។ ខុ្្ំបជឿ ៃូវអវី

ឡដ ត្ពោះបយស ូវមៃត្ពោះរៃទូ ជា្រ្មៃ ‘ អនករា ់គ្មន បត្បាសអនកជំងឺឱ្យជា

(បោយៃូវបឈាម ោះខុ្្)ំ។ វាម្ិៃឡម្ៃជាការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ំបេ វាជាការ្ង្ហរ្រ្រស់អនក

បេបរើ។ ចូរ្ប្វើវាបៅ។’ 

 ត្ពោះ ចង់បត្បាសឱ្យជា បហ្ើយត្េងម់ៃត្ពោះេ័យចង់ប្វើវាតាម្រ្យៈបយើង។ 

 ត្ពោះ ចង់រំ្បោោះឱ្យរួ្ច បហ្ើយត្េងម់ៃត្ពោះេ័យចង់ប្វើវាតាម្រ្យៈបយើង។

 ត្ពោះ ចង់ត្រោៃពរ្ បហ្ើយត្េងម់ៃត្ពោះេ័យចង់ប្វើវាតាម្រ្យៈបយើង។
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 បយើងអាចសំុឱ្យត្ពោះត្េងត់្រោៃពរ្ ឬក៏បយើងអាចឱ្យពរ្បោយៃូវត្ពោះ

នាម្ត្ពោះបយស ូវបាៃឡដរ្។  

  

 រ ុនាម ៃឆាន ំកៃែងផុរបៅបហ្ើយ ខុ្្ំចងចាថំា ខុ្្ំបាៃបៅប្វើការ្ម្ុៃបម ង 

បដើម្បីឱ្យពរ្ដ ់ជំៃួញរ្រស់ខុ្្។ំ ខុ្្ំបាៃចារ់បផដើម្បោយ‘ ត្ពោះអមា ស់បអើយ 

សូម្ត្រោៃពរ្ដ ់ ខ្ ូម  ត្ពុៃថុៃ Colma Brunton’។ វាដចូជាមៃ   

 កខណៈភាែ វ។ រនាទ រ់ម្កខុ្្ំបាៃរដូរ្-ដរំូងដូចជាខាម សរៃតិច-ពី‘ ត្ពោះអមា ស់

បអើយ សូម្ត្រោៃពរ្ដ ់ ខ្ូ ម  ត្ពុៃថុៃ Colma Brunton’ បៅជាៈ 

 ខ្ូ ម  ត្ពុៃថុៃ, ខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់ឯង បោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះវរ្រិតា ត្ពោះ

រាជរុត្តា ៃិងត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ។  

 ខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់ឯងបៅកនុងអាកឡែៃដ៍ បហ្ើយខុ្្ំឱ្យពរ្ឯងបៅកនុងឡវ  ិង

ថុៃ Wellington បហ្ើយខុ្្ំឱ្យពរ្ឯងបៅកនុងរំរៃ់ ។ 

 ខុ្្ំឱ្យពរ្ឯងបៅកឡៃែងប្វើការ្ បហ្ើយខុ្្ំឱ្យពរ្ឯងបៅផទោះ។ 

 ខុ្្ំរបញ្ាញៃរ្គត្ពោះបៅេីកឡៃែងបៃោះ។ 

 ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធបអើយ សូម្យងម្ក បយើងសូម្ស្ចវ គម្ៃ៍ត្េង់បៅេី

បៃោះ។ 

 ខុ្្ំរបញ្ាញបសចកតីត្សឡាញ់ ៃិងអំណរ្អរ្ ៃិងបម្ត្រីភាព ៃិងអរ់្មរ់ ៃិង

សុភាព ៃិងសរបុរ្ស ៃិងបស្ចម ោះត្រង់ ៃិងសែូ ររូរ ៃិងដឹងខាន រ ៃិងការ្រួ្រ    

រួ្ម្។ បៅកនុងត្ពោះនាម្នៃត្ពោះបយស ូវ ខុ្្ំរបញ្ាញគំៃិរពីៃរ្គត្ពោះ ឡដ ៃឹង

ជួយដ ់អរិថិជៃរ្រស់បយើងឱ្យ បជាគជ័យ  បហ្ើយប្វើឱ្យពិភពបលាកជា

កឡៃែងឡដ  អត្របសើរ្។
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 ខុ្្ំរបញ្ាញបសចកដបីម្តាត បៅេីផារ្អរិថិជៃ។ 

 ខុ្្ំរបញ្ាញបសចកដបីម្តាត បៅេីផារ្ការ្ង្ហរ្។  

 ខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់ៃិម្ិរតរ្រស់បយើងៈ ‘ ជំៃួញត្របសើរ្, ពិភពបលាកត្របសើរ្’ ។  

 កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវត្គីសទ , អាឡម្ ៃ។ 

 

 ខុ្្ំបាៃមៃអារ្ម្មណ៍ថាត្ពោះវិញ្ញា ណបាៃដឹកនាខុ្ំ្ំ ឱ្យប្វើសញ្ញា បឈើឆាោ ង

មួ្យោក់បៅមុ្ខ្ោវ ចូ  បហ្ើយខាងឯវិញ្ញា ណបាៃលារ ត្ពោះបលាហ្ិរនៃការ្

ការ្ពារ្រ្រស់ត្ពោះបយស ូវប ើជំៃួញរ្រស់បយើង។  

 ចារ់ពីបព ឡដ ខុ្្បំាៃរដូរ្ពី‘ ឱ្ត្ពោះអមា ស់បអើយ សូម្ត្រោៃពរ្ដ ់  

ខ្ូ ម  ត្ពុៃថុៃ Colma Brunton’ បៅជា ‘ ខ្ ូម  ត្ពុៃថុៃ, ខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់

ឯង បោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះវរ្រិតា ត្ពោះរាជរុត្តា ៃិងត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ 

បនាោះ បត្រងតាងំរ្រស់ត្ពោះជាមា ស់បាៃធាែ ក់ម្កប ើខុ្្ំ-ខុ្្ំបាៃមៃអារ្ម្មណ៍

ការ្សពវត្ពោះហ្ឫេ័យ ៃិងការ្អោះអាងរ្រស់ត្ពោះជាមា ស់។ វាដូចជាត្េង់មៃ

ត្ពោះរៃទូ ថា ‘ កូៃឯងេេួ បាៃបហ្ើយកូៃ, បនាោះបហ្ើយគឺអវីឡដ រិតាចង់

ឱ្យកូៃប្វើ ’ ។ បោោះបរើខុ្្ំត្រូវប្វើការ្បៃោះរារ់រ្យដង ក៏ខុ្្ំបៅឡរមៃអារ្ម្មណ៍

នៃការ្សពវត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះបៅកនុងបនាោះជារជ់ាៃិចាឡដរ្។ បហ្ើយជា      

 េធផ ? ររិ្យកាសបៅកនុងការិ្យ ័យបាៃផ្លែ ស់រដូរ្ បហ្ើយរដូរ្យ ង

រ្ហ្័ស រ្ហ្ូរបៅដ ់ចំណចុម្ួយឡដ ម្ៃុសសបៅេីបនាោះ ៃិយយជាចំហ្ 

បហ្ើយមៃការ្បងឿយ្ង ់ បហ្រុអវបីាៃជាបរ្ឿងរ៉ាវខ្ុសពីមុ្ៃឆាង យបម្ែ ោះ។ វា

ពិរជាអស្ចា រ្យណាស់។ ការ្ឱ្យពរ្ ពិរជាអាចផ្លែ ស់រដូរ្ពិភពបលាករ្រស់

បយើងបាៃឡម្ៃ។ 
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 រ ុឡៃត ខុ្្ំម្ិៃបាៃឈរ់បៅត្រង់កឡៃែងបនាោះបេ។ បៅបព ត្ពឹក ខ្ណៈបព 

ឡដ ការិ្យ ័យម្ិៃោៃ់មៃម្ៃុសសបៅបែើយ បព ខុ្្ំបដើរ្បៅកាៃ់បៅអី

រ្រស់ៃរ្ណាមន ក់ ឡដ ត្រូវការ្ត្បាជ្ាសត្មរ់ស្ចថ ៃភាពជាក់លាក់ណាម្ួយ  

ខុ្្ំៃឹងឱ្យពរ្ពួកបគ បោយោក់នដប ើបៅអីបនាោះ បោយការ្បជឿថាការ្ចាក់

បត្រងតាងំបដើម្បីរំបពញត្ពោះពរ្ ៃឹងត្រូវ្ែងបៅតាម្សំែីបៅអីបនាោះ បៅដ ់

ម្ៃុសសឡដ ៃងឹអងាយុប ើវា។ (កចិាការ្ ១៩ :១២)។ បៅបព ណាឡដ ខុ្្ំ

ដឹងពីរត្មូ្វការ្ណាមួ្យ ឡដ ម្ៃុសសត្រូវការ្ បនាោះខុ្្ំៃឹងឱ្យពរ្ដូចរ្បរៀរ

បនាោះឯង។  

 ខុ្្ំចាពំីម្ៃុសសមន ក់ ឡដ គ្មរ់ឡរងមៃេមែ រ់ៃិយយ ពាកយត្រមថ - 

គ្មរ់បាៃបត្រើត្ពោះនាម្រ្រស់ត្ពោះកនុងការ្ត្រមថ។ បព ត្ពឹកម្យួ ខុ្្ំបាៃោក់

នដប ើបៅអីរ្រស់គ្មរ់ ចងវិញ្ញា ណនៃការ្ត្រមថ បៅកនុងត្ពោះនាម្នៃត្ពោះ

បយស ូវ។ ខុ្្ំបាៃអ្ិស្ចឋ ៃដ ់បៅរី ឬរួៃដង, រ ុឡៃតជាចងុបត្កាយ វិញ្ញា ណ

អាត្កក់ឡដ បៅពីបត្កាយវា ត្រូវ ុរជងាង់ចុោះ បៅបត្កាម្អំណាចឡដ ្ំ

ជាងវា បហ្ើយការ្ត្រមថកប៏ារ់ពីវចនាៃុត្កម្កឡៃែងប្វើការ្រ្រស់រុរ្សបនាោះ

បៅ។  

 ខុ្្ំក៏ៃឹកចាពំីរុរ្សមន ក់ឡដ បាៃម្កកាៃ់ខុ្្ំឱ្យអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យគ្មរ់ គ្មរ់ចង់

ឱ្យត្ពោះជួយឱ្យបាៃបចញពីកឡៃែងប្វើការ្រ្រស់គ្មរ់ ពីបត្ពាោះត្គរ់គ្មន បៅេីបនាោះ

សុេធឡរៃិយយពាកយត្រមថ។ ខុ្្ំបាៃមៃេសសៃៈផទុយបៅវិញៈ រុរ្សមន ក់

បៃោះ បៅេីបនាោះគឺបដើម្បីឱ្យពរ្ដ ់កឡៃែងប្វើការ្រ្រស់គ្មរ់ បហ្ើយផ្លែ ស់រដូរ្    

រ រិ្យកាសបៅេីបនាោះបនាោះឯង! បយើងអាចផ្លែ ស់រដូរ្ពិភពបលាករ្រស់បយើង

បាៃ។ 
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 ខុ្្ំបាៃរបងោើរេសសៃៈម្យួ បរើត្ពោះមៃរំណងត្ពោះហ្ឫេយ័ត្រោៃពរ្

ដ ់ម្ៃុសសបលាក បនាោះត្េង់កាៃ់ឡរមៃត្ពោះហ្ឫេ័យសត្មរ់បយើង - ឡដ 

ជារាហ្វសដ រ្រស់ត្េង់, កូៃរ្រស់ត្េង់ - ឱ្យពរ្ដ ់ម្ៃុសសបលាកជាងបៅ    

បេៀរ។ បលាកអនកមៃសិេធិអំណាចខាងឯវិញ្ញា ណ។ ចូរ្បលាកអនកឱ្យពរ្

បៅ! 

 ត្ពោះវរ្រិតានៃស្ចថ ៃសួគ៌រ្រស់បយើង មៃត្ពោះហ្ឫេយ័ចង់ឱ្យបយើងច ូ

រួ្ម្ បដើម្បីប្វើការ្ជាម្ួយត្េង់កនុងការ្ង្ហរ្ជួយរំ្បោោះ ។ បយើងអាចឱ្យពរ្ដ ់

ម្ៃុសសបោយការ្បត្បាសឱ្យជា ៃិងការ្ជួយសបហ្វង្ហា ោះ រ ុឡៃតបយើងក៏អាចឱ្យពរ្

ដ ់ម្ៃុសសបលាកបោយពាកយសម្ដីរ្រស់បយើងឡដរ្។ បយើងគឺជាម្ៃុសស ឡដ 

ត្ពោះត្េង់បត្រើកនុងការ្ឱ្យពរ្ដ ់បលាកយី។៍ វាជាអភ័យឯកសិេធ ៃិងេំៃួ ខ្ុស

ត្រូវអវីបម្ែោះបេ! 

 ដូបចនោះបហ្ើយសត្មរខុ្់្ំ ការ្ឱ្យពរ្ គឺជាការ្ៃិយយរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យ

រ្រស់ត្ពោះបៅប ើជីវិររ្រស់ម្ៃុសស ឬស្ចថ ៃភាពណាមួ្យបោយកដីត្សឡាញ ់

ឡភនកបរើក បោយបគ្ម រំណង, សិេធិអំណាច ៃិងអំណាច, បចញពីវិញ្ញា ណ

ឡដ បពញបោយត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ។ ត្គ្មៃ់ឡរោក់ត្ពោះពរ្ ឱ្យបៅជា

សកម្មភាពជំបៃឿ បោយត្គ្មៃ់ឡរ ត្រកាសរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ 

សត្មរ់ម្ៃុសស ឬសកម្មភាពរ ុបណាណ ោះ។ បៅបព បយើងត្រកាសរំណង  

ត្ពោះឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ  បយើងរបញ្ាញសម្រថភាពរ្រស់ត្ពោះ បដើម្បីផ្លែ ស់រដូរ្

បរ្ឿងរ៉ាវ ពីកឡៃែងរចាុរបៃន ឱ្យបៅជាកឡៃែងម្ួយឡដ ត្េង់សពវត្ពោះហ្ឫេ័យ។  

 បហ្ើយ ចូរ្ចាថំា- បយើងមៃពរ្ ពីបត្ពាោះបយើងឱ្យពរ្។ 



 

 

  

  

 

 

 

 



 

 



 

 

សោលការណ៍ 

េំខាៃ់ៗខ្ាះ 

ប្វើឱ្យមាតស់្អា ត ជាជីវតិរសប់ៅ 

 មៃោងំពាកយឱ្យពរ្ ៃិងពាកយត្របេចផ្លត ស្ច បចញម្កពីមរ់ឡរ១បនាោះ

ឯង រងរអូៃបអើយ ម្ិៃគួរ្គរបីឲ្យមៃដបូចនោះបែើយ(យ កុរ  ១៩ :១២)។  

 

 បរើឯងៃឹងរបញ្ាញអវីឡដ នថែ វបិសស ម្ិៃឡម្ៃរ្រស់បស្ចម កបត្គ្មកពីមរ់

រ្រស់ឯង បនាោះឯងៃឹងបាៃដូចជាមរ់អញ បគៃឹង វ ិម្កឯឯង វញិ ឡរឯង

មិ្ៃត្រូវត្រែរ់បៅឯបគបេ(បយបរ្ម  ១៥ :១៩ខ្)។ 

 

 ត្រសិៃបរើបលាកអនក ចង់ៃិយយរំណងត្ពោះហ្ឫេយ័រ្រស់ត្ពោះ បៅប ើ

ម្ៃុសស អ  ៊ើចឹង បលាកអនកត្រូវឡរបជៀសពីការ្ៃិយយពាកយណា ឡដ បស្ចម ក 

បត្គ្មក-ឬក៏អាត្កក់ជាងបស្ចម កបត្គ្មកបៅបេៀរ។ 

 

សុុំព្ពោះវញិ្ញា ណបរសិទុ ធនវូអ្វីដែ ព្តូវនយិាយ 
 ោស់វិញ្ញា ណរ្រស់បលាកអនក (តាម្រ្យៈការ្ថាវ យរងាំ ឬការ្ៃិយយ

ភាស្ចដនេ)។ សំុត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ  បដើម្បីឱ្យត្េង់អៃុញ្ញា រឱ្យបលាកអនក

មៃ វិញ្ញា ណ ឡដ ដងឹពីបសចកដីត្សឡាញ់រ្រស់ត្ពោះ សត្មរ់ម្ៃុសសឡដ 

បយើងចង់ឱ្យពរ្។ សូម្អ្ិស្ចឋ ៃដូចបៃោះ: 

 ឱ្ត្ពោះវរ្រិតាបអើយ បរើត្េង់មៃត្ពោះេ័យចង់មៃត្ពោះរៃទូ ដចូបម្ដច?
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 សូម្ត្េង់ត្រោៃពាកយឱ្យពរ្សត្មរ់ម្ៃុសសបៃោះផងចុោះ។ បរើកូៃអាចប ើក

េឹកចិរត ឬកំស្ចៃដចិរតគ្មរ់/នាងយ ងដចូបម្ដច? 

 

ការឱ្យពរ ខសុពីការទ ូអ្ង្វរ 
 ម្ៃុសសភាគបត្ចើៃ បឃើញថាមៃការ្ ំបាកកនុងការ្បរ្ៀៃៃិយយបចញៃូវ

ពាកយឱ្យពរ្។ ជាៃិចាកា  ពួកបគចារ់បផដើម្ ‘ េូ អងវរ្ ’ សំុឱ្យត្ពោះវរ្រិតា

ត្រោៃពរ្។ បោោះរី បៃោះគឺជាការ្ អ, ពាកយឱ្យពរ្ តាម្រ្បរៀរបៃោះ គឺត្គ្មៃ់ឡរ

ជាការ្អ្ិស្ចឋ ៃឡររ ុបណាណ ោះ បហ្ើយវាជាការ្សំខាៃ់កនុងការ្ស្ចា  ់ពីភាពខ្ុស

គ្មន ។ ការ្ៃិយយ ឬការ្ត្រកាសឱ្យពរ្ ម្ិៃអាចជំៃួសឱ្យការ្អ្ិស្ចឋ ៃ ឬការ្

េូ អងវរ្បាៃបេ រ ុឡៃតជានដគូៃឹងគ្មន - ពួកបគ ត្រូវឡរបដើរ្ជាម្ួយគ្មន ។  

 អនកៃិពៃធ រ៉្យ ហ្ោដវីៃ Roy Godwin  ៃិង បដវ រ៉្បរ ៊ើរស៍ Dave 

Rorberts  បាៃោក់បសចកដបីៃោះកនុងបសៀវបៅរ្រស់គ្មរ់ ការ្រងអុរ្ត្ពោះគុណ 

The Grace Outpouring បាៃយ ង អៈ  

 បៅបព បយើងឱ្យពរ្ បយើងបម្ើ ឡភនកម្ៃុសស (ត្រសិៃបរើបនាោះ ជាស្ចថ ៃ

ភាព) បហ្ើយៃិយយផ្លទ  ់បៅកាៃ់គ្មរ់ ឬនាង។ ឧោហ្រ្ណ៍ ត្រឡហ្ ជា

បយើងៃិយយដចូបៃោះ, ‘ ខុ្្ំឱ្យពរ្អនកបោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះអមា ស់ សូម្ឱ្យត្ពោះ

គុណនៃត្ពោះបយស ូវត្គីសទសថ ិរបៅប ើអនក, ខុ្្ំឱ្យពរ្អនកបៅកនុងត្ពោះនាម្នៃត្េង់ 

សូម្ឱ្យបសចកដីត្សឡាញ់នៃត្ពោះវរ្រិតា ហ្ ុ៊ុំព័េធអនក ៃិងរំបពញអនក, សូម្ឱ្យ

អនកបាៃដងឹបៅកនុងវញិ្ញា ណយ ងបត្ៅរ្រស់អនក ថាត្េង់េេួ អនកយ ងបពញ

ប ញ ៃិងោងំត្សងុ បហ្ើយរី្ករាយត្ពោះហ្ឫេ័យៃងឹអនក។’ 

 សូម្ករ់ចំណំា សពវនាម្រុរិ្សៈ ‘ ខុ្្ំ’  ។   គឺ ខុ្្ំ បៃោះបហ្ើយឡដ ត្រកាស
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ឱ្យពរ្កនុងត្ពោះនាម្នៃត្ពោះបយស ូវបៅប ើម្ៃុសសផ្លទ  ់។ ខុ្្ំ ម្ិៃបាៃអ្ិស្ចឋ ៃ

