ត ើអ្នកអាចរំពឹងអ្វព
ី ីព្ពះជាម្ចាស់ កនុងតពលឥឡូវត ះ?
(ត ងតសចកតីទី៧/៧)
ដោយ Tim Geoffrion
តសចកតីពិ ទី៧៖ រំពង
ឹ ថា ឹងបា ការតករជាថ្មី ខណៈតពលតែលអ្នកទទួលយក ភាពម្ តែ កំណ ់របស់អ្ក
ន
ត

ើយរង់ចព្ំ ពះជាម្ចាស់។

ដៅក្នុងសុបិនដែលដ្វើឲ្យខ្ភ្
ុុំ ក្
ញ្ ់ ដែលខ្ុុំបានសរដសរដៅក្នុងអត្ថបទដលើក្មុនរបស់ខ្ុុំ ខ្បា
ុុំ នដ
មួយ ដែលដមើលដៅែូចជាវានឹងដបក្ធ្ល្យដៅដេលណាមួយ ដ
ថប់បារមភរបស់ខ្ុុំ រីក្រាលោលដៅដលើភួយ ដែលដៅដលើែី ដៅចុំដ
ដ

ោះ ទុក្ែូចជាខ្ុុំដ្វើដែើម្បដី ទេរដៅក្នុងស្េោះ

ើញជញ្្ុំងទឹក្ែ៏្ុំ

ើយដ្វើឲ្យខ្រុុំ សាត្់ដៅ។ ខ្ុុំអាចស្សមមដ

ើញការ

ោះមុខខ្។
ុុំ ខ្ច
ុុំ ង់បត្់ភួយខជបក្
់ ដីថប់បារមភទង
ុំ

សតរបស់ស្េោះជាម្ច្ស់។ បុដនត ខ្ម
ុុំ ិនអាចដទ។ វា្ងន់ណាស់! ដៅដេលខ្ុុំ

ស្ក្ដេក្ដមើលកាន់ដត្ជិត្ ខ្ុុំែង
ឹ ថាម្នផ្្ុំងថម្ុំមួយ ដៅចុំក្ណាត្លភួយ។ ដត្ើខន
្ុុំ ឹងដលើក្វាដេើងយង
្ ែូចដមតច?
ែុំបូង ខ្ុុំមន
ិ ែឹងថាស្ត្ូវដ្វើអវីដទ។ ដត្មិនែឹងជាដ

ត្ុអវី ខ្ុុំចាប់ដទតើមដៅជិត្ថម្ុំដ

ស្បដយង ដ

ោះគឺវាចាប់ដទតើមរួញបនតិចមតងៗ។ ធ្ត្ុេត្
ិ វាដស្បដៅជាែុុំទឹក្ក្ក្

ើយអវីដែលដ្វើដអាយខ្ុុំភ្ញ្ក្់ដទអើល ដ

ោះ។ ខ្ុុំោក្់មែដលើវាដោយស្បយ័ត្ន

ដែលស្បឡាក្់ដេញដោយែី ដែលចាប់ដទតើមរលាយដោយសារការបោះរបស់ខ។
្ុុំ វាកាន់ដត្ត្ូចដៅៗ ដ

ើយខ្ុុំកាន់ដត្

ម្នអារមមណ៍ថា្ូរស្សាលដេើងៗ។
ដស្កាយមក្ ខ្ុុំែង
ឹ ថាសុបិនដនោះម្នន័យយ្ងដមច។ ដៅដេលដែលការថប់បារមភរបស់ដយើងម្នបនេក្
ុ ្ងន់ដេក្ មិន
អាចដលើក្ត្ដមកើងស្េោះបាន ដ

ោះដយើងស្បដ

លជាស្ត្ូវដោោះស្សាយជាមួយនឹងការស្េួយបារមភរបស់ដយើងជាមុនសិន។

ជុំនួសឱ្យការដែលស្ាន់ដត្ស្បត្ិក្មមដៅនឹងការខវល់ខ្វ្យ បែិដស្ការខវលខ្
់ វ្យ រត្់ដចញេីការខវល់ខ្វ្យ ឬស្ាន់
ដត្ជាអនក្ដទសរបស់ការខវល់ខ្វ្យ ដត្ដយើងអាចស្បមូលភ្េកាល្ហានរបស់ដយើង ដ
ខ្វ្យដោយផ្្ល់។ ដៅដេលដែលដយើងសាគ្ល់ដ

