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តសចក្តីពិ ទី៥:  ចូរចងចាំថា គ្មា អ្វីអាចបាំតបក្អ្នក្ តចញពីតសចក្តីព្សឡាញ់
របស់ព្ពះបា តឡើ ។  

 
ផ្សែងហុយដ ើងដ ើបឹង Inya (ទីក្រងុផ្យ៉ែងហគន ក្បដទសមីយ៉ែ នម់៉ែ ) 

ថ្មីៗដនេះ ខ្ុ ុំបានភ្្ញរដ់ៅពាររ់ណ្តា  អក្ាក្រញឹរញាបជ់ាងធមមតា។ ខ្ុ ុំហារដូ់ចជាមនិអាចដេង រដូ់ចកា ពមីុន
ដទ។ ដព ខលេះ វាជាសុបិនអាក្ររ។់ ដព ខលេះដទៀរ ខ្ុ ុំមនិអាចឈបេ់ិរពមីនុសែផ្ដ រុំពុងរងដក្រេះដោយសង្គ្រគ ម 
ភ្ញពអរឃ់្លល ន ឬការដួ រ ុំននដសដឋរិចចដទ។ ក្ពឹរក្ព ឹមមយួ ដៅសបាា ហ៍ដនេះ ខ្ុ ុំបានភ្្ញរព់ីដុំដេរជាមយួនឹង
អារមមេ៍ទដទ និងដខសេះដ វើយ។ ខ្ុ ុំមនិចងដ់ធវើអវទីុំងអស់។ ខ្ុ ុំបានររដៅររផ្ក្េវញិ ដហើយទមល រខ់លួនដដរ អស់រយៈ
ដព ជាយូរ ដោយពាយមអធិស្ឋឋ នសង ពាយមក្បឹងដដរវញិសង ផ្ថ្មទុំងពាយមសដក្មចចរិា ថាដរើវាក្បដសើរ
ជាងសងរម៏និដងឹ ដោយក្រនផ់្រដក្ការពីដុំដេរផ្រមដង។ វានឹងកាល យជានថ្ៃដព៏ិបារមយួដទៀរ។ 

រហូរមរដ ់ប៉ែុដេណ េះ ដៅរនុងរក្មងអរថបទផ្រងដសចរដីដនេះ ដយើងបានសងករធ់ៃនដ់ ើដមដរៀនផ្ដ មនដសចរាីសងឃមឹ 
ដៅរនុងក្ពេះេមពរី សក្មបអ់នរផ្ដ រុំពុងរងទុរខ ុំបារ ឬក្បឈមមុខនងឹវបិរាិ។ មនដហរុស ជាដក្ចើនផ្ដ ក្រូវ



ទទួ បានការដ ើរទឹរចរិា ដទេះបីជាដយើងមនកា ៈដទសៈយ៉ែ ងណ្តរដ៏ោយ។ ជាឧទហរេ៍ រនុងនាមជាក្េីសទប
រស័ិទ ដយើងអាចផ្សវងររក្ពេះ ដដើមបឲី្យក្ទងដ់ឹរនាុំ នងិរក្មងស់លូវដយើងជានិចច ដហើយដដើមបបីដងកើរបានជាដសចរាីសុ្ឋុំថ្នឹរ 
និងរាីសងឃមឹ ឬឲ្យក្ទងដ់ក្បើដយើងដដើមបជីួយ អនរដនទ តាមមដធាបាយផ្ដ ដយើងអាចដធវើដៅបាន។ 

ប៉ែុផ្នា ដរើអនរក្រូវដធវើដូចដមដច ដៅដព ភ្ញពងងរឹរបស់អនរដៅផ្រងងឹរអញ្ច ឹង? ដរើមនអវដីរើរដ ើងក្បសិនដបើអនរមនិ
អាចដមើ ដ ើញអវី អដចញពកីាររងទុរខរបស់អនរ? ដរើមនអវីដរើរដ ើងក្បសិនដបើអនររ ុំពឹងថា ដៅមុខដៅរដ៏ៅផ្រដូចអ
ញ្ច ឹងរហូរ ដូចជា ភ្ញពមនិក្បារដក្បជាកានផ់្រដក្ចើន ការបារប់ងក់ានផ់្រដរើនដ ើង នងិការឈចឺាបក់ានដ់រើនដ ើង? 
ឬចុេះយ៉ែ ងណ្តដបើអនរមនិមនរមល ុំងដទៀរ ដដើមបពីាយមបនា? 
 