បៅកាៃ់ត្ពោះបដើម្បីសំុត្ពោះពរ្បេ ឡរ ខុ្្ំ បាៃៃិយយឱ្យពរ្បោយបត្រើសិេធិ

អំណាច ឡដ ត្ពោះបយស ូវត្រោៃឱ្យខុ្្ំ វិញ បដើម្បីត្រកាសពរ្បៅប ើម្ៃុសស 

ត្របយជៃ៍ឱ្យត្េង់យងម្កត្រោៃពរ្ដ ់ពកួបគ។  

 

ក ុុំបកោ  បោស 
 កុំឱ្យបថាោ  បោស ថាបរើៃរ្ណាមន ក់សម្ ឬម្ិៃសម្េេួ ត្ពោះពរ្ 

បនាោះបែើយ។ ត្ពោះពរ្ពិរ ត្រូវបាៃៃិយយបៅប ើៃរ្ណាមន ក់ ឬអវីម្ួយ គឺ

ពិពណ៌នាពីរ្បរៀរឡដ ត្ពោះេរបម្ើ ពកួបគ។ ការ្បផ្លដ រត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់

ត្ពោះ គឺម្ិៃឡម្ៃបៅប ើអវីឡដ អាចប ចបែើងកនុងបព បនាោះបេ រ ុឡៃតគឺអវីឡដ 

ៃឹងត្រូវបកើរបែើងខាងម្ខុ្ វិញ។  

 

 ឧោហ្រ្ណ៍ ត្ពោះបាៃបៅបលាកគីឌាៃ ថា ‘ អនកពូឡកកាែ ហាៃ’ (ពួក

បៅហាវ យ ៦:១២) ឡដ បៅបព បនាោះ គ្មរ់ម្ិៃឡម្ៃជាអនកកាែ ហាៃអីបនាោះ

បេ! ត្ពោះបយស ូវបាៃបៅ បលាកបពត្រុស ថា ‘ ថម’ (ម ថាយ  ១៦ :១៨) មុ្ៃ

បព ឡដ គ្មរ់មៃ ‘ ស្ចម ’ កនុងការ្ ីភាពឯករាជរ្រស់អនកដនេបនាោះវិញ។ 

ជាងបៃោះបៅបេៀរ  បយើងអាៃ ‘ ត្ពោះ....ឡដ ត្េងប់ត្បាសម្ៃុសសស្ចែ រ់ឲ្យរ្ស់

បែើង វញិ ោងំមៃត្ពោះរៃទូ ពីរ្រស់ឡដ គ្មម ៃ េុកដូចជាមៃបហ្ើយ’        

(រូ៉្ម្ ៤:១៧)។ ត្រសិៃបរើបយើងយ ់ពបីសចកដីបៃោះ  វាៃឹងរំបារ់ការ្ ំបអៀង

រ្រស់បយើងបៅរ្ក‘ ការ្បថាោ  បោស’ បៅប ើៃរ្ណាមន ក់ថាគួរ្េេួ ត្ពោះពរ្ 

ឬក៏អរ់បហ្ើយ។ 



40| អំណាចដ៏អស្ចា រ្យនៃការ្ឱ្យពរ្ 

 

 ម្ៃុសសសម្េេួ ត្ពោះពរ្កាៃ់ឡររិច ពួកបគកាៃ់ឡរត្រូវការ្វា។ ៃរ្ណា

ឡដ ឱ្យពរ្ដ ់ម្ៃុសសឡដ ម្ិៃសម្េេួ ត្ពោះពរ្ បនាោះៃឹងេេ ួបាៃត្ពោះពរ្

ដ៏្ំជាងបគ ត្រែរ់ម្កវិញ។  

ឧោហរណ៍មួ្យប ើកម្កបង្ហា ញ 
 ឧរមថា មៃរុរ្សមន ក់បឈាម ោះ ហ្វហ្វដិ Fred មៃរញ្ញា បរ្ឿងផឹកត្ស្ច។ 

ត្រពៃធរ្រស់ហ្វហ្វិដ ម្ិៃសរាយចិរតជាម្ួយគ្មរ់បេ ដូបចនោះបហ្ើយត្រឡហ្ ជា

នាង អ្ិស្ចឋ ៃឡររដូចបៃោះ:‘ ឱ្ត្ពោះអមា ស់បអើយ សូម្ត្េង់ត្រោៃពរ្ដ ់

ហ្វហ្វិដ។ សូម្ឱ្យគ្មរ់បបាោះរង់ការ្ផឹកត្ស្ច បហ្ើយស្ចដ រ់េូ រងាំផង’។ រ ុឡៃត 

វាៃឹងមៃអំណាចឆាង យជាងបៃោះបៅបេៀរ បរើនាងៃិយយដូចបៃោះ វិញ:  

 ហ្វហ្វិដ អូៃសូម្ឱ្យពរ្រងបោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ។ សូម្ឱ្យឡផៃការ្

រ្រស់ត្ពោះសត្មរ់ជីវរិរង បាៃសបត្ម្ច។ សូម្ឱ្យរងកាែ យជារុរ្ស, ជារដី 

ៃិងជាឳពុកមន ក់ឡដ ត្ពោះត្េង់សពវត្ពោះហ្ឫេយ័។ អូៃសូម្ឱ្យពរ្រងឱ្យមៃ

បសរី្ភាពពីការ្បញៀៃត្ស្ច។ អូៃសូម្ឱ្យពរ្រងៃូវបសចកដីសុខ្ស្ចៃដ នៃត្ពោះ  

ត្គីសទ ។ 

 ការ្ឱ្យពរ្េី១ គឺជាការ្េុករញ្ញា ឱ្យត្ពោះបោោះត្ស្ចយ។ វាអរ់មៃការ្

ខ្ិរខ្-ំគឺខ្ជិ ។ បហ្ើយវាក៏ជាការ្បថាោ  បោស ៃិងមៃភាពសុចរិ្រខ្ែួៃឯង 

បហ្ើយបផ្លដ រប ើអំបពើបាររ្រស់ហ្វហ្វិដ។ 

 ការ្ឱ្យពរ្េី២ រត្ម្ូវឱ្យមៃការ្គិរបត្ចើៃជាងម្ុៃ ៃិងត្សឡាញ់ជាង   

ម្ុៃ។ វាម្ិៃឡម្ៃបថាោ  បោស បហ្ើយវាបផ្លដ របៅប ើសកាដ ៃុព រ្រស់ហ្វហ្វិដ 

ជាជាងស្ចថ ៃភាពរចាុរបៃនរ្រស់គ្មរ់។ ថមីៗបៃោះ ខុ្្ំបាៃឮម្ៃុសសមន ក់ៃិយយ

ថា ស្ចតាងំវាស្ចា  ់បឈាម ោះ ៃិងសកាដ ៃុព រ្រស់បយើង រ ុឡៃតវាបៅបយើង
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បោយៃូវអំបពើបាររ្រស់បយើង ខ្ណៈឡដ ត្ពោះត្េង់ស្ចា  ់អំបពើបាររ្រស់

បយើង ឡរត្េង់បៅបយើងបោយៃូវបឈាម ោះ ៃិងសកាដ ៃុព ពិររ្រស់បយើង។ 

ការ្ឱ្យពរ្េី២ គឺត្សរតាម្ឡផៃការ្ ៃិងរំណងត្ពោះហ្ឫេយ័រ្រស់ត្ពោះជាង។ 

វា្ែុោះរញ្ញា ងំៃូវ ដួងត្ពោះហ្ឫេយ័នៃការ្បត្បាសបលាោះរ្រស់ត្ពោះ។ សូម្ចាថំា 

ត្ពោះត្សឡាញ់ហ្វហ្វិដ។ 



 

 

ស្ថា ៃភាព្ស្េងៗបដលសយើងអាចៃឹងត្របឈម 

 

 ខុ្្ំគឺជាសិសស នៃការ្ឱ្យពរ្។ បៅបព ឡដ ខុ្្ំបាៃចារ់បផដើម្ដំរូង ខុ្្ំម្ិៃ

បាៃដឹងពីរ្បរៀរឱ្យពរ្បេ បហ្ើយខុ្្កំម៏្ិៃបឃើញថាវាជួយអវីដ ខុ្់្ំបត្ចើៃឡដរ្។ 

ឡរខុ្្ំបាៃចារ់បផដើម្ដឹងយ ងរ្ហ្័សថា មៃស្ចថ ៃភាពបផសងៗជាបត្ចើៃ, ដូបចនោះ

បហ្ើយ ខុ្្ចំង់ផដ ់សំបណើដ ់បលាកអនកឡដ ប្វើតាម្។ បលាកអនកអាចយក

 ំនាបំៃោះ បៅតាម្រត្ម្ូវការ្នៃស្ចថ ៃភាពជាក់ឡសដ ងណាម្ួយរ្រស់បលាកអនក 

បហ្ើយបៅតាម្អវីឡដ បលាកអនកបជឿថាត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ ត្េង់មៃត្ពោះ

ហ្ឫេយ័ចង់ឱ្យអនកៃិយយ។ វាត្រូវការ្ការ្អៃុវរត រ ុឡៃត េធផ គឺសម្ៃឹង     

េេួ ។  

 

ការឱ្យពរែ អ់្សអ់្នកដែ ព្រមាថ ឬ ្ ដាកប់ណ្ដា ស្អ
បោកអ្នក 
 បត្ចើៃឆាន ំកៃែងផុរបៅបហ្ើយ មៃៃិបយជិកមន ក់ឡដ បេើរឡរលាឡ ងពី

ការ្ង្ហរ្ គ្មរ់បាៃម្កកាៃផ់ទោះរ្រស់ខុ្្ំ បដើម្បីញុាកំាបហ្វ ៃិងៃិយយពាកយលា។ 

ជំបៃឿរ្រស់នាងគឺ តាម្ឃ្លែ រ្រស់ ញូបអច New Age - ‘ បេព្ីតា បៅកនុង’  

‘ Goddess within’  បហ្ើយៃងិ ‘ ដូច’ ‘ like’ ។ កនុងបព សៃទនា នាងបាៃ

ៃិយយថា ត្កុម្ហ្ ុៃពីរ្ចុងបត្កាយឡដ នាងបាៃប្វើ បហ្ើយចាកបចញម្ក 

សុេធឡរដួ រ្ ំោងំអស់។ បព បនាោះ ខុ្្ំម្ិៃោៃ់បាៃកាែ យជាត្គីសទ ររិ្ស័េ

យូរ្រ ុនាម ៃបនាោះបេ រ ុឡៃតបោោះរីជាដូបចាន ោះ ខុ្្ំបាៃដឹងថាពាកយរ្រស់នាងគឺជា

ពាកយរណាដ ស្ចឡដ បហ្ៀរៃឹកចុោះម្ក។ ខុ្្ំបាៃមៃអារ្ម្មណ៍ភ័យខាែ ចរៃតិច
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ឡដរ្ រនាទ រ់ម្កបៅកនុងអារ្ម្មណ៍រ្រស់ខុ្្ំ ខុ្្ំបាៃរដិបស្មិ្ៃេេួ យកវា  

បែើយ។ រ ុឡៃតខុ្្ំម្ិៃបាៃបៅដ ់ជហំា ៃប ើសបនាោះ គឺឱ្យពរ្នាងបេ។ រនាទ រ់ពី

សំុការ្អៃុញ្ញា រិពីនាង បដើម្បីអ្ិស្ចឋ ៃៃូវអវីឡដ មៃបៅកនុងដងួចិរតរ្រស់ខុ្្ំ, 

ខុ្្ំគួរ្ឡរបាៃៃិយយដូចបៃោះ វិញៈ 

  បដរូរ៉ា (ម្ិៃឡម្ៃជាបឈាម ោះពិររ្រស់នាងបេ) ខុ្្ចំងឥេធិព នៃអារ្មរ់

បៅកនុងជីវិររ្រស់នាង។ ខុ្្ំឱ្យពរ្នាងកនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវត្គីសទ ។ ខុ្្ំសូម្ 

ត្រកាស បសចកដីសរបុរ្សនៃត្ពោះប ើនាង។ សូម្ឱ្យរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យនៃ

ត្ពោះ សត្មរ់ជីវិររ្រស់នាង បាៃសបត្ម្ច... ខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់អំបណាយោៃ

រ្រស់នាង សូម្ឱ្យវាជាពរ្ដ ់អនាគរៃិបយជករ្រស់នាង បហ្ើយសត្មរ់

ថាវ យសិរី្រុ្ងបរ្ឿងដ ់ត្ពោះ។ សូម្ឱ្យនាងកាែ យជាហ្វសដ ីដ៏អស្ចា រ្យមន ក់រ្រស់ត្ពោះ 

ឡដ ត្េង់សពវត្ពោះហ្ឫេយ័។ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ, អាឡម្ ៃ។ 

 

ឱ្យពរែ អ់្សអ់្នកដែ ប្វើ ប ឬបែិបស្បោកអ្នក 

 បព ម្ួយ ខុ្្ំបាៃអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យហ្វសដ ីមន ក់ ឡដ កំពុងមៃរញ្ញា ផែូវចិរត ៃិង

ហ្ិរ្ញ្ាវរថុ បត្កាយបព រដីរ្រស់នាងបាៃចាកបចញពីនាងបៅ។ ខុ្្ំបាៃសួរ្

នាង ថាបរើនាងអាចអរ់បោសឱ្យរដីរ្រស់នាងបាៃឬអរ់។ ឡម្ៃ វាពិបាក 

រ ុឡៃតបដើម្បីកិរតិយសរ្រស់នាង នាងបាៃអរ់បោសឱ្យគ្មរ់។ រនាទ រ់ម្កខុ្្ំបាៃ

សួរ្នាងបេៀរថា បរើនាងអាចឱ្យពរ្ដ ់រដីរ្រស់នាងបាៃបេ។ នាងដចូជា

ភ្ាក់បផអើ រៃតិច រ ុឡៃតនាងបពញចិរតកនុងការ្ឱ្យពរ្។ បោោះរីជារដីរ្រស់នាងម្ិៃ

មៃវរតមៃបៅេីបនាោះក៏បោយ   ខុ្្ំបាៃឱ្យនាងៃិយយៈ    អូៃសូម្ឱ្យពរ្រង

បលាករដី ។ សូម្ឱ្យត្គរ់ោងំឡផៃការ្រ្រស់ត្ពោះ សត្មរ់ជីវរិរ្រស់រង ៃិង 
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អាពាហ្៍ពិពាហ្៍រ្រស់បយើង មៃផ ឡផែ។ សូម្ឱ្យរងកាែ យជារុរ្ស ជារដី 

ៃិងជាឳពុកមន ក់ ឡដ ត្ពោះត្េង់សពវរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យ។ សូម្ឱ្យត្ពោះគុណ 

ៃិងបសចកដីបម្តាត ករុ្ណានៃត្ពោះ បៅជាម្ួយរង។ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ, 

អាឡម្ ៃ។ 

 

 វាពិបាកកនុងការ្ចារ់បផដើម្ រ ុឡៃតរនាទ រ់ម្ក នាងក៏ចារ់បាៃដួងត្ពោះ

ហ្ឫេយ័រ្រស់ត្ពោះវរ្រិតា បហ្ើយ បត្រងតាងំរ្រស់ត្ពោះបាៃធាែ ក់ម្ក។ បយើង

ោងំពីរ្នាក់ បាៃយំ បោយត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធបាៃរបត្ម្ើបៅកាៃ់នាង 

បហ្ើយខុ្្ំក៏បជឿថា បៅកាៃ់រដីរ្រស់នាងដូចគ្មន ឡដរ្។ ផែូវរ្រស់ត្ពោះ ម្ិៃឡម្ៃជា

ផែូវរ្រស់បយើងបេ។  

 ឱ្យពរ្កនុងស្ចថ ៃភាពោងំបៃោះ គឺជាភាពកាែ ហាៃ-អស្ចា រ្យ,សូម្បី-ៃិងដចូ

ជាត្ពោះត្គីសទ ។  

 

 ការ្ឱ្យពរ្ដ ់អនកឡដ ម្ិៃសម្េេួ  គឺជាដួងត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់់ត្ពោះ-

ឯកបេសរ្រស់ត្េង។់ សូម្ពិចារ្ណា ពីបចារ្ឡដ ឆាោ ងជិរត្ពោះបយស ូវ ឬពី

ហ្វសដ ីមន ក់ឡដ ត្រូវបាៃចារ់បោយការ្ផិរ។ ចុោះបលាកអនក ៃិងខុ្្ំវិញ? 

 ការ្ឱ្យពរ្គឺ ‘ ម្ិៃឡម្ៃជាឡររបលាកិយ៍បេ’ បហ្ើយត្រឆំាងៃឹង

 វិចារ្ណញ្ញា ណ-វាម្ិៃឡម្ៃជាអវីឡដ ម្ៃុសសកំពុងសថ ិរកនុងស្ចថ ៃភាពឈឺចារ់ 

មៃអារ្ម្មណ៍ចង់ប្វើបនាោះបេ។ រ ុឡៃត វាជាផែូវរ្រស់ត្ពោះ បហ្ើយក៏អាច

ពាបា ោងំអនកឱ្យពរ្ ៃិងអនកេេ ួពរ្ផង។ វាការ់ផ្លដ ច់អស់ោងំេឹកពុ 

នៃភាព វីងជូចរ់ ការ្សងសឹក ការ្រូចចិរត ៃិងកំហ្ឹង ឡដ អាចៃឹងប្វើបារ
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ដ ់រូ្រកាយរ្រស់បលាកអនក ឬ ប្វើឱ្យជីវិររ្រស់បលាកអនកបៅជាខ្ែី។  

 បៃោះគឺជាអុីឡម្ មួ្យឡដ ខុ្្ំបេើរឡរេេ ួបាៃថមីៗពី Denis ដិៃៃិសៈ

 ត្រឡហ្ ជាពីរ្ឡខ្ម្ុៃ ខុ្្ំបាៃៃិយយជាមួ្យរងត្រសុរ្រស់ខុ្្ំតាម្     

េូរ្ស័ពទ។ បយើងម្ិៃសូវបាៃោក់េងគ្មន បត្ចើៃបេ បោយស្ចរ្ឡរគ្មរ់រ្ស់បៅ 

ៃិងប្វើការ្កនុងេីត្កងុបផសង។  

 បព ការ្សនាទ ៃយ ងរាក់ោក់រ្រស់បយើងោងំពីរ្ ជរិឈាៃដ ់េី

រញ្ារ់ ខុ្្ំបាៃសួរ្គ្មរ់ថា បរើគ្មរ់អៃុញ្ញា រឱ្យខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់ជំៃួញ ឡដ គ្មរ់

ប្វើជាម្ួយត្រពៃធរ្រស់គ្មរ់ឡដរ្ឬបេ។ គ្មរ់ម្ិៃបាៃប្ែើយររបោយត្សួ 

បនាោះបេ។ គ្មរ់បៅជាបឈែ ើយឡម្ៃឡេៃ បហ្ើយៃិយយអវីម្ា ងឡដ ប្វើឱ្យខុ្្ខំ្ចូ

ចិរត ខុ្្ំគិរថាេំនាក់េំៃងរ្រស់បយើង ត្រឡហ្ ៃឹងឡរកបាក់រ្ហ្ូរបហ្ើយ។ 

បោោះរីជាដូបចាន ោះក៏បោយ ត្គរ់នថង ឬសបាដ ហ្៍បត្កាយៗម្កបេៀរ ដូចឡដ ខុ្្ំ

រ្ស់បៅតាម្ជីវរិ្ម្មតា ខុ្្ំបាៃបត្រើបគ្ម ការ្ណ៍ អំណាចដ៏អស្ចា រ្យនៃការ្

ឱ្យពរ្ បោយៃិយយបសចកដីបម្តាត រ្រស់ត្ពោះ បៅប ើជំៃួញរ្រស់រងត្រសុ

រ្រស់ខុ្្ំមន ក់បនាោះ។ ជួៃកា ខុ្្ំប្វើវាពីរ្ ឬរីដងកនុងម្យួនថង។  ុោះរីឡខ្បត្កាយ

ម្ក   ម្ុៃនថងត្គីសទម ស រងត្រសុរ្រស់ខុ្្ំបាៃបេម្កខុ្្ំ ដចូជាម្ិៃមៃអវីបកើរ

បែើងអ  ៊ើចឹង។ ខុ្្ំមៃការ្ភ្ាក់បផអើ ជាខាែ ងំ ចំបពាោះឥរិ្យរថរាក់ោក់រ្រស់

គ្មរ់ បហ្ើយអរ់មៃការ្រូចចិរតអី រ្វាងបយើងោងំពីរ្នាកប់នាោះបេ។

 អំណាចដ៏អស្ចា រ្យនៃការ្ឱ្យពរ្ បៅកា ៈបេសៈខាងបត្ៅការ្ត្គរ់ត្គង

រ្រស់បយើង ពិរជាដំបណើរ្ការ្ឡម្ៃ។ សូម្សរ្បសើរ្របម្ោើងដ ់ត្ពោះអមា ស់។ 
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ឱ្យពរែ អ់្សអ់្នកដែ រកបរឿង្បោកអ្នក 
 បរ្ឿងម្ួយកនុងចបំណាម្បរ្ឿងឡដ ប្វើឱ្យបយើងខ្ឹងខាែ ងំបនាោះគឺ បៅបព 

