
 
 

ពសីេចក្ដអីេ់េង្ឃឹម មក្ជាសេចក្ដជីសំ ឿស ើព្ពះពតិ 
អ្នកស្រី មេ៉េង សាអ្ ៊ីន ជាស្តររីមេម ៉ាយ ដែលមនកូនពីរនាក់ និងចិញ្ចឹេមដ៉ាយចារ់ជរា

មន៉ាក់ម ៀតកនុងបនទុក។ បដីរបរ់អ្នកស្រីបានសាល៉ាប់មចាលអ្នកស្រីមោយជំងឺរាគាពាធ។ អ្នកស្រី 
មេ៉េង សាអ្ ៊ីន កាលពីេុន  ួលមជឿស្ពះមយរ ូវស្រីរទ អ្នកស្រីក៏ែូចជាអ្នកែទ ម ៀត ដែល
មគារពមជឿស្បតិបតរិតាេសារនា ក៏ប៉េុដនរពុំមនម ើញអ្វី ដែលេកបញ្ជ៉ាក់ស្បាប់អ្ះអាងពី
មរចកដីជំមនឿឲ៉ាយបានពិតស្បាកែ ែូចដែលអ្នកស្រីបាន  ួលយកស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ មធវើ
ជាស្ពះអ្មច៉ារ់ ម ើបអ្នកស្រីែឹងថា អ្វីមៅដែលជាមរចកដីពិត កនុងជីវិតររ់មៅ។ មស្ពាះថា តាេ
រយៈស្ពះបនទូលរបរ់ស្ពះអា ិករ មនដចងមៅកនុងស្ពះរេពីរបរិរុ ធ ដតងដតបង្ហ៉ាត់បមស្ងៀនអ្នក



ស្រីពីមរចកដីពិតរបរ់ស្ពះអ្មច៉ារ់ ែ៉ាបិតស្ពះអ្ងគស្ ង់ជាស្ពះែ៏ជួយរមស្តង្្៉ាះ ម ើយនិងស្បទាន
េកអ្នកស្រីនូវមរចកដីរង៉ាឃឹេជាមរៀងរាល់ទងៃ។ 

ការមនះមធវើឲ៉ាយអ្នកស្រីបាននឹកម ើញពីែំម ើរ ទនការចាប់ម្ដើេមរចកដីជំមនឿរបរ់អ្នក
ស្រីមលើស្ពះអ្មច៉ារ់ស្ពះមយរ ូវស្រីរទ រឺតាេរយៈមោកស្រូរង្វ៉ាលមន៉ាក់ ដែលបានេក្៉ាាយ
ែំ ឹងលអអ្ំពីស្ពះមយរ ូវស្រីរទ មោយមនទាំងនាំយកកូនមរៀវមៅពីរក៉ាាលេកឲ៉ាយែល់អ្នក
ស្រី មនាះរឺកូនមរៀវមៅ «សាព៉ានជីវិត« និង «មតើស្ពះជានរណា?«  ុករស្មប់អ្នកស្រីអាន 
និងមរៀនរូស្ត។ មស្កាយេកម ៀត អ្នកស្រីក៏បានរមស្េចចិតរ  ួលយកស្ពះអ្មច៉ារ់ ស្ពះ
មយរ ូវស្រីរទ មធវើជាស្ពះអ្មច៉ារ់ទនជីវិតរបរ់អ្នកស្រី មោយសារដតអ្នកស្រីចង់ែឹង និងយល់ឲ្
យបានកាន់ដតច៉ាារ់មៅម ៀតអំ្ពីមរចកដីពិតកនុងជីវិត។ អ្នកស្រីក៏  ួលបានស្ពះរេពីរបរិរុ ធ
េួយក៉ាាលជាបដនែេម ៀត មែើេ៉ាបីរស្មប់អ្នកស្រីអានស្ពះបនទូលស្ពះជាមរៀងរាល់ទងៃ។ មស្ពាះ
ថាស្ពះបនទូលស្ ង់ បង្ហ៉ាញពីមរចកដីពិតទនជីវិត ែូចដែលស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ ស្ ង់បាន
មនស្ពះបនទូលថា៖ «ខ្ញ ុំជាផ្លូវ ជាសេចក្ដពិីត ស ើយជាជវីតិ ស ើមនិមក្តាមខ្ញ ុំ ស ោះគ្មា ន
អ្នក្ណាសៅឯព្ពោះវរ តិាបានស ើយ«។ មស្កាយបនាទ៉ាប់េកម ៀត អ្នកមដ៉ាយរបរ់អ្នកស្រីក៏
រមស្េច  ួលមជឿស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ មោយ  ួលយកស្ពះអ្ងគស្ ង់មធវើជាស្ពះអ្ងគរង្
មស្គាះរបរ់គាត់កនុងជីវិត។ េ៉ា  ្៉ាងវិញម ៀត កាលណាមយើងរាល់គាន៉ាបានឮស្ពះបនទូលទនមរចកដី
ពិត រឺជាែំ ឹងលអពីមរចកដីរមស្តង្្៉ាះរបរ់មយើង ម ើយកាលណាមយើងរាល់គាន៉ាបាន  ួល
មជឿស្ ង់ មនាះស្ពះអ្ងគស្ ង់ក៏មៅចំណាំមយើងរាល់គាន៉ាមោយស្ពះវិញ្ញ៉ា បរិរុ ធ ដែលបាន
រន៉ា្្ងដែរ។ អ្នកស្រីក៏បានបញ្ជ៉ាក់ពីែួងចិតររបរ់អ្នកស្រីថា៖ «ខ្ុរំូេមបដជាញ៉ាចិតរ មែើរតាេ 
និងសាដ៉ាប់បង្្៉ាប់ស្ពះអ្មច៉ារ់ ម ើយនិងនាំយកែំ ឹងលអពីមរចកដីពិតមនះមៅស្បាប់ែល់អ្នក
ែទ ម ៀត មែើេ៉ាបីឲ៉ាយពួកមរ  ួលបានមរចកដីរមស្តង្្៉ាះែូចជាស្កុេស្រួសាររបរ់នាងខ្ុំដែរ«។ 
មៅមពលដែលអ្នកស្រី មន ុកខលំបាក អ្នកស្រីក៏បានចំណាយមពលមវោជាេួយនឹងស្ ង់ 
អ្ធិសាឋ៉ាន ូលថាវ៉ាយអ្រ់របវស្រប់ទាំងការែល់ស្ពះអ្ងគស្ ង់ ម ើយនិងអានស្ពះបនទូលទន
មរចកដីពិតជាប់ជាស្បចាំជាមរៀងរាល់ទងៃ ស្ពេទាំងបានមស្ចៀងររមរើរតមេកើងែល់ស្ពះរិរីលអទន
ស្ ង់ ដែលនាំជីវិតរបរ់អ្នកស្រី  ួលបានមរចកដីរុខសានរយ ៉ាងពិតស្បាកែ ែូចដែលប 



