ត ើត

ើងអាចរំពឹងអ្វព
ី ីព្ពះអ្ម្ចាស់ ក្នុងតពលឥឡូវត ះ?

(ត ងតសចក្តទ
ី ី៦/៧)
ដោយ Tim Geoffrion

តសចក្តព
ី ិ

ទី៦៖ ចូររំពឹងចង់បានសេចក្តេ
ី ខ
ុ សានតថែមស ៀត ខណៈសេលថែលអ្នក្សទេរ

សេចក្ដែ
ី ប់បារមភរបេ់អ្ក្
ន ដាក្់ក្ង
ុន ព្េះេហ្តែ៏មានព្េះសចសាដារបេ់ព្េះ។

ដៅថ្ងៃខ្លះ ភាពតានតឹងហាក់ដូចជាកាន់តតយ៉ាប់យុ៉ឺនដៅៗ មិនប្បដ
ប្

ួលដៅដពលយប់។ កាលពីថ្ងៃប្ពហ

ទានដុំដេក ខ្្ញុំប្សាប់តតនឹកដ
ដេៀត ខ្្ញុំអាចដមើលដ
មានអ្េីដកើតដ

ើរដេ។ ខ្្ក
ញុំ ុំពុងបនតមានបញ្ហ៉ាកនញងការដេងមិនលក់

៉ាបតិ៍កនលងដៅដនះ ដៅដពលតដលខ្្ញុំកុំពុងមានការរសាប់រ

ើញជញ្្៉ាុំងេឹកដ៏ធុំមួយ មានកុំព

ល់កង
នញ ដពលេេួល

់ ជាង ១៥ តម៉ែប្ត ដៅខាងដវេងថ្ដខ្្។
ញុំ ដៅតននកមាខ៉ាង

ើញភ្នេ
ុំ ឹកមួយ តដលដមើលដៅដូចជាអាចន្ញះដ

ើងដៅដពលណាមួយ។ ខ្្ញុំមិនដឹងថាដតើខ្េ
្ញុំ ិតថានឹង

ង
ើ ដេៀត - ដធេើឲ៉ាយខ្្ញុំរសាត់ដចញដៅ? ដធេើឲ៉ាយខ្្ល
ញុំ ង់េឹក? ដធេើបាបខ្្ញុំតាមរដបៀបដន៉ាេងដេៀត? ខ្្ញុំមិនដឹងថាខ្្ញុំ

ភាញ៉ាក់ ឬដដកលក់ដេតតវាេួរដអាយខាល៉ាចណា

។
់ េុំនប់ដហៀបនឹងបាក់ ដហើយខ្្ញុំមិនដឹងថាខ្្អា
ញុំ ចដធេអ្
ើ េីដដើម៉ាបកា
ី រពារខ្លន
ួ ខ្្ញុំ

ដេ។
ដៅដពលតដលខ្្ញុំមានអារមមេអ្
៍ ន្ះសាដូចដនះ
ដពលខ្្ញុំដៅដកមង។ ឥ
អ្នកដថ្េ។ ប្ប

នតិភាពនិងអ្ុំេររប

់ខ្្ញុំ នឹងរលាយបាត់ដៅ។ ខ្្ញុំធ្ល៉ាបខា
់ ុំប្កចកថ្ដ

ូវ ខ្្ញុំភាេដប្ចើនតានតឹងឬទាល់ប្ចក។ ខ្្មា
ញុំ នបញ្ហ៉ាកនញងការដ្ត៉ាតអារមមេ៍ឬភា្៉ាប់េុំនាក់េុំនងជាមួយ

ិនដបើវាមិនលអប្េប់ប្ាន់ (ដូចជាកាលពីថ្ងៃមន
ុ ) ខ្្ញុំដ

ចុំតភ្នក្ទ៉ាល។
់ ដយើងបានសាន៉ាក់ដៅន្ះអ្

់រយៈដពលជិត ៨

្ើរតតមិនអាច

ន្នា ឬដមើលដៅមនុ

បាត៉ាហ៍ដហើយ។ ខ្េៈដពលតដលខ្្ញុំធ្ល៉ាប់រ

៉ាេដន៉ាេងដេៀត

់ដៅតាមរដបៀប

ដនះ ដហើយតងមទាុំងរីករាយនឹងដពលដវលាបតនែមដៅន្ះ និងជាមួយប្េួសារ ភាពតានតឹងតតងតតមាន។ ដហើយវាដចះតត
ដកើនដ