ឡដ ម្ៃុសសអាតាម ៃិយម្ ម្ិៃពិចារ្ណា ឬរៃែំបព ប្វើចរាចរ្ណ៍។ វាបកើរ

បែើងរា ់បព ។ ពាកយសម្ដីរ្រស់អនកម្ិៃបជឿ បកើរមៃបៅកនុងចិរត បហ្ើយ

បចញពីមរ់ម្ួយរំ្បពច។ បព បហ្រុការ្ណ៍បៃោះបកើរបែើង បយើងកំពុងឡរោក់

រណាដ ស្ចម្ៃុសសមន ក់ឡដ ត្ពោះត្េង់បាៃរបងោើរ បហ្ើយត្េង់ត្សឡាញ់បគ។ 

ត្េង់អាចៃឹងការ្ពារ្ជំៃួសបគ។ 

ប ើកបត្កាយបព បហ្រុការ្ណ៍បៃោះបកើរបែើង ត្រូវឱ្យពរ្ដ ់អនកបរើក

ម្ ូរូ ជំៃួសឱ្យការ្ៃិយយពាកយខ្ងឹៈ 

ខុ្្ំសូម្ឱ្យពរ្ដ ់បកមងត្រសុមន ក់បនាោះ ឡដ ចូ ការ់ម្ុខ្ខុ្្ំ( ចួរៃែំការ្

រត្ម្ង់ជួរ្), ខុ្្ំសូម្ត្រកាសបសចកដីត្សឡាញ់រ្រស់ត្េង់ប ើបគ។ ខុ្្ំសូម្

របញ្ាញបសចកដីសរបុរ្សនៃត្េង់បៅប ើបគ ៃិងត្គរ់ោងំរំណងត្ពោះហ្ឫេយ័

នៃត្េង់សត្មរ់ជីវរិរ្រស់គ្មរ់។ ខុ្្ំសូម្ឱ្យពរ្ដ ់បកមងត្រសុមន កប់នាោះ 

បហ្ើយខុ្្ំសូម្បៅសកាដ ៃុព រ្រស់គ្មរ់ឱ្យម្ក។ សូម្ឱ្យគ្មរ់បៅដ ់ផទោះ

បោយសុវរថភាព បហ្ើយជាត្ពោះពរ្បៅដ ់ត្គួស្ចរ្រ្រស់គ្មរ់ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះ

បយស ូវ, អាឡម្ ៃ។ 

ឬ កឡ៏ររម្ៃិសូវផែូវការ្ៈ 

 ត្ពោះវរ្រិតា កូៃសូម្ឱ្យពរ្ដ ់អនកបរើកឡាៃបនាោះ បៅកនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះ

បយស ូវ។ សូម្ឱ្យបសចកដីត្សឡាញ់ត្េង់បដញតាម្គ្មរ់ោៃ់ បហ្ើយចារ់គ្មរ់!
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 អនកអាៃមន ក់ កនុងចំបណាម្អនកអាៃរ្រស់ខុ្្ំ បាៃប្វើការ្អបងោរគួរ្ឱ្យចារ់

អារ្ម្មណ៍ម្ួយៈ 

 បរ្ឿងឡដ ខុ្្បំាៃករ់សមា  ប់នាោះគឺថា ត្ពោះពរ្បាៃផ្លែ ស់រដូ រ្ខុ្្ំ។  

 ឧោហ្រ្ណ៍ ខុ្្ំម្ិៃអាចឱ្យពរ្ដ ់អស់អនកណាឡដ ប្វើឱ្យខុ្្ខំ្ឹងបនាោះបេ 

រនាទ រ់ម្កខុ្្ំៃិយយ-ឬក៏គិរ-គំៃិរខ្ុសបៅបៅកាៃ់ពួកបគ- បនាោះមិ្ៃត្រឹម្ត្រូវ

បែើយ។ ជំៃួសឱ្យការ្បនាោះ ខុ្្ំកំពុងរំ្ពឹងេុកបៅ េធផ អពីការ្ឱ្យពរ្ វញិ...ជី

ប ៀៃ Jillian 

 បព ម្ួយ ខុ្្មំៃម្ិរតភកដិមន ក់បឈាម ោះ ចៃ John បាៃអបញ្ាើញខុ្្ំបៅ

អ្ិស្ចឋ ៃឱ្យត្គួស្ចរ្ម្ួយឡដ មៃជបមែ ោះបរ្ឿងបករ្ ដិ៍ម្រ្រក។ ជបមែ ោះបាៃអូស

រនាែ យ បហ្ើយកាៃ់ឡរខាែ ងំបែើងៗ។ ខុ្្ំបាៃបសន ើសំុ ជំៃួសឱ្យការ្អ្ិស្ចឋ ៃ 

បយើងឱ្យពរ្ដ ់ស្ចថ ៃភាពបនាោះវិញ។ 

 បយើងសូម្ឱ្យពរ្ដ ់ស្ចថ ៃភាពជបមែ ោះបករ្ ដិ៍ម្រ្រកបៃោះ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះ

បយស ូវ។ បយើងម្កជំោស់ការ្ឡរកបាក់បៃោះ ភាពតាៃរឹង ៃិងការ្បឈាែ ោះ

ត្រឡកក បហ្ើយបយើងសូម្ត្រឡ ងភាពយុរតិ្ម្៌ ៃិងភាពបសម ើគ្មន  ៃិងការ្ផសោះ

ផា។ បព បយើងឱ្យពរ្ស្ចថ ៃភាពបនាោះ បយើងោក់គំៃិរ ៃិងរំណងត្បាថាន

រ្រស់បយើងម្ួយឡែក បហ្ើយបយើងរបញ្ាញត្ពោះ ៃិងអៃុញ្ញា ររំណងត្ពោះ

ហ្ឫេយ័រ្រស់ត្េង់សត្មរ់ការ្ឡរងឡចកបករ្ ដិ៍ម្រ្រកបនាោះ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះ

បយស ូវ, អាឡម្ ៃ។ 

 កនុងរ្យៈបព ពីរ្ រីនថង រញ្ញា បនាោះត្រូវបាៃបោោះត្ស្ចយបោយសៃដិភាព។

 ខុ្្ំបពញចិរតៃូវអវីឡដ អនកអាៃរ្រស់ខុ្្ំមន ក់បេៀរបាៃៃិយយៈ ខុ្្ំមៃ

ការ្ភ្ាក់បផអើ យ ងខាែ ងំ បោយ ‘បព បវលាប្ែើយរររ្ហ្័ស  ’ ឡដ ខុ្្ំបាៃ
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បឃើញបៅកនុងការ្ឱ្យពរ្អនកដនេ។ វាដូចជាត្ពោះជាអមា ស់ត្េង់បត្រៀម្ជា

បត្សច កនុងការ្ចូ បៅកនុងបសចកដតី្សឡាញ់ម្ៃុសសបនាោះ បោយបយើងត្គ្មៃ់់ឡរ

របញ្ាញការ្អ្ិស្ចឋ ៃឱ្យពរ្បៅប ើពួកបគ-បលាកត្គូគង្ហវ   ោរី្ៃ អូ សិៃ,

េីត្កងុ ចាងំ ហ្សិៃ, ត្ពោះវហិារ្ណាស្ចរី្ៃ អរិ្កិៃ Pastor Darin Olson, 

Junction City, Oregon Nazarene Church. 

 ការ្ឱ្យពរ្ពិរជាអាចផ្លែ ស់រដូ រ្ពិភពបលាករ្រស់បយើងបាៃឡម្ៃ។ 



 

 

ការយពរព្រជំៃួេយពរការដាក់បណាដ ស្ថខ្ាៃួឯង 

ការែឹង្ នងិ្ការបណ្ដា ចប់ណ្ដា ស្អ 
 គំៃិរោងំបៃោះមៃ កខណៈេូបៅយ ងណាៈ‘ ខុ្្ំមៃរូ្រអាត្កក,់ ខុ្្ ំងង់, 

ខុ្្ំបឆារ, ខុ្្ំម្ិៃវាងនវ, គ្មម ៃៃរ្ណាចូ ចិរដខុ្្ំបេ, ត្ពោះម្ិៃអាចៃងឹបត្រើខុ្្ំបាៃបេ

, ខុ្្ំជាម្ៃុសសមៃបារ...?’ មៃបសចកដីភូរជាបត្ចើៃឡដ ស្ចតាងំ ប្វើឱ្យ

បយើងបជឿ។  

 ខុ្្ំមៃម្ិរតភកដិមន ក់ឡដ ៃិយយដូបចនោះត្គរ់បព  ‘ អូ, ឯងជាបកមងត្សី

 ងង់, រូ៉្ស(ម្ិៃឡម្ៃបឈាម ោះពិររ្រស់នាងបេ)។ ឯងប្វើឱ្យត្ចរូកត្ចរ ់ម្ដង

បេៀរបហ្ើយ, ម្ិៃបចោះប្វើអីត្រូវបេ... ’ 

 សូម្កុំថាតាម្ ឬេេួ រណាដ ស្ចបៃោះឱ្យបស្ចោះ! ឡរត្រូវឱ្យពរ្ខ្ែួៃឯង     

 វិញ។ 

  

 ខុ្្ំចងចាពីំស្ចថ ៃភាពត្កុម្អ្ិស្ចឋ ៃមួ្យ។ ខុ្្ំបាៃស្ចា  ់ពីវិញ្ញា ណគ្មម ៃ

រនម្ែបៅប ើហ្វសដ ីមន ក់ឡដ ម្កបដើម្បីអ្សិ្ចឋ ៃ។ កនុងបព កំពុងអ្ិស្ចឋ ៃ នាង

បាៃៃិយយថា ‘ ខុ្្ំ ងង’់ ។ ខុ្្ំបាៃសួរ្នាងថា បរើនាងបាៃឮសំបែងបនាោះម្ក

ពីណា។ នាងបាៃៃិយយថា ឳពុកមដ យរ្រស់នាងបាៃៃិយយវា ម្កប ើ  

នាង។ គួរ្ឱ្យពិបាកចិរតយ ងណា...េូបៅយ ងណា។ 

 ខុ្្ំបាៃនានំាងឱ្យៃិយយតាម្ត្របយគខាងបត្កាម្ៈ 

 កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ, ខុ្្ំសូម្អរ់បោសឱ្យឳពុកមដ យរ្រស់ខុ្្ំ។ ខុ្្ំអរ់

បោសឱ្យខ្ែួៃឯង។ ខុ្្ំផ្លដ ច់ពាកយឡដ ឳពុកមដ យខុ្្ំ ៃិងខុ្្ំ ៃិយយម្កប ើខ្ែួៃ 

ឯង។ ខុ្្មំៃគំៃិររ្រស់ត្ពោះត្គីសទ ។ ខុ្្ំឆាែ រ។ 
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 បយើងបាៃរបណដ ញវិញ្ញា ណរដិបស្ ៃិងគ្មម ៃរនម្ែ បោយខ្ែីៗ។ រនាទ រ់

ម្កខុ្្ំបាៃឱ្យពរ្ដ ់នាង បហ្ើយត្រកាសប ើនាងថា នាងជារុត្រីរ្រស់ត្ពោះ 

នាងមៃរនម្ែចំបពាោះត្េង់ បហ្ើយត្េង់ៃឹងបត្រើនាងបដើម្បីឱ្យពរ្ដ ់អនកបផសង

បេៀរ ត្ពម្ោងំនាកំារ្ពាបា អារ្ម្មណ៍ ៃិងបសចកដីសងឃឹម្ដ ់អនកដនេ។ 

ខុ្្ំបាៃឱ្យពរ្នាងៃូវបសចកដីកាែ ហាៃ។ 

 នាងេេ ួបាៃត្ពោះពរ្បៃោះរៃតិចម្ដងៗ។ នាងបាៃចារ់បផដើម្របញ្ាញរ្សម ី។ 

មួ្យសបាដ ហ្៍បត្កាយម្ក នាងបាៃបរ្ៀររារ់ពីបសចកដី អឡដ ត្ពោះបាៃប្វើការ្

ម្កប ើនាង។ បយើងពិរជាអាចផ្លែ ស់រដូរ្ពិភពបលាករ្រស់បយើងបាៃ។ 

 ត្គរ់គ្មន អាចប្វើបរ្ឿងបៃោះបាៃ។ ត្ពោះគម្ពីរ្ គឺបពញបោយរំណងត្ពោះ

ហ្ឫេយ័រ្រស់ត្ពោះ សត្មរ់ម្ៃុសស បហ្ើយបយើងអាចត្រកាសរំណងត្ពោះ

ហ្ឫេយ័ោងំបៃោះបៅប ើម្ៃុសស។  

 ខុ្្ំចង់ឡចកចាយឧោហ្រ្ណ៍ម្ួយបេៀរ។ ថមីៗបៃោះ ខុ្្ំបាៃអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យហ្វសដ ី

មន ក់ឡដ ឈឺត្កពោះ។ បព ឡដ ខុ្្កំពំុងឡរអ្ិស្ចឋ ៃ ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ

បាៃសណឋ ិរប ើនាង បហ្ើយនាងកាៃ់ឡរឈឺជាងម្ុៃពីរ្ដង បោយបត្ពាោះ

 វិញ្ញា ណអាត្កក់បហ្ៀរៃឹងបចញពីនាង។ នាងបាៃ្ូរ្បសបើយ ចំៃួៃពីរ្ រីនថង 

ឡរបត្កាយម្កក៏ឈឺត្កពោះវិញបេៀរ។ នាងបាៃសួរ្ថា បហ្រុអវី, ត្ពោះអមា ស់

បអើយ? នាងបាៃមៃអារ្ម្មណ៍ថា ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធបាៃរំ្ឮកនាងពីបរ្ឿង

មួ្យ គឺម្ុៃបហ្រុការ្ណ៍បនាោះបកើរបែើង បព នាងបាៃបៅកឡៃែងបបាោះជំរំុ្ម្ួយ    

មៃមន កប់ាៃៃិយយបៅកាៃ់នាងថា សូម្ឱ្យនាងត្បាកដថា នាងចំអិៃស្ចច់

មៃ់ឱ្យបាៃ អ បរើម្ិៃដូបចាន ោះបេ ៃឹងមៃអនកឈឺ។ នាងបាៃប្ែើយររថា នាង

ម្ិៃចង់ឈឺបេកនុងរ្យៈបព ពីរ្ រីនថងបនាោះ(ជារ្យៈបព សៃនិបារ), រ ុឡៃត
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បត្កាយបនាោះម្កវាម្ិៃអីបេ។ នាងត្រូវឡររំបាក់អំណាចនៃពាកយឡដ នាង

បាៃៃិយយបោយមិ្ៃបាៃគិរ រនាទ រ់ម្កនាងបាៃជាសោះបសបើយវិញ ។  

ការឱ្យពរែ ម់ាតខ់ លនួឯង្ 

  ខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ់មរ់រ្រស់ខុ្្ំឱ្យរបញ្ាញឡររ្រស់នថែ វបិសស ម្ិៃឡម្ៃរ្រស់

បស្ចម កបត្គ្មកបែើយ បដើម្បីកាែ យជាត្ពោះឱ្សឋ រ្រស់ត្ពោះជាមា ស់ (ឡផអកបៅប ើ      

បយបរ្ម ១៥ :១៩)  

 ការ្អស្ចា រ្យរ្រស់ត្ពោះបយស ូវជាបត្ចើៃ បាៃសបត្ម្ចបោយការ្មៃត្ពោះ 

រៃទូ ។ ឧោហ្រ្ណ៍ ‘ អបញ្ជ ើញបៅចុោះ កូៃបលាកៃឹងរ្ស់បៅបេ’ (យ ូហាៃ 

៤ :៥០)។  ខុ្្ំចងប់ាៃអ  ៊ើចងឹឡដរ្ ដូបចនោះបហ្ើយខុ្្ំឱ្យពរ្ដ ម់រ់រ្រស់ខុ្្ំ ៃិង

ត្រយ័រនៃូវអវីឡដ ៃឹងបចញពីវាម្ក។ 

 បព ម្ួយ ខុ្្ំ ៃិងត្រពៃធរ្រស់ខុ្្ំបាៃស្ចន ក់បៅកនុងសណាឋ គ្មរ្បៅកនុង   

ណូម។ បយើងបាៃឮសំបែងោរិ្កាយំ បសទ ើរ្ឡរឥរឈរ់ឈរ្បពញម្ួយ    

យរ់។ រនាទ រ់ពីយំពីរ្ រីយរ់ម្ក, ត្រពៃធរ្រស់ខុ្្ំ បាៃបៅកាៃ់េីលាៃខាងម្ុខ្ 

បហ្ើយសួរ្នារី្ជាមដ យថា មៃបរ្ឿងអវ។ី នាងបាៃៃិយយថា នាងក៏មិ្ៃដងឹ

ឡដរ្ រ ុឡៃតបពេយបាៃឱ្យថាន ំផសោះ បកមងបៃោះបាៃប ររីដងបហ្ើយ ឡរអរ់ត្គ្មៃ់បរើ

អីរៃតិចបស្ចោះ។ ត្រពៃធរ្រស់ខុ្្ំបាៃសួរ្នាងថា ខុ្្ំអាចអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យកូៃរ្រស់

នាងបាៃបេ នាងបាៃយ ត់្ពម្ បោយមៃការ្សងស័យ។ ដូបចនោះ កនុងភាស្ច

បារំាងម្្យម្រ្រស់ខុ្្ំ ខុ្្បំាៃអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យោរិ្កាបនាោះ បហ្ើយបាៃៃិយយ

បោយជំបៃឿ ប ើបកមងបនាោះថា ‘ នាងៃឹងបដក ក់ដចូជាបកមង’ បហ្ើយនាងក៏

បាៃបដក ក់ដចូបកមងឡម្ៃ។  
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ការឱ្យពរែ គ់ុំនតិខ លនួឯង្ ជាញឹកញារ់ ខុ្្ំៃិយយថា, 

 ខុ្្ំឱ្យពរ្គំៃិរខ្ែួៃឯង ខុ្្ំមៃគំៃិររ្រស់ត្ពោះត្គីសទ ។ ដូបចនោះបហ្ើយ ខុ្្ំគិរ

គំៃិររ្រស់ត្េង់។ សូម្ឱ្យគំៃិររ្រស់ខុ្្ំ ជាកឡៃែងររិ្សុេធ ឡដ ត្ពោះវញិ្ញា ណ

ររិ្សុេធសពវត្ពោះហ្ឫេ័យសណឋ ិរបៅ។ សូម្ឱ្យវាេេួ បាៃពាកយនៃរត្ម្ិោះ 

ៃិងត្បាជ្ា ៃិងការ្បរើកសឡម្ដង។ 

 

