ព័ន្ធកិច្ចលោកលេលេក ព្ពីន្ស៍ DEREK PRINCE
លសច្កីប
ត លព្រៀន្តាមសំបុព្រ
ត តើ ោកអ្នកដង
ឹ តេ
ថាតោកអ្នកមាន ម្លៃបណ្ណ
៉ុ ា ?
អស់រយៈពេលជាងហាសិបឆ្នាំមកព

ើយ ខ្ាំញបានេាយាមជួយមនញសសជាព្រើនរាំព

ោះបញ្ហ
ា

ិ របស់េួកពេ។ ទីបាំ្ញត ខ្ាំញក៏បានព្វើការសននិដ្ឋាន ដ៏េួរភា្្ក់
ព្សងៗជាព្រើនរាប់មិនអស់ ពៅកនញងជីវត
ព្អើលមួយ: បញ្ហ
ា ជាមូលដ្ឋានរបស់មនញ សសេឺថា ពយើងមិនដឹ ងថា ខលួនពយើងមានតម្មលបញណ្ណា។
ដូពរនោះពយើងបានព្វើកាំ

ញសជាព្រើន

ដដលមានការអនតរាយបាំ ្ញត។

ពយើងព្បៀបបីដូរជា

ិញ ពយើងលក់
មនញសសមានក់ មានសាំណ្ណងយាង្ាំ ដដលជាអនកសនងមរតកស្សបរាប់ បញដនត្ញយពៅវ
ទ
ិ៍ ត រតករបស់ពយើងទាំងអស់ កនញងតម្មលមួយទបដដលមិនអារព្បៀបព្ៀបបាន: ពៅពេលយប់
ពករម
មួយ

ភា្លត់រួមពេទ

ឹ ស្ា
ស្សវង

រូលរួមព្បើ

ពេលជប់ពលៀង

ិរញ្ញ វតថញ ។
ឬ្បដ

លជាពយើងពអាយតម្មលខួនឯងខព
ល
ស់ជាង

ឹង
ន បនតិរ

ពដ្ឋយដសវងរកតាំដែងដដល

ិ៍ ត
មានពករព្
ម ោះកនញងឆ្កនពយាបាយ ឬកនញងេិេេកមានត ឬសូមបីដតតាំដែងខពស់ខាងាសនាពៅ

តាមការ ិយាល័យណ្ណមួយក៏បាន។ បញដនតស្មាប់ពករពិ៍ ត ្មោះទាំងអស់ពនោះ វាមិនអារព្បៀបព្ៀប
ិ៍ ត រតករបស់ពយើង ដដលពយើងយកពៅពដ្ឋោះដូរជាមួយពនាោះបានពទ។
ពៅនឹងតម្មលម្នពករម
្បសិនពបើពយើងរង់ពមើលព

ើញេី េញែតម្មលេិតរបស់ពយើ ងជាមនញសស ពយើង្តូវេិចារណ្ណ

ពមើលេីរពបៀបដតមួយេត់ និងដ៏អាារយ ដដលពោកអាដ្ឋម ជាបញេវបញរសម្នមនញសសជាតិរបស់ពយើង
្តូវបានបពងកើតព

ើ ង។

ភាពអ្ស្ចារ្យកន៉ុងការ្បតងកើ តោកអ្ដាំ
ពៅកនញងេមពីរយូហាន១:១-២ ពយើងរកព

ើញថា ភា្នក់ងារដដលសកមមកញងការបពងក
ន
ើ ត មិនដមន

ជា្េោះជាមាាស់ ដ៏ជា្េោះបិតាពនាោះពទ បញដនតេឺជា្េោះបនទូល ដដលបានេង់ពៅជាមួ យ្េោះជាមាាស់
ិ
តាាំងេីអស់ កលបជានិ រាវញ
េឺជាបញេគលដដលព្កាយមក ្តូវបានរងអញលបងាាញយាងរាស់ពៅកនញង
្បវតតិាស្រសតរបស់មនញសស ថាជា្េោះពយសូមកេីេូមិណ្ណាដរត:«អីវៗសេវារពេើសញទធដតពកើតព

ើង

ពដ្ឋយារ្េោះបនទូល េឺកញ ងបណ្ណ
ន
ត អវីី្ៗដដលពកើតមក គ្មមនអវីមួយពកើតមកព្ៅេី្េោះអងគបពងកើតពនាោះ
ព