រេពីរមនដចងស្បាប់មៅកនុង មអ្មេរូរ ៤:១៥ ថា៖ «ដតមោយកាន់តាេមរចកដីពិត មោយ
មរចកដីស្រឡាញ់វិញ មនាះឲ៉ាយមយើងបានធំម ើង ខាងឯស្រប់ការទាំងអ្រ់កនុងស្ ង់ ដែលស្ ង់
ជារិរសា រឺជាស្ពះស្រីរទ«។ អាដេន។ 
 

From Despair Becomes the Faith in the True God 
Meng Sa In is a widow with two children and one elderly mother in charge. Her 

husband died by his sickness. Meng Saitin before believed in Jesus Christ, as well as 
others who respected and practiced the religion, but did not see anything confirming 
the truth as she had accepted the Lord Jesus Christ as her Lord, so right now she knew 
what was the truth in her life. Because through the inspired Word of God in the Bible, 
it teaches her the truth of the Lord, for He is the God of salvation and gives her hope 
every day.  

This reminded her of the process of starting her faith in the Lord Jesus Christ, 
through a pastor who came to preach the gospel of Jesus Christ, bringing two booklets 
to her, a booklet is "Bridge of Life" and another is "Who Is God?" for her to read and 
study. Later, she decided to accept the Lord Jesus Christ as her Lord for her life 
because she wanted to know more and understand the truth in life. She also received 
a copy of the Bible in Khmer so that she could read the Word of God every day. 
Because His Word shows the truth of life, as the Lord Jesus Christ said, "I am the way, 
the truth, and the life: no one comes to the Father, except through me." Later, her 
mother also decided to accept the Lord Jesus Christ, as her Savior in the life. On the 
other hand, when we hear the Word of truth, that is the Gospel of our salvation, and 
when we believe in Him, then He sealed us with the promised Holy Spirit. She also 
affirmed her heart: "I commit myself to follow and obey the Lord and bring this Gospel 
of truth to others so that they may be saved, as is my family." When she was in 
trouble, she spent time with Him, praying to God, and reading the Word of truth daily, 
and singing to glorify God, which brought her life in peace exactly as the scripture 
says in Ephesians 4:15: “Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in 
every way into him who is the head, into Christ,” Amen. 

 
 



 
 

ពអីនក្ស សាទព្ត ីមក្ជាអនក្ស សាទម ុេស 
មោក ជា ជឹន អាយុ ៤៥ឆន៉ាំ ជាអ្នកមនសា ររ់មៅស្រុកស្បាសា រំបូរ មខតរកំពង់ធំ 

ធ្ល៉ាប់កាន់តាេសារនាដែរ ម ើយនិងបន់ស្រន់ែល់អារក៉ាសអ្នកតា មែើេ៉ាបីរូេឲ៉ាយមនជីវភាព
ររ់មៅបានរួចពីរភាពស្កីស្កលំបាកមតាកយ ៉ាក ខវះេុខខវះមស្កាយ ដតពុំម ើញមនអ្នកណា 
ឬអ្វីេួយេកជួយឲ៉ាយជីវភាពររ់មៅរបរ់គាត់ បានធូរធ្រម ើយ កាន់ដតយ ៉ាប់មៅៗ។ 

មនទងៃេួយមោក ជា ជឹន បានជួបនឹងមោកស្រូ្៉ាាយែំ ឹងលអអ្ំពីស្ពះមយរ ូវ នា
មពលមនាះឯងមោកស្រូមន៉ាក់មនាះក៏បាននិយយទាក់ ងរួរនាំខ្ុំ ទាំង ឹកេុខញញឹេ មស្កាយ
ពីការពន៉ាយល់ស្បាប់មោក ជា ជឹន អ្ំពីមរចកដីរមស្តង្្៉ាះឲ៉ាយរួចពីបាប ដែលមកើតមនម ើងមោយ
ស្ពះមយរ ូវ ដែលជាស្ពះរាជបុស្តាទនស្ពះ បានយងេកចាប់បែិរនធិនឹងនាងស្កេំុស្ព មចារីយ៍ 
មយងយកកំម ើតជាេនុរ៉ាស មែើេ៉ាបីរង ុកខលំបាក និងរុរតមលើឆក៉ាងជំនួរអ្ំមពើបាបរបរ់
េនុរ៉ាសមយើង ម ើយនិង ៣ទងៃ មស្កាយេកស្ពះអ្ងគស្ ង់បានមនស្ពះជនមររ់ម ើងវិញ។ ែូមចនះ
អ្រ់អ្នកណា ដែល  ួលមជឿែល់ស្ពះមយរ ូវស្រីរទ នឹង  ួលបានមរចកដីរមស្តង្្៉ាះឲ៉ាយរួចពី
បាប និងដលងមនមរចកដី ុកខលំបាកណាេកគាបរងកត់ម ៀតម ើយ។ ជាបនាទ៉ាប់េក គាត់ក៏
បានជូនកូនមរៀវមៅពីរក៉ាាលមៅមោក ជា ជឹន រឺកូនមរៀវមៅ «សាព៉ានជីវិត« និង «មតើស្ពះ
ជានរណា?« មែើេ៉ាបីមរៀនរូស្តជាបនរម ៀត។ ជាចុងមស្កាយមោកស្រូមន៉ាក់មនាះ បានផដ៉ាំម្្ើមៅ
មោក ជា ជឹន ថា៖ «មបើមៅមពលណាបងស្បុររមស្េចចិតរមជឿមលើស្ពះមយរ ូវ រូេបងស្បុរ
ស្គាន់ដតអ្ធិសាឋ៉ាន ូលរូេឲ៉ាយស្ពះអ្ងគ  ួលយកបងស្បុរមធវើជាកូនរបរ់ស្ពះមៅ មោយ ូល