 ពីមួ្យបព បៅម្ួយបព  ខុ្្ំពបិាកៃឹងរ្កាភាពររិ្សុេធនៃគំៃិរខ្ែួៃឯង, 

បហ្ើយខុ្្ំបាៃរ្កបឃើញថា ការ្ឱ្យពរ្បៃោះ ជួយខុ្្ំបាៃ។ ខុ្្ំក៏ឱ្យពរ្ដ ់ការ្

ត្សបម្ើ ត្សនម្រ្រស់ខុ្្ំឡដរ្ ឡដ ៃងឹត្រូវបត្រើសត្មរ់ការ្ អ ម្ិៃឡម្ៃ

សត្មរ់ការ្អាត្កក់បនាោះបែើយ។ នថងម្ុៃ ខុ្្ំបាៃមៃការ្ ំបាកជាម្យួការ្

ត្សបម្ើ ត្សនម្រ្រស់ខុ្្-ំវាបាៃប្វើដំបណើរ្ បៅកាៃ់ត្គរ់កឡៃែងបផសងៗឡដ ខុ្្ំ

ម្ិៃចង់បៅ-បហ្ើយត្ពោះត្េងប់ាៃរណាដ  ឱ្យខុ្្ំបាៃយ ់  ‘ ចូរ្បម្ើ បៅកនុង

ការ្ត្សបម្ើ ត្សនម្រ្រស់ឯង អំពីត្ពោះបយស ូវប្វើការ្អស្ចា រ្យ...រនាទ រ់ម្ក

បម្ើ ខ្ែួៃឯងប្វើវា ’ ។ ខុ្្ំបាៃរ្កបឃើញថា វាមៃត្រសិេធភាពបត្ចើៃ កនុងការ្

គិរអវីឡដ  អៗ (ពី ីព ៤ :៨) ជាជាង ម្ិៃគិរអវីបស្ចោះ! បហ្ើយការ្ឱ្យពរ្

ដ ់គំៃិរ ៃិងការ្ត្សបម្ើ ត្សនម្ខ្ែួៃឯង ជួយសបត្ម្ចបគ្ម បៅនៃភាព

ររិ្សុេធយ ង្បំ្ង។  

 មៃបព ម្ួយ កំពុងឡដ ខុ្្ំមៃអារ្ម្មណ៍រូចចិរត ៃឹងការ្ររាជ័យកនុង

គំៃិររ្ស់បៅរា ់នថង ពាកយឡដ មៃបៅចំបរ្ៀងចាស់បាៃបចញម្កបៅកនុងដួង

ចិរតរ្រស់ខុ្្ំៈ 

ឱ្ ត្ពោះអមា ស់នៃដួងចិរតខុ្្ំបអើយ សូម្ត្េង់ប្វើជាៃិម្ិរតរ្រស់េូ រងាំ 
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គ្មម ៃៃរ្ណាបត្ៅពីត្េង់ ឡដ អាចជួយសបហ្វង្ហា ោះេូ រងាំបាៃបែើយ ។ 

ត្េង់ជាគំៃិរដ៏ អរំផុររ្រស់េូ រងាំបោោះយរ់ ឬនថង 

បព ភ្ាក់ ឬបព បដក ត្ពោះវរតមៃត្េង់ជាពៃែឺរ្រស់េូ រងាំ។ 

 

ការឱ្យពរែ រូ់បកាយខ លនួបយើង្ 
 បរើបលាកអនកស្ចា  ់ខ្គម្ពីរ្បៃោះឡដរ្ឬបេៈ‘ ចិរតឡដ សរាយ ជាថាន ំយ ង

 វិបសស’(សុភាសិរ ១៧ :២២)?  ត្ពោះគម្ពីរ្កំពុងមៃរៃទូ ថា រាងកាយ

រ្រស់បយើង ប្ែើយររបៅកាៃ់ពាកយ ៃិងគំៃិរវិជជមៃៈ 

 ខុ្្ំសូម្ឱ្យពរ្ដ ់រាងកាយរ្រស់ខុ្្ំ។ នថងបៃោះ ខុ្្ំរំបាក់បសចកដីេៃ់បខ្ាយពី

ខ្ែួៃឯងបចញ។ 

  ខុ្្ំសូម្ឱ្យពរ្ដ ់សុខ្ម ភាពរាងកាយរ្រស់ខុ្្ំ។  

  

 បព មួ្យបនាោះ ខុ្្ំបាៃបម្ើ វីបដអូ អំពីរុរ្សមន ក់ឡដ មៃរញ្ញា បរោះដងូ

្ងៃ់្ងរ្។ សរ្នសឈាម្រដូរ្ (Bypass)រ្រស់គ្មរ់សទ ោះ។ គ្មរ់បាៃឱ្យពរ្ដ ់

សរ្នសឈាម្ (Arteries) ោងំអស់រ្រស់គ្មរ់កនុងរ្យៈបព រីឡខ្ គ្មរ់បាៃ

ត្រកាសថាពួកវាត្រូវបាៃរបងោើរបោយការ្បការខាែ ច ៃិងអស្ចា រ្យ។ បៅបព 

ឡដ គ្មរ់ត្រែរ់បៅជួរបពេយវិញ គ្មរ់ត្រូវបាៃរ្កបឃើញថា មៃសរ្នស

ឈាម្រដូរ្ថមី! 

 ខុ្្ំបាៃគិរថា ចង់ស្ចក បងវាសត្មរឡ់សបករ្រស់ខុ្្ំ។ ខុ្្ំបាៃមៃរញ្ញា

រ្លាកកំបៅនថងតាងំឡរពីកំបលាោះម្កបម្ែ ោះ។ បព ខុ្្ំមៃវ័យចំណាស់ ដុំរូចៗ

បចញតាម្ស្ចម  ៃិងខ្នង បហ្ើយត្រូវការ្បត្រើថាន ំពាបា ជាបរ្ៀងរា ់ពីរ្ រីឡខ្
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ម្ដង។  ខុ្្ំបាៃចារ់បផដើម្ ឱ្យពរ្ដ ់ឡសបករ្រស់ខុ្្ំ។ ដំរងូបែើយ ខុ្្បំាៃត្គ្មៃ់

ឡរឱ្យពរ្កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវរ ុបណាណ ោះ។ រនាទ រ់ពីខុ្្ំបាៃអាៃអំពី្ម្មជារិ

នៃឡសបក វាបាៃប្វើឱ្យខុ្្ំរដូរ្េសសៃៈរ្រស់ខុ្្ំ។ ខុ្្ំបាៃដឹងខ្ែួៃឯងថា បោោះរីជា

ខុ្្ំមៃឡសបកត្គរដណដ រ់ពីខាងបត្ៅក៏បោយ ក៏ខុ្្ំមិ្ៃបាៃដឹងបត្ចើៃអំពីបកាសិ

ការ្ឡដ ្ំជាងបគបៅកនុងរាងកាយខុ្្ំឡដរ្។ ខុ្្ំបាៃៃិយយអំពីវា ឡរម្ិៃបាៃ

ៃិយយបៅកាៃ់វាបេ- ត្រឡហ្ ជាខុ្្មំ្ិៃឡដ ៃិយយ អអំពីវាបេបម្ើ បៅ-

ឡរខុ្្ំឡររ្ជារអូញឡរអរ្បៅវិញ- ខុ្្ំរ្ម្ិ គុណ។ 

 រ ុឡៃតឡសបក គឺអស្ចា រ្យ។ វាជាត្រព័ៃធត្រជាក់ ៃិងអនាម្័យ។ វាការ្ពារ្

រាងកាយពីការ្វាយ ុករ្រស់បម្បរាគ បហ្ើយវាពាបា ខ្ែួៃវា។ វាត្គរ

ដណដ រ់ ៃិងការ្ពារ្ឡផនកខាងកនុងោងំអស់ បហ្ើយប្វើការ្បាៃយ ង អ។  

 សូម្អរ្ត្ពោះគុណដ ់ត្ពោះ-ភាពត្ជួញ ៃិងអវីៗោងំអស់។ បយើងឱ្យពរ្

ដ ឯ់ង ឡសបក។ 

 បត្កាយពីរី រួៃឡខ្នៃការ្ឱ្យពរ្បៃោះ ឥែូវឡសបករ្រស់ខុ្្ំជិរជាអស់

បហ្ើយ រ ុឡៃតគៃែឹោះបនាោះគឺថា បព ឡដ ខុ្្បំាៃចារ់បផដើម្សរ្បសើរ្ ៃិងអរ្ត្ពោះ

គុណសត្មរ់វា។ វាត្រូវបាៃរបងោើរបោយការ្បការខាែ ច ៃិង អស្ចា រ្យ។  វា

ជាបម្បរ្ៀៃមួ្យយ ងត្បាកដ។ ការ្រអូញឡរអរ្របណដ ញអាណាចត្កត្ពោះ ការ្អរ្

ត្ពោះគុណោក់ោញវា។ 

 បៃោះគឺជាេីរនាទ  ់ម្កពីមិ្រតភកដិរ្រស់ខុ្្ំ, David Goodman បដវីរ ហ្ាូដ

ឡម្ ៃៈ  

 រ ុនាម ៃឡខ្ម្ុៃ ខុ្្ំបាៃឮបលាក  រី្ឆារ អ្ិរាយប ើបម្បរ្ៀៃ ការ្ឱ្យពរ្-ជា

បម្បរ្ៀៃម្ួយឡដ ម្ិៃរ ោះពា ់អាត្កក់អវបីនាោះបេ ឡរវាមៃសបម្ែងខ្ទរ្ខាទ រ្ម្កពី
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ត្ជងុមខ ង។  េធផ  បនាោះគឺថា ត្ពោះពរ្ មិ្ៃឡម្ៃឡរជាអវីឡដ បយើងសំុត្ពោះ

បនាោះបេ ឡរបយើងជាត្គីសទ រ រិ្ស័េ បរើម្ិៃឡម្ៃេំៃួ ខ្ុសត្រូវ, ក៏បយើងមៃ

សិេធអំណាច នាយំកបៅកាៃ់ពិភពបលាកឡដ ធាែ កច់ុោះបៃោះឡដរ្, បហ្ើយកនុង

នាម្ជាេូររ្រស់ត្ពោះ ត្រូវប្វើឱ្យមៃឥេធិព ដ ់ជីវរិរុគា បផសងបេៀរ 

សត្មរ់ៃរ្គត្ពោះ។ បយើងអាចបចញបៅ ឱ្យពរ្កនុងជីវរិរ្រស់ពួកបគ បហ្ើយ

កនុងបព ជាម្យួគ្មន  រង្ហា ញត្ពោះត្គីសទ ដ ់ពួកបគ។  

 គំៃិរបៃោះ អ បព មន ក់បនាោះគិរអំពីអនកដនេ ឡរគំៃិរបៃោះ ជាការ្វាយ

ជញ្ញជ ងំឥដឋសត្មរ់ខុ្្ ំវញិ បព ឡដ ខុ្្ំគិរឡរពីឱ្យពរ្ខ្ែួៃឯង។ ខុ្្ំម្ិៃអាច

អត្ងួៃគំៃិរ ឡដ ខុ្្ំម្ិៃសម្ៃឹងេេួ  ឡដ ខុ្្ំមៃភាពអាតាម ៃិយម្ 

រ្ម្ិ គុណចំបពាោះត្ពោះបចញបាៃបេ។ គំៃិររ្រស់ខុ្្ំ ត្រូវបាៃរដូរ្ បៅបព 

ឡដ ខុ្្ំបាៃបឃើញថា បយើងឡដ ជាត្គីសទ ររិ្ស័េ ជាភាវៈថមីបាៃបកើរជាថមី  

បហ្ើយត្រូវបាៃរបងោើរម្កសត្មរ់បគ្ម រំណង ៃិងឡផៃការ្រ្រស់ត្ពោះ ឡដ 

ត្េងម់ៃសត្មរ់បយើង។ ដូបចាន ោះបហ្ើយ រូ្រកាយឡដ បយើងមៃឥែូវបៃោះ គឺ

ជារ្រស់ឡដ បយើងគួរ្ឡរឱ្យរនម្ែ ៃិងឡថរ្កា-ឥែូវបៃោះ សរុ្ររួ្ម្ម្ក បយើង

ជាេីស្ចន ក់អត្ស័យរ្រស់ត្ពោះវញិ្ញា ណររិ្សុេធ។  

 ស្ចរ្ម្ួយបនាោះបាៃៃិយយថា ខុ្្ំបាៃចារ់បផដើម្ ពិបស្ច្ៃ៍ខ្ែីម្ួយ-បរ្ៀង

រា ់នថង ខុ្្ំបាៃភ្ាក់ពីបគង ខុ្្ំបាៃឱ្យពរ្ដ ់ឡផនកម្ួយនៃរាងកាយរ្រស់ខុ្្ំ អរ្

គុណវាសត្មរ់ការ្ង្ហរ្រ្រស់វា សរ្បសើរ្វាឡដ ប្វើការ្បាៃ អ។ ខុ្្បំាៃ

សរ្បសើរ្ត្មម្នដរ្រស់ខុ្្ំសត្មរ់ភាពថនឹករ្រស់វា សត្មរ់ជំនាញឡដ ពកួ

បគត្រូវប្វើបព ត្រូវការ្ ៃិងបត្ចើៃបេៀរ។ ខុ្្ំបាៃសរ្បសើរ្ដ ់បជើងរ្រស់ខុ្្ំ 

សត្មរ់ការ្ប្វើការ្ម្ិៃបចោះបៃឿយហ្រ់ កនុងការ្ប្វើដបំណើរ្ ៃិងប បឿៃរ្រស់វា
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សត្មរ់សម្រថភាពរ្រស់ពួកបគកនុងការ្ប្វើការ្ង្ហរ្រួ្ម្។ ខុ្្ំសរ្បសើរ្រាងកាយ

រ្រស់ខុ្្ំ សត្មរ់ប្វើការ្ត្សោុះគ្មន បាៃ អ។ មៃបរ្ឿងចឡម្ែកមួ្យបាៃបកើរបែើង

ពីការ្បៃោះ។  

 ពីបត្ពាោះឡរខុ្្ំមៃអារ្ម្មណ៍ត្សួ ជាងម្ៃុ ោងំរាងកាយ ៃិងអារ្ម្មណ៍ ខុ្្ំ

ក៏បាៃគិរបឃើញអំពីកំភួៃនដរ្រស់ខុ្្ំ ឡដ បាៃឈឺរ ុនាម ៃឡខ្- ជំងបឺនាោះ ដូចជា

ឈឺបៅកនុង្អឹង ឡដ ត្រូវត្ចបាច់ថនម្ៗញឹកញារ់ រ្ហ្ូរដ ់យ ងបហាច

ណាស់បាៃបារ់ឈឺបខាទ កៗ។ ខុ្្ំបាៃបផ្លដ រត្រង់កឡៃែងបៃោះ បោយសរ្បសើរ្រាង

កាយរ្រស់ខុ្្ំឡដ មៃសម្រថភាពពាបា  សត្មរ់ការ្រស ូរ្រស់វាររៃឹង

អវីឡដ ត្រឆំាងៃឹងវា សត្មរ់ការ្ជួយគ្មពំារ្       ខ្ណៈឡដ ឡផនកបផសងៗ

បេៀរ ត្រូវការ្ការ្ជួសជុ ។ វាត្រឡហ្ ឡររីសបាដ ហ្៍បេ ឡដ ខុ្្បំាៃភ្ាក់ពី

បគងបព ត្ពឹក បហ្ើយដងឹខ្ែួៃថា ខុ្្ំឡ ងមៃអារ្ម្មណ៍ឈឺនដដូចម្ុៃ គឺបាៃ

បារ់ោងំត្សងុ ឡ ងត្រែរ់ម្កវញិបេៀរបហ្ើយ។  ខុ្្ំបាៃដងឹថា ខ្ណៈ

ឡដ មៃបព បវលា ៃិងេកីឡៃែងសត្មរ់អំបណាយោៃនៃការ្បត្បាសឱ្យជា 

ប្វើការ្តាម្រ្យៈជំបៃឿ សត្មរ់ជាត្របយជៃ៍ដ ់អនកដនេបផសងបេៀរ បនាោះក៏

មៃផែូវបផសងបេៀរ បរើកសត្មរ់បយើងោក់េងជាម្ួយអំបណាយោៃនៃការ្

បត្បាសឱ្យជាកនុងបយើងឡដរ្។ វាគឺជាបម្បរ្ៀៃ កនុងការ្រនាទ រខ្ែួៃ ឡដ បយើង

អាចេកុចិរត ៃូវអវីឡដ ត្ពោះបាៃត្រោៃម្កដ ់រូ្រកាយថមីរ្រស់បយើង ឡដ 

បយើងៃឹងបចញបៅបោយេំៃុកចិរតកនុងផែូវនៃជីវរិថមី ៃិងរ្ស់រ្បវកី។ 

 ខុ្្ំបាៃេេួ េីរនាទ  ់ជាបត្ចើៃ អំពីការ្បត្បាសឱ្យជាខាងរូ្រកាយ បោយ

ប្ែើយររបៅៃឹងការ្ឱ្យពរ្។ បលាកអនកក៏អាចអាៃបរ្ឿងោងំបៃោះបាៃឡដរ្បៅ 
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ការឱ្យពរែ ផ់្ទោះ អាពាហពិ៍ពាហ ៍ នងិ្កនូៗរបសប់ោក
អ្នក 
 ផ្ទោះរបសប់ោកអ្នក-ព្ពោះពរ្ម្មតាែ ផ់្ទោះ 
 វាជាគំៃិរ អកនុងការ្ឱ្យពរ្ផទោះរ្រស់បលាកអនក បហ្ើយប្វើវាបរ្ៀងរា ់ម្ួយ

ឆាន ំម្ដង។ ការ្ឱ្យពរ្េីកឡៃែង ឡដ បលាកអនករ្ស់បៅ ជាការ្ចូ រួ្ម្បត្រើសិេធិ

អំណាចត្ព ឹងវិញ្ញា ណរ្រស់បលាកអនក បៅកនុងត្ពោះត្គីសទ បយស ូវ បដើម្បី

ថាវ យ ៃិងឡញកេកីឡៃែងបនាោះជាររិ្សុេធសត្មរ់ត្ពោះអមា ស់។ វាជាការ្កំពុង

អបញ្ជ ើញត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ ឱ្យយងម្ក បហ្ើយរបណដ ញអវីៗឡដ ម្ិៃឡម្ៃ

ម្កពីត្ពោះ ឱ្យបចញឆាង យ។  

 ផទោះ ម្ិៃឡម្ៃត្រឹម្ឡរជាឥដឋ ៃិងបាយអរ ុបណាណ ោះបេ- វាក៏មៃរុគា ិក

 កខណៈឡដរ្។ បលាកអនកមៃសិេធតិ្សរចារ់ចូ បៅកនុងផទោះរ្រស់បលាក

អនក ឬក៏អនកបផសងបេៀរមៃសិេធិត្សរចារ់ច ូបៅកាៃ់ផទោះបនាោះមុ្ៃ ឬក៏

ត្េពយសម្បរតិរ្រស់បលាកអនក ម្ុៃឡដ បលាកអនកកាៃ់ការ់វា។ មៃបរ្ឿងរ៉ាវ

បផសងៗ អាចៃឹងបកើរបែើងបៅកឡៃែងបនាោះ ឡដ បាៃនាោំងំត្ពោះពរ្ ៃិងរណាដ

ស្ច។ ម្ិៃថាមៃអវីបកើរបែើងបនាោះបេ វាជាសិេធិអំណាចរ្រស់បលាកអនកកនុង

ការ្កំណរ់ឱ្យមៃ កខណៈររិ្យកាស នៃ វិញ្ញា ណឡររណា ចារ់ពីបព 

បៃោះបៅ។ ត្រសិៃបរើបៅឡរមៃសកម្មភាពវិញ្ញា ណអាត្កក់ ពីមា ស់បដើម្

បេៀរ បលាកអនកអាចៃឹងមៃអារ្ម្មណ៍ដឹង បហ្ើយវាបត្សចឡរបៅប ើបលាក

អនក កនុងការ្របណដ ញវិញ្ញា ណោងំបនាោះបចញ។ 

 ជាការ្ពិរ បលាកអនកត្រូវគិរថា បរើ វិញ្ញា ណអាត្កក់អវីខ្ែោះ ឡដ បលាក

អនកអាចៃឹងអៃុញ្ញា រឱ្យចូ ផទោះរ្រស់បលាកអនកបោយមិ្ៃដឹងខ្ែួៃ។ បរើបលាក
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អនកមៃគំៃូរ្ វរថុរុរាណ បសៀវបៅ រហ្វៃតី ឬ DVDS  ឡររបលាកិយ៍ ឡដរ្

ឬបេ? បរើកម្ម វិ្ីេូរ្េសសៃ៍អវីខ្ែោះ ឡដ បលាកអនកអៃុញ្ញា រឱ្យមៃ? បរើមៃ

បារបៅកនុងផទោះរ្រស់បលាកអនកឡដរ្ឬបេ?  