ើយ»។

«

ការបពងកើតទាំងអស់ ្តូវបានពលរពរញមក ពដ្ឋយារ្េោះបនទូលពរញមកេី្េោះជាមាាស់:

ពដ្ឋយារជាំពនឿ ពយើងយល់ថា ្េោះបនទូលរបស់្េោះជាមាាស់បានបពងកើតេិ េេពោកមក»។១ «ដបិត

អវីី្ៗទាំងអស់ពកើតមាន ពដ្ឋយារ្េោះបនទូលរបស់្េោះអងគ ្េោះអងគបងាគប់យាងណ្ណ ក៏ពកើតមាន
យាងពនាោះដមន»។២ បញដនតរាំព

ោះការបពងកើតពោកអដ្ឋាំវ ិញ ដូរមានដរងពៅកនញងេមពីរពោកញបបតិ២
ត :៧

េិតជាមានដតមួយេត់ ដដលខញសដបលកេី ការបពងកើតព្សងពទៀត: «្េោះជាអមាាស់បានយក្ូលីដី មក

សូនព្វើជាមនញសស រួរ្េោះអងគ្ញ ាំលដពងាើមជីវ ិតតាមរនធ្រមញោះពេ មនញសសក៏មានជីវ ិតរស់ ព

ើង (មានន័យ

ថា ជា្េលឹងដដលមានជីរត
ិ ) »។

រូរស្សម្មពមើលេីទិដាភា្េពនោះពមើល៍! ្េោះអមាាស់បានលញ តជងគង់រញោះ ព
កនញង្េោះ

ើយយក្ូ លីដីពៅ

សថរបស់្ទង់ មកោយជាមួ យនឹងទឹ ក និងសូនវាឲ្យកាលយពៅជារាងកាយរបស់បញរស

មានក់។ ដូពរនោះ ពនោះេឺជារូបរមាលក់លអឥតពខាាោះបាំ្ញត ដដលមិនធ្លលប់ មានអនកម្រនេីមញនមក ព
ឥតពខាាោះជាងានម្ដឆ្លក់រូបរបស់ពោក ម្មព

ពលន

ីគ

ើយលអ

ួ (Michelangelo) ពៅពទៀត។ បញដនតវាមិន

មានជីវ ិតពនាោះពទ! បនាទប់មកមានការដ៏អាារយមួយបានពកើតព

ើង េឺ្េោះដ៏ជាអាទិ ករបានព្អៀងពៅ

ិ ញ ែ
មញខដ្ឋក់ បបូរមាត់ ខាងឯវ ិញ្ហញែរបស់្ទង់ទល់ នឹងបបូរមាត់របស់ដីឥដា ដ្ឋក់្រមញ ោះខាងឯវញ្ហ
ិ
របស់្ទង់ទល់ នឹង្រមញោះរបស់ដីឥដា រួរ្េោះអងគ្ាំញលដពងាើមជីវ ិតតាមរនធ្រមញោះដី ឥដាពនាោះ។ ដពងាើមជីវត

ិ
របស់្ទង់បានទមាលយរូលពៅកនញងរាងកាយរបស់ដីឥដា និងផ្លលស់ បូរវាពៅជាមនញ
ត
សសដដលមានជីវត

ពដ្ឋយ្េប់ទាំងសររា
ី ងគរបស់រូបកាយទាំងអស់ មានមញខងារដាំពែើរយាងលអឥតពខាាោះ រួមជាមួយនឹង
ិ ញ ែដ៏អាារយទាំងអស់ ដដលមនញសសមានសមតថភា្េ។
ការព្លើយតបខាងឯអារមមែ៍ បញ្ហញ និង វញ្ហ
ព

ើយគ្មមនរបស់មានជីវ ិតណ្ណព្សងពទៀត ដដល្តូវបានបពងកើតព

ើងកនញងរពបៀបដូ រពនោះពទ។

ើ យាង
កយដដល្តូវបានពេព្បើ ពដើមបីេិេែ៌នាអាំេីការដ៏ អាារយពនោះ េឺមានភា្េរស់រពវក
េិពសស។ ព

