ត ើត

ើងអាចរំពង
ឹ អ្វី ពីព្ពះជាម្ចាស់ តៅតពលឥឡូវត ះ?

(តសចក្ដស
ី
ដ្
និ ឋា បញ្ចប់ន ក្ព្រត ងតសចក្ដទ
ី ាំងត ះ)
ដោយ Tim Geoffrion

ចូរចងចាំថា៖ ការទុក្គឺជាជតព្រើសរួ

។

ដរោយពីោរស្ថត
ិ ដៅអស្់រយៈដពលដ៏យូរ គឺរហូតដល់ ៤០ ឆ្នាំ ដៅក្នុងទីរដោស្ថន
ន ដោក្យដូ ស្េបានដឹក្នាំជនជាតិអ៊ី
រស្អអល ឆ្លងោត់រាររបូក្ររបល់ ក្នុងោលអដលរបជាជនខាំរបឹងដ្េដ
ើ ាំដ
មុនដពលដោក្មូដស្ទទួលមរ

ភាព ាត់បានអលលងដៅក្នង
ុ ស្ុនទរក្ថារុងដរោយរបស្់ាត់ ដោយបានជាំរុញ ជនជាតិ

អ៊ីរស្អអល ឱនយយក្រិតតទុក្ោក្់យនងខ្នាំងបាំផុត រាំដ
បានដរតៀមដ្េដ
ើ ាំដ

ើរដៅតាំងទីលាំដៅ ដៅក្នុងទឹក្ដីស្ននា។

ោះជាំដនឿ គុ

តម្មល និងោរដបតជាញនរិតតរបស្់ពួក្ដគ។ ដៅដពលពួក្ដគ

ើរដឆ្ោះន ដៅដាំណាក្់ោលលមី ម្នជីវិតរបស្់ពក្
ួ ដគ គឺពួក្ដគចាំបារ់រតូវស្ដរមររិតត ថាដតើពួក្ដគនឹង

ទុក្រិតតអនក្ណា ដហើយអនក្ណាអដលពួក្ដគនឹងបាំដរើ? ស្ុនទរក្ថារបស្់ដោក្មូដស្ រួមមាន ក្នយលនបៗ
ី ដល់ដពលបរចុបនបនន
អដលអារអនុវតតបានដៅស្ពេម្លៃអដរ៖
ដូដរនោះ ឥឡូវដនោះរូរដោតខ្នរដល់រពោះដយហូវន ដហើយដារពរបតិបតតដ
ិ ល់រទង់ដោយរិតដត ស្្នោះរតង់ . . . អតដបើស្ិនជាឯង
រាល់ាម
្ន ិនាប់រិតន
ត ឹងដារពរបតិបតតិដល់រពោះដយហូវដន ទ ដនោះរូរដរើស្យក្រពោះណា អដលឯងរង់ដារពរបតិបតតត
ិ ម
ដៅម្លៃដនោះរុោះ . . . អតឯអញ និងពួក្រគួអញ ដយើងទាំងអស្់ាន
្ន ឹងដារពរបតិបតតដ
ិ ល់រពោះដយហូវអន តមួយបុដណា្នោះ។

យូដស្េ ២៤:១៤-១៥

តពលតែលខ្(
ញាំ សិងត )បា ប
់ ង់ជាំត ឿចាំត ះ
ម្លៃមួយ ោលពី

ក្់ក្ណាតនលទស្វតនសឆ្១
នាំ ៩៩០ ខ្ុាំបានដឹងភា្ម
ន ថា ខ្ុាំមិនទុក្រិតតរពោះ ដូរខ្ុាំធ្ប
្ន ទ
់ ុក្រិតតពីមុនដទ។ ខ្ុាំដទើប

អតមានបទពិដស្្ន៍រយៈដពល១០ឆ្នាំ ម្នោរខក្រិតតោរខក្រិតត និងបទពិដស្្ន៍ឈឺចប់ក្នុងរិតត។ ជាំដនឿរបស្់ខរ្ុាំ តូវ
រដ