 បៃោះគឺជាការ្ឱ្យពរ្ស្ចម្ញ្ាម្ួយឡដ បលាកអនកអាចប្វើបាៃ បព ឡដ 

បលាកអនកបដើរ្ការ់ផទោះពីរៃទរ់មួ្យបៅរៃទរ់មួ្យៈ  

 ខុ្្ំសូម្ឱ្យពរ្ដ ់ផទោះបៃោះ ជាផទោះរ្រស់បយើង។ ខុ្្ំសូម្ត្រកាសថា ផទោះបៃោះ

ជាកម្មសិេធិរ្រស់ត្ពោះ, ខុ្្ំសូម្ថាវ យវាបៅកាៃ់ត្ពោះ បហ្ើយោក់វាបៅបត្កាម្ការ្

ដកឹនារំ្រស់ត្ពោះបយស ូវត្គីសទ ។ វាគឺជាផទោះនៃត្ពោះពរ្។ ខុ្្ំសូម្ផ្លដ ច់ត្គរ់ោងំ

រណាដ ស្ច ឡដ មៃបៅកនុងផទោះបៃោះ បោយៃូវត្ពោះបលាហ្ិររ្រស់ត្ពោះ      

បយស ូវ។     ខុ្្ំេេួ យកសិេធិអំណាច ប ើត្គរ់ោងំវញិ្ញា ណអាត្កក់កនុងត្ពោះ

នាម្ត្ពោះបយស ូវ ខុ្្ំរញ្ញជ វាឱ្យបចញឥែូវបៃោះ បហ្ើយមិ្ៃត្រូវត្រែរ់ម្កវញិ

បែើយ។ ខុ្្ំរបណដ ញត្គរ់ោងំវញិ្ញា ណនៃការ្បឈាែ ោះត្រឡកក ការ្ឡរកបាក់ ៃិង

ការ្មិ្ៃចុោះសត្ម្ងុគ្មន បចញ។ ខុ្្ំរបណដ ញវញិ្ញា ណនៃភាពោ ់ត្ក។ សូម្យង

ម្ក ឱ្ត្ពោះវញិ្ញា ណររិ្សុេធបអើយ បហ្ើយរបណដ ញត្គរ់ោងំវញិ្ញា ណឡដ ម្ិៃ

ឡម្ៃម្កពីត្េង់បចញ។ សូម្រំបពញេបីៃោះបោយត្ពោះវរតមៃត្េង។់ សូម្ឱ្យ

ផ ឡផែនៃត្េង់បាៃម្កៈ គឺបសចកតីត្សឡាញ់ អំណរ្អរ្ បម្ត្រីភាព អរ់្មរ់ 

សុភាព សរបុរ្ស បស្ចម ោះត្រង់ សែូ ររូរ បហ្ើយដងឹខាន រ។ ខុ្្ំសូម្ឱ្យពរ្ដ ់ផទោះ

បៃោះ បោយបសចកដីសុខ្ស្ចៃដយ ងហ្ូរ្បហ្ៀរ្ ៃិងបសចកដីត្សឡាញ់យ ង      

ររិ្រូណ៌។ សូម្ឱ្យអស់អនកណាឡដ ម្កេីបៃោះ បាៃដងឹពីត្ពោះវរតមៃនៃត្េង ់

បហ្ើយបាៃត្ពោះពរ្ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ, អាឡម្ ៃ។ 

 ខុ្្ំបាៃបដើរ្ជំុវិញត្ពំត្រេ ត់្េត្ពសម្បរតិរ្រស់ខុ្្ំ ឱ្យពរ្ ៃិងបោយវិញ្ញា ណ
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បាៃលារត្ពោះបលាហ្ិរនៃត្ពោះបយស ូវ សត្មរ់ការ្ការ្ពារ្ត្េពយសម្បរតិ ៃិង

ម្ៃុសសឡដ បៅកនុងបនាោះ ឱ្យបចញពីបសចកដីអាត្កក់ត្គរ់យ ង ៃិងពីបត្គ្មោះ    

្ម្មជារិោងំពួង។  

អាពាហពី៍ពាហរ៍បសប់ោកអ្នក 
 បយើងមៃត្របភេអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ឡដ បយើងឱ្យពរ្ ឬត្របភេអាពាហ្៍ 

ពិពាហ្៍ឡដ បយើងោក់រណាដ ស្ច។ បៅបព ឡដ ខុ្្ំបាៃអាៃបសចកដីបៃោះ

ដំរូង បៅកនុងបសៀវបៅ អំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្ រ្រស់បឃើរី្ បឃើកវូដ។ ខុ្្ំដចូ

ជាមៃការ្ភ្ាក់បផអើ រៃតិច។ បរើបៃោះពិរឬអរ់? 

 ខុ្្ំបាៃគិរជាបត្ចើៃអំពីវា បហ្ើយខុ្្បំាៃបជឿជាក់ថា ពាកយោងំបៃោះពិរជា

ត្រឹម្ត្រូវ-បរ្ឿងអភម្ងា ោងំឡាយណា ឡដ ោក់េងៃឹងអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ 

ៃិងកូៃៗរ្រស់បយើង គឺម្កពីបយើងម្ៃិបាៃឱ្យពរ្ពួកបគ! បោយការ្ឱ្យពរ្ 

បយើងេេ ួបាៃបសចកដីសរបុរ្ស ឡដ ជារំណងត្ពោះហ្ឫេ័យរ្រស់ត្ពោះ

យ ងបពញប ញ បោយរួ្ម្រញ្ាូ ោងំអាយុឡវង ៃិងេំនាក់េំៃង អផង។ 

បយើងកាែ យជាចំឡណក ឬជានដគូ ជាម្ួយអវី ឬៃរ្ណាមន ក់ឡដ បយើងឱ្យពរ្។  

 សូម្ត្រយ័រនចំបពាោះរណាដ ស្ច។ រដី ៃិងត្រពៃធស្ចា  ់គ្មន  អណាស់។ បយើង

ស្ចា  ់ចំណចុបៅដ ោងំអស់។ បរើបលាកអនកៃិយយអវីដូបចនោះឡដរ្ឬបេ។ បរើមៃ

សម្ដីោងំបៃោះ ឡដរ្ធាែ រ់បាៃៃិយយម្កប ើបលាកអនកឡដរ្ឬបេ?    ‘ រង/អូៃ

ឯង ម្ិៃឡដ ស្ចដ រ់បស្ចោះ’ , ‘ ការ្ចងចារំ្រស់រង/អូៃឯង ម្ិៃ អបេ’ ។        

‘ រង/អូៃឯង ម្ិៃបចោះចំអិៃសអ ីបេ’, ‘ រង/អូៃឯង ម្ិៃមៃសងឃឹម្អីបរ្ឿង...

បេ’។ ត្រសិៃបរើៃិយយញឹកញារ់ដ ់កត្ម្ិរមួ្យ   ពាកយោងំបៃោះអាច

កាែ យជារណាដ ស្ច អាចកាែ យជាកាពិរបាៃ។ 
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 កុំឱ្យោក់រណាដ ស្ច ចូរ្ឱ្យពរ្វិញ។ សូម្ចងចាថំា បរើបលាកអនក ោក់

រណាដ ស្ច(ៃិយយពាកយម្រ្ណៈ) បលាកអនកៃឹងម្ិៃបាៃត្គងត្ពោះពរ្ឡដ ត្ពោះ

ត្េងម់ៃត្ពោះហ្ឫេ័យចង់ឱ្យបលាកអនកបាៃបេ។ កាៃ់ឡរអាត្កក់ជាងបនាោះ

បៅបេៀរបនាោះគឺ រណាដ ស្ចមៃឥេធព ដ ់បយើង  ជាជាងអនកឡដ បយើង

អាចៃឹងោក់រណាដ ស្ចបៅបេៀរ។ បរើវាអាចជាបហ្រុផ ម្ួយបេ ឡដ 

បសចកដីអ្ិស្ចឋ ៃរ្រស់បយើងម្ិៃត្រូវបាៃប្ែើយររបនាោះ? 

 ការ្បរ្ៀៃឱ្យពរ្ អាចដូចជាការ្បរ្ៀៃភាស្ចថមីម្ួយអ  ៊ើចឹងឡដរ្។  

 -ដំរូងមៃការ្ពិបាក, ឧោហ្រ្ណ៍, 

 ៃីខ្ូ  រងឱ្យពរ្អូៃបោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះវរ្រិតា ត្ពោះរាជរុត្តា ៃិងត្ពោះ

 វញិ្ញា ណររិ្សុេធ។ រងសូម្របញ្ាញអស់ោងំបសចកដីសរបុរ្សនៃត្ពោះ បៅប ើ

អូៃ។ សូម្ឱ្យរំណងត្ពោះហ្ឫេ័យនៃត្េង់សត្មរ់អូៃបាៃរបញ្ាញផ ឡផែ។  

 

 រងសូម្ឱ្យពរ្ដ ់ការ្ជួរជុំ ការ្ត្សឡាញ់ម្ៃុសស អំបណាយោៃនៃ

ភាពបៅបៅ៉យ ងកក់បៅដ រ្រស់អូៃ។ រងសូម្ឱ្យពរ្ដ ់អំបណាយោៃនៃការ្

ប្វើឱ្យម្ៃុសសមៃអារ្ម្មណ៍សុខ្ត្សួ ។ រងសូម្ត្រកាសថា អូៃគឺជាអនក

េេួ បភៀ្វ ឡដ អាចៃឹងេេួ បភៀ្វ ដូចជាត្េង់ៃងឹេេ ួឡដរ្។ រងសូម្ឱ្យ

ពរ្អូៃៃូវកំលាងំ បដើម្បីរៃតប្វើការ្បៃោះ សូម្បីរ្ហ្ូរដ ់អូៃមៃវយ័ចាស់។ 

រងសូម្ឱ្យពរ្អូៃៃូវសុខ្ភាព អ ៃិងអាយុឡវង។ រងសូម្ឱ្យពរ្អូៃៃូវបត្រង

នៃបសចកដីអំណរ្។  

កនូៗរបសប់ោកអ្នក 
 មៃរ្បរៀរជាបត្ចើៃ កនុងការ្ឱ្យពរ្ដ ក់ូៃ។ បៃោះគឺជារ្បរៀរឡដ ខុ្្ំឱ្យ
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ពរ្ដ ់បៅរ្រស់ខុ្្ំ ឡដ មៃអាយុ៤ឆាន ំៈ 

 អាហ្ស  ីAshley , តាត្រោៃពរ្ជីវរិរ្រស់បៅ។  សូម្ឱ្យបៅកាែ យជា

ហ្វសដ ីដ៏អស្ចា រ្យរ្រស់ត្ពោះ។ តាឱ្យពរ្ដ គំ់ៃិររ្រស់បៅឱ្យបៅត្រឹម្ត្រូវ បហ្ើយ

ឱ្យបៅមៃត្បាជ្ា ដងឹខ្ុសត្រូវត្គរ់េិស។ តាឱ្យពរ្ដ ់រូ្រកាយរ្រស់បៅឱ្យ

បៅររិ្សុេធរ្ហ្ូរដ ់នថងបរ្ៀរការ្ មៃសុខ្ភាព អ ៃិងរ្តងមំ។ តាឱ្យពរ្ដ ់

នដ ៃិងបជើងរ្រស់បៅ ឱ្យប្វើការ្ង្ហរ្ឡដ ត្ពោះមៃឡផៃការ្ឱ្យបៅប្វើ។ តាឱ្យ

ពរ្ដ ់មរ់បៅ។ សូម្ឱ្យវាៃិយយពាកយពិរ ៃិងការ្ប ើកេកឹចិរត។ តាឱ្យ

ពរ្ដ ់ដងួចិរតរ្រស់បៅ ឱ្យរ្កាបសចកដីពិរបៅចំបពាោះត្ពោះអមា ស់។ តាឱ្យពរ្

ដ ់អនាគររដី ៃិងជីវរិអនាគរកូៃរ្រស់បៅឱ្យមៃត្េពយ ៃិងការ្រួ្ររួ្ម្។ 

តាត្សឡាញ់អវីត្គរ់យ ងរ្រស់បៅ, អាហ្ស ី បហ្ើយតាមៃបមេៃភាព

ឡដ បាៃប្វើជាតារ្រស់បៅ។  

ជាការ្ពិរណាស់ ត្រង់កឡៃែងខ្ែោះឡដ បកមងមៃការ្ពិបាក បយើងអាច

ឱ្យពរ្បោយសម្ត្សរបៅតាម្ស្ចថ ៃភាពបនាោះ។ ត្រសិៃបរើបគពិបាកកនុងការ្

បរ្ៀៃបៅស្ចលា បយើងអាចឱ្យពរ្បគឱ្យមៃគំៃិរ ចងចាបំម្បរ្ៀៃ ៃិងយ ់

គំៃិរឡដ បៅពីបត្កាយការ្របត្ងៀៃ។ ត្រសិៃបរើពួកបគជាបកមងពា  បយើង

អាចឱ្យពរ្បគ ៃូវការ្ ូរលាស់ខាងត្បាជ្ា ៃិងរូ្ររាង បហ្ើយេេ ួបាៃ

បសចកដីបម្តាត ពីត្ពោះ ៃិង ពីបកមងៗបផសងបេៀរ ។ ។ 

ខុ្្ំចងចាពីំការ្ៃិយយ ជាម្ួយហ្វសដ ីរ្រស់ត្ពោះដ៏អស្ចា រ្យមន ក់ អំពីបៅ

រ្រស់គ្មរ់។ អវីៗត្គរ់យ ង ឡដ នាងៃិយយពីបៅ គឺៃិយយឡរពីកំហ្ុស 

ឥរិ្យរថរ្តងេេឹងរ្រស់បៅ ៃិងរញ្ញា អាករបកិរិ្យបផសងៗឡដ គ្មរ់មៃ

បៅស្ចលាបរ្ៀៃ។ គ្មរ់ត្រូវបាៃរញ្ជូៃបៅកឡៃែងបបាោះជំរំុ្ បដើម្បីជយួគ្មរ់ឱ្យ
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មៃសិ ្ម្ ៌អ ឡរត្រូវបាៃរញ្ជូៃម្កផទោះវិញពីបត្ពាោះគ្មរ់រំ្ខាៃបគបពក។ 

រនាទ រ់ពីបាៃស្ចដ រ់មួ្យសៃទុោះម្ក ខុ្្ំបាៃត្បារ់បៅហ្វសដ ីបនាោះថា នាងបាៃកំពុង

ោក់រណាដ ស្ចដ ់បៅរ្រស់នាងបោយមិ្ៃបាៃដឹងខ្ែួៃបហ្ើយ តាម្រ្បរៀរ

ឡដ នាងកំពងុៃិយយពីបៅបនាោះ។ ដូបចាន ោះបហ្ើយ នាងបាៃឈរ់ៃិយយ

ពាកយអវិជជមៃ ឡររ្បៅជាឱ្យពរ្ដ ់បៅបោយរំណងចិរត។ រដីរ្រស់នាង, 

តារ្រស់បៅ បាៃប្វើដូចគ្មន ឡដរ្។ កនុងរ្យៈបព រ ុនាម ៃនថង បកមងត្រុសបនាោះបាៃ

ផ្លែ ស់រដូរ្យ ងបពញប ញ ៃិងបាៃត្រែរ់បៅេីបបាោះជំរំុ្វិញ បហ្ើយមៃការ្

 រី្កចំបរី្ៃ។ ៃិយយពីការ្ប្ែើយររយ ងប ឿៃ បៅកាៃ់ការ្ឱ្យពរ្ដ៏អស្ចា រ្យ! 

 រ្រស់ម្ួយកនុងចំបណាម្រ្រស់ដ៏ អ ឡដ ឳពុកអាចឱ្យបៅដ ់កូៃរ្រស់

ខ្ែួៃបនាោះគឺ ពរ្រ្រស់ឳពុក។ ខុ្្ំបាៃបរ្ៀៃបសចកដីបៃោះ ពីបសៀវបៅ ពរ្រ្រស់

ឳពុក បោយ ឡហ្វហ្វង ឡហ្ម្ម្ុិៃ Frank Hammond ឡដ ជាបសៀវបៅដ ៏អ 

ម្ួយ។ បរើគ្មម ៃពរ្រ្រស់ឳពុកបេ បនាោះឡរងឡរខ្វោះញ្ញា ណអវីម្ា ងបហ្ើយ។ 

កឡៃែងេំបៃរ្ម្យួ ៃឹងបកើរមៃបែើង បោយគ្មម ៃអវីបផសងបេៀរអាចម្ករំបពញ

បាៃបេ។ ឳពុករា ់គ្មន បអើយ ចូរ្ោក់នដប ើកូៃរ្រស់បលាកអនករា ់គ្មន  ៃិង

សមជិកត្គួស្ចរ្បផសងបេៀរចុោះ ( ោក់នដរ្រស់បលាកអនកប ើកា  ឬនដ

រ្រស់ពួកបគ) បហ្ើយឱ្យពរ្ពួកបគឱ្យបាៃញឹកញារ់។ ចូរ្ឡសវ ងរ្កបសចកដ ីអ 

ឡដ ត្ពោះៃឹងប្វើសត្មរ់បលាកអនក ៃិងពួកបគ។  

 េីកឡៃែងណាឡដ ខុ្្ឡំចកចាយស្ចរ្បៃោះ ខុ្្ំបាៃសួរ្រុរ្សៗ ៃិងហ្វសដ ីៗបពញ

វ័យ ‘ បរើមៃរ ុនាម ៃនាក់បៅេីបៃោះ ឡដ ធាែ រ់មៃឳពកុ ោក់នដឱ្យពរ្ដ ់

ខ្ែួៃ?’ មៃរិចណាស់បាៃប ើកនដ។ រនាទ រ់ម្ក ខុ្្ំបាៃត្រែរ់សំណួរ្វិញៈ   

‘ បរើមៃរ ុនាម ៃនាក់បៅេីបៃោះ ឡដ ម្ិៃធាែ រ់មៃឳពុកោក់នដឱ្យពរ្ដ ខ់្ែួៃ?’
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បសទ ើឡរោងំអស់គ្មន  បាៃប ើកនដ។  

 រនាទ រ់ម្កខុ្្ំបាៃសួរ្ ថាបរើពួកបគអាចៃឹងអៃុញ្ញា រ ឱ្យខុ្្ំបាៃប្វើជាឳពុក

ខាងឯវិញ្ញា ណរ្រស់ពួកបគបព បនាោះបាៃបេ-ជាជំៃួស-បដើម្បីឱ្យខុ្្ំ បាៃឱ្យពរ្

ដ ់ពកួបគ ៃូវពរ្ឡដ ពួកបគម្ិៃធាែ រ់បាៃេេ ួ បៅកនុងអំណាចនៃត្ពោះ

 វិញ្ញា ណររិ្សុេធ។ ការ្ប្ែើយររ េេ ួបាៃយ ងប ើស ុរៈ េឹកឡភនក ការ្

រំ្បោោះ អំណរ្ ការ្បត្បាសឱ្យជា។ អស្ចា រ្យឡម្ៃឡេៃ! 