្ោះ (“បោះ

និងខលួនដយើង ដែលនឹងរំដោោះដយើងេីអុំណាចរបស់វា។ វាស្បដ

ើយស្បឈឈមមុខនឹងការខវល់

ល់”) ការថប់បារមភ ដយើងទុំនងជាដរៀនអវីមួយអុំេីវា
លជាដស្បជាមិន្ុំដ្ង ឬគុំរាមក្ុំដ

ដយើងបានគិត្ ឬដយើងអាចម្នការយល់ែឹងអុំេីវិ្ីដោោះស្សាយចុំដ

ង ែូចអវីដែល

ោះវា ឲ្យបានស្បដសើរជាងមុន។ ឬដបើេែ
ុុំ ូដចា្្ោះដទ

ដយើងស្ាន់ដត្អនុញត្
ញ្ ឱ្យក្នលងដៅដត្មដង។
ប
ដ

្ប់មក្ ភ្េទ្សុំា្មនការសាគ្ល់លក្ខណៈមនការស្េួយបារមភរបស់ដយើង និង ការទុក្ចិត្ដថាស្េោះនឹងដ្វើសក្មមភ្េ

ោះនឹងដោោះដលងដ

ើយក្ុំេង
ុ បនត។

តសចកតីពិ ទី៧៖ រំពង
ឹ ថា ឹងបា ការតករជាថ្មី ខណៈតពលតែលអ្នកទទួលយក ភាពម្ តែ កំណ ់របស់អ្ក
ន
ត

ើយរង់ចំព្ពះជាម្ចាស់។ (ត

តព្ពើរ ២:១៥; តអ្សាយ ៤០:២៨-៣១; តអ្តេសូរ ៣:២០-២១)

ដៅក្នុងជុំេូក្មួយ មនស្េោះគមពីរ ដែលស្ត្ូវបានដគែក្ស្សង់ញក្
ឹ ញាប់បុំទុត្ គឺ ដអសាយ ៤០ ទតលន
់ ូវការក្ម្ានតចិត្ត
ែល់ជនជាត្ិអ៊ីស្សាដអល ដែលក្ុំេុងដត្ស្ត្ូវបានដគែឹក្

ុំដៅជាដឈលើយសឹក្ដៅបាប៊ីេន
ូ ។ េួក្ដគមិនអាចដ្វើអវី

ដែើម្បីផល្ស់បតូរកាលៈដទសៈរបស់េួក្ដគដេើយ។ េួក្ដគត្ប់ស្បមល់ ភ័យខ្ល្ច និងម្នអារមមណ៍ថា ខលួនម្នក្ុំ

ុស

្ងន់។ េួក្ដគបានទទួលរងនូវលទធទល មនអុំដេើបាប និងជដស្មើសមិនលអរបស់េក្
ួ ដគ។ ែូដចនោះ ដលាក្ ដអសាយ ក្៏
បានដថលងនូវ

ក្្យល្បីៗទុំងដនោះ ឥេូវដនោះ៖

ដត្ើឯងមិនបានែឹង ដត្ើមន
ិ បានឮដទឬអី ថាស្េោះែ៏គង់ដៅអស់ក្ល្បជានិចច គឺស្េោះដយ
ដទនែី រ

ូវា្ ជាស្េោះដែលបានបដងកើត្

ូត្ែល់ចុងបុំទុត្ ស្ទង់មិនដែលដលវើយដេើយ ក្៏មន
ិ ដែលអស់ក្ឡា
ុំ ុំងទង ា្ន
្ អនក្ណាអាចសេង់យល់