្នោះរដងគ។
ើ ខ្ុាំដៅអតថាវនយបងគាំ និងដជឿដលើរពោះរគីស្ទ បុអនត ដៅក្នុងខលួនខ្ុាំ មានអេីមយ
ួ បានផ្្ស្
ន ប
់ តូរ។ ដហើយោរផ្្នស្់បតូរដនោះ

មិនលអទាំងអស្់។
ស្ូមឱនយខ្រុាំ ឭ
ំ ក្អផនក្ខងដដើមម្នដរឿងស្ិន។ ភាពរស្
រិតខ
ត ្ុាំ របអហលមួយឆ្នាំ ក្នុងភាពជារគូគ
ដៅ

ក្រិតតជាមួយរពោះជាមាចនស្់ និងព័នក្
ធ ិរច បានចប់ដផតើមដក្់ជាប់ក្ង
នុ

វនលដាំបូងរបស្់ខ្ុាំ។

ក្់ក្ណាតល
ន ទស្វតនសឆ្១
នាំ ៩៨០ របពនធខ្ុាំ និងខ្ុាំបានបដរមើជារគូគ

វនល ម្នរក្ុមជាំនុាំតូរមួយ ដៅខងដរៅទីរក្ុងឈី

ោដោ្ន។ ក្នុងអាំឡុងដពលបួនឆ្នាំរបស្់ដយើងដៅទីដនោះ ដយើងបានបាត់បង់ក្ន
ូ មា្នក្់ ក្នុងោររលូតក្ូន ដហើយមិតតរួមបនទប់
របស្់ខ្ុាំ មក្ពីមោវិទនាល័យបានស្្នប់ដៅអាយុ ២៨ ឆ្។
នាំ ខ្ុាំបានដ្េើោររហូតដល់ ៧០ ដមានងក្នុងមួយស្បាតនហ៍ ដៅក្នុង
ព័នក្
ធ ិរច បុអនត ខ្ុាំមិនបានដ

ញ
ើ លទធផល អដលខ្ុាំបានស្ងនឃឹមទុក្ដនោះដទ។ ។ ដៅដពលអដលក្ិរចបដរមើដ៏មានអតថន័យក្ាំពុង

អតដក្ើតដឡើង មានដរឿង្ាំៗក្ាំពង
ុ អតដ្េើដអាយរក្ុមជាំនុាំដនោះ និងព័នធក្ិរចដ៏រស្់រដវើក្ អដលខ្ធ្
ុាំ ្នបមា
់ ននិមិតត អលងមានោររើក្រ
ដរមើន។ ខ្ុាំមន
ិ ដឹងថា ដហតុអេីបានជារពោះោក្់ដូរជាមិនបានជួយដររើនជាងដនោះដស្ោះ។
បនទនប់មក្ ខ្ុាំធ្្នក្់ខន
លួ ឈឺ។ ដៅម្លៃទី ២៤ អខមិលុនឆ្នាំ ១៩៨៦ មួយម្លៃបនទនប់ពីក្ន
ូ របុស្ដាំបង
ូ របស្់ខ្ុាំដក្ើត ខ្បា
ុាំ នទទួល
ដាំ

ឹងដ៏គួរឱនយភ័យខ្នរ។ រគូដពទនយរបស្់ខ្ុាំបានទូរស្័ពម
ទ ក្ខ្។
ុាំ ដយើងបានដ្េដើ តស្តខ
៍ លោះ ដហើយឥឡូវ ាត់ទទួលបានលទធផ

ល។ ាត់ពា
ន យមពននយល់វមក្ខ្ុាំដោយស្ុភាព។ ខ្ុាំរតូវបានដគដ្េើដរាគវិនិរយ
ឆ័ ថា មានជាំងឺអស្នបក្្ៃន់្ៃរ។ ាត់បាន
របាប់ខ្ុាំថា ខ្រុាំ បអហលជាដៅស្ល់ដពលដវោលអ ១០ឆ្ដនាំ ទៀត។
បានស្ដនបោ
់ រពនាក្រ