តសចក្តពីិ ខាងវិញ្ញាណ ទី៥៖ ចូរចងចាំថា គ្មា អ្វអីាចបាំតបក្អ្នក្ តចញពីតសចក្តពី្សឡាញ់របសព់្ពះបា តឡើ ។ 
(តេតព្ពើរ ២:១៨; ១៣:៥; រ ូម ៨:១៩-២៨, ៣៨-៣៩) 
 
ចូរឲ្យរិរយិផ្ដ អនររា ់រន ក្បក្ពឹរា បានឥរដោភដ ើយ ឲ្យសកបច់ិរានឹងរបស់ផ្ដ មនដហើយប៉ែុដណ្តណ េះចុេះ ដបរិក្ទង់

មនក្ពេះបនទូ ថា «អញនឹងមនិចារដចញពឯីង រម៏និដបាេះបងដ់ចា ឯងដ ើយ»។ 
ដហដក្ពើរ ១៣:៥ 

ពារយទុំងដនេះផ្ដ មនរនុងក្ពេះេមពរីដហដក្ពើរ ជាធមមតាក្រវូបានបរក្ស្ឋយថា ជាដសចរាីសនាអុំពីក្ពេះវរាមន នងិការ
សគរស់គងរ់បស់ក្ពេះ។ ដហើយតាមពិរ េឺដូដចាន េះផ្មន។ ដនេះជាមូ ដហរុផ្ដ ដយើងមនិមនការភយ័សលនដ់ស្ឋល រនុងក្រ ុំ
បារ។ ដនេះដហើយជាមូ ដហរុផ្ដ ដយើងបនដដោងដៅររក្ពេះ ដដើមបសូីមជុំនួយដព ផ្ដ ដយើងក្រូវការ។ 

ដៅដព ដុំណ្ត រន ដនេះផ្ដរ ដសចរាីសនាននវរាមនរបស់ក្ពេះេងដ់ៅជាមយួ រម៏នដរ បុំេងដដើមបរី ុំឭរដយើង 
ឱ្យដមើ ហួសពីបញ្ហា រនុងជីវរិដនេះ។ ស្ឋវរ័ប៉ែុ បានបដក្ងៀនដយើងថា ជីវរិក្េបរ់ន រុំពុងផ្រថ្ៃូរ រងច់ាុំការដក្បាសដោេះ 
ននពិភពដោរទុំងមូ ។ ដូចរន ដនេះផ្ដរ ដយើងររ៏ុំពុងផ្ក្សរថ្ៃូរ ដោយទនទងឹរងច់ាុំនថ្ៃផ្ដ របូកាយរបស់ដយើង នឹង
ក្រូវបានដោេះឲ្យរចួពីការរងទុរខ ការពុររ ួយ នងិមរេភ្ញព។ (រ ៉ែមូ ៨:១៩-២៣) 



 
អាចនិយយម៉ែាងដទៀរេឺថា ដព ខលេះដយើងក្រូវរងច់ាុំដព ដៅដ ់ស្ឋថ នសួេឯ៌ដណ្តេះ ដទើបររបានការធូរដសប ើយ 
ផ្ដ ដយើងចងប់ាន។ ដូចប៉ែុ បានពនយ ់រចួមរដហើយថា ដនេះេឺជានិយមនយ័ននដសចរាសីងឃមឹរបស់ក្េីសទបរស័ិទ៖ 

ដបរិដយើងបានសដង្គ្រគ េះរចួ ដោយដសចរាីសងឃមឹ ផ្រដសចរាសីងឃមឹផ្ដ ដមើ ដ ើញ ដនាេះមនិដោម េះថាជាដសចរាី
សងឃមឹដទ ដបរិរបស់អវីផ្ដ អនរណ្តដមើ ដ ើញដហើយ ដនាេះនឹងសងឃមឹចងប់ានដធវើអវីដទៀរ ផ្រដបើដយើងសងឃមឹនឹង

