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ចូរចងចាំថា៖ ការទុក្គឺជាជតព្រើសរួ ។ 

 
ដរោយពីោរស្ថតិដៅអស្រ់យៈដពលដ៏យូរ គឺរហូតដល់ ៤០ ឆ្នាំ ដៅក្នុងទីរដោស្ថនន ដោក្យ ដូស្េបានដឹក្នាំជនជាតិអ ៊ី
រស្អអល ឆ្លងោត់រាររបូក្ររបល ់ក្នុងោលអដលរបជាជនខាំរបឹងដ េ្ើដាំដ ើរដៅតាំងទីលាំដៅ ដៅក្នុងទឹក្ដីស្ននា។ 
មុនដពលដោក្ម ូដស្ទទួលមរ ភាព ាត់បានអលលងដៅក្នងុស្ុនទរក្ថារុងដរោយរបស្ា់ត់ ដោយបានជាំរុញ ជនជាតិ
អ ៊ីរស្អអល ឱនយយក្រិតតទុក្ោក្់យ នងខ្នាំងបាំផុត រាំដ ោះជាំដនឿ គុ តម្មល និងោរដបតជាញនរិតតរបស្់ពួក្ដគ។ ដៅដពលពួក្ដគ
បានដរតៀមដ េ្ើដាំដ ើរដឆ្នោះដៅដាំណាក្់ោលលម ីម្នជីវិតរបស់្ពកួ្ដគ គឺពួក្ដគចាំបារ់រតូវស្ដរមររិតត ថាដតើពួក្ដគនឹង
ទុក្រិតតអនក្ណា ដហើយអនក្ណាអដលពួក្ដគនឹងបាំដរើ? ស្ុនទរក្ថារបស់្ដោក្ម ូដស្ រួមមាន ក្នយលនបីៗ ដល់ដពលបរចុបនបនន 
អដលអារអនវុតតបានដៅស្ពេម្លៃអដរ៖ 

 
ដូដរនោះ ឥឡូវដនោះរូរដោតខ្នរដល់រពោះដយហូវ ន ដហើយដារពរបតិបតតដិល់រទងដ់ោយរិតតដស្្នោះរតង់ . . . អតដបើស្ិនជាឯង
រាល់ា្នមិនាបរ់ិតតនឹងដារពរបតិបតតិដល់រពោះដយហូវ នដទ ដនោះរូរដរើស្យក្រពោះណា អដលឯងរង់ដារពរបតិបតតតិម
ដៅម្លៃដនោះរោុះ . . . អតឯអញ និងពួក្រគួអញ ដយើងទាំងអស់្ា្ននឹងដារពរបតបិតតដិល់រពោះដយហូវ នអតមួយប ុដណ្ានោះ។ 

យ ូដស្េ ២៤:១៤-១៥  



តពលតែលខ្ញាំ(សិងត )បា ប់ងជ់ាំត ឿចាំត ះ 
ម្លៃមួយ ោលពី ក់្ក្ណាតនលទស្វតនសឆ្នាំ១៩៩០ ខ្ុាំបានដឹងភា្នមថា ខ្ុាំមិនទុក្រិតតរពោះ ដូរខ្ុាំធ្្នបទ់ុក្រិតតពីមុនដទ។ ខ្ុាំដទើប
អតមានបទពិដស្្ន៍រយៈដពល១០ឆ្នាំ ម្នោរខក្រិតតោរខក្រិតត និងបទពិដស្្ន៍ឈឺចបក់្នុងរិតត។ ជាំដនឿរបស្់ខុ្ាំរតូវ
រដ ្នោះរដងគើ។ ខ្ុាំដៅអតថាវនយបងគាំ និងដជឿដលើរពោះរគីស្ទ ប ុអនត ដៅក្នុងខលួនខ្ុាំ មានអេីមួយបានផ្្នស្ប់តូរ។ ដហើយោរផ្្នស្់បតូរដនោះ 
មិនលអទាំងអស្់។ 
 