រូេឲ៉ាយស្ពះអ្ងគអ្ត់មទារបាបែល់បងស្បុរ មនាះស្ពះអ្ងគនឹងអ្ត់មទារែល់បងស្បុរ ម ើយ
និងស្បទានពរែល់បងស្បុរ មៅតាេអ្វដីែលបងស្បុរចង់បាន«។ 

មនទងៃេួយ បងស្បុរ ជា ជឹន មចញែំម ើរមៅស្បកបេុខរបររករុីរបរ់ខលួន មោយ
ការមនសា ស្តីរបរ់ខលួនែូចរពវែង។ ដតមៅទងៃមនាះ គាត់ មល៉ាក់អួ្នចុះមៅកនុង ឹក រកចាប់
ស្តីេិនបានេួយមសាះ ស្សាប់ដតគាត់នឹកម ើញពីពាក៉ាយរេដីរបរ់មោកស្រូ ៉្ាាយែំ ឹងលអ
អ្ំពីស្ពះមយរ ូវស្រីរទ ស្បាប់គាត់ មបើគាត់ស្តូវការឲ៉ាយស្ពះមយរ ូវជួយ មនាះចូរអ្ធិសាឋ៉ាន ូល
ថាវ៉ាយស្ពះអ្ងគស្ ង់ រូេឲ៉ាយស្ពះអ្ងគស្ ង់បានអ្ត់មទារបាប ម ើយស្ពះអ្ងគស្ ង់នឹងស្បទានពរ
មៅតាេការចង់បាន។ ស្គាន់ដតនឹកម ើញែូមចាន៉ាះ បងស្បុរ ជា ជឹន េិនបានបងអង់យូរម  គាត់
បានលុតជងគង់ចុះែល់ែី ទាំងស្កាបេុខមៅែី ម ើយមលើកទែស្ប េម ើង ទាំងអ្ធិសាឋ៉ានថា 
ឱស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវមអ្ើយ រូេស្ពះអ្ងគអ្ត់មទារបាបែល់ ូលបងគំ្ង មស្ពាះ ូលបងគំជា
េនុរ៉ាសមនបាប ម ើយរូេស្ពះអ្ងគ  ួលយក ូលបងគំមធវើជាកូនរបរ់ស្ពះអ្ងគស្ ង់្ង មៅ
ទងៃមនះ ូលបងគំរកចាប់ស្តីេិនបានមសាះម ើយ។ រំមពចភាល៉ាេមនាះែូចជាមនរមេលងេួយោន់
កនុងស្តមចៀកស្បាប់បងស្បុរ ជា ជឹន ថា « មល៉ាក់អួ្នេដងម ៀត បានស្តីម ើយ!« ។ មពលមនាះ 
បងស្បុរ ជា ជឹន ក៏ចាប់ម្ដើេមធវើតាេរមេលងស្បាប់មនាះ ស្សាប់ដតគាត់ហាក់បីែូចភាញ៉ាក់មស្ពើត 
េដងមនះអ្ួនែូចជាមន េៃន់ខុរពីធេមតា មៅមពលគាត់មលើកម ើងស្សាប់ដតម ើញរុ ធស្តី
មៅមពញកនុងអ្ួន អ្សាច៉ារ៉ាយណារ់ ស្ពះមយរ ូវ អ្សាច៉ារ៉ាយណារ់ ការអ្សាច៉ារ៉ាយមកើតមនម ើង តាេ
ការអ្ធិសាឋ៉ានដេន!។ 

លុះស្ពឹកម ើង ខ្ុំក៏បាន ូររ័ពទរួររកមោកស្រូ ៉្ាាយែំ ឹងលអមនាះ ម ើយក៏ណាត់
ជួបនឹងគាត់ មែើេ៉ាបីរុំឲ៉ាយគាត់អ្ធិសាឋ៉ានឲ៉ាយខ្ុំ មោយខ្ុំបានផល៉ារ់ដស្បចិតរ  ួលមជឿស្ពះអ្មច៉ារ់
មយរ ូវស្រីរទ ពីមស្ពាះមោយបានម ើញការអ្សាច៉ារ៉ាយ ដែលស្ពះអ្មច៉ារ់ស្ ង់បានមធវើការអ្សាច៉ារ៉ាយ
ែល់រូបគាត់។ មស្កាយមពលដែលមោកស្រូ ៉្ាាយែំ ឹងលអមនាះ បានអ្ធិសាឋ៉ានឲ៉ាយខ្ុំរួចម ើយ 
គាត់ក៏ផដ៉ាំម្្ើពាក៉ាយថា កុំមេលចេកថាវ៉ាយបងគំស្ពះមៅស្ពឹកទងៃអា ិត៉ាយមៅស្ពះវិហារជាេួយនឹងមរ។ 
រួចេកបងស្បុរ ជា ជឹន ក៏បានមធវើែំម ើរស្ត ប់មៅ្ទះ ស្ពេទាំង  ួលបានស្ពះរេពីរបរិរុ ធ
េួយក៉ាាលកាន់មៅកនុងទែមៅជាេួយ្ង។ មស្កាយមពលបាយោង៉ាចរួច បងស្បុរបានចាប់
ម្ដើេមបើកស្ពះរេពីរអាន មតើមនអ្វីចដេលក ដែលរួរឲ៉ាយគាត់មចះដតចង់ែឹងែូមចាន៉ាះ។ នាមពលមនាះ 