បានអវី ផ្ដ ដមើ មនិដ ើញវញិ ដនាេះដយើងនឹងរងច់ាុំដៅដោយអុំេរ។់ 

រ ៉ែមូ ៨:២៤-២៥ 

ចុំដពាេះដោរប៉ែូ  អុំដណ្តយដស៏ុំខានប់ុំសុរននជុំដនឿរបស់ក្េសីទបរស័ិទមនិផ្មនថាដរើក្ពេះអាចជួសជុ  ឬផ្រ មអជីវរិ
ដៅដ ើផ្សនដីរបស់ដយើងបានប៉ែុនាម នដទ។ សទុយដៅវញិ រមមសិទធិផ្ដ មនរនមលបុំសុររបស់ដយើង េឺជាចុំេងទុំនារ់
ទុំនងដអ៏ស់រ បជានចិចរបស់ដយើង ជាមយួក្ពេះអាទរិររបស់ដយើង េឺក្ពេះវរបិតាផ្ដ េងដ់ៅស្ឋថ នសួេ ៌ផ្ដ ទុំនារ់
ទុំនងដនេះបានមរតាមរយៈក្ពេះអមច ស់ និងក្ពេះអងគសដង្គ្រគ េះរបស់ដយើង េឺក្ពេះដយស ូវក្េីសទ។ ក្បសិនដបើចុំេងនន
ដសចរដីក្សឡាញ់ដនេះ ក្រូវបានានាសុវរថិភ្ញព ដហើយតាមពរិេឺអញ្ច ឹងផ្មន ដូដចនេះមនិថាមនអវីដរើរដ ើងចុំដពាេះដយើង
រនុងជីវរិដនេះដទ ដយើងនឹងដៅផ្រមនិអីដទរហូរ។ ដយើងមនទុំនារទ់ុំនងដ ៏  អស្ឋច រយខាល ុំងណ្តស់ជាមយួក្ពេះ ផ្ដ មន
ជាដរៀងរហូរ ដហើយផ្ដ រម ននរណ្តអាចដរហូរពីដយើងបានដ ើយ។ តាមរយៈក្ពេះេុេរបស់ក្ពេះជាមច ស់ និង
ដោយស្ឋរដសចរាជីុំដនឿ ដយើងមនដសចរាីសងឃមឹដម៏នរនមល និងមនសុវរថិភ្ញព ផ្ដ អាចនាុំដយើងឆ្លងសុរដព 
ដវោដង៏ងឹរបុំសុរ។ 
 
ដោរប៉ែូ បានសួរោស់អារមមេ៍ថា “ដរើអនរណ្តនងឹបុំផ្បរដយើងដចញពីដសចរាីក្សឡាញ់របស់ក្ពេះក្េីសទបាន? ដរើ
ដសចរាី ុំបារ ឬការរងទុរខ ឬការដបៀរដបៀន ឬភ្ញពអរឃ់្លល ន ឬភ្ញពក្រីក្ប ឬការដក្រេះថាន រ ់ឬោវឬអី?” (៨:៣៥)។ 
ពិរណ្តស់ ចដមលើយេឺ ដទ។ រម ននរណ្តមន រអ់ាច។ រម នអវមីយួអាចដទ។ 
 



ដបរិខ្ុ ុំដជឿជារថ់ា ដទេះស្ឋល ប ់ឬរស់ ពួរដទវតា ឬអុំណ្តចអវ ីការអវីដៅជានដ់នេះ ឬដៅមុខ ឬឥទធិឫទធអិវី ៣៩ ទីមនរុំ
ពស់ ទជីុំដៅ ឬរបស់អវីផ្ដ ដរើរមរឯដទៀររា ីដនាេះពុុំអាចនឹងពក្ររដ់យើង ដចញពីដសចរាីក្សឡាញ់របស់ក្ពេះ ផ្ដ 