្បឺេឺជាភា្ាមួយ ម្នភា្ាទាំងឡាយ ដដលមានសាំព

ងម្ន

បានទក់ទងពដ្ឋយផ្លទល់ពៅនឹ ងសកមមភា្េ ដដល្តូវបានេែ៌នាពនាោះ។ សាំព
ាព

កយមួយរាំនួន ្តូវ
ងម្ន

កយជាភា្

្បឺដដល្តូវបានពេបកដ្ប

កយថា្លាំញដពងាើម អារដ្បថាជា យីបាក (yipakh)។ វាបាន
ពកើតព ើងេី: «ការ្ទញោះ» ម្នម្្ទខាងកនញងដ៏តូរ ដដលបានរញញ្ចានតាមេីព្កាយ ជាបនតបនាទប់ ឥតដ្ឋរ់
ើ ដូរដដលបាន
ម្នខយល់ដដលបានពរញេីបាំេង់កមក។ ដូ ពរនោះវាតាំណ្ណងឱ្យសកមមភា្េយាងរស់រពវក
េិេែ៌នាមក។ ខែៈពេលដដល្េោះអមាាស់បានឱ្នរញោះេីពលើបបូរមាត់ និងរនធ្រមញោះរបស់ដីឥដា
ពនាោះ ្េោះអងគមិនបានបពញ្ាញដពងាើម ពដ្ឋយពខាយពលវើយពនាោះពទ បញដនត្ទង់បាន្លាំញ ដពងាើមរូលពៅ
កនញងរូបកាយដីឥដាពនាោះយាងខាលាំងវ ិញ កនញងរពបៀបដូពរនោះព
អាារយ ដដល្េោះជាមាាស់ដរក្បទនឲ្យ!

ិ ដ៏
ើយ ដដលមនញសសទទួ លបាន នូវជីវត

ិ ញ ែ ្េលឹង
ភា្លមពនាោះបញរសបានកាលយជាភា្េ្តីឯក ដដលមានសមាសភា្េបានមកេី វញ្ហ
និងរូបកាយោយបញ្ូា លគ្មន។ វ ិញ្ហញែបានពរញមកេីដពងាើមរបស់្េោះជាមាាស់ ដដលដកពរញ
ដករូល រូបកាយរបស់គ្មត់េឺបានមកេី ដីឥដា ព

ិ រស់រពវក
ើ
ើយ្តូវបានបាំដលងពៅជាជីវត
ពដ្ឋយ

ារ់្មដដលមានជី េររដាំពែើរការ

ិ
រាំដែកឯ្េលឹងរបស់គ្មត់វញ

្តូវបាន្លិតព

ើង

ពដ្ឋយការរួមបញ្ូា លគ្មនរវាងវ ិញ្ហញែ និងរូបកាយ បានកាលយមកមានភា្េដតមួយេត់ មានបញេគលិក
លកខែៈជាឯកតតជន មានសមតថភា្េកនញងការព្វើការសព្មររិតតបាន-ខ្ាំញនឹង ឬខ្ាំញនឹងមិន។
រួមជាមួយនឹ ងមិតតសមាលញ់ដដល្េោះជាមាាស់្បទនឱ្យ

ពោកអដ្ឋាំក៏្តូវបានដតងតាាំងឲ្យ

្េប់្េងពលើដ្នដី ពដ្ឋយព្វើជាតាំណ្ណងរបស់្េោះអងគ្ងដដរ។ ភា្េបីរួមមកដតមួយម្ន្មមជាតិ
ខាងកនញងរបស់គ្មត់ តាំណ្ណងឱ្យភា្េដូ រគ្មន ម្នភា្េជា្េោះ្តីឯក របស់្េោះជាមាាស់។ រូបរាងខាង
ព្ៅរបស់គ្មត់ េឺជាកញ្ាក់ ្ញោះបញ្ហ
ល
ា ាំងេីរប
ូ ភា្េរបស់្េោះអមាាស់ ដដលបានបពងកើតគ្មត់។៣តាមរយៈ
រូបកាយ្មមជាតិខាងកនញង និងរូបកាយខាងព្ៅរបស់គ្មត់ ទាំងេីរ
របស់្េោះជាមាាស់ ដដលមានដតមួយេត់ រាំព