គាត់ក៏មបើកស្ពះរេពីរប៉េះចំក ឌរេពីរម ៉ាថាយ ជំពូក ៤ រួចគាត់ក៏អាន ដែលមៅស្តង់មនាះ
និយយមរៀបរាប់អ្ំពីស្ពះមយរ ូវជួបនឹងមរចកដីល៉ាបួង ម ើយគាត់ក៏បនរអាន មោយមចះដតចង់
ែឹងរ ូតែល់កថាខ ឌ ស្ពះមយរ ូវស្តារ់មៅពួកសាវកជាមលើកែំបូង មៅស្តង់ ខ.១៩ ស្ពះ
មយរ ូវមនបនទូលមៅ រុីេ៉េូន ដែលមស្កាយេកមៅថា មពស្តុរ និងអ្នមស្  ជាបអូនស្បុរថា៖ 
«ចូរមក្តាមខ្ញ ុៗំ នឹងតា ុំងអ្នក្ ឲ្យជាអ្នក្សនសាទមនញេសវញិ«។ បងស្បុរ ជា ជឹន ក៏ចាប់
ម្ដើេអ្ធិសាឋ៉ាន ូលអ្រស្ពះរុ ែល់ស្ពះអ្មច៉ារ់ ដែលបានស្តារ់មៅគាត់ មោយចំៗដតេដង 
ឲ៉ាយចូលមៅបមស្េើការង្រ្៉ាាយែំ ឹងលអអ្ំពីស្ពះអ្មច៉ារ់ មែើេ៉ាបីនាំែំ ឹងលអរបរ់ស្ ង់មៅ
ែល់អ្រ់ទាំងេនុរ៉ាស ដែលបាត់បង់ទាំងឡាយ។ 

មស្កាយេកម ៀត បងស្បុរ ជា ជឹន ក៏បាន ៉្ាាយែំ ឹងលអអ្ំពីស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ 
មៅែល់មដ៉ាយ ឪពុក របរ់គាត់ មែើេ៉ាបីឲ៉ាយពួកគាត់  ួលបានមរចកដីរមស្តង្្៉ាះែូចជារូបគាត់ដែរ 
ម ើយនិងែល់ស្បពនធកូនរបរ់គាត់ទាំងអ្រ់គាន៉ា្ងដែរ។ 

ចាប់ពីមពលមនាះេក បងស្បុរ ជា ជឹន ស្តូវបានស្ពះបនទលូកេ៉ាានរចិតរគាត់ជាមរៀងរាល់ទងៃ 
តាេរយៈការអានស្ពះរេពីររបរ់គាត់ ជាពិមររមៅស្តង់ប រេពីរ ម ៉ាថាយ ៥:៣-១២ ថា៖ «៣មន
ពរម ើយ អ្រ់អ្នកដែលមនមរចកដីកំរត់ខាងឯវិញ្ញ៉ា  ែ៉ាបិតនររសាថ៉ានរួរ៌ជារបរ់្ងអ្នកទាងំ
មនាះ ៤មនពរម ើយ អ្រ់អ្នកដែលយំមសាក ែ៉ាបិតអ្នកទាំងមនាះនឹងបានមរចកដីកំសានរចិតរ ៥មន
ពរម ើយ អ្រ់អ្នកមែលរលូតស្តង់ ែ៉ាបិតអ្នកទាំងមនាះនឹងស្រងដ្នែីជាេរែក ៦មនពរម ើយ 
អ្រ់អ្នកដែលមស្រកឃ្ល៉ាននូវមរចកដីរុចរិត ែ៉ាបិតអ្នកទាំងមនាះនឹងបានដអអត ៧មនពរម ើយ 
អ្រ់អ្នកដែលមនចិតរមេតាត៉ាករុណា ែ៉ាបិតអ្នកទាំងមនាះនឹងបានមរចកដីមេតាត៉ាករុណាវិញ ៨មន
ពរម ើយ អ្រ់អ្នកដែលមនចិតរបរិរុ ធ ែ៉ាបិតអ្នកទាំងមនាះនឹងបានម ើញស្ពះ ៩មនពរម ើយ 
អ្រ់អ្នកដែល្៉ាសះ្៉ាាមរ ែ៉ាបិតអ្នកទាំងមនាះនឹងបានមៅជាកូនរបរ់ស្ពះ ១០មនពរម ើយ 
អ្រ់អ្នកដែលស្តូវមរមបៀតមបៀន មោយមស្ពាះមរចកដីរុចរិត ែ៉ាបិតនររសាថ៉ានរួរ៌ជារបរ់្ង
អ្នកទាំងមនាះ ១១អ្នករាលគ់ាន៉ាមនពរ កនុងកាលដែលមរមជរ មបៀតមបៀន ម ើយនយិយបងខុរស្រប់
ទាំងមរចកដីអាស្កក់ ពីអ្នករាល់គាន៉ា មោយមស្ពាះខ្ុំ ១២ចូរមនចិតរអ្ំ រ ម ើយរីករាយជាខាល៉ាំងចុះ 
ែ៉ាបិតអ្នករាល់គាន៉ាមនរង្វ៉ាន់ជាធំមៅឯសាថ៉ានរួរ៌ ពីមស្ពាះមរក៏បានមធវើ ុកខែល់ពួកមហារា ដែល
មៅេុនអ្នករាល់គាន៉ា ដបបែូមចាន៉ាះដែរ។«។ អាដេន។ 



 
 

From Fisherman To Fisher Of Men 
Chea Chen, a 45-year-old fisherman living in Prasat Sambo district, Kampong Thom 
province, has been praying to the idolatry and his ancestor spirits for his family's 
survival, getting from poverty and suffering, but he has not seen anyone or anything 
to help his living conditions, instead it becomes worse and worse.  