ដៅរនុងក្ពេះក្េីសទដយស ូវ ជាក្ពេះអមច ស់ននដយើងរា ់រន ដៅ បានដ ើយ។ 

រ ៉ែមូ ៨:៣៨-៣៩ 

អ្ាំណាចន ការអ្ធិស្ឋា  
ដៅដព ខ្ុ ុំដេងដ ើផ្ក្េ ដៅក្ពរឹដព៏ិបារដនាេះ មនិយូរប៉ែុនាម ន ខ្ុ ុំមនិដឹងថា ខ្ុ ុំនងឹដក្ការឈរដ ើងដៅដព ណ្តដទ ការ
អធិស្ឋឋ ន ដចញពី ទុំនុររដមកើង ៦១ និង ៦២ ដៅផ្របនាដរជ់ាបរ់នុងេុំនិរខ្ុ ុំ។ “ក្ពេះអងគដអើយក្ពេះអងគជាថ្មោរបស់ខ្ុ ុំ។ 
ដ ើរដជើងខ្ុ ុំដ ើងដៅដ ើថ្មផ្ដ ខពស់ជាងខ្ុ ុំ។” រា ់ដព ផ្ដ ខ្ុ ុំមនអារមមេ៍ថា ទដទ ឬដក្រៀមក្រុំ អវីផ្ដ ជួយ ខ្ុ ុំ
បុំសុរ េឺការដោងដៅររក្ពេះ។ ខ្ុ ុំក្បផ្ហ ជាមនិមនពារយជាដក្ចើនដដើមបអីធសិ្ឋឋ នដទ ប៉ែុផ្នា ខ្ុ ុំដៅផ្របនាសុុំឱ្យក្ទងដ់ធវើ
អវីមយួដៅរនុងចិរាេុំនិរ និងដបេះដូងរបស់ខ្ុ ុំ ផ្ដ ខ្ុ ុំមនិអាចដធវើដោយខលួនឯង។ ខ្ុ ុំបងាូរដងួចរិាខ្ុ ុំដ ់ក្ពេះ។ 
 
រនុងក្រដូចដនេះ ខ្ុ ុំមនិអធិស្ឋឋ នសុុំដុំដណ្តេះក្ស្ឋយ ការពាបា  ឬសូមបផី្រការដោេះឲ្យរចួដទ។ ខ្ុ ុំរុំពុងផ្សវងររការ
រមសនាចិរាដោយក្បការណ្តមយួ ក្បផ្ហ ជាអាចចដក្មើនរមល ុំងដ ើងវញិ ឬក្រនផ់្រជា ទធភ្ញពផ្ដ អាចមន
អារមមេ៍ថាបាននូវដសចរាីររីរាយមាងដទៀរ។ ដហើយមនចដមលើយមរ។ តាមធមមតា មនិផ្មនមនចដមលើយភ្ញល មៗដទ។ ខ្ុ ុំ
ក្រូវស្ឋា ប ់និងដឆ្លើយរបនឹងសុំដ ងរូចរដហៀងៗននក្ពេះវញិ្ហា េ ដហើយដ ់ដព ដវោរុំេរ ់ជុំនួយទុំងដនាេះរម៏រដ
 ់។ ខ្ុ ុំដធវើតាមការជក្មុញឱ្យដបើរក្ពេះេមពរីរបស់ខ្ុ ុំ ដហើយដក្ការដ ើង ដដើរដចញដៅដក្ៅ ររដព ណ្តរជ់ួបមរិា អ 
និយយជាមយួអនរផ្ដ ក្សឡាញ់ខ្ុ ុំ ឬបផ្ងវរចុំណ្តបអ់ារមមេ៍ខ្ុ ុំ ដៅអនរផ្ដ ក្រូវការដសចរាីក្សឡាញ់ ឬជុំនួយពីខ្ុ ុំ
តាមមដធាបាយណ្តមយួ។ ឬរក៏្បផ្ហ ជាខ្ុ ុំររដ ើញដសរភី្ញពរនុងការអងគុយជាមយួភ្ញពដក្រៀមក្រុំ ដហើយមនិមន
អារមមេ៍បងខុំឱ្យដធវើឱ្យខលួនខ្ុ ុំររីរាយ ខេៈដព ផ្ដ ខ្ុ ុំរងច់ាុំឱ្យក្ពេះវញិ្ហា េបរសុិទធស្ឋា រសនាិភ្ញព និងអុំេររបស់ខ្ុ ុំ
ដ ើងវញិ។  