៍ដនោះ ដូរជារតូវបានដគចក្់ដៅក្នុងរក្ពោះ។ ដតើមានអេីដក្ើតដឡើង? រពោះជាមាចនស្់មន
ិ បានរបទនពរ

ដល់ោរខិតខាំរបស្់ដយើងដៅរពោះវិោរ តមរដបៀបអដលខ្បា
ុាំ នរំពឹងទុក្ដនោះដទ។ រទង់មិនបានជួយស្ដ្

ោះ្ន ក្ូនរស្ីរបស្់

ដយើង ពីដស្រក្តីស្ប
្ន ់ដនោះដទ ដហើយឥឡូវដនោះ ដមើលដៅដូរជាក្ូនរបុស្ អដលដទើបនឹងដក្ើតរបស្់ខ្ុាំ នឹងអលងមានឪពុក្
មុនដពលាត់មានអាយុ ១០ ឆ្នាំ ដហើយរបពនធរបស្់ខ្ុាំ នឹងោ្យ
ន ជា្ស្តីដមមាយ
ន ។
បនទប
ន ់មក្ មាដនយខ្មា
ុាំ នជមៃឺវដងេងស្្នរតី អដលដ្េើឱយន ាត់អលងនឹក្ដ
ដពលក្ាំ

ើញអេទ
ី ង
ាំ រស្ុង។ ឪពុក្ខ្ុាំរតូវបងខាំរិតតរល
ូ និវតតនម
៍ ុន

ត់។ ដយើងក្ត់ស្មា្ល
ន ់ដមើល ដោយអស្់ស្ងនឃឹម ដៅដពលស្ុខភាពរបស្់ាត់ បានធ្្នក្់រុោះដលឿនជាងមាដនយខ្ុាំ

ដៅដទៀត។ មានដរឿងតិរតួរណាស្់ អដលដយើងអារជួយពួក្ាត់បាន។ ស្ដរមរស្រមួរដៅ ភាពតនតឹងក្នង
ុ ោរដមើល
អលមាដនយខ្ុាំ បានដ្េឆ្
ើ ក្់យក្ជីវត
ិ ឪពុក្ខ្ុាំ ដៅឆ្១
នាំ ៩៩៨ តាំងពីយូរ មុនដពលអដលមាដនយខ្បា
ុាំ នស្្នប់ដៅឆ្នាំ ២០០២ ដៅ
ដទៀត។

អេីទាំងអស្់ដនោះមិនស្មដហតុផលរាំដ

ោះខ្ដុាំ ស្ោះ។ ដបើគត
ិ ពីអតីតោល ខ្ុាំដឹងថា ខ្ុាំបានរូលរួមក្នុងព័នធក្រ
ិ រច គីស្ទបរិស្័ទ

ដពញដពល ដោយមានក្ិរស្
ច ននាយនងរនាស្់ជាមួយរពោះ៖ ខ្ុាំគត
ិ ថា របស្ិនដបើខ្ុាំបដរមើដស្្នោះរតង់ រពោះអមាចស្
ន ់នឹងអលរក្នា
ខ្ុាំ។ ឥឡូវដនោះ ខ្ុាំមន
ិ ដឹងថាដតើ "អលរក្នា" មានន័យដូរដមេរដទ។ ដទោះបីយនងណាក្៏ដោយ អេៗ
ី អដលខ្ធ្
ុាំ ្នបរ់ ំពង
ឹ ដនោះ ខ្ដ
ុាំ ឹង
ថាខ្ុាំមិនទទួលវដទ។ រពោះបានដ្េើឱនយឪពុក្មាតយ
ន ខ្ុាំ រក្ុមរគួស្រខ្ុាំ និងរពោះវិោររបស្់ខ្ុាំ ដហើយនិងខ្ុាំផ្ល
ទន ់ ខក្រិតទ
ត ាំងអស្់
ដូដរនោះ ខ្ុាំបានគិត ដហើយោរខក្រិតតរបស្់ខ្ុាំ បានចប់ដផតើមអរបដៅជាោរស្ងនស័យ និងភាពជូររត់។