ស្ូមឱនយខ្ុាំរំឭក្អផនក្ខងដដើមម្នដរឿងស្ិន។ ភាពរស្ ក្រិតតជាមួយរពោះជាមាចនស់្ និងព័នធក្ិរច បានចប់ដផតើមដក់្ជាប់ក្នងុ
រិតតខ្ុាំ របអហលមួយឆ្នាំ ក្នុងភាពជារគូគ វនលដាំបូងរបស្់ខុ្ាំ។ 
 
ដៅ ក់្ក្ណាតនលទស្វតនសឆ្នាំ១៩៨០ របពនធខ្ុាំ និងខ្ុាំបានបដរមើជារគូគ វនល ម្នរកុ្មជាំនុាំតូរមួយ ដៅខងដរៅទីរក្ុងឈី
ោដោ្ន។ ក្នុងអាំឡុងដពលបួនឆ្នាំរបស់្ដយើងដៅទីដនោះ ដយើងបានបាត់បង់ក្នូម្ានក្ ់ ក្នុងោររលូតក្ូន ដហើយមិតតរួមបនទប់
របស្់ខុ្ាំ មក្ពមីោវិទនាល័យបានស្្នប់ដៅអាយុ ២៨ ឆ្នាំ។ ខ្ុាំបានដ្េើោររហូតដល់ ៧០ ដមា នងក្នុងមួយស្បាតនហ៍ ដៅក្នុង
ព័នធក្ិរច ប ុអនត ខ្ុាំមិនបានដ ើញលទធផល អដលខុ្ាំបានស្ងនឃឹមទកុ្ដនោះដទ។ ។ ដៅដពលអដលក្ិរចបដរមើដ៏មានអតថន័យក្ាំពុង
អតដក្ើតដឡើង មានដរឿង ាៗ្ំ ក្ាំពុងអតដ្េើដអាយរក្ុមជាំនុាំដនោះ និងព័នធក្ិរចដ៏រស្់រដវើក្ អដលខ្ុាំធ្្នប់មាននិមិតត អលងមានោររើក្រ
ដរមើន។ ខ្ុាំមិនដឹងថា ដហតអុេីបានជារពោះោក្់ដូរជាមនិបានជួយដររើនជាងដនោះដស្ោះ។ 
 
បនទនប់មក្ ខ្ុាំធ្្នក្់ខលនួឈឺ។ ដៅម្លៃទី ២៤ អខមិលុនឆ្នាំ ១៩៨៦ មួយម្លៃបនទនប់ពីកូ្នរបុស្ដាំបូងរបស្់ខុ្ាំដក្ើត ខ្ុាំបានទទួល
ដាំ ឹងដ៏គួរឱនយភ័យខ្នរ។ រគូដពទនយរបស្់ខុ្ាំបានទូរស័្ពទមក្ខ្ុាំ។ ដយើងបានដ េ្ើដតស្តខ៍លោះ ដហើយឥឡូវ ាត់ទទួលបានលទធផ
ល។ ាត់ពនាយមពននយល់វមក្ខុ្ាំដោយស្ភុាព។ ខ្ុាំរតូវបានដគដ្េើដរាគវិនិរឆយ័ថា មានជាំងឺអស្នបក្ ៃ្ន់ ៃ្រ។ ាត់បាន
របាប់ខុ្ាំថា ខ្ុាំរបអហលជាដៅស្ល់ដពលដវោលអ ១០ឆ្នាំដទៀត។ 
 
បានស្ដនបោ់រពនាក្រ ៍ដនោះ ដរូជារតូវបានដគចក់្ដៅក្នុងរក្ពោះ។ ដតើមានអេីដក្ើតដឡើង? រពោះជាមាចនស់្មនិបានរបទនពរ
ដល់ោរខិតខាំរបស់្ដយើងដៅរពោះវិោរ តមរដបៀបអដលខុ្ាំបានរពំឹងទុក្ដនោះដទ។ រទងម់ិនបានជួយស្ដ្ ្នោះក្ូនរស្ីរបស់្
ដយើង ពីដស្រក្តីស្្នប់ដនោះដទ ដហើយឥឡូវដនោះ ដមើលដៅដូរជាក្ូនរបុស្ អដលដទើបនឹងដក្ើតរបស្់ខុ្ាំ នឹងអលងមានឪពុក្ 
មុនដពលាតម់ានអាយុ ១០ ឆ្នាំ ដហើយរបពនធរបស្់ខុ្ាំ នឹងោ្នយជា្ស្តីដមមា នយ។ 
 