 
ឧទាជារិសីុយ៉ែូន 

 
ក្ពេះអងគផ្ដ ដយើងបានក្បេ ់ជីវរិរបស់ដយើងសក្មបដ់សចរដីសដង្គ្រគ េះ ដហើយផ្ដ ដយើងរងទុរខជាមយួក្ទង ់រនុងជីវរិ
រផ្មងស្ឋល បដ់នេះ ក្ទងរ់ជ៏ាអនរផ្ដ អាចជួយ រមសនាទុរខដយើង ដៅដព ដយើងមនទុរខ ុំបារផ្ដរ។  

ក្ទងប់ានបញ្ចុ េះបញ្ចូ  ក្េបទ់ុំងអស់ ដៅដក្កាមដជើងដេ» ដហើយផ្ដ ក្ទងប់ានបញ្ចុ េះបញ្ចូ ក្េបទ់ុំងអស់ ដនាេះេឺមនិ
បានទុរអវី ផ្ដ មនិចុេះចូ ដស្ឋេះដ ើយ ផ្រសពវនថ្ៃដនេះ ដយើងមនិទនដ់ ើញក្េបទ់ុំងអស់ចុេះចូ ដៅដ ើយដទ។ 

ដហដក្ពើរ ២:១៨ 

ដហើយដៅដព ផ្ដ ដយើងមនិដឹងថាក្រូវអធិស្ឋឋ នអវី ឬដយើងមនិអាចររពារយអធសិ្ឋឋ ន ដនាេះក្ពេះវញិ្ហា េននក្ពេះក្េីសទ 
អធិស្ឋឋ នតាមរយៈដយើង នងិសក្មបដ់យើង។ ប៉ែូ បានបញ្ហា រយ់៉ែ ងដូដចនេះថា៖ 

ក្ពេះវញិ្ហា េក្ទងរ់ជ៏ួយ ដសចរាីរុំដស្ឋយរបស់ដយើងផ្បបដូដចាន េះផ្ដរ ដបរិដយើងមិនដឹងជាេួរអធិស្ឋឋ នសូមអវីដទ ផ្រក្ពេះ
វញិ្ហា េក្ទងជ់ួយ អងវរជុំនួសដយើង ដោយដុំងូរផ្ដ ររផ្ថ្លងពុុំបានវញិ។ ប៉ែុផ្នា ក្ពេះអងគផ្ដ សទងចិ់រា ក្ទងក់្ជាបនូវ

េុំនិរននក្ពេះវញិ្ហា េ ដបរិក្ពេះវញិ្ហា េជួយ អងវរជួសពួរបរសុិទធ ឲ្យក្រូវនឹងក្ពេះហឫទយ័ក្ពេះ។ 

រ ៉ែមូ ៨:២៦-២៧ 

តមតរៀ សព្ម្ប់ការអ្ វុ តខាងវញិ្ញាណ 
ដរើអនររុំពុងដធវើអវីដៅដព ផ្ដ អនរមនអារមមេ៍ាល រចុ់េះ ដហើយរុំពុងផ្ររស ូដដើមបឲី្យបានរមល ុំង ឬការដ ើរទរឹចិរា 
រនុងការដក្ការឈរដ ើង? ដៅដព វបិរាិរូវដី-១៩ ដៅផ្របនាដរើរមន ដរើអនររុំពុងពាយមររជុំនួយពីក្ពេះ ដដើមបជីួយ 
អនរឆ្លងការន់ថ្ៃដង៏ងឹរបុំសុរដនេះដោយរដបៀបណ្ត?  