ឹង
ន ព្វើឲ្យគ្មត់ កាលយជាតាំណ្ណង

ោះសតវពោកទាំងអស់ពៅពលើដ្នដី ពនោះ។

ពលើសេីពនោះពទៀតអដ្ឋាំ និងពអវាបានរក
ី រាយ ពដ្ឋយមានការ្បកបផ្លទល់ខួលនជាមួ យនឹង្េោះ

អមាាស់ជាពទៀងទត់។ ពៅពេលរញងបញ្ាប់ម្នម្ងៃនីមួយៗ ្ទង់បានយាងមកពដើមបីរាំណ្ណយពេល
ពវោជាមួយេួកពេ។៤ មាននរណ្ណដឹងពទថា ពតើអីពវ ៅជាការពបើកសដមតងរបស់អងគ្ទង់ផ្លទល់ ដដល
្ទង់បានដរករដាំ លកឲ្យេួកពេពនាោះ? ពទោះបីជាយាងណ្ណក៏ពដ្ឋយ ពយើងេិតជាដឹ ងថា្េោះជាមាាស់

ិ ព្សង
បាន្តល់ឯកសិទិធឲ្យអដ្ឋាំ ព្ជើសពរស
ើ ព្មោះស្មាប់ដ្ឋក់ពអាយសតវពោក ដដលមានជីវត
ពទៀតទាំងអស់ ។៥

ពាកនាដកមមដ៏្ាំបាំ្ញត ម្ន្បវតតិាស្រសតរបស់មនញសសពោកដដលតមក េឺមនញសស្តូវបាន
ិ៍ ត រតកដដល្េោះ្បទនឱ្យេួ កពេ ជាមួយនឹ ង
ាតាាំងពបាកបពញ្ហ
ោ ត។ អដ្ឋាំនិងពអវាបានជួញដូរពករម
ដ្លព

ើ ដឹងខញស្តូវ! ការមិនាាប់បងាគប់ ពនោះ បានបោះ

ល់ដល់្េប់ដ្នក ម្ន្មមជាតិបីរួមមកដត

មួយរបស់អដ្ឋាំ។ វ ិញ្ហញែរបស់គ្មត់-្តូវបានកាត់ផ្លតរ់ពរញេី្េោះជាមាាស់ -បានាលប់។កនញង្េលឹង
របស់គ្មត់ គ្មត់បានកាលយជាអនកបោះពបារមានក់ ដដលចាប់តាាំងេីពេលពនោះពៅ គ្មត់ព្វើសង្រ្ងាគមជា
មួយនឹង្េោះអាទិករដដលបពងកើតរូបគ្មត់វ ិញ។ រាងកាយរបស់គ្មត់បានទទួ លរងនូវជាំងឺ
រាំណ្ណស់ ព

ើយរញងព្កាយ្តូវាលប់។

្េោះជាមាាស់បាន្េមានអដ្ឋាំអាំេីពដើមព

័
ភា្េវយ

ើ ដឹងខញស្តូវពនោះថា៖ «ដបិតម្ងៃណ្ណអនកបរិពភា្េដ្ល

ិ ញ ែរបស់អដ្ឋាំដដលបានាលប់ភា្លមពនាោះ! បញដនតរូបរាង
ពនាោះ អនកមញខជាាលប់ មិនខាន»។៦ វាេឺជាវញ្ហ
កាយរបស់គ្មត់ ពៅរស់បានជាង្បាាំបួនរយឆ្នាំពទៀត ពទើបបានាលប់ ។

ភាពអ្ស្ចារ្យម្នការ្តរោសតោោះរ្បស់រពោះររស
ិ ត
ិ ក ដដលេួរឱ្យេ័យខាលរជាព្រើន
ការមិនាាប់បងាគប់របស់អដ្ឋាំ េឺជាការនាាំមកនូវ្លវបា
មកជាមួយ

បញដនតពទោះបីជាអញ្ាឹងក៏ពដ្ឋយ វាបាននាាំយកមកនូវទិដាភា្េរាស់ មួយអាំេីលកខែៈ

សមបតិតរបស់្េោះជាមាាស់ ដដលេីមញនមក មិនដដល្តូវបានពបើកសដមតងពរញ ពអាយបានពេញ
ពលញពនាោះេឺ: ជព្ៅទឹក្េោះទ័យម្នពសរកាីស្សឡាញ់របស់្េោះអងគ ដដលពយើងេញាំ អារវាស់បាន។