បនទនប់មក្ មាដនយខ្ុាំមានជមៃឺវដងេងស្្នរតី អដលដ្េើឱនយាតអ់លងនឹក្ដ ើញអេទីាំងរស្ុង។ ឪពុក្ខ្ុាំរតូវបងខាំរិតតរលូនិវតតនម៍ុន
ដពលក្ាំ ត។់ ដយើងក្ត់ស្មា្នល់ដមើល ដោយអស្់ស្ងនឃឹម ដៅដពលស្ុខភាពរបស្ា់ត់ បានធ្្នក្់រុោះដលឿនជាងមាដនយខ្ុាំ
ដៅដទៀត។ មានដរឿងតរិតួរណាស្់ អដលដយើងអារជួយពកួ្ាត់បាន។ ស្ដរមរស្រមួរដៅ ភាពតនតឹងក្នងុោរដមើល
អលមាដនយខ្ុាំ បានដ េ្ើឆ្ក់្យក្ជីវិតឪពុក្ខុ្ាំ ដៅឆ្នាំ១៩៩៨ តាំងពីយូរ មុនដពលអដលមាដនយខ្ុាំបានស្្នប់ដៅឆ្នាំ ២០០២ ដៅ
ដទៀត។ 
 



អេីទាំងអស្់ដនោះមិនស្មដហតុផលរាំដ ោះខ្ុាំដស្ោះ។ ដបើគតិពីអតីតោល ខ្ុាំដឹងថា ខ្ុាំបានរូលរួមក្នុងព័នធក្រិចរគីស្ទបរសិ្័ទ
ដពញដពល ដោយមានកិ្រចស្ននាយ នងរនាស់្ជាមួយរពោះ៖ ខ្ុាំគិតថា របស្ិនដបើខ្ុាំបដរមើដស្្នោះរតង់ រពោះអមាចនស្់នឹងអលរក្នា
ខ្ុាំ។ ឥឡូវដនោះ ខ្ុាំមិនដឹងថាដតើ "អលរក្នា" មានន័យដូរដមេរដទ។ ដទោះបីយ នងណាក្៏ដោយ អេីៗ អដលខ្ុាំធ្្នប់រំពឹងដនោះ ខ្ុាំដឹង
ថាខុ្ាំមិនទទួលវដទ។ រពោះបានដ េ្ើឱនយឪពុក្មាតនយខ្ុាំ រកុ្មរគួស្រខ្ុាំ និងរពោះវិោររបស្់ខុ្ាំ ដហើយនិងខ្ុាំផ្ទនល់ ខក្រិតតទាំងអស់្ 
ដូដរនោះ ខ្ុាំបានគិត ដហើយោរខក្រិតតរបស្់ខុ្ាំ បានចប់ដផតើមអរបដៅជាោរស្ងនស័យ និងភាពជូររត់។ 

 
 
 
ការរក្ត ើញ តែលរិ  ឹក្ស្មា ែល ់ 
ដៅអខមក្រា ឆ្នាំ ១៩៩៥ ខ្ុាំបានដរជើស្ដរើស្រលូរួមោរស្រមាក្លាំអហខងវញិ្ញន រយៈដពល ៨ ម្លៃ។ ដយើងថាវនយបងគាំរពោះ 
អ្ិស្ឋនន ដហើយបានដ េ្ើោរពចិរណាស្ថននភាពខងវញិ្ញន របស្ដ់យើង។ ខ្ុាំបានអស្េងរក្ោរអ នាំខលោះពីរពោះ អាំពី
អនគតរបស្ខ់្ុាំ។ ខ្ុាំមានោរភាញនក្់ដផអើលយ នងខ្នាំង រាំដ ោះអេីអដលខុ្ាំបានទទួល។ 
 