ើង។

ដតើដយើងអាចរំពឹងអ្េីពីប្ពះ ដៅដពលមានដរឿងេួរឱ៉ាយភ្័យខាល៉ាច ឬមិនដឹងអ្ុំពីអ្នាេត? ដតើប្ពះអាចដធេើអ្េីបាន
ដៅដពលតដលការងប់បារមភរប
មនុ

់ដយើងធុំដធង

តដលដយើងមិនអាចដុំដេើរការបានធមមតា

ប្មាប់ដយើង

ដហើយដយើងមិនអាចដធេើជា

៉ាេតដលដយើងចង់ដធេើបាន?

តសចក្តីពិ ខាងវិញ្ញាណ ៦៖ រំពឹងថា ឹងម្ ស តិភាពកា ់ត តព្ចើ តៅតពលតែលអ្នក្ដាក្់ក្ងវល់របស់អ្នក្តៅក្នុងព្ពះ
ហសតតែលម្ សម ថភាពរបស់ព្ពះ។ (ភីលីព ៤: ៦-៧)
សាវកប៉ែូលបានដឹងយ៉ាងច៉ាា

ថា
់
ប្េី

បារមភតដរ។ ដនះជាធ្តុពិតថ្នមនុ
បារមភរប
ភាពរប

្បរិ

័េជាដប្ចើន ដទាះបីជាពួកដេមានជុំដនឿរឹងមាុំក៏ដោយ ក៏ដៅតតមានការងប់

៉ាេ។ ប៉ែុតនត ដនះមិនតមនមានន័យថា ដយើងប្តូវតតកាល៉ាយជាអ្នកដទា

់ដយើងដនាះដេ។ ដូដចនះ ាត់បាននតល់នវូ រូបមនតដសា
៏ មញ្ញដនះដោយ
់ប្ពះនឹងការពារចិតត និងេុំនិតរប

កុឲ
ុំ ៉ាយខ្េល់ខាវ៉ាយអ្េដី

់ដយើង។ ដតើរូបមនតរប

ើយ ចូរេូលដល់ប្ពះ ឲ៉ាយប្ជាបពីដ

ពីអ្

ិនដបើដយើងដធេើតាម ដនាះ

នតិ

់ាត់េ៉ឺជាអ្េី?

ចកតី េ
ុំ ូមរប

អ្
់ នករាល់ាក
ន៉ា ង
នញ ប្េប់ការទាុំងអ្

អ្ធិសាឋ៉ាន និងពាក៉ាយេូលអ្ងេរ ទាុំងដពាលពាក៉ាយអ្រប្ពះេុេនង។ យ៉ាងដនាះ ដ
ដលើ

ន៉ាាថា ប្ប

ចុំដពាះការប្ពួយ

ទា
់ ុំងេុំនិត និងជួយការពារចិតត ដហើយនិងេុំនត
ិ រប

ចកតី

ុខ្សានតរប

អ្
់ នករាល់ាន៉ា កនញងប្ពះប្េី

់ ដោយដ

ចកតី

់ប្ពះ តដលហួ
្ដយ

ូវ។

ភ្ីលីព ៤:៦-៧
ប្ប

ិនដបើដយើងតបងតចកការតេនាុំរប

់បល
៉ែូ ដៅជាជុំហានៗ ដយើងអាចដមើលដ

ើញយ៉ាងងាយប្

ួល នូវអ្េីតដលដយើង

ប្តូវដធេើ ដៅដពលណាតដលដយើងមានកងេល។
់
1. ទទួលស្គាលថា
់
អ្នក្ព្បតហលជាម្ ការថប់បារមភតព្ចើ ជាងអ្វីតែលអ្នក្បា ែឹង។ ជាធមមតា ដរាេ

ញ្ញ៉ារួមមាន

អារមមេ៍ភ្័យ ឬតានតឹងដៅដលើអ្េីមួយ តដលអ្នកមានការប្ពួយបារមភ ឬការភ្័យខាល៉ាចចុំដពាះដរឿងតដលមិន
ដហតុនល ឬក៏មានអារមមេ៍ដនឿយហត់ ឬដខ្៉ាោយ ឬមួយក៏មានបញ្ហ៉ាកនញងការដេងជាដដើម។ ប្ប
អារមមេ៍ធុញងប់
បារមភរប