្េោះជាមាាស់មិនដដលពបាោះបង់ពចាលពោកអដ្ឋាំ និងេូជេងសរបស់គ្មត់ពនាោះពទ។ ្េោះអងគមាន្េោះ
ឫទ័យរង់នាាំពយើង្ត
្េោះ
្េោះ

ិ ។
ប់មករក្ទង់វញ

ឫទ័យពនោះ ្តូវបានសដមតងយាងរាស់ ពៅេមពីរយាកញប ៤: ៥ «្េោះជាមាាស់មាន

ឫទ័យស្សឡាញ់វ ិញ្ហញែ ដដល្េោះអងគ្បទនពអាយមកេង់កញនងបងបអូន រ

ូតដល់្បរ័ែឌ»

ជាវ ិញ្ហញែ ដដល្េោះអងគបាន្លាំញបញ្ូា លពៅកនញងខលូនអដ្ឋាំ ពៅពេល្ទង់បពងកើតរូបគ្មត់។ អវីដដលមិន

េួរឱ្យពជឿពនាោះេឺថា ្េោះជាមាាស់ពៅដតរង់បនតព្វើការ្បកបផ្លទល់ ខួន
ល
ដដល្ទង់ ធ្លលប់មានភា្េរ ីក
រាយជាមួយនឹងអដ្ឋាំេីមញនមក បញដនតវា្តូវបានកាត់ផ្លតរ់ពដ្ឋយារការបោះពបាររបស់អដ្ឋាំ េឺជាការ
បោះពបារមួយដដលសថិតពៅជាប់ នឹងេូជេងសទាំងអស់របស់ អដ្ឋាំជានិ រា។
ពលើសេីពនោះពៅពទៀត ពៅកនញងការរាំណ្ណយដដលគ្មមនទី បញ្ាប់ ្េោះជាមាាស់ក៏បាន្បទន
ិ
មព្ាបាយមួយមកពដើមបីាតរទាំនាក់ ទាំនងរវាងពយើង និង្ទង់ព ើងវញ
ពដ្ឋយ្េោះអងគបានចាត់
ិ សបាត់បង់»។៧
បញ្ូជ ន្េោះពយសូ«បញ្តមនញសសបានមក ពដើ មបីដសវងរក និងសពង្រ្ងាគោះមនញសសដដលវនា
ពដ្ឋយការថាវយយញ្ញ បូជាជាំ នួស របស់្ទង់ពៅពលើព ើ ឆ្កង ្េោះពយសូបានព្វើឱ្យវាអារពៅរួរ
ស្មាប់ពយើងមានក់ ៗ ពដ្ឋយពយើង្តូវបានពលើកដលងពទស និងសមាអតេីអាំពេើបាបព

ើយកាលយពៅ

ជាសមាជិកម្ន្េួាររបស់្េោះជាមាាស់ ផ្លទល់។
កនញងមាថាយ១៣:៤៥-៤៦ ្េោះពយសូ បានមាន្េោះបនទូលជា្បាន-ដដលស្មាប់ខាំញផ្ល
្ ទ ល់ េែ៌នាអាំេីការព្បាសពោោះដ៏អាារយរបស់ពយើង ពដ្ឋយមានខលឹមារយាងេិពរាោះបាំ្ញតថា៖ «មាង

ពទៀត

្េោះរាជយម្នាថនបរមសញខព្បៀបបីដូរជាអនកជាំនួញមានក់

កាលបានព

ើញពេ្ជមួយ្គ្មប់ដ៏មានតម្មលពលើសលប់ព

គ្មត់មានយក្បាក់មកទិញពេ្ជពនាោះ»។

ដដលដសវងរកទិញពេ្ជលអៗ។

ើយ គ្មត់ក៏ពៅលក់ អីី្ៗ
វ ទាំងបញនាមនដដល

ស្មាប់ខាំញ្ ពនោះេឺជាការេិេែ៌នាេីការព្បាសពោោះម្ន្េលឹងរបស់មនញសសមានក់។ ្េោះពយ

សូ េឺជាអនកជាំនួញមានក់ មិនដមនជាអនកពទសររែ៍ ឬក៏ជាអនកពដើរពលងកាំានតពទ-បញដនតេឺជាបញរស
ិ របស់គ្មត់ ព
មានក់ ដដលបានព្វើការងារទក់ ទងនឹ ងពេ្ជ ពេញមួយជីវត