ដយបល់របស់ស្ទង់បានដទ។ ស្ទង់រដមងចុំដរីនក្ុំឡាង
ុំ ែល់អនក្ដែលដលវើយ ដ

ើយចុំដណក្អនក្ដែលា្្នក្ុំឡាង
ុំ

ដសាោះ ដ

ត្់ដៅបាន េួក្ក្ុំដឡាោះក្៏នង
ឹ ែួល

ោះស្ទង់ក្៏ស្បទនឲ្យ។ ដទោះទុំងេួក្ជុំទង់ ដគនឹងដលវើយដ

ស្ជលាក្បានទង។ ដត្អស់អក្
ន ណាដែលសង្ឃឹមែល់ស្េោះដយ

ើយដនឿយ

ូវា្វិញ ដ

ដេើងដៅដលើ ដោយសាល្ប ែូចជាឥន្ទនេី ដគនឹងរត្់ដៅឥត្ដែល

ត្់ ដ

ដអសាយ ៤០:២៨-៣១

ដៅក្នុង

ោះនឹងម្នក្ុំឡាុំងចុំដរីនជានិចច ដគនឹងដ
ើយនឹងដែើរឥត្ដែលដលវើយដេើយ។

ក្្យទុំងដនោះ ម្នដសចក្តីសង្ឃឹម និងការដលើក្ទឹក្ចិត្តជាដស្ចើន។ អនក្និងខ្ុុំដនឿយស្េួយ ដ

ត្់។ យ្ដវ

៍ (ស្េោះអម្ច្ស់) មិនដែលដនឿយ

ើយដនឿយ

ត្់ និងក្ម្លង
្ុំ របស់ស្ទង់ ក្៏មិនអាចវាស់សេង់បានដែរ។ ដៅដេល

ដែលដយើងបោះនឹងជញ្ង
្ុំ ឬស្ត្ូវសងកត្់ដស្កាមទុំងន់ មនការស្េួយបារមភរបស់ដយើង ដ

ោះដយើងស្ត្ូវដត្ដមើលឲ្យ

ួសេី

ើរ

ខលួនដយើង ដោយសមលង
ឹ ដមើលដៅស្េោះដែលបដងកើត្សក្លដលាក្ទុំងមូល។ ស្េោះដែលគង់ដៅអស់ក្ល្ប គឺជាស្េោះ
ដែលអាចដលើក្បនេុក្្ងន់ៗ ដ

ើយដក្វិញញ្ណរបស់ដយើងដេើងវិញ។

ដយើងស្ត្ូវដត្ «រង់ចាុំស្េោះអម្ចស
្ ់ (យ្ដវ

៍)» ដោយទទួលសាគ្ល់ដែនក្ុំណត្់ និងភ្េទន់ដខ្ាយក្នុងភ្េជាមនុស្ស

ដ

ើយដោយោក្់ដសចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដយើង ដលើអវីដែលស្េោះជាម្ច្ស់អាចដ្វើបាន។ ដ

ដ

ោះដយើងនឹងម្នអារមមណ៍្រូ ស្សាលជាងមុន។ ដយើងនឹងរក្ដ

ចុំដ

យ
ើ ដៅដេលដយើងដ្វើែូដចា្្ោះ

ើញថា ដយើងអាចដបើក្ចិត្ត និងគុំនិត្របស់ដយើង

ោះស្េោះវិញណ
ញ្ មតងដទៀត្។ ដយើងនឹងដស្បជាស្សស់ស្សាយ និងកាន់ដត្ម្នក្ម្ល្ុំង។ ដយើងនឹងអាចបុំដេញដាល

បុំណងរបស់ដយើងក្នុងជីវិត្ អាចសាគ្លស្់ េោះ អាចស្សឡាញ់ស្េោះ និងអាចបុំដរីស្េោះ។ ដៅក្នុងដស្បៀបដ្ៀបរបស់ ដលាក្
ដអសាយ គឺថា ដយើងនឹង «ដ

ើរដេើងដោយសាល្ប ែូចជាឥន្ទនេី»។ ដយើងនឹង «រត្់ ដ

ើយមិនដចោះដនឿយ

ត្់ដេើយ»។

អ្ ុញ្ញា ឲាយការថ្ប់បារម្ភរបស់អ្នកត្វើជាព្រូរបស់អ្នក
ការថប់បារមភ គឺជាដរឿង្មមតាមនបទេិដសា្ន៍ ក្នុងការរស់ដៅរបស់មនុស្ស ដែលជាដរឿយៗម្នអារមមណ៍តានត្ឹង
និងម្នបនេុក្្ងន់។