ការរក្ត ើញ តែលរិ

ឹក្ស្មា ែល់

ដៅអខមក្រា ឆ្នាំ ១៩៩៥ ខ្ុាំបានដរជើស្ដរើស្រូលរួមោរស្រមាក្លាំអហខងវិញ្ញន
អ្ិស្ឋនន ដហើយបានដ្េោ
ើ រពិចរណាស្ថននភាពខងវិញ្ញន
អនគតរបស្់ខ្ុាំ។ ខ្ុាំមានោរភាញក្
ន ់ដផអើលយនងខ្នាំង រាំដ

រយៈដពល ៨ ម្លៃ។ ដយើងថាវនយបងគាំរពោះ

របស្់ដយើង។ ខ្ុាំបានអស្េងរក្ោរអ

នាំខលោះពីរពោះ អាំពី

ោះអេីអដលខ្បា
ុាំ នទទួល។

ដៅយប់ទីពីរ ខ្ុាំបានដឹងភា្ម
ន ថា ខ្ុាំមិនដជឿទុក្រិតតដលើរពោះដទៀតដទ។ មានោរខក្រិតត និងោរឈឺចប់ខ្នាំងដពក្ ដហើយខ្ុាំ
បានបដនទនស្រពោះ។ តមទស្នសនៈរបស្់ខ្ុាំ គឺរពោះបានអនុញ្ញនតឱនយខ្ុាំធ្្នក្់រុោះ។
ខ្ស្
ុាំ ថិតដៅរតង់ផលូវបាំអបក្ ដហើយខ្ុាំបានដឹងខលន
ួ រនាស្់។ ខ្ុាំបានដឹងថា ដដើមនបីដឆ្នោះដៅមុខដទៀត ខ្ុាំនង
ឹ រតូវដ្េោ
ើ រស្ដរមររិតត
ថាដតើខ្ុាំនឹងដរជើស្ដរើស្ដជឿទុក្រិតតដលើរពោះ ឬអត់? ខ្ុាំមិនអារដ្េើជាអនក្ដឹក្នាំរគីស្ប
ទ រិស្័ទ និងជារគូបដរងៀនបានដទ ដៅ
ដពលអដលមានោរស្ងនសយ
័
រាំដ

ោះដស្រក្តល
ី អ និងស្ក្មមភាពរបស្់រពោះ ដៅក្នង
ុ ជីវិតរបស្់ខ។
្ុាំ ខ្ញាំបា តរើលត

ើញបញ្ហា

ត

ើ

ឥឡូវត ះ ខ្ញាំ ឹងព្ វូ តព្ជើសតរើស៖ បនតឃ្ត
្ន ឆងនយពីរពោះ ដហើយមានភាពជូររត់អព
ាំ ីជាំងមា
ឺ តនយខ្ុាំ និងោរបាត់បង់ដផនសង

ដទៀត ដៅក្នុងជីវិតរបស្់ខ្ុាំ ឬក្៏ដរជើស្ដរើស្ដជឿទុក្រិតតថា រពោះដៅអតស្ក្មមក្ង
នុ ជីវិតរបស្់ខ្ុាំ ដដើមនបអ
ី េីអដលលអ ដទោះបីខ្ុាំមិន
អារយល់ ឬដឹងរនាស្់ក្។
េី
ក្នុងខ

ៈដពល អដលមានអារមម

៍ដូរជាជញ្ជីងធ្្នក្់ពអី ភនក្ខ្ុាំ ដហើយខ្ុាំអារដមើលដ

ងងឹតអភនក្ខលួនឯង។ ខ្ដ
ុាំ ឹងថាខ្ន
ុាំ ឹងមិនអារប

ើញភា្ម
ន ៗ នូវអេីអដលខ្បា
ុាំ នដ្េើឱនយ

ហនញថា រពោះជាមាចនស្់រស្ឡាញ់ខ្ុាំ និងយក្រិតទ
ត ុក្ោក្់រាំដ

មិនបានដ្េើដនោះដទ។ ផទុយដៅវិញ ខ្ុាំរតូវដ្េើោរដរជើស្ដរើស្។ ខ្ន
ុាំ ឹងដដើរដលើផវលូ ខងវិញ្ញន