 ត្រសិៃបរើបលាកអនកពិរជាចង់បាៃ ពរ្រ្រស់ឳពុក ដូចជាខុ្្បំាៃឱ្យ សូម្

ៃិយយដូចខាងបត្កាម្ម្កប ើខ្ែួៃឯងឱ្យបាៃខាែ ងំៗ។ វាជាពរ្ឡដរ្ខុ្្ំបាៃយក

 ំនាមំ្កពីបសៀវបៅរ្រស់ ឡហ្វហ្វង ឡហ្ម្ម្ុិៃ ។  

 
ពររបសឳ់ពកុ 
 បា ត្សឡាញ់កូៃ។ កូៃជាម្ៃុសសពិបសស។ កូៃជាកាដូពីត្ពោះម្កបា ។ 

កូៃសូម្អរ្ត្ពោះគុណដ ់ត្ពោះឡដ បាៃអៃុញ្ញា រឱ្យបា ប្វើជាបា រ្រស់កូៃ។ បា 

ត្សឡាញ់កូៃ បហ្ើយមៃបមេៃភាពចបំពាោះកូៃ។  

 បា សំុឱ្យកូៃអរ់បោសឱ្យបា  ៃូវអវីឡដ បា បាៃៃិយយ ៃិងប្វើឱ្យកូៃឈឺ

ចារ់។ បហ្ើយៃូវអវីឡដ បា ម្ិៃបាៃប្វើ ៃិងពាកយឡដ បា ម្ិៃបាៃៃិយយ 

ឡដ កូៃចង់ឮ។ 

 បា រំបាក់ ៃិងការ់បចញ ត្គរ់ោងំរណាដ ស្ចឡដ បាៃតាម្កូៃកៃែងម្ក  

បោយស្ចរ្អំបពើបាររ្រស់បា  អំបពើបាររ្រស់ម ក់កូៃ បហ្ើយៃងឹអំបពើបារ

រ្រស់ដូៃតាកូៃ។ បា  សូម្សរ្បសើរ្របម្ោើងដ ត់្ពោះ ឡដ ត្ពោះបយស ូវបាៃ
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កាែ យជារណាដ ស្ចបៅប ើបឈើឆាោ ង ដូបចនោះបហ្ើយបយើងោងំអស់គ្មន  អាចបចញ

ពីអស់ោងំរណាដ ស្ចបហ្ើយចូ បៅកាៃ់ត្ពោះពរ្បាៃ។  

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវការ្ពាបា ត្គរ់ោងំដំបៅនៃដួងចិរត-ដំបៅនៃការ្

រដបិស្, ការ្ប្វសត្រឡហ្ស ៃិងការ្រំ្បលាភរំពាៃឡដ កូៃបាៃរ្ងេកុខ។ 

កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ  បា សូម្រំបាក់អំណាចអស់ោងំពាកយបឃ្លរ្បៅ   

ៃិងអយុរតិ្ម្៌ ឡដ បាៃៃិយយម្កប ើកូៃ។ 

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវបសចកដីសុខ្ស្ចៃដយ ងហ្ូរ្បហ្ៀរ្។ ជាបសចកដីសុខ្

ស្ចៃដ ឡដ មៃឡរកសត្រនៃបសចកដីសុខ្ស្ចៃដបេ បេើរឱ្យបាៃ។   

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវផ ឡផែយ ងររិ្រូរ្ៈ ឡផែ អ ឡផែររិ្រូរ្ ជាឡផែឡដ បៅ  

ជារ់។   

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវភាពបជាគជយ័។ កូៃជាកា  មិ្ៃឡម្ៃកៃទុយបេ, កូៃ

បៅខាងប ើម្ិៃឡម្ៃបៅខាងបត្កាម្។ 

 បា ឱ្យពរ្ដ ់អំបណាយោៃ ឡដ ត្ពោះបាៃត្រោៃដ ក់ូៃ។ បា ឱ្យពរ្កូៃ 

ៃូវត្បាជ្ា បដើម្បីប្វើការ្សបត្ម្ចចិរតឡដ  អ បហ្ើយបដើម្បីអភិវរឍសកាដ ៃុព 

យ ងបពញប ញរ្រស់កូៃបៅកនុងត្ពោះត្គីសទ ។ 

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវបសចកដីចបត្ម្ើៃយ ងហ្ូរ្បហ្ៀរ្ បដើម្បីឱ្យកូៃកាែ យជាពរ្

បៅដ ់អនកដនេ។ 

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវឥេធព ខាងឯវញិ្ញា ណ ដបិរកូៃជាពៃែឺនៃបលាកីយ៍ 

បហ្ើយជាអំរិ នៃឡផៃដ។ី 

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវជំបៅនៃការ្យ ់ខាងឯវញិ្ញា ណ បហ្ើយៃិងដំបណើរ្ជរិ

សន ិេធជាម្ួយត្ពោះអមា ស់នៃកូៃ។ កូៃៃឹងម្ិៃជំពរ់ដួ  ឬរួ្ញរាបែើយ ដបិរ
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ត្ពោះរៃទូ នៃត្ពោះ ៃឹងប្វើជាចបងោៀងដ ់បជើងកូៃ បហ្ើយជាពៃែឺរំភែឺផែូវរ្រស់  

កូៃ។  

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ឱ្យបម្ើ បឃើញរុរ្ស/ហ្វសដ ី ដូចជាអវីឡដ ត្ពោះបយស ូវបាៃ

បម្ើ  ៃិងបម្ើ ។  

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ឱ្យបម្ើ បឃើញ រង្ហា ញ ៃិងអរអរ្ស្ចេរ្ មសឡដ បៅ

កនុងម្ៃុសស មិ្ៃឡម្ៃ្ូ ដីបីេ។  

 បា ឱ្យពរ្កូៃ កនុងការ្របញ្ាញ ត្ពោះបៅកឡៃែងប្វើការ្-ម្ិៃត្រឹម្ឡរប្វើ

រនាទ  ់ ឬប្វើជាអាករបកិរិ្យគំរូ្បនាោះបេ រឡៃតត្រូវថាវ យសិរី្រុ្ងបរ្ឿងដ ត់្ពោះ

បោយការ្ង្ហរ្ អឥរបខាា ោះ ៃិងការ្នចនត្ររិរ។  

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវម្ិរតភកដិ អៗ ។ ឱ្យកូៃេេួ បាៃបសចកដីបម្តាត ករុ្ណាពី

ត្ពោះ ៃិងម្ៃុសស។ 

 បា ឱ្យពរ្កូៃ ៃូវបសចកដីត្សឡាញ់យ ងររិ្រូរ្ហ្ូរ្បហ្ៀរ្ ឡដ កូៃៃឹង

របត្ម្ើត្ពោះគុណនៃត្ពោះបៅកាៃ់អនកដនេបេៀរ។ កូៃៃឹងរបត្ម្ើត្ពោះគុណនៃការ្

កំស្ចៃដចិរតបៅកាៃ់អនកដនេ។ កូៃមៃពរ្បហ្ើយ កូៃមៃអស់ោងំត្ពោះពរ្ខាង

ឯត្ព ងឹវញិ្ញា ណ កនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះត្គីសទ បយស ូវ។ អាឡម្ ៃ! 

ទបីន្ទទ ន់នគណុតនម្លននពររបសឳ់ពកុ 
 ខុ្្ំបាៃផ្លែ ស់រដូ រ្ បោយស្ចពរ្រ្រស់ឳពុក។ តាងំពីខុ្្ំបកើរម្ក ខុ្្ំម្ិៃឡដ 

បាៃឮៃរ្ណាអ្ិរាយស្ចរ្អវី 

ដូបចនោះបេ។ ខុ្្ំម្ិៃឡដ មៃឳពុករបងោើរ ៃិយយម្កកាៃ់ខុ្្ំបេ រ្ហ្ូរម្កដ ់

បព បៃោះ។ ត្ពោះបាៃបត្រើបលាក     រី្ឆារ បដើម្បីនាខុ្ំ្ំបៅដ ់ចំណចុម្យួឡដ 

ខុ្្ំត្រូវអ្ិស្ចឋ ៃ បហ្ើយមៃឳពុកខាងឯវញិ្ញា ណ ត្រកាសពរ្រ្រស់ឳពុកម្ក
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ប ើជីវរិរ្រស់ខុ្្ំ។ បៅបព ឡដ បលាកបាៃរបញ្ាញ ពរ្រ្រស់ឳពុកបៅកាៃ់

កូៃម្កប ើខុ្្ំ ដួងចិរតរ្រស់ខុ្្ំត្រូវបាៃកសំ្ចៃដ បហ្ើយឥែូវបៃោះខុ្្ំសរាយចិរត 

ៃិងមៃពរ្-បលាកត្គូគង្ហវ   វ៉ាយឃែ ិរ អា ូម ស្ច Pastor Wycliffe 

Alumasa , កាៃ់យ , Kenya។  

 វាជាដំបណើរ្ឡវងឆាង យ ៃិងពិបាកម្យួ ឡដ បាៃនាខុ្ំ្ំ្ ែងការ់ការ្បាក់េឹក

ចិរត ការ្ចាំងបៅជួរ្ម្ុខ្ជាបត្ចើៃ-គំៃិរ វញិ្ញា ណ រូ្រកាយ។ ការ្ពាបា 

អរីរកា រ្រស់ខុ្្ំគឺជាកូៃបស្ច បហ្ើយគ្មម ៃអវីឡដ ជាជហំាៃបៅម្ុខ្សំខាៃ់

ជាងការ្អរ់បោសឱ្យឳពុករ្រស់ខុ្្ំបនាោះបេ-ម្ិៃឡម្ៃត្រឹម្ឡរបរ្ឿង ឡដ គ្មរ់

បាៃប្វើឱ្យខុ្្ំឈឺចារ់បនាោះបេ គឺអវីបត្ចើៃបេៀរ ឡដ គ្មរ់ម្ិៃបាៃប្វើ-ការ្ប្វស

ត្រឡហ្សរ្រស់គ្មរ់។ ឳពុករ្រស់ខុ្្ំ ម្ិៃឡដ ត្បារ់ខុ្្ំថា គ្មរ់ត្សឡាញ់ខុ្្ំ

បនាោះបេ។ គ្មរ់មៃរញ្ញា ខាងអារ្ម្មណ៍។ គ្មរ់ម្ិៃអាចឡសវ ងរ្កបសចកដី

ត្សឡាញ់ ការ្ឡថរ្កា ពាកយខាងអារ្ម្មណ៍កនុងការ្ៃិយយបនាោះបែើយ។ គឺ

ខ្ុសពីអារ្ម្មណ៍រ្រស់ខុ្្ំឡដ ចង់ស្ចដ រក់ារ្ោងំអស់បនាោះ។   

 ខ្ណៈ តាម្រ្យៈដំបណើរ្នៃការ្ពាបា ខាងកនុង ៃិងការ្អរ់បោស ការ្

បាក់េកឹចិរតរ្រស់ខុ្្ំ មៃភាព្ូរ្បសបើយ-ឡរខុ្្ំបៅឡរមៃបរាគសញ្ញា ខាងរូ្រ

កាយ-បរាគឡដ ្ំជាងបគបនាោះគឺ បរាគសញ្ញា បពាោះបវៀៃ។ បពេយបាៃឱ្យថាន ំ

ប រ ៃិងរម្អាហារ្ខ្ែោះៗ រ ុឡៃតវាមៃត្រសិេធភាពរិចរួច បហ្ើយបគត្បារ់ខុ្្ំ

ថា ឱ្យត្គរ់ត្គងបរាគសញ្ញា ខ្ែួៃឯង បោយម្ិៃបាច់ប រថាន ំបេ។  

 ម្ិរតភកដិរ្រស់ខុ្្ំ រី្ឆារ បាៃៃិោៃបរ្ឿងត្បារ់ខុ្្ំអំពី ពរ្រ្រស់ឳពុក បហ្ើយ

ៃិងការ្ប្ែើយរររ្រស់ម្ៃុសស។ មៃអវីម្ា ងបៅកនុងវញិ្ញា ណរ្រស់ខុ្្ំបាៃ

ចារ់គំៃិរបៃោះ។ ខុ្្ំបាៃចារ់អារ្ម្មណ៍ប ើការ្ពិរ បៅបព ឡដ ខុ្្ំបាៃ
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អរ់បោសដ ់ឳពុរ្រស់ខុ្្ំៃូវចបនាែ ោះឡដ គ្មរ់បាៃរៃស -់ខុ្្ំពិរជាម្ិៃអាច

រំបពញចបនាែ ោះ ឬសោ រ់ចិរតៃឹងរំណងត្បាថាន រ្រស់ខុ្្ំបាៃបេ។ 

 បហ្ើយវាបាៃបកើរបែើងដូបចនោះ។ ត្ពឹកម្យួ បៅហាងកាបហ្វ បព ញុាំ

អាហារ្ រី្ឆារបាៃោក់បជើងចូ បៅកនុងឡសបកបជើង ឡដ ឳពកុរ្រស់ខុ្្ំម្ិៃ

បាៃរំបពញ បហ្ើយបាៃឱ្យពរ្ដ ខុ្់្ំកនុងនាម្ជាកូៃ។ ត្ពោះវញិ្ញា ណររិ្សុេធ

បាៃសណឋ ិរប ើខុ្្ំ បហ្ើយបៅជាម្យួខុ្្ំបពញម្យួនថងបនាោះ។ វាគឺជារេ

ពិបស្ច្ៃ៍ដ៏ អម្យួ បហ្ើយឡផអកម្យួនៃត្ព ឹងរ្រស់ខុ្្ំឡដ បាៃកំពុងយំ មៃ

បសចកដីសង រ់។ 

  េធផ ឡដ មិ្ៃបាៃគិរជាម្ុៃបនាោះគឺ បរាគសញ្ញា បពាោះបវៀៃរ្រស់ខុ្្ំ

បាៃបារ់អស់រ្ ីង។ ថាន ំបពេយ ៃិងការ្តាម្អាហារ្ត្រូវបបាោះបចា ។ បព 

ត្ព ឹងរ្រស់ខុ្្បំាៃេេ ួការ្បនាោះ វាបាៃសោរ់ បហ្ើយរាងកាយរ្រស់ខុ្្ំក៏បាៃ

ជាឡដរ្- រី្យ ៃ ់Ryan 

 ខុ្្ំបាៃៃិយយ ៃិងអាៃ ‘ ពរ្រ្រស់ឳពុក ’ ម្កប ើខ្ែួៃឯង។ ខុ្្ំពិបាកៃងឹ

របញ្ាញវា-ខុ្្យំំ បហ្ើយយំបេៀរ បហ្ើយបាៃមៃអារ្ម្មណ៍ថា ត្ពោះជាមា ស់

បាៃពាបា ខុ្្ំ។ ឳពកុរ្រស់ខុ្្ំ ោក់ឡររណាដ ស្ច ៃិងៃិយយពាកយអវជិជមៃ

ម្កប ើខុ្្ំរ ុបណាណ ោះ រ្ហ្ូរដ ់គ្មរ់ស្ចែ រ់បៅបេៀរ។ ឡរខុ្្ំបាៃមៃអារ្ម្មណ៍

្ូរ្បសបើយ- Mandyឡម្ ៃរី 

 ពរ្រ្រស់ឳពុក បាៃមៃឥេធិព យ ងអស្ចា រ្យ បៅកឡៃែងណាឡដ ខុ្្ំបាៃ

ៃិយយវា។ បលាកអនកអាចអាៃេរីនាទ  ់ជាបត្ចើៃបេៀរ បៅវុិរស្ចយ 

www.richardbruntonministries.org/testimonies ៃិងបម្ើ វីបដអូ

http://www.richardbruntonministries.org/testimonies
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អំពីពរ្រ្រស់ឳពុកបៅ  

www.richardbruntonministries.org/resources ។  

 

  

ការឱ្យពរែ អ់្នកែនទបដាយបបចេញនវូទុំន្ទយ 
 បោោះរីជាខុ្្ំបាៃប ើកឧោហ្រ្ណ៍ម្ួយចំៃួៃបដើម្បីជយួបលាកអនក កនុងការ្

ចារ់បផដើម្ក៏បោយ, ឡរវាជាការ្ អ បោយសំុត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ កនុងការ្ជួយ

បលាកអនកឱ្យបាៃដចូជាត្ពោះឱ្សឋ រ្រស់ត្ពោះ កនុងការ្ត្រកាស ៃិងរបញ្ាញ ៃូវ

រំណងត្ពោះហ្ឫេ័យជាក់លាក់ណាម្ួយ ឬក៏ ‘ ត្ពោះរៃទូ កនុងរ្ដូវកា ’ 

(ត្ពោះរៃទូ ត្រឹម្ត្រូវ តាម្បព បវលា)។ ត្រសិៃបរើមៃស្ចថ ៃភាពអៃុញ្ញា រ 

ដំបណើរ្ការ្វិញ្ញា ណរ្រស់បលាកអនក បោយការ្ៃិយយភាស្ចដនេ ឬការ្

ថាវ យរងាំ។  

 បលាកអនកអាចចារ់បផដើម្បោយបត្រើគំរូ្បផសងៗខាងប ើ រ ុឡៃតសូម្េុកចិរត

ថា ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធៃឹងដឹកនាបំលាកអនក។ សូម្ស្ចដ រ់បៅកាៃ់ចង្ហវ ក់បរោះ

ដូងរ្រស់ត្េង់។ ត្រឡហ្ ជាបលាកអនក ៃឹងចារ់បផដើម្បោយភាពអាក់រ្អួ  

រ ុឡៃតបលាកអនកៃឹងចារ់បាៃ បៅដួងត្ពោះហ្ឫេយ័រ្រស់ត្ពោះអមា ស់យ ង    

ឆារ់។  
ការឱ្យពរែ ក់ដនលង្ប្វើការរបសប់ោកអ្នក 
 បតាោះត្រែរ់បៅកាៃ់ឡផនកេី១ វិញ បហ្ើយប្វើតាម្ ំនាឧំោហ្រ្ណ៍ឡដ ខុ្្ំ

បាៃឱ្យ  ពីរេពិបស្ច្ៃ៍រ្រស់ខុ្្ំបៅកាៃ់កា ៈបេសៈរ្រស់បលាកអនក។ សូម្

ប្វើការ្បរើកចិរតបៅកាៃអ់វី ឡដ ត្ពោះជាមា ស់រង្ហា ញដ ់បលាកអនកចុោះ-

http://www.richardbruntonministries.org/resources
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ត្រឡហ្ ជាត្េង់ៃឹងឡករ្សត្ម្ ួការ្យ ់បឃើញរ្រស់បលាកអនក។ ការ្

ឱ្យពរ្ ម្ិៃឡម្ៃជាអវីម្ា ងដូចជាការ្សូត្រម្ៃដអាគម្បនាោះបេ។ ឧោហ្រ្ណ៍ 

ត្ពោះៃឹងម្ិៃប្វើឱ្យម្ៃុសសេិញ ៃូវអវីឡដ ពួកបគម្ិៃត្រូវការ្ ឬម្ិៃចង់បាៃបនាោះ

បេ។ បហ្ើយ ត្ពោះក៏ម្ិៃត្រោៃពរ្ដ ់អនកឡដ ខ្ជ ិត្ចអូស ៃិងម្ិៃបស្ចម ោះត្រង់   
ឡដរ្។ រ ុឡៃត ត្រសិៃបរើបលាកអនក ត្រូវៃឹង ័កខខ្័ណឌ រ្រស់ត្េង់បហ្ើយ អ  ៊ើចឹង 

បលាកអនកគួរ្ឡរ ឱ្យពរ្ដ ់ជំៃួញរ្រស់បលាកអនកបៅ-គឺឱ្យពរ្ឡដ ត្ពោះៃឹង

ជួយបលាកអនក ឱ្យនាវំាពីកឡៃែងរចាុរបៃន បៅកាៃ់កឡៃែងមួ្យឡដ ត្ពោះត្េង់

សពវត្ពោះហ្ឫេ័យ។ សូម្ស្ចដ រ់ៃូវដំរូនាម ៃរ្រស់ត្េង់ ឬដំរូនាម ៃរ្រស់ម្ៃុសស

ឡដ ត្េង់ចារ់ឱ្យបៅកាៃ់បលាកអនក។ សូម្បរើកចំហ្។ រ ុឡៃតក៏រំ្ពឹងេុកៃូវ

បសចកដីសបណាដ សរ្រស់ត្េង់ឡដរ្ ពីបត្ពាោះត្េង់ត្សឡាញ់បលាកអនក បហ្ើយចង់

ឱ្យបលាកអនកបជាគជ័យ។ 

 ខុ្្ំបាៃេេួ េីរនាទ  ់ម្យួខាងបត្កាម្ពី Ben Fox រិៃ ហ្វកហ្ស៍ៈ  

 ការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ំ បៅកនុងឧសាហ្កម្មអច ៃត្េពយឡដ បាៃមៃការ្

ចារ់អារ្ម្មណ៍ខាែ ងំ បាៃផ្លែ ស់រដូ រ្កា ពីពីរ្ រីឆាន ំមុ្ៃ បហ្ើយមៃការ្ធាែ ក់ចុោះ

យ ងគួរ្ឱ្យករ់សមា  ់បៅកនុងជំៃួញរ្រស់ខុ្្ំ។ ខុ្្ំបាៃបៅកាៃ់ម្ៃុសសរី រួៃ

នាក់ បដើម្បីអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ំ ពីបត្ពាោះរៃទុកការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ំបាៃថយ

ចុោះបៅដ ច់ំណចុម្ួយឡដ ខុ្្ំមៃការ្ត្ពួយបារ្ម្ភ ៃិងខ្វ ់ខាវ យ។  

 កនុងបព ដំណា គ្មន បនាោះឡដរ្ បៅបដើម្ឆាន ំ២០១៥ ខុ្្ំបាៃឮបលាកត្ពៃុថុៃ 

អ្ិរាយស្ចរ្ម្ួយឡស   រី្ ឡដ ោកេ់ងៃឹងការ្ឱ្យពរ្ដ ់ការ្ង្ហរ្ ជំៃួញ 

ត្គួស្ចរ្ ៃិងកឡៃែងបផសងៗបេៀររ្រស់ខ្ែួៃ។ រ្ហ្ូរម្កដ ់បព បនាោះ ការ្

បផ្លដ រប ើការ្អ្ិស្ចឋ ៃរ្រស់ខុ្្ំ គឺបាៃសំុឱ្យត្ពោះជួយខុ្្ំបៅត្រង់កឡៃែងោងំ
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បៃោះ។ គំៃិរឡដ បយើងខ្ែួៃឯង អាចៃយិយឱ្យពរ្ ម្ិៃោៃ់បាៃរបត្ងៀៃម្ក