ដទោះយ្ងណាក្៏ដោយ

ស្បសិនដបើដយើងទុក្ឱ្យការថប់បារមភកាយ
ល្ ជាស្គូរបស់ដយើង

វាអាច

បង្ហ្ញអវីមួយអុំេីសាន
ថ្ ភ្េ និងការភ័យខ្ល្ចរបស់ដយើង ដែលអាចម្នស្បដយជន៍។
ឧទ

រណ៍ ដៅដេលដយើងម្នអារមមណ៍ថប់ស្េួយ ដ

ោះដស្ចើនដត្ម្នន័យថា អវីមួយដែលសុំខ្ន់ ស្ត្ូវជួយនឹងដស្ាោះ

ថា្្ក្់។ ដយើង ឬនរណាម្្្ក្់ ឬអវីមួយ ដែលដយើងយក្ចិត្ទ
ត ុក្ោក្់យ្ងខ្ល្ុំង ស្ត្ូវរងការគុំរាមក្ុំដ

ង។ ស្បសិនដបើ

ដយើងសថិត្ដៅក្នុងគុំនត្
ិ និងអារមមណ៍ថប់បារមភ ដយើងនឹងេិបាក្ចិត្។
ត បុដនត ស្បសិនដបើដយើងអនុញញ្ត្ឱ្យការថប់បារមភ
របស់ដយើង ដណ

ុំដយើងឱ្យយល់កាន់ដត្សុីជដស្ៅ អុំេគ
ី ណ
ុ ត្មមល និងត្ស្មូវការផ្្ល់ខលួនរបស់ដយើង ដ

ទទួលបានការយល់ែឹងថមី អុំេីអវីដែលក្ុំេង
ុ ដក្ើត្ដេើង ដ
អុំេកា
ី រថប់បារមភដ

ោះ។

ោះដយើងអាច

យ
ើ ថាដត្ើម្នអវី និងដេលណា ដែលដយើងអាចដ្វើអវីមួយ

ជាក្់ដសតង ខ្ុុំបានដ

ើញថា វាម្នអត្ថស្បដយជន៍ណាស់ ក្នង
ុ ការដបងដចក្ក្ងវល់របស់ខ្ុុំ ដៅជាបីស្បដភទ។ ទីមួយ

ខ្ុុំស្ត្ូវស្បឈមមុខ និងសាគ្លល
់ ក្ខណៈរបស់វា។ ប
អវីដែលខ្ុុំអាចដ្វើបាន ចុំដ
មនស្បដភទទុំងបីដ

្ប់មក្ ខ្ុុំស្ត្ូវសដស្មចចិត្តជាមុន សស្ម្ប់ដរឿងនីមួយៗ ដត្ើម្ន

ោះការស្េួយបារមភដនោះដទ? ដោយដទអក្ដលើចដមលើយរបស់ខ្ុុំ ដ

ោះខ្ុុំោក្់វាដៅជាដទនក្មួយ

ោះ៖ ដ្វើសក្មមភ្េ រង់ចាុំ ឬអនុញញ្ត្ឱ្យវាក្នលងបាត្់ដៅ។

ព្បតេទ ទី១: ត្វើសកម្មភាព
ស្បសិនដបើវាហាក្់ែូចជាម្នអវីដែលខ្ុុំអាចដ្វើបាន ការស្េួយបារមភនឹងសថិត្ដៅក្នុងស្បដភទទីមួយ៖ ត្វើសកម្មភាព។
ឧទ
ដ

រណ៍ ដៅដេលដែល ក្ូវីែ ១៩ ចាប់ដទតើមរីក្រាលោល

សដេញស

រែឋអាដមរិក្ ខ្ុុំបារមភថា ដត្ើស្គួសារខ្ុុំ

ើយនិងខ្ន
ុុំ ឹងឈឺ រឺក្៏សាប
ល្ ់ដទែឹង។ ខ្ុុំបានែឹងភ្លម
្ ៗថា ដទោះបីជាខ្ុុំមន
ិ អាចស្គប់ស្គងការរីក្រាលោលមនដមដរាគ

ដយើងក្៏អាចេ្ាយមការ
(ឧទ

រណ៍

រខលួនដយើងបានដែរ។

ែរាបណាដយើងចាត្់វិធ្នការដ្វអ
ើ វី

ដែលអាចដ្វើដៅបាន

ក្់ម្្ស លាងមែដអាយបានដទៀងទត្់ ឃ្ល្ត្ឆ្ង្យេីសងគម ដៅឲ្យម្នគម្ល្ត្េីអនក្ែមទ ដជៀសវាង

ក្ដនលងដែលម្នមនុស្សដស្ចើន។) ក្ុំរិត្មនការថប់បារមភរបស់ដយើងចាប់ដទតើមធ្ល្ក្់ចោះុ ។ ដស្ាោះថា្្ក្់មិនបាត្់ដៅដមន
បុដនត ការថប់បារមភរបស់ដយើងថយចុោះ ដស្