ដៅយប់ទីពីរ ខ្ុាំបានដឹងភ្ានមថា ខ្ុាំមិនដជឿទុក្រិតតដលើរពោះដទៀតដទ។ មានោរខក្រិតត និងោរឈឺចប់ខ្នាំងដពក្ ដហើយខុ្ាំ
បានបដនទនស្រពោះ។ តមទស្នសនៈរបស្ខ់្ុាំ គឺរពោះបានអនុញ្ញនតឱនយខ្ុាំធ្្នក្់រុោះ។ 
 
ខ្ុាំស្ថិតដៅរតង់ផលូវបាំអបក្ ដហើយខ្ុាំបានដឹងខលនួរនាស្។់ ខ្ុាំបានដឹងថា ដដើមនបីដឆ្នោះដៅមុខដទៀត ខ្ុាំនឹងរតូវដ េ្ើោរស្ដរមររិតត 
ថាដតើខុ្ាំនឹងដរជើស្ដរើស្ដជឿទុក្រិតតដលើរពោះ ឬអត់? ខ្ុាំមិនអារដ្េើជាអនក្ដឹក្នាំរគីស្ទបរិស្័ទ និងជារគបូដរងៀនបានដទ ដៅ
ដពលអដលមានោរស្ងនសយ័ រាំដ ោះដស្រក្តលីអ និងស្ក្មមភាពរបស្់រពោះ ដៅក្នងុជីវិតរបស្់ខុ្ាំ។ ខ្ញាំបា តរើលត ើញបញ្ហា 



ត ើ ឥឡូវត ះ ខ្ញាំ ឹងព្ វូតព្ជើសតរើស៖ បនតឃ្្នតឆងនយពីរពោះ ដហើយមានភាពជូររត់អាំពីជាំងមឺាតនយខ្ុាំ និងោរបាត់បង់ដផនសង
ដទៀត ដៅក្នុងជវីិតរបស្់ខុ្ាំ ឬក៏្ដរជើស្ដរើស្ដជឿទុក្រិតតថា រពោះដៅអតស្ក្មមក្នងុជីវិតរបស្់ខុ្ាំ ដដើមនបអីេីអដលលអ ដទោះបខី្ុាំមិន
អារយល់ ឬដឹងរនាស់្ក្េ។ី 
 
ក្នុងខ ៈដពល អដលមានអារមម ៍ដូរជាជញ្ជីងធ្្នក្់ពីអភនក្ខុ្ាំ ដហើយខ្ុាំអារដមើលដ ើញភ្ានមៗ នូវអេីអដលខ្ុាំបានដ េ្ើឱនយ
ងងឹតអភនក្ខលួនឯង។ ខ្ុាំដឹងថាខុ្ាំនឹងមិនអារប ហនញថា រពោះជាមាចនស់្រស្ឡាញ់ខុ្ាំ និងយក្រតិតទុក្ោក់្រាំដ ោះខ្ុាំ ឬថារទង់
មិនបានដ េ្ើដនោះដទ។ ផទុយដៅវញិ ខ្ុាំរតូវដ េ្ើោរដរជើស្ដរើស្។ ខ្ុាំនឹងដដើរដលើផលវូខងវិញ្ញន មួយ ឬផលូវដផនសង (ោរមនិដជឿ 
ភាពជូររត់ ឬោរដជឿទុក្រិតត) ដូដរនោះ ដតើខ្ុាំនឹងោក់្ជាំដនឿរបស់្ខ្ុាំដៅនរណា? 
 
