
ត ើត ើងអាចរំពឹងអ្វីពីព្ពះតៅតពលឥឡូវត ះ? 
តេចក្តីត្ដើម 
ដ ើម្បជីាការដ ល្ើយតប ចំដ ោះវបិតតិសាកលនៃជំងឺកូវ ី១៩ ដោកធីម្ (Tim) បាៃចងក្កងសំដេរតតងដសចកតីថ្មី
ដៃោះ សដីពីការទុកចិតតក្ពោះ កនុងដពលមាៃបញ្ហា ។ 

 
ខំុ្ចងឲ់្យក្ពោះបញ្ឈបដ់ម្ដោគកូរ  ណូាឲ្យបាៃឆាបបំ់ផុត។ ខំុ្ក្ពួយបារម្ភសក្មាបខ់លួៃខំុ្ ដ ើយជាពិដសស

សក្មាបម់្ៃុសសទងំអស់ ត លខំុ្ក្សឡាញ់ ៃិងយកចិតតទុកដាកចំ់ដ ោះ។ ខំុ្អធិសាា ៃទូលសូម្ក្ពោះការ ររបូខំុ្ 
ក្គួសាររបស់ខំុ្ ៃិងម្ៃុសសក្គបគ់្នន  ដ ើយក្គបទី់កតៃលង។ ប ុតៃត ដៅដពលត លចំៃួៃនៃអនកឈ ឺៃិងសាល ប ់ ដចោះតត
ដកើៃដ ើង ក្ពម្ទងំមាៃការពាករេ៍ថា វាៃឹងកាៃត់តធងៃធ់ងរដ ើងតថ្ម្ដទៀត ដៅសបាដ  ៍ខាងមុ្ខ ដ ោះខំុ្ក៏
កាៃត់តមាៃកដថី្បប់ារម្ភដ ើងតថ្ម្ដទៀតត រ។ ជាកត់សដង ម្ៃិតម្ៃមាៃតតខំុ្មាន កឯ់ងដទ ត លមាៃអារម្មេ៍
តបបដៃោះ។ 
 ចុោះៃឹងដៅជាយ ងណា ក្បសិៃដបើក្ពោះក្ទងម់្ៃិជួយ ? មាៃម្ៃុសសោបមុ់្ៃឺ កប់ាៃសាល ប ់ ដ ើយកៃឹ៏ង
មាៃដក្ចើៃតថ្ម្ដទៀត។ ដដាយមាៃបទពិដសាធៃក៍ៃលងម្ក ដតើសម្ដ តុផលត រឬដទ ត លក្តូវរពឹំងថា ក្ពោះក្ទង់
ៃឹងដធវើអវីម្យួ ដៅកនុងដពលត លមាៃវបិតតិសាកលនៃជំងឺកូវ ី១៩ដៃោះ? ដបើ ូដ ន្ ោះតម្ៃ ដតើយ ង ូចដម្ដចដទៀត? 
 ខាងឯវញិ្ហា េ ម្ៃុសសដយើងភាគដក្ចើៃ កំពុងតតសថិតកនុង ំណាកក់ាលនៃការ ដហា យដៅ “ក្ពោះអងគ
ដអើយ សូម្ជួយ ទូលបងគំផង!” ដយើងកំពុងដោងដៅឯក្ពោះ ដ ើម្បទីទួលបាៃជំៃួយពីក្ទងត់បបណាកប៏ាៃត រ។ 
រឯីពួកដយើងខលោះដទៀតវញិ កកំ៏ពុងតតរោិះគិតពីសំេួរដទវវជិាា សីុជដក្ៅដផសងៗផងត រ  ូចជា “ដតើក្ពោះជាមាា ស់គងដ់ៅ
ទីណា? ដតើក្ពោះអងគខវល់អំពីការឈឺ្ បរ់បស់ដយើងឬដទ? ដ តុអវីបាៃជាក្ពោះអងគម្ៃិក្ពម្ដធវើការបតៃថម្ដទៀត 
ដ ើម្បជួីយ ដយើង? ក្បសិៃដបើក្ពោះអងគម្ៃិបញ្ឈបក់ារវាយក្បហារនៃជំងឺដៃោះ ដតើដយើងអាចរពឹំងអវីពីក្ទង?់” 