ោះដយើងក្ុំេុងដ្វអ
ើ ម
វី ួយ ដែើម្បីជួយខលួនដយើង។

ព្បតេទ ទី២: រង់ចំ
ស្បសិនដបើការស្េួយបារមភ គឺជាអវីមួយដែលខ្ុុំមន
ិ អាចដ្វើអបា
វី នដទ ឥេូវដនោះ ខ្ក្
ុុំ ុំេុងរង់ចាុំេ័ត្៌ម្ន ឬសក្មមភ្េ
របស់នរណាម្្្ក្់ ប

្ប់មក្ វានឹងចូលដៅក្នង
ុ ស្បដភទទី ២៖ រង់ច។
ំ ឧទ

រណ៍ ដត្ើវិទា
្ សាថ្នដទវវិទ្ាមីយន
្ ់ម្្

(MIT) នឹងអាចដបើក្មតងដទៀត្ក្នុងឆម្សដនោះដែរឬដទ? ដបើែូដចនោះ ដត្ើដេលណា? ដត្ើការផល្ស់បតូរដែលស្ត្ូវការនឹង
ជោះឥទធេ
ិ លែល់គណ
ុ ភ្េអប់រំយ្ងែូចដមតច? ដត្ើវាម្នសុវត្ថិភ្េស្គប់ស្ាន់ដទ សស្ម្ប់ខ្ុុំ ក្នង
ុ ការដ្វើែុំដណើរដៅទី
ដ

ោះ និងដៅរស់ដៅស្បដទសមីយ្ន់ម្ម
្ តងដទៀត្ ដៅដខក្ញញ្ដនោះ?

ខ្ុុំមិនអាចែឹងចដមលើយចុំដ

ោះសុំណួរទុំងដនោះដទ ឥេូវដនោះ។ ខ្ុុំស្ត្ូវរង់ចាុំដមើលថាដត្ើរោឋ្ភិបាលមីយ្ន់ម្្ និងរែឋបាល

MIT នឹងសដស្មចចិត្តដបបណា។ ក្នុងដេលដនោះមិនម្នត្មមលក្នុងការស្េួយបារមភ អុំេីអដវី ែលេួក្ដគគួរដ្វើ ឬអុំេអ
ី វីដែល
ខ្ុុំនង
ឹ អាចដ្វើបាន។ ទេុយដៅវិញ ខ្ុុំស្ត្ូវស្បាប់ខលួនឯងថា ដេលដវលានឹងមក្ែល់ ដែលខ្ន
ុុំ ឹងែឹងចដមលើយ។ ទុំរាុំដត្ែល់
ដេលដ
ដ

ោះ ខ្ុុំស្ត្ូវរង់ចាស
ុំ ិន។ ខ្ុុំស្ត្ូវបដងវរការយក្ចិត្តទក្
ុ ោក្់ចុំដ

ោះអវីដែលខ្ុុំអាចដ្វអ
ើ វីបានខលោះ (ស្បដភទទី ១)

ើយរង់ចាុំដមើល ថាដត្ើស្េោះនឹងដ្វើអវីខលោះ។

ព្បតេទ ទី៣: បត្ដាយឲាយក លងបា ់តៅ
ទីបុំទុត្ ដស្ចើនែងដ

ើយ ដរឿងដែលខ្ុុំខវល់ខ្វ្យ គឺមិនអាចស្គប់ស្គងខ្ុុំបានទុំងស្សុងដទ ដ

បានដៅដេើយដទ។ ឧទ

ើយា្្នអវីដែលខ្ុុំអាចដ្វើ

រណ៍ ខ្ឆ
ុុំ ងល់ដត្ើនិស្សត្
ិ និងមិត្តរួមការង្ររបស់ខ្ុុំដៅក្នុងស្បដទសមីយ្ន់ម្្ និងមែគូ