ូមកុុំបដិដ

ចកតីប្

ិនដបើអ្នកមាន

ធវា ឬព៉ាាយមដធេើពុតជាអ្េម
ី ួយតដលមិនតមនជាអ្នក។ ការេេួលសាគ៉ាលកា
់ រងប់

់អ្នក េ៉ឺជាជុំហានដុំបង
ូ ដ

្៉ាះដៅរកការរួចនុតពីវា។

2. តោងតៅរក្ព្ពះ។ ដៅដពលអ្នកមានេុកខប្ពួយ ប្ពះអាេិករនិងជាប្ពះអ្ងគ
ដ

ម

ឡាញ់ ប្េង់ដៅេីដនាះជាមួយអ្នក។ ដាលដៅ

ដ្ងាគះ៉ា រប

អ្
់ ក
ន តដលប្បកបដោយ

ខា
ុំ ន់ថ្នការអ្ធិសាឋ៉ាន ដៅដពលដនះ េ៉ឺដដើម៉ាបីដចញពី

ភាពអាតាម៉ានិយម ដហើយភា្៉ាប់េនា
ុំ ក់េុំនងជាមួយប្ពះ ដដើម៉ាបឱ
ី ៉ាយប្េង់អាចដលើកអ្នក ដចញពីរដ្ដ៉ាដ្មង
៉ា ងឹត ថ្នការ
ងប់បារមភរប

អ្
់ នក។

ូមដបើកបងហូរដួងចិតតរប

ការចូលដៅជិតប្េង់ ដហើយ

់អ្នក ដៅកាន់ប្ពះអ្ងគ។ ត

ប្មាកដៅកនង
ញ វតតមានរប

េងរកការកម៉ាោនតចិតតត ដលបានមកពី

់ប្េង់ ដូចតដលខ្្ញុំបានពិភាក៉ាោដៅកនញងអ្តែបេមុនរប

ខ្្ញុំ។
3. ទូលសុំព្ពះសព្ម្ប់អ្វីព្រប់យង
ា តែលអ្នក្ចង់បា

ិងព្ ូវការ។ ដធេជា
ើ បញ្ជី ដហើយប្បាប់ប្ពះ នូវអ្េីតដលអ្នកប្ពួយ

បារមភ និងអ្េីប្េប់យង
៉ា តដលអ្នកចង់ឱ៉ាយប្េង់ជយ
ួ ។ ដនះមិនដូចជាការបដនាតង
៉ា ដជើងេន៉ាោយ ឬប្តដុ
សា