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 សំេួរទងំដៃោះបាៃ ៃិងដៅតតសម្ដ តុផលចំដ ោះខំុ្ផ្ទា ល់។ ្បត់ងំពីដពលត លកូៃទីម្យួរបស់
បាៃសាល បដ់ដាយរលូត ដ ើយមាដ យរបស់្បដ់ផដើម្មាៃជំងឺត ឺតោុនំរ   ចំតេកខំុ្កពិ៏ៃិតយដ ើញមាៃជំងឺត ល
អាចបាតប់ងជី់វតិ ដៅនថ្ងប ា ប ់ដក្កាយត លកូៃក្បុសរបស់ខំុ្បាៃដកើតម្ក ដពលដ ោះខំុ្បាៃបៃតសួរសំេួរម្យួ
ដ ើយម្យួដទៀត  ូចជាសំេួរខាងដលើដ ោះ។ ចំេុចសំខាៃ ់ គឺខំុ្ក្គ្នៃត់តចង ឹ់ងថាដតើ “ខំុ្អាចទុកចិតតក្ពោះ
បាៃឬដទ? ដ ើយដបើទុកចិតតបាៃ ដតើទុកចិតតសក្មាបដ់រឿងអវីខលោះ?  
 ខំុ្មាៃអារម្មេ៍ ឹងពីភាពប ា ៃន់ៃសំេួរទងំដៃោះតថ្ម្ដទៀត ដៅកនុងដពលត លមាៃវបិតតិ ប ុតៃត សួរ
សំេួរទងំដៃោះយ ងដទៀតទត ់ ដៅកនុងក្បដទសម្យី ៃម់ា  ជាទីកតៃលងត លខំុ្បដក្ម្ើរយៈដពល៦តខ កនុងម្យួឆាន  ំ
ដ ើយជាទីកតៃលងត លការរងទុកខរបស់ម្ៃុសស ពិតជាហយដធវើឲ្យខំុ្ដម្ើលដ ើញ ជាដរៀងោល់នថ្ង។ តម្ការពិត 
សំេួរទងំដៃោះតតងតតដៅជាបខ់លួៃខំុ្ជាៃិចា ដក្ ោះវាគ្នម ៃចដម្លើយ ត លដធវើឲ្យខំុ្សកបចិ់តតខាងសតិបញ្ហា ទងំក្សុង 
ឬត លដធវើឲ្យខំុ្ដកើតទុកខ ៃិងថ្បប់ារម្ភទងំក្សុងដទ។ មាៃការជាដក្ចើៃ ត លដយើងក្បាថាន ចងយ់ល់អំពីក្ពោះ ប ុតៃត 
ម្ៃិដៅរចួដ ោះដ ើយ។ កប៏ ុតៃត អវីត លដយើងដជឿ ៃិងការត លដយើងក្បក្ពឹតតដដាយដសចកតីជំដៃឿរបស់ដយើង ដៅតត
ដធវើឲ្យមាៃភាពខុសគ្នន យ ងសដម្ប ើម្ កនុងសម្តថភាពរបស់ដយើង ដ ើម្បដីដាោះក្សាយជាម្យួការលំបាក ដ ើយៃិង
អ គតដម៏និចាស់ោស់។ 
 ដៅសបាត  ៍ត លៃឹងម្ក ល់ខាងមុ្ខ ខំុ្ៃឹងៃិយយអំពី ដសចកតីពិតខាងវញិ្ហា េទងំក្បាពីំរ ដ ើម្បកីារ
ទុកចិតតក្ពោះ ដៅកនុងដពលមាៃបញ្ហា ។ 

១. ចូរចង្ថំា អនកមាៃសម្តថភាពដៅមាៃកក្ម្តិ កនុងការយល់ពីក្ពោះ ឫទយ័ ៃិងពីផលុវរបស់
ក្ពោះជាមាា ស់។  ូដចនោះ ទទួលយកអស់ទងំការត លក្ទងក់្បទៃម្កចុោះ។ 