េិភេដលាក្ែមទដទៀត្ នឹងសុខស្ាយដែរ ឬដទ? ដត្ើនង
ឹ ម្នវិបត្តិដសែឋក្ិចចដទ? ដត្ើេភ
ិ េដលាក្នឹងជាសោះដស្បើយេី
ជុំងឺរាត្ត្្ាត្ទុំងស្សុងដទ? បញហ្ទុំងដនោះក្ុំេង
ុ ដក្ើត្ដេើង។ វាស្បដ

លជាដៅដត្ជាការគុំរាមក្ុំដ

ង ដោយា្្ន

ក្ុំណត្់។ ការរង់ចាុំចដមលើយ អាចនឹងម្នជាដរៀងរ
ខ្ុុំដៅែល់។ រ

ូត្ែល់ដេលដ

ូត្។ ែូដចនោះ ខ្ុុំស្បាប់ខលួនឯងថា ខ្ុុំនឹងឆលងទុត្តាមសាព្នដ

ោះ ដេល

ោះ ស្បសិនដបើា្នអវីដែលខ្អា
ុុំ ចដ្វើបាន ខ្ន
ុុំ ឹងអនុញត្
ញ្ ឱ្យវាក្នលងដៅ។ មិនអីដទ។ ខ្ុុំ

មិនចាុំបាច់ស្េួយបារមភ អុំេអ
ី វីដែលខ្ុុំមិនអាចដ្វើបានដ

ោះដទ។

ស្ក្ុមជុំនុុំ Holy Sepulchre (ទីស្ក្ុងដយរូសាេិមចាស់, ស្បដទសអ៊ីស្សាដអល)
តម្តរៀ សព្ម្ប់ការអ្ ុវ តខាងវិញ្ញាណ
ដត្ើបនេុក្របស់អក្
ន សេវមថង្ន
ង ប
់ ុណាណ្?

ស្បសិនដបើអនក្អាចស្បមូលក្ងវល់របស់អនក្ជាមួយា្្ ដ

ើយោក្់វាដៅក្នុងស្េោះ

បុដនតស្បសិនដបើទមងន់ហាក្់ែូចជាដស្ចើនដេក្ ឬកាលៈដទសៈរបស់អនក្
ភ្េកាល្ហានរបស់អនក្ ដ
ដ

ួសដ

សដរបស់ស្េោះ ចូរដ្វើដបបដ

ោះដៅ!

ត្ុដេក្ សូមសាក្ល្បងដនោះ៖ ស្បមូល

ើយស្បឈមមុខនឹងការថប់បារមភរបស់អនក្។ ក្ុំណត្់ស្បដភទ (បោះ

ល់) របស់វានីមួយៗ

ើយសួរវាថា "ដត្ើឯងចង់ដអាយខ្ុុំែឹងអវខ
ី លោះេីឯង? ដត្ើឯងអាចស្បាប់ខ្ុុំអខ
វី លោះ ដែលអាចជួយខ្ុុំដអាយសូស្ទុំបាន

ស្បដសើរជាងដនោះ?”
ដត្ើម្នអវី ដែលអនក្អាចដ្វើបាន ដែើម្បីជួយកាត្់បនថយការស្េួយបារមភរបស់អនក្? ដបើែូដចនោះ វាែល់ដេលស្ត្ូវត្វើ
សកម្មភាពដ

ើយ។ ដ្វើអវីដែលម្នដៅក្នុងខលួនអនក្ ដែើម្បជ
ី ួយខលួនឯង។ ស្បសិនដបើដៅដលើមែ ា្្នអវីដែលអនក្ស្ត្ូវដ្វើ

ឥេូវដនោះដទ ប

ប
្ ់មក្ ស្ត្ុវស្បាប់ខលួនអនក្ឱ្យរង់ច។
ំ រង់ចាុំដេលដវលា ដែលអាចដ្វើសក្មមភ្េបានមតងដទៀត្ ដ

ើយ

ដផត្ត្ការយក្ចិត្តទុក្ោក្់របស់អនក្ ដៅដលើអវីដែលស្បដសើរជាងមុន ក្នុងដេលបចចុប្បននដនោះ។ ទីបទ
ុំ ុត្ ស្បសិនដបើការ
ស្េួយបារមភ
ផុ តៅចុះ។