ោះខ្ុាំ ឬថារទង់

មួយ ឬផលូវដផនសង (ោរមិនដជឿ

ភាពជូររត់ ឬោរដជឿទុក្រិតត) ដូដរនោះ ដតើខ្ុាំនឹងោក្់ជាំដនឿរបស្់ខដ្ុាំ ៅនរណា?
ដៅដពលអដលដរឿងទាំងអស្់ដនោះ រតូវបានស្អមេងរនាស្់រាំដ

ោះខ្ដុាំ ហើយ ខ្ុាំដឹងភា្នមៗថាដតើខ្ុាំនង
ឹ ដរជើស្ដរើស្យក្អេ។
ី ខ្ុាំឈឺ

ដោយស្រមានភាពជូររត់ដៅក្នុងរិតត ដហើយខ្ុាំរង់ដោោះរស្យោរយល់ដង
ឹ អដលខ្បា
ុាំ នជួបរបទោះដនោះ។ ជាំនួស្ឱនយោរ
ស្តីបដនទនស្រពោះជាមាចស្
ន ់ រាំដ

ោះបទពិដស្្ន៍ជីវិតដ៏លបា
ាំ ក្របស្់ខ្ុាំ ខ្ុាំអារទុក្រិតតដលើរពោះវរបិត ម្នរពោះដយស្ូវរគីស្ទ និង

អនក្និពនធរពោះគមពីរទាំងអស្់។ រពោះអងគដនោះមិនអមនជាមនុស្សន រអមលក្ ស្រមាប់ខ្ុាំដទ បុអនត ជាអនក្អដលខ្ុាំរស្ឡាញ់ ដហើយ
បានស្្នល់ តមរដបៀបមួយរបក្បដោយអតថន័យ ជាដររើនឆ្ក្
នាំ នលងមក្ដនោះ។

តរតរៀ តែលតរៀ សូព្ បា

បទពិដស្្ន៍ដ៏ឈឺចប់និងលាំបាក្ដនោះ បានបដរងៀនខ្ុាំនវូ ដមដរៀនស្ាំខន់ៗមួយរាំនួន អដលបានជួយខ្ុាំតាំងពីដពលដនោះ
មក្។
▪

វាជាការរំពឹងទុក្របស់ខអ្
្ញាំ ាំពីព្ពះ តែលបា ត្វើតអា

ខ្ខ
ញាំ ក្ចិ ត រិ តរ ជាព្ពះអ្នក្ត្វឲ
ើ ាយខ្ញាំខក្ចិ តតទ។ និយយ

មនាងវិញដទៀត គឺោររំពឹងទុក្មិនពិតរបស្់ខ្ុាំ អដលថារពោះនឹងជួយខ្ុាំឱនយរួរផុតពីោររងទុក្ខ ោរឈឺ និងដស្រក្តី
ស្្នប់ បានដ្េឲ
ើ នយខ្មា
ុាំ នោររស្

ក្រិតត និងរិតម
ត ន
ិ ដជឿ។ ដយងដៅតមបទគមពីរ រពោះស្ននាថាោរ

រក្នាដយើងជាទូដៅ បុអនត មិនអមនរគប់ោលៈដទស្ៈដទ។ ដយើងអារដឹងគុ

រាំដ

រ និងអល

ោះោរផគតផ
់ ង
គ នូវរគប់ោរទាំង

អស្់របស្់រពោះ ដៅក្នុងជីវត
ិ បុអនត ដយើងមិនគួរគិតថា រគីស្ទបរិស្័ទនឹងរតូវបានរួរផុតពីោររងទុក្ខរបស្់មនុស្នស
ដោក្ដឡើយ។
▪