២. ចូររពឹំងថា ក្ពោះដៅកំពុងតតដធវើការកនុងជីវតិរបស់អនក ទងំ ឹក  ំៃិងតក្ម្ងផ់លូវអនកជាៃិចា។ 
៣. ចូររពឹំងថា ក្ពោះៃឹងសាា ងចរតិលកខេៈ ៃិងជំដៃឿ តម្រយៈបទពិដសាធៃន៍ៃការរងទុកខរបស់អនក។ 
៤. ចូរទទួលយកការដលើកទឹកចិតតពីឱកាស ដ ើម្បរីមួ្ចំតេកកនុងការរងទុកខរបស់ក្ពោះក្គីសា។ 
៥. ចូរដតងជាបត់ម្ក្ពោះដយស ូវក្គីសា ត លសៃាថា ក្ទងម់្ៃិត លដបាោះបងអ់នកដ្លដ ើយ។ 
៦. ចូរឈបម់ាៃកដីថ្បប់ារម្ភ តតចូរអធិសាា ៃ ដ ើយអរក្ពោះគុេក្ពោះអងគវញិ។ 
៧. ចូរក ុំភ្លេចឲ្យភ្ ោះថា ការទ កចិត្តគឺជាជភ្្មើស។ (ភ្រឿងរបស់ខ្ ុំផ្ទា ល់) 

 ក្មងននសុំភ្េរតត្ងភ្សចកដីភ្នោះ មនិតមនភ្ដើមបភី្ េ្ើយនូវរាល់សុំេួរទុំងអស់ តដលពួកភ្យើងខេោះអាច
នឹងមានចងងល់កន ងភ្ពលសពវនងងភ្នោះ ជាភ្ពលតដលជុំងឺកូវដី១៩កុំព ងតត្គ្មាមកុំតែងភ្ ោះភ្ទ។ ផ្ា យភ្ៅវញិ 
តត្ងភ្សចកដទីុំងភ្នោះ ផ្ដល់មកនូវភ្សចកតពិីត្ខាងវញិ្ញា េ តដលមានមន សសជាភ្្ចើន ករ់កបាននូវជុំនួយ កន ង
ភ្ពលណា និងរាល់ភ្ពលណាតដលជួបវបិត្ត ិ និងភាពអស់សងឃមឹ។ សុំភ្េរទុំងភ្នោះគឺជាចកខ វស័ិយ តដលផ្ ស
ភ្ចញពី្ពោះគមពរី ភ្ែើយ្តូ្វបានបញ្ញា កក់ារពិត្ តាមរយៈបទពិភ្ ធនរ៍បស់ខ្ ុំផ្ទា ល់ ភ្ែើយនិងបទពិភ្ ធន៍
របស់្គីសាបរស័ិទរាបល់ាន ក ់ អស់រយៈភ្ពលជាភ្្ចើនឆ្ន ុំកនេងមកភ្នោះ។ ទុំងអស់ភ្នោះស ទធតត្ជាភ្សចកតីពិត្ 
មនិភ្្រោះតត្មានភ្គបញ្ញា កថ់ាជាការពិត្ ភ្ោយការភ្ធវើភ្ត្សត កលបងតបបវទិា ស្រសតភ្ទ។ ភ្សចកតីទុំងភ្នោះជា
ភ្សចកតីពិត្ ភ្្រោះវាជួយ ភ្ធវើឲ្យមានភាព្បភ្សើរភ្ ើង ខាងចិត្ត គុំនិត្ និងជីវតិ្រស់ភ្ៅ ននអស់អនកណាតដលភ្ជឿ 



ភ្ែើយរស់ភ្ៅតាមភ្សចកតីពិត្ទុំងភ្នោះ។ ខ្ ុំសងឃមឹថា អនកនឹងយល់ភ្ ើញថា ភ្សចកតីទុំងភ្នោះមាននយ័ និងមាន
្បភ្ោជន ៍ ភ្ែើយតងមទុំងយកភ្ៅតចករ ុំតលកទសសនៈ ្ពមទុំងមតិ្ភ្ោបល់ និងសុំេួរភ្ផ្សងៗ ជាមយួគ្នន  
ភ្រៀងរាល់សបាដ ែ៍។ 
 ភ្ត្ើអនកមានកដីរ ុំពឹងដូចភ្មដចពី្ពោះជាមាា ស់? 

 
ក្ពោះដយស ូវកំពុងដក្បាសម្ៃុសសខាវ កឲ់្យភ្លដឺ ើងវញិ (យ ូហាៃ ៩), របូចមាល កដ់ៅ Chartres Cathedral, ក្បដទសបាោងំ 
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