នា ឬ

ក
ល៉ា ់អ្េីមួយដោយ

ង៉ាឃឹមថា នឹងបដញ្េញថាមពលដវេមនតឬបងខុំប្ពះឱ៉ាយដធេើតាមចិតរត ប

ជាការពិត ប៉ែូលធ្នាដល់ពួកភ្ីលីពថា៖ «ប្ពះថ្នខ្្ញុំ ប្េង់នង
ឹ បុំដពញប្េប់ទាុំងអ្

រូប

់អ្នកដ

ណា
ុំ
ក
ើយ។ វា

់ តដលអ្នករាល់ាប្ន៉ា តូវការ

់

តាមដភាេ

ម៉ាបតតិថ្នប្េង់ដឧ
៏ តតម កនង
ញ ប្ពះប្េី

្ដយ

ូវ» (ភ្ីលីព ៤:១៩) ប៉ែុតនតាត់មិនបាន ន៉ាាថា ប្ាន់តត

អ្ធិសាឋ៉ាន ដនាះអ្នកនឹងេេួលបានអ្េីប្េប់យង
៉ា តដលអ្នក
អ្

អ្
់ នកតដលេូលប្បាប់អ្

់ទាង
ុំ

ុំេូមពររប

ុុំដនាះដ

ើយ។ មិនតមនដេ អ្េីតដលាត់

់ពួកដេដល់ប្ពះ ដនាះេ៉ឺជាដ

4. ទុំងតោលោក្ាយអ្រព្ពះរណផង ខណៈតពលតែលអ្នក្ក្ុំពងតសនើសុំជុំ ួ
កងេល់ និងដ

ចកដីប្បាថាន៉ារប អ្
់ នក កនញងដ

ដូចជាអ្េីតដលខ្េះដៅកនង
ញ ជីវិតរប

ចកដីអ្ធិសាឋ៉ានរប អ្
់ នក។ ដប្ជើ

់អ្នក។ “ រាប់ចុំនួនប្ពះពររប

ត
ដរី

ចកតី

ខ្
ុ សានត។

ះ។ កុុំយកចិតេ
ដ ុកោក់ចុំដពាះ
ដ្ត៉ាតដលើអ្េី តដលអ្នកដឹងេុេ ក៏

់អ្នក ដហើយដរៀបរាប់ដ

យៗ” ដៅដពលេេួលទានអាហារកនញងប្េួសារដយើង មុនដពលដយើងអ្ធិសាឋ៉ាន មនុ

។

តដលពួកដេដឹងេុេដពញមួយថ្ងៃ ដូចជាអ្េម
ី ួយតដលពួកដេបានដ

ន៉ាាចុំដពាះ

ះម៉ា ប្ពះពរដនាះមតងមួ

៉ាេប្ាប់ាតន៉ា ចករំតលក នូវអ្េី

ើញប្ពះដធេើការ កនញងជីវត
ិ រប

់ពួកដេ ឬបេ

ពិដសាធន៍មួយតដលបាននាុំពួកដេចូលកាន់តតជិតប្ពះ។ វាពិតជាដធេើឲ៉ាយមានអារមមេ៍ “វិដ

វាិ៉ា

ល” ដៅជុុំវិញ

តុ។ តតងតតមានដហតុនលជាដប្ចើន តដលដធេើឱ៉ាយដយើងមានអារមមេ៍ងប់បារមភ ខ្ឹង ឬដប្កៀមប្កុំ ដូដចនះការតចក
រំតលកពាក៉ាយអ្រប្ពះេុេ ដធេើដអាយជីវិតប្
មាន៉ាករ់ ប

ថា
់ ល៉ាខ្លះ ចូលកនញងចិតតេុំនិត និងដបះដូងរប

ខ្
់ ្ញុំ បានប្បាប់ខ្្ញុំកាលពីដពលងមីៗដនះថា នាងកុំពុងព៉ាាយម “ដប្ជើ

ដរី

ដ

ម
់ នុ

េ៉ា ប្េប់ា។
ន៉ា មិតតលអ

ចកតអ្
ី េ
ុំ រ” ដោយដឹងខ្លន
ួ

ជាដរៀងរាល់ថ្ងៃ ដទាះបីជាមានអ្េដី ន៉ាេងដេៀត តដលដធេើឱ៉ាយនាងចុះដខ្៉ាោយក៏ដោយ។ អាកប៉ាបកិរិយតដលដយើងដប្ជើ
ដរី

ដធេើឱ៉ាយមានភាពខ្ុ

ដលាកប៉ែូលដឹងយ៉ាងច៉ាា

ាន៉ា។

់ថា ប្ប

ិនដបើដយើងេុកឱ៉ាយខ្លន
ួ ដយើងរ

នឹងកាន់តតមានការងប់បារមភ មិនតិចដេ។ ន្ញយដៅវិញ ប្ប

ិនដបើដយើងមានសាម៉ារតី និងការជុំនួ

ដោយញ្ញ៉ាចិតន
ត ិងជាលកខេៈប្បព័នធ ដនាះលេធនលនឹងមានដ
ដហើយ កនញងការអ្ធិសាឋ៉ានតាមវិធីដនះ ដយើងមិនេួរបដិដ

់ដៅដលើការភ្័យខាល៉ាច និងបញ្ហ៉ារប
ចកដី

់ដយើង ដនាះដយើង

ការងប់បារមភរប

់ដយើង

ុខ្សានតកាន់តតខាល៉ាុំង។ ដូចតដលខ្្ញុំបាននិយយរួច

ធការងប់បារមភរប

់ដយើងដេ។ ន្យ
ញ ដៅវិញ

ដយើងប្តូវេេួល

សាគ៉ាល់អ្ុំណាច តដលវាមានដលើដយើង ដហើយេូលដៅកាន់ប្ពះដោយ្ទ៉ាល់ អ្ុំពីការភ្័យខាល៉ាច និងកងេល់រប

់ដយើង។ ដូច

ាន៉ាដនះតដរ ការអ្ធិសាឋ៉ានដោយការអ្រប្ពះេុេ មិនតមនប្ាន់តតជាការេិតវិជជមាន ឬកាត់បនែយការប្ពួយបារមភរប
ដយើងដេ (ងេីដ៉ាបិតតតការេិតវិជមា
ជ ន
ជាមួយនឹងប្ពះវិញ្េ
ញ៉ា បរិ