ថាវ យដួងចិរាអនរដ ់ក្ពេះ។ សូមអធសិ្ឋឋ នដោយក្ពេះវញិ្ហា េ។ ដោយយស្ឋរផ្រក្ពេះក្េសីទអធិស្ឋឋ នជាមយួអនរ 
ដហើយសក្មបអ់នរសង ដនាេះអនរនឹងដងឹថាអនរមនិដៅមន រឯ់ង មនិផ្មនក្រូវបានដបាេះបងដ់ចា  និងមនិអស់សងឃមឹ
ដ ើយ។ ដទេះបីអនរមនិដឹងថាក្រូវនិយយ ឬសុុំអវរីដ៏ោយ ក្ពេះវញិ្ហា េនឹងផ្លល ស់ផ្ក្បទឹរផ្ភនរ ដសចរាីដុំងូ ឲ្យផ្ក្បកាល យ
ជាសុំេូមពរផ្ដ សមនងឹក្ពេះហឫទយ័របស់ក្ពេះសក្មបអ់នរ។ អនរក្បផ្ហ ជាមនិមនអារមមេ៍សបាយររីរាយ
រា ់ដព  ប៉ែុផ្នាអារមមេ៍អនរទុំនងជាផ្លល ស់បាូរ។ អនរនឹងអាចស ូក្ទុំបាន។ សនាិភ្ញពរបស់អនរនឹងក្រ បម់រវញិ។ 
សមរថភ្ញពរបស់អនររនុងការក្សឡាញ់អនរដនទនងឹដ ចដចញជាថ្មី។ ដហើយអុំេរនឹងមនិដៅឆ្ងៃ យដទ។ 

 
S edona, Arizona 

 
ពិចារណ្តរបូថ្រខាងដ ើ។ ដរើអនរសមគ  ់ដ ើញអវី? ដរើអនរមនអារមមេ៍យ៉ែ ងណ្ត? សញ្ា ឹងេិរដ ើពារយរបស់អនរ
ផ្រងទុំនុររដមកើងថា៖ 

កា ណ្តចិរាទូ បងគុំក្រូវបង្គ្ងគប 

ដនាេះទូ បងគុំនឹងអុំពាវនាវដ ់ក្ទងពី់ចុងផ្សនដីសង 

សូមនាុំទូ បងគុំដៅឯថ្មោផ្ដ ខពស់ជាងទូ បងគុំ 

េឺក្ទងផ់្រមយួក្ពេះអងគផ្ដ ជាថ្មោ 

ដហើយជាដសចរាីសដង្គ្រគ េះននខ្ុ ុំ 

រជ៏ាប៉ែមយ៉ែ ងខពស់របស់ខ្ុ ុំៗមិនក្រូវរដងគើជាខាល ុំងដ ើយ 

ក្ព ឹងខ្ុ ុំដអើយ ចូរដៅដសៃៀមចាុំផ្រក្ពេះចុេះ 



ដបរិដសចរាីសងឃមឹរបស់ខ្ុ ុំ ដនាេះមរផ្រពីក្ទងដ់ទ 

េឺក្ទងផ់្រ១ក្ពេះអងគផ្ដ ជាថ្មោ 

ដហើយជាដសចរាីសដង្គ្រគ េះននខ្ុ ុំ 

រជ៏ាប៉ែមយ៉ែ ងខពស់របស់ខ្ុ ុំៗមិនក្រូវរដងគើដ ើយ 

ដសចរាីសដង្គ្រគ េះ និងសិរ ីអរបស់ខ្ុ ុំ ដនាេះដៅនឹងក្ពេះ 

ឯថ្មោននរុំឡាុំងខ្ុ ុំ និងទីពឹងក្ជររបស់ខ្ុ ុំ 

រដ៏ៅរនុ ងក្ពេះផ្ដរ 

ជនទុំងឡាយដអើយ ចូរទុរចិរានឹងក្ទងជ់ានិចច 

ចូរអនររា ់រន បលុ ងចិរាដៅចុំដពាេះក្ទង ់

ក្ពេះក្ទងជ់ាទីពឹងក្ជរសក្មបដ់យើងខ្ុ ុំ។ 

ទុំនុររដមកើង ៦១:២; ៦២:២, ៥-៨ 

ដទេះបីជាអនររុំពុងឆ្លងការ ់បទពិដស្ឋធនឈ៍ចឺាបអ់វរីដ៏ោយ ដនាេះមនិផ្មនជាការការដ់សចរាីចុងដក្កាយ ដៅរនុងជីវរិ
របស់អនរដទ។ ក្ពេះក្េីសទេជឺាអនរការរ់ដី។ ដសចរាីក្សឡាញ់ និងក្ពេះវរាមនរបស់ក្ពេះអមច ស់ នឹងមនិជួយ អនរដអាយ
រចួសុរពទុីរខដវទនា ឬដសចរដសី្ឋល បដ់នាេះដទ ផ្រក្ពេះអងគអាចជយួ អនរដអាយសថិរដៅរនុងក្ពេះហសដដក៏្បរបដោយដសចរាី
ក្សឡាញ់របស់ក្ពេះអងគ ជាដរៀងរហូរ។ 