One day, Mr. Chea Chen met a teacher who is an evangelist preaching about 
Jesus at that time the teacher had communicated with him with a smile. After his 
explanation to Chen about salvation from sin that comes from Jesus, the Son of God 
came to be born with a virgin to suffer and die on the cross instead of our sins, and 3 
days later, He rose again from the dead. So, anyone who believes Jesus Christ will be 
saved and no longer suffering and any kind of trial. Then, that evangelist gave two 
booklets to Chen for reading and learning that booklets are "Bridge of Life Bridge" and 
“Who Is God?” Finally, the teacher told Chen: "Whenever you have decided to believe 
in Jesus, just pray to Him for accepting you as a son of God, asking Him to forgive the 
sin of you, so He will forgive you, and bless you, brother, and whatever you want." 

One day, Chen went out to do his business with his fishing trout. But on that 
day, he dropped the nets into the water and had no fish to catch, and he remembered 
the words of the evangelist who told him about Good News of Jesus Christ, if he needs 
Jesus Christ to help him. Please pray to Him for His forgiveness, and He would bless 
you as you wish. Just remember that, brother Chen has not slowed down. He bowed 
his knees down to the ground, fell on his face, and held up his hands with prayer, 
saying, "Lord Jesus, forgive me of my sin, for I am a sinful man, and accept me as your 
son. Today I cannot catch anything, Lord. Suddenly, like a noise in his ears told brother 
Chen, "Drop your nets into the water again you will get fish!" Then, brother Chen 
started to follow the sound, and suddenly he seemed to be so surprised, as it was 
unusually weighed when he lifted up, and he saw full of fish in the net. Amazing! Jesus 
was amazing, wonderful from the prayer! 



The next morning, I called for the evangelist and made an appointment to ask 
him to pray for me because I had converted to the Lord Jesus Christ because of the 
miracle that the Lord had performed for him. After the evangelist prayed for me, he 
reminded me that I did not forget to come to worship God on Sunday morning at the 
church with other people. Then, brother Chen went back home and got a Bible in his 
hand. After the dinner, the brother began to open the Bible to read. It was strange that 
he wanted to know it. At the time he opened the Bible, falling to the book of Matthew, 
chapter 4, he read that right there tells about Jesus to be tempted, and he continued 
to read paragraph with bold curiosity until Jesus called His first apostles at verse 19, 
Jesus said to Simon, later called Peter, and Andrew his brother, saying: 'Come, follow 
me, and I will make you fishers of men. Brother Chen began to pray for the Lord, who 
had called him directly to enter the evangelistic work of the Lord to bring His Gospel 
to all the lost people. 

Later, Chen also preached the Gospel of the Lord Jesus Christ to his mother and 
father, in order for them to be saved as well as to his wife and children. 

From that time, Chen was comforted of his daily life by reading the Bible, 
especially in Matthew 5: 3-12: “3“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the 
kingdom of heaven. 4“Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. 
5“Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 6“Blessed are those who 
hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. 7“Blessed are the 
merciful, for they shall receive mercy. 8“Blessed are the pure in heart, for they shall 
see God. 9“Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. 
10“Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the 
kingdom of heaven. 11“Blessed are you when others revile you and persecute you and 
utter all kinds of evil against you falsely on my account. 12Rejoice and be glad, for your 
reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.” 
Amen. 

 



 
 

ពមី ុេសខ្វះព្ាជាា  មក្ជាម ុេសមា ព្ាជាា  
កញ្ញ៉ា រិល សាវង៉ាស ជារិរ៉ាសវិ ៉ា្ល័យថាន៉ាក់ ី ១២ សាន៉ាក់មៅ េូេិវតរ លួង  ុំលលករ 

មខតរមពាធិ៍សាត់ បានមធវើ ីបនាទ៉ាល់ថា៖ កាលពីេុនមពល ដែលនាង  ួលមជឿស្ពះមយរ ូវស្រីរទ 
នាងេិនរូវជាមនស្បាជាញ៉ាទវឆល៉ាតកនុងការមរៀនរូស្តម ើយ មោយម តុមនះម ើយ បានជានាង
រិតដតពីមែើរមលងជាេួយមេឿនកន េិនរូវជាខវល់ខាវ៉ាយពីការមរៀនរូស្តម ើយ។ ស្សាប់ដត
មនទងៃេួយ ការស្ប ងអមរមលើក ី១ បានឈានេកែល់ កញ្ញ៉ា សាវង៉ាស េិនមចះអ្វី
ទាល់ដតមសាះ បានជាែូមចនះម ើយនាង  ួលបានពិនទុេិនលអម ើយ មធវើឲ៉ាយនាងមនមរចកដី
ខាម៉ារមអ្ៀនមរជាខាល៉ាំងណារ់ េិតរេស្តកររបរ់នាងមៅកនុងថាន៉ាក់មរៀនមរើចចេអកោក់នាង ថានាង
អ្ន់ េិនមនស្បាជាញ៉ាឈាល៉ារទវែូចជាមរម ើយ។ ែំ ឹងមនះក៏បានមលចឮមៅែល់ឪពុកមដ៉ាយ
នាង តាេរយៈអ្នកស្រូស្បចាំថាន៉ាក់របរ់នាង គាត់បានមៅមលង្ទះរបរ់នាង រួេទាំងឪពុកមដ៉ាយ
េិតរេស្តកររបរ់នាង ដែលររ់មៅកនុងេូេិជាេួយ្ងដែរ ពួកគាត់បានស្បាប់ពីល ធ្លមរៀន
រូស្តរបរ់នាងមៅឪពុកមដ៉ាយនាង។ មពលមនាះឪពុកមដ៉ាយរបរ់នាង បានរដីបមនាទ៉ារែល់