ុេធ

ុំខាន់តមនក៏ដោយ) ។ ន្ញយដៅវិញ ការអ្ធិសាឋ៉ានប្បដភ្េដនះ ភា្៉ាប់សាម៉ារតីរប

់ដយើង

ដូដចនះដយើងអាចេេួលបានជុំនួយខាងវិញ្ញ៉ាេតដលប្ពះចង់ប្បទានដល់ដយើងដៅដពល

មានេុកខលុំបាក។ អ្េីតដលនាុំមកនូវដ

ចកដី

ខ្
ុ សានតដល់ដយើង េ៉ឺប្ពះវិញ្ញ៉ាេរប

់ប្ពះជាមាច៉ា

់ តដលជួយដយើងតាមរ

យៈការអ្ធិសាឋ៉ាន ដហើយជួយដអាយដយើងរួចនុតពីបន្ញក តដលដយើងបានព៉ាាយមអ្នុវតតតតមាន៉ាក់ឯង ឬដោយកមាល៉ាុំង្ទ៉ាល់
រប

់ដយើង។

់

អ្ធិសាឋ៉ានជាមួយប្េួសារភ្ូមា (តយ៉ែងហគន ប្បដេ មីយ៉ានមា
់ )
៉ា
ពាក្ាយសព្បៀបព្បែូចែ៏មាន ំនងមួយ

មានដពលមួយ ដពលកូនប្បុ ច៉ាបងរប

់ខ្្ញុំ មានអាយុប្បតហលជា ប្បាុំមួយ

ប
ន៉ាុំ ៉ែុដណា្៉ាះ ាត់ឈ៉ឺធៃន់ណា

់។ រាល់ដពល

តដលដយើងព៉ាាយមឱ៉ាយេឹកាត់នឹកាត់នឹងកអត
ួ ។ ដយើងបានដមើលាត់ចុះដខ្៉ាោយនិងដខ្៉ាោយដៅៗ ខ្េៈដពលដវលាដចះ
តតកនលងដៅជាដប្ចើនថ្ងៃ។ ដវជជបេឌិតបានតេនាុំខ្្ញុំ ឱ៉ាយនាុំាត់ចូលមន្ីរដពេ៉ាយ ប៉ែុតនត ខ្្ញុំេិតថា ខ្្ញុំអាចតងទាុំបបា
ី ច់ាត់ឱយ៉ា
មាន

ុខ្ភាពលអដ

ើងវិញ។ ដពលដម

ដដកលក់បាន ាត់នឹងជាដ

ង
ើ វិញ។ ប៉ែុតនត វាមិនតមនដេ។ ខ្្ញុំ

បណាដ៉ាលមកពីការកអក និងភាពមិនប្
ដៅដពលតដលកាន់តតច៉ាា
បុំនុត ដោយការអ្
បន្ប់

់

ងងឹត ខ្្ដញុំ រៀបចុំកតនលងដេងដលើឥដឋតក៉ាបរាត់។ ខ្្ញុំដៅតតេិតថា ប្ប
ួលខ្លួនរប

ិងតតប្ទាុំតលងបាន ដោយសារការតដលប្តូវភាញ៉ាក់ តដល

់ាត់ មតងដហើយមតងដេៀត។

់ថា ាត់នឹងមិនអាចដេងលក់ ឬេប់ជាតិរាវបានដេ ខ្្ញុំកាន់តតប្ពួយបារមភខាល៉ាុំងដ

ង៉ាឃឹម ខ្្បា
ញុំ នេូរ

័ព្ដៅដវជជបេឌត
ិ រប

ជ
់ ីវិត ដៅកនញងថ្ដរប

់ប្េូដពេ៉ាយ។ ដវជជបេឌិតបានប្កដ

យ៉ាងដលឿនដោយនិយយថា "អ្នកេួរតតនាុំាត់មក
ខ្្ញុំពិតជាលៃងណា
់

់! ខ្្ញុំប្បងុយជីវិតកូនប្បុ

ខ្្ញុំ។ ជុំនួ

់ដតឿនខ្្ញុំ

ឱ៉ាយការេេួលបានជុំនយ
ួ តដលាត់ប្តូវការ ខ្្ញុំតបរជាបាន
ង៉ាឃឹមមិនពិត រួចមកក៏ប្ចបូកប្ចបល់កនញងការងប់បារមភ