ដៅដពលអដលដរឿងទាំងអស់្ដនោះ រតូវបានស្អមេងរនាស្់រាំដ ោះខ្ុាំដហើយ ខ្ុាំដឹងភ្ានមៗថាដតើខ្ុាំនឹងដរជើស្ដរើស្យក្អេ។ី ខ្ុាំឈឺ
ដោយស្រមានភាពជូររត់ដៅក្នុងរិតត ដហើយខុ្ាំរង់ដោោះរស្យោរយលដ់ងឹអដលខ្ុាំបានជួបរបទោះដនោះ។ ជាំនួស្ឱនយោរ
ស្តីបដនទនស្រពោះជាមាចនស្ ់រាំដ ោះបទពិដស្្ន៍ជីវិតដ៏លាំបាក្របស្់ខុ្ាំ ខ្ុាំអារទុក្រិតតដលើរពោះវរបិត ម្នរពោះដយស្ ូវរគីស្ទ និង
អនក្និពនធរពោះគមពីរទាំងអស់្។ រពោះអងគដនោះមិនអមនជាមនុស្នសរអមលក្ ស្រមាប់ខ្ុាំដទ ប ុអនត ជាអនក្អដលខ្ុាំរស្ឡាញ ់ ដហើយ
បានស្្នល ់តមរដបៀបមួយរបក្បដោយអតថន័យ ជាដររើនឆ្នាំក្នលងមក្ដនោះ។ 

 
 
 
 
 
 



 
តរតរៀ តែលតរៀ សូព្ បា  
បទពិដស្្ន៍ដ៏ឈឺចប់និងលាំបាក្ដនោះ បានបដរងៀនខ្ុាំនូវដមដរៀនស្ាំខន់ៗមួយរាំនួន អដលបានជួយខុ្ាំតាំងពដីពលដនោះ
មក្។ 

▪ វាជាការរំពឹងទុក្របស់ខ្ញាំអ្ាំពីព្ពះ តែលបា ត្វើតអា ខ្ញាំខក្ចិ ត រិ តរ ជាព្ពះអ្នក្ត វ្ើឲាយខ្ញាំខក្ចិ តតទ។ នយិយ
ម នាងវិញដទៀត គឺោររំពឹងទុក្មនិពិតរបស់្ខ្ុាំ អដលថារពោះនឹងជយួខុ្ាំឱនយរួរផុតពីោររងទកុ្ខ ោរឈឺ និងដស្រក្តី
ស្្នប ់បានដ េ្ើឲនយខ្ុាំមានោររស្ ក្រិតត និងរិតតមនិដជឿ។ ដយងដៅតមបទគមពីរ រពោះស្ននាថាោរ រ និងអល
រក្នាដយើងជាទដូៅ ប ុអនត មិនអមនរគប់ោលៈដទស្ៈដទ។ ដយើងអារដឹងគុ រាំដ ោះោរផគត់ផគងនូវរគប់ោរទាំង
អស់្របស្់រពោះ ដៅក្នុងជីវិត ប ុអនត ដយើងមិនគួរគិតថា រគីស្ទបរសិ្័ទនឹងរតូវបានរួរផុតពីោររងទុក្ខរបស្់មនសុ្នស
ដោក្ដឡើយ។ 

▪ ការតជឿទុក្ចិ តគឺជាជតព្រើសរួ  ក្នុងរាំដណាមោលៈដទស្ៈឈឺចប់ និងភាពមិនរនាស្់ម្នជីវិត។ ដយើងមិនអារ
ក្ាំ ត ់ ថាដតើរពោះគួរឱនយទុក្រតិតយ នងតឹងរឹង ដោយអផអក្ដលើបទពិដស្្ន៍របស់្ដយើងដទ។ មានរាំ ុរទិននន័យ
ដររើនដពក្ ដៅដពលអដលដយើងមានអារមម ៍ឯោ ោរដ្េស្របអហស្ ោរដបាោះបង់ដចល ឬដោយក្តីអា ិត
អាសូ្រពីក្ម្ានាំងដផនសងដទៀត។ ដទ របស្ិនដបើដយើងពនាយមបអនថមដហតុផលទាំងអស់្ ដដើមនបីដជឿទុក្រិតតដលើរពោះ អត
មួយរាំដហៀងអដលស្មដហតុផល (បូក្) ដហើយដហតុផលទាំងអស់្អដលមិនគួរទុក្រិតតដលើរពោះ ដៅមាខនងដទៀត 
(ដក្) ដយើងនឹងមិនអារទញោរស្ននិោឋននដោយស្មដហតុផល អផអក្ដលើបទពដិស្្ន៍របស់្ដយើងបានដទ។ 
ផទុយដៅវិញ ដយើងរតូវអតស្ននោិឋននថា ភ័ស្តុតងមិនរនាស់្ដទ។ ជដរមើស្របស់្ដយើង គឺរតូវដបាោះបង់ដចលជាំដនឿ ឬ 
“ដោតដៅរក្ដស្រក្តីជាំដនឿ” ដរូទស្នសនវទិ ូអដលរគីស្ទបរិស័្ទ ដ ្នោះ Soren Kierkegaard ធ្្នប់បានពិភាក្នាដ៏
លនបីលនាញ។ 
 