នាងជាខាល៉ាំង បណាដ៉ាលឲ៉ាយនាងមនមរចកដីតូចចិតរជាពន់ស្បម  នាងបានមៅអ្ងគុយយំដត
មន៉ាក់ឯង មៅដក៉ាបរធនឹេចមេ៉ាបើងេួយ ដែលរែិតមៅេិនឆង៉ាយពី ទ្ះរបរ់នាងម ើយ។ 

មនទងៃេួយមនអ្នកស្រូមន៉ាក់ ដែលជាស្រូ្៉ាាយែំ ឹងលអអ្ំពីស្ពះមយរ ូវ បានមធវើ
ែំម ើរេកមលង ទ្ះរបរ់នាង គាត់បានជួបនឹងឪពុកមដ៉ាយរបរ់នាង ស្ពេទាំងនាង្ងដែរ។ 
អ្នកស្រូមនាះបានរួររុខ ុកខពីជីវភាពររ់មៅរបរ់ស្កុេស្រួសាររបរ់នាង ពីការលំបាកដែល
កំពុងដតជួបស្ប ះកនុងជីវិតររ់មៅស្បចាំទងៃ ស្សាប់ដតមពលមនាះ ឪពុកមដ៉ាយរបរ់នាងបាន
និយយស្បាប់ពីអាង៌កំបាំងរបរ់នាងមៅអ្នកស្រូមន៉ាក់មនាះ អ្ំពីការដែលនាងេិនរូវមន
ស្បាជាញ៉ាឈាល៉ារទវកនុងការមរៀនរូស្ត េិនថាមតើនាងអាចមនល ធភាពកនុងការរញ្ញ៉ាបស្ត ុតិយ
េូេិ នាចុងឆន៉ាំរិក៉ាាមនះជាប់ដែរអ្ត់។ ចំដ ក នាង សាវង៉ាស មនមរចកដីខាម៉ារមអ្ៀននឹងអ្នក
ស្រូ្៉ាាយែំ ឹងលអអ្ំពីស្ពះមយរ ូវមនាះ ជាខាល៉ាំង មស្ពាះថាឪពុកមដ៉ាយនាងេិនរួរណានឹងយក
មរឿងអាង៌កំបាំងរបរ់នាងមៅស្បាប់ែល់អ្នកស្រូមន៉ាក់មនាះម ើយ។ 

ចំដ កឯអ្នកស្រូ្៉ាាយែំ ឹងលអអ្ំពីស្ពះមយរ ូវមន៉ាក់មនាះ ញញឹេហាក់បីែូចជាគាម៉ាន
កងវល់អ្វីមសាះម ើយ ដតគាត់ដបរជានិយយស្បាប់ឪពុកមដ៉ាយនាង និងនាង សាវង៉ាស ថា៖ កុំ
ស្ពួយបារេភអ្វីម ើយ ែ៉ាបិតមនស្ពះអ្ងគរមស្តង្្៉ាះេួយអ្ងគបានយងេកដ្នែីមយើងមនះ ស្ពះអ្ងគ
មនាះរឺជាស្ពះអ្ងគរមស្តង្្៉ាះែល់េនុរ៉ាសមយើងឲ៉ាយរួចពីបាប ស្ពះអ្ងគអាចជួយរមស្តង្្៉ាះមយើងទាំង
អ្រ់គាន៉ាឲ៉ាយរួចពីបាបបាន។ ស្ពះអ្ងគរឺជាស្ពះមយរ ូវស្រីរទ អាចជួយឲ៉ាយនាង សាវង៉ាស មន
ស្បាជាញ៉ាកនុងការមរៀនរូស្តបាន ស្បរិនមបើនាង សាវង៉ាស រម័ស្រចិតរ  ួលយកស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវ
ស្រីរទ មធវើជាស្ពះអ្ងគរមស្តង្្៉ាះរបរ់ខលួនផទ៉ាល់ មនាះរូេឲ៉ាយនាងអ្ធិសាឋ៉ាន ូលថាវ៉ាយែល់ស្ពះអ្ងគ 
ថានាងជាេនុរ៉ាសមនបាប រុខចិតរមែើរតាេស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ មោយសាដ៉ាប់បង្្៉ាប់
របរ់្ងស្ ង់ មែើេ៉ាបីស្ពះអ្ងគបានោងរមអ៉ាតអ្ំមពើបាបពីខលួននាង មោយស្ពះមោ ិតរបរ់
្ងស្ ង់ ដែលខាច៉ាយមៅមលើម ើឆក៉ាង។ េិនដតប៉េុមណា្៉ាះ ស្ពះអ្មច៉ារ់នឹងស្បទានស្ពះពរតាេអ្វី 
ដែលនាងចង់បានែូចជាស្បាជាញ៉ា កនុងការមរៀនរូស្តជាមែើេ។ មៅមពលដែលនាង សាវង៉ាស បាន
ឮពីែំ ឹងលអមនាះរួចម ើយភាល៉ាេ និងមោយសារដតបំ ងស្បាថាន៉ារបរ់នាង ចង់បានស្បាជាញ៉ា
ឈាល៉ារទវកនុងការមរៀនរូស្ត មែើេ៉ាបីអាចនឹងស្ប ងរញ្ញ៉ាបស្ត ុតិយេូេិជាប់ ដែលនឹងស្តូវ
ស្បស្ពឹតរមៅមៅចុងឆន៉ាំរិក៉ាាខាងេុខឆប់ៗមនះម ើយ នាងក៏រមស្េចចិតរ  ួលយកស្ពះអ្



មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ មធវើជាស្ពះអ្ងគរមស្តង្្៉ាះកនុងជីវិតរបរ់នាង មែើេ៉ាបីឲ៉ាយស្ពអ្ងគស្ ង់ជួយែល់
នាង មោយស្បទានពរែល់នាងឲ៉ាយមនស្បាជាញ៉ាឈាល៉ារទវ កនុងការរិក៉ាាមរៀនរូស្ត ចងចាំ និង
ស្រប់ទាំងមេមរៀនដែលមោកស្រូ អ្នកស្រូ បង្ហ៉ាត់បមស្ងៀនមៅសាោមរៀន។ 

ចាប់ពីមនាះេក ជាពិតណារ់ ស្គាន់ដតែួងចិតររបរ់នាង សាវង៉ាស បានផល៉ារ់ដស្ប  ួល
យកស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ មធវើជាស្ពះអ្ងគរមស្តង្្៉ាះរស្មប់ជីវិតរបរ់នាង នាងមនការ
ផល៉ារ់ដស្បពីការ ដែលមចះមែើរមលងឥតស្បមយជន៍ េកជាការខិតខំស្បឹងរំេីមរៀនរូស្ត មធវើឲ៉ាយ 
នាងអាចមចះចាំស្រប់ទាំងមេមរៀន ដែលមោកស្រូ អ្នកស្រូបង្ហ៉ាត់បមស្ងៀនមៅសាោមរៀន ស្ពេ
ទាំងមចះសាដ៉ាប់បង្្៉ាប់ឪពុកមដ៉ាយនាង ម ើយនិងមចះជួយមធវើការង្រមៅ្ទះជំនួរទែឲ៉ាយឪពុក
មដ៉ាយនាងម ៀត្ង។ ការមនះមធវើឲ៉ាយឪពុកមដ៉ាយនាងមនការភាញ៉ាក់ម្អើល និងមនមងឿងអៃល់ជា
ពន់ស្បម  ដតពួកគាត់េិនមនមចញរដីអ្វីទាល់ដតមសាះ ពួកគាត់មចះដតកត់រម្៉ាល់មៅកនុង
ចិតររបរ់ពួកគាត់មៅ។ ស្រប់ការទាំងអ្រ់ ដែលនាង សាវង៉ាស មនការផល៉ារ់ដស្បចិតរ មោយ
មស្ពាះថា នាងបានអ្ធិសាឋ៉ានជាប់ជាស្បចាំមៅស្ពះអ្មច៉ារ់មយរ ូវស្រីរទ ពី ុកខលំបាក និងកងវះ
ខាត និងតស្េូវការចាំបាច់កនុងជីវិតរបរ់នាង។ តាេរយៈការអ្ធិសាឋ៉ានរបរ់នាង ស្ពះអ្មច៉ារ់
មយរ ូវស្រីរទបានមអលើយតបេកនាង មោយស្បទានពរែល់នាងឲ៉ាយមនស្បាជាញ៉ាឈាល៉ារទវ កនុងការ
រិក៉ាាមរៀនរូស្ត ក៏ែូចជាស្រប់ទាំងអ្រ់រស្មប់ជា ីបនាទ៉ាល់អ្ំពីស្ពះមចសាដ៉ា និងស្ពះរិរីលអ
របរ់្ងស្ ង់ ែល់អ្រ់េនុរ៉ាសមៅកនុងេូេិ និងសាោមរៀន ដែលនាង សាវង៉ាស ររ់មៅ និង
រិក៉ាាមរៀនរូស្ត។ ជាពិមររែល់ឪពុកមដ៉ាយនាង និងស្កុេស្រួសារទាំងេូល្ងដែរ។ ជា
ល ធ្លែ៏ជា ីគាប់ចិតរ និងរួរឲ៉ាយរប៉ាាយរីករាយរកអ្វីេកមស្បៀប្ទឹេពុំបានមនាះ នាង សា
វង៉ាស បានស្ប ងជាប់រញ្ញ៉ាបស្ត ុតិយេូេិ និម ទរ B មពលមនាះម ើយរបញ្ជ៉ាក់ថា ពិតជា
មនស្ពះមយរ ូវស្រីរទដេន ស្ពះអ្ងគស្ ង់មនស្ពះជនមររ់មៅរពវទងៃមនះ ស្ពះអ្ងគដតងដតយក
ស្ពះ ័យ ុកោក់នឹងរាស្តរររបរ់្ងស្ ង់ជានិចច ស្ពះអ្ងគេិនដែល តរេលឹងមេើលរំលងរាស្តររ
របរ់ស្ ង់ម ើយ។ ែូចដែលមនដចងកនុងប រេពីរ យ ៉ាកុប ១:៥ ថា៖ «ដតមបើអ្នករាល់គាន៉ាណា
េួយខវះស្បាជាញ៉ា មនដតរូេែល់ស្ពះ ដែលស្ ង់ស្បទានែល់េនុរ៉ាសទាំងអ្រ់ មោយរទាធ៉ា ឥត
បមនាទ៉ារ្ង មនាះស្ ង់នឹងស្បទានឲ៉ាយ«។  