ការតជឿទុក្ចិ គ
ត ឺជាជតព្រើសរួ
ក្ាំ

ក្នុងរាំដណាមោលៈដទស្ៈឈឺចប់ និងភាពមិនរនាស្់ម្នជីវិត។ ដយើងមិនអារ

ត់ ថាដតើរពោះគួរឱនយទុក្រិតតយនងតឹងរឹង ដោយអផអក្ដលើបទពិដស្្ន៍របស្់ដយើងដទ។ មានរាំ

ដររើនដពក្ ដៅដពលអដលដយើងមានអារមម

ុរទិនននយ
័

៍ឯោ ោរដ្េស្របអហស្ ោរដបាោះបង់ដចល ឬដោយក្តីអា

ិត

អាស្ូរពីក្មា្នាំងដផនសងដទៀត។ ដទ របស្ិនដបើដយើងពនាយមបអនថមដហតុផលទាំងអស្់ ដដើមនបដី ជឿទុក្រិតតដលើរពោះ អត
មួយរាំដហៀងអដលស្មដហតុផល (បូក្) ដហើយដហតុផលទាំងអស្់អដលមិនគួរទុក្រិតតដលើរពោះ ដៅមាខនងដទៀត
(ដក្)

ដយើងនឹងមិនអារទញោរស្ននិោន
ឋន ដោយស្មដហតុផល

អផអក្ដលើបទពិដស្្ន៍របស្់ដយើងបានដទ។

ផទុយដៅវិញ ដយើងរតូវអតស្ននោ
ិ ឋននថា ភ័ស្តុតងមិនរនាស្់ដទ។ ជដរមើស្របស្់ដយើង គឺរតូវដបាោះបង់ដចលជាំដនឿ ឬ
“ដោតដៅរក្ដស្រក្តីជាំដនឿ” ដូរទស្នសនវិទូ អដលរគីស្ទបរិស្័ទ ដ

្នោះ Soren Kierkegaard ធ្្នប់បានពិភាក្នាដ៏

លនបីលនាញ។
ដោក្ស្្ស្តច
ន រនយ Henri Nouwen អដលជាអនក្និពនធដស្ៀវដៅខងវិញ្ញន

រគីស្ទបរិស្័ទលក្់ោរ់បាំផុត ោលពីដៅ

រស្់ ដោក្បានស្រដស្រអាំពីជដរមើស្ អដលដយើងទាំងអស្់ាមា
្ន ន ក្នុងោលៈដទស្ៈមិនរនាស្់ម្នជីវិត។ ាត់មាន
របស្ស្ន៍ថា,
ដៅក្អនលងអដលមានដហតុផលស្រមាប់ោរដឹងគុ

អតងអតអាររក្ដ

ើញមូលដហតុម្នភាពជូររត់។ គឺដៅទីដនោះដហើយ

អដលដយើងរបឈមនឹងដស្រើភាពក្នុងោរស្ដរមររិត។
ត ដយើងអារស្ដរមររិតតដឹងគុ

ជីវិតម្នអនក្ជាទីរស្ឡាញ់។ ោររស្់ដៅខងវិញ្ញន

ឬជូររត់។

ក្នុងពិភពដោក្ខងដោក្ីយ៍ ទាំព័រ ៦១

ដៅដពលអដលដយើងរក្ដឡក្ដមើលទុក្ខដវទន ោរខតបង់របស្់ដយើង រាល់អេីអដលខុស្នឹងដោក្ីយ និងបញ្ហន រពមទាំង
ោរលាំបាក្ទាំងអស្់ អដលដយើងរតូវរបឈមមុខ ដយើងអារមានអារមម

៍ថា ា្ននអាំណារដៅរាដនោះដទ អតដយើងមិនអ

ញ្ចឹងដទ។ ដយើងមានអាំណារ ដដើមនបីដរជើស្ដរើស្អាក្បនបក្ិរិយរបស្់ដយើង។ ដយើងអារស្ដរមររិតតថា ដៅជាប់នង
ឹ រពោះ
អដលដយើងស្្ល
ន ់ និងរស្ោញ់ ដទោះបីជាមានស្ាំ
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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!
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