ដោក្ស្្ស្តនចរនយ Henri Nouwen អដលជាអនក្និពនធដស្ៀវដៅខងវិញ្ញន រគីស្ទបរសិ្័ទលក្់ោរ់បាំផុត ោលពីដៅ
រស់្ ដោក្បានស្រដស្រអាំពីជដរមើស្ អដលដយើងទាំងអស្់ា្នមាន ក្នុងោលៈដទស្ៈមិនរនាស្់ម្នជីវិត។ ាត់មាន
របស្ស្ន៍ថា, 
ដៅក្អនលងអដលមានដហតុផលស្រមាប់ោរដងឹគុ  អតងអតអាររក្ដ ើញមូលដហតុម្នភាពជូររត់។ គឺដៅទីដនោះដហើយ 

អដលដយើងរបឈមនឹងដស្រើភាពក្នុងោរស្ដរមររិតត។ ដយើងអារស្ដរមររិតតដឹងគុ  ឬជូររត់។ 
ជីវិតម្នអនក្ជាទីរស្ឡាញ់។ ោររស់្ដៅខងវញិ្ញន  ក្នុងពិភពដោក្ខងដោក្ីយ៍ ទាំព័រ ៦១  

 
ដៅដពលអដលដយើងរក្ដឡក្ដមើលទុក្ខដវទន ោរខតបង់របស្ដ់យើង រាល់អេីអដលខុស្នឹងដោក្ីយ និងបញ្ហន រពមទាំង
ោរលាំបាក្ទាំងអស្ ់អដលដយើងរតូវរបឈមមុខ ដយើងអារមានអារមម ៍ថា ា្ននអាំណារដៅរាដនោះដទ អតដយើងមិនអ
ញ្ចឹងដទ។ ដយើងមានអាំណារ ដដើមនបីដរជើស្ដរើស្អាក្បនបកិ្រិយរបស់្ដយើង។ ដយើងអារស្ដរមររិតតថា ដៅជាប់នងឹរពោះ
អដលដយើងស្្នល ់និងរស្ោញ ់ដទោះបីជាមានស្ាំ ួរនិងរដមលើយ អដលពិបាក្ដឆ្លើយជាដររើនក្៏ដោយ។ ដយើងអារដមើល
ោលៈដទស្ៈរបស្់ដយើង តមរយៈរក្អស្អភនក្ម្នដស្រក្េីជាំដនឿ។ ដយើងអារដរជើស្ដរើស្ោរដឹងគុ  រាំដ ោះរដបៀបអដល



ដយើងដមើលដ ើញរពោះ ដៅក្អនលងដ្េើោរ ដៅក្នុងជីវិតរបស់្ដយើង ដហើយទុក្អេីៗ អដលដៅស្ល់ក្នលងផុតដៅដោយខលួនវ
រុោះ។  

 
 
 
តរតរៀ សព្ម្បក់ារអ្ ុវ តខាងវញិ្ញាណ 
រដមលើយរាំដ ោះោរស្ងនស័យ និងោររស្ ក្រតិតរាំដ ោះរពោះ គឺមិនអមនដ េ្ើរពដងើយក្ដនតើយរាំដ ោះោរស្ងនស័យរបស្់អនក្ដឡើ
យ។ មិនអមនដ្េើពុតដូរជាអនក្មិនមានស្ាំ ួរ ឬោរឈឺចបក់្នុងរិតតដទ។ ក៏្មិនអមនពនាយមបងខាំខលួនអនក្ និងអនក្ដម្ទ
ឱនយដជឿ ដោយរាន់អតអ្ិបនាយោន់អតលជឺាងមុន និងដពញដោយក្មា្នាំងដនោះដទ។ 
 