ើយដឹងេី តម្មលេិត្បាកដ

របស់ពេ្ជនីមួយៗដងមពទៀត្ង។ ពេ្ជដដល្ទង់បានទិញពនោះ េឺជា្េលឹងរបស់មនញសសមានក់
ពោកអនក ឬខ្ាំញ ។ ្េលឹងពនោះមានតម្មលពសមើនឹងអវីៗទាំងអស់ដដល្ទង់ មាន-អវីៗ្េប់ យាងដដល្ទង់
ព្វើជាមាាស់កមមសិទិ។
ធ

ិ
សម័យរបស់ពយើងវញ
ខ្ាំញេិេែ៌នាពដ្ឋយផ្លទល់
ខលូនេី ទិដាភា្េពនោះថា ពៅពេលដដលអនកជាំនួញ បានទមាលយដាំែឹងពនោះពៅកាន់េរយា
ិ របស់គ្មត់។
ពបើព្វើបរាញបបននភា្េឲ្យពៅជា វបប្ម៌ស
«

អូនសមាលញ់! បងបានលក់ឡានរបស់ពយើង

«

បងបានលក់ឡានរបស់ពយើងព

ស្មាប់្ជកដដរ»។

ី យ»។

ើយ! មិនអីពទ យាងពហារណ្ណស់ពយើងពៅសល់ដាំបូល

«

អត់ពទអូន បងក៏បានលក់ទាំង្ទោះរបស់ពយើងដដរ»

«

ពតើមានអវីពៅដដលបណ្ណ
ត លឲ្យបងព្វើការទាំងអស់

«

បងបានរកព

ឹង
ន »?

ើញពេ្ជដ៏ស្សស់ាអតបាំ ្ញត ដដលបងធ្លលប់បានព

ើញេីមញនមក។ បងបាន

ិ របស់បង។ ពេ្ជពនោះវាមានតម្មល
ខិតខាំដសវងរកពេ្ជមួយ្គ្មប់ ដូរពនោះ អស់ពេញមួយជីវត
ពសមើនឹងអវីៗទាំងអស់ដដលបងមាន។ សូ មអូនរង់ចាពាំ មើល រ
ដូពរនោះ ពតើពនោះមានអតថន័យអីវរាំព

ូតដល់ពេលព

ើញវា ពទើបដឹ ង!

ោះពោកអនក និងខ្ាំញ ? ពយើងមានក់ៗ្បដ

លជា ពមើ លព

ើញ

េីខួនពយើ
ល
ងថា ដូរជា្គ្មប់ពេ្ជដដលគ្មមនតម្មល។

សូមរងចាាំថា វាមានតម្មលពសមើនឹងអវីី្ៗ្េប់យាងដដល្េោះពយសូមាន ពដើមបីទិញពោកអនក

យក្ត

ិ ។ ពទោះបីជា្េោះអងគ ជា្េោះអមាាស់ម្នសកលពោកទាំងមូលក៏ពដ្ឋយ
ប់ មកឯ្ទង់វញ

្េោះអងគបានដ្ឋក់វាទញកទាំងអស់ពរញមួ យដ

ក

ព

ើយបានសញេតពៅកនញងភា្េ្កី្កយាងជាក់។

្ទង់មិនមានអីវជាកមមសិទិធពទៀតពទ។ សាំ េត់ និង្នូរដដលពេកប់សេ្ទង់ ទាំងេីរ

ឹង
ន សញទធដតបាន

មកេី ខីពា េទាំងអស់។ «េឺ្េោះអងគមានសមបតិតដ៏ព្រើន ្ទង់បានដ្ឋក់ ខួ នមកជាអន
ល
ក្ក ព្

បអូន ពដើមបីពអាយបងបអូនបានពៅជាអនកមាន ពដ្ឋយភា្េ្កី្ករបស់្េោះអងគ»។៨
្បដ

លជាពោកអនកមិ នដដលពមើលព

ពោកអនកមានរូបរាងអា្កក់។ ពោកអនក្បដ

ោះដតបង

ើ ញខលួនឯងថាជាមនញសសមានតម្មលសាំខាន់ពនាោះពទ។
ិ ដដលមានការ
លជាេិតេី ជីវត

ការខករិតតេីពរឿងអតី តកាល: ្តូវពេបដិពស្ និងកញមារភា្េដដលមិ នរក
ី រាយ អា

ឺចាប់ និងមាន
៍េិ

៍មួយ

ដដលបានបញ្ាប់ពដ្ឋយការដលងលោះគ្មន ឬអាជីេមួយ ដដលមិនដដលបានទទួល្នធ្លនឲ្យបាន
្េប់្គ្មន់ស្មាប់ព្វើការ ឬបានខជោះខាជយពេលពវោជាព្រើនឆ្នាំពៅពលើការព្បើថានាំពញៀន និងពសេ
ព្េឿងស្សវ ឹង។ អតីតកាល និ ងអនាេតរបស់ពោកអនក ទាំងេីរ