ួសេីការស្គប់ស្គងរបស់អនក្ទុំងស្សុង ឬដស្ាោះថា្្ក្់ក្ុំេុងដក្ើត្ម្នបនតប

្ប់ ែូដចនោះចូរទុក្ឱាយវាក លង

ដេលដែលអនក្ស្បឈមមុខនឹងភ្េម្នដែនក្ុំណត្់របស់មនុស្ស ដែលម្នដៅក្នង
ុ ខលួនរបស់អនក្កាន់ដត្ដស្ចើន ដ
កាន់ដត្ស្េមទទួលយក្ថា អនក្ទទួលខុសស្ត្ូវ ចុំដ

ោះ

ោះអវីដែលម្នដៅក្នុងអុំណាចរបស់អនក្ ដែើម្បីដ្វើអក្
ន នឹងកាល្យជា

អនក្ម្នដសរីភ្េ។ អនក្នឹងឈប់េា
្ យមទេុក្បនេុក្ ដែលមិនម្នន័យសស្ម្ប់អនក្ែឹក្។ អនក្នឹងសស្ម្ក្ដៅក្នុង
ដសចក្ដីស្សឡាញ់ែ៏ដលើសលប់របស់ស្េោះវរបិតា។ អនក្នឹងចុំណាយដេលដេញមួយជីវិត្របស់អនក្ ស្បក្បដោយភ្េ
មចនស្បឌិត្ ដ

ើយដចក្រំដលក្ដសចក្តីស្សឡាញ់ និងេនលឺរបស់ស្េោះស្គីសេ ជាមួយអនក្ដែលអនក្យក្ចិត្តទុក្ោក្់បុំទត្
ុ ។

ដបើតាមក្ម្ល្ុំងផ្្ល់ខន
លួ របស់អនក្ ែល់ដេលមួយអនក្នឹង

នែល់ដែនក្ុំណត្់របស់អនក្។ ដ

ោះដ

ើយជាមូលដ

ដែលដ្វើឱ្យអនក្ដលវើយ និងអស់ក្ម្ល្ុំង។ ែូដចនោះ សូមឈប់េ្ាយមដលើក្របស់ដែល្ងនដ់ េក្សស្ម្ប់អនក្ ដ
បារមភអុំេីដរឿងដែលមិនអាចដក្ើត្ដេើងបាន។ ដទេរបនេុក្របស់អនក្ ដៅក្នុងស្េោះ

សដរបស់ស្េោះ ដ

ើយឈប់

ើយរង់ចាុំឱ្យស្ទង់ដ្វើ

តាមវិ្ី និងដេលដវលារបស់ស្ទង់។ ឈប់បារមភខ្ល្ុំងដេក្ អុំេីអវីដែលអនក្មិនអាចស្គប់ស្គងបាន ឬដ្វម
ើ ិនដក្ើត្ ដ
អនុញត្
ញ្ ឱ្យស្េោះវិញណ
ញ្ បរិសទ
ុ ធដក្ែួងចិត្ត ស្េលឹង និងគុំនិត្របស់អនក្ជាថមីដេើងវិញ។
“ឈប់គិត្េីវា ដ

ើយទុក្ឲ្យស្េោះវិញចុោះ” ដនោះេិត្ជាស្ត្ូវតាមស្េោះគមពីរ ដ

ត្ុ

ក្្យចាស់មួយដ

ើយ
លថា

ើយម្នសារស្បដយជន៍ដមន។ ដនោះក្៏ជាទលូវ

ដៅកាន់ដសចក្តីសុខសានត និងក្ដីអណ
ុំ រកាន់ដត្ខ្ល្ុំងដេើងទងដែរ។

ឯដយើងរាល់ា្ ដយើងជាសាសន៍សាថ្នសួគ៌វិញ ក្៏ដៅចាុំស្េោះអម្ច្ស់ដយសូវស្គីសេ ជាស្េោះអងគសដន្ទង្គ្ោះ ស្ទង់យងមក្
េីសាថ្នដ

ោះឯង ២១ ដែលស្ទង់នង
ឹ បុំផល្សប
់ ុំដស្បរូបកាយទបដថាក្របស់ដយើង ឲ្យស្ត្េប់ែូចជារូបឧត្តមរបស់ស្ទង់
តាមដែលស្េោះដចសាត្ស្ទង់េូដក្នឹងបញចុោះបញចូលស្គប់ទុំងអស់ ដៅដស្កាមអុំណាចស្ទង់ទង។