់ខ្្ញុំ។ ខ្្ញុំប្តូវជាប់ាង
ុំ ដៅកនង
ញ រដបៀបថ្នការេិត និងការប្បប្ពឹតដរប
ដប្មចចិតដត នាះ។

កដមើលាត់ ដហើយបនាទប
៉ា ់មក បានោ

ខ្្ញុំ តដល

ប់ជាងដនះ" ។

ដប្មចចិតតបុំដពញេុំនិតខ្្ញុំ កនញងដពលដុំណាលាន៉ាជាមួយនឹងកតី
ដប្ពាះការ

ើងៗ។ េី

់ាត់មតងដេៀត តដលបានអ្ងេរខ្្ញុំមតងដេៀត ឱ៉ាយនាុំាត់ដៅ

ដ្ងាគះ៉ា បនាទ៉ាន។
់ ដលើកដនះខ្្ញុំសាត៉ាប។
់ ដពលដយើងមកដល់ដមា៉ាង ២ ឬ ៣ ប្ពឹក ខ្្ញុំបានោក់ខ្លួនកូនប្បុ

ដហៀបនឹងអ្

រប

ិនដបើាត់អាច

់ខ្។
្ញុំ ទាុំងាត់និងខ្្ញុំ ទាុំងពីរបានបង់ថ្ងលដោយ

ខ្្ញុំបានេិតអ្ុំពយ
ី ប់ដនាះជាដប្ចើនដង កនញងរយៈដពល ២៨

ន៉ាុំកនលងមកដនះ។ វាជាដមដរៀនពិតមួយ

ប្សាយបញ្ហ៉ា

ុខ្ភាពធៃន់ធៃរ។

កងេល់ទាុំងអ្

់មកោក់ដលើសាខ្
ម៉ា ្ញុំខ្លួនឯង។ ដៅដពលតដលខ្្ោ
ញុំ ក់កូនប្បុ

មានអារមមេធ
៍ ូរដ

ុំខាន់ជាងដនះដៅដេៀត វាជាការរំឭកជាប់ជារហូត ដដើមប៉ា ីកឲ
ុុំ យ៉ា ខ្្ព
ញុំ ៉ាាយមយកបន្ញក និង

៉ាបើយណា

។
់ ខ្្ញុំមិនដឹងច៉ាា

់ថាដតើកូនប្បុ

រកកតនលងតដលអាចេេួលបានជុំនួយ។ (អ្រេុេណា
៣៣

រប

រប

់ខ្្ញុំ ដៅកនញងការតងទាុំរប

់ខ្្ញុំអាចប្តូវបាន

់ តដលាត់បានជា

ះដ

និងការប្ពួយបារមភខាល៉ាុំងដពករប

់ខ្្ញុំបានកាលយ
៉ា ជាភាពប្

់ខ្្ញុំ។

ដដៀងាន៉ាមួយ

ពេថ្ងៃដនះ រាល់ដពលតដលខ្្ញុំកត់

ដ្ងាគះ៉ា ដេ ប៉ែុតនត ខ្្ញុំដឹងថាខ្្ញុំបានដៅ

ប៉ា ើយ ដហើយដពលដនះាត់មានអាយុ

ប្មាប់រដបៀបដធៀបការដោះប្សាយរាល់កងេល់
មាគ៉ាល់ដ

ដនាះជាការអ្ុំពាវនាវដអាយអ្ធិសាឋ៉ាន។ ដូចជាខ្្ញុំបានប្កដសាបកូនប្បុ

រប

ការតដលខ្្ញុំប្ពួយបារមភ ដហើយោក់វាដៅកនញងប្ពះហ
៉ាបើយ និងមានដ

រីភាព ពីេុកខលុំបាករប

ពីការយល់ដឹងទាុំងអ្

តថ្នប្ពះវរបិតារប

ខ្
់ ្ញុំ។ ដ

ចកដី

ើញថា ការងប់បារមភរប

់ខ្្ញុំ ដៅកនញងថ្ដរប

ខាល៉ាចមួយ េ៉ឺជាដពលតដលាត់ឈ៉ឺធន
ៃ ដ់ នាះ ដហើយបាននាុំាត់ដៅជួបប្េូដពេ៉ាយ ឥ

«ដលើ

ដ់ វជជបេឌត
ិ ខ្្ញុំ

ន៉ាុំដហើយ) ។

ខាងវិញ្ញ៉ាេវិញ បេពិដសាធន៍រប

ដ

ប្មាប់ខ្្ញុំ អ្ុំពីវិធីដោះ

់ខ្្ញុំដកើនដ

ើង

់ខ្្ញុំដៅយប់ដ៏េួរឱ៉ាយភ្័យ

ូវដនះ ខ្្តញុំ តងតតប្បមូលប្េប់អ្

់ ខ្្។
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៍ ូរ
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ុំ
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ប្បមាេ។
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ដតើអ្នកដោះប្សាយកងេល់រប
ការតេនាុំរប