ឹង
ន សញទធដតបងាាញារដូរគ្មនថា:

បរាជ័យ!
បរាជ័យមិនដមនស្មាប់្េោះពយសូពទ! ្េោះអងគស្សឡាញ់ពោកអនកខាលាំងណ្ណស់ ព
ព

តញពនោះ

ើយបានជា្ទង់ លោះបង់អីៗ
វ ទាំងអស់ ្េប់យាងពដើមបីព្បាសពោោះពោកអនក។ សូមនិយាយ

តាមខ្ាំញ នូវ កយសាំដីដ៏េិពរាោះមានន័យរបស់ាវកបូល ព ើយព្វើឱ្យ កយទាំងអស់ ឹង
ន កាលយពៅជា
កយសាំដីផ្លទល់ខួលនរបស់ពោកអនក: «្េោះអងគបានស្សឡាញ់ខញ ាំ្ និង បានបូជា្េោះជនមសាំរាប់ខញ ាំ្»។
សូមនិយាយមតងពទៀត «្េោះអងគបានស្សឡាញ់ខញ ាំ្ និង បានបូជា្េោះជនមសាំរាប់ខញ ាំ្» និងមតងពទៀតថា
«

្េោះអងគបានស្សឡាញ់ខញ ាំ្ និងបានបូជា្េោះជនមសាំរាប់ខញ ាំ្»។៩
ឥ

្េោះ

ូវពនោះ សូមពោកអនកពមើលមកខលួនឯង ដូរជា្គ្មប់ពេ្ជមួយ្គ្មប់ ដដលសថិតពៅកនញង
សថមានានមពចាោះដដកពគ្មលរបស់ ្េោះពយសូ។ រូរាាប់្េោះអងគ ្ទង់មាន្េោះបនទូលមក

កាន់ពោកអនកថា «អនកមានភា្េស្សស់ ាអតខាលាំងណ្ណស់!

ខ្ាំញបានរាំណ្ណយអវីៗទាំងអស់ ដដលខ្ាំញ
មាន ពដើមបីទិញអនកយកមក បញដនតខាំញ្មិនពាកាតយពទ។ ឥ ូវពនោះអនកជារបស់ខាំញ្ជាពរៀងរ ូត!»
ពោកអនកមិ នអារព្វើអីបា
វ ន ពដើមបីរកឲ្យបានការពនោះពទ។ ពោកអនកមិ នអារផ្លលស់បូតរ ឬព្វើ

ឱ្យខលួនពោកអនកបានលអ ពដ្ឋយខលួនឯងពនាោះពទ។ អវីទាំងអស់ ដដលអនកអារព្វើបាន េឺទទួលយក
នូវអវីដដល្េោះពយសូបានព្វើស្មាប់អនក និងសូមអរ្េោះេញែដល់្ទង់!

អនកជារបស់្ទង់ជាពរៀងរ

ូត!

ដកស្រង ់មកពីកករ្ដិ៍ ត ំ ណែលរ្បរ់កោកកដករ្ក ស្ពនរ៍
ី

«
»
DEREK PRINCE តាមកមមវិធីវិ ទ្យភាគ
ក ើកោកអ្នកដងងកទ្ ាលកោកអ្នកមាន ម្មៃបុណ្ណា?
ុ

១

ព

២

ទាំនញកតពមកើង៣៣:៩

៣
៤
៥

្បឺ១១:៣

ពោកញបបតតិ១:២៦-២៧
ពោកញបបតតិ៣:៨
ពោកញបបតតិ២:១៩

៦

ពោកញបបតតិ២:១៧

៧

លូកា១៩:១០

៨

២កូរ ិនងូស៨:៩

៩

កាឡាទី២:២០