ចាប់តាំងពីទងៃមនាះេក ស្រប់ទាំងស្ពះបនទូល ដែលនាង សាវង៉ាស បានអាន និងបនរអាន
ជាមរៀងរាល់ទងៃ បានែុះម ើងចាក់ឫររុីជមស្ៅកនុងែួងចិតររបរ់នាង មធវើឲ៉ាយនាងបនរ្៉ាាយ
ែំ ឹងលអមនះមៅឪពុកមដ៉ាយនាង បងបអូនរបរ់នាង ស្ពេទាំងអ្នកេូេិ្ងរបងជាេួយនឹង
នាង ឲ៉ាយ  ួលមជឿ ែល់ស្ពះមយរ ូវស្រីរទ មោយ  ួលយកស្ពះអ្មច៉ារ់មធវើជាស្ពះអ្ងគរមស្តង្្៉ាះ
កនុងជីវិតផទ៉ាល់ខលួនមន៉ាក់ៗ។ មស្ពាះថា ស្ពះអ្ងគរឺជាស្ពះមលើរទាំងស្ពះ ជាស្ពះែ៏មនស្ពះជនមររ់ 
ស្ពះអ្ងគមសាម៉ាះស្តង់ រុចរិត និងមពារមពញមៅមោយមរចកដីមេតាត៉ាករុណាែល់មយើងស្រប់ៗគាន៉ា 
ស្ពះអ្ងគេិនដែលមបាះបង់មចាលមយើងម ើយ ជានិចចជាកាលស្ពះអ្ងគដតងដតមនស្ពះ ឫ ័យ
អា ិតស្រឡាញ់ែល់មយើងស្រប់ៗគាន៉ា ម ើយដងេទាំង្គត់្គង់ស្បទានឲ៉ាយនូវអ្វីៗស្រប់យ ៉ាង 
ដែលមយើង ូលរូេមនាះ្ងដែរ ែូចមនដចងកនុងប រេពីរ មោកុប៉ាបតរិ ២២:១៤ ថា៖ «អ្័ស្បា
ហាំមៅកដនលងមនាះថា «មយ ូវ ៉ា-យីមរ« ែូចជាមរក៏និយយែរាបែល់រពវទងៃមនះដែរថា 
មៅេនំទនស្ពះមយ ូវ ៉ា រឺស្ ង់នឹង្គត់ គ្ង់ឲ៉ាយ។«។ ក៏ែូចគាន៉ាមនះដែរ ស្ពះមយរ ូវស្រីរទ ក៏បាន
មនស្ពះបនទូលស្បាប់មៅកនុងប រេពីរ ម ៉ាថាយ ៧:៧-៨ ថា៖ «៧ចូររូេ មនាះដតងនឹងឲ៉ាយេក
អ្នក ចូររក មនាះដតងនឹងម ើញ ចូរមគាះ មនាះដតងនឹងមបើកឲ៉ាយអ្នក ៨ែ៉ាបិតអ្រ់អ្នកណាដែល
រូេ មនាះរដេងបាន អ្នកណាដែលរកមនាះរដេងម ើញ ម ើយនឹងមបើកឲ៉ាយអ្នកណាដែលមគាះ
ដែរ«។ អាដេន។ 
 

From A Foolish To A Wise 
Miss. Rel Savong, a 12th grade high school student living in Wat Luong village, 

Lolok Sor commune, Pursat province, testified: "Before her belief in Jesus Christ, she 
had no wisdom to learn, so she was only interested in walking with her friends not to 
worry about learning. One day, the first semester exam came down to Miss Savong, 
so she got a bad score, making her ashamed, her friends in class laugh at her, telling 
her she was not as smart as them. The news was also told to her parents through her 
classmaster, who visited her home, including her parents' classmates, who lived in 
the same village, with the result of telling about her studies. Her parents blamed her 
so much that she was so upset that she went alone to a pile of hay, which is not far 
from her home. 

One day, a teacher who was an evangelist about Jesus visited her home, met 
her parents, and her. The teacher asked for her family's life with the difficulties that 



were encountered in daily life, when her parents told that teacher about her lack of 
academic ability, whether she was able to pass a diploma at the end of the school 
year or not. She was shamed by the evangelistic teachers of Jesus because her parents 
should never tell her secret to that teacher.  

And the evangelical teacher of Jesus, with a smile, seemed to have no worries, 
but she told her parents: "Do not be alarmed, for a Savior has come to the earth; He 
is the Savior of our sins, and He is able to save us from all sin. He is Jesus Christ can 
help Miss Savong to be wise for learning if she voluntarily accepts the Lord Jesus Christ 
as her Savior, so let she prays to Him that she is a sinner who is willing to follow the 
Lord Jesus Christ in obedience to Him in order to wash her sins by the blood of Jesus 
Christ on the cross. Not only the Lord will bless whatever she wants, like wisdom to 
learn. As soon as she heard the Gospel, and because her desire for wisdom to learn 
to be able to pass the high school diploma, which will be held at the end of the 
academic year, she decides to accept the Lord Jesus Christ as her Savior in her life so 
that He could help her and bless her in studies, memorization for every lesson she 
teaches at school. 

Since then, of course, just the hearts of Miss Savong was changed to accept the 
Lord Jesus Christ as Savior in her life, she was transformed from a walk in vain to have 
the efforts to learn her lessons. She can remember all lessons that teachers were 
teaching at schools as well as she was obedient to her parents and to render working 
at home for her parents. This makes her parents surprised and wondered, but they 
do not say anything, but they take notice in their hearts. All that she had to repent 
because of she prayed constantly to the Lord Jesus Christ and told Him about her 
hardships and shortcomings, and necessities of her life. Through her prayer, the Lord 
Jesus Christ responded by blessing her to be wise in learning, as well as to all, as a 
testimony of His power and glory to all the people in the village and the school where 
she lived and studied. Especially to her parents and the whole family. As a satisfying 
and delightful result, Miss Savong passed a diploma in High School B degree and then 
proved that to be true Jesus Christ, and He is alive today. He always takes care for His 
people. He does not look beyond His people. As stated in James 1: 5, “If any of you 
lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it 
will be given him.” 

Since that day, every Word she has read and continues to read daily grows 
deeply rooted in her heart, making her continue to preach the Gospel to her parents, 
her brothers and sisters, and her fellow villagers to accept Jesus Christ as the Lord as 
the Savior in each individual's life. Because He is God of gods, the living God, faithful 
God, righteous, and merciful God to all of us, He has never forsaken us. He always 



shows His tender affection for us all, and He supplies all that we ask, as we read in 
Genesis 22:14: “place, “The LORD will provide”; as it is said to this day, “On the mount 
of the LORD it shall be provided.” Likewise, Jesus Christ said in Matthew 7: 7-8: “7“Ask, 
and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 
8For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who 
knocks it will be opened.” Amen. 
 