ដទ រដមលើយរាំដ ោះោរស្ងនស័យ ចប់ដផតើមដោយោរទទលួស្្នល់ថា មានដរឿងជាដររើន អដលអនក្មិនយល់អាំពីរពោះ អាំពីខលួន
អនក្ និងអាំពីជីវិតដនោះ ដហើយក៏្របអហលជានឹងមិនអារយល់រហូតក្៏ថាបាន។ ប ុអនេ មិនថាវងងឹតដលថ់ា្នក់្ណាក្េី 
ដទោះបីជាអនក្អារមានអារមម ៍បដងេង ឬឈឺចប់ប ុណ្ានក្ដ៏ោយ ដៅដពលអនក្ នដលទ់ីបញ្ចប់ម្នស្មតថភាពរបស្់អនក្ 
ក្នុងោរអវក្អញក្អញក្តមវិ្រីបស់្អនក្ ដហើយោក្ថ់ាវនយដៅរពោះវិញ ដនោះអនក្ដៅអតអារស្ដរមររិតតទុក្រិតតដលើរពោះ
អដលបានបដងកើតអនក្មក្ ដហើយនិងរពោះដយស្ ូវរគីស្ទអដរ។ អនក្ដៅអតអារ នដៅមុខ ក្នុងដស្រក្តីជាំដនឿ។ 
 
ដហើយ ោលណាអនក្ដ្េើដូដច្នោះ៖ 

▪ អនក្នឹងទទួលបាននវូដស្រក្តីស្ខុ ហួស្ោរអដលអនក្អារយលដ់ឹង។ 
▪ អនក្នឹងមានដស្រើភាពក្នុងោរដរបើរបាស់្ថាមពលរបស់្អនក្ ក្នុងដាលបាំ ងម្នោរជួយស្អនងរិតតដឡើង។ 
▪ អនក្នឹងមានររឹតស្ុភាពរាបស្ និងស្បនបុរស្រាំដ ោះអនក្ដម្ទ ដហើយមានមដនស្ដញ្ចតនោនអ់តដររើន ដដើមនបីជួយ 

រពមទាំងាាំរទពួក្ដគ។    



▪ អនក្នឹងអារស្តនប់បានលអជាងមនុ រាំដ ោះអេីអដលរពោះរងម់ានបនទូលដៅោន់អនក្ ដៅរាំដពលអដលមានភាពមនិ
របាក្ដរបជា និងោររងទុក្ខរបស្់អនក្។  

▪ អនក្នឹងមានបទពិដស្្ន៍ដស្រក្តីអាំ រក្នុងជីវិត អដលដពញដោយរពោះវញិ្ញន  និងដឹក្នាំដោយរពោះវញិ្ញន ។  
 

ស្ូមឲនយរពោះដយស្ ូវរគីស្ទ ជារពោះអមាចនស់្ម្នដយើង និងរពោះដ៏ជារពោះវរបិត អដលរទងប់ានរស្ឡាញដ់យើង រពមទាំងរបទន
ឲនយមានដស្រក្តកី្ាំស្នតអស់្ក្លនបជានិរច និងដស្រក្តសី្ងនឃឹមយ នងលអ ដោយរពោះគុ រទង់ ។ បានក្ាំស្នតរតិតអនក្រាល់ា្ន

អដរ ដហើយតាំងឲនយអនក្រាល់ា្នបានមាាំមួនដឡើង ក្នុងរគបទ់ាំងោរ និង ក្នយស្ាំដីដ៏លអផង។ 
២អលស្នាឡូនីរ ២:១៦-១៧ 

 
 
នឹងមក្ដល់ឆប់ៗដនោះ៖ អតថបទលមីៗស្តីពីជាំោនបនទនប់ ស្រមាប់ោរដ េ្ើដាំដ ើរឆ្លងោត់វបិតតិដស្ដឋក្ិរច អដលក្ាំពងុបនត ក្នុង
នមជាអនក្ដដើរតមរពោះរគីស្ទ អដលដឹក្នាំដោយរពោះវញិ្ញន ។ 