ដអដភសូរ ៣:២០-២១

សបាដ្ ដ៍ ស្កាយ៖ ដៅក្នុងដសចក្តីបញចបម់ នក្ស្មងដត្ងដសចក្តីដនោះ ខ្ន
ុុំ ឹងដចក្រំដលក្េីដរឿងរា្វផ្្ល់ខលួនរបស់ខ្ុុំ សដីេី
រដបៀបដែលខ្ដុុំ រៀនទុក្ចិត្ស្ត េោះមដងដទៀត្ ប ្បេ
់ ីដសាក្ ែក្មមផ្ល់ខលួនរបស់ខ្ុុំ។
ជួយពួកតយើងផាសពវផាាយពាកាយលអ! ដែើម្បី

នែល់មនុស្សកាន់ដត្ដស្ចើន

ដែលស្ត្ូវការការដលើក្ទឹក្ចិត្តខ្ងស្េោះ

គមពីរ និងជាក្់ដសតងក្នុងដេលម្នវិបត្តិសក្ល មនជុំងឺក្ូវីែ-១៩ ដយើងក្ុំេង
ុ បក្ដស្បអត្ថបទទុំងដនោះជា ១០ ភ្សាដទ្ស
ងៗា្្ ដែលដស្បើស្បាស់ដៅក្នុងដទនក្ដទ្សងៗមនស្បដទសមីយ្ន់ម្្ ឥណាឌ្ និងសាធ្រណរែឋស្បជា្ិបដត្យ្យក្ុងដហាគ្។
ស្បសិនដបើអនក្ការបោះ

ល់ចិត្ត ឬទទួលបានការដលើក្ទឹក្ចិត្ត ដោយសារអត្ថបទមួយ ឬដស្ចើន សូមជួយទ្សេវទ្ាយ

ដោយដចក្រំដលក្វាជាមួយអនក្ែមទ

និងតាមរយៈការាុំស្ទែល់ក្ិចចខត្
ិ ខុំស្បឹងដស្បងរបស់ដយើង

ដែើម្បី

មនុស្សកាន់ដត្ដស្ចើនតាមរយៈ ការបរិចចារតៅព័ ក
ធ ិចចសកល សព្ម្ប់តសចកតជ
ី ំត ឿ តសចកតីសងាឃឹម្

នែល់
ង
ិ តសចកតី

ព្សឡាញ់ តៅថ្ថ្ៃត ះ។
ដែើម្បីអានអត្ថបទមុនៗ ជាភ្សាភូម្ ភ្សាឈីន
ដៅដលើដគ

ទុំេ័រ dhlglobal.org ។

ិណឌី សូមចូលដៅកាន់ “បណាណ្លយ
័ ្នធ្ន” របស់ដយើង

ខ្ុំបា បតងកើ កព្ម្ងសំតណរត ងត ះតែើម្ាបីត្លើយ បតៅ ឹងវិប តិជាសកល ថ្ ជំងឺកូវីែ -២៩ តាម្រយៈការបតព្ងៀ
តាម្ព្ពះរម្ពីរ រឺសម្ត

ផ
ុ លតៅកនុងសាថា ភាពតែលម្ ការរងទុកខលំបាកជាតព្ចើ របស់ម្ ុសាសជា ។
ិ ត ងតស

ចកតី ីម្ួយៗ ម្ បត ម្
ែ ជូ

ូវការអ្ ុវ តជាក់តសតង តែលព្ ូវបា ផដលជ
់ ូ តៅកនុងតសៀវតៅម្ ចំណងតជើងថា

អ្នកែឹកនំតែលម្ ព្ពះវិញ្ណ
ញា ព្ទង់នំ៖ ព្បាំបួ តោលការណ៍ថ្ ភាពជាអ្នកែឹកនំ ិងតោលការណ៍ខាងព្ពលឹង
វិញ្ញាណ (HERNDON, VA: ALBAN INSTITUTE, ឆ្ាំ ២០០៥) ទំព័រ ១៨៤-៩០ ។
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▪
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permission. Photo of multi-ton, dolmen was taken in the Eure-et- Loire valley, France.
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