អ្
់ នក

ពេថ្ងៃដនះយ៉ាងដូចដមតច?

់សាវកប៉ែល
ូ ដៅកាន់ពួកជុំនក
ុុំ ករង
ុ ភ្ីលីព ក៏ជាពាក៉ាយេូនាម៉ាន

1. េេួលសាគ៉ាល់ការងប់បារមភរប
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ូមដ

ប្មាប់អ្នកតដរ។

់អ្នក។

ងដៅរកេុំនាក់េន
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បិតា ជួយខ្្ញុំនង” “ ប្ពះដយ

វូ េេួលបន្ញកខ្្ន
ញុំ ង” ឬ “ ប្ពះវិញ្ញ៉ាេបរិ

ុេធដអ្ើយ ដោះតលងខ្្ញុំ ឲ៉ាយមានដ

រី

ភាពនង” ។
3. ប្ប
េូល

ិនដបើអ្នកអាចអ្ធិសាឋ៉ានបានកាន់តតច៉ាា
ូមប្េង់

ូមេូលប្បាប់រាល់កងេល់ និងកងេល់រប

់អ្នកជាមួយប្ពះ។

ប្មាប់អ្េីប្េប់យ៉ាង តដលអ្នកចង់បាន និងប្តូវការ។ ដន្រនូវរាល់បន្ក
ញ ទាុំងអ្

ដហើយោក់ដៅកនញងប្ពះហ
4. ជុំនួ

់

ការងប់បារមភរប

តរប

់រប

់អ្នក ...

ប្់ េង់ចុះ។

់អ្ក
ន ដោយការអ្រប្ពះេុេ ដៅដពលអ្នកអ្ធិសាឋ៉ាន។ រាប់ប្ពះពររប

ខ្លួនអ្នក មានការអ្រប្ពះេុេ ចុំដពាះអ្េីតដលលអដៅកនញងជីវិតរប

់អ្នក។ ដប្ជើ

ដរី

់អ្នក។

យកអ្ុំេរ។

ូមឱ៉ាយ

Jackson, Wyoming
ដូចតដលដយើងបាននិយយមតងដហើយមតងដេៀត ដៅកនញងកប្មង
ដធេើ ឬមិនដធេើតាម

េ
ុំ ូមពររប

ុំដេរតតងដ

់អ្នកដេ។ ប៉ែុតនត ដនាះមិនតមនជាចុំេុច

ចកតដី នះ អ្នកមិនអាចដឹងពីអ្េីតដលប្ពះនឹង

ខា
ុំ ន់ដៅប្តង់ចុំេច
ុ ដនះដេ។ ដៅដពលតដល

អ្នករងបន្ញកធៃន់ ដោយការងប់បារមភ ដលាកប៉ែូលមានប្បសា ន៍ថា ចូរប្បមូលកងេល់ទាុំងអ្ រ់ ប
កនញងប្ពះហ

តថ្នប្ពះវរបិតារប

អ្
់ នក តដលេង់ដៅសាថ៉ាន

េ
ួ ។
៌ ចូលដៅជិតប្ពះ ដហើយរាប់ប្ពះពររប

តនអកដលើប្េង់ ដដើម៉ាបជ
ី ួយអ្នកតាមរដបៀបតដលមានតតប្េង់ប៉ែុដណា្៉ាះ ដេើបអាចដធេើបាន។ ដនះជាមាា៉ាដ
ុខ្សានតពិត និង