ដ ខុ្់្ំបេ រ ុឡៃតឥែូវបៃោះ ខុ្្ំបឃើញថាមៃសរ្បសរ្បៅបពញោងំត្ពោះគម្ពីរ្ 

បហ្ើយខុ្្ំដងឹថា ត្ពោះត្តាស់បៅបយើង បហ្ើយបាៃត្រោៃឱ្យបយើងៃូវសិេធិ

អំណាច ឱ្យប្វើដូបចាន ោះកនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវឡដរ្។ ដូបចនោះបហ្ើយ ខុ្្ំបាៃចារ់

បផដើម្ឱ្យពរ្ការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ំ- ៃិយយត្ពោះរៃទូ រ្រស់ត្ពោះប ើវា បហ្ើយៃិងអរ្

ត្ពោះគុណត្ពោះសត្មរ់វា។ ខុ្្ំបាៃពាយម្ កនុងការ្ឱ្យពរ្ដ ់ការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ ំ

ជាបរ្ៀងរា ់ត្ពឹក បហ្ើយអរ្ត្ពោះគុណដ ត់្ពោះៃូវជំៃួញថមី សំុឱ្យត្េង់រញ្ជូៃ

ម្កៃូវអរិថជិៃឡដ ខុ្្អំាចជួយបាៃ។  

 កនុងរ្យៈបព ១២ឡខ្រនាទ រ់ ររិ្មណការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ំបាៃបកើៃបែើង គួរ្

ឱ្យករ់សមា  ់ បហ្ើយតាងំពីបនាោះម្ក បព ណាឡដ ខុ្្ំពិបាកកនុងការ្បោោះ

ត្ស្ចយការ្ង្ហរ្បត្ចើៃចំបពាោះម្ុខ្ ខុ្្ំបាៃបរ្ៀៃថា មៃផែូវកនុងការ្រញ្ាូ ត្ពោះបៅ

កនុងម្ុខ្រ្ររ្ត្រចានំថងរ្រស់បយើង បហ្ើយការ្ឱ្យពរ្ដ ់ការ្ង្ហរ្រ្រស់បយើង គឺ

ជាឡផនកម្ួយឡដ ត្ពោះត្តាស់បៅបយើងឱ្យប្វើ។ ដូបចនោះបហ្ើយ ខុ្្ំសូម្ថាវ យការ្

សរ្បសើរ្របម្ោើងដ ់ត្ពោះ។ ខុ្្កំ៏បាៃចារ់បផដើម្អបញ្ជ ើញត្ពោះវញិ្ញា ណររិ្សុេធ បៅ

កនុងនថងប្វើការ្រ្រស់ខុ្្ំ បហ្ើយសំុៃូវត្បាជ្ា ៃិងគំៃិរនចនត្ររិរ។ ជាពិបសស

បនាោះ ខុ្្ំបាៃករ់សមា  ់បឃើញថា បៅបព ឡដ ខុ្្បំាៃសំុត្ពោះវញិ្ញា ណ

ររិ្សុេធឱ្យជួយ ប្វើការ្បោយត្រសិេធភាព ជា្ម្មតាខុ្្ំបាៃរញ្ារ់វា អ បហ្ើយ

បាៃម្ុៃបព កំណរ់បេៀរ។ ខុ្្ំបាៃបឃើញថា ការ្របត្ងៀៃប ើការ្ឱ្យពរ្ ៃិង

ការ្ប្វើវា បាៃរំបភែចបោយត្ពោះវហិារ្ជាបត្ចើៃ បហ្ើយត្គីសទ ររិ្ស័េជាបត្ចើៃ 

ឡដ ខុ្្ំបាៃៃិយយជាម្ួយ ម្ិៃបាៃយកចិរតេុកោក់ៃឹងវាបេ។ ឥែូវបៃោះ ការ្

ឱ្យពរ្ដ ់ការ្ង្ហរ្រ្រស់ខុ្្ំ បាៃកាែ យជាេមែ រ់ត្រចានំថង ក៏ដូចជាការ្ឱ្យពរ្បៅ
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កាៃ់អនកដនេ។ ខុ្្កំ៏សម្ែឹងបម្ើ បៅខាងម្ុខ្ បោយការ្រំ្ពឹងេុកជាម្ុៃថា ៃឹង

បឃើញផ ឡផែបៅកនុងម្ៃុសស បហ្ើយៃិងរ្រស់ឡដ ខុ្្ំឱ្យពរ្ឡដរ្ បៅបព 

ឡដ វាត្សរបៅៃឹងត្ពោះរៃទូ រ្រស់ត្ពោះ ៃិងកនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវត្គីសទ ។ ៅ 

ការឱ្យពរែ ស់ហគម្ន ៍
 ត្រង់កឡៃែងបៃោះ ខុ្្ំកំពុងគិរអំពីត្ពោះវិហារ្-ឬក៏អងាការ្ឡដ ត្សបដៀងគ្មន

បៃោះ-ការ្ឱ្យពរ្ដ ់សហ្គម្ៃ៍ ឡដ វាកំពុងមៃដំបណើរ្ការ្។ 

 ម្ៃុសសនៃ................................(សហ្គម្ៃ៍), បយើងឱ្យពរ្អនក

បោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ ឱ្យបាៃស្ចា  ់ត្ពោះ ៃិងស្ចា  ់រំណងត្ពោះ

ហ្ឫេយ័រ្រស់ត្េង់សត្មរ់ជីវរិរ្រស់អនក បហ្ើយស្ចា  ់ត្ពោះពរ្រ្រស់ត្េង់

បៅប ើអនករា ់គ្មន មន ក់ៗ ត្គួស្ចរ្រ្រស់អនក ៃិងស្ចថ ៃភាពត្គរ់យ ងបៅកនុង

ជីវរិរ្រស់អនក។  

 បយើងឱ្យពរ្ដ ់ផទោះៃីម្ួយៗបៅកនុង......................(សហ្គម្ៃ៍)។ 

បយើងឱ្យពរ្ដ ់អាពាហ្៍ពិពាហ្៍ៃីម្ួយៗ បហ្ើយបយើងឱ្យពរ្ដ ់េំនាកេ់ំៃង

រ្វាងសមជកិត្គួស្ចរ្នៃជំនាៃ់បផសងៗគ្មន ។ បយើងឱ្យពរ្ដ ់សុខ្ភាពរ្រស់

អនក ៃិងត្េពយសម្បរតិរ្រស់អនក។ បយើងឱ្យពរ្ដ ់ការ្ង្ហរ្នៃនដរ្រស់អនក។ 

បយើងឱ្យពរ្ដ ់អស់ោងំសហ្ត្គ្មស អៗឡដ អនកប្វើការ្ជាម្ួយ។ សូម្ឱ្យ

ពួកបគចបត្ម្ើៃបែើង។  

 បយើងឱ្យពរ្ដ ់សិសសបៅស្ចលារ្រស់អនក បយើងឱ្យពរ្ដ ់ពួកបគ

ឱ្យបរ្ៀៃ ៃិងយ ់ៃូវអវីឡដ បាៃរបត្ងៀៃ។ សូម្ឱ្យពួកបគ ូរលាស់ខាង

ត្បាជ្ា ៃិងរូ្រកាយ បហ្ើយេេ ួបាៃបសចកដីបម្តាត ពីត្ពោះ ៃិងម្ៃុសស។ បយើង

ឱ្យពរ្ដ ់ត្គូរបត្ងៀៃេីបនាោះ បហ្ើយបយើងអ្ិស្ចឋ ៃថា ស្ចលាបរ្ៀៃជាកឡៃែង
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ឡដ មៃសុវរថភាព ៃិង អ ជាកឡៃែងឡដ មៃជំបៃឿប ើត្ពោះ ៃិងត្ពោះបយស ូវ 

ត្រូវបាៃរបត្ងៀៃបោយភាពង្ហយត្សួ ។ បយើងៃិយយបៅកាៃ់ចិរតរ្រស់

ម្ៃុសសោងំអស់ ឡដ បៅកនុងសហ្គម្ៃ៍បៃោះ។ បយើងឱ្យពរ្ដ ់បគ កនុងការ្

បរើកចិរតបៅកាៃ់ការ្ឡចចង់រ្រស់ត្ពោះវញិ្ញា ណររិ្សុេធ ៃិងកាៃ់ឡរប្ែើយររ

បៅកាៃ់សំបែងរ្រស់ត្ពោះបត្ចើៃឡថម្បេៀរ។ បយើងឱ្យពរ្ដ ់ពកួបគ បោយៃូវ

ការ្ហ្ូរ្បហ្ៀរ្នៃៃរ្គស្ចថ ៃសួគ៌ ឡដ បយើងមៃរេពិបស្ច្ៃ៍បៅ.......... 

......................(ត្ពោះវហិារ្)។  

 តាម្ការ្ជាក់ឡសដ ង ការ្ឱ្យពរ្ត្របភេបៃោះ គួរ្ឡររដូរ្បៅតាម្ត្របភេនៃ

សហ្គម្ៃ៍ៃីម្ួយៗ។ ត្រសិៃបរើវា ជាសហ្គម្ៃ៍កសិកម្ម បលាកអនក

ត្រឡហ្ ជាត្រូវឱ្យពរ្ដ ់ដ ី ៃិងសរវពាហ្ៃៈ, ត្រសិៃបរើសហ្គម្ៃ៍បនាោះ 

ជាសហ្គម្ៃ៍ឡដ អរ់មៃការ្ង្ហរ្ប្វើបត្ចើៃ អ  ៊ើចឹង ត្រូវឱ្យពរ្ដ ់ជំៃួញកនុង

ត្សកុ កនុងការ្របងោើរការ្ង្ហរ្។ បផ្លដ រការ្ឱ្យពរ្បៅកាៃ់រត្ម្ូវការ្ កុំបារ្ម្ភ

បរ្ឿងថាបរើពួកបគសម្េេួសឬក៏អរ់។ ម្ៃុសសៃឹងមៃអារ្ម្មណ៍បៅកនុងដួង

ចិរតរ្រស់ពួកបគ ដងឹថាត្ពោះពរ្ៃឹងបាៃម្កពីណាបហ្ើយ។   

 

ការឱ្យពរែ ទ់កឹែី 
 បៅកនុងត្ពោះគម្ពីរ្បលាកុរបរតិ បយើងបម្ើ បឃើញថាត្ពោះត្រោៃពរ្ដ ់

ម្ៃុសស, ត្េង់ត្រោៃអំណាចដ ់ពកួបគឱ្យត្គរ់ត្គងប ើឡផៃដី ៃិងភាវៈរ្ស់

ោងំឡាយ បហ្ើយបាៃរញ្ញជ ពួកបគឱ្យរបងោើរផ ឡផែ ៃិងចបត្ម្ើៃជាបត្ចើៃ  

បែើង។ បៃោះគឺជាេិដឋភាពនៃសិរី្ អបដើម្ដំរូងរ្រស់ម្ៃុសស។ 
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 ថមីៗបៃោះខុ្្ំបាៃបៅត្របេសបកៃយ  ខុ្្ំបាៃជួរបរសកជៃមន ក់ ឡដ បាៃ

បរី្សបកមងតាម្ចិបញ្ា ើម្ថន ់ម្កចិញ្ា ឹម្ ៃិងរបត្ងៀៃពកួបគពីកសិកម្ម។ គ្មរ់

បាៃៃិយយត្បារ់ខុ្្ំពីសហ្គម្ៃ៍មូ្សែ ីម្ ឡដ បាៃត្រកាសថាេឹកដីរ្រស់ពួក

បគបាៃជារ់រណាដ ស្ច ពីបត្ពាោះគ្មម ៃអវីអាចដុោះបៅប ើដបីនាោះបាៃបែើយ។ មិ្រត

ភកតិបរសកជៃរ្រស់ខុ្្ំ ៃិងសហ្គម្ៃ៍ត្គីសទ ររិ្ស័េរ្រស់គ្មរ់ បាៃឱ្យពរ្ដ ់

េឹកដបីនាោះ បហ្ើយវាបាៃកាែ យជាេឹកដមីៃជីជារិ។ បៃោះគឺជាការ្រង្ហា ញពី

អំណាចរ្រស់ត្ពោះ ឡដ ត្រូវបាៃរបញ្ាញបោយការ្ឱ្យពរ្។ 

 ខ្ណៈបព ឡដ ខុ្្ំបៅត្របេសបកៃយ  ខុ្្ំក៏បាៃបដើរ្ជំុវិញម្ណឌ  កុមរ្

កត្ម ឡដ ត្ពោះ វិហារ្រ្រស់បយើងជួយ, ឱ្យពរ្ដ ់ចមោ រ្រ្រស់ពួកបគ សួៃ

ចារ្ មៃ់ ៃិងបគ្មរ្រស់ពួកបគ។ (ខុ្្ំបាៃឱ្យពរ្ដ ់ដំណំាឡផែបឈើរ្រស់ខុ្្ំ 

បហ្ើយេេួ បាៃ េធផ  អ)។  

 ចូហ្វ វិកឡាៃ់ដ៍ ត្បារ់ពីបរ្ឿងត្ពោះវិហារ្មួ្យបៅត្របេសភី ីពីៃ ឡដ 

បាៃឱ្យពរ្ដ ់ដីមួ្យកឡៃែងរ្រស់ត្ពោះវិហារ្ កនុងបព កំពងុមៃបត្គ្មោះរំាង

សងួ រដ៏្ងៃ់្ងរ្។ មៃឡរដីរ្រស់ពួកបគបេ ឡដ េេ ួបាៃេឹកបភែៀងកសិករ្ជិរ

ខាង បាៃម្កយកេឹកពីត្រឡាយឡដ ព័េធជំុវិញដតី្ពោះវិហារ្បនាោះ សត្មរ់

ដំណំាត្សូវរ្រស់ពួកបគ។ បៃោះគឺជាការ្អស្ចា រ្យគួរ្ឱ្យករ់សមា  ់ម្ួយបេៀរ 

ឡដ រំណងត្ពោះហ្ឫេយ័រ្រស់ត្ពោះ ត្រូវបាៃរបញ្ាញតាម្រ្យៈការ្ឱ្យពរ្។  
ការកវ យពរែ ព់្ពោះអ្មាេ ស ់
 បោោះរីជាខុ្្ំេុកចំណចុបៃោះបត្កាយបគក៏ឡម្ៃ តាម្ពិរវាគួរ្ឡរបៅម្ុៃបគ  

 វិញ។ បហ្រុផ ឡដ ខុ្្ំោកវ់ាចងុបត្កាយបគ ពីបត្ពាោះវាដូចជាម្ិៃត្រូវៃិងគំរូ្

នៃ ‘ ការ្ៃិយយពីរំណងត្ពោះហ្ឫេយ័ ៃិង ការ្សពវត្ពោះហ្ឫ- េ័យរ្រស់
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ត្ពោះ បៅប ើៃរ្ណាមន ក់ ឬអវីម្ួយ’ បនាោះបេ ។ ឡរវាជាគំៃិរនៃ‘ ការ្ប្វើ

ឱ្យរី្ករាយ’  វិញ។  

 បរើបយើងឱ្យពរ្ដ ត់្ពោះយ ងដូចបម្ដច? រ្បរៀរម្ួយកនុងការ្ប្វើវា ត្រូវបាៃ

រង្ហា ញបៅកនុងត្ពោះគម្ពីរ្ េំៃុករបម្ោើង ១០៣: 

 ចូរ្ថាវ យពរ្ត្ពោះ ឱ្ត្ព ឹងខុ្្ំបអើយ... បហ្ើយកុំឱ្យបភែចត្ពោះគុណត្េង់

បែើយ... បរើអវីបៅជាត្ពោះគុណនៃត្ពោះ បៅដ ់ត្ព ឹងរ្រស់បយើង? ត្េង់អរ់

បោស ពាបា  បត្បាសបលាោះ  រំពាក់ម្ោុដ រំបពញចិរត ប្វើឱ្យកាែ យជាថមី... ខុ្្ំប្វើការ្អៃុវរតៃ៍កនុងការ្ចងចា ំៃិងអរ្ត្ពោះគុណដ ់ត្ពោះជាបរ្ៀងរា ់នថង   ៃូវអវីឡដ ត្េងប់្វើកនុងខុ្្ំ   ៃិងតាម្រ្យៈខុ្្។ំ ខុ្្ំចងចា ំៃិងសរ្បសើរ្ អវីត្គរ់យ ងឡដ ត្េងម់ៃសត្មរ់ខុ្្ំ។ េបងវើបៃោះបហ្ើយ ជាការ្ថាវ យពរ្ដ ់ត្េង់ បហ្ើយក៏ឱ្យដ ់ខុ្្ំឡដរ្! បរើបលាកអនកមៃអារ្ម្មណ៍ដូចបម្ដច បព ឡដ កូៃរ្រស់បលាកអនក អរ្គុណ ឬសរ្បសើរ្បលាកអនក សត្មរ់អវីឡដ បលាកអនកបាៃប្វើ ឬៃិយយ។ វាប្វើឱ្យដងួចិរតរ្រស់

បលាកអនកមៃភាពកក់បៅដ  ៃិងប្វើឱ្យបលាកអនកកាៃ់ឡរចង់ប្វើឡថម្បេៀរ

សត្មរ់ពួកបគ។  

 

ពាកយចងុ្បព្កាយពីអ្នកអានមាន ក ់
 វាជាការ្ពិបាកកនុងការ្ពៃយ ត់្បារ់ ពីរ្បរៀរឡដ ការ្ឱ្យពរ្បាៃផ្លែ ស់

រដូ រ្ជីវរិរ្រស់ខុ្្ំ។ កនុងរេពិបស្ច្ៃ៍ខ្ែីរ្រស់ខុ្្ំម្កដ ់បព បៃោះ គ្មម ៃៃរ្ណា

មន ក់រដបិស្ បព ឡដ ខុ្្ំឱ្យពរ្បនាោះបេ- ខុ្្ំ សូម្បីមៃឱ្កាសកនុងការ្ឱ្យពរ្

ដ ់រុរ្សម្ូសែ ីម្មន ក់បេៀរផង។ ការ្អ្ិស្ចឋ ៃឱ្យពរ្បៅប ើជីវរិរ្រស់

ៃរ្ណាមន ក់ ជាការ្បរើកផែូវ... វាជាការ្ស្ចម្ញ្ា ជាផែូវឡដ គ្មម ៃការ្គត្មម្

កំឡហ្ង កនុងការ្នាអំាណាចត្កនៃត្ពោះ បៅកាៃ់ស្ចថ ៃភាពមួ្យ បៅកាៃ់ជីវិរ

រ្រស់ម្ៃុសសមន ក់។ សត្មរ់ខុ្្ំ ឡដ អាចអ្ិស្ចឋ ៃឱ្យពរ្ បាៃរឡៃថម្

ឧរករ្ណ៍យ ងវបិសសមួ្យបៅកនុងត្រោរ់ត្រោឧរករ្ណ៍។ វាដូចជាឡផនក

ណាមួ្យនៃជីវរិរ្រស់ខុ្្ំ ឡដ បាៃបារ់ពីមុ្ៃ បហ្ើយឥែូវបៃោះត្រូវបាៃោក់

រញ្ាូ បៅកនុងកឡៃែងវាវញិ- Sandy ឡសៃរី។
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ពាកយចងុ្បព្កាយពីអ្នកនពិនធ 
 ខុ្្ំបជឿថា បៃោះគឺម្កពីត្ពោះជាមា ស់ៈ 

 ត្គីសទ ររិ្ស័េ, ត្រសិៃបរើបលាកអនកត្គ្មៃ់ឡរ ស្ចា  ់ៃូវសិេធិអំណាចឡដ 

បលាកអនកមៃបៅកនុងត្ពោះត្គីសទ បយស ូវ បលាកអនកៃឹងអាចផ្លែ ស់រដូរ្ពិភព

បលាកបាៃបហ្ើយ។  



 

 