ឥ ូវដនេះ សូមក្ពេះននដសចរាីសងឃមឹក្បទនឲ្យអនររា ់រន បានក្េបអ់ស់ទុំងដសចរាីអុំេរ  
និងដសចរាីសុខស្ឋនាដដ៏ពារដពញ ដោយស្ឋរដសចរាីជុំដនឿ ក្បដយជនឲ៍្យបានដសចរាីសងឃមឹជាបរបិូរ  

ដោយក្ពេះដចស្ឋា ននក្ពេះវញិ្ហា េបរសុិទធ។ 
រ ៉ែមូ ១៥:១៣ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

សថិ ក្នុងតពលតវលាន ជាំងឺក្វូដី-19, ព ័ធក្ិចចសក្ល សព្ម្ប់តសចក្តីជាំត ឿ តសចក្តីសងាឃមឹ  ងិតសចក្តីព្សឡាញ ់
ក្ាំពុងកាលា ជា ព្មវូការជាចាំបាច់ ជាងតពលណាទាំងអ្ស។់ ត ើងពឹងតអែក្តលើទឹក្ច ិតសបាបុរសរបសអ់្នក្គ្ាំព្ទត ើង 
តដើមាបីតធវើឱាយព័ ធក្ិចចម្ ដាំតណើរការតៅមុខ  ងិរីក្ចតព្មើ ទាំងតពលរីក្រា   ងិតពលលាំបាក្។ សូមពិចរណាតធវើការ

បរិចចាគ តដើមាបីគ្ាំព្ទដល់ការតបាះពុមពអ្ ថបទទាំងត ះ  ិងព ័ធក្ិចចរបស់ត ើងតៅក្នុងព្បតទសមីយ ា ់ម្ ា 
ព្បសិ តបើអ្នក្អាចតធវើបា ។ 

 
ដដើមបអីានអរថបទដនេះជាភ្ញស្ឋភូម នងិភ្ញស្ឋរុ សមពន័ធឈនី សូមចូ ដៅកាន ់“ធនានជាភ្ញស្ឋភូម” ដៅរនុង 
បណ្តណ  ័យធនាន របស់ពន័ធរុចចសរ  សក្មបដ់សចរដជីុំដនឿ ដសចរាីសងឃមឹ និងដសចរដីក្សឡាញ់ ឬរផ៏្សវងររ
ដៅដ ើទុំពរ័ដហវសប ុររបស់ខ្ុ ុំដៅចុងសបាា ហ៍ដនេះ។ 

 
ខ្ុាំបា បតងកើ ក្ព្មងសាំតណរត ងត ះតដើមាបីត្លើ  បតៅ ងឹវិប តិជាសក្ល ន ជាំងឺក្វូីដ -២៩ តាមរ ៈការបតព្ងៀ 
តាមព្ពះគមពរី គឺសមតេ ុអលតៅក្នុងស្ថា ភាពតដលម្ ការរងទុក្ខលាំបាក្ជាតព្ចើ  របសម់ ុសាសជា ិ។ ត ងតសច
ក្ត ីីមួ ៗ ម្ បត ថម ជូ  ូវការអ្ វុ តជាក្់តសតង តដលព្ ូវបា អដលជ់ូ  តៅក្នុងតសៀវតៅម្ ចាំណងតជើងថា អ្នក្
ដឹក្នាំតដលម្ ព្ពះវញិ្ញាណព្ទង់នាំ៖ ព្បាាំបួ តគ្លការណន៍ ភាពជាអ្នក្ដឹក្នាំ  ិងតគ្លការណ៍ខាងព្ពលងឹ
វិញ្ញាណ (HERNDON, VA: ALBAN INSTITUTE, ឆ្ាាំ ២០០៥) ទាំព័រ ១៨៤-៩០ ។ 
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▪ Inya Lake  photo ©J ill G eoffrion. { HYPERLINK "http://www.jillgeoffrion.com/" }  
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