 
Copyright © 2020 Timothy C. Geoffrion, Wayzata, Minnesota. All rights reserved to the author, but 
readers may freely download, print, forward, or distribute to others, providing that this copyright 
notice is included.  
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និពនធ ប អុនត របិយមិតតអារទញយក្ ដបាោះពុមព បញ្ជនូ ឬអរក្ចយបនតដល់អនក្ដម្ទដទៀតដោយដស្រើ រាន់អតសូ្មរក្នា
រាំណារស្មា្នល់ម្នោររក្នាសិ្ទធដិនោះជាមួយផង។ 
អរបស្រមួលភាស្ដោយ: លី ប ុនថា 

 
 

ដដើមនបីអានអតថបទអតងដស្រក្តីមនុៗ ជាភាស្ភមូា ឬភាស្កុ្លស្មព័នធឈីន ស្មូរូលដៅ {  HYPERLINK 
"https://fhlglobal.org/" }  ។ 

 
បរិបទ៖ ខ្ញាំបា បតងកើ ក្ព្រងសាំតណរត ងត ះតែើរាបីត្លើ  បតៅ ងឹវិប តជិាសក្ល ន ជាំងកឺ្ូវើែ -២៩ តាររ ៈការបតព្ងៀ តារព្ពះគរពីរ គសឺរត  ុ
ផលតៅក្នញងស្ថា ភាពតែលម្ ការរងទុក្ខលាំបាក្ជាតព្ចើ  របស់រ ុសាសជា ។ិ ត ងតសចក្ត ីីរួ ៗ ម្ បត ែរ ជ ូ ូវការអ្ ុវ តជាក្់តសតង តែល
ព្ ូវបា ផដលជ់ូ  តៅក្នញងតសៀវតៅម្ ចាំណងតជើងថា អ្នក្ែឹក្នាំតែលម្ ព្ពះវិញ្ញាណព្ទងន់ាំ៖ ព្បាាំប ួតោលការណ៍ន ភាពជាអ្នក្ែឹក្នាំ  ងិ
តោលការណ៍ខាងព្ពលងឹវិញ្ញាណ (HERNDON, VA: ALBAN INSTITUTE, ឆ្ាាំ ២០០៥) ទាំព័រ ១៨៤-៩០ ។ 

 
Photo Credits: 

▪ Photo of man at crossroads courtesy of Vladislav Babienko 

https://fhlglobal.org/


▪ Photos by Timothy Charles Geoffrion ({  HYPERLINK "http://www.thiswalkinglife.com/" } ): 
highway in Wyoming desert; sunrise at Grand Staircase, Escalante National Monument, Utah; 
and Crown Jewel of the Continent, in Glacier National Park, Montana. Thank you! 

 
សូរជួ ត ើងខ្ញាំផាសពវផាា  ក្ាយតលើក្ទឹក្ចិ តលអៗ! ស្ូមជយួអរក្រំអលក្អតថបទអតងដស្រក្តទីាំងដនោះ ជាមួយមនុស្នសឲនយ
បានដររើនតមអដលអារដ េ្ើដៅបាន។ របស្ិនដបើអនក្មានោរប ោះ ល់រិតត ឬទទួលបានោរដលើក្ទឹក្រិតត ដោយស្រអតថ
បទមួយ ឬដររើន ស្ូមជួយផនសពេផនាយ ដោយអរក្រំអលក្ ក្នយដលើក្ទឹក្រិតតដនោះ តដ្ ការោាំព្ទែល់កិ្ចចខិ ខាំព្បឹងតព្បង
របស់ត ើងខ្ញាំ ក្នញងការបក្តព្បជាភាស្តផាសងៗ ត ើ តចក្រំតលក្តៅទូទាំងពភិពតោក្ទាំងរលូ តាររ ៈការបរិចចាគតៅ
ព័ ធក្ិចចសក្ល សព្ម្ប់តសចក្តជីាំត ឿ តសចក្តីសងាឃរឹ  ិងតសចក្តីព្សឡាញ់ តៅនងៃត ះ។ 

http://www.thiswalkinglife.com/