ែិតដ

់អ្នក ដហើយោក់វាដៅ
អ្
់ នក ប្ពមទាុំងពឹង
ះ្៉ា ដៅរកដ

ចកតី

ែរ។

ឯអ្នកណាតដលមានេុំនត
ិ ជាប់តាមប្េង់ ដនាះប្េង់នឹងតងរក៉ាោអ្នកដនាះ ឲ៉ាយមានដ ចកតី ខ្
ុ ដពញខាន៉ាត ដោយដប្ពាះដេេុក
ចិតន
ត ឹងប្េង់ ៤ ចូរេុកចិតដ
ត ល់ប្ពះដយហូវាជា
៉ា ដរាបចុះ ដ៉ាបិតប្ពះដ៏ជាប្ពះដយហូវាប្៉ា េង់ជាងមោដ៏ដៅអ្ ់កល៉ាបជានិច។
េ
ដអ្សាយ ២៦:៣-៤
បាត៉ាហ៍ដប្កាយៈ ដតើការងប់បារមភរប ់អ្នក អាចបដប្ងៀនអ្នកពីអ្េី តដលអ្នកប្តូវដឹងបុំនុត
ជួ

ពួក្ត

ជាក់ត
ដប្បើប្បា

ើងផាសពវផាា

ោក្ាយលអ! ដដើម៉ាបី

តងកនញងដពលមានវិបតតិ

នដល់មនុ

៉ាេកាន់តតដប្ចើន តដលប្តូវការការដលើកេឹកចិតតខាងប្ពះេមពីរ និង

កល ថ្នជុំង៉ឺកវូ ីដ-១៩ ដយើងកុំពុងបកតប្បអ្តែបេទាុំងដនះជា ១០ ភាសាដន៉ាេងៗាន៉ា តដល

ដ់ ៅកនញងតននកដន៉ាេងៗថ្នប្បដេ

មីយ៉ាន់មា៉ា ឥណាឌ៉ា និងសាធ្រេរដឋប្បជាធិបដតយ៉ាយកុងដហាគ។
៉ា ប្ប

ប៉ែះពាល់ចិតត ឬេេួលបានការដលើកេឹកចិតត ដោយសារអ្តែបេមួយ ឬដប្ចើន

ិនដបើអ្ក
ន ការ

ូមជួយន៉ាេពេន៉ាោយ ដោយតចករំតលកវា

ជាមួយអ្នកដថ្េ

និងតាមរយៈការាុំប្េដល់កិចខ្
េ ិតខ្ុំប្បឹងតប្បងរប

់ដយើង

ដដើម៉ាបី

នដល់មនុ

៉ាេកាន់តតដប្ចើនតាម

រយៈ ការបរិច្ចារតៅព័ ធក្ិចចសក្ល សព្ម្ប់តសចក្តជ
ី ុំត ឿ តសចក្តីសងាឃឹម ិងតសចក្តីព្សឡាញ់ តៅថ្ថៃត ះ។
ដដើម៉ាបីអានអ្តែបេមុនៗ ជាភាសាភ្ូមា ភាសាឈីន ហិេឌី

ូមចូលដៅកាន់ “បណា្៉ាលយ
័ ធនធ្ន” រប

់ដយើង ដៅដលើ

ដេហេុំព័រ dhlglobal.org ។

ខ្ញុំបានបង្កើតកម្រ្សុំងេរតត្ងនេះង ើរប្ ីង្លើយតបងៅនឹ្វិបតតិជាសកល ននជុំ្ឺកវូ ី -២៩ តាររយៈការបងម្្ៀន
តារម្រេះគរពរី គឺសរងេតុផលងៅកនញ្ស្ថ្នភារត លមានការរ្ទុកខលុំបាកជាងម្រើន របស់រនុសស្ ជាតិ។ តត្ងសរ
កតន
ី ីរួយៗ មានបតនែរ ជូននូវការអនុវតតជាក់តសត្ ត លម្តូវបានផដលជ
់ ូន ងៅកនញ្ងសៀវងៅមានរុំេ្ងជើ្ថា អនក

ឹកនុំត លមានម្រេះវិញ្េ
ញ្ ម្ទ្់ន៖ុំ ម្បាុំបួនងោលការេ៍ននភារជាអនក ឹកនុំ និ្ងោលការេ៍ខា្ម្រលឹ្

វិញ្េ
ញ្
(HERNDON, VA: ALBAN INSTITUTE, ឆ្្ុំ ២០០៥) ទុំរ័រ ១៨៤-៩០ ។
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The first photo, with the huge crashing wave, is from the movie, The Perfect Storm.
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Photo of Tim praying with Burmese family ©Jill Geoffrion, { HYPERLINK
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Jackson, Wyoming photo, Timothy Charles Geoffrion, { HYPERLINK
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