ការអៃញុតតៃ ៍

 
 សូម្គិរអំពីម្ៃុសសមន ក់ ឡដ បាៃប្វើឱ្យបលាកអនកឈឺចារ់-ត្រសិៃបរើ

ចាបំាច់ សូម្អរ់បោស រនាទ រ់ម្ក សូម្បៅឱ្យប ើសបនាោះ បហ្ើយឱ្យពរ្

ពួកបគ។ 
 សូម្ពិចារ្ណា ពីអវីឡដ បលាកអនកៃយិយជាបេៀងោរ់ គឺកឡៃែងឡដ 

បលាកអនកោក់រណាដ ស្ចអនកដនេ ឬខ្ែួៃឯង។ បរើបលាកអនកៃឹងប្វើដូច

បម្ដចអំពីវា?  
 សូម្សរ្បសរ្ពរ្ សត្មរ់ឱ្យដ ់ខ្ែួៃឯង រដី/ត្រពៃធ ឬកូៃរ្រស់បលាក 

អនក។  
 សូម្ជួរជាម្ួយមន ក់បផសងបេៀរ បហ្ើយសូម្បរើកេូលាយកនុងការ្ោយ

បៅប ើពួកបគ។ សំុត្ពោះៃូវការ្បរើកសឡម្ដង អវីឡដ ជាក់លាក់ ៃិងប ើក

េឹកចិរតដ ់ម្ៃុសសមន ក់បនាោះ។ សូម្ចារ់បផដើម្បោយការ្ៃិយយជា

ពាកយេូបៅ ឧោហ្រ្ណ៍, ‘ ខុ្្ំឱ្យពរ្អនកបោយៃូវត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ, 

សូម្ឱ្យឡផៃការ្ ៃិងបគ្ម រំណងត្ពោះហ្ឫេ័យ សត្មរ់ជីវិររ្រស់

បលាកអនក បាៃសបត្ម្ច...’ បហ្ើយសូម្រ្ង់ចា ំ ៃិងអរ់្មរ់។ សូម្ចង

ចាថំា អនកមៃគំៃិររ្រស់ត្ពោះត្គីសទ ។ រនាទ រ់ម្ក សូម្ឱ្យមន ក់បេៀរ 

ឱ្យពរ្ដ ់បលាកអនក បោយការ្ោយ វិញ។  
 បៅកនុងត្ពោះវិហារ្រ្រស់បលាកអនក សូម្របងោើរការ្ឱ្យពរ្ជាសមូ្ហ្ភាព 

បដើម្បីបចញបៅ ៃិងពាបា រំរៃ់រ្រស់បលាកអនក ឬក៏ឱ្យពរ្ដ ់ពៃធ

កិចាឡដ បលាកអនកមៃរួ្ចបហ្ើយ។  



 

 

រសបៀបបដលកាា យកាត្ររេីទបរ េទ័មាា ក់ 

 បសៀវបៅរូចម្ួយបៃោះ ត្រូវបាៃសរ្បសរ្បែើងសត្មរ់ត្គីសទ ររិ្ស័េ។ 

ពាកយ ‘ ត្គីសទ ររិ្ស័េ’ ខុ្្ំម្ិៃបាៃមៃៃ័យត្រឹម្ឡរ អស់អនកឡដ រ្ស់បៅកនុង

ជីវិរ អរ ុបណាណ ោះបេ។ ខុ្្ំចង់ៃិយយពមី្ៃុសសឡដ  ‘ បកើរជាថមី’ បោយត្ពោះ

 វិញ្ញា ណរ្រស់ត្ពោះ  បហ្ើយៃិងអស់អនកឡដ ត្សឡាញ់  ៃិងបដើរ្តាម្ត្ពោះ    

អមា ស់បយស ូវត្គីសទ ។  

 ម្ៃុសសត្រូវបាៃរបងោើរបែើង បោយរីឡផនកៈ វិញ្ញា ណ ត្ព ឹង ៃិងរូ្រ    

កាយ។ ឡផនកខាងវិញ្ញា ណ ត្រូវបាៃរបងោើរបែើងបដើម្បីឱ្យស្ចា  ់ ៃិងោក់េង

ជាមួ្យៃឹងត្ពោះដ៏ររិ្សុេធ ឡដ ជាត្ពោះវិញ្ញា ណ។ ម្ៃុសសបលាក ត្រូវបាៃ      

របងោើរបែើង សត្មរ់មៃេំនាក់េំៃងជិរសន ិេធជាមួ្យត្ពោះ ពីវិញ្ញា ណ បៅត្ពោះ

 វិញ្ញា ណ។ បោោះរីជាដូបចាន ោះ អំបពើបាររ្រស់ម្ៃុសសបាៃរំឡរកបយើងបចញពី

ត្ពោះ ជា េធផ  វិញ្ញា ណបយើងត្រូវស្ចែ រ់ បហ្ើយបារ់រង់េំនាក់េំៃងជាមួ្យ

ៃឹងត្ពោះ។ 

 ដូបចនោះ ម្ៃុសសមៃេំបនារ្ត្ររិររតការ្ឡរ ត្ព ឹង ៃិងរូ្រកាយរ្រស់ពួក

បគឡររ បណាណ ោះ។ ត្ព ឹងត្សរបៅតាម្រញ្ញា  រំណងត្បាថាន  ៃិងអារ្ម្មណ៍។ 

ជា េធផ  គឺជាក់ឡសដ ងណាស់បៅកនុងបលាកីយ៍ៈ អាតាម ៃិយម្ អំៃួរ បលាភ 

អរ់ឃ្លែ ៃ សហ្វង្ហា ម្ ខ្វោះសៃតិភាព ៃិងខ្វោះអរថៃ័យពិរត្បាកដ។  

 រ ុឡៃតត្ពោះ បាៃមៃឡផៃការ្កនុងការ្សបហ្វង្ហា ោះម្ៃុសសបលាក។ ត្ពោះវរ្រិតា 

បាៃចារ់ត្ពោះរាជរុត្តារ្រស់ត្េង់, ត្ពោះបយស ូវ ឡដ ត្េង់ក៏ជាត្ពោះឡដរ្ ឱ្យ

យងម្កឡផៃដីកនុងភាពជាម្ៃុសស បដើម្បីរង្ហា ញបយើងព ីកខណៈរ្រស់ត្ពោះ-  

‘ បរើអនករា ់គ្មន បាៃបឃើញខុ្្ំ បនាោះអនករា ់គ្មន ក៏បាៃបឃើញត្ពោះវរ្រិតាឡដរ្’-
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បហ្ើយេេួ  េធផ នៃអំបពើបាររ្រស់បយើងម្កប ើអងាត្េង់។ បសចកដី

សុគរយ ងបវេនារ្រស់ត្េង់បៅប ើបឈើឆាោ ង ត្រូវបាៃបរ្ៀរចំ តាងំឡរអំពី

បដើម្ម្កបម្ែ ោះ បហ្ើយត្រូវបាៃោយេកុម្ុៃយ ង ំអិរ បៅសម្័យសញ្ញា     

ចាស់។ ត្េង់បាៃសងនថែ សត្មរ់អំបពើបាររ្រស់ម្ៃុសស។ ភាពយុរតិ្ម្៌នៃ

ត្ពោះ ត្រូវបាៃរំបពញ។  

 រ ុឡៃតបត្កាយម្ក ត្ពោះបាៃបត្បាសត្ពោះបយស ូវឱ្យមៃត្ពោះជៃមរ្ស់បែើង    

 វិញ។ ត្ពោះបយស ូវសៃាថា អស់ អនកណាឡដ បជឿដ ់ត្េង់ បនាោះក៏ៃឹងត្រូវ

រ្ស់ពីស្ចែ រ់បែើងវិញឡដរ្ បហ្ើយបៅជាមួ្យត្េង់អស់ក បជាៃិចា។ ឥែូវបៃោះ 

ត្េងត់្រោៃត្ពោះវិញ្ញា ណរ្រស់ត្េង់ ជាការ្ធានា បដើម្បីឱ្យបយើងបាៃស្ចា  ់

ត្េង់ ៃិងបដើរ្ជាមួ្យត្េង់ សត្មរ់ជីវិររ្រស់បយើងឡដ បៅស ់បៅប ើឡផៃ

ដីបៃោះ។  

 

 ដូចបៃោះ បៅត្រង់កឡៃែងបៃោះបហ្ើយ ឡដ បយើងមៃខ្ែឹម្ស្ចរ្នៃដំណឹង អ 

រ្រស់ត្ពោះបយស ូវត្គីសទ ។ ត្រសិៃបរើបលាកអនកេេ ួស្ចា  ់ ៃងិស្ចរ្ភាព

អំបពើបាររ្រស់បលាកអនក, បហ្ើយត្រសិៃបរើបលាកអនកបជឿថា ត្ពោះបយស ូវ 

បាៃេេ ួបោសរ្រស់បលាកអនកម្កប ើអងាត្េង់ បៅប ើបឈើឆាោ ង ត្េង់បាៃ

រ្ស់ពីសុគរបែើងវិញ បហ្ើយបសចកដសុីចរិ្ររ្រស់ត្េង់ៃឹងត្រូវមៃបៅកនុង

បលាកអនក។ ត្ពោះ ៃឹងចារ់ត្ពោះវិញ្ញា ណរ្រស់ត្េង់ បដើម្បីប្វើឱ្យវិញ្ញា ណរ្រស់

បយើងបកើរជាថមី-បនាោះឯងឡដ មៃៃយ័ថា បកើរជាថមី-បហ្ើយបលាកអនកៃឹង

អាចចារ់បផដើម្ស្ចា  ់  ៃិងមៃេនំាក់េំៃងយ ងជិរសន ិេធជាមួ្យៃឹងត្ពោះ-

ឡដ ជាបហ្រុផ  ត្េងប់ាៃរបងោើរបលាកអនកបៅកឡៃែងដំរូង! បព រូ្រកាយ
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រ្រស់បលាកអនកស្ចែ រ់ ត្ពោះត្គីសទ ៃឹងបត្បាសបលាកអនកឱ្យរ្ស់បែើងវិញ បហ្ើយ

ៃឹងត្រោៃបលាកអនកៃូវរូ្រកាយឡដ រុ្ងបរ្ឿង ៃិងមិ្ៃបចោះពុករ្ ួយ។ វ៉ាវ!  ខ្ណៈឡដបលាកអនករៃតបៅប ើឡផៃដីបៃោះ (ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ ឡដ ត្េងក់៏ជាត្ពោះឡដរ្) ៃឹងប្វើការ្បៅកនុងបលាកអនក( កនុងការ្សំអារបលាកអនក ៃិងប្វើឱ្យបលាកអនកកាៃ់ឡរដូចត្ពោះបយស ូវ ខាងអាករបកិរិ្យ) បហ្ើយតាម្  រ្យៈបលាកអនក ( ៃឹងកាែ យជាត្ពោះពរ្បៅដ ់អនកដនេបេៀរ)។  

 អស់អនកឡដ បត្ជើសបរី្សម្ិៃេេួ ៃូវអវីឡដ ត្ពោះបយស ូវបាៃ បាៃរង់

នថែបលាោះឱ្យ ៃឹងត្រូវជារ់ជំៃុំជំរ្ោះ ជាម្ួយៃឹង េធ ពីអវីឡដ ពួកបគបាៃប្វើ។ 

បលាកអនកម្ិៃចងប់ាៃអ  ៊ើចឹងបេ។  

 

 បៃោះគឺជាបសចកដីអ្ិស្ចឋ ៃ ឡដ បលាកអនកអាចអ្ិស្ចឋ ៃ។ ត្រសិៃបរើ

បលាកអនកអ្ិស្ចឋ ៃបោយបស្ចម ោះអស់អំពីចិរត បលាកអនកៃឹងបាៃបកើរជាថមី។ 

 ឱ្ត្ពោះអមា ស់នៃស្ចឋ ៃសួគ៌បអើយ ខុ្្ំច ូម្កកាៃ់ត្េង់បោយៃូវត្ពោះនាម្

ត្ពោះបយស ូវ។ ខុ្្ំសូម្េេួ ស្ចា  ់ថាខុ្្ជំាម្ៃុសសមៃបារ បៅចំបពាោះត្េង់។ 

( ៃ់រួរ្ អំបពើបារឡដ បលាកអនកោងំអស់ដឹង)។ ខុ្្ំពិរជាសំុបោសសត្មរ់

អំបពើបាររ្រស់ខុ្្ំ ៃិងជីវិរឡដ ខុ្្ំបាៃរ្ស់បៅបោយគ្មម ៃត្េង់ បហ្ើយខុ្្តំ្រូវ

ការ្ការ្អរ់បោសរ្រស់ត្េង់។ខុ្្ំបជឿថា ត្ពោះរាជរុត្តាឡរម្ួយរ្រស់ត្េង់ ត្ពោះ

បយស ូវត្គីសទ  បាៃរងាូរ្ត្ពោះបលាហ្ិររ្រស់ត្េង់បៅប ើបឈើឆាោ ង ៃិងបាៃ

សុគរសត្មរ់អំបពើបាររ្រស់ខុ្្ំ បហ្ើយឥែូវបៃោះខុ្្ំបពញចិរតៃឹងឡររ្បចញពី

អំបពើបាររ្រស់ខុ្្ំ។  

 ត្េងប់ាៃមៃរៃទូ បៅកនុងត្ពោះគម្ពីរ្ (រូ៉្ម្ ១០:៩)   ត្រសិៃបរើបយើង

ត្រកាសថា ត្ពោះបយស ូវជាត្ពោះអមា ស់ បហ្ើយបជឿបៅកនុងចិរតរ្រស់បយើងថា 

ត្ពោះបាៃបត្បាសត្ពោះបយស ូវឱ្យរ្ស់បែើងវិញ បនាោះៃឹងបាៃ       សបហ្វង្ហា ោះ។  

 ឥែូវបៃោះ ខុ្្ំសូម្ត្រកាសថា ត្ពោះបយស ូវជាមា ស់នៃត្ព ងឹរ្រស់ខុ្្ំ 

បហ្ើយខុ្្ំបជឿថា ត្ពោះបាៃបត្បាសត្ពោះបយស ូវឱ្យរ្ស់បែើងវិញ។ ឥែូវបៃោះ ខុ្្ំ
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សូម្េេួ ត្ពោះបយស ូវ ជាត្ពោះអងាសបហ្វង្ហា ោះផ្លទ  ់រ្រស់ខុ្្ំ បហ្ើយបរើតាម្ត្ពោះ

រៃទូ រ្រស់ត្េង់ ខុ្្បំាៃសបហ្វង្ហា ោះបហ្ើយ។ អរ្ត្ពោះគុណត្ពោះអមា ស់ឡដ ត្េង់

ត្សឡាញ់េូ រងាំណាស់ បាៃជាត្េងស់ម ័ត្គត្ពោះេ័យ សុគរជំៃួសេូ រងាំ។ 

ត្េង់អស្ចា រ្យណាស់ ត្ពោះបយស ូវ បហ្ើយខុ្្ំត្សឡាញ់ត្េង់។  

 

 ឥែូវបៃោះ ខុ្្ំសំុឱ្យត្េង់ជួយេ ូរងាំ បោយវិញ្ញា ណនៃត្េង់ ឱ្យេ ូរងាំ

បាៃកាែ យជាម្ៃុសសឡដ ត្េង់សពវត្ពោះហ្ឫេយ័ មុ្ៃបដើម្ដំរងូបៅបេៀរ។ 

សូម្ដឹកនាខុ្ំ្ំ បៅកាៃ់រងរអូៃអនកបជឿ ៃិងត្កុម្ជំៃំុឡដ ត្េងប់ាៃបរី្ស បដើម្បី

ឱ្យខុ្្ំបាៃរី្កចបត្ម្ើៃ បៅកនុងត្េង់។ បៅកនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ អាឡម្ ៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

សូម្អរ្គុណ សត្មរ់ការ្អាៃកូៃបសៀវបៅរូចម្ួយបៃោះ។ ខុ្្ំចង់េេួ បាៃ 

េីរនាទ  ់ ពីអវីឡដ ការ្ឱ្យពរ្ បាៃផ្លែ ស់រដូរ្ជីវិររ្រស់បលាកអនក ឬក៏ជីវិរ

ឡដ បលាកអនកបាៃឱ្យពរ្។ 

សូម្ោក់េងម្កខុ្្ំតាម្ៈ richard.brunton134@gmail.com 

សូម្ចូ បៅកាៃ់ www.richardbruntonministries.org 

  

 

 

 

 

 

 

អពំអីនកៃពិៃធៈ  រី្ឆារ ត្ពុៃថុៃ សហ្ស្ចថ រនា ខ្ូ ម  ត្ពុៃថុៃ Colmar 

Brunton  បៅឆាន ំ ១៩៨១ បហ្ើយបាៃស្ចថ រនាវាឱ្យបៅជា ត្កុម្ហ្ ុៃ

ត្ស្ចវត្ជាវេីផាឡដ  បីជាងបគរំផុរបៅញូហ្សីឡែៃ។ គ្មរ់បាៃចូ ៃិវរតៃ៍ 

បៅឆាន ំ២០១៤ បហ្ើយតាងំពីបព បនាោះម្ក គ្មរ់បាៃបត្រើបព រ្រស់គ្មរ់កនុង

ការ្សរ្បសរ្, អ្ិរាយ ៃិងប្វើព័ៃធកិចា បៅត្របេសញូហ្សីឡែៃ ៃិងត្របេស

បផសងៗបេៀរ។ គ្មរ់ក៏ជាអនកៃិពៃធបសៀវបៅ   ការ្ចាក់បត្រងតាងំសត្មរ់

ការ្ង្ហរ្ Anointed for work- ការ្អបញ្ាើញឱ្យឈាៃបជើងបៅកាៃ់       

ពិភពបលាក ឡដ រំ្បភើរ ៃិងបពញប ញ ជាកឡៃែងឡដ ភាពហ្ួសពី្ម្មតា 

ជោះឥេធព យ ងមៃអំណាច បៅកឡៃែងប្វើការ្។ 

mailto:richard.brunton134@gmail.com
http://www.richardbruntonministries.org/


 

 

 



 

 

ការ្ឱ្យពរ្ គឺជាការ្ៃិយយរំណងត្ពោះហ្ឫេយ័ ៃិងបសចកដីបម្តាត រ្រស់ត្ពោះ

បៅប ើៃរ្ណាមន ក់ ឬស្ចថ ៃភាពណាម្ួយ។  

 បៅបព ឡដ បយើងប្វើការ្បៃោះបោយជំបៃឿ បយើងដំបណើរ្ការ្អំណាច

រ្រស់ត្ពោះ បដើម្បីផ្លែ ស់រដូរ្ម្ៃុសសមន ក់( រួ្ម្រញ្ាូ ោងំខ្ែួៃបយើងផង) ឬក៏

ស្ចថ ៃភាពណាមួ្យ ពីកឡៃែងរចាុរបៃន បៅកាៃ់កឡៃែងមួ្យឡដ ត្ពោះសពវត្ពោះ

ហ្ឫេយ័។  

 ត្គរ់ោងំត្គីសទ ររិ្ស័េោងំអស់ មៃសិេធិអំណាច ៃិងអំណាច បដើម្បីឱ្យ

ពរ្ដ ់អនកដនេ បៅកនុងត្ពោះនាម្ត្ពោះបយស ូវ ៃិងបម្ើ បឃើញជីវិរ ៃិងស្ចថ ៃ

ភាពោងំឡាយផ្លែ ស់រដូរ្។ អំណាចនៃការ្ឱ្យពរ្ គឺជាអវីឡដ ហ្ួសពី្ម្មតា, 

វាគឺជាត្ពោះវរតមៃ ៃិងការ្ង្ហរ្រ្រស់ត្ពោះវិញ្ញា ណររិ្សុេធ កនុងការ្របងោើរ 

អំណរ្ បម្ត្រីភាព ៃិងភាពរី្កចបត្ម្ើៃ ៃិងការ្ការ្ពារ្។  

 បៅកនុងកូៃបសៀវបៅរូចបៃោះ បលាកអនកៃឹងរ្កបឃើញពីរ្បរៀរឡដ ការ្

ឱ្យពរ្ ប្វើការ្ បហ្ើយបរ្ៀៃពីរ្បរៀរឱ្យពរ្ដ ់អស់អនកឡដ ោក់រណាដ ស្ច ឬ

រ្កបរ្ឿងបលាកអនក, ពីរ្បរៀរឡដ ឱ្យពរ្ដ ់រដី/ត្រពៃធ កូៃ ផទោះរ្រស់បលាក

អនក ៃិងខ្ែួៃឯង, ពីរ្បរៀរឱ្យពរ្ដ ់កឡៃែងប្វើការ្ េឹកដី ៃិងសហ្គម្ៃ៍រ្រស់

បលាកអនក-បហ្ើយសូម្បីបៅដ ់ត្ពោះផង។  

 បលាកអនកអាចផ្លែ ស់រដូរ្ពភិពបលាករ្រស់បលាកអនកបាៃ។ 


